BOSNA VAL~S~~MEHMED VEC~H~~PA~A'N~N
MUHAKEMES~~
ZAFER GOLEN*
Giri~~
XIX. yüzy~lda Osmanli Devleti'nin u~ra~t~~~~en önemli meselelerden biri de devlet kademelerindeki suistimallerdi. Suistimaller yeni tart~~~lan bir konu de~ildi. Daha önce de bu s~k~nt~n~n giderilmesine önlenmesine dair onlarca ferman yarnlanm~~t~~1. Fakat suistimallerin önüne geçmek mümkün olmam~~t~. Tanzimatç~lar suistimalleri ki~iye ve
makama göre de~i~meyen hukuki kaidelerle önleyebileceklerini dü~ündüler. Bu maksatla Tanzimat'tan sonra ciddi bir kanunla~t~rma hareketi ba~latt~lar. Dü~üncelerine uygun olarak haz~rlanan 13 fas~l ve 42
maddeden olu~an ilk Ceza Kanunnamesini 1 Rebiülevvel 1256/3 May~s
1840'da yürürlü~e koydular. Kanunname, suçlann kanunili~-i ilkesine
göre düzenlendi, kanun önünde e~itli~i ve keyfi ceza vermeyi engelleyici hükümler getirdi. Ancak kanunda suç teorisiyle ilgili bir madde
yoktu2. Yine de Tanzimat9lar bu kanunnameye büyük önem atfettiler.
Zira makalenin konusu olan Mehmed Vecihi Pa~a3, Bosna'da Tanzimat
sonras~~ ç~kan isyanda baz~~kimseleri cezaland~rmak istedi~inde merkez
hemen itiraz etmi~ti. itiraz gerekçesinde yeni bir ceza kanunnamesinin

Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur E~itim Fakültesi, Burdur / TÜRKIYE.
' ~çerikleri hakk~nda baluna, Halil ~nalak, *Adaletnameler", Belgeler, c II/ sy. 3-4, Türk
Tarih Kurumu, Ankara 1993, s.49-142.
hAhmet Gök-en, Tanzimat Dönemi Osmanl~~Ceza Kanun/an re Bu Kanunlar/ak~~Ceza
tanbul 1989, s.19, 95-104; Niyazi Berkes, 1256 Ceza Kanunnamesini suçlar~n belirlenmesindeki mu~lald~ktan dolay~~ilkel olarak Ilkeler. Bakma, Niyazi Berkes, Türkiye'de Ça~da~la~ma, Do~uBat~~Yay~nlar~, ~stanbul 1978, 5.218.
'Mehmed Vecihi Pa~a Yozgatl~d~r. Bürokrasi kariyerine kap~aba~~~olarak ba~lam~~t~r.
1243/1827-28'de Rumeli payesiyle Edirne vali kaymakanu atanm~~ur.1245/1829-30'da önce Samakocuk Naz~rl~~~, ard~ndan Var~m Muhafal~~~~ve Sdânik Valili~i yapm~~t~r. 22 ~aban 1248/14
Ocak 1833'de Belgrad Muhafizli~ma, 1835'de ise mahkemeye verilmesine sebep olacak Bosna
Valili~ine atanm~~t~r. Pa~a, öldü~ü tarih olan 17 A~ustos 1867'ye kadar kritik görevlerde bulunmu~tur. Baluruz, Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanf rahud Tezkire-i Me~dhir-i Ormanryye, c IV, Matbaa-i
Arnire, ~stanbul 1308, s.603. Belgrad Muhaful~~~~haklunda ayr~nt~l~~bilgi için bakar~z, Belgradi
Ra~id, Tarih-i Vak`a-i Heryretniand-i Bekrad ve S~rbistan, Tatyos Divitciyan Mathaast, ~stanbul 1291, s.93LogosA, Üsküp 2004, s.299-324.
114; Yusuf Hamzao~lu, Subisian
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haz~rlanmakta oldu~u, bu kanunnamenin i~e yaramas~~için herkesin
uymas~~gerekti~i, yarg~lan~nadan kimseye müdahale edilmemesi vurgulanm~~t~4. Pa~a azledilece~i zaman da ceza kanunnamesini dikkate almamakla suçlanm~~t~'.
Ceza Kanunnamesi'nin getirdi~i yeni düzene ayak uyduramayan
sadece Mehmed Vecihi Pa~a de~ildi. Edirne Mü~iri Nafiz Pa~a, Kocaeli
Mü~iri Akif Pa~a, Konya Valisi Hakk~~Pa~a, Ankara Mü~iri Davud Pa~a,
Edirne Valisi Rüstem Pa~a, Bozok ve Kayseri Mutasarnfi Celal Pa~a gibi yüzlerce bürokrat da çe~itli bahanelerle yarg~lanm~~larchr. Hatta
Tanzimat'm ilan~~ s~ras~nda sadrazam olan Hüsrev Pa~a dahi rü~vet alma iddias~yla Meclis-i Vâlâ'da yarg~land~~ve suçu sabit görülerek Tekfurda~~'na sürgüne gönderihni~tir6. A~a~~da görülece~i gibi, Mehmed
Vecihi Pa~a meslekta~lanyla ayn~~kaderi payla~n~amak için, soru~turma
esnas~nda s~k s~k kendisine isnat edilen suçlamalar~n Tanzimat öncesine ait oldu~unu vurgulamak zorunda kalm~~t~r.
Ceza kanunnamesine verilen öneme ra~men yüksek bürokratlarm
muhakemeleri Tanzimat öncesindeki gibi devam etmekteydi. Soru~turmalar genel bir tahkikat ~eklinde yap~hnakta ve 1838'de te~kil edilen
Medis-i Vala-y~~Ahkarn-~~Adliye7 tarafindan yürütülmekteydi. Soru~turma süreci ise ~öyle i~liyordu:
~ikayet
Meclis-i Vala-y~~Ahkam-~~Adliye taraf~ndan yap~lan ön inceleme
Herhangi bir suç isnad~~bulunmas~~halinde soru~turman~n ba~lat~lmas~~
Suçlamalann daval~ya iletilmesi
Yaz~l~~savunma al~nmas~~
B.O.A. (Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~iv», LDH.(Irade Dahiliye), Dosya no:10, Gömlek no:448,
27 Muharrem 1256/31 Mart 1840 tarihli arz tezkiresi.
B.O.A., I.D11., Dosya no:22, Gömlek no:1045, 2 ~aban 1256/29 Eylül 1840 tarihli arz
tezkiresi.
6 Mehmet Seyitdanho~iu, Tanzimat Dearinde Meclis-i Vt1111 (1838-I868),Türk Tarih Kurumu,
Ankara 1994, 5.119.
7 H. Mahmud döneminde idari ve adli fonksiyonlar~~ olan medisler kuruhnaya ba~lanm~~t~r. Bunlardan biri de 24 Mart 1838'de kurulan Mecks-i Vâlâ-y~~Ahkâm-~~Adliye'dir. Medis-i
Vâlâ-y~~Ahkam-~~Adliye Tanzimatla birlikte alahatlann temelini te~kil eden kanun, nizamname ve mevn~adan haz~rlad~. Tanzimat'a ayk~r~~davranan devlet görevlilerini muhakeme etti.
Bak~n~z, Seyitdar~l~o~lu,
s.40-47; Ekrem Bu~ra Ekinci, Tanzimat ye Sonras~~Osmanl~~Mahkemeleri, Ar~~Sanat Yay~nlar~, istanbul 2004, L142-144.
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Elde edilen bilgi ve belgelere göre konunun de~erlendirilmesi
Ceza veya beraat
Anla~~laca~~~gibi bu mahkemelerde hâkim mevkiinde bulunanlar,
dava ve davadan ço~u zaman görmez, mahkeme dolayl~~olarak i~ler,
karara birinci derecede etki eden unsur yaz~l~~ belgeler olurdu. Bu yüzden davalara ait her türlü bilgi ve belge bugüne ula~abilmi~, davalann
seyri rahatl~kla takip edilebilmi~tir. Ancak mahkemelerde bir iddia makam~~ bulunmad~~~ ndan, davalimn ceza kanunnamesinin hangi maddelerine göre yarg~land~~~~ço~u zaman belirsiz kalm~~, bu tür bilgiler ancak dava sonunda verilen cezalardan anla~~lm~~t~r.
Mehmed Vecihi Pa~a'n~n yarg~lanma süreci de yukar~da ifade edilen
kurallara uygun olarak gerçelde~ti~inden her a~amas~~takip edilebilmi~tir. Ancak Pa~a soru~turma sonunda suçsuz bulundu~u için ceza kanunnamesinin hangi maddelerine istinaden suçland~~~~sarih de~ildir. Fakat
suçlama ve savunma metinleri incelendi~inde 1256 Ceza Kanunnamesi'nin 4,
5, 6 ve 12. maddelerine istinaden soru~turma yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r.
A- MEHMED VECilli PASA'NIN BOSNA VAL~L~~~~
1- Tanzin~at'tan Önceki ~craatlan
Mehmed Vecihi Pa~a, Gurre-i Receb 1251/23 Ekim 1835'de Davut
Pa~a'n~ n yerine Bosna'ya vali atanm~~t~ r. O göreve ba~lad~~'~nda Bosna'da Ehlune Kapudan~8 Ferduszâde ile yöre hanedan~ ndan ~brahim
Bey aras~ndaki anla~mazliktan kaynaklanan bir karga~a hâkimdi. Mehmed Vecihi Pa~a derhal olaylara müdahale ederek, hadise ç~karan ki~ilerden baz~lann~~sürgüne yollam~~ur. Ehlune hanedan~ ndan Ahmed
Bey'i, Banaluka hanedan~ndan H~fz~~ A~a ve Petrofçah Mustafa Bey'i ise
idam ettirmi~tir. ~damlar ve onun sert tavr~~ Bo~naldar aras~nda muhalefetin daha da artmas~na sebep olmu~, Pa~a hakk~nda merkeze yüzler-

8 Yerel askeri savunma güçleridir. 1699'dan sonra Bosna bir uç beyli~i halini al~nca, özellikle s~n~r bölgelerindeki kaleler yeniden örgütlenerek ba~lanna kapudan ad~~ verilen komutanlar atand~ . Kapudanlar suurlan koruma kar~~l~~~nda kendi kapudanl~ klan dâhilindelti baz~~
vergileri topluyorlard~ . Kapudanhldar önceleri hizmet kar~~l~~~~verilen bir görevken, XVIII.
yüzy~la birlikte güçlü yerel ailelerin eline geçerek babadan o~la intikal etmeye ba~lad~. Zamanla daha güçlü olmak isteyen kapudanlar hem sipahiler hem de çevre kapudanlar aleyhine topraklar~n~~ geni~lettiler veya geni~letmeye çal~~t~lar. Bu durum s~k s~k kapudanlar aras~nda çat~~maya ve Bosna'da karga~aya sebep oldu. 1800'lerin ba~~nda Bosna'da 37 kapudanhk vard~~ ve
askeri güçleri 26.947 ki~iye ula~m~~t~ . Balumz, Zafer Gölen, Tr~nzfmt~t Döneminde Bosna Hersek, Türk
Tarih Kurumu, Ankara 2010, s.60.

Belleten C.LXXVI, 54
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ce ~ikayet dilekçesi gönderilmi~tir. Ancak ~stanbul bu dilekçeleri dikkate almam~~t~r. Istanbul'dan bekledikleri deste~i alamayan Bosnal~~ Beyler, Petrofçah H~fz~~ A~a'run o~lu Nazif A~a ve Beline Mütesellimi Ali
Pa~a Fedayiç liderli~inde isyana kalk~~m~~lar, fakat ba~ar~l~~olamayarak
da~dm~~lard~r. Asilerin baz~lar~~Avusturya'ya s~~~nm~~, baz~lan ise tutuklanarak Bosna d~~~na sürgün edilmi~lerdir. isyan sonras~nda önce t~marlarla ilgili düzenlemeler yap~lm~~, ard~ndan Bosnal~~kapudanlar~n
tahmin ettikleri gibi kapudanhk müessesesi la~vedilrni~tir9 .
2-Tanzimat'tan Sonraki icraatlar'
Tanzimat Ferman~'nm uygulanmas~na dair emir Evail-i Ramazan
1255/8-17 Kas~m 1839 tarihinde ülkedeki bütün eyaletlerin merkezlerine gönderilmi~tir1°. Fakat Bosna Hersek'teki huzursuzluk dikkate ahnarak Tanzimat'm can, mal, namus ve ~rz~n korunmas~~prensipleri hariç di~er uygulamalar~~sonraya b~rak~lm~~t~r". Ancak Tanzimat sözcü~ünden
dahi ho~lanmayan Bosnal~~Beyler, derhal muhalefete ba~lam~~lard~~r. Isyan ihtimalini de~erlendiren Mehmed Vecihi Pa~a olaylara müdahale
edebilmek için merkezden yetki istemi~tir. ~stanbul ise Pa~a'n~n talebini
reddetmi~, halka hiçbir suretle silahla müdahale etmemesini, olaylar~~yat~~t~rmak için nasihat ve güzel söz kullanmas~n~~kendisine bildirmi~tir'2.
Merkezden yetki alamayan Vecihi Pa~a Tanzimat'~n uygulanmas~n~~
engellemek amac~yla yap~lan çah~malan izlemekle yetinmi~tir. Onun
bu tutumu Tanzimat kar~~danna zaman kazand~rm~~, Saraybosna'da
ba~layan Tanzimat kar~~t~~hareket k~sa sürede Banaluka'ya kadar yay~lm~~t~r. Olaylar~n büyümesi üzerine Pa~a, Istanbul'dan 2.000 sand~k barut, 2.000 sand~k fi~ek ve kapudanlikLann kald~r~lmas~yla harap hale
gelen bölgedeki tüm kalelerin tamirini istemi~tir. Ayr~ca kendisine izin
verildi~i takdirde, Müslüman asi eleba~lan ve içlerinde papazlann da
bulundu~u 40 reayay~~sessizce Bosna'da idam etmeyi, kürek cezas~n~~
hak edenleri ise Istanbul'a göndermeyi teklif etmi~tir. ~stanbul Pa~a'n~n
taleplerini, Gülhane Hatt-~~Hümâyünu'ndaki "eshab-~~cünhan~n davdlan kavd~er~:pe iktizas~nca alenen bervechi tedkik görülü p hükmolunmad~kça hiç kimse hakk~nda

9 B.O.A., Miihimme-i Mektarne, no:9, hk:439, s.118; Belgradi Ra~id, a.g.e., s.114-116; Ahmet
Cevat Eren, Mal~~mui IL Zaman~nda Bosna-Hersek, Nurgök Mat.aact, ~stanbul 1965, s.152-157.
'°B.0A, Tanzirmit-: Il~gn:ye Defteri, s.5-6, 9; Re~at Kaynar, Mustafa Re~it Pa~a ve Tanzimat, Türk
Tarih Kurumu, Ankara 1985, s.180-184.
" B.O.A., LDH., Dosya no:10, Gömlek no:449, 17 Muharrem 1256/21 Mart 1840 tarihli
arz tezkiresi.
12 B.O.A, LDH., Dosya no:10, Gömlek no:448; Tanzimdt-~~Pkyriye Defieti, s.6; Kaynar, ag.e., s.182.
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hafi ve celi idam ve tesmim muamelesi krast caiz olmamak" ilkesine, dolay~s~yla Tanzimat Fermam' na muhalefet olarak yorumlam~~~ve onu görevden alm~~t~r. Pa~a'n~n yerine, Bosna'daki geli~melere vak~f oldu~u dü~ünülen
Belgrad Muhafin Mehmed Hüsrev Pa~a tayin edilmi~tir".
B- MUHAKEME
s Pa~a'n~n Tanzimat'm ilân~ndan önce ve sonra BosMehmed Vecih
na'da gerçekle~tirdi~i icraatlar ~ikayet konusu olmu~tur. Pa~a görevden
al~nd~ktan sonra, Istanbul'daki yabanc~~konsolosluklar, Patrikhâne ve Bâb~âli'ye gönderilen ~ikayet dilekçeleri sonucu hakk~nda soru~turma ba~lat~lm~~t~r. Soru~turman~n ba~lamas~n~n ilk sebebi d~~~bask~lard~r. Bosna
Hersek'e müdahale için uygun an~~bekleyen Avusturya Hükümeti, bölgedeki kar~~~kl~klar' bahane ederek Osmanl~~Devleti'ne bir nota vermi~tir.
—
Notada halk~n huzursuzluk kayna~~n~n Tanzimat de~il, Mehmed Vecihi
hükümetinden
idve
Osmanl~~
belirtilmi~~
bask~lar
oldu~u
Pa~a'n~n yapt~~~~
dialan ara~t~rmas~~talep edilmi~tir. XIX. yüzy~lda mutat oldu~u üzere
Avusturya'y~, Düvel-i Muazzama denen ~ngiltere, Fransa ve Rusya izlemi~tir. Onlar da Osmanl~~Hükümeti'ne verdikleri notalarda, Bosna'n~n
Müslüman ve gayrimüslimlerinin zulüm ve bask~lardan ma~dur olduklar~n~~iddia ederek devletin konuyla ilgilenmesini istemi~lerdir".
Soru~turman~n ba~lamas~n~n ikinci sebebi Istanbul'da tutuklu bulunan
29 Bo~nak'm ~ikayet dilekçesi olmu~tur. Onlar, haks~z yere tutuldandildamu, Mehmed Vecihi Pa~a ve mütesellimlerinin bask~s~na man~z kald~ldanm, kendisiyle mahkemede hesapla~mak istedilderini belirtmi~lerdir".
Son sebep ise Mehmed Vecihi Pa~a taraf~ndan tutuklamp ~stanbul'a gönderilen 17 gayrimüslimin ~ikayeti olmu~tur. Bu kimseler ~stanbul Patri~i arac~l~~~yla hükümete ba~vurarak, Vecihi Pa~a'n~n do~rudan bask~s~na maruz kalmad~klar~n~ , ancak Pa~a'n~n mütesellim, çiftlik sahipleri, sipahi ve eyalet e~rafinm baslularma göz yumarak onlar~n
yapt~klar~n~~ te~vik etti~ini, kendilerinin bu kimselerin bask~sma u~ramalan üzerine haklar~n~~arad~klann~, fakat tutuldand~klanm, suçsuz olduklar~n~~ifade etmi~lerdir".

13 B.O.A., LDH., Dosya no:22, Gömlek no:1045; LDH., Dosya no:24, Gömlek no:1159, 2
Ramazan 1256/28 Ekim 1840 tarihli arz tezkiresi; Kaynar, a.g.e., s.177.
'4 B.O.A., ~DH., Dosya no:22, Gömlek no:1045.
15 B.O.A., LMVZ..(isade Meclis-i Mei), Dosya no:21, Gömlek no:326, Lef:20, Istanbul'da
tutuklu Bosnal~~Müslümanlar~n ~ikâyet dilekçesi.
'6 Aym doya, Lef:21, arz tezkiresi; Lef: 38, 10 Kanun-~~&ini' 1840 tarihli Rum Patrild'nin
takriri.
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~ikayetler sonucu bir taraftan Mehmed Vecihi Pa~a hakk~nda soru~turma açan hükümet, bir taraftan da bölgedeki durumu yerinde tetkik etmek amac~yla Selim S~rr~~Bey adl~~ bir memuru özel yetkili müfetti~~olarak Bosna'ya göndermi~tir'''. Selim S~rr~~ Bey Bosna'ya var~r varmaz evvela tüm sancak, kaza ve kasaba merkezlerinde kad~lar~n ba~kanli~~nda birer mahkeme kurdurmu~tur. Ard~ndan tüm sancak ve kazalara birer buyruldu göndermi~, kimin ne ~ikayeti ve ~ikayetiyle ilgili belgesi varsa mahkemeye sunmas~n~~ istemi~tir. Mahkemeler arac~l~~~yla elde edilen bilgiler rapor haline getirilerek Istanbul'a iletilmi~tir. Istanbul'a gelen raporlar evvela Meclis-i Has daha sonra ise Meclis-i Valâ'da
görü~ülmü~tür18. Yap~lan de~erlendirme sonucu, Pa~a hakk~nda Tanzimat Ferman~'nda yer alan "Ulema ve vüzeradan velhas~l her kim olur ise olsun Icavdnin-i ~er~:yyoy muhalif hareket edenlerin kabahat-~~sabitelerine göre tedibât-~~My~kalar~n~n
hiçbir rütbo2e ve hat~ra bak~lmayarak icrâs~" ilkesine istinaden soru~turma aç~~lm~~~
ve yarg~lanmasma 29 Mart 1841'de ba~lanm~~ t~r19.
1- Mehmed Vecihi Pa~a'ya Atfedilen Suçlar

Hakk~ndaki ~ikayetler ve Selim S~rr~~Bey'in Bosna genelinde yapt~~~~tahkikat sonucunda, Mehmed Vecihi Pa~a'n~n i~ledi~i iddia edilen
suçlar a~a~~daki gibidir:
Halka zulüm ve bask~~yapmak 20
Visoka 2 I Yenipazar22, Koniçe23, Vi~egrad24, Srebreniça25, Beli-

B.O.A., 1DH., Dosya no:22, Gömlek no:1045. Selim S~m Bey'in müfetti~lik görevi 20
Ekim 1841'de sona ermi~tir. B.O.A., LDH., Dosya no:46, Gömlek no:2286, 4 Ramazan 1257/20
Ekim 1841 tarihli irade.
18 B.O.A., LMVL, Dosya no:21, Gömlek no:326.
'9 B.O.A., LMVL, Dosya no:19, Gömlek no:298, 9 Safer 1257/2 Nisan 1841 tarihli arz tezkiresi.
20 B.O.A., LMVL, Dosya no:21, Gömlek no:326, Lef:48, 19 Muharrem 1257/13 Mart 1841
tarihli Müfetti~~Selim Bey'in ilâm~.
21 Ayn~~ dosya, Lef:36, 19 Rebiülevvel 1256/21 May~s 1840 tarihli Visoka Naibi Murad
Hulusi'nin ilâm~.
" Ayn~~dosya, Lef:35, 13 Rebiülahir 1256/14 Haziran 1840 tarihli Yenipazar Kad~s~~ ~smail
S~m'n~n ilâm~.
23 Ayn~~ doya, Lef:33, 19 Zilkade 1256/12 Ocak 1841 tarihli Koniçe Naibi Lütfullah Edib'in
ilâm~.
24
Ayn~~dosya, Lef:31, 27 Zilhicce 1256/19 ~ubat 1841 Vi~egrad Naibi Mehmed ~akir'in
ilâm~.
" Ayn~~ day~, Lef:34, 27 Zilhicce 1256/19 ~ubat 1841 Srebreniça Kad~s~~Hüseyin'in ilâm~.
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ne26, ~star-~~ Efi6k27, Berçe28, Prozor29 , Pridor3° Kazaladndan zorla cerime almak
4- Kimsenin malina hiçbir ~ekilde el konulmayacak hükmüne muhalefet etmek3'
Gereksiz yere bölgedeki kaleleri tamire çal~~~ p devlet hazinesini
zarara u~ratmak32
Merkezden 2.000 varil barut ve fi~ek isteyip bölgede ~iddeti urmand~ rmak"
Muhakeme edilmeden birçok ki~iyi hapsetmek34
Tarife oranlar~ ndan fazla cizye almak35
2- iddialar ve Savunma
a- Zulüm ve Bask~~iddialar~~
Konuyla ilgili tarihsiz ve isimsiz bir vesika, halk~n zulüm ve bask~dan ne anlad~~~n~~ aç~ kça ortaya koymu~tur. Kullan~lan ifadelerden
H~ristiyan biri taraf~ ndan yaz~ld~~~~anla~~lan bu belge, dilekçe olarak
Bosna Valili~i'ne oradan da Istanbul'a gönderilmi~tir. Belgeye göre
bask~ dan kastedilen hususlar ~unlard~r36:
Angarya olarak çali~t~nlma
Rü~vet
Mahkemelerin iyi i~lememesi

26

ilâm~~

~n
Ayn~~dosya, Lef:42, 2 Muharrem 1257/24 ~ubat 1841 Beline Naib Vekili Mustafa'n

24 Zilhicce 1256/16 ~ubat 1841 tarihli istar-~~ Eflâlt kad~s~~ Mehmed
27 Ayn~~dosya, Lef:27,
Emin'in ilâm~; Ayn~~dosya, Lef:48.
6 Muharrem 1257/28 ~ubat 1841 Berçe Naib Vekili Mehmed'in
28 Ayn~~ dosya, Lef:43,
ilâm~.
11 Muharrem 1257/5 Mart 1841 tarihli Prozor Naibi Mehmed'in
29 Ayn~~ dosya, Lef:44,
ilâm~.
12 Muharrem 1257/6 Mart 1841 tarihli Pridor Naibi Mehmed
3° Ayn~~ dosya, Lef:46,
Emin'in ilâm~.
m 1840 tarihli Müfetti~~Selim Bey'in tahrirau.
31 Ayn~~dosya, Lef:32, 3 ~evval 1256/28 Kas~
32 Ayn~~dosya, Lef:29, 15 Ramazan 1256/10 Kas~ m 1840 tarihli Bosna Valisi Mehmed
Hüsrev Pa~a'n~n tahrirat~.
3" Ayn~~belge.
34 Ayn~~belge.
Ayn~~dosya, Lef:11, Serhad Reayas~'n~n ~ikâyet dilekçesi.
Ayn~~belge, Lef:10.
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Rayicinden fazla vergi toplanmas~~
Memurlar~ n suiistimalleri
Yukar~da ~ikâyete konu olan hususlar eskiden beri var olan baz~~
teamül ve uygulamalardan kaynaklanm~~t~ r. Mehmed Vecihi Pa~a döneminde dile getirilme sebebi, II. Mahmud'un 1838 tarihli angaryamn
kald~r~ld~~~ na dair ferman~~ile Gülhane Hatt-~~ Hümâyûnu'dur. II. Mal~ mud 1838 A~-~~stosunda Rumeli valilerine bir ferman göndererek angaryay~~kald~rd~~~n~~ ve emre ayk~n harekette bulunanlar~~ cezaland~raca~~n~~beyan etmi~tir. Benzer biçimde Tanzimat Ferman~'nda da angarya yasaklanm~~ t~". Fermanlar üzerine, Bosna halk~~ eski yükümlülüklerinin ço~unu angarya olarak telakki edip yerine getirmemeye ve ~ikâyete ba~lam~~t~r. ~ikâyetlerde do~rudan Mehmed Vecihi Pa~a hedef
al~nmam~~ , daha ziyade maiyetindeki görevlileri kontrol etmedi~i veya
onlar~n yapt~ klanna göz yumdu~undan bahsedilmi~tir. Bosnal~lar~n
hakk~nda ~ikayetçi oldu~u ki~iler ve i~lediklerini iddia ettikleri suçlar
a~a~~daki gibidir38:
1 - Mirliva Faz~l ve Mustafa Pa~alar:
Saray Mütesellimlikleri esnas~ nda zahire ve odun naklettirmek,
çiftliklerini ekip biçtirmek gibi her türlü i~i angarya olarak yapt~rmak.
H~ ristiyan biri evlenece~i zaman tahammülleri üzerinde vergi almak.
Reayamn aleyhine topraklar~n~~ geni~letmek ve tahammülünün üzerinde üçIeme39 talep ederek haks~z cerime almak. Çar~~~esnafindan 50 ilâ
300 kuru~~aras~ nda cerime toplamak. Çiftçilerden 1.000 yükten fazla
meccanen zahire, ot ve odun almak. Çiftçilerin evlerini ya~ma etmek.
Valiye ~ikâyete gidenleri tutuklatmak. Faz~l Pa~a'n~ n Gradçaniça mütesellimli~i s~ras~ nda kethüdas~~Sarayl~~Uzunuzâde Abdür~-e~id Efendi'nin
rü~vet almas~, Faz~l Pa~a'n~ n bunu bilmesine ra~men kendisini hem kethüda hem naip atamas~.

" Halil inalak, "Tanzimat'~n Uygulanmas~~ ve Sosyal Tepkileri", Benekli, c. XXVII1/sy.112, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1964 (2001), s.628-632.
B.O.A., ~MVL, Dosya no:21, Gömlek no:326, Lef:9; Dosya no:19, Gömlek no:298.
39 Bosna'da köylülerin ço~unun ekecek topraklar~~
yoktu. Kmet ad~~ verilen bu topraks~z
köylüler daha ziyade büyük toprak sahiplerinin ba~tina ad~~ verilen çiftliklerinde ortaltgl~k yaparak geçimlerini sa~larlard~. Topraklar~n~~ kullanma hakk~~kar~~l~~~ nda çiftlik sahiplerine ürünün belli bir k~sm~n~~ verirlerdi. Verilen pay topra~~ n vene ve bölgeye göre yar~~
yar~yadan
be~te bire kadar de~i~mekteydi. Ancak genellikle benimsenen ödeme ~ekli üçte bir
~eklindeydi. Bu uygulamaya "ikk~ne" denmekteydi. Uygulama Osmanl~~Fethi (1463) öncesinden beri var
olup, Bosna Osmanl~~ hâkimiyetinden ç~kt~ ktan (1878) sonra da devam etmi~tir.
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Yirmi y~ld~r Saray Araibi ve ba~kâtibi bulunan Hasib Efendi:

Rü~vet almak; adam kay~rmak; Mirlivala Faz~l ve Mustafa Pa~alar
ile i~birli~i yaparak hay~r ve bay~nd~rl~k i~lerinde kullan~lmas~~ gereken
800 (400.000 kuru~) keseyi zimmetine geçirmek.
Travnik Naibi Recai Salih Efendi:

Mehmed Vecihi Pa~a'n~n nezdindeki itibar~n~~ ~ahsi ç~karlar~~ için
kullanmak; halk~n mallanna zorla el koymak, hatta bu u~urda adam öldürmek.
Defter Emini Ahmed By:

Defter Eminli~i yaparken t~mar ve zeamet i~lerini kar~~t~rmak; hakk~~ olmayanlara rü~vetle t~mar vermek; sipahiler aras~nda problem ç~karmak.
Çavu~lar Kethüdas~~Mehmed BT

Rü~vet almak; zulüm ve bask~~ yapanlar~~korumak.
6- Sab~k Kap udan Mehmed BT
Bihke Mütesellimli~i s~ras~nda adam öldürmek; sebepsiz yere insanlar~n evlerini yakmak, y~kmak.
Kamengrad Mütesellimi Dervi~~Bey:

Mehmed Vecihi Pa~a'n~n güvenini kazanarak her türlü yolsuzlu~u
yapmak; adam öldürmek; halk~n mallanna zorla el koymak; haks~z yere baz~~ kimseleri tutuklat~p Travnik'e göndermek.
Srebreniça Mütesellimi Rüstem By:

idaresi alt~ndaki kimseleri angarya olarak kullanmak.
b- Haks~z Kazanç iddialar~~
Mehmed Vecihi Pa~a'ya isnat edilen haks~z kazanç iddialar~n~n en
ciddisi, ~star-~~Eflâk kasabas~ndan 54.145 kuru~~cerime ald~~~yla
dir40. Mehmed Vecihi Pa~a bu iddiarun ~star-~~Eflâld~~10 ki~i taraf~ndan
ortaya at~ld~~~n~, ancak onlar~n iddialar~n~n destekten yoksun oldu~u-

B.O.A., LMVL, Dosya no:21, Gömlek no:326, Lef:27; Ayn~~ doya, Lef:28, 24 Zilhicce
1256/16 ~ubat 1841 tarihli ~star-~~Eflali kad~s~~Mehmed Emin'in cerime kay~t ilan~': Ayn~~dop,a,
Lef:48.
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nu, Yenipazar, Yenivaro~, Palanga-i Seniçe", istar-~~ Eflak42 ve olaylarda rolü oldu~u iddia edilen Eyüb Pa~a'dan gelen belge ve bilgilere bak~labilece~ini belirtmi~tir. Pa~a, ayn~~iddialar~~kendisine ula~an ~ikayetler üzerine üç y~l evvel inceletti~ini, fakat bir sonuç ç~kmad~~~n~~ ifade etmi~tir. Pa~a'ya göre, kaza S~rbistan ve Karada~~ile s~n~r oldu~undan
S~rp ve Karada~hlar kaza halk~n~~tahrik etmi~ler, kaza halk~~ hiçbir nasihat ve güzel sözü anlamayarak isyana kalk~~m~~t~r. Bunun üzerine Eyüb
Pa~a ulema, askeri erkan, beyler gibi bölgedeki tüm zümrelerin deste~ini alarak kazaya girmi~~ve isyan~~ bast~rm~~t~r. Sefer esnas~nda 100.000
kuru~tan fazla masraf yap~lm~~t~r. Mehmed Vecihi Pa~a bu paray~~ bütün eyaletten toplay~p tüm halk~~ i~lemedilderi bir suçtan dolay~~cezaland~rmak yerine, paran~n 54.145 kuru~unu bizzat olaya sebep olanlardan
toplayarak hem onlar~~ bir nevi cezaland~rm~~, hem de bir daha bu tür
olaylar~n ç~kmas~n~~engellemek istemi~tir. Pa~a savunmas~nda olay~n
Tanzimat'~n ilân~ndan üç y~l evvel oldu~unu özellikle vurgulam~~t~r".
Müfetti~~Selim S~m Bey'in yapt~~~~ara~t~rma sonucunda da Pa~a'n~n Visoka, Yenipazar, Koniçe, Vi~egrad, Srebreniça, Beline, Berçe, Prozor,
Pridor Kazaladndan hiçbir ~ekilde cerime ad~~alt~nda bir para talep etmedi~i ortaya ç~km~~t~r".
Ayn~~konu hakk~nda Pa~a'ya yönelik bir ba~ka suçlama ise sipahilerden do~rudan, reayadan dolayl~~ para ald~glyla ilgilidir. ~ddialann kayna~~~Banaluka Kazalan'ndan Pridor, Novi ve Dubiça reayas~d~r. Kaza
halk~n~n iddias~na göre, Tanzimat'~n ilân~mn ard~ndan sipahileri kendilerine bask~~ yapt~~~~için Mehmed Vecihi Pa~a'ya ~ikayet etmi~lerdir. Bunun üzerine Pa~a, sipah~ilerden ceza olarak 400.000 kuru~~cerime alm~~t~r. Ancak sipahiler ödedikleri cerimeyi daha sonra bölge halk~ndan
zorla geri toplam~~t~r. Kaza halk~~olanlan ~ikayet için tekrar Pa~a'ya gittiklerini, bu kez de Pa~a'n~n kendilerinden zorla 150.000 kuru~~ald~~~n~~ ileri sürmü~lerdir45.
iddialar kar~~s~nda Mehmed Vecihi Pa~a ~ikayetlerin tam tersine,
kendisinin Pridor, Kozarça, Dubiça ve Novi Nahiyeleri'nde ya~ayan reayamn çiftlik sahiplerine kar~~~olan sorumluluklar~n~~azaltmak için u~-

4

' Ayn~~dosya, Lef:4, Yenipa~ar Yenivaro~, Palanga-i Seniçe Hallu'ndan gelen mazhar.
Ayn~~dosya, Lef:26, 21 Rebiülahir 1253/25 Temmuz 1837 tarihli istar-1 Eflâk kad~s~~

42

Mehmed Emin'in
4' Ay~n dosya, Lef:51, 7 Safer 1257/31 Mart 1841 tarihi Mehmed Vecihi Pa~a'n~n Meclis-i
Vâlâ'ya verdi~i müzekkire.
44 Ayn~~dosya, Lef:31, 33-37, 42-44, 46.
Ayn~~dosya, Lef:6, Bâb-~~ Seraskert tutuklulanndan gelen arzuhal.
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ra~t~~m~~belirtmi~tir. O, bu maksatla Patrik arac~l~~~yla Bâb~âli'ye bilgi
vermi~, teldifinin ~stanbul taraf~ndan uygun bulunmas~~üzerine, sipahi
ve reaya temsilcilerinin onay~yla 14 maddelik bir sözle~me haz~rlatm~~t~r. Böylece reayan~n çiftlik sahipleri kar~~s~ndaki sorumlululdan azalt~lm~~, vergide de indirime gidilmi~tir. Ad~~geçen sözle~menin birer
nüshas~~reaya ve sipahi temsilcilerine verilmi~, bir nüshas~~ise Bâb~âli'ye
gönderilmi~tir. Pa~a, gerçekle~tirdi~i faaliyetlerin tamamen Istanbul'un bilgisi dâhilinde oldu~unu özellikle vurgulam~~t~r. ~ikayetlerin
ise bu uygulamadan memnun olmayanlann i~i oldu~u dü~üncesindedir46.
c- Haks~z Hapis iddialar~~
Haks~z hapis iddialar~yla ilgili suçlamalardan ilki istar-~~Eflâk Kazas~~olaylar~yla ilgilidir. Davaalarm iddias~na göre, istar-~~Eflâk eski mütesellimi Eyüb Pa~a 1253/1837-38 senesi vergi tahsili s~ras~nda kendilerine
bask~~yapm~~t~r. Bunun üzerine kaza halk~~4'ü Müslüman 6's~~gayrimüstim 10 ki~iyi temsilci seçerek olanlar~~ ~ikayet için Istanbul'a göndermi~tir.
Ancak bu kimseler ~stanbul yolundan zorla döndürülerek Travnik'e getirtilmi~ler, orada bizzat Mehmed Vecihi Pa~a taraf~ndan yarg~lanm~~lard~r. Pa~a'n~n kendilerini ~ikayet hiyerar~isine uymamakla suçlay~p hapsettirdi~ini, üstüne bir de cerime ald~~~n~~iddia etmi~lerdir'".
~ikayetlerin oda~~nda bulunan Eyüb Pa~a ise kendisine yöneltilen
suçlamalan reddetmi~~ve istar-~~Eflâk kaza halk~~ile ilgili bir problemi
olmad~~~n~~ifade etmi~tir. Ancak kaza halk~~tekâlif-i ~akkalanm ödeyecekken, Yenivaro~~halk~~onlara vergi ödememeleri yönünde telkinde
bulunmu~tur. Kendisi Seniçe'ye gittikten 2-3 gün sonra da Yenivaro~~
halk~~S~rbistan'a iltica etmi~lerdir. O da mültecilerin dönmesi için ça~nda bulunmu~, bunun üzerine 62 hane dönmü~, 76 aile ise dönmeyi
reddetmi~tir. Eyüb Pa~a olaylar cereyan etti~i s~rada geli~melere dair
tüm bilgi ve belgeleri vilayet makam~na iletti~ini, faaliyederini üst makamlar~n onay~yla gerçekle~tirdi~ini, bu yüzden suçlanamayaca~~n~, zaten icraadarmda da herhangi bir suç unsuru bulunmad~~~m vurgulam~~t~r48.

" Ayn~~doya, LeE50, 7 Safer 1257/31 Mart 1841 tarihli Mehmed Veal~l Pa~a'n~n Meclis-i
Valâ'ya verdi~i müzekkire.
47 Aym dorya, LeE27.
48 Ay~u doya, Lef:5, Eyüb Pa~a'n~n arzuhali.
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Mehmed Vecihi Pa~a'ya isnat edilen ikinci suç Banaluka reayasmdan kendisine ~ikâyete gelen 23 ki~iyi tutuldatmas~yla ilgilidir. Tutuklulardan 6's~~hapiste ölmü~, 4'ü papaz 17 ki~i ise sorgularunak üzere 5
Ocak 1841'de Istanbul'a gönderilmi~lerdir. Istanbul'a gelen tutuklular
Bâb-~~Seraskeri hapishanesine konulmu~lard~r49. Bu kimseler hiçbir
suçlar~~olmad~~~~halde tutuldand~klann~~ileri sürmü~lerdir.
Mehmed Vecihi Pa~a bu suçlama kar~~s~nda uzun bir savunma yapm~~t~r. Savunmas~na göre Pa~a, reaya ile beyler aras~nda anla~ma sa~lad~~~~için olaylar~n sona erece~ini beklemektedir. Fakat k~sa süre sonra
reayan~n isyan için haz~rl~k yapt~~~n~~ ö~renmi~tir. Bunun üzerine geli~meleri casuslan arac~l~~~yla gizlice ara~t~rtrru~t~r. Tahkikat sonucu reayar~m ~ikayet sebebinin vergi meselesi olmad~~~, onlar~n da S~rplar gibi serbesdik kazanmak pe~inde olduktan anla~~lm~~t~r. Isyan haz~rl~~~ndaki gruplar~n Kozarça Da~~~ ~arapnol Bapob mevkü, Kozarça, Novi,
Dubiça Kaleleri'ni ele geçirmek üzere planlar yapt~ktan ve tüm gruplar~n ayn~~gün harekete geçmeye karar verdikleri ö~renilmi~tir. Asiler bu
maksada barut paras~~ad~~alt~nda reayadan para toplamaya ba~lam~~lard~r. Bu s~rada Yovan adl~~bir papaz isyan haz~rl~klanru Pa~a'ya ihbar etmi~tir. Ayn~~ s~ralarda Pridor Nahiyesi müdürü de reayarun cephane tedarik etti~ine dair bir dam ve onlar~~isyana te~vik eden papaz ve ki~ilerin adlannm oldu~u bir defteri valinin bilgisine sunmu~tur. Geli~meler
üzerine Pa~a, papaz ve reayan~n söz anlar ihtiyarlarm~n da bulundu~u
baz~~kimseleri Travnik'e getirterek reayay~~isyandan vazgeçirmelerini
istemi~tir. Ard~ndan Travnik'de kendi ba~kanl~~~nda Müslüman ve reaya temsilcilerinin bulundu~u bir mahkeme kurarak reayay~~isyana te~vik etti~i ileri sürülen kimseleri yarg~lanu~t~r. Ancak san~klar~n tamam~~
suçlar~n~~inkar etmi~lerdir. Bunun üzerine gizli tahkikat sonuçlar~~ve
Papaz Yovan'm ihban neticesinde elde edilen bilgiler yüzlerine söylenini~, bunun üzerine san~klar suçlamalar~~ kabul etmek zorunda kalm~~lard~r. Vecihi Pa~a, mahkeme sonunda aralarmda papazlarm da bulundu~u 40 reayay~~hapsettirmi~tir. Müslüman temsilciler bu ki~ilerin derhal idam edilmesini istemi~ler, fakat Pa~a bu kadar papaz ve reayan~n
idammm münasip olmayaca~~~gerekçesiyle Müslüman temsilcilerin taleplerini reddetmi~tir. Pa~a ise isyanm as~l eleba~lan olan 12 ki~inin küre~e konulmas~~ya da idam~, kalanlarm ise saliverilinesi gerekti~ini konusunda Bâblâlrden izin istemi~tir. O, Travnik'de bu çal~~malar~~yapar49 Ayn~~dorya, Lef:19, Istanbul'a gönderilen 17 gayrimüslimin adnun yaz~l~~oldu~u pusula;
Ayn~~doya, Lef:6.
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ken dönemin Belgrad Muhafiz~~Mehmed Hüsrev Pa~a'dan, AvusturyaMann reayaya korunma ve lojistik yard~m vaat ettiklerini, buna güvenen reayamn da yeniden faaliyetlerini art~rd~~~n~ , Temmuz'un 9'u veya
21'inde isyana ba~lamay~~dü~ündükleri bilgisini ula~t~rm~~t~r. Olumsuz
haberlerin ard~~ ard~na Travnik'e ula~mas~~üzerine askeri tedbirleri kaç~n~lmaz gören Pa~a, tedbir olarak Istanbul'dan 2.000 varil barut ve
2.000 sand~k fi~ek istemi~tir. Vecihi Pa~a, kendisine isnat edilen reayay~~haks~z yere hapse atma suçla~nasm~n kayna~~n~n yukar~daki geli~meler oldu~unu ifade etmi~~ve asla ~iddeti t~rmand~rmak gibi bir niyeti olmad~~~n~~belirterek savunmas~n~~tamamlam~~ur".
Bosna Brod Kad~s~~ Haf~z Salih Efendi'nin konuyla ilgili ilâm~~ da
Vecihi Pa~a'y~~destekler niteliktedir. Haf~z Salih Efendi ilâm~nda tutuklular~n Kostayniçe Kazas~'nda isyan ç~karan ki~iler olduklar~n~~ teyit etmi~tir. Haf~z Salih Efendi ~ahidikle yetinmemi~, ayn~~zamanda Vecihi
Pa~a'n~n suçsuzlu~una katk~~ olacak biçimde, tutuklu ~ah~slann Mehmed Hüsrev Pa~a zaman~nda Istanbul'a gönderildiklerini hat~rlatm~~~ve
mahkûmlann tutukluluk sürelerinin uzamas~n~n sorumlulu~unun Vecihi Pa~a'ya mal edilemeyece~ini de belirtmi~tir".
Haks~z hapis iddialar~n~n üçüncüsü sorgulanmak üzere ~stanbul'a
gönderilen 29 Müslümanla ilgilidir. Bu ki~ilerden baz~lar~~ ayn~~ zamanda Bosna'n~n ileri gelen bey ve a~alan oldu~undan, Istanbul'da belli
çevrelerde nüfuz sahibiydiler. Onlar nüfuzlann~~kullanarak Vecihi Pa~a'y~~kendilerini haks~z yere tutuklamakla suçlam~~lar, kendilerinin de~il Pa~a'n~n cezaland~nlmas~m istemi~lerdir. Ancak bu ki~iler Vecihi Pa~a görevden al~nd~ktan sonra Istanbul'a gönderildilderinden, Pa~a daha soru~turman~n ba~~nda bu konuda suçsuz bulunmu~tur52 . Yine de o
her ihtimale kar~~~ayr~nt~l~~bir savunma haz~rlayarak Meclis-i Vâlâ'ya
göndermi~tir. Tanzimat'~n ilk y~llar~nda Bosna'daki kan~~kliklann sebeplerini anlatan bu belge oldukça önemlidir ve o tarihte bölgede meydana gelen kar~~~kl~~~~tüm yönleri ile ayd~nlatacak niteli~e sahiptir. Pa~a'n~n savunmas~ndan anla~~ld~~~~kadar~yla olaylar~n geli~imi a~a~~daki
~ekilde olmu~tur.

Ayn~~doya,
Ayn~~doya,

Lef:50.
Lef:30, 15 Ramazan 1256/10 Kas~m 1840 tarihli Bosna Brod kadim Haf~z Sa-

lih Recai'nin
" B.O.A., IDH., Dosya no:28, Gömlek no:1241, 28 Ramazan 1256/23 Kas~m 1840 tarihli arz te-zkiresi.
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Bilindi~i gibi Yeniçeri Oca~~~1826'da kald~r~lm~~t~. Fakat oca~~~ta~rada la~vetmek devleti çok zorlam~~t~. Oca~~n kald~r~lmas~na en sert
tepkinin verildi~i yerlerden biri de Bosna olmu~tu. Bosna'da 1826'da
ba~layan isyan oldukça uzun sürmü~, ancak 1829'da bast~nlabilmi~ti. isyan bast~rild~ktan sonra da karga~a devam etmi~~ve eski ocak mensuplan her türlü firsat~~de~erlendirerek kanunlara kar~~~gelmi~lerdir. Bosna özelinde önce t~mar düzenlemeleri, ard~ndan kapudanli~~n kald~r~lmas~~ve nihayet Tanzimat'~n ilan~~onlara arad~ldan firsat~~vermi~, bölgede huzur ve sükû'n ortam~~bir türlü sa~lanamam~~t~r. Mehmed Vecihi
Pa~a'n~n valili~i zaman~nda Müslümanlar tarafindan ç~kar~lan isyanlarda da tablo 1 ve 2'de görülece~i gibi, eski ocak mensuplar~~aktif olarak
yer alm~~lard~r.
Tanzimat'~n ilâmn~~ takip eden günlerde ferman~n uygulanmas~yla
ba~ta vergi muafiyeti gibi baz~~ayncal~klann~~kaybedece~ini dü~ünen
gruplar aras~nda ciddi bir ho~nutsuzluk meydana gelmi~ti. Muhalefet
ortam~n~~ de~erlendiren Saraybosna'n~n ileri gelen ki~ilerinden Gazi
Hüsrev Bey Vakfi Mütevelli Kaymakam' Ahmed Münib Efendi eski
ocak mensuplar~yla i~birli~ine girerek ~ahsi meselelerini halletme yoluna gitmi~tir. Olaylar, Ahmed Münib Efendi ve Cennetizâde Osman Bey
aras~ndaki bir arazi anla~mazl~~~~sonucunda patlak vermi~tir. Ahmed
Münib Efendi anla~mazl~~~n sona ermesi için mahkemeye ba~vurmu~,
ancak mahkemenin Osman Bey lehine karar vermesi üzerine meseleyi
güç kullanarak çözmeye çali~m~~t~r. Olaylar~n Vecihi Pa~a'ya intikalinin
ard~ndan, Pa~a konuyla ilgili bir soru~turma ba~latm~~~ve tahkikat neticesinde Ahmed Münib Efendi'nin haks~z oldu~u anla~~lm~~t~r. Bunun
üzerine Vecihi Pa~a, Ahmed Münib'e bir buyruldu göndererek ondan
Travnik'e gelmesini istemi~tir. Ahmed Münib Efendi ise Travnik'e gelmek yerine muhalefete devam etmi~, Saray halk~n~~arkas~na alarak Saray Mütesellimi Mustafa Pa~a'n~n mütesellimlikten azledilmesini istemi~tir. Vecihi Pa~a olaylar~n büyümesinden çekinerek Mustafa Pa~a'y~~
mütesellimlikten azletmi~~ve yerine Mirliva Faz~l Pa~a'y~~atam~~t~r. Fakat
Ahmed Münib, Faz~l Pa~a'n~n atanmas~ndan da ho~lanmam~~~ve onun
da azledilerek kendi ailesinden birinin mütesellim tayin edilmesini istemi~tir. Ahmed Münib'in bu hamlesine Vecihi Pa~a, Tanzimat'~n ilan~yla her türlü bask~n~n kald~r~ld~~~, insanlar~n canlann~n istedi~i gibi böyle devlete kar~~~gelemeyece~i, vergi ve asker toplaman~n aynen devam
edece~i, kanunlara ayk~n kimsenin davranamayaca~~, herhangi bir bask~~var ise kendisine bildirilmesini isteyen bir buyuruldu göndererek cevap vermi~tir. Geli~melerin aleyhine giri~ti~ini gören Ahmed Münib
Efendi, taraftarlar~n~~toplayarak Saray cephaneli~ini ele geçirmi~, ordu-
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ya ait silah, cephane ve yiyecekleri ya~malam~~, "cizye afedildi vali zorla topluyor" diyerek reayay~~ galeyana getirmi~, Saray hâkirni ve müftüsünü rehin alm~~~ve 15.000 ki~ilik pür silahh kuvvetle Travnik'e 4 saat mesafedeki Pusovaça Kasabas~'na do~ru yola ç~km~~t~r. Pa~a karga~ay~~evvela
iyi niyede önlemeye çal~~m~~, Travnik Hâkirni ve Defter Kethüdas~n~~
asilerle görü~mek üzere asilerin topland~~~~Vitez'e göndermi~tir. Ancak
Ahmed Münib, Pa~a'n~ n iyi niyetine elçileri hapsettirerek cevap vermi~tir. Nihayet her türlü anla~ma önerisini reddeden asilerle Vitez Sahras~'nda bir muharebe yap~lm~~~ve isyanc~lar da~~t~lm~~t~r. Askeri harekata devam eden Vecihi Pa~a Saray'a gelmi~, orada hakim, müftü, bütün
ulema, suleha, vücüh ve ihtiyarlan toplayarak bir görü~me gerçekle~tirmi~tir. Toplant~da bulunanlara "Be~büçuk sene süren Bosna Valili~im esnas~nda
sizlere tarafim~ zdan ve dairemiz halk~ndan bask~~olmu~~ise söyleyin, Mustafa Pa~a ne tür bask~~yapt~~ise söyleyin" diyerek, Saray halk~n~n neden isyan etti~ini anlamaya
çah~rm~ur. Toplant~ya kat~lanlar Pa~a'n~n sorusuna, " Hâ~â böyle bir bask~~
yoktur. 19,an Ahmed Münib Efendi ve yanda~lann~n man:fetidir" diyerek cevap vermi~lerdir. Pa~a Saray'da bulundu~u s~rada isyan~n eleba~lanndan 41 ki~iyi tutuldatm~~t~r. Saray halk~n~n yeniden isyana kallu~masm~~önlemek
ve Saray'da ya~malanan cephanenin eksiklerini tamamlamak ve yak~lan
kamu binalar~n~~tamir için Saray halk~ndan 1.000 kese (500.000 kuru~)
toplam~~ur. Vecihi Pa~a savunmas~n~ n sonunda, asilerle mücadele için
Istanbul'dan izin ald~~~n~, her icraat~m ayr~nt~lar~yla Istanbul'a sundu~unu, Istanbul'un bilgisi ve izni d~~~ nda en küçük bir faaliyette bulunmad~~~n~~ belirtmi~tir. Pa~a'ya göre, bölgede ç~kan kar~~~kl~~~n sebebi
Bosnal~lar~n Yeniçeri Oca~~'m diriltmek istemesi ve Tanzimat muhalif0 kanuna ayk~r~~ bir i~~yapmad~~~ndan öylesine emindir ki, yine
de kendi hakk~nda en küçük bir suç kan~t~~bulunabilirse, her türlü suçlamay~~ pe~inen kabul edece~ini ifade etmi~tir".
Mehmed Hüsrev Pa~a da valilik görevini devrald~ktan sonra kendi
ba~kanl~~~nda Müfetti~~Selim S~rr~~Bey, Bosna ve Kilis Livalan Süvari
Mirlivas~~Abdi Mustafa, livomik ve Hersek Livalan Süvari Mirlivas~~Esseyyid Mehmed Faz~l, Travnik Kaza Naibi Haf~z Salih Recai, Saray Kazas~~vücuhundan Cennetizâde Osman, Dergah-~~Ali Kap~alanndan Abdi Mehmed, Bosna Eyalet Defterdar' Kethudas~~Ahmed Said, Saray Kazas~~Naibi Mehmed Hasib, Saraybosna Müftüsü Mehmed ~akir'den olu~an bir mahkeme kurmu~tur. Mahkeme, Vecihi Pa~a zaman~nda meydana gelen isyan~~tüm yönleri ile incelemi~tir. Mahkeme sonunda Saray

" B.0A, LMVL, Dosya no:21, Görnlek no:326, Lef:51.
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isyan~na kat~lanlar~n isim ve suçlann~n yer ald~~~~bir defter haz~rlanarak
Istanbul'a gönderilmi~ tir. Defterdeki bilgilere dayal~~olarak haz~rlanan
tablo 1 ve 2'de görülece~i gibi, tutuklanan kimselerin tümü isyana eleba~~hk yapan kimselerdir. Buna ra~men tutuklular isyana kar~~mad~klarm~, kendilerini pa~adan korumak üzere Saray ~ehri d~~~nda birkaç
yüz ki~ilik silahl~~bir grup te~kil ettiklerini söylerni~lerdir. Pa~a'n~n grubu da~~tmas~m onun bask~s~na örnek olarak göstermi~ler, kendilerini
savunmak isterken dolayl~~yoldan suçlar~n~~ itiraf etmi~lerdir".
Tablo 1: Dersaadet'e Gönderilen 29 Ki~i ve Haltlarmdalti Suçlamalar'
S~ra
No

Suçlunun Ad~~

Hakk~ndaki Suçlamalar

~~

Gazi Hüsrev Bey
Vakfi Mütevelli
Kaymakam~~Ahmed
Münib Efendi

I- ~syan~n eleba~l~~~n~~ yapmak
~syanc~lan maddi olarak finanse etmek
Asileri Vecihi Pa~a üzerine göndermek
Saray Kalesi cephaneli~inde bulunan barut, fi~ek, tüfek ve k~l~çlar' asiler aras~nda payla~t~rmak
5-Di~er kazalar halk~n~~ayaklar~d~rmak için mektuplar yazmak

2

.
Bançeo~lu Müderns
Salih Efendi

1-Ahmed Münib Efendi ile ittifak yapmak
2-Cami ve mescit kürsülerinde devlet görevlileri
hakk~nda olumsuz sözler söylemek
3-Asileri desteldeyici söz ve hareketlerle isyan~n
daha da artmas~na sebep olmak

Ali Kad~zâde Râ~id
Efendi

1-Ahmed Münib Efendi ile ittifak yapmak
2-Travnik'e sald~ran 15.000 ki~ilik asi kuvvetin
da~~lmadan sevkini sa~lamak
3-"ümmeti Muhammed gün bu gündür" diyerek halk~~
galeyana getirmek
4-Kapudanl~~~n kald~r~lmas~~ s~ras~nda ç~kan isyanda halk~~ tahrik etmek. Manasur'a sürgün
edilip, daha sonra affedilmesine ra~men muhalif tutumundan vazgeçmemek

3

" Ayn~~ doya, LeE47, 15 Muharrem 1257/9 Mart 1841 tarihli Istanbul'da bulunan rnahkümlarm ~ikayet dilekçeleri.
Ayn~~ dapy~, Lef:17, Travnik Mahkeme Tutana~~, varak: 1-3.
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Dervi~~Mustafa Veled
Madenli ~brahim

1-Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup, asilerin
di~er kazalarla olan yaz~~malar~n~~ yürütmek
2-Asiler ad~na yaz~lan mektuplarda kullan~lan
mühürleri muhafaza etmek ve yan~nda bulundurmak

Seniçeli Hac~~ Murad
Veled Halil

1-Ahmed Münib Efendi'nin müste~arl~~~n~~
yapmak
2-Bir y~l önce kad~nlar~~ organize ederek Saray
Çar~~s~' n~n (Ba~çar~~) kapanmas~na sebep olan
protestoyu gerçekle~tirmek56
3-Travnik'e sevk edilen asi ordusunun komutanlanndan biri olmak ve hükümet güçleri ile
gerçekle~en çat~~mada var gücüyle sava~mak

6

Sahanizâde Mehmed
Alemdar

1-Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup, asilerin
her türlü uygunsuzlu~una kat~lmak
2-Asilerin sergerdeli~ini yapmak
3-Koniçe Nahiyesi'ne giderek halk~~ tahrik etmek, asiler ad~na adam toplamak ve bunlar~~
Travnik'e sevk etmek

7

Eski Yeniçeri A~as~~
~ogol Hac~~Salih

1-Ahmed Münib Efendi ile ittifak yapmak
2-Asilerin organize olmas~~ için her türlü yard~m~~ yapmak

8

Eski Yeniçeri A~as~~
~ogol Hac~~Salih'in
o~lu Osman

1- ~zniçe Kasabas~'m asi saflar~na çekmek
2-Toplad~~~~asileri Travnik'e sevk etmek

Berber Abdi Alemdar

1-Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup, asilerin
her türlü uygunsuzlu~una kat~lmak
2-Mi güruhu ile Travnik'e gitmek ve orada
bizzat sava~mak

10

~slinç Hac~~Mustafa
Bayraktar

1-Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup, Oca~~n
kald~r~lmas~, Kapudanh~~n la~v~~ gibi o günden beri ç~kan her türlü isyana kat~lmak
2-O~lunu sava~mas~~ için asilerle Travnik'e
göndermek

11

Trafçeli ~ir Osman
Bey

~zvornik Sanca~~~T~marl~~ Süvari Alay~~Mülaz~m~~
olup Ahmed Münib Efendi ile ittifAk yaparak,
asi birliklerinin komutanlar~ndan biri olmak

4

5

9

Saray esnafi ho~nutsuzlu~unu Ba~çar~~y~~ kapatarak gösterirdi. Bu halk~n rahats~zl~~~n~~
gösteren aç~k bir protesto yöntemiydi.
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12

Ma~ozâde Süleyman

Ahmed

Vecihi Pa~a taraf~ndan kendilerine nasihat
için gönderilen Travnik Hâkimi ve Defter
Kethüdas~~Ahmed Efendi'yi kendi han~nda
hapsetmek
1-Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup, Saray
e~luyasm~n liderli~ini yapmak
2-Saray'da kal~p Ahmed Münib ile beraber e~luya güruhunun mühimmat ve peksimet gibi
ihtiyaçlar~n~~ sa~lamak
3-O~lunu hükümete kar~~~sava~mas~~ için
Travnik'e göndermek

Ko~turo Salih

1-Ahmed Münib Efendi'nin mutemet, müste~ar ve s~rda~~~olmak
2-Asilerin ba~ar~l~~ olmas~~ için Saray'da elinden
gelen her ~eyi yapmak

Vireto Mustafa Alemdar

1-Abdurrahman ve Mahmud Hamdi Pa~alar
zaman~nda iki defa sürgün cezas~na çarpur~l~ p
affedilmesine ra~men, rahat durmay~p yeniden olaylara kar~~mak
2-Bizzat Travnik'e giderek hükümete kar~~~
sava~mak

16

Kapumc~~ ~ brahim
Alemdaro~lu Osman

1-Ahmed Münib Efendi'nin s~rda~~~olmak
2-Protesto maksath Saray Çar~~s~'mn kapaulmas~n~~ sa~lamak
3-Asilere komutanl~k yapmak
4-Vecihi Pa~a taraf~ndan kendilerine nasihat
etmek üzere gönderilen Travnik Hâkimi ve
Defter Kethüdas~~ Ahmed Efendi'ye hakaret
etmek
5-Bizzat Travnik'e giderek hükümete kar~~~
sava~mak

17

Cafo~lu Berber
Mehmed

Kapumc~~ ~brahim Alemdaro~lu Osmanla ittifak yaparak onun temsilcisi gibi hareket etmek

18

Çiro Ahmed
Bölükba~~~

Kapumc~~ ~brahim Alemdaro~lu Osman ve Cafo~lu Berber Mehmedle birlikte hareket etmek

19

Metrecio~lu Osman

Ahmed Münib Efendi ile ittifak yapmak

14

15
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20

Bakkal Tabuto
Mustafa

1-Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup, oca~~n
kald~r~lmas~n~~müteakip ç~kan bütün isyanlarda yer ahp defalarca sürgüne gönderilmi~ken, son isyanda Visoka Nahiyesi'ni ayaidand~rmaktan sorumlu olmak
2-Protesto amaçl~~ Visoka Çar~~s~'m kapaturmak
3-Nahiye zaptiyesini kaç~rtarak, halk~~ isyan
te~vik etmek
4-Lugova tarafianna metris yapmak
5-Asilere peksimet sa~lamak
6-Vecihi Pa~a'n~n yolunu kesmeye çal~~mak

21

Terzi ~brahim

E~kiyaya clâhil olmak

22

Nevalio~lu Mustafa

~zvornik Sanca~~~T~marl~~Süvari Alay neferau
olup Travnik'e sava~maya giden grup içinde
olmak

23

Lolo ~brahim veled
Abdi

Protesto maksath Saray Çar~~s~'run kapaulmas~na sebep olmak
Vilayet yönetimi aleyhine sözler söylemek

24

Bülbül Hac~~ ~brahimo~lu Ali

1-Protesto maksath Saray Çar~~s~'n~n kapaulmas~na sebep olmak
2-Lolo Hac~~ ~brahim'in müttefiki olmak

25

Hobuo~lu ~brahim

Ahmed Münib ile müttefik olmak

26

Çikovik Çizmeci
Dervi~~Mehmed

1-Protesto maksath Saray Çar~~s~' n~n kapat~lmas~na sebep olmak
2- Travnik'e sava~maya gitmek

Esma Yakano~lu
Ba~an Süleyman

1-Protesto maksatl~~Saray Çar~~s~' n~n kapat~lmas~na sebep olmak
Zorla insanlar~~ Travnik'e sava~maya göndermek
Bizzat Travnik'e sava~maya gitmek

28

Halaç Abdi

1-Protesto maksath Saray Çar~~s~' n~n kapat~lmas~na sebep olmak
Zorla insanlar~~Travnik'e sava~maya göndermek
Hükümete kar~~~sava~mak için bizzat Vitez'e gitmek

29

Jonoo~lu Mustafa

Vecihi Pa~a'n~n ~stanbul'dan gelen tatar~~
Hur~id'i, kavas~n~, iki kölesini ve tahrirat torbas~n~~ bir hafta al~koymak

27

Belleten C.LXXVI, 55
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Tablo 2: Selânik'e Gönderilen 33 Ki~i ve Haldarmdaki Suçlamalar"
S~ra
No

Suçlunun Ad~~

Hakk~ndaki Suçlamalar

1

Sahil( Mostar Kazas~~
Naibi Elhac Mehmed
Efendi

1-Ahmed Münib ile ittifak yapmak
2-"Saraybosna gümrü~ünü Istanbul kald~rd~.. Vecihi Pa~a
yeniden koydu" ~eklindeki ifadelerle halk~~ tahrik
etmek
3- Hükümete kar~~~sava~mak için bizzat Vitez'e gitmek

2

Hoca Cemaleddin
Cami-i ~erifi ~mam~~
Haf~z ~brahim Efendi

isyan ç~kmas~~ için dedikodu üretmek ve olaylara kar~~mak

Kubizâde Terzi Hac~~
Abdullah

Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup Vecihi
Pa~a'n~n Saray'daki ikameti s~ras~nda protesto
maksatl~~Saray Çar~~s~'mn kapat~lmas~na sebep olmak
isyan ç~kmas~~ için dedikodu üretn~ek ve
olaylara kar~~mak

Demirci Esnaf~ndan
Kemerli Abdullah

1-Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup Ahmed
Münib Efendi'nin müste~ar ve s~rda~~~olmak
2-Travnik'e asilerin sevki s~ras~ndan elinden
geleni yapmak
3-Hükümete kar~~~sava~mak için bizzat Vitez'e
gitmek

5

Palu~o~lu Sipahi Dervi~~A~a

~zvornik Sanca~~~umarh süvari alay katibi
olup isyan ç~kmas~~için dedikodu üretmek ve
olaylara kar~~mak

6

Demirci Haa ~smail
A~a

Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup Vare~~halkurun Travnik'e sevkini organize etmek

7

Tanio~lu Hac~~
Abdullah A~a

Olaylara kan~mak

Bakkalba~~~Haa
Mehmed bin Mustafa

1-~zvornik Sanca~~~=an~~süvari redif üçüncü
bölük çavu~~vekili olup isyan ç~kmas~~ için elinden geleni yapmak
2- Hükümete kar~~~sava~mak için karde~ini
Vitez'e göndermek

3

4

8

,

57 Bunlar 41 ki~iydiler. Ancak aralar~ndan 8'i öldü~ü için kalan 33 ki~i Selanik'e
sürülmü~tür. B.O.A., IMVL., Dosya no:21, Gömlek no:326, Lef:17, Travnik Mahkeme
Tutana~~, varak:3-6.
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9

Halil Be~eo~lu
Abdullah A~a

1-Bosna Sanca~~~=art~~ süvari redif-i mansure sol kola~as~~ olup protesto maksath Saray
Çar~~s~'n~n kapat~lmas~~ için Hac~~ Abdullah
A~a ve karde~i Mehmed Zaim ile kad~nlan
organize etmek
2-Hükümete kar~~~sava~mak için bizzat Vitez'e gitmek

10

Bayrakdarzâde Terzi
Pakro Mella Bekko

isyan ç~ kmas~~ için dedikodu üretmek ve olaylara kar~~mak

11

~nce A~azâde Çerçi
Abdi

Ahmed Münib Efendi'nin akrabas~ndan olup
dedikodu üreterek isyan ç~ kmas~na zemin haz~ rlamak

12

Du hanc~~ Gotik
Mehmed Sancakdar

1-Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup isyan
ç~kmas~~ için Ahmed Münib Efendi ile birlikte
çal~~mak
2- Hükümete kar~~~sava~mak için bizzat Vitez'e gitmek

13

Terzi Osman
Bayrakdar

Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup, Vecihi
Pa~a'n~n Saray'daki ikâmeti s~ras~ nda protesto
maksath Saray Çar~~s~'n~n kapat~lmas~na sebep olmak

14

Mella Terzi Mehmed
Alemdar

1-Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup Vecihi
Pa~a'n~n Saray halluna nasihat etmesi için
gönderdi~i Travnik Hâkimi ve Defter Kethüdas~~ Ahmed Efendi'nin hapsedildikleri olayda
Ahmed Münib Efendi sekbanlann~ n bölükba~l~~~n' yapmak
2-Tutuklulara sözlü hakarette bulunmak
3-"Hac~~Bekta~~Veli Uyand~" tarz~nda sözlerle karga~a yaratmak

15

Malukano~lu Bakkal
Salih

Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup, asilere
kat~lmak

16

Mevliço~lu Gazaz
Mehmed

Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup, asilere
kat~lmak

17

~eyho~lu Celeb Uzun
~brahim

Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup, asilere
kat~lmak
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18

Hakiro~lu Çerçi
~brahim

Asikrin Koniçe kolunun sergerdeli~ini
yapmak

19

Sahanio~lu Poluti
Mustafa

Saray Çar~~s~' nda olaylara kar~~mayan esnafa
bask~~yapmak

20

Çak~ro~lu Çerçi Saraç
Salih

1-Ahmed Münib Efendi'nin has bölükba~l~~iru yapmak
2-Saray hâltimi ve müftüsünü zorla Travnik'delti çat~~ma bölgesine göndermek
3-Adam öldürmek
4-Tecavüz etmek

21

Kre~ova Nahiyesinden
Malunudo~lu Mehmed

Vitez çat~~mas~nda ele geçirilenlerden olup,
hükümet güçlerine kar~~~tüm gayretiyle saya~mak

22

Karao~lu Çizmeci Yusuf

Vitez çat~~mas~nda ele geçirilenlerden olup,
.
hükümet güçlerine Kar~~~tüm gayretiyle saya~mak

23

Kadiro~lu Gazaz
Ba~o

Vitez çat~~mas~nda ele geçirilenlerden olup,
hükümet güçlerine kar~~~tüm gayretiyle saya~mak

24

Abbaso~lu Kazganc~~

Vitez çat~~mas~nda ele geçirilenlerden olup,
hükümet güçlerine kar~~~tüm gayretiyle sava~mak

25

Terzi Mustafa

Vitez çat~~mas~nda ele geçirilenlerden olup,
hükümet güçlerine kar~~~tüm gayretiyle sava~mak

26

Yemenici
Mustafao~lu Abdi

Vitez çat~~mas~nda ele geçirilenlerden olup,
hükümet güçlerine kar~~~tüm gayretiyle sava~mak

27

Muhsino~lu Gazaz
~brahim

Vitez çat~~mas~nda ele geçirilenlerden olup,
hükümet güçlerine kar~~~tüm gayretiyle saya~mak

28

Tabutcuo~lu Terzi
~brahim

Vitez çat~~mas~nda ele geçirilenlerden olup,
hükümet güçlerine kar~~~tüm gayretiyle saya~mak

29

Gaçkaho~lu ~brahim

Vitez çat~~mas~nda ele geçirilenlerden olup,
hükümet güçlerine kar~~~tüm gayretiyle sava~mak
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30

Uziçeli Bakkal
~brahim

Vitez çau~mas~ nda ele geçirilenlerden olup,
hükümet güçlerine kar~~~tüm gayretiyle saya~mak

31

Uziçeli Tacir Hac~~
Süleyman A~a

Ahmed Münib Efendi'nin isyan~~planlayan
ekibinden olmak

lu Kazganc~~
Bikado~
Abdullah

1-Eski Yeniçeri Oca~~~mensubu olup, protesto maksatl~~ Saray Çar~~s~' n~n kapat~lmas~na
sebep olmak
2-Ahmed Münib Efendi'nin Vitez 'e gönderdi~i asilerin sergerdeli~ini yapmak

Visoka Nahiyesinden
Potiç Mustafa

Tabutcu Mustafa ile birlikte Visoka halk~n~~
ayakland~rmaya çal~~mak
Vecihi Pa~a taraf~ndan nasihat maksatl~~ nahiyeye gönderilen Elhac Ahmed A~a'y~~ tutuk'atarak, üzerinde bulunan elbise ve silahlar~~
almak, atma el koymak
Vitez çau~mas~ na bizzat gelip hükümet
güçlerine kar~~~tüm gayretiyle sava~mak

32

33

d- Selânik Sürgünlerinin At ve Eyerlerine El Konuldu~u iddialar~~

Mehmed Vecihi Pa~a, Saray'daki çali~malan s~ras~ nda isyana te~ebbüs eden 41 ki~iyi tutuldatm~~u. ~stanbul, tutuklular hakk~nda nihai karar verilene kadar Selânik'de hapsedilmelerine karar vermi~ti. Ancak bu kimselerden 8'i Bosna'daki tutukluluk sürecinde ölmü~tü. Kalan
33 ki~i ise Mehmed Hüsrev Pa~a'n~ n valilik görevine ba~lamas~n~n ard~ ndan Selanik'e gönderilmi~lerdir.
Tutuklulardan baz~lan Selanik'e kendi binek hayvanlan ile gitmi~lerdi. Bu kimselerden 17'si, Pa~a'n~n mihmandar olarak görevlendirdi~i Koca Arap'm 9.565 kuru~~de~erindeki binek hayvan~~ve ko~um talumlanna cebren el koydu~unu iddia etmi~lerdir58.
Mehmed Vecihi Pa~a ise kendi döneminde böyle bir hadise ya~anmad~~~n~, ad~~geçen kimselerin halefi Mehmed Hüsrev Pa~a dönemin-

" B.O.A., LMVL, Dosya no:21, Gömlek no:326, Lef:12, el konulan mallar~n hesap pusulas~; Ayn~~dosya, Lef:32.
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de Selanik'e gönderildi~ini belirtmi~~ve konu hakk~ nda bir bilgisi olmad~~~n~~söylemi~tir59.
e- Haks~z Cizye Toplama iddialar~~

Cizye, cizyedâr denen tahsildarlar veya mültezimler tarafindan toplanmaktayd~ . Cizyedârlar kendileri için mai~et, resm-i kitâbet, zahire,
sarrafiyye, kolcu akçesi gibi adlar alt~nda aidatlar almaktayd~lar. Aidatlar ço~u zaman as~l cizyenin be~te birine kadar yükselmekteydi. Tanzimatla birlikte cizye maktû (toptan) olarak tahsil edilmeye ba~lanm~~t~ r.
Maktû usule göre, cizye H~ristiyan halk~ n kocaba~~lan taraf~ ndan toplanarak yetkililere teslim edilirdi. Fakat birçok yerde ~ahsi ç~kar güden
kocaba~~ lar huzursuzlu~a sebep olurlard~".
Mehmed Vecihi Pa~a, Banaluka ve Kostayniçe halk~ndan 7-8 kuru~~
fazla cizye tahsil etmekle suçlanmi~t~ r. Iddialara göre, Pa~a bu i~i Banaluka Mütesellimi Edirneli Salih Bey arac~l~~~yla gerçekle~tirmi~tir. Salih
Bey maktû cizye tahsiline uygun olarak yöre kocaba~lann~~ huzuruna
ça~~np 100.000 kuru~~talep etmi~tir. Ancak köylüler 10.000 kuru~~toplayarak, kalan mebla~~~ödeyemeyeceklerini söylemi~lerdir. Salih Bey bu
talebi reddetmi~, köylülere arac~~ olan papaz ve kocaba~lardan 40 ki~iyi
isyanla suçlayarak 400.000 kuru~~daha istemi~tir. Bu ki~ilerin istenen
paray~~ ödememesi üzerine, onlar~~ tutuklayarak Travnik'e göndermi~tir.
Olaylar sebebiyle galeyana gelen yöre halk~ndan 4-500 ki~i Travnik'e
giderek gösteri yapm~~~ve tutuklular~n serbest b~ralulmalann~~ istemi~lerdir. Gösteri isyan olarak de~erlendirilmi~, ayr~ca 400.000 kuru~~da
halktan zorla tahsil edilmi~tir. Hapisteki 5 ki~i ölmü~, 15 ki~i serbest b~ralulm~~, 3 ki~i hastal~ ktan Travnik'te kalm~~, 17 ki~i ise Istanbul'a gönderilmi~tir. Tutuklular 6 ay Bosna'da, 3 ay da Istanbul'da muhakeme
edilmeksizin kald~ klann~~ ve bu sürede 100 kese (50.000 kuru~) masraf
yapt~klar~n~~ ileri sürmü~lerdir61.
Cizye tahsili konusunda ortaya ç~kan s~k~nt~~ iki sebebe dayanmaktayd~. Ilki Bosna'da gayrimüslim nüfusun tam olarak bilinememesiydi.
1840'larda Bosna'n~n toplam nüfusu yakla~~k 1.100.000 ki~i olarak tahmin ediliyordu ve bu nüfusun yar~ya yak~n~~Müslümanlardan olu~uyordu. Mehmed Vecihi Pa~a ise 80.000 cizye evralu kesmi~ti. Gayrimüslim-

'9 Ayn~~dopm, Lef:51.
° inalak, Tanzimahn Uygulanmas~~ve Sosyal Teplalen, s.631.
bi Ayn~~ daya, Lef: 11.
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ler erkek nüfusun bu kadar dahi olmad~~~n~~ iddia ediyorlard~. Ancak
iddialar~n~n pek tutarli olmad~~~~hâlihaz~rdaki nüfus tahminlerinden
anla~~lmaktad~r". Gerçekte Mehmed Vecihi Pa~a fazla cizye toplamak
bir yana, mevcut gayrimüslim nüfusun yar~s~ndan dahi cizye toplayamam~~t~r.
~kincisi ise cizye oramyd~. Bosna cizyesi en dü~ük seviye olan 15 kuru~~üzerinden toplanmaktayd~". Walbuld gayrimüslimler Bosna cizyesinin ki~i ba~~~100 para (ki~i ba~~~2,5 kuru~) oldu~unu ileri sürerek, kendilerinin ödemesi gereken cizye miktar~n~n 200.000 kuru~~olmas~~ gerekti~ini iddia ediyorlard~. Pa~a ise 1.592.440 kuru~~toplam~~t~. Gayrimüslimlerin hesab~na göre, Vecihi Pa~a'n~n 636.976 ki~iden vergi toplam~§ olmas~~gerekiyordu. Oysa erkekler bir yana tüm gayrimüslimlerin
nüfusu dahi bu kadar de~ildi. Pa~a'n~n 80.000 cizye evralu kesti~i ve
toplad~~~~cizye rniktan dikkate al~nd~~~nda ki~i ba~~na 20 kuru~a yak~n
cizye tahsil edildi~i ortaya ç~kar". Bu durum kendisinden sonra vali
olan Hüsrev Pa~a taraf~ndan da ele~tirilmi~tir. Hüsrev Pa~a, Vecihi Pa~a'y~~ cizye tahsiline gerekli itinay~~göstermemekle suçlam~~ur. Ona göre, Pa~a cizye tahsilini rayici üzerinden uhdesine alm~~, daha sonra araalara ihale etmi~, böylece ki~i ba~~~15 kuru~~olmas~~gereken cizye bedeli artarak 18, 20 ve baz~~bölgelerde 22 kuru~a kadar yükselmi~tir65.
C- KARAR
Mehmed Vecihi Pa~a haklundaki tüm suçlamalar~~ reddederek ~unlar~~söylemi~tir66:
Gerek bunlar (tutuldular) ve gerek Bosna'da bulunan sair
reâyalardan cizye ve teklif-i ~akkalarmdan mâada ceraim ve saret-i ahirle taraf~m~zdan bir akçe ve bir habbe ahr~mayub ve zulm
ve taaddl idilmedi~inden ba~ka Bo~naldarm halleri mal~lm oldu-

" O dönem nüfus verileni hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi için balumz, Gülen,

s.17-32, 370-

377.
" B.O.A., IMVL, Dosya no:24, Gömlek no:373, Lef:19, 19 Rebiülevvel 1257/11 May~s
1841 tarihli Bosna Valisi Mehmed Hüsrev Pa~a'n~n arz tezkiresi; 10 y~l sonra 1850/51 y~lan
aras~nda Avusturya Konsolosu Dr. Demeter Atar~askoviç ülkesine gönderdi~i raporunda
Bosna'dan 202.825 ki~iden 2.945.175 kuru~~cizye topland~~~n~~rapor etmi~tir. Yani ki~i ba~~na
5.377.
dü~en oran 14,5 kuru~a tekabül etmekteydi. Baluruz, Gölen,
B.O.A., IMVL, Dosya no:21, Gömlek no:326, Lef:18, Mehmed Vecihi Pa~a'n~n cizye ve
ceraim iddialar~na dair kaleme ald~~~~savunma müzekkiresi.
63
B.O.A., LMV., Dosya no:19, Gömlek no:298.
66 B.O.A., LMVL, Dosya no:21, Gömlek no:326, Lef:50.
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~-u üzere mütesellim ve kapudanlar ve sipahiyan taraf~ndan reâyâya kadimden baz~~ mertebe lay~ks~z muâmele oluna gelmi~~iken
zaman-~~ acizânemde anlar~n tarafindan dahi vâki` olan yolsuz muâmelâun ekserisi men' idilerek refâh ve istirahat-~~ reâyâ kaziyesine dahi hasbe'l-vüs ve'l-tâke dikkat olunmu~~idi. Tanzimat-~~ Hayriyye'den sonra de~il, be~buçuk sene Bosna Vafili~im esnâs~nda
bir reâyâ tecrim olunmu~~ise cümleten redd-i niy'âz-~~ acizânemdir.
Pa~a'n~n kendinden emin tavr~, eldeki belge ve bilgilerden Meclis-i
Vâlâ onun suçsuz oldu~una karar vermi~tir. Böylece Mehmed Vecihi
Pa~a kendisine isnat edilen tüm suçlardan aklanm~~ur. Hatta ~star-~~ Eflâk'taki icraatlar~ndan dolay~~ suçlanmak yerine, takdir edilmi~tir Ancak
Koca Arap'~n suçu sabit görülerek el koydu~u e~yamn kar~~l~~~~olan
9.565 kuru~un, halen Bosna'da bulunan Koca Arap'tan al~narak sahiplerine iadesi hususunda mevcut Bosna Valisi Hüsrev Pa~a'ya emir verilmi~tir67.
Meclis-i Vâlâ kararlar~~ 26 Safer 1257/19 Nisan 1841 gecesi yap~lan
Meclis-i Umûmi'de gözden geçirilerek Pa~a'n~n suçsuz oldu~u bir kez
daha teyit edilmi~~ve irade için Padi~aha sunulmu~tur. ilgili arz tezkiresinde Pa~a'n~n suçsuzlu~-u yan~nda, ~stanbul ve Selânik'de tutuklu bulunan kimselerin faaliyetleri tazir suçlar~68 kapsam~ nda de~erlendirilerek iki~er, üçer ki~ilik gruplar halinde Anadolu'nun muhtelif yerlerine
sürgünleri onaylanm~~t~r69. Karar Evas~t-~~ Rebiülevvel 1257/3-13 May~s
1841'de uygulamaya konulmu~, tutuklular~n sürgün mahallerine gönderilmelerine ba~lanm~~t~r70. Suçlulardan Ahmet Münib Efendi Trabzon'a olmak üzere, di~erleri Canik, Kastamonu, Karahisar-~~ Sahip,
Bursa, Sak~z, ~st
anköy, Rodos, Midilli, Bozcaada, ~zmir, Bolu, Kütahya,
Eski~ehir, ~znikmid, Gemlik ve ~ negöl'e sürgün edilmi~lerdir71.

"7 Ayn~~dosya, Lef:52, Meclis-i vu Mazbatas~.
" idam, sürgün, te~hir, tehdit, nasihat, p~-angabend, kalebend, hapis, k~nama, para ve
kürek cezas~~ verme, al~n da~lama, sakal kesme gibi cezaland~ rmay~~kapsayan uygulamalara
verilen genel ad. Tazir suçlan ve kapsam~~ hakk~ nda bilgi için bak~ n~z, Ali Ihsan Karata~, Osmanl~~
Dönemi Bursa Sürgünler]. (18.-19. As:dar), Emin Yay~nlan, Bursa 2009, s.38-39.
"9 B.O.A., 1.A1VL, Dosya no:21, Gömlek no:326, 8 Rebiülevvel 1257/30 Nisan 1841 tarihli arz tezkiresi.
BD.A., ~.MVL, Dosya no:46, Gömlek no:867, Lef:3, Evas~ t-~~ Rebiülevvel 1257/ 3-13
May~s 1841 tarihli hüküm.
7 ' B.0A, I.MVL, Dosya no:21, Gömlek no:326, Lef:14, 16; Dosya no:46, Gömlek
no:867; Dosya no:47, Gömlek no:900; Dosya no:48, Gömlek no:911; Dosya no:55, Gömlek
no:1053; Arefr re K~sas Defteri, no:2, s.13, 28, 30-31, 39.
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Sonuç
Tanzimat'~n ilan~yla gelen yenilik firtmas~~birçok karga~aya sebep
olmu~tur. Ard~~ard~na gerçekle~tirilen düzenlemeler her kademedeki
kamu görevlisini tereddüde sürüklemi~tir. Hatta Mehmed Vecihi Pa~a
gibi sert valiler bile yetkilerini i~htiyada kullanmaya ba~lam~~lard~r. Ço~u vali en küçük bir olayda dahi hata yapma korkusuyla merkezin fikrini sormu~tur. O zaman~n ileti~im imkanlan dü~ünüldü~ünde, onlarca ~isyana ya vaktinde müdahale edilememi~~ya da isyan~~bast~rmak için
hayati öneme sahip süre Istanbul'dan onay al~nmak için harcanm~~t~r.
Bu yüzden ba~lang~çta çok az bir kuvvetle, sessiz sedas~~z bast~nlabilecek
olaylar ciddi isyanlara dönü~mü~tür.
Yukar~daki mahkeme sürecinde de aç~kça görüldü~ü gibi, vergi
meseleleri gayrimüslimler tarafindan devlete kar~~~ ç~kman~n anahtan
olarak kullan~lm~~t~r. Onlar kendilerine bask~~yap~ld~~~, rayicin üzerinde vergi al~nd~~~~ve kanunlar~n uygulanmad~~~~gibi gerekçelerle memurlar~~Istanbul'a ~ikayet etmi~lerdir. Tanzimat'ta verilen söz gere~i ~ikayetleri de~erlendiren idari makamlar, onlarca kamu görevlisi hakk~nda soru~turma açmak zorunda kalm~~lard~r.
Memurlarma kar~~~oldukça sert davranan devlet, suç i~lemi~~olsalar
dahi tebaas~na kar~~~ba~~~lay~a tavruu devam ettirmi~tir. Bunun en güzel örneklerini Mehmed Vecihi Pa~a davas~~sonucu gerçekle~en cezaland~rmalarda görmek mümkündür. Devlet sürgüne gönderilen insanlar~n bütün masraflar~n~~kar~~lam~~, gittikleri yerlerde muhass~llar arac~l~~~yla kendilerine günlük birer ekmek, yirmi~er para yevmiye ve birer de menzil beygiri vermi~tir. Sürgünün üzerinden bir y~l geçmeden
~stanbura af dilekçeleri gönderilmi~, ~stanbul dilekçeleri i~leme koyarak 5 Aral~k 1852'den itibaren sürgünlerin memleketlerine iade sürecini ba~latm~~t~r. ~adeler sadece Müslümanlarla sm~rh kalmam~~, isyana
kat~lan gayrimüslimler de ayn~~haktan yararlanm~~lard~r72. Izin süreci

72

Af süreci ~öyle i~lemi~tir:
1-Suçlular~n affedilmeleri için dilekçeyle Meclis-i Vâlâ-y~~Ahkam-~~Adliyeye ba~vurmas~~
2- Suçlular~n Bosna'ya iadesinde bir n~ahzur olup olmad~~~na dair Bosna valisinden
onay istenmesi
3-Bosna valisinin suçlu ki~iye kefil olacaklardan ald~~~~senet
4-Senet ve izin tezkiresinin vali taraf~ndan Istanbul'a gönderilmesi
Ahlcâm-~~Adliye'nin Bosna valisinin karar~n~~onaylamas~~
Meclis-i
Meclis-i Vâlâ-y~~Ahlcâm-~~Adliye karar~n~n Padi~ah taraf~ndan onayland~~~n~~gösteren
iradenin yay~nlanmas~~
7-Af buyruldusunun suçlunun sürgün edildi~i idari birime gönderilmesi
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i~lenen suçla orant~h de~il, Bosna valisinin ikna edilmesi ve bir daha
devlete muhalif hareketle bulunmayacaklarma dair kefil bulmalanyla
ilintili olarak h~zl~~veya yava~~i~lemi~tir". Hatta isyan~n eleba~~s~~Ahmed
Münib Efendi dahi Mart 1844 tarihli bir kararname ile affedilerek serbest b~ralulm~~ur". Baz~lan 1826 Yeniçerili~in ilgas~ndan itibaren devlet kar~~t~~her hareketin içinde bulunmalanna ra~men, bu ki~iler affedilirken hukuki de~il insani de~erler dikkate al~nm~~t~r. Çünkü tutuklulann "n~emleketlerindeki ailelerinin magdun)yti" her af hülunünde standart ibare olarak yer alm~~t~r.
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