1849-1851 BOSNA HERSEK ~SYANI
ZAFER GÖLEN*
Giri~~
Osmanl~~Devleti'nde Tanzimâe~n ilân~mn ard~ ndan bir tak~m yeni düzenlemeler yap~lm~~t~ r. Bu durumdan en fazla yerel ayr~cal~ klara sahip yöneticiler etkilenmi~tir. Bunlar kendi ayncal~klarm~~korumak için merkezle k~ yas~ya bir mücadele içine girmi~lerdir. H~ristiyan tebaaya tan~nan haklar ise
H~ ristiyan güçlere verilen tavizler olarak alg~lanm~~fir. Sonuçta Bosna Hersek, Bulgaristan ve Arnavutluk'ta ~iddetli ayaklanmalar ortaya ç~km~~t~r. Bu
karga~a sadece devletin Balkan topraklar~~ile s~n~ rl~~kalmam~~t~ r. Benzer çat~~malar devletin di~er bölgelerinde de meydana gelmi~tir°.
Bosna Hersek bu düzenlemelerden derinden etkilenen bölgelerin ba~~nda yer alm~~t~ r. Bosna Hersek, Tanzimât'a kadar devletin nazar~nda korunmas~~gereken ve çe~idi ayr~cal~ klarma göz yumulan bir serhat eyaletiydi.
Tanzimât'la birlikte orada da yeni de~i~ikliklerin uygulanmas~~ gündeme
geldi 2. Bölgede sosyal statü Müslümanlar~ n lehineydi ve büyük toprak sahipleri Müslümanlardan olu~maktayd~3. Çiftlik sahiplerinin, topraklar~ nda bar~nd~rd~klan reâya ile ayn~~hukuki kaidelere kar~~~sorumlu olmalar~~ ho~lanna
gitmedi. Bu durumu kendilerine yap~lm~~~bir hakaret olarak kabül ettiler.
Onlara göre yeni düzenlemelerin kabulü Bosna Hersek'teki Müslüman varl~~~ n~n ve üstünlü~ünün sonu demekti. Bu nedenle Tanzimât'~ n uygulanmas~na tereddütsüz kar~~~geldiler'.
* Yrd. Doç. Dr., SDO Burdur E~t. Fak. Tarih Ö~retim Üyesi.
Noel Malcolm, Kosova Balkanlar] Anlamak ~çin, Çeviren ~~zden Ar~ kan, ~stanbul 1999,
s.225; Hammer, Büyük Osmanl~~Tarihi, Düzenleyen Mümin Çevik, C.IX, ~stanbul 1992, s.436.
2 B.O.A. (Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi), ~.D.(~rade Dahiliye), nr(numara):10329, 12 Ocak
1849 tarihli arz tezldresi; ~.D., nr:10735, 4 Nisan 1849 tarihli arz tezkiresi; Michael Palairet,
Balkan Ekonomileri 1800-1914 Kalk~nmas~z Evrim, Çeviren Ay~e Edirne, ~stanbul 2000, s.150155.
3 Bosna Hersek'te feodal yap~lanman~n kökenleri hakk~nda ayr~nt~l~~için balun~z, Ciro
Truhelka, "Bosna'da Arazi Meselesinin Tarihi Esaslar~", Türk Hukuk ve iktisat Tarihi Mecmuas~,
Çeviren Cemal Köprülü, C.I, ~stanbul 1931, s.43-69; Palairet, a.g.e., s.149.
4 B.O.A., ~.D. , nr:10329; Bosna Hersek'teki Müslümanlar~ n temel gücü, büyük topraklara
yay~lm~~~çiftçilerin ve topra~a ba~~ml~~tanm i~çilerinin denetim alt~nda tutulmas~ndan kaynak la-
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Önce küçük çapta ba~layan ayaklanmalar k~sa sürede bütün eyalete yay~lm~~t~ r. Bölgede görev yapan valiler bu ayaklanmalar~~bast~rmak için ellerinden gelen çabay~~sarf etmi~lerdir. Fakat Tanzimat Ferman~'nda do~rudan
güç kullan~lmas~n~~yasaklayan madde nedeniyle, yerel ayaklanmalar kolayl~kla basur~lamam~~ur 5. Bu sebeple Bosna Hersek'te Tanzimat'~ n uygulanmas~~imkans~z hale gelmi~ tir. Bölgedeki hassas durumu ve Bosna Hersek
üzerindeki d~~~tehlikelerin fark~nda olan Bab-~~Ali Tanzimat'~n uygulanmas~n~~bir süre ertelemek zorunda kalm~~t~r 6.
A-~SYAN ÖNCES~NDE BOSNA HERSEK'~N DURUMU
Bosna Hersek'te durumun sakinle~mesi üzerine Tahir Pa~a, 2 Temmuz
1847'de Tanzimat'~~uygulamak amac~yla Bosna'ya vali olarak atand~. Pa~a 22
Ekim 1847'de görevine ba~lad~. Tanzimat'~n Bosna'da uygulanaca~-'1 haberinin yay~lmas~~üzerine Saraybosna'da bir ayaklanma te~ebbüsünde bulunuldu.
Ancak gerekli önlemlerin zaman~ nda almas~yla isyan hareketi ba~ar~s~zl~ kla
sonuçland~'.
Bu küçük isyan hareketinin ard~ ndan durumu ara~t~ ran Tahir Pa~a,
Tanzimat'~ n Bosna'da tamamen uygulanmas~ n~n mümkün olmad~~~~kanaatine varm~~t~r. Tahir Pa~a merkeze gönderdi~i bir raporunda Bosna'da
Tanzimat uygulanmadan yap~lmas~~gerekenleri ~öyle aç~klam~~t~r':
1-Tanzimat tamamen de~il a~ama a~ama uygulanmal~d~r.
2-Reayaya yap~lan bask~lar önlenmelidir.

myordu. Tanzlink bu yap~y~~ de~i~tirmeyi hedefleyen düzenlemeler içermekteydi. Palairet,
a.g.e., 5.151; Misha Glenny, Balkanlar 1804-1999. Milliyetçilik, Sava~~ve Büyük Güçler, Çeviren
Mehmet Harmanc~, ~stanbul 2001, s.81-84.
6 1849'daki isyan hareketine ra~men merkez, Bosna Valisi Mehmed Tahir Pa~a'dan bölgedeki bey ve reislere kar~~~güç kullanmamas~n~~tavsiye etmekteydi. B.O.A., ~.D. , nr:12526, 14 May~s 1850 tarihli arz tezkiresi.
6 Zafer Gölen, Tanzimât'~n Bosna Hersek'te Uygulanmas~ , Samsun 1996, s.5051.(Bas~lmam~~~Yüksek Lisans Tezi); Ahmet Cevad Eren, "Tanzim'a' t", ~slâm Ansiklopedisi (MEB), C.Xl, ~stanbul 1979, s.729.
7 B.O.A., ~. D., nr:7758, 14 Haziran 1847 tarihli arz tezkiresi, ~. D., nr:8200, 22 Ekim
1847 tarihli arz tezkiresi; ~. D., nr:10329 Lef:4, 8 Aral~ k 1848 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n
tahrirat~; Palairet, a.g.e., s.152; Halil ~ nalc~k, "Bosna'da Tanzimât'~n Tatbikine Ait Vesikalar",
Tarih Vesikalar~, C.V, S.5, ~stanbul 1942, s. 2 (Ayr~~Bas~m); Noel Malcolm, Bosna, Çeviren A~k~m Karada~l~, ~stanbul 1999, s.208.
8 B.O.A., ~. D., nr:10329, Lefil.
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3-Beylerin tepkisini önlemek için onlara rütbe ve ni~anlar verilerek devlet taraftar~~olmalar~~sa~lanmal~d~r.
4- Mali konularda eski uygulamalar bir süre daha devam etmelidir.
5-Can güvenli~i, mülk ve namus emniyeti gibi konularda özelikle hassas
davran~lmal~d~r
Pa~a Tanzimat halka tam olarak anlaulamad~~~ndan halk~n ayaklanma
tehlikesinden söz etmi~tir. Ancak o daha önce Bosna'da Tanzimat'~~uygulamak için çaba sarf eden ve bölgedeki icraatlar~~nedeniyle cezaland~ r~lan Vecihi Pa~a'n~n durumuna dü~memek için, Tanzimat'~n uygulanmas~ na taraftar oldu~unu önemle vurgulam~~ur. Kendisine Tanzimat'~n tamamen uygulanmas~ na dair bir emir gelirse Tanzimat ilkelerinin eksiksiz uygulanmas~~
için gereken her ~eyi yapaca~~n~~belirtmi~tir. Merkez Tahir Pa~a'n~ n uyar~lar~n~~dikkate almam~~~ve Tanzimat'~n Bosna Hersek'te bütün yönleriyle uygulanmas~~yönünde tercihini kullanm~~t~r 9.
B-BOSNA HERSEK ~SYANI'NIN NEDENLERI
1-~syan~n Dahili Nedenleri
a-Askere Alma ve Nüfus Say~m' Sorunu
Halk aras~nda Tanzimat'~ n tamamen uygulanmas~~halinde halktan asker
al~naca~~~haberleri yay~lm~~ur. Askere al~nma endi~esi tepki do~mas~na yol
açm~~t~ r. Bölgedeki yöneticiler taraf~ndan Tuzla ve ~zvornik'te isyan ç~ kmas~na neden olarak, nüfus say~m~~ve askere alma gösterilmi~tir. Mostar halk~~
ise nüfus say~m~n~n çocuklar~n~~askere almak için bir kand~rmaca oldu~unu
beyan etmi~lerdir. Osmanl~~ordusunu yönetenlerin ço~unlu~unun Macar
oldu~unu ve göz göre göre çocuklar~ n~~Macarlar~n ellerine teslim etmeyeceklerini aç~klam~~lar, bu gerekçe ile Tanzimat'~n uygulanmas~na kar~~~ç~km~~lard~r I°.
b-Reayan~n Uygulamalardan Duydu~u Rahats~zl~k
Reaya Tanzimat'~n ilan~yla birlikte büyük ümitlere kap~lm~~ur. Zamanla
bekledi~i sonucu alamay~nca bunu zorla elde etme yolunu seçmi~tir. Bosna'
9 B.O.A.,

~D., nr:10329, 12 Ocak 1849 tarihli arz tezkiresi; ~nalc~ k, Bosna'da Tanzimk,

s.4.

I° B.O.A., ~.D., nr:10329; Lef:1; ~.D., nr:13272; Lef:2-3, 27 ve 29 Ekim 1850 tarihli ~zvornik
Kaymakam! Mahmud Pa~a taraf~ndan gönderilen tahriratlar; ~.D. , nr:13684; Lef:4, 21 Ocak 1851
tarihli Bosna Valisi Hayreddin Pa~a'n~n tahrirau; ~nalc~k, Bosna'da Tanzima^ t, s.4.
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da reâya Osmanl~~fethinden önce ve sonra Bosnal~~beylere tabi olarak ya~ayan bir s~n~ftan olu~maktayd~. Kmet ad~~verilen bu köylülerin kendilerinin
ekip biçecekleri topraklar~~yoktu. Genellikle beylere veya umarl~~sipahilere
ait topraklarda oturmakta ve topra~~~i~lemek kar~~l~~~nda, toprak sahibine
ürünün belli bir k~sm~n~~vermekte ve "angarya" olarak çal~~maktayd~ ll. Tanz_
imât'la birlikte angarya resmen kald~r~lm~~ur. Fiiliyâtta ise varl~~~n~~sürdürmeye devam etmi~tir 12.
Reayan~ n ~ikayet konular~ ndan birini de sipahilerin ve devlet görevlilerinin tutumlar~~ olu~turmu~tur. Reaya adli ve vergi konular~ nda rahats~zl~k
duymakta ve her f~ rsatta içinde bulundu~u durumu devletin üst makamlar~na aktarm~~ur". Hatta do~rudan "Osmanl~lar taraf~ndan çe~idi bask~lara
maruz kald~~~n~ " dahi iddia etmi~tir. Di~er resmi kay~ tlarda görülmeyen bu
ifade hayli ilgi çekicidir. iddia konuya ili~kin inceledi~imiz belgeler aras~nda
tek örnek olma özelli~ini korumaktad~r". Daha sonraki belgelerde bahsedilen bask~lar~n sipahiler taraf~ndan yap~ld~~~~reaya taraf~ndan aç~ kça dile getirilmi~tir 15 . Konuyla ilgili Bosna Meclis-i Kebiri'nin merkeze gönderdi~i bir
raporda, Tanzimât'a kadar t~marl~~ sahiplerin reâyay~~ canlar~~ istedi~i gibi
kulland~~~~belirtilmi~tir. Sipahilerin Tanzimât uyguland~~~~takdirde, reâyaya
istedikleri davran~~larda bulunamayacaklar~ n~~ dü~ünerek, Tanzimât'~n uyguli Kmet, angarya hizmeti ifas~yla mükellef de~ildi. ~ahsi hürriyeti de her hangi bir ~ekilde
lusillanm~~~de~ildi. Ancak sonraki y~llarda devlet yap~s~ndaki bozulmayla birlikte angarya gelenek halini ald~. Truhelka, a.g.m., s.47, ~ nalc~ k, Bosna'da Tanzimât, 5.1; Palairet, a.g.e., s.150155; Ayd~ n Sabuna, Bir Ulusun Do~usu Geçmi~ten Günümüze Bosnaklar, ~stanbul 2000, s.1718; Malcolm, Bosna, s.208-209.
12 B.O.A., ~.D., nr:10335 arz tezkiresi; ~. D., nr:10329 arz tezkiresi; Halil ~ nalc~ k,
"Tanzimât'~n Uygulanmas~~ve Sosyal Tepkiler", Osmanl~~imparatorlu~u Toplum ve Ekonomi, ~stanbul 1993, s.362.
13 6 Maddelik ~ikayet konular~~ ~unlar& 1-Reayamn domuz yeti~tirip yeti~tirmedi~ine bak~ lmaks~z~ n her haneden 12-15 guru~~domuz vergisi al~nmas~. 2-Reayan~n tütün yeti~tirip yeti~tirmedi~ine bak~lmaks~z~n her aile reisinden 1 riyal tütün vergisi al~ nmas~. 3-Bir H~ristiyan öldü~ü zaman yöneticilerden izin al~ nmadan defnedilememesi. Defin ruhsau almmaya kallu~~ld~~~~
zaman 1-2 koç talep edildi~i, koç vermeyenlere defin ruhsau verilmedi~i. 4-K~z ve dul bir bayan
evlenmeye kallu~t~~~~zaman 350-525 guru~~aras~nda vergi ve birkaç çift çorap istendi~i, istenilen
verilmedi~i takdirde dü~üne izin verilmedi~i. 5-Her kilise cemaati 350-700 guru~~aras~ nda para
vermedi~i takdirde, kiliselerde ayin yap~lmas~na izin verilmedi~i. 6-Çe~itli köylerde herhangi bir
suça bula~ mayan kimselerin dahi suçsuz yere idam edilmesi. B.O.A., ~. D., nr:10735, Lef:17,
(1849) ~simsiz tahrirat; ~. D., nr:12270, Lef:13, (1850)~simsiz tahrirat; Palairet, a.g.e., s.152;
Malcolm, Bosna, s.208.
14 B.O.A., ~.H. (irade Hariciye), nr:1237, Lef:10, 25 Ocak 1845 tarihli Bosna'dan gelen haberlerin tercümesi.
13 B.O.A., ~. D., nr:10735, Lef:17; ~. D., nr:12270, Lef:13.
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lanmas~n~~engellemek istedikleri ifade edilmi~tir. Bu nedenle sipahilerin baz~lar~~gizlice baz~lar~~ise aç~kça halk~~ayakland~rmak için u~ra~m~~lard~ r 16.
c-Bosnal~~Beylerin ve Hersek Mutasarr~f~~Ali Pa~a'n~n Tanzimat Kar~~ t~~
Çal~~malar~~
Bosnal~~beyler kendi güçlerini zay~flataca~~~dü~üncesiyle Tanzimât'~n
uygulanmas~ na kar~~~tav~ r alm~~lard~ r. Onlar kendilerini Osmanl~~Devleti'nin
uç eyaleti olan Bosna'n~n koruyucusu olarak görmü~~ve devletin iç i~lerine
kar~~mas~n~~istememi~lerdir. Kendi güçlerini Bosna'da var olan sosyal düzenin devam~ nda görmü~lerdir. Bu yüzden XIX. yüzy~l ba~~ndan beri hemen
hemen bütün reformlara kar~~~gelmi~lerdir. Bu yüzy~lda Bosna'da görev yapan valiler beylerin bu tutumundan yak~ nm~~~ve onlar~n sürekli olarak
"isyana müsait kimseler" oldu~undan bahsetmi~lerdir '7.
Tanzimât'~n uygulanmas~nda beyleri rahats~z eden esas konu angarya
meselesi olmu~tur. Tanzimât'~n uygulanmaya ba~lamas~yla reâyan~n angarya
olarak çal~~t~r~lmas~~ kesin olarak yasaklanm~~t~r. Reâyaya çal~~malar~n~n kar~~ l~~~~devlet taraf~ ndan ödenmi~tir. Bu maksatla yap~lan harcamalar 15.000 keseyi a~m~~t~r. Beyler bu paran~n kendilerinden tahsil edilece~ini dü~ünerek
halk~~Tanzimat aleyhine k~~k~rtm~~lard~ r '8. Özellikle Mustafa ve Faz~l Pa~alar
Tanzimât uygulan~ rsa, "Devletin beylerin, halk~n, reâyan~n yar~n~~yo~unu,
kap~~pencereden tavu~u kadar her ~eyini vergi olarak alaca~~n~~ve halk~n sadece elbiseleriyle kalacaklar~ " gibi sözlerle Tanzimat aleyhinde propaganda
yapm~~lar ve halk~~ayakland~rmaya çal~~m~~lard~ r19. Mustafa ve Faz~l Pa~alar'16 Ba13-1 Ali de sipahilerin kanun d~~~~tav~rlar~n~n fark~ndad~r. Ancak merkez sipahilerin
tepkisinden çekindi~inden, Tanzimat uygulanana dek bu kanunsuzluklara göz yummu~tur.
B.O.A., ~. D., nr:12526, 15 May~s 1850 tarihli arz tezkiresi; ~.M. V. (irade Meclis-i
nr :
6509, 15 Ocak 1851 tarihli Bosna Meclis-i Kebir mazbatas~.
17 B.O.A., ~.M. V., nr:241; 298; 373; ~.D. , nr:10735; Bosnal~~Beylerin böyle dü~ünmelerinde
hakhl~k pay~~vard~r. Çünkü 1699 senesi sonras~nda geli~en olaylarda Bosna Hersek'i Avusturya
ordular~na kar~~~savunmak Bosnal~lara kalm~~t~r. Özellikle Hekimo~lu Ali Pa~a'n~n 1737'de
Avusturya ordular~ n~~Banaluka'da kesin ~ekilde yenilgiye u~ratmas~yla Bosna Avusturya i~galine
girmekten kurtulmu~tur. Bu dönemde yap~lan mücadeleler için balumz Ömer Bosnavi, Bosna
Tarihi, Haz~rlayan Kamil Su, Ankara 1970, 141 s.; Glenny, a.g.e., s.83; Palairet, a.g.e., s.150-153;
Malcolm, Bosna, s.206-210.
18 B.O.A., ~.D. , nr:10329, Lef:1,4; ~nalc~ k, Bosna'da Tanzimat, s.14 ( 1 Ocak 1849 tarihli
Meclis-i Adliye karar~ ).
19 B.O.A., ~. D., nr:11813, Lef:4, 12 Kas~m 1849 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n tahrirat~;
Ayn~~~~-ade, Lef:3, 12 Kas~m 1849 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~ n sadarete mektubu; Ahmed
Lütli Efendi, Vakaniivis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, Yay~ nlayan Münir Aktepe, C.IX, ~stanbul
1984, s.27-28; Mustafa ve Faz~l Pa~alar "Asl~nda devlete sad~k adamlar olduklar~n~~ancak, devlete
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in yan~nda ~zvornik ve Belene mütesellimi Mahmud Pa~a ve Tuzlal~~Mahmud
Pa~a'da aç~k olarak isyana destek vermi~lerdir20.
Bosnal~~beylerin içerisinde Tanzfinat'~n uygulanmas~na kar~~~ç~kan ve
1849'da ba~layan isyan~~esas organize eden Hersek Mutasarr~fi Ali Pa~a olmu~tur. Çünkü Ali Pa~a Hersek'te çok uzun süreden beri kendi icraatlar~n~~
her hangi bir makama dan~~madan uygulam~~t~r. O Hersek'te sulama kanallar~~yapt~rm~~., tar~msal üretimin artmas~~için faaliyette bulunmu~, yabanc~lar~~
bölgedeki madenleri i~letmek için Hersek'e davet etmi~tir. Hatta merkezden
ba~~ms~z olarak yabanc~~devlet adamlar~yla yaz~~malarda bulunmu~tur21.
Ali Pa~a Tanzfinat'~n uygulanmas~~ile kendisine verilen imtiyazlann kald~nlaca~~n~n fark~na vararak, ayncal~klann~~korumak için çal~~malar içine
girmi~tir. Ali Pa~a, Ömer Pa~a isyan~~basurmakla görevlendirildikten ve Bosna'ya geldikten sonra beylerle yapt~~~~toplant~da, "Tanzimat ba~ar~ya ula~t~~~~
takdirde Bo~naklar~n Bosna'dan sürülece~ini" ve "Ömer Pa~a yenilmedi~i
taktirde otuz y~l sonra Bosna'n~n Bosnal~lar~n olmayaca~~" söyleyerek aç~kça
Tanzimat'a olan muhalefetini dile getirmi~tir22. Ancak Pa~a görünü~te devlet
yanda~~~gibi hareket etmi~ , gerçekte ise gizlice isyan hareketlerini desteklemi~tir. Ali Pa~a'n~n Hersek'teki halka istedi~i gibi davranmas~~da halk arakar~~~gelmekle, Bosna'da ç~kan isyana r~za göstermek ve te~vik etmekle suçland~klar~m suçsuzluklarm~~ispat için Istanbul'a gelmelerine izin verilmesini— istemi~lerdir. B.O.A., ~~.D.,

nr12417, Lef:6, 18 Nisan 1850 tarihli Faz~l ve Mustafa Pa~alar~n tahrirat~; Mustafa ve Faz~l Pa~alar Istanbul'a girmi~ler. Sonuçta suçsuz bulunarak geri Bosna'ya dönmelerine izin verilmi~tir.
nr:12688, 28 Haziran 1850 tarihli arz tezkiresi.
20 Mahmud Pa~alar Mehmed Tahir Pa~a'n~n "Tanzimât'~n uygulanmas~na kar~~~ç~kmayacaklarma dair senet almak için" Bosna ileri gelenleriyle yapt~~~~toplant~ya kat~lmayarak Tanzimât'~n uygulanmas~na taraftar olmad~klar~n~~aç~kça beyan etmi~lerdir. B.O.A., ~.D., nr:12270,
Lef:5, 14 Mart 1850 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n tahrirau; ~.D., nr:12270, Lef:12, 15 Mart
1850 tarihli Bosna ileri gelenlerinin gönderdi~i mazbata.
21 Hammer, a.g.e.IX, s.421; 1831 isyan~~s~ras~nda Hüseyin Kaptan'a muhalifli~i ile tan~nan
Ali R~zvanbegoviç ve ayan Gradacacl~~ ~smail A~a Çengiç merkezi desteklemi~lerdir. ~ki önemli
beyin devlet taraf~nda tav~r almas~~nedeniyle ba~lang~çta ba~ar~~kazan~p idareyi ele alan asiler,
1832 y~l~nda yap~lan sava~ta yenilmi~lerdir. Isyanc~lar~n lideri Hüseyin Gradeceviç ~stanbul'da
oturmaya mecbur edilmi~tir. 1833 y~linda Hersek Bosna'dan ayr~larak mutasarr~fl~k haline getirilmi~~ve isyan esnas~nda gösterdi~i hizmetten dolay~~Mutasarr~fli~~~Ali Pa~a'ya verilmi~tir. Dimitrof-Mançev, a.g.e., s.272-273; Eren, a.g.e., s.136; ~smail A~a Çengiç'in biyograf~si için balumz,

Hamdi Kre~evlakoviç, Ç.engiç Beyleri-Osmanl~~Devrinde Bosna Hersek Feodalizmi Hakk~nda Bir
Edici, Çeviren ~smail Eren, ~stanbul 1960, s.55-61.
22 B.O.A., ~.H., nr:2541; Glenny, a.g.e., s.84; Kendi topraklar~n~n H~ristiyan güçlerin eline
geçece~i kayg~s~~Balkanlarda ya~ayan di~er Müslüman topluluklar~n da ba~l~ca endi~esiydi. Arnavutlar da H~ ristiyanlara verilen tavizler sonucu kendi topraklar~n~ n, bölgede yeni kurulan
H~ristiyan devletlere verilmesi endi~esini ta~~maktayd~lar. Balumz, Malcolm, Kosova, s.225.
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s~nda ho~nutsuzluk yaratm~~ur. Bu yüzden halk Ali Pa~a'dan kurtulmak için
her türlü harekete destek vermi~tir. Böylece Ali Pa~a bir yandan kendi yanda~lar~~arac~l~~~yla Tanzimât'a kar~~~tav~r al~rken, di~er yandan yaratt~~~~gayri
memnun halk kitleleri sayesinde ayaklanman~n geni~~boyutlara ula~mas~na
neden olmu~tur.
e-Toprak Sorunu
Bosna Hersek'te sosyal düzen hiyerar~ik yap~da örgütlenmi~tir. Bu düzenin en tepesinde kendilerine devletin resmi ar~iv belgelerinde "ashâb-~~
^ et, beyler, ashâb-~~çiftlikât" denen büyük toprak sahipleri
alâkâ, erkân-~~eyal
bulunmaktayd~. Büyük toprak sahipleri genellikle Müslümanlardan olu~maktayd~~24. H~ristiyanlardan olu~an reaya ise ba~tina25 ad~~verilen büyük çiftliklerde yar~c~l~ k veya üçleme denen geleneksel yöntemlerle topra~~~i~lemekteydi. Üretilen ürünün üçte birini veya yar~s~n~~kendileri almakta, geri kalan
k~sm~~ise çiftlik sahibine vermekteydi. Ancak zamanla çiftlik sahipleri köylüleri kendi mallar~~gibi kullan~ r olmu~tu. Bu durum hem d~~~müdahalelere
yol açm~~~hem de reayay~~devlet aleyhine k~~k~ rtmak için kullan~lm~~t~r. Reaya Tanzimat'~n ilan~yla birlikte i~ledikleri topraklar~n kendilerine verilece~ini umarak bekleme içine girmi~lerdir. Ümitleri gerçekle~meyince de bu isteklerini zorla elde etmek için bir k~v~lc~m beklemeye ba~lam~~lard~r26.
2-~syan~n Harici Nedenleri
a-1848 Macar ~htilâli ve Etkisi
1848 ihtilâllerine sahne olan Avusturya'n~n ihtilâlcilere kar~~~sert tedbir
almas~, birçok Macar ayd~mmn Bosna'ya s~~~nmas~na yol açm~~ur27. ~htilalle23 B.O.A., I.D., nr:11445, Lef:1, 24 A~ustos 1849 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n tahrirat~;
ID., nr:11217, 12 Haziran 1849 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~ n tahrirat~ ; ~ nalc~ k, Bosna'da
Tanzimût, s.2.
24 Avdo Suçeska, "Osmanl~~Yönetimi Alt~nda Yugoslavya Ulus ve Halklar~n~n Tarihteki Baz~~
Ay~ r~c~~Nitelikleri", X. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1993, s.1169-1178; Truhelka,
a.g.m., s.44; Palairet, a.g.e., 5.148-155.
25 Ba~tina: Miras olarak geçen arazi hakk~nda kullan~lan bir tabirdir. Osmanl~lar Rumeli'de fethettilderi yerlerdeki ba~, bahçe ve evlerin çocuklar~na geçmesine izin vermi~tir. Balun~z,
Mehmet Zeki Pakal~n, Osmanh Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ü , C.I, ~stanbul 1993, s.170.
26 B.O.A., ~. D., nr:12270, Lef:11, 13 Mart 1850 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n tahrirat~;
Gülen, a.g.t., s.50-51; Babuna, a.g.e., s.35-37; Malcolm, Bosna, s.208-209.
27 Macar Mültecileri ve yaratt~ klar~~sorunlar hakk~nda ayr~ nt~l~~bilgi için balun~z, Vak'anüvis Ahmed Lûtfi Efendi Tarihi, Yay~nlayan Yücel Demirel, C.VI-VII-VIII, ~stanbul 1999, s.1265;
a.g. mlf., Vak'anüvis Ahmed Lûtfl Efendi Tarihi, Yay~nlayan Münir Aktepe, C.IX, ~stanbul 1984,
s.20-23; Abdullah Saydam, "Osmanl~lar~n Siyasi ilticalara Bak~~~~Ya da 1849 Macar-Leh Mülteci-
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rin oldu~u ülkelerle ticari ili~ kileri bulunan reâya milliyetçilik fikrinden
etkilenmi~~ve bu durum isyana zemin haz~rlam~~t~ r. Osmanl~~yetkilileri Macar
~htilâli'nin kendi topraklar~na s~çramas~ndan ciddi manada endi~e duymu~lard~ r28.
Tahir Pa~a "Macar gailesinin" Bosna'ya s~çramas~~ tehlikesini özellikle
belirtmi~tir. Bu yüzden Macar ~htilali'nin Osmanl~~Devleti'ne s~çramas~n~~ önlemek için ~umnu'ya bir miktar asker gönderilmesini istemi~ tir. Bunun üzerine merkez ihtimalleri de~erlendirerek devletin politikas~n~ n ne olaca~~n~~
tespit etmi~tir. ~htilâlin Avusturya taraf~ndan bast~ r~lmas~~halinde devlet için
pek bir ~ey de~i~meyece~i, Macarlar~ n ba~ar~~ kazanmas~~ halinde devletin
Macaristan ile s~ n~ r olaca~~ , bu durumda ihtilâlin devlet için büyük tehlike
olu~turaca~~~belirtilmi~tir. Macarlar~n ba~ar~lar~ndan destek alan reayan~n
ayaklanarak Macarlar gibi ba~~ms~zl~ k hevesine kap~labilecekleri tehlikesine
i~aret edilmi~ tir. Bu nedenle Bosna'ya gönderilmesi dü~ ünülen askerin bir
süre daha Avusturya s~n~ r~nda tutulmas~na karar verilmi~tir. Macar ~htilâli
nedeniyle Bosna'ya istenilen miktarda asker gönderilememesi, isyan~n boyutunun daha da artmas~ na neden olmu~tur 29.
~htilâli bast~rmak amac~yla Rusya'n~ n Erdel'e müdahalesi, reaya taraf~ndan sevinçle kar~~lanm~~t~r. Rusya'n~n hareketi özellikle S~ rbistan'da Çar'~ n
bütün Balkanlar~~kurtarmaya geldi~i ~eklinde yorumlanm~~t~r. Bu geli~me
üzerine S~ rplar, Bosna reayas~ n~~ ayakland~ rmak için çal~~malar~ n~~h~zland~ rm~~lard~r 30. Ruslar~ n Erdel'e müdahalesi ve reayamn içinde bulundu~u durum Osmanl~~Devleti' ni bir an önce Bosna'da Tanzimât'~~uygulamaya mecbur lulm~~ur31.

leri Meselesi", Belleten, C.LXI, S.231, Ankara 1997, s.339-385; Heyet, Mufassal Osmanl~~Tarihi,
C.VI, ~stanbul 1963, 3008; Enver Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi, C.V, Ankara 1988, s.213-218.
28 B.O.A., ~.D. , nr:10329, Lef:1,4; ~.D. , ~~r:10329, Lef:1,4; ~.H., nr:2541, 11 May~s 1841 tarihli arz tezkiresi; Halil ~nalc~k, Tanzin~k ve Bulgar Meselesi, ~stanbul 1992, s.13; a.g.mlf., Bosna'da Tanzimk, s . 2-3, 5-6; Eren, a.g.e., s.134;
29 B.O.A., ~.D., nr:11217, 18 Temmuz 1849 tarihli arz tezkiresi; ~.H., nr:2676, 22 A~ustos
1850 tarihli arz tezkiresi.
30 B.O.A., ~.D., nr:10735, Lef:7, 24 ~ubat 1849 tarihli Belgrad Muhaf~z~~Hasan Pa~a'n~n
tahrirau; ~.H., nr:2676; Vakani~vis Ahmed Lâtfl Efendi Tarihi. VI-VII-V111, s.1265; Hammer,
a.g.e.IX, s.415-417; Alan Palmer, 1853-1856 K~r~m Sava~~~ve Modern Avrupa'n~n Do~u~u, Çeviren Meral Gasp~ ral~, ~stanbul 1999, s.17.
31 Bizzat devletin resmi kay~ tlar~ nda da içinde bulunulan ortamda devletin bölgede Tanzimât'~~uygulamaya mecbur oldu~u ifade edilmi~tir. B.O.A., ~.H., t~r:2541.
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b-Avusturya'n~n Faaliyetleri
Avusturya Kral~~ Ferdinand, 1848 ~htilâlleri'ni bahane ederek, H~ rvat
milliyetçili~inin simgesi olan Baron Josip Jelaçiç'i 32 23 Mart 1848'de H~rvatistan'a Ban (genel vali) olarak atam~~ ur. Jelaçiç'den beklenen S~rplarla birle~erek Macarlar~~ezmek ve uzun süredir Avusturya'n~n topraklar~na dahil etmek için firsat gözledi~i Bosna Hersek'i ele geçirmek için uygun ortam yaratmaku. Jelaçiç'in Zagrep'teki icraatlar' Slav halk~ n ondan çok ~eyler beklemesine yol açm~~t~r. O ölmeden önce an~lar~n~~anlat~ rken Slav halklar~n
kendisinden "Istanbul'a kadar yürümesini" bekledi~ini söylemi~tin Ban kendisinden beklenenleri yerine getirmek için göreve ba~lar ba~lamaz çal~~malara ba~lam~~t~ r. Konu~malarinda Bosna hakk~ndaki hedeflerini ve ~slâm'a
olan dü~manl~~~ n~~aç~ kça belirtmi~tir. Dü~üncelerini Bosna reâyas~ na duyurmak, halk~~kendi taraf~ na çekmek ve ayakland~rmak amac~yla propaganda
içerikli gazeteleri Bosna Hersek'e göndermi~tir33.
Avusturya'da bas~l~p Bosna Hersek'e gönderilen gazetelerde, reayan~n
durumunun çok kötü oldu~una dair haberlere yer verilmi~tir. Böylece reayan~n tahrik edilerek bir isyana kalk~~mas~~hedeflenmi~tir. Bosna'daki isyan
ba~lad~~~~zaman, s~n~ra yak~n bölgelerdeki halk~n isyana kat~lmas~~için ilanlar
bast~r~l~p da~~~t~lm~~~ve halk isyana davet edilmi~tir. Ömer Pa~a Avusturya'n~n
eskiden beri Bosna halk~ n~~tahrik etmek için elinden geleni yapt~~~n~, halk~~
isyana te~vik için papaz ve casuslan Bosna'ya gönderdi~ini ifade etmi~tir34.
Avusturya'n~n bu çal~~malar~~yapmas~ n~ n nedeni, Bosna'da büyük bir
karga~a ç~ kmas~ n~~ sa~lamak ve karga~an~n kendisi için tehlikeli oldu~unu
ileri sürerek Bosna'ya müdahaleye gerekçe olu~turmakt~ r. Avusturya'n~ n nihai hedefi Selanik'i ele geçirerek Ege Denizi'ne ç~kmak ve kara devleti olan
ülkeyi bu konumdan kurtarmaku. Siyasi hedefin yan~nda Av~~sturya'y~~Bosna
Hersek'i almaya zorlayan co~rafi ~artlar da mevcuttu. Bosna Hersek, Avusturya topra~~~olan H~ rvatistan, Slovenya ve Dalmaçya aras~ nda bir set olu~turmaktayd~. Dalmaçya'daki Split Liman~'ndan Do~u Slovenya'ya çok uzun
ve g-üç bir yolculuk gerektiriyordu. Bu nedenle Avusturya Bosna Hersek'i ele

32 Osmanl~lar kendisinden Ban Pilaçiç olarak söz etmektedirler.
33 B.O.A., ~.D., nr:10735, Lef:6; Lef:3 29 Ocak 1849 tarihli ~~kodra Mutasarr~fi Osman

Mazhar'~ n tahrirau; Lef:4, 7 ~ubat 1849 tarihli ~~kodra Mutasarr~f~~Osman Mazhar'~n tahrirau;
Glenny, a.g.e., s.55.
34 B.O.A., ~.D., nr:11445, Lef:1; ~. D., nr:12270, Lef:8, 21 ~ubat 1850 tarihli Mehmed Tahir
Pa~a'n~n tahrirau; ~.H., nr:3957 Lef:1 3 Kas~ m 1851 tarihli Ömer Pa~a'n~n tahrirau.
Belleten C. LXVI, 58
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geçirip Dalmaçya ile do~rudan ba~lant~~kurmay~~hedeflemekteydi. Osmanl~~
yöneticileri Dalmaçya Avusturya'n~ n eline geçtikten sonra, Avusturya'n~ n
Bosna Hersek üzerinde olu~ turdu~u tehlikenin fark~ndayd~lar. Fakat Avusturya Slav tehlikesinden çekindi~inden Bosna Hersek konusunda aç~ k bir
tav~r alamam~~ t~r. Dolayl~~yoldan devleti zay~f dü~ürmek ve yapaca~~~müdahaleye zemin haz~ rlamak için Osmanl~~tebaas~~H~ ristiyanlar aras~ nda isyan ç~~kartrnaya u~ra~m~~t~r".
c-S~rplar~n Faaliyetleri
Eski bir Papaz olan ~liya Gara~anin'in S~rbistan'~n d~~i~leri bakan~~olmas~n~n ard~ndan, S~rp milliyetçili~i etkin olarak gündeme gelmi~tir. Gara~anin
S~ rplar~n ya~ad~~~~bütün bölgeleri tek bir devletin çat~s~~ alt~nda birle~tirmeyi
kendine hedef olarak koymu~tur. Bu amaçla S~ rbistan'a kom~u olan bölgelerde meydana gelen bütün ayaklanmalara aktif destek vermi~tir. Zaman~n~~
ve paras~n~~Bosna'ya gizli ajanlar yerle~ tirmek için harcamaktan çekinmemi~tir. O S~rbistan'~ n güçlü Avusturya taraf~ na ilerleyemeyece~ini bildi~i için,
ülkesinin geni~leyece~i alan olarak Bosna Hersek'i görmü~tür. Üstelik Bosna
Hersek'te hallerinden memnun olmayan Ortodoks nüfus ona göre bu ilerleyi~ in en büyük güvencesini olu~ turmu~tur. Gara~anin ülkesinin denize
aç~ld~~~~takdirde ekonomik ba~~ ms~zl~~~ n~~ elde edece~ine inanmaktayd~ .
S~ rbistan ile deniz aras~ ndaki tek engeli ise Bosna Hersek olu~turmaktayd~.
Bu yüzden Bosna Hersek'in mutlaka S~ rbistan'a dahil edilmesi önerisini ileri
sürmü~tür. Onun bu dü~ ünceleri büyük S~ rbistan hayalinin do~mas~na yol
açm~~t~r

.

S~rplar, Bosna'daki reâyay~~kendilerinin bir parças~~olarak görmekteydiler. Onlar~ n ba~~ms~zl~ klar~ n~ , bu olmazsa en az~ ndan imtiyazl~~bir statü kazanmalar~ n~~istiyorlard~. Bu amaçla S~ rbistan'da yay~ nlanan gazetelerde, reâyan~n bask~~ve i~kenceye maruz kald~~~ n~~iddia eden haberlere yer verilmi~-

a.g.e., s.67;
3 5 Karabet Matbaas~ , Bosna Hersek, ~ stanbul 1324, s.5-6; Glenny,
"Reisülküttap Ra~id Efendi'nin Mora'ya Dair Kaleme Ald~~~~Lapha Suretidir", 21 Aral~k 1797,
Sultan Selim-i Sâlis Devrine Aid Muhâberât-~~Siyasiye, ~. Ü. Kütüphanesi Türkçe Yazma no:886,
s.4-5; Zafer Gölen, "Reisülküttap Ra~ id Efendi'ye Göre ihtilal Sonras~ nda Fransa'n~n Politik
Yakla~~mlar~", Toplumsal Tarih, 5.83, ~stanbul 2000, s.13; Re~at Sagay, XIX. ve XX. Yüzy~llarda
Büyük Devletlerin Yay~lma Siyasetleri ve Milletleraras~~Önemli Meseleler, ~stanbul 1972, s.75-76.
Gleeny, a.g.e., s.58-59, 67; Malcolm, Kosova, s.232; Georges Castellan, Balkanlar~n Tarihi, Çeviren Ay~egül Yaraman Ba~bu~u, ~stanbul 1993, s.318.
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tir37. S~ rplar~ n faaliyetleri sadece propaganda ve yalan haberlerle s~ n~ rl~~
kalmam~~t~r. S~ rplar kand~ rabildikleri Bosna reayas~ndan baz~~insanlann can
ve mal güvenlikleri olmad~~~~gerekçesi ile ~ngiliz ve Frans~z konsoloslu~una
~ikayette bulunmalar~n~~sa~lam~~lard~r. S~rp kilisesi ise organize etti~i yard~m
faaliyetleri ile isyan~ n maddi boyutu finanse etmi~fir 38. Belgrat Muhaf~z~~Hasan Pa~a S~ rplar, H~ rvatlar ve Slovenler ile birle~ip, Bosna, Bulgaristan ve
Karada~~reayalann~~da kendi taraflar~na çekerek S~rbistan'da ba~~ms~z bir
krall~k kurmay~~hedefiemektedirler39.
d-Karada~'~n Faaliyetleri
Karada~~Osmanl~~hakimiyetini kabul etti~i tarihten itibaren devlet için
sorun olu~turmu~tur. Karada~'~n askeri harekat~~zorla~t~r~c~~co~rafi konumu
ve Karada~l~lar~n vah~i karakterleri bu bölgede tam bir hakimiyet kurulmas~ n~~ engellemi~tir40. XIX. yüzy~l~ n ba~lar~nda Balkanlardaki di~er milletler
gibi onlarda ba~~ms~zl~klar~ n~~elde etmek için çaba sarf etmi~lerdir. Ladika
veya Vladika ad~~verilen yöneticiler s~n~ rlar~n~~ geni~letmek için kendi s~n~r
bölgelerine yak~ n bölgelerin reayas~~ve topraklar~~üzerinde hak iddia etmeye
ba~lam~~lard~ r. Bu yüzden Bosna'daki reayay~~isyana te~vik etmi~ler ve isyanc~lara aktif (silah, adam, ia~e v.s.) destek vermi~lerdir. Bosna'daki hemen
hemen her vali döneminde Karada~'la küçük veya büyük s~ n~ r çat~~malar~~
gündeme gelmi~tir.
Prensli~in resmi politikas~~bir yana b~rak~lsa dahi, Karada~l~lar Bosna'ya
haydutluk ve talan amaçl~~sald~r~lar ile de Bosna halk~na hayli zarar vermi~lerdir. Bu sald~r~lar~ n önlenmesi için Hersek Sanca~~ 'nda bulunan palanga

37 B.O.A., ~.D. , nr:10735, Lef:18, 11 ~ubat 1849 tarihli S~rp Haberleri Gazetesinin tercümesi; L D., nr:10735, Lef:11, 27 Mart 1849 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n tahrirat~; S~rp iddialar~~ve S~rplar~n 1849 ~syan~ 'na etkileri hakk~nda ayr~ nt~l~~bilgi için balumz, Zafer Gölen,
"S~rplar~ n 1849 Bosna ~syan~'na Etkileri", Toplumsal Tarih, S.50, ~stanbul ~ubat 1998, s.36-42;
Sabuna, a.g.e., S.~.
38 B.O.A., ~.D., nr:10735, Lef:6, 24 ~ubat 1849 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n tahrirat~;
Balkanlardaki milletle~me ve ba~~ms~zhk sürecinde dinin oynad~~~~rol hakk~nda balumz, Justin
McCarthy, ölüm ve Sürgün, Çeviren Bilge Umar, ~stanbul 1988, s.6-7.
39 B.O.A., ~.D. , nr:10735, Lef:7, 24 ~ubat 1849 tarihli Belgrad Muhaf~z~~ Hasan Pa~a'n~n
tahrirau; S~ rplar ayn~~zamanda gelecekteki S~ rbistan'a zemin haz~rlamas~~ için Karada~l~lar~~da
lu~lurtarak ayaklanmalarda çifte rol üstlenmi~lerdir. Erik Jan Zürcher, Modernlesen Türkiye'nin
Tarihi, ~stanbul 1993, s.87.
40 Vakanüvis Ahmed Lûtfl Efendi Tarihi VI-VII-VIII, 5.1093; Besim Darkot, "Karada~", ~slâm Ansiklopedisi (MEB), C. VI, ~stanbul 1988, s.221-230.
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ve derbentlere pandor4 i istihdam edilmek zorunda kal~nm~~t~r42. Zaman
zaman çat~~malar~~durdurmak için çal~~ malar yap~lm~~t~ r. Fakat bu çal~~malardan bir sonuç al~namam~~ur. Bosna, Osmanl~~yönetiminden ç~kana kadar
Karada~'~ n Bosna'ya müdahaleleri sürmü~ tür. Örne~in sadece 1845 y~l~nda
yirmi ki~i talan amaçl~~sald~r~lar esnas~nda öldürülmü~, küçük ve büyük ba~~
olmak üzere be~yüzden fazla hayvan gasp edilmi~tir". 1849 y~l~ nda ise Hersek Mutasarnfi Ali Pa~a Karada~~Ladikas~'n~n baz~~askeri haz~rl~klarda bulundu~u gerekçesiyle ba~~ bozuk" askeri kullanmak için izin istemi~tir. Ancak
merkez bölgedeki gerilimin daha da artaca~~n~~ileri sürerek bu iste~i uygun
bulmam~~t~r".
1849 y~l~ nda Bosna Hersek, Arnavutluk ve S~ rbistan'dan kaçan katil ve
h~rs~zlar Karada~'a s~~mm~~lard~ r. Bunlar Karada~~tabiiyetine girerek, hududa yak~ n yerlerde evler in~a etmi~ler ve reâyay~~ rahats~z edip, çevreye hasar
vermi~lerdir 46. Tahir Pa~a ise bölgedeki olaylar~ n hayduduk amaçl~~oldu~unu, Ladika'n~n d~~~yard~ m almadan Bosna'ya sald~ rmaya cesaret edecek
durumda olmad~~~n~~belirtmi~tir".

k~ r bekçisi, derbentçi gibi muhafaza memurlar~~hakk~nda kullan~l~r
bir tabirdir. Mehmet Zeki Pakahn, Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlii~rii , C.II, ~stanbul 1993,
s.752.
B.O.A., ~. D., nr:771, 6 Temmuz 1840 tarihli arz tezkiresi; ~. D., nr:6020, Lef:1, 6 Ocak
1846 tarihli Ali Pa~a'n~n tahrirau.
43 1844 y~l~ nda Ali Pa~a hasta oldu~undan Hersek Ladikas~'mn sald~r~lar~na kar~~~koyamam~~, yerine o~lu kapucuba~~~riitbesi verilerek görevlendirilmi~tir. B.O.A., ~.D. , nr:4536, Lef:1,
12 Haziran 1844 tarihli Ali Pa~a'n~ n dilekçesi; ~. D., nr:6020, Lef:3, 6 Ocak 1846 tarihli Hersek
Mutasarr~f~~Ali Pa~a'n~n tahriran.
44 Ba~~bozuk: Sava~~esnas~nda orduya kat~ lan gönüllillere verilen add~r. Pakahn, Tarih Terimleri I, s.164; Ba~~ bozuk askeri Bosna'da pek sevilmemektedir. 1844'de Bosna valisi olan Kâmil Pa~a'n~ n görevi bölgedeki Ba~~ bozuk kuvvetleri ortadan kald~rmak ve yerlerine düzenli birliklerini yerle~tirmektir. Vali bu yönde çal~~ malar yapm~~t~r. Ancak Bosna'daki askeri gücün ye tersizli~ini ileri sürerek ba~~ bozuk kuvvetleri de düzenli asker statüsüne geçirmek istemi~, bu istek merkezin ho~una gitmemi~~ve görevine son verilmi~tir. Bosna halk~, ba~~bozuk kuvvetleri
olu~turan Arnavut askerlerini servet avc~s~~ki~iler olarak görmü~lerdir. B.O.A., ~. D., nr:4161
Lef:1, 29 Aral~ k 1843 tarihli Kamil Pa~a'n~n tahriran; LD, nr:4660, Lef:1, 18 Eylül 1844 tarihli
Kamil Pa~a'n~n tahriran; Ayn~~Irade, 11 Kas~m 1844 tarihli arz tezkiresi.
B.O.A., ~. D., nr:10500, Lef:1, 9 Ocak 1849 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n tahriran; ~.
D., nr:10500, 5 Nisan 1849 tarihli arz tezkiresi.
46 B.O.A., ~. D., nr:10735, Lef:2, 27 Ocak 1849 tarihli Hersek Mutasarr~fi Ali Pa~a'n~n
tahrirau.
47 B.O.A., ~. D., nr:10735, Lef:7, 24 ~ubat 1849 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n tahrirau.
41 Pandor:Rumeli'de
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C-~SYANIN GEL~~~M~~
Tahir Pa~a Bosna'da Tanzimât'~~uygulamaya ba~lad~~~~takdirde bir isyan
ç~ kaca~~na kesin gözüyle bakmaktayd~. Pa~a, büyük bir isyanda Bosna Hersek'te bulunan askeri kuvvetin yetmeyece~ini dü~ündü~ünden merkezden
15.000 ki~ilik bir kuvvet istemi~ tir". Valinin iste~ini hakl~~ bulan Dr-~~ ~ürâ-y~~
Askeri 30 Haziran 1849'da konuyu görü~ erek istenilen kuvvetin nerelerden
temin edilece~ini tespit etmi~tir. Toplant~~sonucu 7.194'ü muvazzaf 5.000'i
redif olmak üzere toplam 12.194 neferin merkezdeki Hassa ve Dersaadet
Ordu-yu Hümâytin taburlar~ ndan temin edilmesine karar verilmi~tir'''. Fakat
askerin haz~ rlanmas~~ve sevklyât~~gecikmi~, bu durum isyan~n ~iddetlenmesine yol açm~st~rm.
Bosna'ya asker gönderilece~-inin duyulmas~~üzerine, özellikle s~n~ r bölgelerinde ayaklanmak için haz~ r bekleyen asiler kar~~~ kl~ k ç~ karmaya ba~lam~~t~ r. Bunun üzerine Tahir Pa~a merkezden "kuvvet kullanmasma izin verilmesini" istemi~tir. Merkez öncelikle Erkân-~~Eyalet' ten Mustafa Pa~a'n~n
isyanc~lara nasihat etmesini, nasihat ba~ar~s~ z oldu~u takdirde ba~~bozuk askeri kullanmak da dahil olmak üzere askeri harekât için izin vermi~tir. Tahir
Pa~a kendisine verilen talimat~~uygulam~~~ve ilk olarak Mustafa Pa~a asileri isyandan vazgeçirmek için gönderilmi~tir. Pa~a Nubin Nahiyesi'ne geldi~inde
isyanc~lardan bir gurup yan~na gelmi~tir. Asilere ayaklanmadan vazgeçmeleri
için gönderilen buyruldu okunmu~ tur. Bunun üzerine asiler "isyanc~~gurubun da~~laca~~n~~kötü hal ve davran~~lardan kaçmacaklarm~ "belirterek affedilmelerini istemi~ lerdir. Fakat buyruldu istenilen sonucu vermemi~, isyanc~ lar Bihke Kalesi'ni ku~atarak ele geçirmi~lerdirs'. Bihke'nin ele geçirilmesinden sonra Tahir Pa~a isyan~~bast~rmak için 24 A~ustos 1849 günü s~n~r bölgelerine bir sefer düzenlemi~ tir. Sefer sonucu isyanc~lar da~~ t~lm~~t~r. Böylece

48 1849 senesinde Bosna'da 6.000 ki~ilik askeri kuvvet bulunmaktayd~. B.O.A., ~.H.,
nr:2541; 2676; ~. D., nr:11217, 12 Haziran 1849 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~ n tahrirau.
49 B.O.A., ~. D., nr:11217, 30 Haziran 1849 tarihli Dr-~~~ürâ-y~~Askeri mazbatas~.
50 Hükümet 1850 Mart'~n~ n sonunda hâlâ Bosna'ya gönderilecek askeri kuvvetlerin niteli~i
ve hangi yol güzergâh~~ ile gönderilmesi gerekti~ini taru~~yordu. B.O.A., ~. D., nr:12270, Lef:1,
31 Mart 1850 tarihli mazbata.
51 B.O.A., ~. D., nr:11446, 28 A~ustos 1849 tarihli arz tezkiresi; Mehmed Tahir Pa~a isyan~n geni~lemesine engel olmak ve Bihke'yi ele geçirmek için bir askeri harekât düzenlemi~, ancak asilerin sert direni~i ve ordudaki kolera salg~ n~~yüzünden ba~ar~l~~olamam~~ur. ~. D.,
nr:11571, Lef:1, 17 Eylül 1849 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n tahrirau.
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ayaklanma k~smen sona erdirilmi~ tir". Ancak Tahir Pa~a Travnik'e döndükten sonra 3-4.000 ki~ilik bir isyanc~~gurubu 1 Mart 1850 tarihinde 400 asker
tarafindan korunan Bihke Kalesi'ne yeniden sald~ rm~~~ve kaleyi ele geçirmi~lerdir".
Hersek Mutasarr~f~~Ali Pa~a ise valiyi halk~~anlamamak ve onlar~n ~ikayetlerine kulak asmamalda suçlayarak, Hersek'in idaresinin tamamen kendisine
b~rak~lmas~n~~yüksek sesle dile getirmeye ba~lam~~t~r. Tahir Pa~a ise Ali Pa~a
ve di~er beylerin kendi uygulamalar~ na muhalif bir tav~r sergiledi~ini hükümete bildirmi~ tir. Merkez vali taraf~ ndan talep edilen askeri kuvvetlerin
bir an önce gönderilmesi için gerekenin yap~laca~~n~, beyler hakk~ndaki karar~n da daha sonra verilece~ini kendisine bildirmi~tirm.
~syan~n h~zla geni~ lemesi üzerine Tahir Pa~a, isyan~~organize eden ~zvornikli ve Tuzlal~~Mahmud Pa~alann Bosna d~~~ na ç~kar~lmalann~55 ve Tanzimat'~ n uygulanmas~~için daha önceden talep edilen askeri kuvvetlerin zaman kaybedilmeden bölgeye gönderilmesini istemi~tir 56. Tahir Pa~a'n~n
kendileri hakk~nda olumsuz dü~ünceler içinde oldu~unu anlayan Bosnal~~
ileri gelen beylerden Faz~l ve Mustafa Pa~alar, Tahir Pa~a'y~~padi~aha ~ikayet
etmek ve kendilerini aldamak için ~stanbul'a gelme talebinde bulunmu~lard~r. Padi~ah bu iste~i uygun bularak pa~alann ~stanbul'a gelmelerine izin
52 B.O.A., ~. D., nr:11446, 26 Eylül 1849 tarihli arz tezkiresi; Padi~ah valinin yapt~~~~icraatlardan memnun kalm~~~ve Eylül 1849 tarihinde Bosna valisi taraf~ ndan istenen askeri gücün
bölgeye gönderilmesi için gerekli olan iradeyi yarnlarru~ur. ~. D., nr:11445, 12 Eylül 1849 tarihli
arz tezkiresi.
53 B.O.A., ~. D., nr:12270, Lef:4, 7 Mart 1850 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n tahrirau;
D., nr:12270, Lef:6, 10 Mart 1850 tarihli Mehmed Tahir Pa~a'n~n tahrirau.
54 B.O.A., ~. D., nr:11813, Lef:1, 20 Eylül 1849 tarihli Hersek Mutasarr~f~~ Ali Pa~a'n~n
Bosna Valisi'ne mektubu; ~. D., nr:11813, Lef:2, 6 Ekim 1849 tarihli Hersek Mutasarr~f~~Ali Pa~a'n~ n Bosna Valisi'ne mektubu; ~. D., nr:11813, Lef:4; ~. D., nr:11813, 19 Kas~m 1849 tarihli
arz tezkiresi.
~zvornildi ve Tuzlal~~Mahmud Pa~alar merkeze gönderdikleri bir dilekçede, kendilerinin
Yeniçeri Oca~~ n~n kald~r~lmas~ nda devletten yana olduklar~n~ , Bosna'da meydana gelen isyan~n
s~ n~r bölgelerinde oturan kimseler taraf~ndan ç~ kar~ld~~~n~, kendilerinin bir suçu olmad~~~n~~belirtmi~ler ve bölgeye bir tefti~~memurunun gönderilmesini istemi~lerdir. Bu istek üzerine merkez daha sonra Ömer Pa~a ile bölgeye gönderilecek olan Dava naz~r~~Mazlum Bey'i olaylar~~soru~turmakla görevlendirmi~tir. B.O.A., ~.D., nr:12396, Lef:1, 25 Mart 1850 tarihli ~zvornikli ve
Tuzlal~~Mahmud Pa~alar~n dilekçesi; ~.D., nr:12396, 26 Nisan 1850 tarihli irade.
56 B.O.A., ~. D., nr:12417, Lef:3, 12 Nisan 1850 tarihli Mehmet Mehmed Tahir Pa~a'n~n
tahrirau; Ancak hükümet Tuzla'll ve ~zvornikli Mahmud Pa~a'lar hakk~ndaki i~lemlerin asker
Bosna'ya ula~uktan sonra yap~lmas~na karar verilmi~tir. ~. D., nr:12417, 9 May~s 1850 tarihli arz
tezkiresi.
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vermi~tir. Pa~alar Istanbul'da kendi hald~l~klar~n~~anlatm~~lar ve kendilerinin
Tanzimât taraftar~~ olduklar~n~~ belirtmi~ler, hükümet pa~alar~n kendiliklerinden ~stanbul'a gelmesinden memnun olmu~tur. Hatta daha da ileri gidilmi~~ve pa~alarm di~er beyleri de devlet taraf~na çekebilece~i dü~ünülerek
Bosna'ya geri gönderilmelerine karar verilmi~tir57.
D-~SYANIN BASTIRILMASI
1-Ömer Pa~a'n~n isyan~~Basurmakla Görevlendirilmesi
Bosna'da olaylar~ n geni~~boyutlara varmas~~ nedeniyle Rumeli Ordusu
Komutan~~ Ömer Lütfi Pa~a'ya58 geni~~yetkiler verilerek Bosna'ya gönderilmi~tir. Beraberinde de idari i~leri halletmek üzere Dava Naz~r~~Mazlüm Bey
görevlendirilmi~tir59. Ömer Pa~a'ya verilen fermanda Bosna'n~n içinde bulundu~u durum tasvir edilerek "Padi~ah~n uygulamalar~n~n ve iyi niyetinin
~ülcrünü bilmeyen muhalifleri ortadan kald~r~lmas~~ve bölgede asayi~in sa~lanmas~ " istenmi~tir. Padi~ah mecbur olmad~ kça kan dökülmemesini, Tanzimât'~n uygulanmas~na kar~~~ç~ kan beylerin kuvvete ba~vurulmadan iknas~na
çal~~~ lmas~n~ , Ali Pa~a'n~n orduya davet edilerek tutuklanmas~ n~~ve Istanbul'a
57 Pa~alar

valinin tutumu nedeniyle Bosna'da can ve mallar~ n~n emniyette olmad~~~n~~ileri
B.O.A., ~. D., nr:12419, Lef:1, Nisan 1850 tarihli Faz~l ve Mustafa Pa~alann arz dilekçesi. Mehmed Tahir Pa~a'n~n hakk~ ndaki ~ikayederden rahats~z oldu~u ve isyana müdahale
etmekte tereddütlü davrand~~~~anla~~lmaktad~r. Merkez konuyu taru~m~~~ve Mehmed Tahir Pa~a'ya yöneltilen ele~tirilerin haks~z oldu~u kanaatine varm~~ur. B.O.A., ~. H., nr:2676; ~. D.,
nr:12591, 31 May~s 1850 tarihli arz tezkiresi; ~. D., nr:12688, 28 Haziran 1850 tarihli arz tezkiresi.
58 1848'de küçük çapta ba~layan isyan~n 1850'de birden bire bu denli ~iddedenmesinin
gerekçelerinden birinin de Ömer Pa~a'n~n sert tutumunu oldu~u yönünde ele~tiriler de mevcuttur. Vakaniivis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi IX, s.42; Cevdet Pa~a da onu ortada hiç bir ~ey
yokken Bosna'y~~kan~t~rmakla suçlay~p, durup dururken devletin ba~~na Karada~~meselesini açt~~~n~~iddia eder. Balumz, Ahmed Cevdet Pa~a, Tezakir 13-20, Yay~nlayan Cavid Baysun, Ankara
1991, s.48; 1853'te Osmanl~~Devleti'ne gelen ~ngiliz seyyah George William Frederik Howard
ise, "Ömer Pa~a Bâb-~~ki hiç istemedi~i zaman Bosna'ya girmi~~ve kendini ba~ar~l~~bir komutan
olarak tamtm~~ur" der. Balun~z, Türk Sular~nda Seyahat, Çeviren ~evket Serdar Türet, ~stanbul
1978, s.33; Palairet de Ömer Pa~a'n~n yönetti~i askeri harekat~n çok sert oldu~u dü~üncesindedir. Palairet, a.g.e., 5.153.
59 B.O.A., ~. D., nr:12417, Lef:2, 6 May~s 1850 tarihli sadaret tezkiresi; Vakaniivis Ahmed
Lütfi Efendi Tarihi IX, s.26-27; Malcolm. Bosna, s.208-209; Abdi, Tabs~ratii'l-e~k~yâ, ~stanbul
1289, s.4. Bu eserin kapa~~nda yazar~n ad~~kay~tl~~de~ildir. Ancak kataloglarda yazar olarak Abdi
ad~~geçmektedir. Konuya ili~kin yapt~~~m~z ara~t~rmada Sicill-i Osmani'de bu dönemde Abdi
adl~~Bosna'da tahrirat katipli~i yapm~~~bir memur oldu~unu tespit edebildik. Yazann büyük
ihtimal Sicill-i Osmani'de ad~~geçen Abdi oldu~unu san~yoruz. Bu bilgilere ra~men biz
dipnotlarda do~rudan eserin ad~n~~vermeyi tercih ettik. Balun~z, Mehmed Süreyya,
Osman!, Yay~na Haz~rlayan Nuri Akbayar, C. I, ~stanbul 1996, s. 50.

920

ZAFER GÖLEN

gönderilmesini istemi~tir. ~syan~n kuvvet kullan~lmadan sona ermeyece~i tamamen anla~~ld~~~~takdirde de Ömer Pa~a'ya kuvvet kullanma yetkisi verilmi~tir60.
Ömer Pa~a Bosna'ya ula~madan Tahir Pa~a vefat etmi~~ve yerine Çerkez
Haf~z Pa~a atanm~~t~ r. Pa~a Haziran 1850 sonlar~nda Bosna'ya ula~m~~t~r'''.
Çok geçmeden Haf~z Pa~a da görevden al~narak yerine 10 A~ustos 1850'de
Hayreddin Pa~a vali atanm~~t~r. Bu yönetim de~i~iklikleri idari bo~luklar~n
meydana gelmesine ve karga~an~n daha da artmas~na yol açm~~t~r. Pa~a görevine ancak Ocak 1851 tarihinde ba~layabilmi~tir62.
A~ustos ay~nda Bosna Hersek'te Tanzimât'~~uygulamak amac~yla geçici
bir eyalet meclisi toplanm~~t~r. Meclisin üyeleri eyaletin askeri ve mülki erkan~ndan olu~mu~tur. Meclis Erkân-~~Eyalet'e Tanzimât'a kar~~~ç~kmamalar~~
yönünde ça~r~~yap~lm~~t~ r. A~ustos sonunda yay~nlanan bildiride askerin ve
beylerin ayn~~dinden olduklar~, askerin Bosna'y~~korumak için geldi~i, isyan
olmam~~~olsa askere gerek kalmayaca~~, Padi~ah~n emirlerini yerine getirenlerin hem bu dünyada hem de öbür dünyada rahat edecekleri, kendilerinden tek istenenin din ve devletin korunmas~~için çocuklar~n~n askere gönderilmesi oldu~u belirtilmi~tir63.
Ömer Pa~a Saraybosna'da Tanzimât'~~uygulamak amac~yla idari i~lerle
u~ra~~rken ayaklanman~ n ikinci ve kanl~~safhas~~ 16 Ekim 1850'de ba~lam~~60 Ömer Pa~a'ya verilen fermamn sureti için balumz, Vakanüvis Ahmed Linfi Efendi Tarihi
DC, s.186-187; B.O.A., ~. D., nr:12526, 15 May~s 1850 tarihli arz tezkiresi.
61 B.O.A., ~. D., nr:12565, 31 May~s 1850 tarihli arz tezkiresi; Vakanüvis Ahmed Lütfl Efendi Tarihi, s.32-33; ~. D., nr:12709, 25 Haziran 1850 tarihli arz tezkiresi.
62 B.O.A., ~. D., nr:12877, 10 A~ustos 1850 tarihli arz tezkiresi; Vakanüvis Ahmed Lütfi
Efendi Tarihi IX, 5.33; Tabstratü'l-e~lnyü, s.8; ~. D., nr:12936, Lef:1, 14 A~ustos 1850 tarihli
Bosna Eyalet Meclisi karar~ ; Hayreddin Pa~a Bosna'ya teknik aksakl~klardan kaynaklanan zor bir
deniz yolculu~undan sonra ula~m~~t~r. Pa~a beraberinde bir miktar asker ve bol miktarda cephane götürmü~tür. Cephaneler ve asker Adriyatik k~y~s~ndaki Kotor Liman~'na ç~ kar~lm~~, bölgedeki Avusturya generali Kotor'un Avusturya topra~~~oldu~unu iddia ederek valiyi protesto
etmi~tir. Karaya ç~ kt~ktan sonra da zorluklar devam etmi~~ve kendi deyimiyle Pa~a zaman zaman
çamurda yatmak zorunda kalarak hayli güç bir yolculuk sonunda Saraybosna'ya ula~abilmi~tir.
~.D., nr:13684, Lef:1-2-3-4, 21 Ocak 1851 tarihli Hayreddin Pa~a'n~n tahriratlan.
63 B.O.A., ~. D., nr:12936, Lef:2 (Mecliste görevli olanlar~ n yaz~l~~oldu~u pusula); ~. D.,
nr:12936, Lef:1, 14 A~ustos 1850 tarihli Bosna Eyalet Meclisi mazbatas~; ~. D., nr:12936, Lef:4,
16 A~ustos 1850 tarihli Vali Haf~z Pa~a ve Ömer U:1fi Pa~a'n~n tahrirau; ~. D., nr:12936, 29
A~ustos 1850 tarihli arz tezkiresi; Meclis çal~~malar~ n~~1851 y~l~na kadar sürdürmü~tür. 8 Ocak
1851 tarihinde ise yerini Bosna Meclis-i Kebiri'ne b~rakm~~t~r. ~.H., nr:3577, Lef:2, 7 Ocak
1851 tarihli Ömer Pa~a'n~n tahrirau; ~.D., nr:13192, Lef:6; Tabstratü'l-e~kiya, s.7, 51- 57.
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ur". Bu tarihte Mostar'da bir isyan ç~kt~~~~haberi al~ nm~~t~r. Mostar'da silahl~~
kimseler toplanarak "askeri Mostar'a sokmamak"konusunda karar alm~~lard~ r. Halk kendi emniyetlerinin olmad~~~ n~~ ileri sürerek, hem Ali Pa~a ile
hem de Ömer Pa~a ile sava~acaklar~n~~belirtmi~lerdir65.
Ali Pa~a'n~ n isyana destek verdi~i kendi raporlar~ ndaki çeli~kili beyanlardan anla~~lm~~t~ r. Kendisi gönderdi~i raporda isyan esnas~nda kona~~nda
bulundu~unu iddia etmi~tir. Fakat isyan ç~ kt~~~~esnada Mostar'da bulundu~u, isyandan sonra kona~~na gitti~i yap~lan ara~t~ rmada anla~~lm~~t~ r.
Onun yalan beyanlar~~ ve ku~kulu hareketleri isyanda parma~~~oldu~u yönündeki inanc~~kuvvetlendirmi~tir. Ali Pa~a'dan ba~ka Tuzlal~~ve ~zvornikli
Mahmut Pa~alar~ n da Tanzimât'a aç~kça cephe ald~klar~~ve Tuzla ve ~zvornik
halk~n~~isyana te~vik ettikleri tespit edilmi~tir.
Gelen haberler üzerine merkezden Bosna'ya gönderilen askeri kuvvetlerin iki taburu Mostar'a sevkedilmi~~ve halka da isyandan vazgeçmeleri için bir
buyruldu gönderilmi~tir. Ali Pa~a'ya ise o~luyla beraber Ömer Pa~a'n~ n yan~na gelmesi emredilmi~tir. Ömer Pa~a da isyan~~bast~rmak üzere, Saraybosna'da bulunan be~~tabur piyade, iki bölük süvari, iki obüs, dört sürat ve iki
da~~topu ile birlikte 22 Ekim 1850 tarihinde harekete geçmi~tir67.
2-~syan~~Bast~rmak ~çin Yap~lan Muharebeler
a-Vrandük Muharebesi
Pusovina bölgesi denen Tuzla, ~zvornik, Srebreniçe, Belene, Gradçaniça, Gradçaç, Maglay, Derbend ve Te~ne kazalar~ndan toplanan 8-10.000 ki~ilik bir gurubun Travnik'e dokuz saat uzakl~ ktaki ~zvornik Kalesi'ni ele gesa Ayni tarihlerde ~zvornik ve Tuzla'da da bir isyan ç~km~~t~r. ~zvornik Kaymakam~~Mahmud Pa~a bu isyanlar~n asker toplama ve nüfus say~m~~meselesinden ç~ kt~~~n~~ ifade etmi~tir.
B.O.A., ~.D. , nr:13272; Lef:2-3; Ancak hükümet isyan~n Ali Pa~a taraf~ndan ba~lauld~~~~kanaatindedir. ~.D. , nr:13272, 9 Kas~m 1850 tarihli arz tezkiresi.
B.O.A.. ~.D., nr:13192, Lef:3, 16 Ekim 1850 tarihli Hersek Mutasarr~f~~Ali Pa~a'n~n tahrirat~; ~.D., nr:13684, Lef:4, Tabstratül-e~klya, s.9.
66 B.O.A., ~.D., nr:13272, 9 Kas~m 1850 tarihli arz tezkiresi; ~.D., nr:13306, Lef:1, 1 Kas~m
1850 Bosna Defterdar~~Azmi Efendi ve Meclis Reisinin tahrirau.
67 B.O.A., ~.D., nr:13192, Lef:4, 16 Ekim 1850 tarihli Hersek Mutasarr~f~~Ali Pa~a'n~n
tahrirau; ~.D., nr:13192, Lef:7, 19 Ekim 1850 tarihli Mostar'a gönderilen buyruldu; Gölen,
a.g.t., s.120-121; Buyrulduyu Mostar'a götüren Çavu~lar Kethüdas~~Mehmed Bey ve 2 adam~~
yolda isyanc~lar taraf~ndan ele geçirilmi~ler ve idam edilmi~lerdir. ~.D., nr:13334, Lef:1, 16 Kas~m 1850 tarihli Ömer Pa~a'n~n tahrirau; ~.D., nr:13192, Lef:6, 19 Ekim 1850 tarihli Hersek
Mutasarr~f~~Ali Pa~a'ya gönderilen mektup; ~.D., nr:13192, Lef:2, 22 Ekim 1850 tarihli Ömer
Pa~a'n~n tahrirau.

ZAFER GÖLEN

922

çirdiklerini, daha sonra da Travnik'e sald~ rmak üzere haz~rl~k yapt~klar~~ö~renilmi~tir. Bu haber üzerine Ömer Pa~a sözde Mostar üzerine gidece~i haberlerini çevreye yayarak Pusovina bölgesine yönelmi~tir. Yol güzergahl üzerinde stratejik öneme sahip Vrandük Kalesi'nin güvenli~ini temin etmek için
Mirliva Mustafa Pa~a 25 Ekim 1850 tarihinde iki tabur asker ve üç topla
Travnik'e dört saat uzakl~ ktaki ~zpençe Kasabas~'na gönderilmi~tir. Ancak
Mustafa Pa~a bölgeye ula~madan önce isyanc~lar bölgeyi ele geçirmi~tir. Bu
nedenle Vrandük Kalesi önünde yar~m saat süren bir çat~~ma olmu~~ve isyanc~lar da~~~ulm~~lard~r°8.
b-Kayaba~~~Muharebesi
Vrandük muharebesinden sonra Ömer Pa~a çat~~ma alan~na gelip geceyi
orada geçirmi~tir. Ertesi gün iki tabur piyade, alt~~top ve süvari ile harekata
devam etmi~tir. Vrandük'e bir saat uzakl~ ktaki Bosna Nehri k~y~s~nda Kayaba~~~mevkiinde 15.000 asinin siperler kaz~ p sava~a haz~ r olarak bekledikleri
tespit edilmi~tir. Bu gurubun üzerine gidilmi~~ve isyanc~lar da~~lmak zorunda kalm~~lard~ r. Çat~~malarda 900 asi ölmü~, ço~u yaralanm~~ur. Al~nan
esirler kendi askeri hareketlerini yönlendiren ki~inin Tuzlal~~Mahmud Pa~a
oldu~unu söylemi~tir. ~syandaki rolleri iyice ortaya ç~kan ~zvornikli Mahmud
ve Tuzlah Mahmud'un o~lu Osman Bey Bosna'da daha fazla kalamayacaklar~ n~~anlayarak 19 Kas~ m 1850 tarihinde Belgrat Muhaf~zl~~~ na s~~~nmak zorunda kalm~~lard~ r6°.
c-Koniçe Muharebesi
isyanc~lar~ n ikmal yollann~~ kesmek ve stratejik öneme sahip Koniçe Kalesi'ni ele geçirmek amac~ yla Asakir-i Nizamiye kaymakamlar~ndan ~skender
Bey ve Binba~~~Hayri Bey komutas~ nda bir tabur asker Koniçe'ye gönderilmi~tir. ~skender Bey bölgeye geldi~inde Ali Pa~a'n~ n Kavasba~~s~~~brahim A~a
kumandas~ nda hareket eden 3.000 den fazla asi ile kar~~la~m~~ ur. Ç~ kan çat~~mada isyanc~lar da~~lm~~lar, çok say~da ölü ve yaral~~ b~ rakarak geri çekilmi~lerdir70
~. D., nr:13306, Lef:1; ~. D., nr:13334, Lef:1; Tabs~ratii'l-e~klyâ, s.10-13.
B.O.A., ~. D., nr: 13334, Lef:1; Tabs~ratül-e~klyâ, s.13-15; 1. D., nr: 13334, Lef:2, 21 Kas~m 1851 tarihli Belgrat Muhaf~z~~Vas~f Mehmed'in tahrirau. Merkez Belgrat Muhafiz~ 'mn yan~ na kaçan asi eleba~~lar~ nm vakit geçirilmeksizin Istanbul'a gönderilmelerini Vas~f Mehmed'den istemi~tir. ~. D., nr: 13334, 3 Aral~k 1850 tarihli arz tezkiresi.
7° B.O.A., ~. H., nr:3577, Lef:2, 7 Ocak 1851 tarihli Ömer Pa~a'n~ n tahrirau; ~. D., nr:
13517, Lef:1; Tabs~ra 1-e~klyâ, s.16.
68 B.O.A..
69
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Bu s~ rada ~zvornikli Mahmud Pa~a ile Tuzlal~~Mahmud Pa~azâde Osman
Bey taraf~ndan Pusovina halk~ n~~ayakland~ rmak üzere yaz~lm~~~bir tak~m
mektuplar ele geçirmi~tir. Böylece bunlar~ n isyandaki rollerine dair somut
kan~ tlar bulunmu~tur'".
d-Vuçyan Muharebesi
Ömer Pa~a askere gerekli olan tayinat~~sa~lamak için 13 Kas~m 1850 tarihinde Derbent Kazas~ 'na u~ram~~t~ r. Asiler bu hareketi Ömer Pa~a'n~ n
kendilerinden çekindi~i ~eklinde yorumlam~~t~ r. Bu s~ rada 15.000 isyanc~~
Derbent yoluna hakim olan Vuçyan Da~~'ndaki stratejik geçitleri tutarak sava~a haz~ rlanm~~lard~ r. Bunun üzerine isyanc~lar~n üzerine üç tabur piyade
ve üç top ve bir bölük süvari gönderilmi~tir. Ömer Pa~a Vuçyan Da~~'n~n yan~ndaki Peykâr Karyesi'ne gitmi~, bu hareket isyanc~lar taraf~ndan Ömer Pa~a'n~n kaçt~~~~~eklinde yorumlanm~~t~ r. Ancak 20 Kas~m 1850 tarihinde süratle dü~man üzerine sald~ r~lm~~t~ r. Üç saat süren çat~~ma sonras~nda isyanc~ lar tamamen da~~lm~~~ve liderleri Derbendli Mahmud Bey'de olmak üzere
be~yüz kadar~~ da ölmü~tür. Asilerin liderlerinden Tuzla Naibi Nuh Efendi ve
i~birlikçisi bir kaç imam da muharebe öncesinde konaklad~ klar~~çiftlikde bas~l~p tutuklar~m~~t~r72.
e-Klavina Muharebesi
Saraybosna'da bulunan Asâldr-i Hassa Mirlivalar~nda ~brahim Bey beraberindeki kuvvetlerle Tuzla'ya gönderilmi~tir. ~brahim Pa~a 22 Kas~ m
1850'de yol güzergâh~ ndaki Klavina Kasabas~'na yar~m saat mesafede Tuzla,
~zvornik ve Srebrenika Kazalar~ 'ndan toplanan 5-6000'den fazla asi ile kar~~ la~m~~ t~r. Ç~ kan çat~~mada asiler yenilerek da~~lm~~ur. Bundan sonra kasabaya girilmi~, ancak kasabada meydana gelen çat~~mada 200 evden olu~an
kentte yang~n ç~ km~~~ve kent harabeye dönmü~tür. Çat~~ma bittikten sonra

71 Tabs~ratii'l-e~klyâ, s.15-18.
72 Ömer Pa~a'n~ n yenildi~i haberi büyük yank~~uyand~rm~~ur. Avusturya'n~ n Belgrat konsolosu Belgrat muhaf~z~ na bir elçisini göndererek Ömer Pa~a'n~ n yenildi~ini ve üç adam~yla
birlikte Avusturya topra~~~olan Prut'a s~~~ nd~~~n~~ifade etmi~tir. Büyük tela~a kap~lan Muhaf~z
Vas~f Mehmed Pa~a özel olarak görevlendirdi~i Ahmed Efendi'yi bölgeye göndermi~tir. Ahmed
Pa~a'n~n yapt~~~~ara~t~rma sonucunda Ömer Pa~a'n~n büyük bir galibiyet kazand~~~~anla~~lm~~ur.
B.O.A., ~.D. , nr:13418, 9 Aral~ k 1850 tarihli arz tezkiresi. ~. D. nr: 13334, Lef:1; ~.D. , 13517,
Lef:1, 29 Kas~m 1850 tarihli Ömer Pa~a'n~n tahrirat~; Tabs~ratü'l-e~klyâ, s.19-21.
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olaylardan sorumlu tutulan kasaba naibi Ahmed Efendi ve müdürü Abdullah
A~a tutuklanm~~t~r".
f-II. Vuçyan Muharebesi
Ömer Pa~a Vuçyan'daki çat~~madan sonra da~~yak~ n~ ndaki Peykar Karyesi'nde 3 gün mola vermi~tir. Ard~ ndan Vuçyan Da~~ 'm ke~fe gitti~inde 45.000 kadar asinin da~a geri geldi~ini görmü~tür. Bunun üzerine 22 Kas~m
1850 günü ç~ kan çat~~ma, ö~leden gece bire kadar devam etmi~tir. Çat~~ma
sonunda isyanc~lar da~~ t~lm~~lard~ r. Asiler kaçmak üzere Bosna Nehri'ne
geçmeye çal~~m~~lard~r, ancak bu esnada 100 kadar asi bo~ularak ölmü~tür74.
Pa~a bölgede 10 gün kal~ p Tuzla'ya do~ru yola ç~ km~~t~ r. Bu esnada
daha önce Avusturya'ya kaçan ve isyanc~lar taraf~ ndan "öldü" denilerek
unutturulmak istenen Tuzlal~~Mahmud Pa~a ve Gradi~kal~~Mahmud Alay Bey'in Gradçaniça'ya geldi~i haberi al~ nm~~ t~r. Bunun üzerine bölgeye bir bölük süvari gönderilmi~~ve Mahmud Pa~alar tutuklanm~~lard~ r. Daha sonra
Tuzla'ya gelinmi~~ve Pa~alar! Tuzla Kalesi'ne hapsedilmi~tir".
Ömer Pa~a Tuzla'da bir kaç gün kalm~~~ve bölgeyi tefti~~etmi~tir. Ard~ndan Tuzla çevresindeki kazalar~~birle~tirip Tuzla'ya ilhak ederek, hepsini ~zvornik Sanca~~~ad~yla müstakil bir sancak te~kil etmi~tir. Dergâh-~~'Ali Kapucuba~lar~ ndan Fehim Beyi de ~zvornik Sanca~~'na kaymakam atam~~t~ r. Beraberindeki askerin bir k~sm~ n~~Tuzla' da b~rakm~~, iki tabur asker ve Tuzla'll
Mahmud Pa~a, Mahmud Alay Bey ve o~lu Tuzla Naibi Nuh Efendi'yi yan~na
alarak 18 Aral~k 1850 tarihinde Saraybosna'ya gelmi~tir. Ömer Pa~a'n~ n ilk i~i
isyan ç~ karmaya te~ebbüs eden Mustafa Pa~a ve damad~~Miralay Ali Beyi tutuklatmak olmu~tur. Daha sonra 24 Aral~ k 1850'de yap~lan gizli bir operasyonla Saraybosna'da ayaklanmaya kar~~anlar~n lideri Kahveci Hac~~ Ahmed
ve 15 ki~i tutuklanm~~t~r".
Tutuklamalar~ n ard~ ndan Tanzimât'~n uygulanmas~~için Bosna ileri gelenleri Saraybosna'ya ça~r~ lm~~t~ r. Ancak Erkân-~~Eyalet durumun fark~ na
varm~~~ve Saraybosna'da Bo~nak Mustafa Pa~a'n~ n kona~~nda bir araya gelerek geli~meleri de~erlendirmi~lerdir. Yap~lan görü~mede Tanzimât'~ n uygu-

73 B.O.A., ~. D., nr: 13517, Lef:1; ~. D., nr: 13517, Lef:2, 23 Kas~ m 1850 tarihli ~brahim Pa~a'n~ n tahrirat~: ~. D., nr: 13447, Lef:1, 4 Aral~ k 1850 tarihli tahrirat; Tabs~ratü'l-e~luyâ, s.22.
74 B.O.A., ~. D., nr: 13517, Lef:1; Tabs~ratül-e~luyâ, s.25-26.
75 Tabs~ratül-e~klyâ, s.32-33.
76 Tabs~ratüT-e~klyâ, s.34-41.
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lanmas~n~n o ana kadar elde ettikleri üstünlükleri yok edece~i konusunda
görü~~birli~ine var~lm~~t~ r. Fakat Bosna'da devletin büyük bir askeri gücü oldu~undan, ~imdilik Tanzimat'~n uygulanmas~na taraftarm~~~gibi görünme ve
askeri harekat bittikten sonra hep birlikte ayaklanma karar~~ alm~~lard~ r.
Ayaklanma sonunda ya ba~~ ms~zl~ k ya özerlik ya da tamamen yok olma seçenekleriyle kar~~~kar~~ya kal~naca~~, her durumun da Tanzimat'~n uygulamp
~ereflerinin hiçe say~lmas~ ndan daha iyi oldu~u sonucuna varm~~lard~r".
Asilerin da~~ t~lmas~~ ve eleba~~lar~ n~ n teker teker yakalanmas~~ üzerine
Mostar'dan bir gurup gizlice Ömer Pa~a'ya ba~vurarak Mostar halk~ n~n affedilmesini istemi~lerdir". Mostarl~lar bununla da yetinmeyerek Ali Pa~a'n~ n
bölgeden uzalda~ur~lmas~~ için hükümete dilekçeler yollarn~~ur 79.
g-Burak Muharebesi
Mostar'daki isyan~~basurmakla görevlendirilen ~skender Bey emrindeki
kuvvetlerle Mostar'a giderken Burak ad~~verilen bölgede isyanc~ lar ile kar~~ la~m~~ur. ~ki günlük çat~~madan sonra isyanc~lar da~-~ ulm~~~ve 33 ki~iyi tutuklanarak Saraybosna'ya gönderilmi~tirs°
h-Mostar Muharebesi
10 ~ubat 1851 günü Mostar'a alt~~saat mesafede bulunan Ali Pa~a'n~n
Kavasba~~s~~taraf~ndan karargah olarak kullan~lan bir konak önüne gelinmi~,
konak bir iki gün top ate~ iyle tahrip edildikten sonra ele geçirilmi~tir. Bu çat~~mada 50 kadar asi ele geçirilmi~tir. 11 ~ubat 1851 günü asilerin geri çekilmesiyle birlikte Mostar'a kan dökülmeden girilmi~tir. Bu durum Saraybosna'da büyük sevinçle kar~~lanm~~urm.
Bu s~ rada olaylar~~ de~erlendiren Bosna Meclis-i Kebiri, Pusovina ve Koniça'da ölen asilerin t~mar ve zeamet sahibi olanlar~n~n t~mar ve zeametlerine hazine taraf~ndan el konulmas~ na karar vermi~tir82. Asker aç~~~n~~ kapatmak için Bosna'dan toplanan redif askerlerinden 1.300'ünün bölgede
77 Tabs~rattil-e~klyâ, s.47-51.
78 Bu geli~me üzerine Ömer Pa~a Pusovina bölgesi halk~ n~n silah b~rakmalar~~ve Tar~zimât'in uygulanmas~n~~kabul ettikleri takdirde affedileceklerine dair bir buyrulduyu gelen ki~ilere
vermi~tir. B.O.A., ~. D., nr: 13517, Lef:3, 26 Kas~m 1850 tarihli buyruldu.
79 B.O.A., ~. H., nr:3577, Lef:2; Tabs~ratin-e~k~yâ , s.51-57.
8° Ayr~l Eser, 5.57-58.
81 B.O.A., ~. D., nr:13716, 23 ~ubat 1851 tarihli arz tezkiresi; Tabs~ratül-e~klyâ, s.58-59,
60-61.
82 B.O.A., ~.M.V., nr:6509, 15 Ocak 1851 tarihli Bosna Meclis-i Kebir mazbatas~.
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bulunan askerlere kat~lmas~ na karar verilmi~ tir. Geri kalan 110 neferin ~stanbul'a, 1.600 neferin de Belgrat'a gönderilmesi planlanm~~t~r. Bu ayn~~zamanda Tanzimat döneminde Bo~naklardan asker toplama konusundaki ilk
te~ebbüslerden biri olmu~tur.
Mostar'~ n tekrar kontrol alt~na al~nmas~ ndan sonra Ali Pa~a'n~n büyük
o~lu Rüstem Pa~a Saraybosna'ya gelerek Ömer Pa~a'ya teslim olmu~tur. Ali
Pa~a da di~er o~lu R~dvan Pa~a ile Mostar'da ~skender Bey'e teslim olmu~tur.
Ali Pa~a ve o~ullar~~17 ~ubat 1851'de "Devletin uygulamalar~na kar~~~gelmek
ve halk~~isyana te~vik etmek" suçlamas~yla tutuldanm~~lard~r".
Ali Pa~a'n~ n tutuklanmas~~ üzerine Hersek Sanca~~ 'n~ n ileri gelenleri
Bab-~~'Ali'ye bir arzu hal göndererek, "Hersek Sanca~~ 'mn Bosna Eyaleti'ne
ba~lanmasm~~istemi~ler, bu yap~ hrsa kendilerinin çok memnun olacaklar~n~ "
beliruni~lerdir. Hersek halk~ n~ n iste~i olumlu kar~~lanm~~~ve Hersek 24 ~ubat 1851 tarihinde Bosna'ya ilhak olunarak, Bosna Eyaleti'ne ba~l~~bir sancak
haline getirilmi~tir. Kaymakaml~~~ na da Asakir-i ~ahane Mirlivalar~ndan Ali
R~za Pa~a atanm~~t~r".
~-Kirazl~k Muharebesi
Banaluka ve Yayçe Kaleleri'ndeld askerin kendilerine kat~lmas~yla bu iki
kale asilerin eline geçmi~tir. Bu olaylar kar~~s~ nda yeni bir askeri harekat ba~laulm~~ur. Mustafa Pa~a Travnik yoluyla, ~brahim Pa~a ve Mostar'a gelmi~~
olan Ömer Pa~a Ehlune yoluyla isyan bölgesine do~ru yola ç~ km~~lard~ r.
Mustafa Pa~a ileri harekat~~esnas~ nda Yayçe Kalesi'ne iki saat uzakl~ kta bulunan Kirazl~ k denen yerde 1-2.000 asi ile kar~~la~m~~ur. ~ki saat süren ~iddetli
bir çat~~ma sonras~ nda 200 asi öldürülmü~, bir ço~u yaralanm~~ur. Daha
sonra kale muhasara edilmi~~ve Yayçe Kalesi'ni geri al~ nm~~t~r. Çat~~malarda
60 esir al~ narak tutuklanmak üzere Saraybosna'ya gönderilmi~tir86.
i-Gölhisar Muharebesi
Yayçe Kalesi'nin kendi ellerinden ç~kmas~~üzerine asiler kaleyi geri almak için tekrar toplanm~~ ur. Bu haberler üzerine kalenin yeniden asilerin
eline geçmesini önlemek üzere Mirliva Dervi~~Pa~a komutas~ nda dört tabur
~. H., nr:3577, Lef:4, 27 Ocak 1851 tarihli sadaret tezkiresi.
s.61-64.
B.O.A., ~. D., nr:13715, Lef:4, ~ubat 1851 tarihli Hersek'ten gelen arzuhâl; Krcsnaarik,
a.g.m., s.732; Tabs~ratii'l-e~k~ya, s.73.
88 Tahsil-an:~' 1-e~klyâ, s.66-69.
83 B.O.A.,

84 Tabs~ratü
85
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piyade, üç bölük süvari, iki da~~topu ve ikiyüz muvazzaf asker Yayçe'ye gönderilmi~tir. Dervi~~Pa~a kumandas~ ndaki kuvvetlerle 10.000 ki~ilik asi gurubu
Yayçe'ye iki saat mesafedeki Gölhisar mevkiinde 28 Mart 1851'de kar~~~kar~~ya gelmi~tir. Çok ~iddetli geçen çat~~madan sonra isyanc~lar da~~ t~ l~n~~~ve
Dervi~~Pa~a Gölhisar Kasabas~'na girmeyi ba~arm~~t~ r. Bu zaferin ard~ndan 29
Mart'ta Ömer Pa~a maiyetindeki kuvvetlerle bölgeye gelmi~tir. Yayçe'deki
galibiyeti duyan Banaluka'daki asiler endi~e ve korkuya kap~larak kaleyi bo~altm~~~ve Ona Nehri'nin kar~~~k~y~sma kaçm~~lard~r87.
j-Kozarça Muharebesi
isyanc~ lar~n bir müddet sonra Kostaniçe Kazas~~nahiyelerinden Kozarça
Kasabas~ 'nda topland~~~~haberi al~nm~~t~ r. Bunun üzerine Ömer Pa~a ve
Dervi~~Bey önce Banaluka'ya u~ram~~ lar oradan Kozarça'ya geçmi~lerdir. Yap~ lan muharebede 4.000 kadar asiden yaln~ zca 300 kadar~~kaçabilmi~, geri
kalanlar esir edilmi~, bir k~sm~~da ölmü~tür.
Ömer Pa~a askeri harekat~~esnas~nda Ali Pa~a'y~~ da yan~na alm~~t~r. Ali
Pa~a Banaluka'ya dört saat mesafedeki Elyuvanska (Elivanska) denilen yerde
~üpheli ~ekilde ölmü~tür. Ölüm ~ekliyle ilgili iki iddia ortaya at~lm~~t~r. ilki
nöbet tutan erlerden birinin tüfe~ini bir yolunu bulup alm~~~ve intihar etmi~tir. ~ kincisi nöbet tutan erlerden biri yorgunluktan yere dü~mü~, o esnada
elinde bulunan tüfek yere dü~erek ate~~alm~~, kur~un oturmakta olan Ali Pa~a'n~n çenesi alt~ndan girerek ba~~ndan ç~km~~~ve Ali Pa~a ölmü~tür. Konuyla ilgili arz tezkiresinde de ikinci seçenekteki iddiaya yer verilmi~tir. Devlet yetkilileri Ali Pa~a'n~n bu ~ekilde ~üpheli bir biçimde ölmesinden rahats~z olmu~tur. Ali Pa~a'n~n ölüm ~eklinin son derece çirkin ve uygunsuz oldu~u, bu durumun devletin dü~manlar~~tarafindan aleyhte propaganda olarak de~erlendirilebilece~i belirtilmi~ tir. Bunun üzerine Ali Pa~a'n~n ölüm
~ekli ara~ur~lm~~t~r. Ara~t~rma sonucu bu ölüm ~ekillerinden her ikisi de
~üpheli bulunmu~tur89.

Ay~~~~Eser, s.76-83.
Ayn~~Eser, s.83-87.
89 B.O.A., ~.D. , nr: 13968, Lef.1, 22 Nisan 1851 tarihli arz tezkiresi; ~.D. , nr:13968, 23 Nisan 1851 tarihli irade; Tabs~ratii'l-e~k~ya, 5.88-89; Yayg~n olarak Ömer Pa~a'n~n Ali Pa~a'y~~ortadan kald~rd~~~na inan~lmaktad~r Krscmarik„ a.g.m., s.732; Yorga ise Hammer tarihine yazd~~~~
87
88

zeyilde Ömer Pa~a'n~n Ali Pa~a'y~~önce tevkif ettirdi~ini ard~ndan da idam ettirdi~ini kaydetHammer, a.g.e. IX, 5.421.

ZAFER GÖLEN

928

k-Bihke Muharebesi
Ömer Pa~a 12 Nisan 1851'de asilerin en büyük dayanak noktas~~olan
Bihke'nin geri al~ nmas~~için bir harekat ba~latm~~ur. ~skender Pa~a Bihke'yi
almakla görevlendirilmi~tir. ~skender Pa~a 16 Nisan'da Bihke Kalesi önüne
gelmi~tir. Ancak asiler Ona Nehri köprüsünü ele geçirmi~~oldu~undan,
nehri geçmek amac~yla sallar yap~lm~~t~r. Ömer Pa~a da 27 Nisan'da kale yak~nlar~ndaki Krupa Palangas~'na gelmi~tir. ~sra.nalar nehrin kar~~~yakas~nda
siperlerden üç top ve 4-5.000 ki~ ilik bir gurupla nehrin kar~~s~ndan sald~ rmaya ba~lam~~t~r. Ömer Pa~a'ya ba~l~~kuvvetler de nehrin kar~~~taraf~nda siperler kazm~~~ve 28 Nisan günü ~iddetli topçu ve tüfek ate~i ba~lam~~t~r. Be~~
saat süren ~iddetli ate~ten sonra sallarla kar~~~k~y~ya ç~karma yap~larak asiler
da~~ t~lm~~t~r. 29 Nisan'da ise asker tamamen kar~~~k~y~ya geçmi~~ve kale ele
geçirilmi~tir".
Bihke'deki büyük muharebeden sonra Hersek bölgesindeki isyan tamamen sona ermi~~ve s~n~r boylar~ndaki asiler ortadan kald~r~lm~~ur. 1850 sonbahar~~ile 1851 ilkbahar~~aras~ nda asiler ile onikisi büyük olmak üzere yirmibe~~muharebe yap~lm~~ur91. Ömer Pa~a Temmuz ay~nda asilerin eleba~~lar~ndan Numan Bey'in de yakaland~~~n~~ve halk~ n huzurunun yerinde oldu~unu merkeze bildirmi~tir. A~ustos sonunda ise bütün eyalette asayi~in sa~land~~~n~, halk~ n huzur ve güveninin tesis edildi~ine dair bir raporu merkeze göndermi~tir. Böylece yakla~~ k ikibuçuk y~l süren karga~a ortam~~kesin
olarak sona erdirilmi~tir".
Sonuç:
Bosna'da isyana kar~~an beyler tutuklanm~~~ve yarg~lanmak üzere ~stanbul'a gönderilmi~lerdir. Böylece Bosna'da devlete muhalif olabilecek herkes
Bosna d~~~ na ç~kar~lm~~t~r". Bu ki~iler Tanzimat'~n gere~i olarak önce Meclis-i Valâ'da daha sonra Dar-~~ ~ura-y~~Askeri'de sorguya çekilip muhakeme
olunmu~tur. ~lk olarak asilerin liderlerinden 15 ki~i ile Tuzlah Mahmud Pa~a
9° Tabs~ratü 7-e~k~ya, s.90-95.
s.96-101.
B.O.A., ~.D. , nr: 14295, 8 Temmuz 1851 tarihli arz tezkiresi; ~.D. , nr:14526, 10 Ekim
1851 tarihli arz tezkiresi.
93 Örne~in önce Belgrat'a gönderilmi~~olan ~zvornikli Mahmud Pa~a ve Tuzlal~~Mahmud pa~azâde Osman Bey yarg~lanmak üzere Istanbul'a gönderilmi~~ve bu nakil i~lemi için 10.000
kuru~~harcama yap~lm~~t~r. B.O.A., ~.D. , nr:13273, 10 Kas~m 1850 tarihli arz tezkiresi; ~.D. , nr:
13588, Lef.1, 15 Kas~m 1850 tarihli Belgrad Muhaf~z~~Vas~f Mehmed'in tahrirau; Babuna,
a.g.e., s.19-20; Palairet, a.g.e., s.153.
91 Tabs~ratii
92
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idam cezas~na çarpunlm~~, ancak cezalar kürek cezas~na çevrilmi~tir. Mal~mud Pa~a'n~n ihtiyarl~~~~sebebiyle kürek cezas~na çarpunlmas~~da uygun bulunmayarak, kürek cezas~na çarpunlm~~~olan o~lu Osman Bey ile birlikte bütün rûtbelerinin al~nmas~na ve ailesiyle birlikte ömür boyu Rodos'a sürgiinüne, ulemadan Nuh Efendi ile ~brahim Efendi'nin bir daha geri dönmemek üzre Konya'ya sürgününe, Ali Pa~a'n~n o~ullar~~R~dvan Pa~a ile karde~i
Rüstem Bey, ~zvornikli Mahmud Pa~a, Sarayl~~Mustafa ve Faz~l Pa~alar, Bihke'li Mehmed Pa~alar, Erkan-~~Eyâletten Ali ve Dervi~~Beylerin aileleri ve çocuklar~yla beraber Rumeli d~~~nda uygun mahallere, suçlu bulunan 63 asinin
iki~er sene süreyle Kütahya ve Bal~kesir taraflarma, suçlan kesinle~meyen
altm~~dokuz ki~inin Bursa'ya gönderilmelerine karar verilmi~tir"
1849'da ba~layan isyan Bosna'daki beylerin etkinli~inin silinmesiyle sona
ermi~tir. Beyler reaya üzerindeki kontrollerini yitinni~lerdir. Beylerin kontrolünden kurtulan reaya bu tarihten sonra farkl~~aray~~lar içine girmi~tir.
Onlar bilinçli bir ~ekilde Tanzimat reformlar~n' istismar etmi~ler ve Bosna'daki çok küçük bir sorunu dahi uluslararas~~bir sorun haline getirmeyi bilmi~lerdir. Devlet yetkilileri geli~en olaylar kar~~nda, beylerin gücünün lunlmas~ndan do~an problemlerin fark~na varm~~lard~r. Bu nedenle reayan~n
toprak sahibi olmas~n~n önüne geçmek, beylere daha fazla itibar etmek gibi
polidkalara yönelmi~lerdir96. Ancak bu çabalardan istenilen sonuç ahnamam~~~ve reaya, Bosna Hersek Osmanl~~hakimiyetinden ç~kma kadar artan bir
ivme ile isteklerini her defas~nda devlete kabul ettirmi~tir. Ali Pa~a'n~n
1850'de yapt~~~~tahmin do~rulanm~~~ve gerçekten de Bosna Hersek otuz y~l
sonra (1878) Osmanl~~Devleti'nden kopardm~~t~r.
1851 May~s~'nda sonuçland~nlan isyan hareketi ile bölgede Tanzimat
uygulanmaya ba~lanm~~t~r. Bu amaçla görevlendirilen müfetti~ler halka hem
Türkçe hem Bo~nakça Tanzimat'~~anlatm~~lard~r. Ancak Tanzimat'~n uygulanmas~~da bölgedeki problemleri halletmeye yetmemi~tir96. Çünkü Cevdet
Pa~a'n~n 1860'da ba~layan müfetti~li~inde, hala Tanzimat öncesinde ortadan
94 B.O.A., I.D., nr:14929, 4 Aral~k 1851 tarihli arz tezkiresi; Valcaniivis Ahmed Lâtfi
Efendi Tarihi IX , 5.27; Bosna'daki olaylardan dolay~~Istanbul'da ikimet etmeye mecbur tutulan
99 ki~inin Bosna'ya geri dönmek için hükümete yapt~~~~ba~vuru kabul edilmi~~ve bu ki~iler 17
Kas~m 1852'de Bosna'ya geri dönmü~tür. LD., nr:16300, 17 Kas~m 1851 tarihli Bosna valisi

Hur~id Pa~a'n~n tahrirau.
B.O.A.,
Meclis-i Mahsus), nr:1530, ~ubat 1869 tarihli Divân-~~Muhasebât
mazbatas~.
96 B.O.A.,
nr:14557, 6 A~ustos 1851 tarihli Mehmet ~akir Bey'in tahrirau; I.D.,
nr:14557, Lef:3, 17 A~ustos 1851 tarihli Mirliva Ahmet Pa~a'n~n tahrirat~.
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kald~r~lmaya çal~~~ lan problemlerin halline çal~~~lm~~ ur". Aksine Tanzimat'in Bosna'da uygulanmas~~yeni isyanlara zemin haz~rlam~~t~ r. Zira bu tarihten
önce ve sonra ortaya ç~ kan isyan harekederi aras~nda önemli bir fark vard~r.
1839-1851 öncesi isyanlar~~Tanzimat'~n uygulanmas~n~~engellemeye yöneliktir. 1851'den sonra ç~ kan isyanlar ise Tanzimat reformlar~ mn tam olarak uygulanamad~~~~iddias~yla ortaya ç~km~~t~ r. Bu yönüyle Tanzimat'~n Bosna
Hersek'te uygulanmas~, Müslümanlar~ n etkinli~inin azalmas~na reayan~n etkinli~inin ise artmas~na hizmet etmi~ tir.

" 21-39, Yay~nlayan Cavid Baysun, Istanbul Ankara 1991, 5.3Pa~a, Tczakir
5.92-98;
Ahmet
Zeki Izgöer, "Ahmed Cevdet Pa~a ve Bosna Islahat~". Divan,
136; Gölen, a.g.t.,
3.6, Istanbul 1999,5.211-223.
97 Ahmed Cevdet
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Aa1411 ee AonaAa, nacronaahy a a ca ~~sat~crinua mal~~
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asit., eli rpn ~~Spe: lieT0,110
3anaAnO-Xpner~al~elty,
Il na ilyxalleAalleny. Aa ey TO Can 6paha 041. ~sAnora
po,Aa ~~~eaen~a, o TOM. 011~~~ a neaveno; nein. ce reby 0060~~b 00.10, ~lAalrb Apyror~~
ruble ~~~ carnpy na epa~~ory HC canl~~c~laitOG akp~~ , ima ce emme-Ise,. 118 A~u6an °camlar% nopa,
non~ta~n~rl~~Aocroa~ler~~~~~141,s00e rouerecrua! °Calle!'
TyprA~r bocny, as~~~~nh~~~
6ocanc~~~~, ~~pana cs~n~a use~n~t~a unAscua ~l raeapc~tn,
u~~~~~~ a ~~~~~ al~pa ~~~~~ pox~~~ne6n~ alue eser-N ~~crypr~une
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riikvi~T~f n~Ma~ll~ ne Cen«. Ona
noTypel~e ~l Alman.. a.laAato 6~~cancno~~~. ac~~.l~curb, ila
~lliT~~~ µapa n~n.11 3anOal•c~ll ma~ll~cr~on~a uhroae~~cayman); Ito Koenainn~alb apa:Annus o6eham~n~a !tapan. ey,
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auocrs cuma: na nal~~Aase~ta l~erw~ce~~o al~poaar~~, Aa
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C .1 O B E Il I
~~,
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el~pi06111Tlerst; 0.10 e> eco y ~~aAe~nAn r~penapn?!
rcenen~a~llc 361.~~~ nen it cain~ll-

Ek: 1 - BOA., ~.D. nr: 10735, Lef: 19, 4 ~ubat 1849 tarihli Srbske Novine (S~rp Haberleri)
Gazetesi. Bosna'da reayaya yap~ lan baslulan anlatan gazete küpf~rii.

Zafer Gölen

.

i0•

.. .

; 44.f...
•

..44......., .1,....,..,:,,,,,,,;:,...,,4,.......

ç.„,..k.- ;.. .t. •
,-.'z'
- r•-......-=-sx--,

<LY't

...JA.,.A....Z.J.041,

....._:_:-£4.
~ •.

-,.<„. ,.., ,i,;..,

-,..: s,.., 4,::‘;',:.

.÷.,»•4•• ,..,•-•'•'.••• ••;•,' ••---14i,..• ~~k...4".

-U.O.'.).,..
..--b:....1.
•
..--.41,...j....» ...
—A1L
~~~~• 6

44.

"
•
~....-...~l~~
<t•t

A-a

ej •

•••••'..

•••-•M`'

.

•

J~.

v ~,k
--TMt"
»43 "
44»

•

• C.A.••-••...-

'
;••••.1..C:4;.f~..;-f

».;

,
*•*,,

•

•

4 ,~.

•

.. .

-

Ek: 2 - BOA., ~ .D., nr: 11217, Bosna'ya Gönderilen Kuvvetlerin Dökümü (Haziran 1849).
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Ek: 3 - BOA., ~.D., 12526, Ömer Pa~a'n~n Bosna'daki isyan~~Basurmakla Görevlendirilmesi ve
Bosna'daki Durumu Anlatan Arz Tezkiresi.
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