BOSNA-HERSEK'TE TOPRAK REJ~M~: ESHÂB-I ALÂKA VE
Ç~FTÇ~LER ARASINDAK~~~L~~K~LER
(1840-1875)
TEVFIK GÜRAN* - AHMET UZUN**
1. Giri~~
Tüm dönemler itibariyle tar~msal yap~ lar~ n egemen oldu~u Osmanl~~
Devleti'nde, toprak sahipli~i ve dolay~s~ yla toprak sahipleriyle toprak
üzerinde çal~~ anlar aras~ ndaki ili~ kiler her zaman önemini korumu§ bir
meseleydi. Devletin geleneksel politikas~, topraklar~n belirli ki~ilerin elinde
birikmesini engelleme anlay~~~ na dayal~yd~ . Nitekim uzun y~llar t~ mar
sisteminin ba~ar~ hyla uygulanmas~, topra~a dayal~~soylu bir s~mfin veya Bat~l~~
anlamda bir feodal yap~n~n ortaya ç~ kmas~na mani olmu~ tu. Ancak bazen
t~ mar düzenine referans yap~larak, siyasal, ekonomik ve sosyal ili~kilerin
bölgesel yönüyle ve bölgesel ili~kilerin siyasal, ekonomik ve sosyal yönleriyle
tammlanabilecek bir feodalizmin Osmanl~~Devletinde de var oldu~u' iddia
edilse bile, Osmanl~~ t~mar~ mn ortaça~~feodalitesinden çok farkl~~yönlere sahip oldu~u a~ikard~ r. Bununla birlikte Osmanl~~ülkesinde feodalle~ me
e~ilimlerinin her zaman varl~~~n~~ korudu~u da bilinen bir gerçektir.
Özellikle on yedinci yüzy~ldan itibaren devletin ta~rada güç kaybetmesiyle
birlikte yükselen yerel güçlerin, önemli topraklar~ n sahibi oldu~u
görülmekteydi. O yüzden merkezi otoritenin zay~flamas~~ topraklar~n belirli
kesimlerin elinde birikmesi sürecini haland~rm~~u. Bu geli~me geleneksel
Osmanl~~toprak rejiminin de~i~mesi ve çok farkl~~tarzda toprak sahipli~i ve
topra~~~kullanma ili~ kilerinin ortaya ç~kmas~~anlam~ na gelmekteydi. Toprak
rejiminde ya~anan de~i~ imin dikkat çeken örnekleri özellikle Rumeli
co~rafyas~ nda göze çarpmaktayd~. Buradaki farkhla~ma genellikle, topraklar~ n Müslüman Türk nüfusun eline geçmesi ~eklinde görülse de tüm Rumeli co~rafyas~~dikkate al~nd~~~ nda, çok farkl~~türde ve bölgesel ko~ ullara
göre de~i~en tar~msal ili~kiler göze çarpmaktayd~. Örne~in Vidin bölgesinde
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gospodarhk olarak bilinen bir toprak sistemi olu~mu~~ve bu, bölgede ya~anan
s~ k~nt~ lar~ n önemli kaynaklar~ ndan birisini te~ kil etmi~ tir. Profesör Halil
~nalc~ k'a göre bölgede özellikle Tanzimat'tan sonra ya~anan H~ristiyan köylü
ayaklanmalar~ n~ n temel nedeni miri topraklar~n tasarruf edili~~biçimindeki
çarp~ kl~ klardan kaynaldanmaktayd~2. ~~te bu tür bir yap~ lanman~n görüldü~ü
yerlerden birisi de Bosna-Hersek sanca~~~idi. Burada kar~~ la~~lan durum ise
"eshâb-~~alâka" ad~~verilen ve ço~unlu~u Müslüman Türklerden olu~an bir
zümrenin geni~~topraklar~~ eline geçirmesi ve bölgede ya~ayan halk~~ a~~r
~artlarda bu topraklar üzerinde çal~~t~rmak zorunda b~ rakmas~yd~. ~~te bu
çal~~ mada söz konusu toprak sahibi s~n~f ile reaya aras~ ndaki ili~kilerin detay~~
ele al~ nacak ve böylelikle bölgede yayg~n tar~ msal ili~kilerin yap~s~~ belirlenmeye çal~~~ lacakt~ r. Bu kapsamda tespit edilebilen ar~iv belgelerinin
yard~ m~ yla, bölgede bu geli~ meyi haz~ rlayan ko~ ullar, eshâb-~~ alâka denilen
kesimin kimlerden olu~tu~u ve reayadan ne tür isteklerde bulundu~u, merkezi hükümetin bu yap~ lanma kar~~s~nda nas~ l bir tutum tak~nd~~~~gibi sorular~ n, belirli bir dönem esas al~ narak (1840-1875) cevaplanmas~~hedeflenmi~tir.
2. Rumeli'de "Çifdlidesmen Süreci ve Bunun Tar~msal Ili~kilere Etkisi
Rumeli co~-"rafyas~, tar~ ma elveri~li araziler aç~s~ ndan zenginli~i yan~nda
kalabal~ k bir nüfusa sahip ~stanbul'un yiyecek ihtiyac~n~n kar~~lanmas~~ için
de son derece önemli bir bölgeydi. On yedinci yüzy~ ldan sonra bölgenin ziraat tarihi aç~s~ ndan gözlemlenen en önemli olgulardan birisi t~mar sisteminin de~i~mesiyle birlikte "çiftlikle~me" diyebilece~imiz bir sürecin ya~anmas~~
olmu~ tur. Merkezi devletin gücünün zay~flamas~~ kar~~s~nda ba~ ta sipahiler
olmak üzere yerel güçlerin, kullanma hakk~na sahip olduklar~~ topraklar~~
mülkiyetine geçirmesi ve toprak üzerindeki reayaya 'istedi~i' ~artlar~~
yüklemesi, t~ marlar~ n çiftliklere dönü~ümünü aç~ klayan önemli bir
faktördür. ~üphesiz ki, t~ mar sistemini a~~ nd~ ran tek faktör bu de~ildi. Bat~~
Avrupa'n~ n sürekli geli~en ekonomisinin yaratt~~~~bask~ , yeniçerilerin faaliyetlerini ~ehirlerden k~ rsal bölgelere do~ru geni~ letmeleri ve imparatorlu~un do~al s~n~ rlar~ na ula~mas~ yla birlikte yeni umarlar vermenin
zorla~mas~~ve mevcut t~ marlarm bölünmeye ba~lanmas~n~ n yaratt~~~~ko~ullar,
süreci h~zland~ ran di~er faktörlerdi3.

2 Detayl~~ bilgi için bk~~. Halil ~nalc~k, "Vidin Gospodarhk Rejimi ve ~lgas1",
Osmanl~~
~mparatorlug-u, Eren Yay~nc~l~k, ~stanbul, 1993, 5.109-138.
3 Daha detayl~~bilgi için bk~~ . L. S. Stavrianos, The Balkans Since 1453,
New York, 1966,
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Çiftlikle~me bazen sipahilerin t~marlar~ n~~ çiftliklere dönü~türmesiyle,
bazen de yeniçeriler ve baz~~güçlü devlet yöneticilerinin, topra~a el koyarak
yahut ürünün yakla~~ k üçte birini alma kar~~ l~~~ nda reayaya 'koruma'
sa~layarak gerçekle~mi~ti. Khristo Gandev'in Vidin yöresi için yapt~~~~
çal~~maya göre yörede yeni çiftlikler daha çok; genellikle su kayna~~na veya
yola yak~ n bir yerde olup terkedilmi~~devlet arazilerinden, önemli tar~msal
köylere yak~n olan ve üzerindeki yerel çiftçiler taraf~ ndan zorla ele geçirilen
devlet arazilerinden ve ekime uygun hale getirilmesi için temizlenmesi ve
kurutulmas~~ gereken bo~~ve kayd~~olmayan topraklardan türetiliyordu5. McGowan'a göre, bu süreçte topraklar~n devletten zorla gasp edilmesi, topra~~~
düzenli biçimde i~leyen çiftçilerin varl~ klar~ n~ n ellerinden al~nmas~~ve ticari
üretim için birle~tirilmi~~arazilerin reorganize edilmesi gibi geli~meler
e~zamanl~~olarak ortaya ç~ km~~t~~ve onlar çiftlik olu~umunda her zaman rastlanan unsurlar~~ olu~turmaktaych". H. ~nalc~ k'~ n Vidin bölgesiyle ilgili tespitlerine göre ço~unlukla eski kale muhaf~zlar~mn ve sipahilerin çocuklar~~olan
a~alar, t~mar sisteminin mukataa sistemine dönü~mesi sayesinde büyük arazilerin sahipleri haline gelmi~lerdir7. Benzer bir tespitle Ö. Li~tf~~ Sarkan da belirli bir bölgenin gelirlerini toplama i~inin miri mukataa ~eklinde baz~~
nüfuzlu kimselere verilmesi ve on senelik gelirinin pe~in al~nmas~~suretiyle
malikane olarak saulmas~mn, miri arazi rejimini giderek mülk topraklar kaidelerine yakla~urd~~~m belirtmektedir. Barkan, bu sürece, iktisadi aç~dan
zor dönemlerde, siyasi kar~~~ kl~klar, k~ tl~ klar ve salg~ n hastal~ klar gibi problemlerin küçük i~letmeleri zor duruma sokarak, köylüyü s~~~naca~~~güçlü bir
ki~i aramaya mecbur etmesi gibi zorluklar~n önemli katk~s~~ oldu~u
görü~ündedir. Çünkü bu ko~ullar köylüyü mali aç~ dan zor durumda
b~ rakt~~~ ndan zengin ki~ilerle yak~ nla~maya ve i~~birli~ine yöneltmi~tir.
Böylece Os~nanl~ n~n gerileme dönemlerinde ya~anan iktisadi ve mali zorluklar toprak i~çili~inin nüfuzlu ve varl~ kl~~az say~daki insan~ n eline geçmesine
yol açm~~~ve tar~ msal faaliyetlerin sürdürülmesi, bu ki~ilerin üretimi
te~ kilatland~ rmas~ n~~ gerektirmi~tirs. Bu noktada çiftliklerin geli~iminde
ayr~ca d~~sal faktörlerin etkilerine de vurgu yap~ld~~~n~~ belirtmek gerekir.

Stavrianos, a.g.e., s.140.
Aktaran, John R. Lampe, Marvin R. Jackson, Balkan Econo~nic History, 1550-1950,
Bloomington, 1982, s.36.
Bruce McGowan, Economic Life in Otto~nan Et~rope, Cambridge, 1981, s.60.
7 Geni~~bilgi için bk~~. ~ nalc~ k, Vidin, s. 119-125.
Sarkan, a.g.m., s.395.
5

870

TEVF~K GÜRAN - AHMET UZUN

Örne~in McGowan, Osmanl~~tar~m~na bir bütün olarak d~~~talebin egemen
oldu~unu söylemenin imkans~zl~~~n~~belirttikten sonra, on yedi ve on sekizinci yüzy~llarda d~~~talebin Osmanl~~s~n~r bölgelerine yönelik bask~s~yla uzun
bir zaman diliminde Osmanl~~ çiftlik tar~ m~n~n ba~~ms~zl~ ktan kar~~ l~ kl~~
ba~~ ml~li~a ve izolasyondan ileti~ime geçti~ini ve bu süreçte Osmanl~~
s~n~rlar~n~n geli~en bir dünya bölgesel uzmanl~ klar sistemine ve uluslar aras~~
i~bölümüne kat~ld~~~ n~~ kaydetmektedir'. Burada uluslararas~~ ekonomik
geli~melerin topraklar~n birle~tirilmesine ve böylece tek bir tar~msal kültüre
dayal~~çiftliklerin geli~imine katk~~ yapt~~~ na dikkat çekilmektedir. Tüm bu
tespitler Rumeli'de çiftlikle~me sürecinin genel e~ilimlerini önemli ölçüde
aç~ klar mahiyettedir. Ancak gene de çok daha farkl~~ yerel ko~ullar~ n
çiftliklerin olu~umuna etki etmi~~olmas~~ihtimalini her bölgeyle ilgili inceleme için göz önünde bulundurmak gerekti~i de aç~kt~r.
Yukar~da belirtilen genel e~ilimler dahilinde Bosna-Hersek, Vidin, Teselya ve Makedonya gibi baz~~Rumeli bölgeleri, merkezi otoritenin gev~emesi
ve imparatorlu~un kendine has te~kilat ve kurumlar~n~n bozulmas~yla paralel
olarak zamanla birer büyük çiftlikler memleketi görüntüsü alm~~lard~.
1840'11 y~llardan itibaren Avrupa'da yayg~la~an köylü isyanlar~~ Osmanl~~
bölgelerine de sirayet ederek, topraks~z köylülerin kendi konumlar~n~~yeniden gözden geçirmeye ve toprak edinme arzular~ n~ n güçlenmesine yol
açm~~t~ '". Din ve milliyet farkl~ l~ klar~ n~ n etkisiyle bu tarihten itibaren
köylülerin bu tür talepleri ciddi bir toplumsal meseleye dönü~mü~~ve devleti
me~gul eden en ciddi sorunlardan birisi haline gelmi~tir. Cevdet Pa~a'n~ n,
Tezakir'de bölgede bulundu~u esnada (1277/1861-62) çiftlik meselesiyle
önemli bilgiler aktararak, bu meselenin önemine s~ k s~ k at~fta bulunmas~~
dikkat çekmektedir".
Rumeli'deki çiftlikle~me sürecinde vurgulanmas~~ gereken önemli bir
husus da toprak sahipleriyle çiftçiler aras~ndaki ili~kilerin çok farkl~~biçimler
alabilmesiydi. Örne~in Vidin bölgesinde toprak ili~kileri içerisinde reayan~n
arazi ücreti kar~~l~~~ nda bir iki ay a~a= hesab~na çal~~mas~~ (Tanzimat'a kadar) ve a~aya senede bir araba odun getirmeye mecbur olmas~~(veya bunun
9 McGowan,
19

a.g.e., s.46.
Lütf~~Sarkan, "Çiftlik", ~slam Ansiklopedisi, Cilt:3, Be~inci Bask~, Eski~ehir, 1997,

s.394-95.
1 1 Örne~in Ni~~eyaletinde ~âyân-t ehemmiyet-i mevâddan bir mes'ele-i mü~kile dahi
çiftlikler miinâza'alar~dtr. ~öyle ki bu ha‘Wide pek çok çiftlikât olup ", Cevdet Pa~a, Tezâkir, (1320), 3. bask~, (Yay~ nlayan: Cavid Baysun), TTK Yay~nlar~, Ankara, 1991, s. 105.
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yerine 12 guru~~vermesi) gibi çe~itli angarya hizmetlerinin var oldu~u
görülmektedir12. Osmanl~~arazi hukukunda hiçbir zaman onaylanmam~~~olan
bu tür hizmetlerin Bosna'daki çiftliklerde daha geni~~uygulamalar~~içerdi~i
de ayr~ca dikkate ~ayand~r. Bu tür uygulamalar~ n Bosna ve Vidin yörelerindeki yo~unlu~uyla olmasa da Rumeli'nin di~er baz~~bölgelerinde de var
oldu~unu dü~ünmemiz mümkün gözükmektedir.
Netice olarak çe~idi faktörlerin etkisiyle bir k~ s~m miri topraklar~n
çiftliklere dönü~mesi Osmanl~~ziraat tarihi aç~s~ ndan geri dönülemez sonuçlar ortaya ç~karm~~t~r. Dolay~s~yla yöntemi nas~l olursa olsun çiftlikle~me
süreciyle birlikte, eski sistemden farkl~~olarak topra~~ n sadece kullanma
hakk~~de~il, di~er bütün mülkiyet haklar~~da a~alar taraf~ndan ele geçirilmi~~
oluyordu. Sonuçta reayan~n yükü önemli ölçüde artm~~t~ . Reayan~n mali ve
bedensel yükümlülükleri bölgeler itibariyle farkl~l~k gösterse bile genel
uygulama ~u ~ekilde gerçekle~iyordu: çiftlik hâs~ lau elde edildikten sonra,
önce ürünün ö~rü belirlenen orana ve maktu miktara göre al~n~yor, ard~ndan gerekli tohumluk miktar ayr~ larak kalan miktar çiftlik sahibi ile kirac~lar
aras~nda yar~~yar~ya da~~ uhyordu. Ancak çiftçi devlete di~er baz~~vergiler
ödemek ve çiftlik sahibine de hizmetleri kar~~l~~~ nda ilave bedel vermek
zorunda oldu~u için, onun eline geçen genellikle ürünün üçte biri kadar
olmaktayd113.
Bu anlaulanlara ra~men çiftlik türü büyük organizasyonlar~n Osmanl~~
tar~m' için tipik i~letme birimi olmad~~~n~~da hat~rlatmak gerekir. Bir ba~ka
ifadeyle bu tür i~letmeler özellikle Rumeli'nin belirli bölgelerinde
yo~unla~m~~~olsa bile hakim i~letme biçimi haline gelememi~lerdi. Örne~in
18701i y~llarda çifdiklerin yayg~ n olarak görüldü~ü Makedonya yöresinde
çiftlik köyler, yar~~ile üçte ikilik bir ço~unlu~a sahipti. Selanik'te bu oran
%42 iken, Teselya'da ekili arazilerin yar~s~~kadar~~çiftliklerden olu~maktayd~". Bulgaristan co~rafyas~~için yap~lan bir çal~~mada ise çiftlik türü
i~letmelerin en yayg~n oldu~u bölgelerde çiftliklerin toplam ekili araziler
içindeki pay~n~ n %20, di~er yerlerde ise %5 civar~nda oldu~u; çiftlik
yükümlülülderine maruz kalan etnik Bulgar çiftçilerin oran~n~n ise %10'dan
fazla olmad~~~~belirtilmektedir's. Bu yakla~~m~~do~rulayan ba~ka örnekler de
12 ~nalcik, a.g.m., s. 123.
s.140.
13 Stavrianos,
14 Halil inalak, Donald Quataert

a.g.e.,

(eds.), An Economic and Social Histo~ y of the Ottoman

Empire, 1300-1914, Cambridge, 1994, s. 873.
13 Lampe, Jackson, a.g.e., s.36-37.
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vermek mümkündür. On dokuzuncu yüzy~l ortalar~ nda Filibe sanca~~mn
Koyuntepe nahiyesine ba~l~~dokuz köy üzerinde yap~lan bir ara~t~ rmaya göre
bölgede küçük köylü i~letmelerinin yayg~n i~letme biçimi oldu~u ortaya
konmu~tur. Nitekim dokuz köydeki toplam 292 tar~m i~letmesinden sadece
8'i çiftlik türü i~letmelerden olu~maktayd~ '". Barkan, Balkanlarda Türk bey
ve a~alar~ mn ellerinde bulunan topraklar~ n ortalama sahas~ n~n, AvusturyaMacaristan ve Rusya'daki büyük arazi asilzadelerinin sahip oldu~u topraklara
kar~~la~t~ r~ld~~~nda çok küçük düzeyde kald~~~n~~ belirtmektedir'7. Ayr~ca bu
tür çiftliklerin büyüklüklerinin sarnlandan çok daha az oldu~u yönünde tespitler bulunmaktad~r. Örne~in Osmanl~ 'da çiftliklerin do~u~uyla ilgili geni~~
bir inceleme yapan Gilles Veinstein, çiftliklerin genelde varsay~ld~klar~~gibi
büyük i~letmeler olmad~~~n~~ve onlar~n geli~mesinin geleneksel çift hâne sisteminden bir kopmay~~yans~tmad~~~~gibi eme~in yeniden düzenlenmesi ve
üretimde kayda de~er bir yo~unla~ma anlam~na da gelmedi~ini belirtmektedir18. Bu anlaulanlardan hareketle çiftlik türü i~ letmelerin Bosna ve Vidin
gibi R~nneli'~nn baz~~bölgelerinde yo~unla~t~~~ m ve genel bir toprak tasarruf
biçimi e~ilimi kazanmad~~~n~~ söylememiz mümkündür.
3. 19. Yüzy~lda Bosna-Hersek'te Genel Ekonomik Durum ve Tar~msal
~li~kiler Üzerine Baz~~Tespitler
Bosna, Osmanl~~hakimiyetine girmeden önce de iktisadi olarak nisbeten
geli~mi~~bir bölgeydi. Ekonomik refah~ n temelinde ise yer alt~~kaynaklar~n~n
nisbi zenginli~ine ba~l~~olarak, madencilik faaliyetlerinin geli~ mi~~olmas~~
yanyordu. Bak~ r, gümü~~ve kur~un önemli ihraç kalemleriydii". Gerçekten de
ilk ve orta ça~lardan beri bir maden memleketi olarak tan~nan BosnaHersek'te S~ rp krallar~~Saksonyal~~ madencileri memleketlerine ça~~rarak
iskan ettirmi~ler ve onlardan yararlanmaya çal~~m~~lard~ r20. Daha sonra
S~ rbistan ve Bosna'daki zengin alt~ n ve gümü~~madenleri üzerinde kontrol
1'1 Tevfik Güran, "19. Yüzy~l Ortas~nda Bir K~rsal Bölgede Ekonomik ve Sosyal Yap~", 19.
Yüzy~lda Osmanl~~Tar~m], Eren Yay~ nc~l~k, ~stanbul, s.192 ve 213.
17 Barkan, a.g.m., s.395-96.
18 Gilles Veinstein, "Çiftlik Tart~~mas~~Üzerine", Osmanl~~Toprak Mülkiyeti ve Ticari
Tar~m, (editörler: Ça~lar Keyder, Faruk Tabak), Çev: Zeynep Alt~ok, Tarih Vakf~~ Yurt Yay~nlar~ ,
~stanbul, 1998.5.36-56.
~ u Tufik Bumazovic, "Bosna-Hersek: Ekonomik Faktörler ve Siyasal istikrar~
n Önündeki
Engeller", A~rasya Etüdleri, say~:14, T~KA, Ankara, 1998, s.21-22.
2() J. Krcsmarik, "Bosna-Hersek", ~slam Ansiklopedisi, 2. Cilt, Be~inci Bask~, Eski~ehir. 1997,
s.728.
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sa~lamak Osmanl~~ yönetimi taraf~ ndan ~srarla sürdürülen bir politika
olmu~tur21. On dokuzuncu yüzy~lda Bosna eyaletindeki ticari faaliyetlerin
geli~mi~~oldu~u görülmektedir. Tezâkir'de geçen bilgilere göre Bosna'dan
bu~day, çavdar, kokoroz, arpa, yulaf, ot, saman, erik, ceviz, kereste, koyun,
kürk, yapa~~ , demir v.s gibi ürünler Avusturya, Karada~, S~ rbistan,
Arnavutluk ve ~stanbul'a sat~lmakta; buna kar~~l~ k zeytinya~~, ~eker, kahve,
pirinç, meyve, pamuk, basma, çuka, fes, mendil, ipek, çe~itli madenler v.s ise
ithal edilmekteydi".
Bosna-Hersek Osmanl~~Devleti için siyasi ve ekonomik aç~dan önemli bir
mevki olma özelli~ine sahipti. Bosna, Osmanl~~ egemenli~i alt~ nda co~rafi
konumu yan~nda ticaret potansiyeli, tar~ma elveri~li araziler ve maden kaynaklar~~ aç~s~ ndan da önemli bir yöre olmay~~sürdürmü~tü. 22 Temmuz 1860
tarihinde Konsolos Zohrab'dan Sir H. Bulwer'e ula~an bir yaz~ya göre,
1.200.000 nüfuslu Bosna'da halk~ n yakla~~ k %40'~ n~~ Müslümanlar
olu~ turuyordu. H~ ristiyanlar tar~m yan~ nda ticaretle de u~ra~maktayd~.
H~ ristiyanlar~ n toprakl~~ mülk edinmelerinin önünde yasal bir engel yoktu,
ancak uygulamadaki güçlükler nedeniyle çok az H~ ristiyan'~ n topra~~~bulunmaktayd~. H~ ristiyan köylerdeki H~ ristiyan çiftçilerin genelde mutsuz ve
peri~an olduklar~ ; kendilerine ait olmayan topraklarda çal~~ t~klar~~ ve elde
edilen üründen aslan pay~n~n genellikle Müslüman olan toprak sahiplerince
al~ nd~~~~belirtilmektedir. Buna kar~~l~ k Müslümanlar~n genellikle kendi topraklar~ nda çal~~t~ klar~~ ve sadece hükümete vergi verdiklerinden duru~nlar~ n~ n iyi oldu~u; ancak ba~kalar~ n~ n (a~a~~da aç~ klanaca~~~üzere eshâb-~~
alâkan~ n) arazilerinde ziraat yapanlar~ n ise durumlar~n~n H~ ristiyanlar kadar
kötü oldu~u kaydedilmektedir. Ayn~~kaynakta Hersek sanca~~~için yap~lan
hesaplamalarda ürünün üçte birinin çiftçinin eline geçti~i bilgisi yer almaktad~ r".
A~a~~da detayl~~olarak incelenecek bu tar~ msal yap~ n~n, yani topraklar~ n
a~~rl~ kl~~ olarak belirli zün~ relerin eline geçmesinin nas~ l ortaya ç~ kt~~~ n~~
aç~ klamak önemli bir husustur. Genellikle kabul edilen görü~~Bosna-Hersek'
te eskiden beri var olan yar~~ feodal tar~msal ili~kilerin yak~ n tarihe kadar

21 Halil ~ nalc~ k, Osmanl~~imparatorlu~u'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi. Cilt:1, 1300-1600,
(Çeviren: Halil Berktay), Eren Yay~ nc~l~ k, ~stanbul, 2000, s.97.
22 Cevdet Pa~a, Tezâkir, (21-39), s. 97-99.
23 B. Destani (ed.), Ethnic Minorities in the Balkan States 1860-1971, cilt:1, Archive
Editions, Chippenham, Wilts, 2003, s.79-82.
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varl~~~ n~~ devam ettirdi~idir24. Di~er bir ifadeyle Bosna'da Osmanl~~ zaman~nda mevcut olan tar~msal ili~kilerin biçimi hakk~nda, bu yap~ n~n birden
bire ortaya ç~kmad~~~, bunun tarihsel bir arka plan~n~n bulundu~u ve önceki
dönemin yap~s~ n~ n küçük farkl~ l~ klarla sürdürüldü~ü ~eklinde yorum
yap~lmaktad~ r. Barkan'a göre Bosna'daki çiftlikler rejimi buradaki beylerin
~slam'~~kabulünden önceki devirlere ait eski toprak münasebederi nizâm~n~n
devammdan ba~ka bir ~ey de~ildi25. Halil ~nalc~ k'~n yapt~~~~ara~t~ rmalar,
Bosna'da yerli bir H~ ristiyan sipahi s~mf~n~n varl~~~n~~ortaya koymaktad~ r.
Yine ~nalc~ k'~ n verdi~i bilgiler göre Osmanl~~fethinden önce Bosna'da
ba~tina ad~~verilen arazi parçalar~ , önemli hizmetler kar~~l~~~nda hükümdarlar taraf~ndan H~ ristiyan sipahilere verilmi~~ve fetihten sonra önemli
miktara varan bu ba~tinalar (Müslüman o~ullar~~eline geçince "çiftlik"),
Osmanl~~ yönetimince sahiplerinin ellerinde b~ rak~lm~~; böylece Bosna'da
as~ rlarca devam eden bir H~ ristiyan umarl~lar s~n~f~~devam etmi~tir26. Ancak
on dokuzuncu yüzy~ldaki duruma bak~ld~~~ nda ise Bosna'daki manzara
bundan farkl~yd~ . A~a~~da ayr~nt~l~~olarak ele al~ naca~~~gibi Bosna-Hersek'te
gelinen a~amada topraklar~ n büyük ölçüde Müslüman Türklerin eline
geçti~i bir manzara bulunmaktad~r. ~ayet ba~tinalarm aynen korundu~u
dü~ünülse bile o zaman onlar~ n zamanla Müslüman beylerin eline geçmi~~
olmas~~söz konusudur. Çünkü on dokuzuncu yüzy~lda art~ k bir H~ ristiyan
sipahi grubundan bahsedilmemekte ve toprakta bir el de~i~tirme sürecinin
ya~and~~~~v~~rgulanmaktad~r. Dolay~s~yla Bosna'daki durum eski yap~n~n bir
devam~~ olarak görülse bile, bu sadece tar~msal i~letmelerin büyüklükleri
aç~s~ ndan geçerlidir; yani ba~tinalar Müslüman beyleri eline geçince çiftlik
haline gelmi~tir. Ayr~ca bu süreçte reaya topraklar~n~n da Müslüman beylerin
eline geçti~i hat~rlaulmal~d~r. Neticede Bosna'da toprak sahibi olan kimselerin farkhla~t~~~, çiftlik türü i~letmelerin eskiye göre daha da yayg~nla~t~~~~ve
muhtemelen toprak sahibi-kirac~~veya ortakç~~ili~kilerinde yeni baz~~yükümlülüklerin ve uygulamalar~ n ortaya ç~ kt~~~~bir süreç tedricen ortaya ç~km~~~
gibi gözükmektedir.

24

Krcsmarik , a.g.m., s.727.
Sarkan, a.g.m., 5.395.
26 Halil ~nalc~ k, Fatih DC1T~~Üzerinde Teddkler ve Vesikalar, Üçüncü Bask~, TTK Yay~nlar~,
Ankara, 1995, 5.171-72.
25
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4. Bosna'da Tar~msal Ili~kilerin Farld~lasmas~: Tanzimat'm 111( Y~llar~nda
Eshkb-~~Alâka ile Reaya Aras~ndaki ~li~kiler
Çarp~k toprak rejimi ve bunun yol açt~~~~huzursuzluk ve s~k~nt~lar Bosna'
da uzun süre devam etmi~~ve Tanzimat'~n ilk y~llar~ nda dahili ve harici etmenlerle daha belirgin hale gelmi~tir. Yukar~da belirtildi~i gibi, problemlerin temel kayna~~~RumelVnin di~er baz~~yerlerinde oldu~u gibi Bosna'da da
zamanla Müslüman bey ve yöneticilerin geni~~topraklar~n sahibi olmalar~,
reayan~ n elinde ise çok az arazinin kalmas~~ve bunun yaratt~~~~olumsuz
ko~ullar& Bu durum belgelerde, "Bosna eyaletinde m~ltevatt~ n bil-cümle

teba-yi devlet-i aliye ve reaya-yi saltanat-i seniyyenin eshâb-~~alâka ve erbâb-~~
t~mar taraflar~ndan mü~ahid olduklar~~mezalim-i ~edidenin imtidad-~~v~~ku'u
ecnebice ve eyaletçe enva'i muhaziri istilzam eyleyece~inden "2 7 ifadeleriyle

ortaya konmu~tu. Bu yap~n~n detayl~~incelenmesi, hem bölgede s~kl~kla ortaya ç~kan isyanlar~n tarihi arka plan~n~~anlamak hem de arazi rejiminin ne
derece farld~la~u~~m yak~ndan görmek aç~s~ndan büyük önem ta~~maktad~r.

Bosna eyaletinde on dokuzuncu yüzy~la gelindi~inde tar~msal ili~kilerden kaynaklanan problemler iyice a~~rla~uysa da tüm s~k~nt~lar~ n kayna~~~
toprak rejimiyle ilgili de~ildi. Örne~in 1259/1843 y~l~nda eyâIekin baz~~
köylerinde ya~anan isyana devlet görevlilerinin halktan kanunsuz olarak
para, e~ya ve bu~day gibi mallar almas~~sebep olmu~tu28. Fakat V~din ve di~er
baz~~yerlerde oldu~u gibi burada da esas problem topraklar~n belirli yönetici
zümrelerin elinde birikmesinin halkta yaratt~~~~huzursuzluktan kaynaklanmaktay& Öyle ki, 1258/1842 tarihinde Bosna mü~irinin eyalette yapt~~~~incelemeler neticesinde bu durum bütün aç~kl~~~yla ortaya konmu~~ve reayan~n nispi de olsa rahadat~lmas~~için baz~~tedbirler al~nmas~~gere~i vurgulanm~~ur. Mü~irin raporunda "Bosna reayasm~n emlâk ve arazileri olmayub

bazen sâhib'ül-arazi reaya bulunur ise de cümlesi yirmi otuz h âne reayada~~~
ibaret oldu~u ve küsurlar~~ehl-i islâmdan arazi ve emlâlc ashâbm~n
çiftliklerinde evailde birer usüle rabt ile yani husâle gelen mahsülattan hakk~~arazi olarak mahalline göre dokuzda ve be~te ve dörtte ve üçte birer ve ba'z~~
mahallerde n~sf mahsül alarak ve dokuzlu ve be~li olan mahallerde tahammülüne göre angarya i~lettirerek reaya taifesi ikamet ve iskân olunmu~ ”
oldu~u belirtilmekteydi. Bu süreç bölgede her geçen daha da geni~lik
kazanm~~~ve kendine has baz~~ilave uygulamalar yaratm~~ur. Di~er bir
27 1 DH, 3469, 1258/1842.
28 ~~MM 2294, 1259/1843.
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ifadeyle zamanla geni~~çiftlik sahipleri haline gelen ve belgelerde eshâb-~~
alâka olarak adland~ r~lan ki~iler, haks~z uygulamalar~ n~~ kural haline getirmi~lerdi. Böylece zu/iim ve taaddi takât ve tahammül edilemez boyutlara
ula~m~~t~. Mü~ire göre gelinen a~amada halk art~ k angaryalar nedeniyle
günlük ihtiyaçlar~n~~bile tedarik edemez duruma dü~mü~~ve eyaletteki incelemeler neticesinde eshâb-~~ alâkan~n ne derece insafs~z oldu~u yerinde tespit
edilmi~ti. Bunun üzerine reayan~ n angarya ve vergi yükünü hafifletmek
amac~yla çe~itli hükümlerden müte~ekkil bir layiha haz~ rlanarak uygulamaya
konulmu~tur. Buna ra~men eshâb-~~ alâkadan baz~lar~~ bu kurallara t~ymaktan
imtina ederek reayan~n yabanc~~memleketlere kaçma e~ilimi göstermesine
yol açm~~lard~. Bosna mü~iri, durumun düzeltilmesi amac~ yla son çare olarak
vilayet erkan~~ ile eshâb-~~ alâkan~ n ve beldelerin ileri gelenlerini Travnik
~ ehrinde toplayarak meselenin görü~ ülmesini kararla~urm~~t~ r. Yap~ lan
görü~meler neticesinde al~ nan kararlar tüm kesimler taraf~ ndan onaylanm~~~
ve eshâb-~~alâkadan layihan~n hilaf~~hareket etmeyerek reayay~~ho~~tutacaklar]
hususunda söz al~nm~~ur29.
~imdiye kadar yap~lan aç~klamalar eshâb-~~alâkan~n çiftlik sahipleri için
kullan~lan bir ifade oldu~unu göstermektedir. Kamus-i Türki'de alâka kelimesinin normal manas~~ yan~ nda, bir maden veya çiftlik gibi mülkler için
minkiyet, tasarruf ve müdahale hakk~~anlamlar~ na da geldi~i belirtilmektedir". O zaman eshâb-~~alâka ile (toprakta) mülkiyet veya tasarruf sahibi olanlar kastedilmektedir. Nitekim Cevdet Pa~a Tezâkir'inde eshâb-~~ alâka yerine
eshâb-~~çiftlikât ifadesini k~~llanmaktad~ r31. Ar~ iv belgelerinde çiftlik veya
geni~~toprak sahipleri için bazen bir arada bazen de ayr~~ olarak eshâb-~~ alâka
yan~nda pa~a, bey, sâhib-i alâka, çiftlik a~alan, erbâb-~~t~mar gibi s~fatlar da
kullan~ ld~~~~görülmektedir. Ayr~ca eshâb-~~ alâka ifadesi sadece Rumeli
bölgesindeki çiftlik sahipleri için de~il, Anadolu'daki toprak sahipleri için de
kullan~ l~naktayd~. Örne~in 1257/1841 tarihinde Yozgat ve çevresinde
ya~anan olumsuzluklar hakk~nda haz~rlanan bir raporda teferruat-~~hâs~lattan
olan mercimek ve sair hâs~ladar ile eshâb-~~alâkaya verilenden ~na'ada füruht
olunarak aç~ klamas~~yer almaktad~ r". Bu ifade de eshâb-~~alâkan~ n geni~~top-

raklar~ n sahipleri için kullan~ld~~~ na ve onlara, topra~~ n kullan~ lmas~~

21)

t MM 2288, Ek:3, 1258/1842.

3° Semsettin

Sami, Kamus-1 Türki, Dersaadet, 1317,5.945.
Pa~a, Tezi kir, (13-20) s.105.
MV, 590, Ek:6 (Osman Pa~a'n~ n Raporu), 1257/1841.

31 Cevdet
32

i
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kar~~ l~~~ nda ayni veya bedel olarak belirli bir ödeme yap~ld~~~ na delalet etmektedir.
Eshab-~~ alakan~ n büyük ölçüde Müslüman Türklerden olu~tu~u bilinse
de hangi grup insanlar~ n bu s~ n~f içerisinde yer ald~~~ n~ n ve ayr~ca topraklar~ n bu ki~ilerin elinde nas~ l birikti~inin belirlenmesinin her bölge için
ayr~ nt~l~~ ara~t~rmay~~gerektirdi~i aç~ kt~r. Ancak Bosna eyaletindeki durumun
incelenmesinden baz~~önemli bilgiler edinmek mümkündür. Buna göre toprak sahipleri aras~ nda genellikle mirimiran, umera-y~~asakir, dergâh-~~âli kapucuba~~lar~, kad~, ~~aib, miiftü, ulema ve mütesellim gibi üst düzey devlet
hizmetinde bulunmu~~ki~iler bulunmaktad~ r. Belgelerde topra~~ n nas~ l el
de~i~tirdi~i konusunda yeterli aç~ klama bulunmuyor. Sadece Bosna eyaletinin Osmanl~~ egemenli~ine geçmesinden itibaren tapu ve sair senet ile
topraklar~ n el de~i~tirme sürecinin ba~lad~~~ n~~ anl~yoruz. Bu süreçte Bosna'
da devlet ad~ na görev yapm~~~olanlar~ n ve eyalet vücuhunun reaya ad~na bu
misillü taaddiyata iltimas göstermi~~olmalar~ n~ n büyük rolü bulunmaktayd~ .
Böylece uzun y~ llar devam eden bir el de~i~ tirme süreci neticesinde Tanzi~nat'a gelindi~inde Bosna reayasm~n elinde emlâk ve araziye dair diz'i bir
~ey kalm~~t~ . Bu süreç beraberinde el de~i~ tirmenin gerektirdi~i yeni uygulamalar da getirmi~ ti. Çünkü toprak sahibi olanlar~ n bizatihi onu i~lemesi zor
oldu~undan ve ayr~ca reayan~n elinde çok az arazi kald~~~ ndan, eshab-~~ alâka
belirli aidatlar kar~~l~~~ nda reayan~ n toprakta çal~~mas~ n~~sa~lam~~ t~. Böylece
mahalline göre dokuzda bir, be~ te bir, dörtte bir, üçte bir ve bazen yar~~ nispetinde has~l olan üründen hakk-~~ arazi ve ücret-i emlak ve angarya ve di~er
baz~~ vergiler tahsis edilerek, reaya eshab-~~alakan~ n topraklar~ nda iskan ettirilmi~ ti. Bu yöntemin çok uzun süre önemli problemler ya~anmadan
sürdürüldü~ü belirtilmektedir. Ancak eshab-~~ alakadan baz~ lar~ n~n kendi
topraklar~ nda sakin reayay~~ ittihaz-~~miiekkil ederek tüm maa~~ve varidatlarm~~reaya üzerine yükleme yan~ nda, kanunlara ayk~ r~~ baz~~ eski uygulamalar~~ sürdürerek ve özellikle de haftan~ n ço~u günü angarya suretiyle
çal~~t~ rarak, reayay~~ peri~an etmesinden sonra her ~ey eskisi gibi sürmemi~ti.
Reayan~ n huzursuzlu~u sürekli artmaktayd~ . Öyle ki, bu halet-i muz~rra
birkaç sene daha devam etti~i taktirde canlar~~yan~p reayan~n kültiyen elden
ç~kaca~n~dan ve daha ba~ka uygunsuzluklar~ n ya~anma ihtimalinden bahse-

dilmekteydi". O halde Bosna mü~iri Hüsrev Pa~a'n~ n taraflar~~ toplayarak
33 ~~MM 2288, Ek:4, 1258/1842. Ancak belirtmek gerekir ki, ya ~anan s~ k~nt~lar~n tamam~~
esh5b-1 alâka denilen kesimden kaynaklanm~yordu. Özellikle bölgede devletçe zaptedilmi~~olup,

878

TEVF~K GÜRAN - AHMET UZUN

vergi ve angaryalar konusunda yeni bir düzenleme yapma ihtiyac~n~~hissetmesini, mevcut yap~n~n sürdürülemez a~amaya geldi~i ~eklinde yorumlamak
yanl~~~olmayacakt~r.
4.1. Tanzimat'm ~lk Y~llar~nda Yap~lan Düzenlemeler ve Sonuçlan
Eshab-~~alâka ile Bosna reayas~~aras~nda Hüsrev Pa~a'n~n öncülü~ünde
gerçekle~tirilen görü~meler34, mevcut yap~n~n tamamen de~i~tirilmesini hedeflemi~~de~ildi. Esas amaç, durumu iyice a~~rla~an reayan~n lehine belirli
de~i~iklikler getirmek suretiyle mevcut statükonun devam~n~~ sa~lamakt~ .
Di~er bir tabirle hem eshât~-~~alâka ve sipalülere35 gadir olmamak hem de reaya fi~karasma a~~r dü~memek üzere, belirli esaslar~n her iki tarafça kabul
edildi~i yeni bir düzenleme gerçekle~tirilmi~ti. Bu kurallar~ n içeri~inden
önceki dönemin uygulamalar~~hakk~nda son derece önemli baz~~ bilgiler
edinmek mümkün olmaktad~r. Yeni düzenleme özetle ~u hükümleri içermekteydi3":
- Karde~~iki reaya emlak ve benzeri de~erlerini e~it biçimde payla~~ rken
baz~~köylerde alâka sahibine birer öküz verilmesi söz konusu oldu~undan,
bundan böyle bu uygulamaya ba~~vurulmayacakt~r.
- Hasat vakti geldi~inde reaya ne miktar ürün elde etmi~se suba~~~veya
alâka sahibine haber verilerek meydanda ne miktar has~lat var ise dokuzda
bir oramyla arazi hakk~~olarak al~nacakt~r. E~er arazi hakk~na reayan~n ihtiyac~~ varsa o zaman iki taraf~n anla~mas~yla rayici üzere bedele çevrilerek
ödeme yap~labilecektir.

mültezimlere ihale edilen çiftliklerde de benzer sorunlar ya~anmaktayd~. Cevdet Pa~a, ~zvornik
sanca~~ nda bulunan miri çiftliklerde mültezimlerin bask~s~~ nedeniyle bir ara çiftçilerin isyan
derecesine geldiklerini ve Bosna'dan bir tak~m vekillerin getirtilerek, çiftlikler hakk~nda özel bir
nizamname yap~lmas~~giri~iminin sebeplerinden birisinin de bu oldu~unu aktarmaktad~ r
(Tezakir, 21-39, s.61).
3'1 Görü~me, mü~ir d~~~ nda Bosna eyaletinin erkan ve hanedan~ ndan olan ~ zvornik ve
tevabii mütesellimi Mahmut Pa~a, Tuzla ve tevabii mütesellimi Mahmut Pa~a, Asakir-i
Muntazama mirlivalar~ ndan Mehmet Faz~l Pa~a, baz~~ulema ve kazalar~n yerli mütesellimleri ile
eyalet erkan~~ve müteayyinan-~~ memleketin kat~l~m~yla bir meclis ortam~nda gerçekle~mi~ti.
35 Sipahiler bazen ayr~~ zikredilmekteyse de genellikle büyük topraklar~ n sahibi
olduklar~ ndan onlar~~da eshab-~~alakan~ n içerisinde de~erlendirmek gerekir. Zaten belgelerde
ço~u zaman sadece eshab-~~alâka s~fau geçmektedir. Sipahilerin ayr~ca zikredilmesinin sebebi
Eshab-~~alakan~n büyük ço~unlu~unu onlar~ n olu~turmas~na ba~l~~olmal~d~r.
MM 2288, Ek:1, 1258/1842.
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- Senede bir kere eshâb-~~alâka taraf~ na, köyüne göre bir ve iki
pasurmal~ k inek ve öküz verilmekte oldu~undan art~k bu uygulama geçerli
olmayacakt~ r. Dolay~s~yla past~rmal~ k ya da ba~ka bir isimle reayadan hayvan
talebi veya kar~~l~~~~bedel istenmesi mümkün olmayacakt~r.
- Eshâb-~~alâka taraf~ ndan topra~~nda ikamet eden reayadan hânelerine
göre üç ile on k~yye aras~nda tütün al~ nagelmekte oldu~undan, bundan
böyle sadece arazi hakk~~olarak on kwyede bir k~yye al~nacak ve tütünü olmayan reayadan hiçbir ~ey talep edilmeyecektir.
- Reaya taraf~ndan hâne ba~~na eshâb-~~alâka ve sipahilere haline göre
verilmekte olan birer k~yye veya daha fazla sade ya~, kar~~l~ks~z olmad~~~ndan
bundan sonra da devam edecektir. Çünkü reaya, alâka sahiplerinin
çay~ rlar~ n~~ biçtiklerinden onlar~ n ö~rüne ve arazi hakk~ na mukabil verilmekte oldu~undan eskisi gibi çay~r ö~rü reayaya terk edilerek sade ya~~n verilmesi sürdürülecektir.
- Bosna eyaletinin baz~~yerlerinde geçerli olan bir uygulama ile reayadan
birisi öldü~ünde alâka sahiplerine birer öküz verilegeldi~inden bu kural
art~k devam etmeyecektir.
- Eshâb-~~alâkamn kendi hânelerinde ücretsiz olarak reaya kad~n ve
k~zlar~n~~istihdam etmesi sona erdirilecektir. E~er alâka sahipleri onlar~ n
hizmetinden yararlanmak isterse ücretleri önceden belirlenecektir.
- Eshâb-~~alâka taraf~ndan reayaya otlatmak için koyun verildi~inde e~er
reayan~n bir kasti olmadan hayvan ölürse bunun için her hangi bir talepte
bulunulmayacakt~ r. Ancak otlatan~ n hayvan~~ kasten öldürdü~ü ortaya
ç~kar~l~rsa o zaman hayvan aynen ya da bedelen telafi edilecektir.
- Reayan~n has~ l olan bal~ ndan onda bir oran~ ndan fazla ö~ür talep
edilmeyecektir. Bal~~olmayan reayadan ise hiçbir ~ey istenmeyecektir.
- Kocas~~ölen reaya kad~ nlar~ndan senede bir kere bedel ö~rü ve arazi
hakk~~ olarak birer k~yye keten al~nmas~ na dair uygulama devam edecektir.
Ancak taraflar~n anla~mas~~halinde bedel olarak ödeme yapmak mümkün
olacakt~r.
- Reayan~ n lahana ve fasulyelerinden onda bir k~yyesini ö~ür ve dokuzda
bir k~yyesini arazi hakk~~olarak alâka sahiplerine vermesi uygulamas~na devam edilecektir.
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- Reaya üzerindeki angaryalar, üründen yap~lan ödemelerle ol-amili olacakt~r. Buna göre arazi hakk~~olarak alâka sahiplerine dokuzda bir ürün veriliyorsa haftada iki~er gün, be~te bir oran~~geçerliyse haftada bir gün angarya
hizmeti yap~lacak; dörtte bir ve daha fazla bir ürün ödemesi söz konusuysa
hiç angarya i~letilmeyecektir. Ayr~ca lüzf~mu olmay~p da birkaç hafta angarya
i~letilmeyip ard~ndan topluca talep etmeye kalkmak ya da kar~~l~~~nda bedel
istemek mümkün olmayacakur. Dolay~s~yla angarya, haftas~nda i~letilmez ise
mezâ ma mezâ (geçen geçti) kaidesi geçerli olacakt~ r. Buna ilaveten reayan~ n üç be~~kadar evlad~~olup da içlerinden hiç biri evli de~ilse sadece bir
adam angaryadan mesul olacak, kalanlar kendi i~lerini yapacalkland~r. E~er
içlerinden evli olanlar~~var ise o zaman evliler ayr~ca hâne sâhibi say~ laca~~ndan, onlar~ n da haftal~ k angarya yükümlülü~ü geçerli kalacakt~r.
- Sipahi ve eshab-~~alaka kendi i~i ya da a~ar tahsili için köylere gitti~inde
reayadan bedava bir ~ey istemeyecek ve ihtiyaç duydu~u yem ve yiyece~i
kendi paras~yla kar~~layacakur.
- Baz~~sipahilerin umarlan dahilinde yer alan köylere hasat vakti gitmeyip birkaç y~l sonra, zahirenin fiyat~~yükseldi~inde var~p üç be~~y~l~n ö~rünü
birden talep etmesi gibi hem reayaya ve devlete zarar veren hem de kanunlara ayk~r~~olan uygulamalar sona erecektir. Ö~ür, sonraki senelere ertelenmeyecek ve her y~l hasat vakti geldi~inde reayan~n haber vermesiyle birlikte,
sipahiler bizzat veya görevlendirece~i suba~~lar vas~tas~yla 1/10 nispetiyle a~ar
tahsil edilecektir. Böyle yap~lmay~p a~ar sonraki y~la b~ralul~rsa, o sipahinin
ö~ni zab~ta ve hakim taraf~ndan tahsil ile ambara konulacakur. Ancak sipahi
ö~rünü talebe geldi~inde ise zab~ ta ve hakimlerin gönderdi~i memurlar~n
ücretlerine mukabil gerekli kesinti yap~ld~ ktan sonra kalan mahsul kendisine
verilecektir. Burada reayan~n hiçbir kusuru olmad~~~~için kendisinden bir ~ey
talep edilmeyecektir.
- Sipahiler, t~marlan içerisinde bulunan da~l~k arazileri ba~ka köylerin
reayas~ na satmakta ve bu nedenle kendi reayas~~ da domuzlar~ n~ , ücret
kar~~l~~~~ba~ka sipahilerin da~l~k arazilerinde otlatmaktad~ r. Dolay~s~yla bu
sipahilerin art~k kendi reayas~ ndan ücret talep etmemesi gerekirken, bir
guru~~civar~ nda bir bedel istemektedir. Bu bedel kanunsuz oldu~undan,
art~k talep edilmeyecektir.
- Reaya sebepsiz olarak topra~~n~~ b~rakmayacakur. Ayn~~ ~ekilde eshab-~~
alakan~n yukar~daki kurallar~ n d~~~nda reayaya herhangi bir yükümlülük ge-
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tirip reaya bunu kabul etmez ise ya bu matl~~b eyledi~im ~eyi ver veyahut
arazi ve çiftlikât~mdan ç~ k ne tarafa giderse]] git deyi] bila-mucib reayay~~arazisinde)] ç~karmaya hakk~~olmayacakur. Keza reaya, üzerine vazife olan vergi
ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmekten kaç~ n~ r ise ve eshâb-~~
alâkan~n topraklar~ nda gere~i gibi çal~~mapp zirai i~leri aksaur ise bu husus,
hakim ve zab~ta taraf~ ndan giderilmeye çal~~~ lacakur. Buna göre önce reayan~ n tedip edilmesi yoluna ba~~vurulacakur. Ancak bu mümkün olmad~~~~
halde çiftlikten ç~kar~larak ba~ka reaya istihdam k~hnmak caiz olacakt~r".
- Eshâb-~~alâka bina yapt~klar~~ esnada de~i~ ik isimlerle reayadan para talep ettikleri için, hakkaniyete tamamen ayk~r~~olan bu durum sona erdirilecektir.
Yap~lan düzenlemeler Bosna'da ya~anan s~k~nt~lar~ n genel çerçevesini
çizmektedir. Buna göre reayadan en iyi öküzünün miras olarak al~nmas~,
past~ rmal~ k inek ve öküz istenmesi, reaya kad~n ve çocuklar~ n~ n bedava
çal~~t~ r~lmas~, angarya hizmetlerinde a~~r~~taleplerde bulunulmas~~ve reayan~ n
sebepsiz olarak çiftliklerden kovulmas~~yan~ nda, arazi hakk~~ olarak al~ nan
bedelde a~~r~ya gidilmesi, bal ö~ ründe fazla bedel talebi, ö~ rün genel olarak
zaman~nda al~ nmamas~ ndan kaynaklanan problemler ve çiftliklerde bina
yap~lmas~~halinde ilave bedel istenmesi gibi uygulamalar yayg~ n ~ikayetleri
olu~turmaktayd~. Al~nan kararlarda bu tür problemlerin tekrar ya~a.nmas~n~~
önlemek için her kural~ n gayet aç~k biçimde ifade edildi~i görülmektedir.
Al~ nan kararlar~n uygulanmas~~konusunda Bosna eyaleti yöneticilerinin
oldukça kararl~~ oldu~u anla~~lmaktayd~ . Nitekim her iki taraf için de bu kurallara uyma zorunlulu~u getirilmi~~ve e~er taraflardan birisinin bu konuda
bir ihmali olursa kanunnâme hükümlerince ~iddetle cezaland~ r~lmas~~ kararla~ur~lm~~t~ r. Kararlar~n detay~~daha sonra Bâb~âli'ye takdim edilmi~tir. Bu

37 Burada belirtilen ve reayan~n hangi ko~ullarda çiftli~ini terk edebilece~ini düzenleyen
kurallar, reaya ile toprak sahipleri aras~ ndaki anla~mazl~klar~ n önemli maddelerinden birisiydi.
Devlet reayan~ n görevlerini yerine getirmesi halinde topra~~ ndan ç~ kar~lamayaca~~n~~ hükme
ba~lamas~ na kar~~ n, ço~u zamanda reaya kendi arzusuyla çiftli~i terk etmek durumunda
kal~yordu. Örne~in 1273/1856-57 tarihli bir belgede Rumeli bölgesindeki çiftliklerde yar~c~~ve
hizmetkar olarak çal~~an reayan~ n angaiya ve di~er yükümlülükler nedeniyle mevcut kö~ullara
tahammül edemedi~i için topra~~ n~~terk etmek istedi~i, ancak çiftlik sahiplerinin buna engel
oldu~u kaydedilmektedir. Bölgede ya~anan s~ k~ nt~lar~ n temelinde bu zülüm ve bask~lar~ n
oldu~una inanan Osmanl~~yönetimi soruna, reayan~n bulundu~u kazadan ç~ kmamak ve
vergisini o mahalde vermek ko~uluyla çiftlik de~i~tirebilme hakk~na sahip olmas~~ekseninde
çözüm aramaya çal~~m~~ur (A.MKT.UM., 290/24, 1273/1856-57).
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meselede çaba sarfedip ba~ar~~gösteren hem Bosna valisi Hüsrev Pa~a hem
de erkân-~~eyalet ve bölgede bulunan baz~~devlet memurlar~~terfi, taltif ve
rütbe tevcihi elde etmi~lerdir:48.
Osmanl~~ hükümeti Bosna'daki durumun oldukça kritik bir a~amaya
geldi~inin fark~ ndayd~ . Nitekim eshâb-~~ alâkan~ n reayay~~ adeta esir
hiikmünde tuttu~u kabul edilmi~ ti. Hatta yap~lan bask~~ve zulümlerin tahammül s~n~rlar~n~~a~mas~~nedeniyle Avusturya Prensi Metternich taraf~ndan
durumun düzeltilmesi yönünde sefaret kanal~ yla defalarca Bâblâli'den istekte bulunulmu~~ve ayr~ ca Avrupa'da ne~redilen felyatnameler ile reaya,
olumsuz ko~ullar~n~~her tarafa yaym~~t~. Mesele üzerine Meclis-i Vükela'da
gerçekle~ en müzakerede, Bosna mü~irinin ald~~~~tedbirler ve yapt~~~~uygulamalar~~oldukça isabetli bulunmu~~ve bu yönde gayretlerine devam etmesi
yönünde kendisine yeni bir emir yaz~lmas~~kararla~t~r~lm~~t~. Ayr~ ca Bosna'da
mevcut s~k~nt~lar~ n önlenmesine yönelik ç~ kar~ lan emrin Takvim-i Vakayi'de
yapmlanarak duyurulmas~~istenmi~ ti. Çünkü uzun zamandan beri Avusturya'
da bas~ lan gazetelerde aksi yönde bir çok bilgi yer alm~~t~. Bab~âli ayr~ca
Bosna mü~irinin, yap~ lan anla~man~ n ihlalinden dolay~~verece~i cezalarda
mümkün olursa önce merkeze dan~~~lmas~n~; e~er ceza, ~stanbul'a bildirilmeye vakit olmadan hemen verilir ise o taktirde yap~lamn etraf~yla yaz~lmas~n~~istemi~ti3".
4.2. Tahir Pa~a Döneminde Yap~lan Düzenlemeler
Önceki reformlar~ n uygulanmas~~ ve reform sürecinin devam~ n~ n
sa~lanmas~~çabalar~~1263/ 1846-47 y~l~ nda Bosna mü~irli~ine getirilen Mehmet Tahir Pa~a zaman~ nda da devam etmi~ tir 1850'ye kadar görevde kalan
Tahir Pa~a'ya Tanzimat'~ n temel hususlar~n~~ aç~ klayan hükümler gönderilerek", reformlar~~icra etmesi istenmi~ tir. Yerel güçlerin muhalefeti ile
uygulamalar ba~ar~ s~z olunca Bab~ âli bölgeye askeri güç göndermi~~ve
muhalefeti sindirmi~ tir. Palairet, Osmanl~~makamlar~n~ n toprak sahipleri taraf~ ndan, köylülere a~~ r vergi yüklenmesini engellemek amac~yla, 1848'de
toprak mülkiyet ili~ kilerini düzenleyen sistemin ana hatlar~ n~~ belirlemek
38 ~~DH, 3469, 1258/1842; A. Lütfi Efendi, Vak'aniivis Ah~ned
L~itli Efendi Tarihi, (6, 7,
8), ~stanbul, 1999, s.1138.
39 ~~MM 2288, 1258/1842.
4() ~~DH, 7758, 1263/1846-47.
41 Örnek olarak bini. A.DVN.MHM, 7/A-80, 1265/1848-49.
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ad~na bir komisyon kurduklar~n~~ve burada elde edilecek sonuçlar~n daha
sonra yasala~t~r~lmasma karar verdiklerini aktarmaktad~re.
Palairet'e göre Tahir Pa~a döneminde yap~lan düzenlemeler önceki
dönemlerde cari olan toprak ili~kilerinin, yakla~~k ve noksan bir modelini ortaya ç~karabilmi~~ve getirilen de~i~iklikler kmet ad~~verilen topraks~z
çiftçilerin aleyhinde olmu~tur. Çünkü kmet haftal~k üç ile be~~gün toprak
sa.'hibi ad~na çal~~ma d~~~nda ürünün üçte bir ile yar~s~~aras~ndaki bir k~sm~n~~
da vergi olarak ödemek durumundayd~. Y~ne getirilen düzenleme,
çiftlilderin kira yerine i~gücü verilerek i~letilmesini sona erdiriyor ve ortakç~l~k baz~nda çiftçilik yap~lmas~n~~emrediyordu. Ö~ür dü~üldükten sonra
ürünün üçte veya dörtte birinin toprak sahibine gitmesi onlar~n gelir
kayb~na u~ramas~ na yol açar nitelikteydi. Palairet bu a~amada yap~lan
düzenlemelerin 1848 tarihindeki Müslüman ayaklanmas~n~n hemen
öncesine denk gelmesinin, söz konusu kesimlerin yasadan dolay~~menfaat
kayb~na u~ramas~yla ili~kili olabilece~ine i~aret etmektedir43.
Tanzimat ferman~~ve ard~ndan Tahir Pa~a döneminde yap~lan bu kapsaml~~çal~~madan beklenen olumlu sonuçlar~n al~namad~~~~müteakip y~llarda
yap~lan incelemelerden anla~~lmaktad~r. Çünkü 1264/1848 y~l~nda bölgede
tefti~~için görevlendirilmi~~olan Vam~k Efendi'nin gözlemlerinden, eski
düzenlemelerin pek de uygulanamad~~~~sonucunu ç~karmak mümkündür.
Gerçekten de Vam~k Efendi'nin, izlenimlerini aktard~~~~ve daha sonra
Bab~âli'ye sundu~u raporda, bölgedeki eski uygunsuzluklarm aynen devam
etti~i belirtilmekteydi. Raporda Bosna'da erkân-~~eyalette ~tlak olunan e~has

ile sipahi güruhunun reayay~~esir hülcmüne koydu~u, ~ehir ve kasabâlârdalci
ehl-i ~slâm ile sipahi tak~m~~ve erkân-~~merkumenin taraftarlar~~hiçbir vakit
vergi vermedi~i ve bu nedenle H~ristiyan ve di~er halk~n peri~an oldu~u ve
bu babda fe~yatlann yükseldi~i belirtilmekteydi44. Ayn~~ ~ahs~n hükümete
42 Michael Palariet, Balkan Ekonomileri, 1800-1914, (Çev: Ay~e Edirne), Sabanc~~
Üniversitesi Yay~nlar~, ~stanbul, 2000, s.153-54.
43 Detayh bilgi için, Palariet, a.g.e., 5.148-155.
44 ~~MM, 1948, Ek:4, 1265/1847-48. Ayn~~belgede Valilik Efendi, tüm Rumeli'de halk~n
genel olarak rahadan~un yerinde oldu~unu, ancak a~ar milltezimleriyle a~nam sapc~larm~n
ellerindeki talimata göre hareket etmeyip, enva-i uygunsuzlu~a yol açt~~~n~~ve reayaya as~l nefret
veren ve ba~tan ç~karan (faktörlerin) bunlar oldu~unu kaydetmekte ve ayr~ca baz~~yerlerde
vilayet yöneticilerinin de bu uygunsuzluklara göz yumdu~unu anlatmaktad~r. Keza Bosna
eyaletinde sipahi tak~m~yla ~ehir ve kasabada oturan ehl-i islâm~n tekalif yermelerinin öteden
beri adet olmad~~~~ da aktar~lan bilgiler aras~ndad~r (Ayn~~belge, Ek:2). 1860 tarihli olup,
Konsolos Zohrab'a ait raporda da bölgede, vergilerde kapsaml~~bir düzenlemenin gerekli
oldu~una; toprak sahipleriyle kirac~lar aras~ndaki hukukun gözden geçirilip güçlendirilmesi
gerekti~ine i~aret edilrnektedir (B. Destani (ed.), a.g.e., cilt:1, s.84).
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ula~an bir ba~ka yaz~s~nda ise eyalet-i mezk~lrede (Bosna) olan kaffe-i arazi
mukaddema hin-i fetihde veyaht~d sonralar~~senedat-~~mt~ tebere ile islâma ta'v~z ve i'tâ olunmu~~ve muahharen reayan~ n eline biraz yer geçtiyse de pek az
bulunmu~~oldu~undan ~slâm ile reaya beyninde olan as~ l t~ygunsuzl~~k bundan ne~'et ediyor halbuki zirâat içti]] ~slâm reayaya ve arazi içiin dahi reaya
islâma e~edd-i ihtiyaç ile muhtaçd~rlar sözleri yer almaktad~ r'. Bu ifadelerden baz~~önemli tespitler yapmak mümkündür. Öncelikle el de~i~tirme
sürecinin çok eski zamanlara yani bölgenin fethine kadar gitti~i ve bu
i~lemin, yani topraklar~ n reayadan Müslüman beylerin eline geçmesinin belirli bir bedel kar~~ l~~~nda ve itibarl~~ senetler arac~l~~~ yla gerçekle~ti~i
görülmektedir. Keza bu durumun s~k~nt~lar~ n esas kayna~~n~~ olu~turdu~u
belirtilse bile, mevcut yap~~içerisinde tar~ msal üretimin devam ettirilebilmesi
için iki kesimin mutlaka ve bir ~ ekilde birlikte hareket etmesi gerekti~i
anla~~lmaktad~r. Bab~ âli'nin de mevcut yap~y~~kökünden de~i~ tirmek yerine
~ikayetleri ortadan kald~ racak veya hiç olmazsa azaltacak ~ekilde iki kesimi
uzla~t~ rma politikas~~ izlemesinin ana nedeni bu olmal~d~ r. Ba~bakanl~ k
Ar~ ivi'nde konuyla ilgili tespit edebildi~imiz s~n~rl~~ say~daki belgelerden
anla~~ lan da böyle bir politikan~ n Bab~âli taraf~ ndan uygun görüldü~üdür.
Bu sayede tar~ msal faaliyetlerin aksamas~n~~ve böylece bölgeden al~ nan vergilerin dü~mesini önlemek mümkün olabilecekti. Çünkü t~pk~~mültezimler
gibi eshâb-~~ alâka da halka yönelik bask~lar~na ve haks~ z uygulamalar~na
ra~men bir ~ekilde devletle reaya aras~ nda bir tür köprü vazifesi olu~turuyordu. Sistemdeki tüm çarp~ kl~ klara ra~men tar~ msal faaliyetlerin
süreklili~i ve belirli güvenlik endi~elerinin giderilmesi için hükümetin bu kesime ihtiyac~~bulunmaktayd~. Dolay~s~yla Osmanl~~ hükümetinin kendisine
aç~ k bir muhalefeti olmayan ve hatta merkezle sürekli ~yi Ili~kileri korumaya
çal~~ an bu kesimle aç~ k çat~~ maya girmeyi uygun bir yöntem olarak benimsememesi Osmanl~~pragmatizminin bir tezahürü olarak de~erlendirilebilir.
Sonuç olarak Osmanl~~yönetimi reayay~~sakinle~ tirecek tedbirler alarak ve
böylece bu meseleden kaynaklanan d~~~bask~lar~~elimine ederek mevcut
yap~ p sürdürme gayretinde olmu~ tur. Nitekim 1264/1846-47 tarihinde
Vam~ k Efendi'nin gözlemleri üzerine yap~lan de~erlendirmede söz konusu
bask~~ve zulümlerin mutlaka çaresine bak~lmas~~ve ~slahat-~~mümkinesine
çal~~~lmas~~gerekti~i belirtilerek konu Meclis-i Vâlâ'ya havale edilmi~tir "'.

15
16

HR. MKT., (20-64), 1265/1847-48.
HR. MKT., (20-64), 1265/1847-48.
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Vam~ k Efendi'nin raporundan sonra Meclis-i Vâlâ'da yap~lan görü~melerde Bosna erkân~n~ n ahaliyi esir hükmünde tutmas~n~n ve tüm vergileri
onlara yüklemesinin uygun olmayaca~~~ve ileride buran~n dahil-i tanzimata
al~narak soruna çözüm bulunaca~~~görü~ü benimsenmi~tir. Ancak ilerleyen
y~llarda bu konu kapsam~nda ciddi bir düzenlemenin gerçekle~ti~ine dair bir
i~aret bulunmamaktad~ r. Aksine 1268/1851-52 tarihli olup, Bosna'da halka
iyi davranmayan pa~a ve beylerin zulümlerinin engellenmesine dair bir
belgede "zikrolunan mezalim ve taaddiyat~n ekserisi erkâ~l-~~eyalet denilen
pa~alar ve beyler taraflar~ndan vuku' buldu~u " ~eklindeki ifadeler her ~eyin
eskisi gibi devam etti~ini aç~~a ç~ karmaktad~ r47. ilerleyen y~llarda konuyla
ilgili yeni düzenlemelerin yap~lmaya çal~~~lmas~~ da bu tespiti do~rulayan bir
husustur.
4.3. Safer Yasas~~ve Sonuçlar~~
Tüm engellemelere kar~~ n Osmanl~~ yönetimi Bosna'daki sorunu
çözmede kararl~~gözüküyordu. 1275/1858-59 tarihinde bu kez, anla~mazl~~a
köklü bir çözüm bulmak için yerel ko~ullar~~ bilen insanlar~n ça~r~larak,
~stanbul'da etraf~~bir miizakerenin yap~lmas~~kararla~t~r~ld~. Böylece her bir
sanca~~n eshâb-~~alâkas~ ndan iki~er, kirac~~çiftçilerden iki~er ve kendi arazisinde tar~ m yapan tarafs~z çiftçilerden de iki~er olmak üzere alu~ar ki~i
~stanbul'a ça~r~ lm~~ t~ r. Halk~n ittifak~yla seçildi~i kaydedilen bu ki~ilerin
geli~, dönü~~ve yiyecek masraflar~~hükümetçe kar~~lanm~~t~r".
Gelen çiftçi temsilcilerinin verdikleri bilgiler, bölgede ya~anan
s~ k~nt~lar~n iki önemli kayna~~n~n bulundu~unu aç~~a ç~karmaktad~ r. Buna
göre s~k~nt~lar bir ölçüde çiftçilerin ödemek zorunda oldu~u vergilerden, bir
k~sm~~da eshâb-~~alâkaya kar~~~olan yükümlülüklerden kaynaklanmaktayd~.
~zvomik sanca~~ndan gelen çiftçi temsilcilerinin verdikleri bilgilere göre,
vergilerle ilgili ~ikayetler ~u hususlar' içermekteyditu:
- Kazalar~n vergisi hâne ba~~ na 93-104 g-uru~~aras~nda de~i~mekte,
liâne olursa onlar~n vergisi mevcutlara yüklenmektedir. Hatta baz~~çiftlik
sahipleri ücretle adam kullan~ p tar~ m yaparak çiftlik hâneleri bo~~kalmakta
ve onlar~ n vergileri dahi yine o köy halk~na yüklenmektedir.
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HR. MKT., (18-24), 1268/1851-52.
A.MKT.MHM., (758/75), 1275/1858-59.
A.MKT.NZD., (280/6), 1275/1858-59.
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- Hamriyye resmi olarak her hâneden 2 esvanik (?) al~nmakta ve eksilen
Jikle olursa onlar~n vergisi de mevcutlara tarh edilmektedir. Macar alt~n~~56
guru~a tedavül ederken, 50 guru~~hesab~yla al~nmaktad~r. Kazaniye resmi
olarak her kazan için 50 guru~~al~nmakta, kazan~m kald~rmak isteyenlerin
kayd~~silinse de bazen 3-4 y~l daha bu vergiyi vermeye devam etmektedirler.
- Domuzdan her ba~~için 47 pare yaylak resmi al~nmakta ve bu vergi
önce memuru taraf~ndan yaz~l~p, sonra di~er bir memurun gelmesiyle tahsil
edilmekte ve bir adam~n 4-5 ba~~hayvan~~ olup da memur bunu 30, 60 ve
hatta 80 yazm~~~olsa, tahsile gelenler bu resmi ahaliden zorla ve tamamen almaktad~rlar. Buna dair ~ikayetler dikkate al~nmamakta ve ayr~ca domuz beslesin beslemesin her hâneden 1 esvanik vergi talep edilmektedir. Domuzun
ihrâcmda ise 2 esvanik gümrük resmi al~nmaktad~r.
A~ar mültezimleri köyleri gezerek mevcut ürünü kendi adamlar~n~n
tahmin ve ifadelerine göre yazmakta ve sonra ruz-~~h~z~ra yak~n yani ürünün
az, bedelinin ise yüksek oldu~u zamanda di~er birini gönderip rayici
üzerinden bedelini ald~rmaktad~r.
- Meyvenin ö~ rü için de önce mültezim gelip ala, evsat ve edna olarak üç
boy a~aç belirleyip ürünü ölçmekte ve ard~ ndan defterlere kaydetmekte,
sonra ürünün yenip sat~ld~~~~dönemde geldikleri için aynen ö~ür verilemedi~inden yüksek de~er ile bedel tahsil edilmektedir. Sebzenin de ö~rü
önce takdir edilip, ard~ndan bedelen al~nmaktad~ r.
Ar~~kovanlar~n~n her birinden bir guru~, çok kovan~~olanlardan ise
onda bir kovan ö~rü al~nmaktad~r.
- ~ane-yi askeriye bedeli olarak herkesin hal ve tahammülüne göre 65, 75
veya 135 guru~luk bir bedel da~~ t~lmakta, ~ehirlerde basit imalat ile
u~ra~anlar için bu bedel 15 guru~~olmaktad~r.
~ehre götürülen inek, öküz ve beygirin sat~m~ ndan 1 esvanik bac resmi
al~nmakta; S~rbistan ve Avusturya'ya ihrâcmda ise 5-7 esvanik tahsil edilmektedir. Bir esvanik üç guru~tan al~nmaktad~r.
- Ölen ki~inin varisleri 12 ya~~ndan büyük ise terekeleri yaz~lmaz, küçük
ise yaz~l~r ve resmi, mahkemece al~n~r.
- Sülükler, k~yyesi 40 guru~a mültezimlerce al~n~p, Avusturya'ya kwyesi
300 guru~a sat~lmaktad~r.
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- Zabtiyelere ücret vermek gerekmedi~i halde, bu ki~iler göreve gittiklerinde saat ba~~na 3-10 guru~~aras~nda ücret istemektedirler.
Köy ve kasabalardan gelip geçen memurlar ve asakir-i ~ahâne için istenilen yük hayvan~~ve arabalar~n ücretleri ile ikametleri esnas~nda gereken
yem ve yiyecek, bedelleri ödenecek diye temin edilmekte, ancak hiçbir zaman ödenmemektedir.
- Tütün mahsulünün 10 luyyesinden biri mültezime, ikisi gümrükçüye,
üç luyyesi de eshab-~~alâkaya verilmekte, mahsul sahibine ise dört k~yye kalmaktad~r. Verilen ö~ür ve di~er vergiler ise aynen kabul edilmedi~inden bedelen verilmekte; her luyye tütünün bedelini mültezim ve eshab-~~alâka be~er
guru~~hesab~na ald~klar~~halde, gümrükçü onar g-uru~a almaktad~r.
Ayn~~ki~iler eshab-~~alâkaya olan yükümlülükleri ~öyle ifade etmi~lerdir'°:
- Eshab-~~alâkaya kavundan üçte bir, otun ise geçen seneye kadar yar~s~,
~imdi ise üçte biri verilmektedir. Tahir Pa~a zaman~na kadar çiftlik sahiplerine dokuzda bir hisse veriliyordu. Fakat bunun sebebi, tüm sanca~~n ormanl~ k olmas~~nedeniyle ahalinin buralar~~k~r~ p açmas~~ve eshab-~~alakan~n
da bu sayede aç~lan topraklar~~ele geçirme niyeti idi.
Kirac~~olunan haneler ile ah~r, ambar ve çit gibi teferruat çiftçiler taraf~ndan in~a olundu~undan kendi mallar~~addolunmas~~ gerekirse de bir
çiftçi bir sebeple hâneyi terk ederse çiftlik sahibi hanenin sat~lmas~na izin
vermeyip bedava zabt etmektedir.
- Her hâneye dü~en verginin 1/ 3'ü eshab-~~alâka taraf~ndan yard~m olarak verilmektedir.
Meyve, sebze ve sair mahsulaun üçte biri çiftlik sahibine verilmektedir.
Tahir Pa~a zamamna kadar çiftlik sahiplerinin pek çok angaryas~~ ç~k~yor
idiyse de bedava hizmet ve angarya olmay~p, taraflar~n r~zas~na göre baz~~ i~ler
görülmektedir.
- Bir anla~mazl~ k halinde halk hakl~~dahi olsa meram~ m lisan bilmeme
nedeniyle müdür ve memurlara anlatamamakta, di~erleri ise istedikleri gibi
olaylar~~anlatabildiklerinden, bu durum reayan~n haklar~n~~kaybetmesine yol
açmaktad~r.

r4)
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Verilen bilgilerden, o ana kadar yap~lan düzenlemelerle baz~~
iyile~tirmeler yap~ld~~~, ancak ba~ta vergiler olmak üzere reayan~n bir çok
s~k~nt~s~n~n ise devam etti~i anla~~lmaktad~r. Çiftçilerin ifadelerinin
al~nmas~ndan sonra bu kez hem Travnik hem de ~zvornik eshâb-~~alâkasmdan ayr~~ayr~~aç~klama yapmas~~istenmi~tir. Bu aç~klamalar, eshâb-~~alâka
taraf~ndan do~ruland~~~~için kesin bilgiler hükmünde olup, büyük öneme
haizdirler. Bu bilgiler bize, bu tarihte eshâb-~~alâka ile çiftçiler aras~ndaki
ili~kiler hakk~nda ilave bilgiler sa~lamaktad~r. ~zvornik eshâb-~~alâkas~n~n
verdi~i bilgilerde a~a~~daki hususlar öne ç~kmaktad~r":
Bir hâne, çiftçisinin gitmesi nedeniyle bo~al~rsa oradaki di~er çiftçilere
oran~n usülü üzere ziraat etmesi için verilir, yoksa eshâb-1 alâkan~n ücretle
hariçten çiftçi sokup kullanmalar~~söz konusu de~ildir.
- Zabtiyelere bedava yem ve yiyecek almamalar~~defalarca ternbih olundu
ve e~er içlerinde yine bu ~ekilde yiyip içen bulunup da hükümete ~ikayet
eden olursa ald~~~~~eyin akçesi al~n~p geri verilir.
Asakar-i ~ahâne bazen tabur ve bölük ile geçtiklerinde yiyecek ve
ald~klar~~ ~eylere senet verip sonra öderler, fakat münferiden geçen asker
olur ise bedava yiyip içerler.
- Tütün mahsulünden eshâb-~~alâkan~n ço~u bir ~ey almay~p, alanlar
dahi aynen al~rlar. Fakat mültezim ve gümrük memurlar~~be~~on gün tütün
ziraat~~olunsa yaz~p hakl~~haks~z bedelen ö~ür ve resim al~rlar. K~saca tütünün
ö~ür ve gümrük resminin al~nmas~nda bir karar olmad~~~ndan, çiftçiler neleri ne miktarda vereceklerini bilmemektedirler. Tütün Srebrenice kazas~nda ticaret amac~yla, di~er yerlerde ise ki~isel ihtiyaçlar~n kar~~lanmas~~
amac~yla ekilmektedir.
Çiftçilerin yapt~klar~~hâne ve binâlarm kar~~l~ks~z olarak çiftlik sahibi
taraf~ndan zabtedildi~i ve akçesinin verilmedi~i iddialar~~do~ru de~ildir.
~ayet böyle muâ~nele eden bir çiftlik sâhibi olup da çiftçisi hükümete ~ikayet
eder ise bilfiil sahibi olanlar~n belirleyece~i de~er ödettirilir.
- Çiftçiler lisan bilmediklerinden her i~lerinde haldar~m zayi etmekte iddialar~~sahih de~ildir. Çünkü kendileri lisan bilmese bile mahallerinde bulunan kocaba~~lar pekiyi Türkçe bilirler.

m A. MKT. NZD., (281-57), 1275/1858-59.
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- Sanca~~n vergisi hâne ba~~na ba~lang~çta 90'ar guru~~iken, mekteb-i
rü~tiye in~a olundu~u sene bu mebla~a 2,5 guru~~zam olunmu~tur.
Çiftçiler vergisinin miktar~ n~~ lay~ k~yla bilmiyorlar, çünkü vergi, reis-i livadan her kazan~ n gücüne göre tefrik ve teyzi olunarak baz~~ kazaya 90
guru~tan az, baz~s~na fazla isabet eder.
- Asakir-i ~ahâne için ya~~al~naca~~~zaman rayici üzere toplanmas~~kaza
meclislerine havale olunarak mübayaa bedeli, gelen mazbatalar~~ gere~ince
ödenir.
- Çiftçilerin yapt~klar~~hâne ve binâlar~~çiftlik sahibi bedava zabt etti~i iddialar~~ do~ru de~ildir. Hatta 5-6 seneden beri çiftlik sahibinin çiftçisini koymas~~söz konusu olmam~~t~r.
- Kaymakam ve müdürler do~ru söyleyen ve hakkaniyet sâhibi insanlar~~
meclise üye yapmazlar.
Travnik eshâb-~~ alâkas~n~n verdi~i bilgilerden iki kesim aras~ndaki
ili~kiler hakk~nda ~unlar~~ö~reniyoruz'2:
Bir köyün tüm hâneleri bir adam~n oldu~u taktirde o köyün tüm vergisinin üçte biri öncelikle eshâb-~~alâka için ayr~l~r. Ard~ndan kalan k~s~m efrad-~~ahalinin hal ve tahammüllerine göre aralar~ nda da~~ t~l~ r. Fakat perakende olur ise, yani bir köyde bulunan hânelerden her biri, bir adam~n veya
birer iki~er hâne birer adam~n oldu~u taktirde, bunlar~n vergisi tevzi olunarak hâne ba~~na isabet eden vergi itibar-~~umümi olan 90 guru~tan noksan
dü~erse o miktar~n üçte birini, yani 60 guru~~dü~erse 20 guru~unu ve e~er 90
guru~tan fazla olursa o zaman itibar-~~umümi üzerine bir hâne için yaln~z 30
guru~u eshâb-~~alâka verir. Ancak 90 guru~tan a~a~~~vergisi olan hâne için
yine 30 guru~~veren çiftlik sahipleri de bulunmaktad~r.
Eshâb-~~ alâkan~n çiftli~inde bulunan çiftçiler içerisinde 90 Kuru~tan
a~a~~~vergi veren çiftçi pek nadir bulunur. Bu ~ekilde, yani 90 guru~tan az
vergi verenler genellikle kendi hânelerinde ziraat edenlerdir.
Halktan üç kere toplanan yük hayranlar~ n~n ücretlerinin hâlâ verilmedi~i aç~ kt~r. Ayr~ca bu beygirlerin ço~unu, götüren zab~ta ve sair memurlar kötü hayvan ile mübadele ettiklerinden, baz~s~~ mahallinde kabul olunmam~~, baz~s~~da yolda giderken telef olmu~~ve baz~lar~~da yem ve yiyecek bu2
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lamad~ klar~~yerlerde beygirleri b~ rak~p kaçnklar~ ndan, telefat ortaya ç~ km~~~
ve hayvanlar~~ mübadeleye kalk~~anlarm baz~ lar~~ yakalan~ p sorguya
çekildi~inde suçlar~~ aç~~a ç~ k~p hapseclildiyse de yine sal~ verilmi~lerclir.
Mahsulün üçte birini eshâb-~~alâka~~~~~~ hânesine çiftçiler naklederler ve
bunun ücretini al~rlar.
Dörtte bir veya be~ te bir hisse verenlerin çiftlik sahipleriyle aralar~ndan..
sözle~meleri nas~ l ise muâmeleleri de öyle olur.
Bir kazadan di~er kazaya naklolanlarm vergisi gitti~i yere nakledilirse
de bu usüle genellikle riayet olumnamaktad~r.
Yeni in~a olunan hânelerde yeniden ba~ kaca vergi tahsis edildi~i iddias~~
do~ru de~ildir.
Devlet ihtiyac~~ için koyun ve ya~~gibi ~nübayaan~n bedeli rayici~~i~~~yar~~
miktanyla verilir ifadesi tamam~yla do~ru de~ildir, fakat miriye cilven olmas~~
için rayici~~ den bir miktar dü~ ük bedel ile mübayaa okulun Baz~~kazalarda
yar~~ yar~ya yak~ n verildi~i de vaki olmaktad~ r.
Gerek ~zvornik gerekse Travnik eshâb-~~ alâkas~ nca verilen bilgiler,
çiftçilerin özellikle vergilerden kaynaklanan ~ikayetlerini do~rulamaktad~ r.
Ancak kendilerine yöneltilen hanelerin zorla zabt edilmesi, d~~ar~dan çiftçi
getirtilmesi, tütünden haks~ z bedel al~ nmas~~gibi iddialar~~kabul etmedikleri
görülmektedir. Tüm kesimlerin söyledikleri bir arada ele al~n~rsa ~öyle bir
de~erlendirme yap~ labilir. Gerçekten de bu tarihlerde çiftçilerin ~ikayetlerinin çiftlik sahiplerinden çok vergi tal~sildarlar~ na yönelik oldu~u, di~er bir
ifadeyle ~ikayet edilen unsurlar~ n içerisinde ço~unun vergilerle ilgili oldu~u
anla~~ lmaktad~ r53. Ayr~ca eshâb-~~ alâkadan kaynakland~~~~söylenen problemlerin de bütün çiftliklerde ayn~~ ölçüde olmad~~~~dü~ünülebilir. Ayr~ca bu
tarihe kadar yap~ lan düzenlemelerle küçük de olsa baz~~olumlu de~i~iklikler
de yap~labilmi~ti. O zan~an bu y~llarda s~ k~nt~lar~ n temelinde vergiler ba~ta
olmak üzere, yayg~ n ve genel problemlerin yan ~ nda özellikle çiftlik
sahiplerinin bir k~sm~ n~ n a~~ r~~ uygulamalar~ n~ n oldu~unu dü~ünmek
mümkün gözükmektedir.
Nitekim bu tarihlerde tefti~~için Bosna'da bulunan Aziz Pa~a'ya yaz~ lan bir ~ukkada,
"Bosna ve Hersek taraflar~ nda virgünün hakkaniyetsiz taksim oh~ narak ashab-~~arazinin ve
mülteziminin taaddiyau vuku bulmakta idügii..." belirtilmi~~ve durumu etrafl~ca ara~t~ rmas~~
istemni~tir (A.MKT.UM., 307/3, 1274/1858-59).
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Osmanl~~yönetimi tüm taraflar~~dinledikten sonra Safer Yasas~~olarak bilinen ve tüm taraflar~~memnun etmeyi hedefleyen bir nizan~ name haz~ rlatm~~ ur". Bu yasa bir anlamda önceki dönemin düzenlemelerini uygulamaya koymak ve eksik kalan baz~~hususlar~~tamamlamak amac~na yönelikti.
Yasada öncelikle Saray, Travnik, Banyaluka, Bihke, Yeni Pazar, ~zvornik ve
Hersek sancaklar~ nda mevcut durum, ayr~~ayr~~özetlenmi~~ve neyin eskisi gibi
olaca~~~aç~kland~ ktan sonra, elde edilen ürünün bölü~üllaünde geçerli olacak
oranlar, çiftliklerde in~a edilecek binalar ile bunlar~ n tamiri ve bak~m~ nda
uyulacak esaslar belirtilmi~~ve ayr~ca reayan~n bedava çal~~ur~lmas~~kesin bir
dille yasaldanm~~t~r. Ancak mukavele gere~i eshâb-~~alâkan~ n, üründen ald~~~~
hissenin pazar yerine ta~~nmas~~ve baz~~ ba~~ve bahçe i~lerinin görülmesine
ise deva~n edilecektir"".
Safer Yasas~n~n ikinci k~sm~~ alt~~ maddeden olu~an genel hükümleri
içermekteydi. Bu maddelerde çiftlik binalar~n~n in~a ve tamir i~lerinin çiftlik
sahiplerince yerine getirilmesi ve bununla ilgili teferruat yan~nda, eshâb-~~
alâkan~n çiftçinin i~ini yapmayarak çiftlik sahibini zarara u~ratmas~~ d~~~ nda
her istediklerinde reayay~~çiftliklerde!' ç~karmaya yetkili olmamas~~ hükme
ba~lanm~~ur. Ayr~ca eshâb-~~alâkan~ n çiftlik has~lat~ndan kendilerine ait hisseyi iltizama vermeleri ve yine baz~~zamanlar çiftliklerine gittiklerinde kirac~lar' hanelerinden ç~ karmalar~~ve onlardan bedava yiyip içmeleri kesinlikle yasaklanm~~ur. Keza s~kl~ kla kar~~la~~lan bir uygulama olarak eshâb-~~
alâkadan baz~lar~ n~ n çiftliklerini bir mukavele ile icâr ettikleri halde sonradan, mukavele haricinde baz~~ talep ve tekliflerde bulunmalar~~ da art~ k
mümkün olmayacakt~r4.
Yasada yer alan düzenlemelerde sadece eshâb-~~alâka ile çiftçiler
aras~ndaki ili~kiler, yani ödev ve sormululuklar belirtilmi~, buna kar~~l~ k vergilerden kaynaklanan s~k~nt~lara ise de~inilmemi~ tir. Her ne kadar vergilerden ve çiftlik sahiplerinin taleplerinden kaynaklanan s~k~nt~ lar, çiftçilere ortakla~a yans~makta idiyse de vergilerden kaynaklanan s~k~ nt~ lar~ n muhataplar~~farkl~~ oldu~u için, Bab~âli söz konusu problemlerin üzerine ayr~ca gitmeyi tercih etmi~tir.

54 Düstur, Birinci Tertib, ~stanbul, 1289, Matbaa-yi Amire'de basilnu~ur, s.765-771. 16
Safer 1276 (12 Eylül 1859) Tarihli Nizamnamenin tam metni Ek:1'de stmulmu~tur.
Düstur, Birinci Tertip, s.765-68.
Düstur, Birinci Tertip, s.768-771.
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Safer Yasas~~ hükümleri orta vadede uygulamaya geçirilerek baz~~
de~i~iklikler sa~lanabilmi~tir. Yasan~n hemen ard~ndan Bab~ali'ye ula~an bir
yaz~ da, Meclis-i Ali-yi Tanzimat' ta yürütülen görü~meler sayesinde belirlenen
yeni nizam ile eshâb-~~alâka ve kirac~~çiftçilerin ~ikayetlerinin giderildi~i ve
üçle~ne maddesinin adaletle halledildi~i ve her s~ n~f teban~n düzenlemelerden memnun oldu~u ve Hersek sanca~~~halk~ n~ n da yüklerinin hafiflemesi
nedeniyle te~ ekkürlerini ve memnuniyetlerini belirttikleri aktar~lm~~t~rE'7.
Ancak yasan~ n uygulanmas~~ sürecinde baz~~ problemlerin ya~and~~~~da
anla~~ lmaktad~ r. Palairet, yasa ile Tahir Pa~ a döneminde al~ nan, ancak
uygulanamayan hükümlerin etkili biçimde hayata geçirildi~ini ve al~nan
sonuçlar~ n hedefleri de a~ t~~~ n~~ kaydetmekte, buna kar~~ l~ k topraks~ z
çiftçilerin, yani kmetlerin yükümlülüklerinin hâlâ oldukça yüksek devam
etti~ini belirtmektedir. Çünkü vergi ve tohumluk d~~~ nda, k~net en fazla
ürünün yüzde 35'ine sahip olabiliyordu58. Yasa hükümleri Bosna-Hersek'in
Avusturya-Macaristan egemenli~ine girmesinin ard~ ndan geçerli tutuldu~u
ve burada kmetlerin arazi sahipleriyle uzla~mas~~ halinde kendi topra~~n~~
sat~ n al~ p tasarruf edebilece~i ~ eklindeki hüküm sayesinde, 1879-1909
aras~ nda 26.221 mülkün köylünün tasarrufuna geçti~i kaydedilmektedirr'').
1280/1863-64'1u y~ llarda bölgeyi tefti~~etmi~~olan Cevdet Pa~a'n~ n
yazd~ klar~~ da yasan~ n hükümlerinin hemen icra edilemedi~ini
do~rulamaktad~ r. Onun verdi~i bilgilerde, hem eshâb-~~ alâka ile reaya
ili~ kileri hem de o ana kadar yap~ lan düzenlemelerin fiiliyata geçememesinin
nedenleri hakk~ nda baz~~ önemli ipuçlar~~ yer almaktad~r. Cevdet Pa~a,
bölgedeki denetimleri esnas~na kocaba~~lardan, "eshâb-~~alâka yani çiftlikât
ashab~~taraflar~ndan kendilerine (reayaya) anga~ ya ettirilmekte ve meccânen
peynir ve yumurta ve kuzu gibi ~eyler istenilmekte oldu~u ve eshâb-~~alâka
kalye mer'alar~m Avustu~yahlara icâr etmekle kendi hayvanlar~n~ ]] mer'as~z
kald~~~ " yönünde ~ikayetler ald~~~n~~ belirtmektedir. Bunun üzerine kocaba~~ lara Arazi Kanunnamesi ve Bosna çiftlikat~~ nizamnamesi hat~ rlat~ld~~~nda ise kendilerinin yani reayan~n bunlardan haberdar olmad~~~~belirtil~ni~ tir. Çünkü Bosna'da yeni bir emir ilan olunaca~~~zaman bu, halka davul
çal~ narak duyurulurken, çiftlik nizamnamesi için böyle bir ~ey yap~lmam~~t~ .
Böylece daha önce H~ ristiyan çiftçilerin ~ikayeti üzerine tüm taraflar~ n

57
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temsilcilerinin ~stanbul'a ça~r~ larak herkesin onay~yla haz~ rlanm~~~ve hem
Türkçe hem de Bo~nakça bast~ r~l~ p her sanca~a duyurulmas~~için yaz~lar
yaz~lm~~~olan nizamname, halka duyurulmam~~t~. Aradan geçen dört seneye
ra~men böyle bir nizamnamenin hükümlerini uygulamak ~öyle dursun,
çiftçilerin ve yöneticilerin bu düzenlemeden haberdar olmad~ klar~~ ortaya
ç~ km~~t~. Cevdet Pa~a bu olay~ n sebepleri üzerine gitmi~~ve sonunda, söz
konusu nizamnamenin metinleri bir mahzende bulunmu~tur. Pa~aya göre
eshâb-~~alâkan~n hukuk-i tasarrufiyesine ait bu nizamnamenin duyurulmas~n~~
ve icras~m, eshâb-~~ alâkadan hay~r ve ~erri tan~maz bir beyinsiz giiruhu ile
H~ristiyanlar içerisinde bu hukuku çürütmek amacmda olan bir tak~m fesat
pe~indeki insanlar, kendi suiistimallerini sona erdirece~i gerekçesiyle engellemi~lerdi"°. Pa~an~n yazd~klar~ndan da anla~~laca~~~üzere Osmanl~~hükümeti
asl~nda meselenin, köklü olmasa da en az~ndan taraflar~~ bir ölçüde rahatlatacak derecede çözümü için gerekli çabalar~~ sarf etmi~ti. Üstelik yap~lan
düzenlemelerde tüm taraflardan temsilciler getirtilmesi, olaya tek tarafl~~
yakla~~lmad~~~n~~da göstermektedir. Devlet her ne kadar eshâb-~~alâkay~~ tamamen yok etmek istemediyse de ondan yana aç~ k bir tav~r koymas~~da vaki
de~ildir. Ancak tüm iyi niyetli giri~imler ve büyük zaman ve emek harcanarak gerçekle~tirilmeye çal~~~lan reformlar, imparatorlu~un di~er yerlerinde
ve de~i~ik zamanlarda kar~~la~~ld~~~~gibi Bosna'da da yine büyük ölçüde
menfaat kayb~na u~ramak istemeyen az say~ daki memur ve di~er yerel
güçlerin muhalefetiyle ba~ar~s~zl~~a mahkum olmu~tu.
Cevdet Pa~a Hersek sanca~~n~~ziyaretinde de çarp~ k toprak sisteminden
kaynaklanan vergi sorunlar~na dikkat çekmi~tir. Pa~a, Bosna'da eshâb-~~
alâkan~ n, ödenmesi gereken vergilere üçte bir veya yar~~ oran~nda destekte
bulundu~unu ancak, Hersek'te hâne ba~~na tarh edilen vergilerin tümünün
çiftçi taraf~ndan ödendi~ini ve eshâb-~~alâkan~ n hiç katk~~yapmad~~~ n~~ayr~ca
kocaba~~~ve di~er nüfuzlu kimselerin de~i~ik isimlerle yükledikleri haks~z
masraflarla reayamn iyice ezildi~ini aktarmaktad~ r'l. Eshâb-~~alâka ile reaya
aras~ndaki ba~ka problemlere de de~inen Cevdet Pa~a, çe~itli vesilerle söz
konusu problemleri çözmeye yönelik reformlar~n Bosna için en hayati ve acil
mesele oldu~unu belirtmektedir.
Demek oluyor ki, Bosna-Hersek'te tar~msal ili~kiler bak~m~ ndan feodal
ili~kilere benzer veya en az~ndan onlar~~ ça~r~~t~ ran uygulamalar, Osmanl~~
6()
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döneminin sonuna kadar varl~~~n~~ sürdürmü~tür. Eshâb-~~ alâkan~n geni~~
çiftliklerinde ziraat yapan topraks~z çiftçiler (kmet), hem arazi sahibine hem
de devlete yönelik yükümlülükleri nedeniyle a~~r ko~ullar alt~nda kalm~~t~ '.
Çiftçilerin artan ~ikayetleri üzerine çe~itli düzenlemeler yap~lm~~, ancak bunlardan genel olarak pek de ba~ar~l~~sonuçlar al~ namam~~ur.
Burada belirtilmesi gereken bir husus da ~u olmal~d~r. Bosna-Hersek'te
çok h~zl~~ve etkili bir reform sürecinin yap~la~namas~nda bölgenin co~rafi, siyasi ve etnik aç~dan farkl~~ bir yer olmas~n~n da rolü bulunmaktayd~. Buna
dair bir örnek 1273/1257-58 y~l~nda benimsenen ve miri arazinin intikalen
verilmesine dayanan reformun, 1277/1861-62 tarihinde Bosna'da uygulanmas~~ gündeme geldi~inde ya~anan süreçtir. Gerçekten de ~niri arazi
hakk~ndaki bu yeni usulün burada birden bire uygulanmas~n~n, hasbel-hal ve
mevald mahzurdan salim olmayaca~~~yerel yöneticiler taraf~ndan merkezi
hükümete iletilmi~tir. Di~er bir deyimle bu uygulaman~n, S~ rplar~n olaya
kar~~mas~na ve ayr~ca ellerinde en fazla toprak bulunan Müslüman halk~n reislerinde rahats~zl~~a yol açaca~~~endi~esi dile getirilmi~tir. Bab~âli bu
endi~eleri göz önüne alarak, reformun bir süre tehirini uygun görmü~~ancak,
bölgenin di~er yerlerden aç~ kça farkl~~ tutulmas~n~n neden olabilece~i
zararlara da dikkat çekmi~tir'''.
Bosna Hersek'te tüm u~ra~lara ra~men tar~msal ili~kilerde ciddi ve kal~c~~
düzeltmeler yap~laman~as~, daha önce Bulgaristan örne~inde oldu~u gibi bu
bölgenin elimizden ç~ kmas~n~~ haz~ rlayan önemli faktörlerden birisi
olmu~tur. Stavrianos'a göre S~rp, Slav ve Habsburg faktörü yan~nda, bölgede
kendine has yar~~ bir feodal yap~ n~ n varl~~~, Bosna'n~ n Osmanl~ 'dan
ayr~lmas~yla sonuçlanan sürece büyük katk~~yapm~~t~r'''. Nitekim bir y~l önce
kötü bir hasat dönemi geçirilmesine ra~men 1875'te, Hersek'te mültezimlerin vergileri toplamaya çal~~t~~~~bir çok köydeki H~ ristiyan çiftçiler,
Müslüman toprak sahiplerine kar~~~ayaklanm~~~ve bu isyan tüm Bosna
Hersek'e yay~lm~~t~ r. Avrupa'n~n büyük güçleri olaya müdahale ederek
Osmanl~~ otoritesini büyük ölçüde ortadan kald~ rarak isyan~~ sona erdirmi~lerdir"".

Krcsmarik, a.g.m., s.728.
A.MKT.NZD., 344/81. 1277/ 1861-62.
u I Stavrianos, a.g.e., s.396-97.
(35 ~ nalcik, Quataert, a.g.e., s.879.
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5. Sonuç
Osmanl~~yönetimince nazik bir mevki olarak tan~mlanan Bosna-Hersek'
te tar~msal ili~kilerin genel e~ilimlerini ortaya ç~karmaya çal~~t~~~m~z bu
çal~~ mada, özellikle Tanzimaetan sonra bölgede çiftçi kesimlerin a~~ r
~artlara maruz kald~klar~~ortaya konmu~tur. S~ k~ nt~n~ n temelinde topraklar~ n
çok önemli bir k~sm~n~ n genellikle önemli devlet hizmetlerinde bulunmu~~az
say~da Müslüman ki~ilerin tasarrufuna geçmesi yatmaktayd~. Bunun d~~~ nda
reayan~n mükellef oldu~u vergi yükünün fazlal~k.' ve bununla ba~lant~l~~olarak, Müslüman kesimlerin vergi vermemesi de di~er önemli huzursuzluk
kayna~~n~~olu~ turuyordu. Bütün Rumeli'de oldu~u gibi Bosna'da da ya~anan
huzursuzluklar~ n önemli bir bölümü, çiftçilerle toprak sahipleri aras~ ndaki
huzursuzluklardan kaynaldanmaktayd~.
Bosna-Hersek'te büyük çiftliklerin olu~umu Rumeli'de ya~anan genel
çiftlikle~me e~ilimlerinden biraz daha farkl~~olarak, as~rlarca devam eden bir
el de~i~tirme süreciyle gerçekle~mi~~gibi gözükmektedir. Bu aç~dan fetihten
önce de bölgede yar~~feodal tarzda bir tar~msal yap~n~ n egemen oldu~u dikkate al~n~rsa, bu yap~n~ n Osmanl~~yönetimince de pek de~i~tirilmedi~ini, on
dokuzuncu yüzy~la gelindi~inde sadece topra~a sahip olanlar~n de~i~ti~i bir
sürecin ya~and~~~n~~söylemek imkan dahilindedir.
Osmanl~~ yönetiminin bölgedeki tar~msal ili~kileri biçimlendirmeye
dönük müdahalelerinin, özellikle Tanzimat'tan sonra yo~unla~t~~~~
anla~~lmaktad~ r. Bunda, 1840'11 y~ llarda Avrupa'da köylü hareketlerinin Osmanl~y~~da etkilemesi yan~ nda, Tanzimaem getirdi~i düzenlemeler sayesinde
reayan~ n, tepkilerini daha rahat ifade etme zemini bulmalar~ n~ n da rolü
oldu~unu dü~ünebilifiz. Bunun yan~ nda bölgede t~mar/toprak sahibi olanlar~ n gelirlerinin azalmas~~ve böylece çiftçi üzerine daha a~~r ko~ullar~ n dayat~lmas~~da devletin iki kesim aras~ ndaki ili~kilere müdahalesini kaç~n~lmaz
hale getirmi~ ti. Bu çerçevede 1840, 1846, ve 1859'111 y~ llarda olmak üzere üç
önemli nizamname yap~lm~~~ve böylece genel bir e~ilim olarak, çiftçilerin lehine belirgin baz~~iyile~tirmeler yap~lm~~t~ r. Bu düzenlemelerle, özellikle anga~ya türü hizmetlerin bertaraf edilmesine ve çiftlik evlerinin in~a ve tamir ve
sat~m~nda ya~anan s~k~nt~lar~ n giderilmesine öncelik verilmi~tir.
Burada belirtilmesi gereken bir husus da ~udur: Bölge reayas~ n~n
ya~ad~~~~problemlerin tümü, çiftlik sahipleriyle olan ili~kilerden kaynaklanm~ yordu. Bunun haricinde reayan~ n vergi tahsildarlar~ ndan büyük
bask~lar gördü~ü anla~~lmaktad~ r. Özellikle 1845'ten sonra bu tür ~ikayet-
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lerin yo~unla~t~~~ na ve bölgeye giden tefti~~memurlar~n~ n, vergilerin da~~l~m~nda ve tahsilinde ya~anan adaletsizliklere s~kl~ kla vurgu yapt~ klar~~görülmektedir. Osmanl~~yönetiminin buna dair tedbirler ald~~~~da bilinmektedir.
Bu çal~~mada meselenin bu yönü üzerinde pek durulmam~~ t~ r, ancak
hükümetin bölgede vergilerle alakah problemleri çözme amac~yla önlemler
ald~~~n~~gösteren çok say~da ar~iv belgesi bulundu~u da belirtilmelidir. Bu
kapsamda al~nan bir önlem olarak, Safer yasas~~ ile birlikte çiftlik has~lat~ ndan
eshab-~~ alâkamn alaca~~~hissenin iltizamla tahsiline kesin yasak getirildi~i
dikkatten kaçmamaktad~r.

Ek:l. Safer Yasas~~
Bosna Eyaleti Hersek Sancap çiftlikaunda cari olan yar~cilik ve üçleme
ve dördeme ve be~leme usüllerinde eshab-1 alaka ile müste'cirler beyninde
cereyan eden m~lzaraa muâmelâtinda bu defa icra' olunan ta'dilât~~mutazamm~n nizam-namedir
Birinci bend Saray sanca~~n~n ekseni mahallerinde üçleme ve biraz yerlerinde yar~ c~l~ k usülü cari oldu~undan sancak-~~ mezkfirede ötedenberi
eshab-~~alâka ile müste'cirler beyninde mukarrer olan müzâraa ~eraitinin sair
maddeleri kemâ-kân baki ve câri olup fakat üçleme usülünde olan
mahallerinde ~imdiye kadar n~sf~~eshab-~~alâkaya âid olan meyve has~lat~ n~n
ba'd-ezin sülüsü eshab-~~ alâkaya ve sülüsâm müste'cirlere âid olacakt~ r ve
müste'cirlerin sakin olduklar~~ hane ve sâir ebniyenin ~imdiki gibi gerek
müceddeden in~as~~ ve gerek ta'rffiri maddeleri kâmilen ve dâimâ eshab-~~
alâka taraf~ndan icra' olunub ~u kadar ki zaten müste'cirler taraf~ ndan
yap~larak anlar~n mal~~olan ebniye bulundu~u halde o makuleler tecdide
muhtaç oluncaya dek aral~ kda ta'mirlerine lüzüm göründükce yine
müste'cirler cânibinden ta'Mir olunacakt~r ve el-hâletü-hazihi memnü'
oldu~u vechile müste'cirlerin külli ve ciiz'i eshab-~~alakan~n meccânen hidmetlerinde istihdâm olunmalar~~bundan böyle dahi kat'iyyen memnü' olacakt~r has~latca kabil-i ta'clil olmad~~~ndan fakat anlarda dahi ebniye ve
memn~l'iyyet-i hidmet maddeleri aynen 'Alada üçleme hakk~nda beyân
olundu~u vechile olacakt~ r
~kinci bend Travnik sanca~~n~n ekseni mahallerinde üçleme ve pek az
yerlerinde dörtleme ve be~leme usülleri cari oldu~undan sancak-~~ mezkürede eshab-~~ alâka ile müste'cirin beyninde ötedenberü mukarrer olan
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müzâraa ~erâitinin sair maddeleri kemâ-kân bâki ve câri olup fakat üçleme
usülünde olan çiftlikatta ~imdiye kadar eshâb-~~alâkaya n~sf~~âid olan meyve
mahsülat~mn bundan böyle sülüsü eshâb-~~alâkaya ve sülüsân~~ müste'cirlere
âid olacakt~ r ~imdiye kadar in~a ve ta'miri gâh eshâb-~~ alâka ve gâh
müste'cirler taraf~ ndan icra' olunmakta olan çiftlikât ebniyesinin bundan
böyle gerek müceddeden in~as~~ ve gerek emr-i
kâmilen ve dâimâ
eshâb-~~ alâka cânibinden icra' olunup fakat zaten müste'cirler taraf~ ndan
yap~larak anlar~n mal~~ olan binalar bütün bütün tecclide muhtâc oluncaya
dek aral~kda ta'mirlerine lüzûm göründükçe yine müste'cirler taraf~ ndan
ta'mir olunacak ve müste'cirler kemâ-fi-s-sâb~ k hiçbir vâkitte külli ve cüz'i
eshâb-~~ alâkan~ n hidmetlerinde meccânen istihdam olunmayacakt~ r
dörtleme ve be~leme usülünde olan çiftlikât~n mukavelât~~ hâs~latca kâbil-i
tâ'dil olmad~~~ndan anlarda hasbel-mukavele müste'cirlerin eshâb-~~alâkaya
etmeleri me~rût olan hidemat-~~muayyene ve mütenevviadan fi-mâba'd yaln~z
eshâb-~~alâkan~n hâs~lattan hisselerini hânelerine yahut pazar yerine nakletmek ve bir de tarla ve ba~~ve ba~çelerinde ba'z~~ ziraat i~lerini görüvermek
maddelerinde ba~ka ve gerek me~rût ve gerek gayri me~rût meccânen bir
güna hidmetlerinde istihdam olunmayacakur ve bunlarda dahi ebniye maddesi aynen bâlâda üçleme usülünde olan çiftlikât hakk~nda beyân olunan
sürede olacakd~r.
Üçüncü bend Banyaluka ve Bihke sancaklannda kemalen üçleme usülü
câri olma~la bu sancaklarda dahi eshâb-~~alâka ile müste'ciran beyninde mukarrer olan müzâraa ~erâitinin muâmelât-~~ sâiresi kemâ-kân bâki ve câri olub
fakat el-hâletü-hazihi sülüsü eshâb-~~ alâkaya âid olan um~lm sebze mahsulunün bundan böyle rub'u eshâb-~~ alâkaya ve üç rub'u müste'cirlere âid olacak ve ~imdiye kadar ba'z~lar~~ eshâb-~~ alâka ve ba'z~ lar~~ müste'cirler
cânibinden in~â ve ta'mir olunmakda olan çiftlikât ebniyesinin ba'd-ezin in~â
ve ta'miri maddeleri kemalen eshâb-~~alâka taraf~ndan icra' olunub fakat zaten müste'cirler taraf~ndan yap~larak anlar~ n mal~~ olan binalar tecclide
muhtaç oluncaya de~in aral~ kda ta'mirlerine lüzûm göründükçe yine
müste'cirler taraf~ ndan ta'mir olunacak ve müste'cirler hiçbir hâl ve
mahâlde eshâb-~~ alâkan~ n meccânen bir güna hidmetlerinde kullan~lmayacakur
Dördüncü madde ~zvornik sanca~~~kâinilen üçleme usülünde oldu~undan sancak-~~ mezkûr çiftlikât~nda eshâb-~~ alâka ile müste'cirin beyninde
ötedenberü mukarrer olan müzâraa ~erâitinin sair maddeleri kemâkân bâki
Belleten C. LXX, 57
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ve carl olub fakat ~imdiye kadar dört kazada sülüsü eshab-~~alâkaya ve
sülüsam müste'cirlere ve sair kazalarda n~sf~~eshab-~~alakaya ve n~sf-~~di~eri
müste'cirlere âid olan kiyah has~lat~n~n bundan böyle mecmü kazalarda
sülüsü eshab-~~alâkaya ve sülüsâ'm müste'cirlere âid olacakd~r ve ba'z~lar~~
eshab-~~alaka ve ba'z~lar~~müste'cirler taraf~ndan in~a ve ta'~nir olunmakda
olan çiftlikat ebniyesinin dahi ba'd-ezin in~a ve ta'mlri maddeleri eshab-~~
alâka taraf~ndan icra' olunub fakat zaten müste'cirler taraf~ndan yap~larak
anlarm mal~~olan binalar tecdide muhtâc oluncaya dek aral~kda ta'nairlerine
'üzüm göründü~ü halde yine müste'cirler taraf~ndan ta'~nir olunacakd~r ve
müste'cirlerin külti ve cüz'i meccânen eshab-~~alaka hidmetlerinde istihdam
olunmalar~~memnû'iyyet-i külllye ile memnû' bulunacakd~r
Be~inci bend Yeni Pazar sanca~~nda kâmilen dörtleme usûlü carii
olma~la bu sancak çifdikat~n~n mukarrer olan müzâraa ~eraiti muarnelât~nda
has~latca kabil-i tâ'dil bir ~ey olmad~~~ndan fakat dördeme usülü ~araitinden
olarak müste'cirlerin eshab-~~alâkaya edegeldikleri hidemat-~~muayyene ve
mütenevviadan bundan sonra yaln~z hs~lat~ndan hisselerini hânelerine veya
pazar yerine naldetmek hidmetinden ma-ada külli ve cüz'i eshab-~~alakan~n
meccânen bir güna i~lerinde kullan~lmayacaklard~r ve ~imdiye kadar gâh
eshab-~~alaka ve gâh müste'cirler cânibinden in~a ve ta'~nir olunmakda olan
çiftlikât ebniyesinin dahi bundan böyle daima in~a ve ta'~nfri eshab-~~alaka
taraf~ndan icra' olunub fakat aslen müste'cirler taraf~ndan yap~larak anlarm
mal~~olan binalar tecdide muhtâc oluncaya dek aral~kda ta'mIrlerine lüzüm
göründükçe yine müste'cirler taraf~ndan ta'rnir olunacakd~r
Alt~nc~~bend Hersek sanca~~mn~n ba'z~~mahallerinde üçleme ba'z~~
mahallerinde yar~c~l~k ve dördeme ve be~leme usülleri carl oldu~undan sancak-~~mezkûre eshab-~~alâka ile müste'cirin beyninde ötedenberü mukarrer
olan müzâraa ~eraitinin sair maddeleri kem-kan bâki ve carl olub fakat
üçleme cari olan yerlerde ~imdiye kadar msf~~müste'cirlere âid olan sebze ve
meyve mahsûlunden ba'd-ezln sebze ekseriyette olan kazalarda umûm sebzeden ve meyve ekseriyette olan kazalarda meyveden sülüsü eshab-~~alakaya
ve sülüsam müste'cirlere'aid olacakd~r fakat bu kâide bir kazada ya meyvede
yahut sebzede icra' olunmak laz~m gelece~inden kangisinde icrâ' olunur ise
di~eri hâl-i siyak~nda kalacakd~r ve bu üçleme usûlünde olan çiftlikatda
müste'cirler eshab-~~alakan~n meccânen cüz'i ve külll bir gûna hidmederinde
istihdam olunmas~~memnû' oldu~u misillü yar~c~l~k ustilü muâmelat~nda
e~erçi has~latca kabll-i tâ'dil bir ~ey yoksa da bunda dahi müste'cirler eshab-~~
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alâkan~ n meccânen i~lerinde kullan~lmas~~kat'iyyen memnü'dur dörtleme ve
be~leme usûlleri mukavelât~nda dahi tâ'dil olunacak bir ~ey olmad~~~ndan
fakat anlar da dörtleme ve be~leme muâmelesi iktizâ's~ nca müste'cirlerin
eshâb-~~alâkaya etmeleri me~rût olan hidemat-~~mütenevviadan yaln~z hisselerine hâne veya pazar yerine nakletmek ve bir de tarla ve ba~~ve ba~çelerinde
ba'z~~zirâat i~lerini görüvermek maddelerinden mâ-ad ~~eshâb-~~alâkan~ n
meccânen bir gûna hidmetlerinde istihdam olunmayacakd~ r ve bunlarda
dahi ebniye maddesi bâlâda üçleme çiftlikleri hakk~ nda beyân olunan
sûretde olacakd~r
Um~l~m~~Hakk~nda Mukarrer olan Ta'dilât ve Nizâmat
Yedinci bend Her bir sanca~~n bâlâda muharrer bendinde ba~ka ba~ka
beyan oldu~u vechile bundan böyle çiftlikât ebniyesinin gerek müceddeden
in~âs~~ve gerek ta'miri dâimâ eshâb-~~alâka taraf~ndan icra' olunacak olub ~U
kadar ki el-hâletü-hazihi müste'cirler taraf~ndan yap~lm~~~pek çok ebniye
mevcut oldu~una ve bunlann ta'~niri dahi eshâb-~~alâka taraf~ndan olsa ~âyed
müste'ciri oras~ n~~ terk ile ahar bir çiftli~e gidecek olur ise ebniyesinin
akçesini ve sâhib-i alâka dahi ta'mir masraf~n~n mahsubiyetini taleb ederek
ve üzerinden zaman geçece~i cihetle tefriki dahi mümkün olm~yarak bundan dolay~~ envâ-i münâzaa vuku'a gelece~i bedihi oldu~una binen
müste'cir mal~~olan binalar bütün bütün tecdide muhtac oldukça eshâb-~~
alâka taraf~ndan tecdid ve in~a olunub ancak ol-vâkte kadar aral~ kda
ta'mirine lüzilm göründü~ü halde yine müste'cir taraf~ndan ta'mir olunarak
~âyed müste'cirin oras~ m terk ile ahar çiftli~e gitmesi vuku' bulur ise kendi
mal~~olarak b~rakaca~~~ebniye hükümet ve erbâb-~~vukuf ma'rifetiyle mebniyyen ke~f ve tahmin ettirilüp bahas~~eshâb-~~ alâka taraf~ndan kâmilen
müste'cire verilmesi ve bu ke~f ve tahmin maddesinde dahi bir kâide-i âdile
ittihaz olunmak laz~ m gelece~inden öyle bir ~ey vuku'unda sâhib-i alâka ile
müste'cir taraf~ ndan kendi istedikleri iki~er adam intihâb olunub bu dört
kimesne memleket meclisinde birle~erek ol müste'cirin terk edece~i ebniyenin kaimen de~ece~i k~ymetinde ekseriyetin hükmü üzerine meclis-i memleket maslahau tesviye edecek ve bu dört kimesne beynlerinde müttefiken yahud ekseriyet ile uyu~amad~ klar~~ hâlde bunlar dördünün rayiciyle
cümlesinin i'timâd ettikleri ahar bir adam~~hakem intihâb edüb an~ n re'yi ve
hükmü ne sûretde olur ise cümle taraf~ndan kabül olunacakd~r
Sekizinci bend Eshâb-~~ alâkamn her istedikleri zaman müste'cirleri
çiftlikât~ ndan ç~karmaya selahiyyeti olm~yacakd~ r ancak müste'cir çiftlikât
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arazisinde çal~~mayub
~eri i~i ta'fil ederek sâhib-i çiftli~i menfaatinden mahrum eder yahud ba~ka sürede zarar ve hasar~na sebep olur veya
sâhib-i alâkaya verece~i hisseyi
kavi vermeyerek eza ve muhalefet
vel-has~l beynlerinde mün'akid olan kontrato ahkam~na mugayir hareket
eder ise sâhib-i alâka cânib-i hükümete mürâcaât ve i~tika edüb keyfiyyetin
makrûn-~~sihhat oldu~u hükümet nezdinde alenen ve delâil-i kaviyye ile tahkik etti~i ve müste'cirin ~slah-~~hali mümkün olamad~~~~halde hükümet ma'rifetiyle ol çiftlikten ihrâc olunacakd~r ve bulunduklar~~çiftlikleri kendi istekleri ile terk edecek olan müste'cirlerin dahi keyfiyyeti harman hitam~nda
eshab-~~alâkaya haber vermeleri laz~meden olma~la vaktiyle haber vermeksizin vakitsiz bir çiftli~i terk eden müste'cir dahi ol hareketinden sâhib-i
alâkaya tertib edecek mazarrat~~hükümet ma'rifetiyle tazmine mecbur olacakd~r
Dokuzuncu bend Eshab-~~alakan~n çiftlikleri has~lat~ndan kendilerine
âid olan hisseyi iltizâma vermeleri kültiyen ve kat'iyyen memnû' olma~la bu
misillü harekette bulunan sahib-i alaka hükümet taraf~ ndan men'-i muaheze
olunacakd~r
Onuncu bend Eshab-~~alaka ba'z~~mevsimlerde çiftliklerine gittiklerinde
müste'cirleri ikamet ettikleri hânelerden ihrâc ile kendileri oturmak ve anlardan meccânen yem ve yiyecek taleb ve ahz eylemek maddeleri ba'd-ezin
külliyen memnû'dur
On birinci bend Eshab-~~alâkadan ba'z~lar~~ i~live tabir olunan erikden
olan hisselerini a'rak çekildikden sonra ahz etmekde olub hal-bu-ki eri~in
a'râk olmas~~bir hayli masarifie vücuda gelerek bu madde her ne kadar mukavele-yi kadime taht~nda ise de müste'cirlere a~~r gelece~inden ba'd-ezin
eshab-~~alâka mezkûr i~liveden olan hisselerini ya~~veyahut kurusundan alub
a'rak çekildikden sonra taleb etmiyeceklerdir
On ikinci bend Meclis-i Ali-i Tanzimat'ta müste'cir vekillerinin icra'-yi istintal(lan esnas~nda vaki' olan ifadelerine nazaran eshab-~~alâkadan ba'z~lar~~
çiftliklerini bir mukavele ile kar ettikleri halde sonradan haric-ez mukavele
ba'z~~taleb ve teklifleri vuku' bulhp müste'cirler taraf~ ndan imtina' olunacak
olsa bile bunlar da dahil-i mukavele idi vennedi~iniz halde tard olunursunuz
diyerek tazyik ve icbâr etmekde. olduklar~ndan ve eshab-~~ alakan~n cümlesi
bu kabilden olmayaca~~~derkâr ise de içlerinde böyle ~eyler irtikab edecek
ba'z~~tama'karlar dahi bulunabilece~inden ve ol-havalide eshab-~~alâka ile
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müste'cirler beyninde cari olan müzâraa usülü mukavelat-~~~ifahiyeden ibaret
olarak bir gûna senede rabt~~mu'tad olmamas~~ve öyle münâzaa vuku'unda
hükümete mürâcaât olunsa dahi meydanda sened olmamak hasebiyle esas
mukavele bilinemeyece~i cihetlerle tesviye-yi münâzaa müteassir olub o misillü mukavelât~ n kontrato usûlü üzere senede rabt olunmas~~ her halde
inzibat-~~umûra ba's ve tarafeynden mukavele haricinde iddiâ'lar vuku'una mani' olaca~~ ndan elviye-yi mezkûre çiftliklerinde cari olan icar ve
isticar mukavelesinin familya büyükleri yani çiftli~i isticar eden her kim ise
an~ n beyninde hükümet ma'rifetiyle ve iki taraf~n dahi anlayabilece~i lisan
üzere bir kontrato senedi tanzim ve tarafeynden imza' veyahut temhir olunarak ve hükümet taraf~ndan dahi tasdik k~ l~narak bir nüshas~n~ n sahib-i
alâka ve bir nüshas~ n~n müste'cirde h~fz olunmas~~ve bu yap~ lacak kontratolarda her sahib-i alâka ile müste'cirler beyninde el-hâletü-hazihi mer'i olan
mukavele ve bu defa icra' olunan ta'dilât ne ise andan ziyade bir ~ey zam
olunmas~~caiz olmayub e~er sahib-i alâka mürüvveten kendili~inden tenzil ve
tenkis murad eder ise bu sûret yed-i ihtiyar~nda olmas~~ve bir çiftlikde olan
müste'cir de~i~medikçe yahut kontratoyu imza' eden familya büyü~ü vefat
etmedikçe yap~ lan kontratonun hükmü daima cari olub fakat bir müste'cir
yeniden bir çiftli~e girer ve veyahut bir çiftlikde sakin olan familyan~n kontrato senedini imzâ' etmi~~olan büyü~ü fevt olur ise ol-halde eski kontrato
senedinin hükmü kalmayaca~~ ndan tecdid olunmas~~ve sened yaz~lacak
ka~~ tlar Der-âliyye'de bit-tanzim irsal olunarak kaza ve karyelere da~~t~lup ve
herkese meccânen i'ta' olunub gerek ka~~ t paresi ve gerek resim ve harç olarak ne eshab-~~alaka ve ne müste'cirlerden zinhar bir akçe al~nmamas~~hususlar~ na bil-cümle me'mûrin dikkat ve i'tina' edecektir ve bu yolda hükümet
me'mûrlar~~yahut karye muhtar ve kocaba~~lar~~kimseden bir pare alurlar ise
ceza kanûn-nâme-i hürnaye~nu ahkam~yla mücazat olunacakd~ r
On üçüncü bend Balada best olunan usül ve nizarnat~n tamamen
icra's~ na kemal-i takayyid ile ikdâm ve bundan dolay~~gerek eshab-~~alâka ve
gerek müste'cirin taraflar~ ndan bir Ona ifâde ve ~ikayet vuku'unda ihale-yi
sem-i dikkat ve ihtimam ile iktizalar~~icra' ve ihkak-~~ hakk maddelerine i'dna' olunmak vali ve mutasarr~ f ve kaymakam ve müdirlerin vazife-yi
me'mûriyyetleri olma~la bu babda müsamaha edenler mes'û1 ve muâteb olacakd~r
Fi 14 Safer sene 1275 (12 Eylül 1259). Düstur, Birinci Tertib, ~stanbul,
1289, s. 765-771.
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K~salt~nalar
Ba~bakanl~k Osmanl~~Arsivi (~stanbul)
- ~~MM: ~ rade-i Mesâil-i Mühimme
~~DH: ~rade-i Dahiliye
- ~~MV: ~rade-i Meclis-i Vâlâ
- A.MKT.UM: Mektubi Kalemi- Umum Vilâyet
A.DVN.MHM: Divân-1 Hümâyun Mühime Kalemi
- HR.

MKT: Hariciye Nezareti- Mektubi Kalemi

A.MKT.NZD: Mektubi Kalemi- Nezâret ve Devair

