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Öz 

Şikâyet, kişi veya kişilerin haksızlığa uğradığı veya uğradığını düşündüğü bir konuda bu durumdan 
kurtulmak için sorunun ilgili kurumlara iletilmesi şeklinde tanımlanabilir. Osmanlı Devleti’nde 
adaletin sağlanması yönetimi sağlamlaştırmak olarak da görüldüğünden şikâyet hakkının kullanımı 
noktasında gerek askerilere gerekse de reâyâya önemli haklar tanınmıştır. Toplumun her kesimi en 
yakınındaki adli mercilere başvurabileceği gibi Divân-ı Hümâyûn’a da şikâyetlerini iletebilmektedir. 
Bu çalışma da 3 numaralı Bosna Ahkâm defterinden yararlanılarak Bosna’daki kadınların şikâyetlerini 
Dîvân-ı Hümâyun’a nasıl ve ne şekillerle ilettiklerini, hangi konuları şikâyet ettiklerini, sürecin nasıl 
işlediğini, kadınlar açısından neleri getirdiğini ve sorunun çözümü noktasında neler yapıldığını 
incelemektedir. Bu amaçla 3 numaralı Bosna ahkâm defterinin belirlediğimiz yıl aralığını kapsayan 
hükümleri taranmış ve içlerinden kadınlarla ilgili olan hükümler seçilmiştir. Tespit ettiğimiz 
hükümlerde kadınların sırasıyla en çok miras, arazi gasbı, gasp (mülk) ve alacak-verecek konularındaki 
şikâyetlerini Divân-ı Hümâyûn’a intikâl ettirdikleri görülmüştür.    
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Abstract 

A complaint can be defined as the communication of the problem to the relevant institutions in order 
to get rid of this situation in a subject that the person or persons be treated unfairly or feels wronged. 
Since the provision of justice in the Ottoman state was also seen as consolidating the administration, 
important rights were granted to both soldiers and the people at the point of exercising the right to 
complain. Every part of the society can apply to the nearest judicial authorities, as well as convey their 
complaints to the Divan-ı Hümayun. In this study, benefiting from the documents in the Bosna ahkam 
book of number 3 It examines how and in what ways women in Bosnia convey their grievances to Divan 
Humayun, what issues they complain about, how the process works, what it brings for women, and 
what is done to solve the problem. For this purpose, the provisions Bosna ahkam book of number 3 
covering the period of the year we determined were scanned and the provisions concerning women 
were selected from among them. In the provisions we have determined, it has been observed that the 
women have received their complaints about heritage, usurping of land, usurping (property) and 
receivables get over to the Divan-ı Hümayun. 
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