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Bir Miladın Şahidi: 
Bosna-Hersek’te 

İsviçreli Bir Doktor 
Josef Koetschet (1830-1898)1

16. yüzyılda Boğaziçi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun başken-
tinde, Cenevreli bir saatçi ve kuyumcular kolonisi oluşmuş; 
1740 yılı civarında sayıları 160’ı bulduğundaysa önemlerinin 

zirvesine ulaşmışlardı. Sultan’ın hakimiyetindeki topraklar, 18. yüzyılın so-
nuna dek İsviçreli seyyah ve maceraperestlerin gözünde tercihe şayan yer-
ler olmaya devam etti; bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda 
da İsviçre Konfederasyonu’nun vatandaşları nazarındaki çekiciliğini koru-
maktaydı. Birinci Dünya Savaşı arifesinde, İsviçre hükümetinin (Bundesrat) 
rakamlarına göre Osmanlı sınırları içerisinde 1.807 İsviçreli yaşamaktaydı. 
Çoğu ticaretle meşguldü ve ancak pek azı ev sahibi ülkenin kültürüne duyduk-
* Prof. Dr. Bochum Ruhr Üniversitesi, Tarih Enstitüsü, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye 
Tarihi Çalışmaları.
** Ludwig Maximilian Üniversitesi, Türkoloji Bölümü, Doktora öğrencisi. [Fransızca 
alıntıların çevirisi için Neşe Altuner ve M. İkbal Bakır’a teşekkür ederim.]
1 Makalenin orijinali için bkz. “Zeuge einer Zeitenwende - der Schweizer Arzt Joseph 
Koetschet (1830-1898) in Bosnien und der Herzegowina“, Südostforschungen: Internationale 
Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas, Band 65/66 (München: 
R.Oldenbourg Verlag, 2006-2007) 292-312.
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ları zihni mesafeyi aşabilmişlerdi.2

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Josef Ko-
etschet, bu duruma bir istisna teşkil etmekteydi. Doktor, Saraybosna’ya yer-
leşmiş, Bosna Vilayeti’nde çeşitli Osmanlı valilerine yaptığı danışmanlık sa-
yesinde gerek yerel idareciler gerekse İstanbul’daki merkezi yönetim men-
suplarıyla yakın bağlar kurabilmişti. Bosna’nın Osmanlı hakimiyetindeki 
son senelerini değerlendirdiği, 5 Kasım 1890 tarihli bir yazma 1863’ten İş-
gale Kadar Bosna-Hersek: Tarihi Hatıratlar başlığı altına toplanmıştır. Ev-
velce iki bölüm halinde yayımlanmış olan bu notlar3, 1878 yılında Habsburg 
ordularının vilayaleti işgaline kadar Josef Koetschet’in Bosna’daki haya-
tı ve faaliyetleri hakkındaki en önemli kaynaklardır. Bundan başka, İsviçreli 
Doktor’un Bosna-Hersek’teki Habsburg hakimiyetinin ilk beş senesini anlat-
tığı ve Fransızca olarak kaleme aldığı bir yazması daha vardır. Bu yazma4, Sa-
raybosna, Bosna-Hersek Bilimler Akademisi arşivi 203 numarada İşgal Son-
rası Bosna’daki Durum hakkında Koetschet Telifatı başlığı altında bulunmak-
tadır. Üzerindeki tarihlemeler, bu metnin 1884 yılında kaleme alındığına ve 
1890 yılında Sadrazam’a gönderilmesi düşünüldüğü ya da gerçekten gönde-
rildiğine işaret etmektedir. Bu yazmanın 63 sayfası, 1878’den beri Habsburg 
İmparatorluğu’nun bilfiil yeni bir vilayeti olan Bosna-Hersek’teki Avusturya-
Macaristan hakimiyetinin5 erken döneminde siyasi, sosyo-ekonomik ve dini 
hayatın çeşitli yönlerini ele almakta ve şu bölümlere ayrılmaktadır: idare, 
gümrük vergileri, mahkemeler, diyanet, okullar ve kamu eğitimi, ziraat mese-
lesi, ticaret ve endüstri, belediyecilik, polis teşkilatı, siyasi özgürlükler ve top-
lumsal yaşam. Koetschet, 1878-1884 yılları arasındaki durumları kitabın hiç-
bir bölümünde münferit olgular olarak değerlendirmemiş, bunun yerine bu 
olguları Osmanlı dönemine nisbetle devamlılık ya da kesintiler şeklinde tas-
vir etmiştir. Koetschet’in kaleminden çıkan bu hatıratın değeri, Bosna tarihi-
nin dönüm noktası olan 19. yüzyılın sonunda, olayları yerel elitlerle ilişkili ol-
ması bakımından hem içeriden hem de bu ülkede yaşayan bir ecnebi olma-
2 Stefan Sigerist, “Schweizer in Konstantinopel im 19. Jahrhundert,” Istanbul: vom imperialen 
Herrschersitz zur Megapolis. Historiographische Betrachtungen zu Gesellschaft, Institutionen 
und Räumen. (ed.) Yavuz Köse. (München, 2006) 131-147, 131-133. Aynı yazarın bu konuda 
kapsamlı bir eseri için bkz. Stefan Sigerist, Schweizer im Orient (Schaffhausen, 2004).
3 Josef Koetschet, Osman Pascha, Der letzte grosse Wesier Bosniens, und seine Nachfolger, 
(ed.) G. Grassl (Sarajevo, 1909). Aynı yazarın, Aus Bosniens letzter Türkenzeit, (ed.) G. Grassl 
(Wien, Leipzig, 1905). Fransızca tutulan ilk kayıtlar 1875 yılında yanmıştır. Bunun için bkz. 
Koetschet, Aus Bosnien letzter Türkenzeit, VI.
4 Bundan sonra sadece “yazma” olarak geçecektir.
5 1879 yılında Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorlukları arasında imzalan 
Yeni Pazar Antlaşması’nın hükümlerine göre Bosna-Hersek resmi olarak hâlâ Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. Anlaşmayla Sultan’ın egemenliği tanındı; Müslüman halkın 
İstanbul’daki Şeyhülislam’la bağlantısına izin verildi; ve Osmanlı parası yürüklükte kaldı. 
Böylece Bosna-Hersek resmiyette Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğinde kalıyordu. Fakat, 
fiiliyatta Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na aitti. Bilhassa, Osmanlı hükümetiyle kurulan 
mutabakatlar, örneğin 1 Ocak 1880 tarihinde işgal edilmiş bölgelerin ortak gümrük birliğine 
alınmasıyla birlikte bozulmuştu. Sultan son egemenlik hakkını da 5 Ekim 1908 tarihindeki 
nihai ilhakla birlikte kaybetti.
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sı hasebiyle dışarıdan betimleyebilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Dok-
tor Josef Koetschet’in, İsviçre vadilerinde başlayıp Bosna dağlarında devam 
eden hayat hikayesiyle ilgilenmek, geride bıraktığı notları anlayabilmek için 
elzemdir.

Osmanlı Hizmetine Girmeden Önceki Seneler

1830 yılında Paris’te neşet eden devrim, İsviçre’de de önemli değişiklikle-
re yol açtı. İsviçre tarihyazımında Nekahat (Regeneration) olarak tabir edi-
len ve 1848’e kadar süren bu yıllarda zaten büyük ölçüde başlamış olan siya-
si süreçler epeyce hızlanmıştı. 1831 yılının sonuna kadar Federasyon’un 11 en 
önemli Kantonu yeni çıkarılan yasalarla halk egemenliğini tanıdı ve Benjamin 
Constants’ın fikirlerine uygun olarak temsilci demokrasiyi inşa etti.6 Bern şeh-
rinde de liberaller gücü ele geçirdiler ve 1831 yılının sonbaharında yeni ana-
yasayı yürürlüğe koydular. Bu anayasa artık “Bern Şehri ve Cumhuriyeti” için 
değil bundan sonra cumhurun yeni adı olan “Bern Kantonu” için geçerliydi.7 
İşte böylesi siyasi değişimlerin yaşandığı bir zamanda Josef Koetschet 14 Şu-
bat 1830 tarihinde muhtemelen Bern Kantonu’na bağlı ve Delémont’tan çok 
da uzak olmayan Grellingen’de dünyaya geldi.8 Ailesi büyük ihtimalle 16. 
yüzyılda Hollanda’dan İsviçre’nin bu bölgesine göç etmişti. Ailenin burada-
ki izleri, 1597 tarihine dek sürülebilmektedir.9 Koetschet ailesinin erken 19. 
yüzyılda meydana gelen olaylara ne derece karıştığı ancak büyük eksikliklerle 
anlatılabilir. Müstakbel doktorumuzun babası Nekahat döneminin İsviçre’yi 
sarstığı bu zaman diliminde Delémont belediye başkanı ve vergi müfettişi ola-
rak görev yapmaktaydı.10 Dolayısıyla olaylarla ilgili olduğunu kesinlikle söy-
leyebiliriz. Çoğunluğu Katolik olan bu bölge, 1815 yılında Bern Kantonu’na 
ilhak olunmuş ve ancak 1897’de bütün bölgeyi kapsayan bir Protestan kilisesi 
cemaatine kavuşmuştu.11 Bu senelerin en önemli konusu, liberaller ve muha-
fazakarlar arasında şiddetli tartışmalara sebep olan 1815 devlet sözleşmesinin 

6 Jean Charles Biaudet, “Der modernen Schweiz entgegen”, Handbuch der Schweizer 
Geschichte, 2. Cilt (Zürich, 1977), 871-986, burada 919 vd.
7 Beat Junker, “Bern zur Zeit der Universitätsgründung. Ereignisse und Gestalten”, Die 
Universiät Bern – Geschichte und Entwicklung, (ed.) Hermann Ringeling, Maja Svilar (Bern, 
1984) 41-52, burada 44-46.
8 Urs Boschung, “Josef Koetschet”, www.hls-dhs-dss.ch [Son erişim: 20 Aralık 2007]. Zdenko 
Levental, “Josef Koetschet – ein Schweizer in ärtzlichen und diplomatischen Diensten der 
Türkei”, Gesnerus 35, (1978), H. 1-2, 79-86, burada 79. Doğum yerini aynı şekilde Grellingen 
olarak göstermektedir. Ludwig Fränke, “Koetschet”, Allgemeine Deutsche Bigraphie, 51. Cilt. 
(Leipzig, 1906) 352-354, burada 352. Doğum yeri olarak her iki ihtimalden de, Grellingen 
veya Delémont, bahsedilmektedir. 1849 yılına ait Bern Üniversitesi öğrenci kataloğunda ise 
doğum yeri Delémont olarak gösterilmiştir, http://www.uniarchiv.unibe.ch/syscomm/images/
mata/1297_1308.gif [Son erişim: 20 Aralık 2007]. 
9 Levental, “Josef Koetschet – ein Schweizer in ärtzlichen und diplomatischen Diensten der 
Türkei”, 79.
10 Boschung, “Josef Koetschet”.
11 Paul-Otto Bessire, Histoire du Jura Bernois et de l’ancien evêché de Bâle (Moutier, 1997) 
238-251; H. T. “Laufen”, Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, 4. Cilt (Neuenburg, 
1927), 613 vd.
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(Bundesvertrag) gözden geçirilmesiydi. Bu revizyonun başarısızlığı, Bern’de 
de siyasi önderliği üslenmek için çaba sarfeden liberallerin12 halk nazarında 
güven kaybetmelerine neden oldu. Liberaller Bern’de, şehirlilerin kırsal bölge 
sakinleriyle siyasi haklar bakımından eşitliği gayesini güdüyorlardı. Bu iddia, 
her şeyden önce şehirlilerin eğitim üstünlüklerinden kaynaklanan sorun halle-
dilmediği için reelpolitik bir temelden yoksundu.13 1834 yılında kurulan Bern 
Üniversitesi’nin bu soruna bir çözüm olması umuluyordu. Aynı sene Bern’de 
radikaller iktidara geldi. Radikallerin ruhban sınıfı karşıtı tutumları, onların 
devlet ile kilise arasındaki münasebetlerin yeniden tanımlanması gerektiğine 
dair kabullerini pekiştirdi. Lakin, “Baden maddesi” kararnamesinin uygula-
masındaki başarısızlık, mezhep sorunlarının gelecek on sene boyunca gün-
deme hakim olmasına sebebiyet verdi.14 Durum gittikçe gerginleşirken, Ciz-
vitlerin tayinlerine dair haberler bardağı taşıran son damla olmuştu. Cizvitler 
Zürih’e 1845 yılında varmış; Restorasyon ve Papalık taraftarı akımları destek-
lediklerine dair söylentilerse kendilerinden önce oraya ulaşmıştı. Radikaller 
ve Katolik Kantonlar arasında Cizvit sorunu nedeniyle giderek keskinleşen 
gerilimler, sonunda askeri çatışmalara yol açtı. Bu çatışmalar Katolik birliğin 
mağlubiyetiyle sonuçlandı. Kantonlar, bunun üzerine askeri çatışmalar esna-
sında kurdukları ittifakı feshettiler ve Cizvitlerin sınır dışı edilmesi ile 1815 
devlet sözleşmesinin tashihi konularında rıza gösterdiler.15

Katolik Koetschet ailesinin oğullarını Cizvit öğrenimi almak üzere El-
sass bölgesindeki La Chapelle Cizvit Lisesi’ne göndermelerinin ardın-
da, İsviçre’de başgösteren mezkur iç siyasi kavgalar yatmaktaydı. Josef 
1848 yılında Strazburg’taki devrimci olaylara karıştı.16 Bunu müteakip Bern 
Üniversitesi’nde tıp öğrenimi görmeye başladı.17 Girdiği kurumun statü-
sü 1848 federal anayasasıyla güçsüzleştirilmişti. Federasyon 1848’den he-
men sonra politeknik bir okul ve bir Federasyon Üniversitesi (Eidgenössische 
Universität) kurma yetkisini elde etmişti.18 1846’dan beri Bern’de hiç mukave-
metle karşılaşmamış egemen radikaller, Bern’in başkent, Zürih’in ise yüksek 
okul mekanı olması fikrine sıcak bakıyorlardı. Ne var ki, Bern’de muhafazakar 
bir hükümet işbaşına geldiğinde, Üniversite ve Kanton yetkilileri arasındaki 
gerilim arttı. Bu gerilimlerin yaşandığı esnada Koetschet, Neuzofingia öğrenci 
birliğinin yöneticileri arasında bulunuyordu ve olaylarla ilgiliydi.19 Sorunlarla 

12 Biaudet, “Der modernen Schweiz entgegen”, 922-927.
13 Junker, Bern zur Zeit der Universitätsgründung. Ereignisse und Gestalten, 44-46.
14 Biaudet, “Der modernen Schweiz entgegen”, 936 vd.
15 Ebenda, 950-970.
16 Fränke, “Koetschet”, 352. Fränke, Koetschet’in bir tatil seyahati esnasında karşılaştığı 
devrimci olaylara sadece tesadüf ettiğini yazmaktadır.
17 Levental, “Josef Koetschet”, 79 vd. Levental, öğrenime başlama tarihini 1848 olarak 
belirtmiştir. Ancak Bern Üniversitesi öğrenci kataloğunda 1308 öğrenci numarası altında bu 
tarih 1849 olarak görülmektedir.
18 Biaudet, Biaudet, “Der modernen Schweiz entgegen”, 1034.
19 Fritz Tschantz, Berner Helveter – Helveter und Bern. Eine Prosopographie 1832-2002. (Bern, 
2002) 301. Verdiği bu literatür bilgisi için sayın David Auberson’a teşekkürlerimi sunarım.
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dolu bu ortam, Koetschet’in 1850 yılında öğrenimine yurt dışında devam et-
mek üzere Bern’i neden terkettiğini açıklayabilir.20 Böylelikle, büyük bilimsel 
başarılara imza atan bir tıp fakültesini terketmiş oluyordu.21 Tıp öğrenimine, 
burada takip edebileceğimiz hiçbir iz kalmaksızın, önce Heidelberg’de devam 
etti.22 Daha sonra, 19. yüzyılda Viyana Tıp Okulu kurucuları Carl Freiherr 
von Rokitansky (1804-1878) ile meslektaşı ve arkadaşı Skoda’nın etkisi altı-
na giren Koetschet, Viyana Üniversitesi’nde iki dönem öğrenim gördü. 1844 
yılından itibaren patalojik anatomi dalında ordinaryus profesör olarak görev 
yapmakta olan Rokitansky, daha 1848 devrimi öncesinde bile diğerlerinden 
daha özgürce düzenlenmiş olan Avusturya başkentindeki üniversitede verilen 
tıp öğreniminin cazibesini önemli ölçüde arttırmıştı. Profesör 1848 sonrasında 
artık sadece bir bilim adamı olarak değil aynı zamanda dünya görüşünü gide-
rek daha geniş bir kamuoyuna açıklayan bir kişilik olarak da ortaya çıkmaya 
başladı. Bu dünya görüşü, düşüncelerinin gösterdiği üzere tamamen rasyonel-
di. Konuşmalarında temel liberal kavramlar tekrar tekrar ön plana çıkıyordu. 
Bunlar ilerlemeye inanç, ahlâki ve mânevi yükselişin yolu ve teminatı ola-
rak eğitim, sadece refahı teşvik etmek için değil aynı zamanda sınıfsal kar-
şıtlıkları da bertaraf etmek için bilimin yaygınlaştırılması talebi, bireysellik 
ve özgürlük, toplumsallaşma, çalışma ve mülkiyet.23 Gezgin öğrenci hayatına 
Paris’te devam etmek üzere Viyana’dan ayrılan öğrenci Koetschet’in dünya 
görüşü, hocasının düşünce tarzından etkilenmiş olsa gerek. Koetschet, 1853 
yılında nihayet Bern’e döndü ve öğrenimini orada 1855 yılında doktora de-
recesi alarak tamamladı.24 Memleketine döndüğünde siyasi durum değişmiş, 
muhafazakarlar radikallere karşı galibiyet kazanmıştı. Bern Üniversitesi’nin 
muhafazası üzerine kavgalar sona ermek üzereydi ve 1854 yılında bu kurum 
için hayırlı bir karar verildi. Radikaller ve muhafazakarlardan oluşan bir hü-
kümetin kurulmasıyla akademideki siyasallaşma sona erdi ve üniversite haya-
tı yavaş yavaş sukunete kavuşmaya başladı.25

Bir siyasi inkılap çağında Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde tıp öğrenimi 
gören Koetschet’in ilgi alanı sadece tıp ile sınırlı kalmamış aynı zamanda bü-
yük ölçüde siyaseti de içermiştir. Hayatının bu temel sabitesi ileride sürek-
li yeniden görülebilecektir. Öğrenimini tamamladıktan hemen sonra Osman-
lı İmparatorluğu’nun hizmetine girmesinin ardında yatan sebepler, yalnızca 
varsayımlara dayandırılabilir. Tarihte Tanzimat-ı Hayriyye adıyla anılan bir 
reform sürecinden geçmekte olan bir ülkeye gitmesi muhtemelen çok belir-

20 Levental, “Josef Koetschet”, 80. Mezuniyet belgesi 2 Ağustos 1850 tarihinde düzenlenmiştir. 
21 Feller, Die Universität Bern 1834-1934, 166 vd.
22 Petra Neller (ed.), Die Universität zwischen Revolution und Restauration: Ereignisse und 
Akteure 1848/49. (Ubstadt-Weiher, 1998).
23 Peter Urbanitsch, “Zwischen Revolution und Konstitutionalismus. Rokitanskys Weg in 
die Politik”, Carl Freiherr von Rokitansky (1804 – 1878). Pathologe – Politiker – Philosoph, 
(ed.) Helmut Rumpler ve Helmut Denk (Wien, 2005), 147-161.
24 Doktora tezinin başlığı “De la disarticulation médico-tarsienne” idi.
25 Feller, Die Universität Bern 1834-1934, 170-181.
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leyici değildi.26 Batı Avrupa’da mevcut ve giderek artmakta olan Şark kültü-
rüne ilgi onu daha çok cezbetmiş olmalı. Bu, bir tür “modern şarkiyaçılık”ın 
önem kazandığı bir dönemdi. Temel özelliği ise, Edward Said’in tanımladığı 
üzere, mezkur kültüre “bilimsel” ve “romantik” yaklaşımlardı.27 Avrupa, git-
gide artan bir kültürel üstünlük duygusu geliştiriyor ve bu varsayımla kendi-
sini dünyanın merkezine yerleştirerek yeryüzünün diğer bölgelerine bakmaya 
başlıyordu. “Şark ve Şarklıları çalışmanın esas aracı olarak, doğa ve insanı 
belli tipler, doğabilim, antropoloji ve kültürel genellemeler içinde tasnif etme 
dürtüsü”nün28 beraberinde getirdiği bir karşılaştırmacılık önem kazanıyordu.

“Şarkiyatçılık” sadece müzikte ya da mimaride görülmedi, hepsinden önce 
sanatı etkiledi. Bunlar, evvela kendilerine Yakın ve Ortadoğu’dan, Kuzey 
Afrika’dan motifler seçen Fransız ressamlardı. Bu sözde “şarkiyatçılar”, İs-
viçre de dahil olmak üzere bütün Avrupa’da, yaptıkları resimlerle piyasaları-
nı iyiden iyiye genişleten taklitçiler de buldular.29 Koetschet, gerek vatanın-
da gerekse yurtdışı ikametlerinde “şarkiyatçılığın” çeşitli vecheleriyle muhte-
melen karşılaşmıştı. Böylece, çok sayıda Batı Avrupalı meslektaşının örneğini 
takip ederek, mesleğine Osmanlı İmparatorluğu’nda devam etme kararı ver-
miş olmalıdır.

Josef Koetschet Osmanlı Hizmetinde

Koetschet’in yolu önce 1855 yılında, Çarlık Rusyası’yla girişilen aske-
ri mücadeleler neticesinde sıkıntılı günler geçiren bir imparatorluğun baş-
kentine düştü. Bu mücadele sonradan, Kırım Savaşı adıyla kötü bir şöhre-
te kavuşmuştur. G. Grassl’ın beyanlarına bakılırsa, Josef Koetschet Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki ilk senelerinde Üsküdar’da bulunmuş ve en geç 1857’de 
askeri hekim olarak Birinci Hassa Ordusu’nda görev yapmıştı.30 Yine Grassl’a 
göre Koetschet, aynı sene içinde muhtemelen Kafkasya muharebe alanında-
ki Tunus birliklerinde baş-tabip olarak bulunmuş, Osmanlı kumandanı Ömer 
Paşa Latas ile orada tanışmış ve sonrasındaysa paşa onu, müteakip altı sene 
için katibi ve özel doktoru olarak hizmetine almıştı.31 Bu beyanlar kuşkuyla 
karşılanmalıdır. Zira, Ömer Paşa Latas 1856 yılının başından itibaren Osmanlı 
başkentinde bulunmuş ve 1857 yılında Bağdat Valisi olarak atanana kadar da 
26 Bu dönem için bkz. Michael Ursinus, “Tanzimat”, Lexicon zur Geschichte Südosteuropas. 
(ed.) Edgar Hösch, Karl Nehring ve Holm Sundhaussen. (Wien, Köln, Weimar, 2004), 677 vd.
27 Edward Said, Orientalism, (New York, 1979), 149.
28 Aslı Çırakman, From the “Terror of the World” to the “Sick Man” of Europe. European 
Images of Ottoman Empire and Society from the Sixteenth Century to the Nineteenth. (New 
York, 2002), 17.
29 John M. MacKenzie, Orientalism: History, Theory and the Arts. (Manchester, New York, 
1995) 43 vd. Ayrıca bkz., Gérard Georges Lemaire, Orientalismus. Das Bild des Morgenlandes 
in der Malerei (Köln, 2000).
30 Koetschet, Osman Pascha, [Grassl’ın giriş yazısında], 21.
31 Koetschet, Aus Bosniens letzter Türkenzeit, VI. Josef Koetschet, Ömer Paşa Latas hakkında 
da bazı hatıralarını kaleme almıştır. Bunlar, 1885 yılında yayınlanmıştır. Bkz. Koetschet, 
Erinnerungen aus dem Leben des Serdar Ekrem Omer Pascha. (Sarajevo, 1885). Bu bilgiyi 
sağladığı için Dr. Hans-Christian Maner’e müteşekkirim.
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orada kalmıştı. Koetschet Paşa’ya Bağdat’a kadar refâkat etmiş ve Osman-
lı İmparatorluğu’nun bu eyaletinde 1860’a kadar kalmışlardır.32 Hizmetine 
girdiği efendisi, Hersek’te çıkan bir ayaklanmayı bastırmak üzere 1861’de 
Bosna’ya gönderildiğinde, Koetschet de artık hayatının geri kalanını şekillen-
direcek olan Güneydoğu Avrupa’nın bu kısmına onunla birlikte gitmişti. 1863 
yılı Aralık ayında önce Saraybosna şehir ve zabtiye doktoru olarak atanmış ve 
İsviçre’ye yaptığı bir seyahatten sonra 1864 yılı Mayıs ayının ilk günlerinde 
nihai olarak Bosna’ya yerleşmişti.33 1865’te açılan askeri hastanenin kurulu-
şuna muhtemelen katılmış ve yine tahminen onun tavsiyesi üzerine Vali ta-
rafından din farkı gözetilmeksizin bütün hastalara açık tutulan 40 yataklı bir 
hastane inşa ettirilmişti. Bu hastanenin yapımı 1866 yılında tamamlandı.34

Toplumsal İletişim Ağları

Koetschet’in hatıratında Bosna valilerine yaptığı çevirmenlik, sırdaşlık ve 
danışmanlık görevlerine genişçe yer verilmektedir. Acaba İsviçreli Doktor, 
çeşitli valilerle yakın ilişkiler kurabilmesini sağlayan hangi toplumsal ileti-
şim ağları içerisindeydi? Koetschet Saraybosna’da zabtiye ve askeri doktor-
luk görevini yürütmekteyken, 1861-69 yılları arasında valilik yapmakta olan 
Topal Osman Paşa’nın idareciler kadrosuna mensuptu. Bu iki adam arasın-
da, Koetschet’in tasvir ettiği çağı da yansıtan, kişisel bir dostluk gelişmişti.35 
Buna göre, iktisadi refahın sağlanması, yol ve demiryollarının yapımı, okul36 
ve kütüphanelerin desteklenmesi ile Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanların37 
yan yana ve bir arada huzur içinde yaşayabilmelerinin temini gibi konular 
o yılların genel karakteristiğiydi. Topal Osman Paşa hakkında öngörülen 
olumlu tabloya vakanüvis Müvekkit de katılmaktadır. Müvekkit onu cömert, 
misafirperver ve çok sayıda fakire kendi malından bağışlarda bulunan biri 
olarak tasvir etmiştir. Benzer şekilde Paşa, zanaatları, bilhassa debbağlığı ve 

32 Koetschet, Erinnerungen aus dem Leben des Serdar Ekrem Omer Pascha, 46-120.
33 Koetschet, Osman Pascha, 10.
34 A.g.e., 12; Levental, “Josef Koetschet”, 80. Ayrıca aynı yazarın bkz. “Povijest medicine”, 
Medicinska enciklopedija, 8. Cilt, (Zagrep, 1963), 224. Vakanüvis Müvekkit, Şeyh Mağribi 
semtindeki devlet hastanesinin açılışını 28 Temmuz 1866 olarak tarihlemektedir. Salih Sıdki 
Hadžihuseinović Muvekkit, Povijest Bosne, 2. Cilt (Sarajevo, 1999), 1122 v.d. Vjekoslav 
Kušan’ın yazdığı üzere, bu hastane Gazi Hüsrev Begova Vakfı tarafından finanse edilmiştir. 
Vjekoslav Kušan, Zdrastvene prilike starog Sarajeva (Beograd, 1934) 67 v.d. Bosna’daki ilk 
hastaneler için bkz. Izet Mašić, Korijeni medicine i zdravstva u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, 
2004) 88-100, askeri hastaneler için ise 93-96.
35 “Kusursuz memur, müsamahakar filozof ve fakir babası mükemmel adam Osman Paşa’nın 
mesut ve bahtiyar zamanını bugün hâlâ derin bir tahassüsle anmaktayım. O benim için sadece 
samimi bir arkadaş değil, aynı zamanda müşfik bir baba gibiydi.” Koetschet, Osman Pascha, 36.
36 1850’li yıllarda Rüşdiye ve Kur’an kursları halihazırda açıktı. Osmanlı’da eğitim sisteminin 
reformu için bkz. Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education in the Ottoman 
Empire 1839–1908: Islamization, Autocracy and Discipline (Leiden, Boston, Köln, 2001) 65-
82. Saraybosna’daki ilk Rüşdiye 1864 yılında açıldı. Bkz. Yazma, 19.
37 Noel Malcolm, Bosnia. A Short History (Londra, 1996) 129 vd. Malcolm, Topal Osman Paşa 
dönemini büyük ölçüde Josef Koetschet’in hatıralarına dayanarak anlatmaktadır.
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kunduracılığı da desteklemiştir.38 Bir Fransisken papazı olan Grga Martić onu 
güvendiği biri olarak tanıtmış;39 aynı tarikate mensub olan Jako Baltić ise va-
kayinamesinde, paşanın Hıristiyanlara karşı iyi davrandığını vurgulamıştır.40 
Baltić, diğer yandan, Topal Osman Paşa’nın idareciliğinin olumsuz yönleri 
olan yüksek vergi yükümlülüğü41 ile onunla birlikte Bosna’ya gelen akrabala-
rının aç gözlülüğünden kaynaklanan sorunlara da işaret etmiştir.42 Ne var ki, 
doktor Galanta ve Koetschet onun maiyyetine yükseldiklerinde, valiye yak-
laşım olumsuz manada değişmeye başlamıştı. Vali’nin Katolik kilisesinin43 
haklarına artık saygı göstermemesi nedeniyle doktorlar da suçlanır olmuştu. 
Bu Fransiskenin nazarında İsviçreli doktor, Müslümanlar arasında Katolikliği 
maskara eden ve karısının yüksek rütbeli Osmanlı memurlarına fahişelik yap-
tığı bir farmasondu.44

Koetschet, Bosna’daki Osmanlı yönetici elitine mensubiyetinin yanısıra Av-
rupalı büyük güçlerin Saraybosna’da ikamet etmekte olan temsilcileriyle de 
görüşüyordu.45 Bu yerel ilişkiler ağı, hem 1864’ten önceki senelerde hem de 
İstanbul ikametleri esnasında kurduğu diğer ilişkilerle birleşince daha da ge-
nişledi. Topal Osman Paşa sayesinde ulaştığı konum, Safvet Paşa’nın (1869-
1871) yeni vali olarak atanmasıyla tehlikeye düşmüştü. Büyük ihtimalle, 1862 
yılında Koetschet’in Üsküdar’da Ekrem Ömer Paşa maiyyetinde çalıştığı za-
manlarda birbirlerine tesadüf etmişlerdi. Her ne kadar Koetschet’in kişisel 
olarak yeni valiyle araları pek yok ise de, tanışıklıkları vesilesiyle siyasi me-
selelerde sır katipliği ve tercümanlık yapmasına izin verildi.46 Keoetschet’in 
anlattıklarına göre, 1870’lerin başında özellikle Vali Mehmet Asım Paşa 
(1871-72) idaresinin başlangıcından itibaren Saraybosna’da atmosfer değiş-
meye başlamıştı. Artık “dinler arası nefret” ilk defa görünür olmuştu.47 Sırp-
Ortadoks kilisesinin kulesi Gazi Hüsrev Bey Camii’nin minaresinden yüksek 
inşa edildiğinde, şehrin Hıristiyan ve Müslüman sakinleri arasında yaşanan 
ve tırmanmakta olan zıtlaşmalar iyice belirginleşmeye başladı.48 Bu devirde 
38 Muvekkit, Povijest Bosne, 1139.
39 Grga Martić, Zapamćenja (1829.-1878.), (Zagrep, 1906) 46. 
40 Jako Baltić, Godišnjak od događaja i promine vrimena u Bosni 1754 – 1882, (Sarajevo, 
1991) 260 vd.
41 Topal Osman Paşa’nın akrabaları çeşitli vazifelerde görevlendirildi. Kardeşi Trovnik kadısı 
olarak atanmıştı. Bkz. Godišnjak od događaja i promine vrimena u Bosni 1754 – 1882, 251 vd.
42 Muhtemelen burada kastedilen, mezkur kiliseye padişah fermanıyla tanınan bazı 
ayrıcalıkların ihlal edimesiydi. Buna bazı vergilerden muafiyet de dahildi. Bkz. Srećko Džaja, 
Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Herzegowina. Voremanzipatorische Phase 
1463 – 1804 (Münih, 1984) 181-186.
43 Baltić, Godišnjak od događaja i promine vrimena u Bosni 1754 – 1882, 252.
44 A.g.e., 230. Yazar, 1864 yılında şu devletlerin Saraybosna’da birer elçilik tarafından temsil 
edildiğini belirtmektedir: Fransa, Avusturya, İngiltere, Rusya ve Prusya.
45 Koetschet, Osman Pascha, 37.
46 A.g.e., 55.
47 A.g.e., 55.
48 Aynı kitabın 63. sayfasında geçen bilgiye göre, Mustafa Asım Paşa Giritli bir çiftlik sahibinin 
oğluydu ve yüksek askeri rütbelere ulaşmıştı. Paşa, Paris’te Osmanlı askeri ataşeliği, Mostar 
ve Saraybosna’daki orduların kumandanlığı ve ayrıca İstanbul’da zabtiye müşirliği yapmıştı.
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Koetschet, taraflar arasında idare-i maslahat etmeye ve ilişki ağını her yöne 
genişletmeye başlıyordu.

Osmanlı başkentindeki kişisel ilişkileri hakkında bazı bilgilere, 1872 yılın-
da İstanbul ikameti esnasında tuttuğu notlardan ulaşılabilir. Bu seyahate vesi-
le olarak Derviş Paşa’nın bir dileğini göstermektedir. Buna göre, Derviş Paşa 
İsviçre’den dört baş inek ve bir baş boğa alıp bunları Sultana ulaştırmak ve 
bu hediyesinin karşılığında Sultan tarafından serasker tayin edilmek arzusuy-
la Koetschet’in yardımına başvurmuştu. Koetschet Haliç’e vardığında hem 
sâbık Bosna valileri Topal Osman Paşa ve Ömer Fevzi Paşa hem de müstak-
bel vali Mustafa Paşa49 (1872-73) ile buluşmuştur. Koetschet bu sonuncusu-
nu, 1871 yılında Saraybosna’dan Viyana’ya beraberce yaptıkları seyahatten 
beri tanımaktaydı ve daha sonra tercüman (dragoman) olarak göreve devam 
etmesini de bu tanışıklığa borçluydu. Koetschet’in tanıdıklar silsilesine, Er-
meni kökenli yüksek rütbeli bir Osmanlı memuru ile en geç 1867 senesinde 
Bosna’daki ikameti esnasında tanıştığı Konstantin Efendi de eklenebilir. Her 
ikisi de Bosna’da Osmanlı hakimiyetinin sonunu bizzat tecrübe etmişlerdi.50 
Bu ilişkiler ağına kısa bir bakış, elbette Koetschet’in ilişki içinde bulunduğu 
bütün muhitini aksettirmeye yetmez. Lakin, Bosna ve Osmanlı başkentindeki 
ikametleri sırasında kurduğu ilişkiler ağının oluşum ve gelişimini göstermesi 
açısından da önemlidir. Çok sayıda Osmanlı memuruyla sıkı ilişkiler kurma-
ya açıkça özen göstermekle birlikte, İsviçrelilerle muaşerete pek değer verme-
mişti. En azından, Koetschet’in hatıratları Osmanlı İmparatorluğu’nda kendi-
siyle aynı zaman diliminde yaşamakta olan diğer İsviçrelilerle temaslar konu-
sunda sessiz kalmaktadır. 19. yüzyılın ortalarında sadece İstanbul’da 100 ka-
dar İsviçreli yaşamaktaydı. Mamafih bu İsviçreliler, Stefan Sigerist’in ayrıntılı 
olarak anlattığı üzere, “ne içinde yaşadıkları yabancı kültür ve dini ne de fark-
lı siyasi ve toplumsal yapıları derinlemesine kavramaya çaba gösterdiler.”51 
Koetschet’in hemşerilerini mesleki ve şahsi muhitine dahil etme hususundaki 
ilgisizliğinin ardında yatan sebeplerden biri, onların misafir ülke karşısında 
takındıkları bu tutum olabilir. Nihayetinde o, yeni ülkesinin meseleleriyle sa-
dece ilgili değildi, aynı zamanda bu ülkenin siyasi ve toplumsal yapısının da 
bir parçası olmuştu.

Bosna’da Osmanlı Hakimiyetinin Sona Ermesinin Nedenleri Hakkında 
Josef Koetschet’in Yorumları

Josef Koetschet, Prens Nikola ile sınır anlaşmazlıklarını müzakere etmek 
üzere 1872 yılında Karadağ’a doğru yola çıktı. Zaten birbirlerini 1861 sene-
sinden beri tanımaktaydılar ve Karadağ hükümdarı, İsviçreli doktordan bulun-
duğu ricayı tekrarlayıp hizmetine girmesini istemişti.52 Fakat doktor Bosna’da 
kalmayı tercih etti. Bosna’ya karşı beslediği duygularıysa 1861 yılında ger-
49 Trebin’de bir mera anlaşmazlığını çözmek istediğinde sorunlar yaşamıştı. Bkz. A.g.e. 23 vd.
50 Sigerist, “Schweizer in Konstantinopel im 19. Jahrhundert,” 133.
51 Yazma, 43.
52 Koetschet, Osman Pascha, 1.
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çekleştirdiği ilk kısa ziyareti esnasında şu kelimelerle ifade etmişti:

“Zarif dağları, yeşil vadileri ve berrak su kaynaklarıyla bana aziz vatanım 
İsviçre’yi hatırlatan bu ülkeye karşı derhal büyük bir muhabbet kesbettim.”53

Bundan ötürü, Koetschet hatıratlarında “biz”den bahsettiği yerlerde, hiç tar-
tışmasız bir parçası olduğu yerel Osmanlı elitinden ziyade kendisini ait hisset-
tiği Bosna toplumunu kastediyor olsa gerektir. Bosna’nın geleceği hakkında 
ne derece kaygılandığı, görev süresi biten Vali Mustafa Paşa ve halefi Mehmet 
Akif Paşa’ya (1873-74) yazdığı raporda görülebilir:

“Bosna, her taraftan kuşatılmış, çok büyük tehlikeler içinde bulunan ve ku-
şatılmışların yarısından çoğunun kuşatanlarla hempâ oldukları bir şehirdir. 
Cesur ama mağrur garnizon, hasmane düşünceli soydaş kardeşlerini tard et-
tiğinde, onları adalet ve iyi niyetle kendi çıkarı için kazanmak yerine onları 
aşağılar ve zulmeder. Bu durumda kuşatılmış bir şehir uzun süre dayanamaz. 
Er ya da geç düşer. İşte bundan dolayı, bölgedeki Osmanlı hükümeti nüfu-
zunun son senelerde nasıl azaldığını; din nefreti ve ziraat alanında yaşanan 
çekişmelerin halkı nasıl iki uzlaşmaz ve düşman kampa ayırdığını ayrıntılı 
olarak anlatmaya çalıştım. Bundan böyle, Herseklilerin Karadağ’dan, Bos-
nalı Sırpların Sırbistan’dan ve barışsever Katoliklerin de Sava’nın öte tara-
fından gözlerini kaçırdıklarını görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Bunun yanısıra, 
giderek büyüyen ve komşu ülke Avusturya-Macaristan’da da rağbet görmeye 
başlayan Slav tahriklerinin Avusturya-Macaristan hükümeti tarafından doğ-
rudan teşvik edildiğini düşünmek için bir sebep olmasa bile, monarşinin gü-
ney sınırlarını güvence altına almak adına, Viyana kat‘i bir adım atmak zo-
runda kalabilir. Raporumu, bu güzel eyaletin komşu monarşiye kaptırılmasına 
mani olacak ve halkın daimi surette teskinini mümkün kılacak bir amil varsa, 
bunun, ancak idarenin her alanında yapılacak kapsamlı liberal reformlarla 
sağlanabileceğini bildirerek bitirdim.”

Koetschet’e göre Bosna-Hersek’in Osmanlı hakimiyetinden çıkmasına se-
bep olan hususları tek tek ele alabiliriz. Koetschet, herşeyden önce, yerel Müs-
lüman halk ile Osmanlı idaresi arasında artmakta olan bir zıtlaşmaya dikkat 
çekmektedir. Böylesi bir yabancılaşma, evvelce 18. yüzyılın sonunda dış poli-
tikada tehditler arttığında ve eyalet içindeki sorunlar çözülemediğinde tecrübe 
edilmişti.54 Karşılaştırılabilir bir durum, 19. yüzyılın ikinci yarısında da ortaya 
çıktı. Koetschet hatıratında, 1866 senesinde Königgrätz’de (Hradec Kralové) 
yaşadığı Avusturya bozgunundan sonra Habsburg İmparatorluğu’nun Bosna-
Hersek’i ilhak edeceğine dair ilk işaretlerin geldiğini zikretmiştir. Koetschet, 
Viyana’nın İtalyan topraklarını kaybedişinin ardından, kayıplarını bu bölge-
nin ilhakıyla telafi etmesi fikrinin Fransız diplomatlar tarafından beslendiği-

53 A.g.e., 74 vd.
54 Markus Koller, Bosnien an der Schwelle zur Neuzeit. Eine Kulturgeschihte der Gewalt 
(1747 – 1797), (München, 2004) 190-197.
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nin ayan-beyan ortada olduğunu da ifade etmiştir.55 Beş sene sonra, Haliç’teki 
Osmanlı dostu Habsburg büyükelçisi Anton-Prokesch-Osten56 geri çağırılıp 
yerine Graf Zichy gönderildiğinde ve Saraybosna’ya da yeni bir konsolos ta-
yin edildiğinde, İsviçreli doktor, yeni vatanını böylesi bir kaderin beklediği-
ne dair başkaca bir alameti daha görmüştü. 8 Kasım 1871 tarihinde Dışişleri 
Bakanlığı’na atanan Gyula Andrássy, “monarşinin eski doğu politikası gele-
neğini bozarak inisiyatifli yeni bir diplomasi başlatmaya” karar verdi.57 Böy-
lece Viyana’nın doğu politikasının yön değiştirmesi, bu süreçte yeni isimlerin 
sahneye çıkmasına imkan verdi.58 Osmanlı İmparatorluğu, büyüyen bu tehdidi 
askeri olarak yeterince karşılayamamıştı. Koetschet’in bildirdiğine göre, 1878 
yılında yüksek rütbeli Osmanlı memurları arasında bile Bosna-Hersek’in im-
paratorluk sınırları içinde kalmasının arzulanabilir olup olmadığına dair şüp-
heler uyanmıştı.

Ne var ki, yerel Müslüman halk ve Osmanlı idaresi arasında yaşanan yaban-
cılaşmanın, iç siyasetten kaynaklanan sebepleri de vardı. Bunların en önemli-
lerine burada kısaca değinmeye çalışacağız. 18. yüzyılda ortaya çıkan bu sü-
reç, en geç 1830’lardan itibaren yoğunluk kazanmaya başladı. Sadece Topal 
Osman Paşa’nın valiliği esnasında kısa süreliğine kaybolmuşa benzemekte-
dir. Askeri ve siyasi yapıda meydana gelen değişiklikler Bosnalı Müslüman-
lar arasında dirence yol açtı. Bu direnç ilk kez Hüseyin Kaptan Gradaščević 
etrafında cereyan eden olaylarla doruk noktasına ulaştı.59 Öncelikle Tanzimat 
devri çerçevesinde düşünülen pek çok reform, ancak 1850-51’de çıkan isya-
nın bastırılmasından ve çok sayıda bey ve paşanın Anadolu’ya mecburi sür-
gününden sonra uygulanabildi ki, bu bey ve paşalardan çoğu sonradan ülke-
lerine geri dönmüşlerdir. İç politikadaki reform çabalarının yanısıra, askeri 
yenilgiler de bu yabancılaşma sürecine önemli ölçüde katkıda bulunmuştu. 
Rusya ile girişilip Bâb-ı Ali adına hezimetle sonuçlanan savaştan ve akabin-
de imzalanan Ayastefanos (1878) barış antlaşmasından sonra, Josef Koetschet 
Bosna’daki durumu gayet karamsar bir biçimde tasvir etmektedir:

“St. Stefano barış antlaşmasının Bosna’da otonom bir hükümet biçimi-
ni öngören maddelerinin, Bosnalı Müslümanların eski özlemlerini uyandır-
dığı bilindik bir sırdı. Bu Müslümanlar kendilerine 1851’den beri fazlasıy-
la Avrupalı görünen Osmanlı hükümetine tahammül etmek zorunda kalmış fa-
kat aslında ona gerçekten hiçbir zaman ısınamamışlardı. Bu talihsiz savaş, 
Türk makamlarının itibar ve gücünü tamamen ortadan kaldırmış; Beylerbe-

55 Koetschet, Osman Pascha, 13.
56 Daniel Bertsch, Anton Prokesch von Osten (1795-1876), Ein Diplomat Österreichs in 
Athen und an der Hohen Pforte: Beiträge zur Wahrnehmung des Orients im Europa des 19. 
Jahrhunderts, (München, 2005) 429-431. 
57 Koetschet, Osman Pascha, 54 vd.
58 Andrássy öncülüğünde ortaya çıkan yeni ve agresif doğu politikası için bkz. Bertsch, Anton 
Prokesch von Osten, 428.
59 Bu olayların detaylı bir anlatımı için bkz. Ahmed S. Aličić, Pokret za autonomiju Bosna od 
1831. do 1832. godine, (Sarajevo, 1996)
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yi ise Osmanlı prestijinin Bosna-Hersek’te de kaybolduğu gerçeğini görmez-
den gelememişti.”60

Reform zamanında ele alınmaya başlanan değişikliklerden bir tanesi 1865-
66’da yürürlüğe konan Vilayet Nizamnamesi’ydi. Buna göre Bosna, vilayet 
yapıldı; ve bütün bölge her biri bir mutasarrıf tarafından idare edilen yedi 
sancağa61 ayrıldı. Dīvan, yerini haftada iki kez Vali başkanlığında toplanan; 
dini temsilciler (üçü Müslüman, ikisi Hıristiyan) ve yüksek rütbeli memur-
lardan oluşan bir idare meclisine bıraktı.62 Bundan başka, senede bir kez Vali 
önderliğinde bir Vilayet Umumi Meclisi toplanıyor ve bu meclise mezkur yedi 
sancağın herbirinden ikisi Müslüman ve biri Hıristiyan63 üçer temsilci yol-
lanıyordu. İki farklı konakta toplanan bu iki meclis64 yalnızca tavsiye işlevi 
görüyordu. Bundan dolayı Koetschet bu reformların başarısının, Vali’nin iyi 
niyetine çok fazla bağlı olduğu ve bu şekilde başarılı olmalarının mümkün 
olmadığı gerekçesiyle eleştirmişti.65

Gerek toplum içinde artmakta olan gerilimleri aşacak etkin bir idarenin 
kuruluşu, gerekse zirai sorunların halledilmesi çözülememiş birer problem 
olarak kalacaktı. Koetschet, 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi ve 1857 tarihli 
Mahrec Nizamnamesi66 sayesinde, Hıristiyan çiftçilerin toprak sahipleri karşı-
sındaki hukuki durumlarının, gerçi bu yasaya bağlı kalmaları toprak sahiple-
rinin iradelerine bırakılmış olsa dahi, düzeltildiğini yazmaktadır. Bu iki gurup 
arasındaki münasebetler çoğu durumda nisbeten dostane görünüyordu.67 Çift-
çi nüfus için en ağır yük, aşar vergisinin toplanmasıydı. Mültezimin elinde 
tuttuğu bu hak, Topal Osman Paşa tarafından açıkça ortadan kaldırılmaya ça-
lışılmıştı. Yerine, doğrudan bir arazi vergisinin alınması isteniyordu. Ancak bu 
öneri Osmanlı hükümeti tarafından reddedildi.68 Bunun bir nedeni, dış borçla-
rın geri ödemesi için mültezimlerden gelecek paraya ihtiyaç duyuluyor olması 
gerektir. Üstelik 1872 senesinden beri vergiler devamlı surette artmıştı. Zira 
bu dönemde çıkarılan bir yasal düzenleme, aşar vergisinin her yıl bir evvelki 
seneden daha fazla olmasını şart koşuyordu.69 Mültezimlerin sık sık haddini 
aşan talepleri, köylüler için fazladan bir yük daha demekti.
60 Koetschet, Aus Bosniens letzter Türkenzeit, 71.
61 Bunlar Saray (Sarajevo), Travnik (Travnik), Bihke (Bihaó), Panaluka (Banja Luka), İzvornik 
(Zvornik), Hersek (Hersek) ve Yeni Pazar (Novi Pazar) sancaklarıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Hazim Šabanović, Bosanski Pašaluk. Postanak i Upravna Podjela (Sarajevo, 1959) 233. 
62 1867 yılından sonra bir padişah fermanı uyarınca artık yalnızca iki Müslüman ve iki 
Hıristiyan bu meclise üye olabilecekti. Bkz. Ahmed S. Aličić, Uređenje bosanskog ejaleta od 
1789. do 1878. godine (Sarajevo, 1983) 102 vd.
63 A.g.e., 106-110. Aličić, her bir sancaktan ikisi Müslüman ikisi de Hıristiyan olmak üzere 
dörder temsilcinin bu meclise üye olduğunu düşünmektedir. Bkz. Šabanović, Bosanski Pašaluk, 
97. Böylece mecliste toplam 28 vekil bulunmaktadır.
64 Muvekkit, Povijest Bosne, 1117-1119.
65 Koetschet, Osman Pascha, 6 vd.
66 Her iki düzenleme için bkz. Martha Čuprić-Amrein, Die Opposition gegen die österreichisch-
ungarische Herrschaft in Bosnien-Herzegowina (1878-1914), (Bern, 1987), 201 vd.
67 Koetschet, Osman Pascha, 6.
68 A.g.e., 8 vd.
69 Milorad Ekmečić, Ustanak u Bosni 1875-1878 (Sarajevo, 1973) 25-28.
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Koetschet, yukarıda bahsettiğimiz hatıratta, Slav tahriklerinin Bosna’daki 
siyasi durumun dengesizleşmesine neden olduğundan da bahsetmiştir. Bu 
konu, geç 1860’lardan itibaren Koetschet’in hatıratında, daha önemli bir yer 
tutmaya başlar. İsviçreli doktorun dediğine göre “Sırbistan’a özgürlük” slo-
ganları da bu devirde ortaya çıkmıştı:

Hıristiyan köy halkı arasında, Türk boyunduruğundan kurtulma ya da daha 
ziyade atalarından kalan toprakları kısa zamanda ele geçirme arzusu ancak 
şimdi uyanmaya başlıyordu.70

Artık kuvvetle gözlemlenebilen bu atmosfer, Bosna’nın hem içinde hem de 
dışında yapılmakta olan tahrikleri palazlandırmış olmalı. Her ne kadar, ayrın-
tılarından yeterince haberdar olmasalar bile, Osmanlı makamları da bu ge-
lişmelerin farkındaydı. Bosna Valisi’nin Koetschet’e okuduğu ve Bâb-ı Ali 
tarafından gönderilmiş bir yazı buna işaret etmekteydi. Veziriâzam’a sunul-
muş bu yazı, Bosna-Hersek’teki Slav-Rus tahrikleri hakkında Almanca ve 
Fransızca’dan tercüme edilmiş bir layiha idi. Layiha, hem Slav propaganda-
sının varlığı ve temayülleri hakkında izahatler hem de Balkanlar’da faaliyet 
gösteren Slav tahrik komitelerinin bir envanterini ihtiva etmekteydi. Buna 
göre, Belgrad Metropoliti Mihail, Bosna’da yürütülen tahrik heyetinin başı-
na atanmıştı. Dubrovnik’teki Rus Başkonsolosluğu ile Mostar’daki muavin 
Konsolosluk ise Hersek’te aktif olarak çalışmaktaydı. Mostar’da Žitomislić 
Manastırı ökümeni Serafim Perović, Arşimandrit Leontije Radulović ile onun 
okul öğretmeni olarak çalışan kardeşi bu konuda özel bir çaba sergilediler. 
Mezkur yazı Bosna Valisi’ni, Mostar’da bulunan Žitomislić Manastırı’nı ara-
ma emri vermeye sevketti. Bu işi icra etmek üzere görevlendirilen Koetschet 
şu itirafta bulundu:

“Özgürlük düşkünü bir Hıristiyan olarak kendimi onunla bir hissettim ve 
çoğu şeyi dokunmadan bıraktım. Çünkü ekümen Sefarim’in tehlikeli bir pro-
vakatörden bakşa herşey olabileceğine kâniydim.”71 

Buna mukabil Osmanlı yetkilileri Arşimandrit ve kardeşinin evinde yaptık-
ları aramada, tutuklanmalarını ve sürgüne gönderilmelerini sağlayacak yete-
rince malzeme bulmuş olmalılar.72 1870 senesinin ilkbaharında Veziriâzam’ın 
desteğiyle bir Polonyalı Saraybosna’ya geldi. Koetschet, İstanbul’daki bir ar-
kadaşı vasıtasıyla bu adamın vazifesi hakkında bazı bilgiler edinmişti. Buna 
göre Osmanlı İmparatorluğu, sınırları dahilinde ve haricinde faaliyet gösteren 
Slav tahrik komitelerini gözetlemek üzere bir Polonyalı gizli istihabrat bürosu 
kurdurmuştu. Kendisini “Mr. Arnold” olarak tanıtan bu kişi, Bosna’ya gelen 
büro ajanlarından biri olmalıydı. Veziriâzam’ın vefatıyla birlikte bu istihbarat 
bürosu kapandı ve Arnold Bosna’dan ayrıldı.73

70 Koetschet, Osman Pascha, 6.
71 A.g.e., 48.
72 Ag.e., 49.
73 A.g.e., 50-52. Bu bağlamda bkz. Dragoslav Stranjaković, Politička propaganda Srbije u 
jugoslovenskim pokrajinama 1844-1858 godine (Belgrad, 1936).
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Koetschet, gerek Osmanlı idaresi gerekse Ortodoks din adamlarıyla dengeli 
bir ilişki yürütmeye gayret ediyordu. Bu, 1872 senesinde şu vakıadan da belli 
olmaktadır: Saraybosna Ortodoks cemaati, inşa halindeki kilisenin tamamlan-
ması için para toplamak üzere Rusya’ya iki temsilci göndermişti. Bunlardan 
biri hızlıca geri döndü. Diğeri, yani Arşimandrit Kosanović, ise birkaç ay daha 
orada kaldı. Böylece, kilise kürsüsünün ve [mabedi kilisenin orta bölümünden 
ayıran üzeri aziz resimleriyle kaplı] ikonostasi kısmının Rus işçiler tarafından 
tamamlanabilmesini sağladı. Bundan başka, Bosna-Hersek’te Ortodoksluğa 
zulmeden Osmanlılara karşı onlardan siyasi yardım da talep etti.74 Osmanlı 
makamları, Arşimandrit hakkında daha fazla bilgi içermeyen bir ithafı da ih-
tiva eden risale kendilerine sızdırılana dek, mezkur gelişmelere engel olmadı-
lar. İşte Koetschet, burada devreye girdi. Vali’nin talimatı üzerine, “Bosna’da 
Ortadoksluğa Zulümler” başlıklı risalenin muhtevasını aktaracaktı. Bu yayın, 
Osmanlı idaresine karşı çok sayıda hakaret içeriyordu. Mamafih, İsviçreli 
doktor Vali’yi bu yayının muhtevasından haberdar etmekten kaçındı. Bir yan-
dan, siyasi durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediyor, diğer yandan da 
“mahmisi” Kosanović’i bir musibetten kurtarmak istiyordu.75

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz etkisiz yönetim, çözülemeyen zirai sorunlar 
ve milliyetçi tahrikler gibi meselelerle Müslüman halk ile Osmanlı idarecileri 
arasında giderek artan yabancılaşma ve 1875-78 yılları arasında meydana gelen 
ayaklanma76 sırasında maruz kalınan dış tehditler, nihayet Bosna’da Osmanlı 
hakimiyetinin sonuna yol açıyordu. Habsburg orduları, Berlin Kongresi’nin 
ona işgal ve idare hakkını veren bir maddesini uygulamak üzere 1878 yılında 
Bosna-Hersek’e girdiğinde Osmanlı’nın Bosna vilayetinin kaderi de böylece 
çizilmiş oldu.

Avusturya-Macaristan Hakimiyetinin Erken Dönemi Hakkında 

Josef Koetschet’in Yorumları

Avusturya-Macaristan hakimiyetinin ilk beş senesi, burada sadece bazı hu-
suslarını ortaya koymaya çalışacağımız Koetchet’in yazmalarından birinin 
ana temasını oluşturmaktadır. Bu yazmanın ele aldığı temel sorunsal, bölge-
de Osmanlı hakimiyetinin sona ermesinde önemli bir rol oynayan yabancılaş-
ma meselesinin Habsburg hakimiyetinin erken döneminde de merkezi bir so-
run olmaya devam etmiş olduğudur.  Bu, Koetschet’in tekrar tekrar bahsetti-
ği yerel halk – Hıristiyan ve Müslümanlar – ile yeni işgal kuvvetleri arasın-
daki “anlayışsızlık” ve güvensizliktir. Bu konuyu ayrıntılı olarak incelemek-
te fayda var.

74 Petar Vrankić, Religion and Politik in Bosnien und der Herzegowina 1878-1918, (Padeborn, 
1998) 94.
75 Koetschet, Osman Pascha, 69 vd.
76 Ekmečić, Ustanak u Bosni 1875-1878. 
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Güven Bunalımı

Esaslı sorunlara yol açan, yerel halk ve idareciler arasındaki yabancılaşma-
nın yansıra en geç 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren toplumun pekçok ke-
siminde açıkça görünür hale gelen ve hatta Osmanlı Saltanatı’nın meşruiye-
tinin dahi sorgulanmasına kadar varan bir güven kaybından bahsetmek gere-
kir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun temsilcileri de, güven meselesi-
nin siyasi istikrarın garantisi olduğu gerçeğini kavrayamamış görünüyorlardı. 
Koetschet’e göre, Avusturya-Macaristan hakimiyetinin erken dönemi boyun-
ca pekçok sorunun çözümsüz kalmasının ve halk ile işgal kuvvetleri arasında 
meydana gelen gerilimlerin arka planında, işgalin ilk yıllarında kurulan yöne-
timin Bosna-Hersek’te yaşayan insanları anlayacak ve onların güvenini kaza-
nabilecek tarzda hareket etmemesi olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, kendi 
gözleminin sonucu olan şu sözleri durumu açıklamaktadır: “İşgal altındakiler 
memnun değildi işgalcilerden, benzer biçimde işgalciler de onlardan, çünkü 
birbirlerini anlayamadılar.”77 Bu “anlayışsızlık” çeşitli beklenti ve yaklaşım-
ların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştı.

Bosna-Hersek, geçici bir süreliğine, gayri resmi bir has olarak doğrudan im-
paratorun uhdesine bırakılmıştı. Bosna İşleri Üst İdaresi, daha işgalden önce 
Dışişleri Bakanlığı altında çalışan müşterek bir vekiller kuruluna verilmişti. 
Ne var ki, Bakanlık içinde işlev gören bu Bosna Komisyonu’nun, çalışmala-
rında oldukça etkisiz kaldığı kısa sürede ortaya çıktı. Bundan ötürü, Bosna-
Hersek Üst Yönetimi malum olduğu üzere 1879 senesinde Müşterek Maliye 
Bakanlığı’na devredildi. Bosna Meclisi, bu bakanlık tarafından organize edil-
di. Sonunda, Müşterek Maliye Bakanlığı yeni eyaletin hem idari hem de si-
yasi sorumluluğunu kat‘i surette üstüne aldı. Siyasi beyanatlar ve gazetelerin 
gösterdiği üzere, gerek siyasi elitlerin yaklaşımları gerekse genişçe bir kamu 
kesiminin düşünceleri, sözüm ona kültürlü insanların bu “gelişmemiş” halklar 
karşısında gösterdikleri aşırı kibir ve gururdan izler taşıyordu. Bosna-Hersek 
de bu “gelişmemiş” halklar zümresine dahildi.78 Bu olumsuz tablodan Koets-
chet de şikayetçiydi:

“Yarı barbar, bağnaz, ve eşkıya gibi görülen Bosna-Hersek’e gerçekleşti-
rilecek bir seyahat,  son derece tehlikeli görülmekteydi Avusturyalı komşular 
nezdinde.”79

Bosna-Hersek’in yeni Avusturya-Macaristan idaresindeki genel havası sa-
dece bu düşüncelerden değil aynı zamanda Sırp ve Hırvat milliyetçiliklerin-
den de etkilendi. Özellikle, Habsburg Kraliyet ve İmparatorluk (k. u. k.) or-
dusunun bölgeye girmesi ve başkumandan Filipović’in idarenin yeniden dü-
zenlenmesiyle ilgili ilk kat‘i tedbirleri almasıyla birlikte Hırvat milliyetçiliği-
nin etkisi de artmaya başladı. Başkumandan yeni kurulan idarenin en önemli 
77 Mezkur yazmanın başlığıdır.
78 Christian Glanz, Das Bild Südosteuropas in der Wiener Operette, (Doktora tezi, Graz, 1988) 22.
79 Yazma, 38.
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pozisyonlarını, memleketi Hırvatistan’dan gelen memurlarla doldurdu. Bun-
lar, Hırvat Hukukları Fırkası vasıtasıyla orada yükselen Hırvat merkezli bir 
milliyetçi ideolojiden etkilenmişlerdi. Fırka, Sırplığı tarihi ve siyasi bir feno-
men olarak “Hırvat vatanı” içinde değerlendirip onu yadsıyor; ve ayrıca Bos-
nalı Müslümanları Hırvat milletinin “en halis parçası” olarak telakki ediyor-
du. Bu zihniyet, Hırvat-Slavon eyalet meclisinin 1878’de Bosna-Hersek’in en 
nihayetinde Hırvatistan’a katılmasına yol açabilecek bir siyasi süreci başlat-
maktan da sorumluydu. Bu çabalar Macaristan’da kalıcı bir etki bıraktı. Gü-
ney Macaristan’ın Sırp gazeteleri, Bosna’da kurulmaya çalışılan sözde büyük 
Hırvatistan çabalarına karşı cehpe aldı.80 Koetschet de Hırvatistan’la sıkı bir 
işbirliği aleyhinde tavır alıyor; hatıratında, Hırvat memurların Bosna halkı na-
zarındaki olumsuz imajlarını şöyle ifade ediyordu:

“Hırvatlar davranışlarıyla da halk arasındaki memnuniyetsizliği körükle-
mekteydi ve Ortodoks nüfusumuzun yüz karaları olarak  Hırvatların çoğu Hır-
vat propagandası yapmayı bizzat bir görev telakki etmekteydiler. Hırvat me-
murlar, özellikle hazine idaresinde, bu vilayette yaptıkları eşine rastlanmamış 
aşırılıklar nedeniyle halkın nefretini kazanmaktaydılar.”81

Başkumandan Filipović’in 2 Aralık 1878’deki azli ve yerine halefi Herzog 
Wilhelm Nikolaus von Württemberg’in atanmasıyla Hırvat memurlar ya-
vaş yavaş tasfiye edilmeye başlandı.82 Lakin, Koetschet’e göre Bosnalıların 
“Hırvatlaştırılması” durdurulamamıştı.83 Zorunlu askerliğin 4 Kasım 1881 
tarihinde kabulüyle alevlenen 1881-82 isyanına Ortodoksların katılmasından 
müştereken sorumlu olan Ortodoks eşraf, bu durumu işgal kuvvetlerine karşı 
muhalefet maksadıyla kullanmaya niyetli görünüyordu.84 Bosna-Hersek ida-
resinin, Habsburg Kraliyet ve İmparatorluğu’na bağlı Müşeterek Maliye Ba-
kanı Benjámin von Kállay’ın uhdesine bırakılmasıyla birlikte münasebetler 
düzelmeye başladı. Kállay 1882 senesinde Sırp yanlısı bir siyaset güden Fedor 
Freiherr von Nikolić’i yardımcılığına getirdi.85

Böylece, Büyük Hırvatistan ideolojisi ile Sırp milliyetçiliği Bosna-Hersek’te 
karşı karşıya geldi. Koetschet’in ifadesine göre, Sırp milliyetçiliği 1860’ların 
sonlarına doğru Ortodoks halk arasında kuvvetle yükselişe geçmişti. Ne var 

80 Vrankić, Religion and Politik in Bosnien und der Herzegowina 1878-1918, 37-41.
81 Memurların yanısıra bir de, “sınıflandırması güç bir insan kalabalığı - tıpkı Kaliforniya’nın 
akınına uğradığı gönüllü emekli memur tabakası, müflis baron ve kontlar, eski kamu çalışanları, 
başarısız avukatlar gibi-, ahlak ve yeterliliği konusunda teminat verilemeyecek kimseler 
geliyordu.” Yazma, 6 vd.
82 Vrankić, Religion and Politik in Bosnien und der Herzegowina 1878-1918, 41 vd.
83 Yazma, 61.
84 Bkz. Markus Koller, “Bosnien und die Herzegowina im Spannungsfeld von ‘Europa’ und 
‘Außereuropa’ – Der Aufstand in der Herzegowina, Südbosniens und Süddalmatien (1881-
1882)”, Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert: Ihre Bedeurung 
und Funktion aus der Perspektive Wiens, (ed.) Hans-Christian Maner (Münster, 2005) 197-216.
85 Koetschet’e göre Fedor Freiherr von Nikolić, Sırp Kraliyet ailesinin yakın bir akrabasıydı. 
Bkz. Yazma, 61.
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ki, Sırp entelektüelleri müstakil bir siyasi hedef belirleme imkanı sağlayabi-
lecek bu bilgiden büyük ölçüde yoksunlardı.86 Bununla birlikte, üst tabakanın 
aksine, Bosna-Hersek’teki Ortodoks çiftçilerin çoğu Sırbistan denen bölgenin 
varlığından ancak üstünkörü haberdardı. Şayet Koetschet’in ifadeleri doğruy-
sa, pekçok çiftçi bu ülkenin varlığından bile haberdar değildi:

“Avusturya Almanlarının kendilerini “Alman”olarak nitelemesi gibi, onlar 
da, Sırbistan’a işaret etmeden, kendilerine “Sırp” diyorlardı. Bu kelime, on-
larca, dinsel açıdan Ortodoksluğu temsil etmekteydi. Bir köylü kendisinin Sırp 
olduğunu söylediğinde, belki de  Drina’nın ötesinde bir Sırp Krallığı olduğu-
nu bile bilmezdi.”87

Buna rağmen, Avusturya-Macaristan makamları, kırsal kesim Ortodoks-
larının bu durumlarından ya yeterince haberdar değillerdi ya da Sırbistan 
ve Karadağ’daki Panslavist tahriklerin korkusu daha ağır basmıştı.88 Buna 
başka bir açıklama bulmak zordur. Zira, Ortodoks Hıristiyanlar en azından 
Nikolić’in zamanına dek kuvvetli bir polis murakabesine maruz kalmışlardı. 
Koetschet’e göre bu gereksizdi:

“Bosnalı Ortodoks Hristiyanları tehlike arzeden bir unsur olarak görmek ve 
onlara böylece davranmak bana tamamen yararsız görünüyor.”89 

Güney Slav milliyetçiliklerinin ve Panslavist tahriklerin korkusu, Viyana’yı 
mütereddit ve kuşkulu bir siyasete teşvik eden yegane sebep değildi. Bu kor-
ku, herşeyden önce Osmanlılar zamanından beri devam edegelen bir toplum-
sal değişimle de alakalıydı. Zirai sorunların nihai çözümü, bu tutuma kurban 
gitmişti. Avusturya-Macaristan idaresi, içerisinde mülkiyet ilişkileri, vergiler 
ve kmetlerin hizmet koşullarının düzenlendiği Arazi Kanunnamesi ve Mah-
rec Nizamnamesi’ni olduğu gibi devralmıştı. Mamafih idare, kmetlerin du-
rumlarını tamamıyla iyileştiren birkaç değişikliği de yürürlüğe koydu. Alı-
nan başlıca önlemler arasında aşarı maktua bağlamaktan başka, 1880 yılın-
da başlayan ve Osmanlı hukuk pratiğininin aksine beylik (kmetlerin, kmet hu-
kukuna90 sahip olmadıkları toprak) ve kmetsko selište (kmet haklarının ge-
çerli olduğu çiftlik) arasında açık bir ayrım yapan tapu kadastro düzenlemesi 

86 Sırp-Ortodoks entelektüellerinin Bosna’da oynadığı roller için bkz. Srećko M. Džaja, 
Bosnien-Herzegowina in der österreichisch-ungarischen Epoche 1879-1918: Die Intelligentsia 
zwischen Tradition und Ideologie (Münih, 1994).
87 Yazma, 34.
88 Avusturya Genelkurmayı’nın 1881–82 isyanı hakkındaki bir raporunda Slav Harekat 
Komitelerinin yaptıkları faaliyetler, ayaklanmanın sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. 
Bkz. Koller, “Bosnien und die Herzegowina im Spannungsfeld von ‘Europa’ und ‘Außereuropa’”,  
208 vd.
89 Yazma, 37.
90 Burada, bir kmet ailesinin ait olduğu kmetsko selište üzerindeki bir gayri menkulün hukuki 
kullanımı kastedilmektedir. Kmetlerin hakkı, ne satılabilir ne de devredilebilir kalıtımsal bir 
haktı. Bu konuda bkz. Husnija Kamberović, Begovski zemljišni posjedi u Bosni Hercegovini 
od 1878. Do 1918. godine (Zagrep, 2003) 133. 
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gösterilebilir.91 Böylelikle, kmetlere kiracı olarak oldukça muayyen bir hukuki 
statü verilmiş ve hem gasp hem de kovulma tehlikelerine karşı güvence altı-
na alınmışlardı. Bundan başka, Habsburg idaresi 1876’dan beri geçerli olan 
kmetlerin tazminat ücretini ödeyerek serbest kalma hakkını da onaylamıştı. 
Ne var ki, fiiliyatta çok az kmet bir toprağı satın alabilmek için gerekli miktarı 
biriktirebilme kudretine sahipti.92 Bir türlü yapılamayan zirai reformlar, Hıris-
tiyan halkın beklentilerini karşılayamadı ve bu Bosna-Hersek’teki Avusturya-
Macaristan hakimiyetinin erken döneminde yaşanan güven bunalımının mer-
kezi sebeplerinden biri oldu.

Habsburg İmparatorluğu, 1878–1884 yılları arasında zirai sorunların çözü-
mü gibi Hıristiyan halkın merkezi beklentilerini karşılayamadığı gibi, kâfi de-
recede güvenliği sağlayabilecek alternatif önlemler almaktan da uzaktı. Ko-
etschet, çok sayıda Bosnalı –Hıristiyan ve Müslüman- memurun yerel idare 
aygıtına entegre edilmesini, bu noksanı giderebilecek bir imkan olarak görü-
yordu. Dahası, eyalet genel meclisinin düzenli olarak toplanması gerektiğini 
de vurguluyordu. Bu meclis, Osmanlı hakimiyeti altındayken kurulmuştu ve 
senede bir kez toplanırdı. Ama işgalden beri, sadece 1880-1881 arasında top-
lanabilmişti,

“Böylelikle, yetkinliğinin en dar sınırlara sıkıştırılmasıyla birlikte milli tem-
silin bütün kalıntısı da yok olmuştu. Bu arada, yalnız itiraz edilemez bir kanu-
nu olan Bosna’nın değil, halkın fikir ve özlemleri ile uyum sağlayan hükümet 
dahi bu durumu kendi çıkarına uygun buluyordu.  Şayet hükümetin, asker alı-
mına ilişkin projeyi taşra konseyine kabul ettirmek gibi sağduyulu bir fikri ol-
saydı, hiç şüphesiz bu hükümet kabul edilmiş olurdu ve o zaman ben de bunun 
ülkede bir huzursuzluk vesilesi olmayacağına ve isyana sebep olan nedenler-
den biri sayılamayacağına ikna olurdum.”93

Sonuç

Josef Koetschet’in hatıratları, Osmanlı hakimiyetinin geç dönemi ve 
Avusturya-Macaristan işgalinin ilk senelerindeki olaylar hakkında sadece içe-
riden bakılarak değil, aynı zamanda dışarıdan eleştirel analizlerin de yapıl-
mış olduğu az sayıdaki şahsi belge arasındadır. Yazarın Osmanlı idari muhiti-
ne olan yakınlığı ve aidiyeti, okuyucuya bahsi geçen aktörlerin düşünce dün-
yaları hakkında vukufiyet imkanı sunar. Bu, diğer kaynakların ancak çok kısıt-
lı olarak verebileceği bir bilgidir. Koetschet’in tespitleri, Osmanlı Sultanı’nın 
Bosna-Hersek’teki hakimiyetinin sürekli azalmasının ardında siyasi, iktisadi, 
toplumsal ve dini olmak üzere çok sayıda sorunun varlığına işaret etmektedir. 
Ancak Josef Koetschet’in kişisel kanaatleri, 1878 sonrasında yerel halk –Hı-
ristiyanlar ve Müslümanlar- ile devlet otoriteleri arasındaki ilişkiyi doğrudan 
şekillendiren bir süreci özellikle öne çıkartmaktadır. Buna göre, hali hazır-
91 A.g.e., 114-133.
92 Yazma, 26.
93 Yazma, 60.
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da 18. yüzyılın ortalarında, Osmanlı eyalet ve merkezi yönetimine olan güve-
nin devamlı surette azalmasıyla sonuçlanan bir yabancılaşma süreci başlamış-
tı. Bu yabancılaşma, iç güvenliğin idamesi ve sınırların korunması gibi top-
lumsal beklentilerin karşılanamamasıyla daha da arttı. Habsburg ordularının 
Bosna’ya ilerlemesinden bir süre önce, Sultan’ın meşruiyeti zaten iyiden iyi-
ye azalmıştı. Öyle ki, yüksek rütbeli Osmanlı memurları bile Bosna-Hersek’in 
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde kalması gerektiği fikrine şüpheyle ba-
kar olmuşlardı. Siyasi düzenin sağlanması için gereken karşılıklı güven ve an-
layış hususuna, Habsburg İmparatorluğu’nun siyasi elitleri de yeterince önem 
vermiyordu. Koetschet Habsburg İmparatorluğu’na mensup pekçok temsilci-
nin Bosna-Hersek’li insanlara kibirli ve önyargılı bir tavırla muamele ettikle-
rini açıkça belirtmektedir. Pekçok sorunun çözümünü önemli ölçüde güçleşti-
ren ve çeşitli unsurların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu güven eksikliği, 
Koetschet’e göre, Habsburg hakimiyetinin ilk senelerindeki siyasi atmosferi 
de şekillendirmişti. Bundan dolayı, Koetschet kanaatlerini şu cümleyle sun-
muştu: “İşgal altındakiler memnun değildi işgalcilerden, benzer biçimde iş-
galciler de onlardan, çünkü birbirlerini anlayamadılar.”

Özet: Josef Koetschet’in hatıratları, Bosna-Hersek’teki Osmanlı hakimiyetinin geç 
dönemi ve Avusturya-Macaristan idaresinin ilk beş senesi hakkında hem içeriden hem 
de dışarıdan bakılarak yapılan analizleri ihtiva eden az sayıdaki şahsi belge arasın-
dadır. Yazarın Osmanlı idari muhitine olan yakınlığı ve aidiyeti, değerlendirmelerini 
özellikle önemli kılmaktadır. Koetschet siyasi, iktisadi ve toplumsal sorunların yanı-
sıra, Osmanlı idarecileri ile yerel halk arasında yaşanan bir güven ve yabancılaşma 
sorununu özellikle öne çıkartmaktadır. Bu sorunlar Habsburg hakimiyetinin ilk sene-
lerindeki siyasi atmosferi de şekillendirmeye devam etmiştir.

Anahtar sözcükler: Josef Koetschet, Bosna-Hersek, Osmanlı hakimiyeti, 
Avusturya-Macaristan. 

Witness of a Turning Point: The Swiss Doctor Josef Koetschet (1830-1898) in 
Bosnia and Herzegovina

Abstract: Memoirs of Josef Koetschet are among the few personal documents that 
contain both internal and external analysis about the last decades of the Ottoman Em-
pire as well as the first five years of the Habsburg rule in Bosnia and Herzegovina. 
His closeness and belonging to the Ottoman local elite makes his analysis particularly 
important. Apart from economic, political and social difficulties, the Swiss doctor spe-
cifically highlights a lack of confidence and a process of alienation between the local 
population and the Ottoman administration. Likewise, analogous features continue to 
characterize the first five years of the Habsburg administration.
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