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ПРЕПИСЦАРСКОГБЕРАТАОПРАВИМА
ЧУВАРАБАРУТАНЕТВРЂАВЕЈАЈЦЕ
ИЗ1709.ГОДИНЕ*

НЕДЕЉКОВ.РАДОСАВЉЕВИЋ
МИРЈАНАO.МАРИНКОВИЋ

Ап стракт.  – У ра ду су пре ве де ни, кри тич ки при ре ђе ни и об ја вље ни до
ку мен ти ко ји се од но се на по твр ђи ва ње вој не слу жбе чу ва ри ма ба ру та
не твр ђа ве Јај це. Ра ди се о бе ра ту ко јим је њи хо ва слу жба по твр ђе на од 
сул та на Ах ме да III, као и две ма при зна ни ца ма у ко ји ма је на ве ден из нос 
њи хо вих пла та. У Пред го во ру је об ја шњен ад ми ни стра тив ни по сту пак по
твр ђи ва ња вој ни ка у слу жби, као и на чин њи хо вог пла ћа ња. По ред пре во
да на срп ски је зик, дат је и текст до ку ме на та на тур ском је зи ку, тран скри
бо ван на са вре ме ни тур ски пра во пис.

Кључ не ре чи: Осман ско цар ство, Бо сан ски еја лет, Јај це, бе рат, при зна ни
ца, ба ру та на, вој ска, чу ва ри, ка ди ја.

У Бу гар ском исто риј ском ар хи ву (Бъл гар ски исто ри че ски ар хив – 
БИА) На род не би бли о те ке Иван Ва зов у Плов ди ву, под ин вен тар ским 
бро јем 184, чу ва се ди пло ма тич ка ис пра ва у фор ми бе ра та (бе рати 
ше риф), ко ја се од но си на део по са де твр ђа ве Јај це у Бо сан ском па
ша лу ку. Бе рат је, ка ко се у од го ва ра ју ћем Опи су БИА на во ди, про на
шао уче ник тур ског ли це ја у Ца ри гра ду, ко ме се не по ми ње име, и тај 
до ку мент по кло нио На род ној би бли о те ци у Плов ди ву. У ар хи ви стич
ком Опи су ру ко пи са се да ље на во ди да је бе рат про на ђен у Ва ли де ку
бе си1, у Ескиса ра ју2 у Ца ри гра ду, ода кле је до нет у Плов див. Го ди на 
ка да је бе рат по кло њен та да шњој На род ној би бли о те ци не на во ди се, 

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства за на у ку и 
тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је Евро па и Ср би (1804–1918): под сти ца ји 
и ис ку ше ња европ ске Мо дер не (Ев. Бр. 177031), ко ји се ре а ли зу је у Исто риј ском 
ин сти ту ту у Бе о гра ду, под ру ко вод ством др Сла вен ка Тер зи ћа, на уч ног са вет
ни ка.

1 Ве ро ват но се од но си на кан це ла ри ју сул та ни је мај ке, тзв. ва ли де да и ре си (тур. 
va li de da i re si). 

2 На зив за двор ко ји је са гра дио сул тан Мех мед II Осва јач го ди ну да на по осва
ја њу Ца ри гра да, тј. 1454. го ди не. По диг нут је на ме сту манастирa у ко ме су 
уто чи ште на шле хи ља де све ште ни ка и вер ни ка. Ни је ду го ко ри шћен, по што је 
исти сул тан убр зо по ди гао Топ ка пи Са рај ко ји су ко ри сти ли осман ски сул та ни 
че ти ри ве ка, све до из град ње двор ца Дол ма бах че. На ме сту Ески Са ра ја да нас 
се на ла зи Ис тан бул ски уни вер зи тет. – Meh med Ze ki Pa ka lin, Osman lı Ta rih Te ri
mle ri ve Deyimle ri Sözlüğü, cilt 1, İstan bul 1983, 555–556; Hi sto ri ja osman ske dr ža ve 
i ci vi li za cie, 1, prir. Ek me led din İhsanoğlu, Sa ra je vo 2004, 168–169.
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али се сва ка ко ра ди о вре ме ну из ме ђу ује ди ње ња Кне же ви не Бу гар
ске и Ис точ не Ру ме ли је 1885, и Пр вог бал кан ског ра та 1912.3 

Бе рат је пи сан на осман ском тур ском је зи ку, на ве ли ком ли сту фор
ма та 42 х 29 цен ти ме та ра, док је сам текст фор ма та 25 х 23 цен
ти ме тра. Осим ње го вог да ти ра ња у 1121. го ди ну по хиџ ри, од но сно 
1708–1709. по хри шћан ском ка лен да ру, текст ни је иш чи тан и ар хи
ви стич ки по дроб ни је опи сан. До ку мент је на стао у вре ме сул та на 
Ах ме да III (1703–1730), у пе ри о ду ка да се, по сле по ра за и ве ли ких 
те ри то ри јал них гу би та ка, Осман ско цар ство по сте пе но кон со ли ду је. 
До са да ни је об ја вљен ни у бу гар ској, ни у дру гим бал кан ским исто
ри о гра фи ја ма. 

Бе рат, ме ђу тим, не чи ни је ди ни са др жај овог ар хив ског пред ме
та. Де таљ ним уви дом уви ђа се сва ње го ва сло же ност. У пр вом де
лу је пре пи са на При зна ни ца чу ва ра ба ру та не твр ђа ве Јај це од 23. 
ша ба на 1121. го ди не [28. ок то бра 1709], ко јом се по твр ђу је при
јем од ре ђе ног нов ца за пла те за на ред ну, 1122 [1710–1711] го ди
ну,  дру ги, нај ва жни ји део чи ни пре пис са др жа ја Бе ра та на стао 
истог да на, ко јим се по твр ђу је  слу жба и на чин на ко ји је за њу ис
пла ћи ва на пла та – оџа клук (тур. oca klık)4 по ме ну тим чу ва ри ма 

3 До 1885. Ис точ на Ру ме ли ја би ла је под ја чим ути ца јем цен трал не вла сти у 
Ца ри гра ду, без раз ви је них кул тур них ин сти ту ци ја, па се то ни је мо гло де си ти 
ра ни је. Исто вре ме но, до та да је у знат ни јем бро ју и би ло и уче ни ка и сту де на та 
бу гар ске на род но сти на шко ло ва њу у Ца ри гра ду. По сле ује ди ње ња Кне же ви
не Бу гар ске и Ис точ не Ру ме ли је 1885, цен тар ка ко ме су у шко ло ва њу би ли 
окре ну ти Бу га ри би ла је углав ном Со фи ја, од но сно Со фиј ски уни вер зи тет Све
ти Кли мент Охрид ски. На кон 1912/13. го ди не, ка да је у Пр вом бал кан ском ра ту 
Осман ско цар ство у Евро пи по ти сну то на тур ску ет нич ку те ри то ри ју, нај ве ћи 
део Бу га ра је осло бо ђен, и сва ка ко ни је ишао на шко ло ва ње у Ца ри град, па би 
то мо гао би ти ter mi nus an te qu em non ка да је овај бе рат пре нет из Ца ри гра да у 
Плов див.    

4 Оџа клук (тур. oca klık) зна чи „ог њи ште“ „има ње да то с пра вом пре ла ска са 
оца на си на“. – Red ho u se Yeni Türkçeİn gi liz ce Sözlük, İstan bul 1995, 897; Büyük 
Türkçe Sözlük –        www.tdkterim.gov.tr;  П оз нато ј е д а је О сма нс ко  царс тв о  да вало 
пој единим  ло ка лн им госп ода рима те ри то рије с  правом  на слеђивања у и ст очној  
А надол ији . Тиме се  желело  да се  о безбеди њихова  лојал но ст у време војн их 
похо да, јер  су  имали об ав езу  да  се са  сво јо м  во јском при др уж е   претпостав ље
ни м бегл ербегови ма .  Те тери торије с у се наз ив але оџаклук санџа ци ма  (yur tluk 
oc aklık  sa ncakl ar ). У овим са нџацима  н ису вршени  ре довни пописи  и сав приход 
 припадао  је власнику.  – В.  O rhan Kıl ıç , Yur tluk Oca klık ve Hükümet Sancaklar 
Üzerine Bazı Tespitler – www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1248/14269.pdf. У 
јужнословенским историографијама је владало уверење да су оџаклуци у том 
значењу важили и за Босну и Херцеговину. –  „У суштини, исту појаву срећемо 
и у оним крајевима који су чинили читаве санџаке или ејалете, а који су били 
дати неким истакнутим феудалним породицама у насљедно добро (ocaklık)...“ 
 Avdo Sućeska, Ajani: Prilog izučavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme 
Turaka, Djela Odjeljenja istorijskofiloloških nauka, No. 14, Sarajevo 1965, 98; 
То, међутим, оповргава новија светска историографија, по којој наследност 
и наслеђивање не морају нужно да буду везани за тај термин. Наиме, има 
мишљења по којима су јужнословенски историчари, руководећи се праксом 
у пограничним деловима источне Анадолије, погрешно закључили да су и у 
Босни и Херцеговини у османска времена постојали оџаклуци као поседи са 
правом наслеђивања. – Michael Robert Hickok, Ottoman Military Administration 
in Eighteenthcentury Bosnia, Leiden; New York; Köln; Brill, 1997; Као историјски 
термин, оџаклук означава и праксу да се из суме десетка или устаљених 
дажбина (порези, царина, џизја) узима део суме који се исплаћује за плате 
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ба ру та не у Јај цу, док је тре ћи до ку мент пре пис При зна ни це од 22. 
ше ва ла 1121. годинe [25. де цем бра 1709], ко јим се по твр ђу је да је од 
зи ми ја Јај ца и око ли не ха се ки Ху се инага при ку пио но вац за вој нич
ке пла те, и пре дао га са ра јев ском ка ди ји.

Сва три до ку мен та су пре пи си из ко јих се ви ди на чин на ко ји су по
твр ђи ва не  слу жбе, и за њих од ре ђи ва не пла те у Бо сан ском па ша лу
ку, ко ји је у вре ме њи хо вог на стан ка по но во по стао из у зет но ва жна 
осман ска по гра нич на про вин ци ја. Бе рат је на стао, као што се и у ње
го вом са др жа ју на во ди, у вре ме ка да је Осман ско цар ство по ку ша
ва ло да ус по ста ви чвр шћу кон тро лу на сво јој те ри то ри ји, по себ но 
у обла сти ма уда ље ним од пре сто ни це. Из ње го вог са др жа ја ја сно је 
да он ни је био уса мљен при мер, већ да су све др жав не слу жбе би ле 
под врг ну те про ве ри и по нов ном по твр ђи ва њу. При мер чу ва ра ба ру
та не твр ђа ве Јај це по ка зу је ко ли ко су би ли озбиљ ни ти на по ри. Бе
рат се од но си на укуп но 15 вој ни ка ко ји су вр ши ли ту слу жбу, и за 
то прет ход но при ма ли го ди шњу пла ту од укуп но 202 ку ру ше, од но
сно 170 ак чи днев но. На кнад ном про ве ром утвр ђе но је да им за ту 
слу жбу при па да 198 ку ру ша и 44 ак че, од но сно 167 ак чи на дан по 
вој ни ку, што је би ло сма ње ње за 3 ку ру ше и 156 ак чи. На го ди шњем 
ни воу то је на 15 вој ни ка би ла ма ла раз ли ка. Ме ђу тим, уко ли ко се 
има у ви ду про стран ство Осман ског цар ства и број љу ди у вој ној слу
жби, до след ном при ме ном ових ме ра мо гле су се оства ри ти зна чај не 
уште де.

Ка да је реч о на след но сти вој не слу жбе у Осман ском цар ству, она се 
ја вља у вре ме по сте пе ног ква ре ња др жав ног си сте ма, на кон ве ли ког 
успо на цар ства у ње го вом кла сич ном пе ри о ду (1300–1600). У Бо сан
ском па ша лу ку пр во су пра во на ту при ви ле ги ју за тра жи ли спа хи је 
за ро ђа ке ко ји су из ги ну ли у би ци код Си ска и ка сни је, у вре ме ра та 
про тив Хаб збур шке мо нар хи је (1593–1606), ка ко би њи хо ви си но
ви или нај бли жи ро ђа ци, та ко ђе вој ни об ве зни ци, има ли ма те ри јал
ну осно ву за жи вот. То ука зу је и на де ли мич но со ци јал ну ди мен зи ју 
при хва та ња та квог зах те ва од сул та на Ах ме да I, чи ме је спре че на 
мо гућ ност узур па ци је ти ма ра од оних ко ји ма по за ко ну ни су мо гли 
да при пад ну. Ах мед I о то ме је из дао и по се бан фер ман.5 Ово пра ви
ло оста ло је да ва жи и ка сни је, и у мир ни јим вре ме ни ма, и пре не ло 
се са спа хиј ског ре да и на дру ге вој не слу жбе, по пут већ по ме ну тих 
чу ва ра ба ру та не твр ђа ве у Јај цу.   

Не мо же се, ме ђу тим, са си гур но шћу твр ди ти да до ку мен ти ко
ји се ов де при ла жу по твр ђу ју на след ност кон крет не вој не слу жбе, 
има ју ћи у ви ду дру го зна че ње тер ми на oca klık (оџа клук) ко ја под
ра зу ме ва на чин фи нан си ра ња те слу жбе. Пре би се мо гло ре ћи да 
се ра ди о обез бе ђи ва њу из во ра за фи нан си ра ње го ди шњих пла та 
за гар ни зон ске тру пе, ко ји се та ко ђе на зи ва oca klık. „Оџа клук је нов
ча ни фонд за пла те и по треп шти не осман ских гар ни зо на. Ова вр

чувара тврђаве, градских војника или за трошкове бродоградилишта. Та пракса 
је постојала до увођења танзиматских реформи 1839. године када се прешло 
на одређивање плата које су исплаћиване из обласних ризница. – Mehmed Zeki 
Pakalin, Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, cilt 2, İstanbul 1983, 712–713. 

5 Историја народа Југославије, књига друга, Београд 1960, 548–549.(Н. Филиповић 
– Б. Графенауер).
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ста оџа клу ка укљу чи ва ла је упо тре бу по себ ног ме ха ни зма пре но са 
тзв. ha va le ра ди фи нан си ра ња у го то вом нов цу тро ме сеч не рас по де ле 
пла та гар ни зон ским тру па ма ста ци о ни ра ним у про вин циј ским утвр
ђе њи ма ко ја су чи ни ла део осман ске по гра нич не од бра не“.6 Бо сан
ски ве зир, на при мер, ша ље 1773. го ди не у пре сто ни цу по пис оџа
клу ка у Бо сни и до слов но ка же: „Ово је де та љан по пис оџа клу ка чи је 
се го ди шње пла те узи ма ју од при хо да и хри шћан ских и ци ган ских 
гла ва ри на и по ре за; оџа клу ци за пи са ни у ду гом спи ску фор ти фи
ка ци ја чи је ло кал не тру пе, пе ша диј ске и ко њич ке, бра не утвр ђе ња и 
па ли са де ко ји се на ла зе на гра ни ца ма Бо сне.“7

Бе рат и при зна ни це ко је се у овом пре пи су на ла зе ука зу ју и на ад ми
ни стра тив ни на чин на ко ји се мо гло тра жи ти по твр ђи ва ње по сто је
ћих по вла сти ца. Вој ни ци су мо ра ли пре да ти мол бу са ра јев ском ка
ди ји, са до ка зи ма ко ји по твр ђу ју ви си ну њи хо вих при ма ња (при зна
ни це). Ка ди ја је мол бу про сле ђи вао цен трал ној вла сти у Ца ри град. 
Сул тан је бе ра том по твр ђи вао ста ра пра ва, уз мо гу ће ко рек ци је, а 
бе рат је слат над ле жном ка ди ји. Код ка ди је, у овом слу ча ју са ра јев
ског, бе рат је за во ђен у од го ва ра ју ћи про то кол, по фор ми сва ка ко 
ко пи јал ни, а под но си о ци ма мол бе да ван је ње гов пре пис, као и пре
пис пра те ћих до ку ме на та.

Ме ђу тим, ако је прак са из и ски ва ла да по сту пак по твр ђи ва ња бе ра та 
про ђе ви ше кан це ла ри ја, укљу чу ју ћи и оне ко је су при па да ле цен
трал ној вла сти, то ни је био слу чај са пла та ма вој ни ка. Но вац за то 
одва јан је на ли цу ме ста, из при ку пље не џи зје8 гра да Јај ца и око ли не, 
и ис пла ћи ван вој ни ци ма.

У да љем тек сту бе рат и две при зна ни це да ти су у це ли ни, у пре во ду на 
са вре ме ни срп ски је зик и тран скри бо ва ни на са вре ме ни тур ски пра
во пис. До ку мен ти су да ти хро но ло шки, с тим што је пре пис бе ра та 
на пр вом ме сту, као нај зна чај ни ји. У угла стим за гра да ма са три тач ке 
обе ле же на су не ја сна или не чит ка ме ста, на шта је ука за но и у пра те
ћем на уч ном апа ра ту. Ни ка кве дру ге ин тер вен ци је ни су вр ше не. 

1.

Пре пис ви со чај шег, ча сног цар ског бе ра та

На ред ба ча сног, ви со чај шег, слав ног сул тан ског зна ка и ту гре вла да
ра, осва ја ча све та, не ка бу де ис пу ње на с Бож јом по мо ћу.

Ову сре ћи бли ску цар ску за по вест од ра ни је по се ду је 15 вој ни
ка, чу ва ра ба ру та не твр ђа ве Јај це у Бо сан ском еја ле ту, и у њој је 
за пи са но да су им днев не пла те 170 ак чи и да од њи хо вих го ди шњих 
пла та од 44.460 ак чи сва ких 200 ак чи чи не 1 ку ру шу, да кле, го ди шње 
пла те су им 202 ку ру ше и да је од ре ђе но да се та су ма узи ма од из но
са џи зје гра да Јај ца ко ји при па да Бо сан ском еја ле ту. 

6 Ову је дефиницију дао Rhoads Murphey. Ми је цитирамо према: Michael Robert 
Hickok, Ottoman Military Administration in Eighteenthcentury Bosnia, Leiden; New 
York; Köln; Brill, 1997, 48. 

7 Исто, 58.

8 Џизја, харач, лични порез који је плаћао сваки одрасли немуслиман у 
Османском царству.  
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Го ди не 1119. [1707/1708] је сход но но вом по пи сном деф те ру ко
јим је из вр ше на про ве ра и ус по ста вљен ред, сма ње на су ма днев ни це 
ре че не гру пе за три ак че, што је го ди шње 114 ак чи; ре че ним вој ни
ци ма при па да 167 ак чи, а го ди шње пла те, бу ду ћи да сва ких 200 ак чи 
чи ни 1 ку ру шу, из но се 198,5 ку ру ша и 44 aкчe. Бу ду ћи да је из дат 
ви со чај ши фер ман да се из да бе рат на осно ву то га што је под не та 
мол ба сул та ну за но ви оџа клук бе рат, ка ко би се за ме ни ли ста ри бе
ра ти ко је има ју и ко је чу ва ју у сво јој кан це ла ри ји, те ка ко би се го ди
шње пла те ко је су об ра чу на те и на ла зе се на мар ги ни би ле узи ма не 
од су ме џи зје, њи ма се ис ка зу је ве ли ка цар ска на кло ност, те сам од 
15. ре би у ле ве ла 1121. го ди не [25. мај 1709] из дао овај слав ни цар ски 
фер ман и на ре дио да 198 ку ру ша и 44 ак че ко је за слу жу ју ре че ни 
вој ни ци узи ма ју сва ке го ди не од џи зје да ра, као што је и би ло, од су
ме ја јач ке џи зје, што по твр ђу је текст ви со чај шег бе ра та. А џи зје да ри 
при ли ком об ра чу на тре ба да у цар ски деф тер днев них по сло ва све 
уне су у свој ра чун и ове ре. По том пи та њу да се па зи да од дру гих не 
бу ду оме та ни у оно ме чи ме рас по ла жу као сво јим оџа клу ком, да их 
дру ги у то ме не спре ча ва ју, та ко да зна ју да се осло не на ча сни знак. 
На пи са но 14. ре би у ле ве ла 1120. го ди не [3. ју на 1708]. 

У шти ће ном гра ду Кон стан ти но по љу
22. ше ва ла 1121/25. децембрa 1709.

Од го ва ра уз ви ше ном тек сту
На пи сао га си ро мах, не ка бу де сла ван
Ах мед Ла ли за де, ка ди ја гра да Са ра је ва
Нек му се Бог сми лу је

Зна чај не став ке деф те ра џизје[...]9

Пла те чу ва ра ба ру та не твр ђа ве Јај це [...]10

Го ди на 1121[...]11

Вој ни ка 15
Из нос 167
[...]12

39.742
198 42

200
42  

Sûreti berâtı şerîfi âlîşândır

Nişânı şerîfi âlîşânı sâmîmekânı sultânî ve tuğrâyı garrâyı cihân
sitânı hâkânî nüffi ze bi’lavn’irrabânî hükmü ol dur ki:
(1) Bo sna eyâletinde vâki’ Yayça kal’ası ce behânesinden işbu dârende
gânı fermânı hümâyunı me ser ret ma krûnı hakânî müstahfızân 
neferâtından kadîmden on beş ne fe ri ve yüz yet miş akçe

  9 Нечитко.

10 Нечитко.

11 Нечитко.

12 Нечитко.
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(2) yev miyele ri ve gayri ez müte beyyin kırk dört bin dört yüz alt mış 
akçe senevî mevâciblerinden her iki yüz akçesi bir gurûş ol mak üze re 
iki yüz iki gurûş mevâcibleri
(3) Bo sna eyâletine tâbi’ Yayça cizyesi meâlinden oca klık ta’yîn olun
du ğu mu kayyed olup bin yüz on do kuz se ne sin de vâki’ olan yokla ma ve 
nizâm  ve ri len tahrîri cedîd
(4) def te ri mûci bin ce cemâatı mezbûre kâin yev miyesin den tenzîl olu
nan üç akçe yev miyesin den senevî bir yüz on dört akçesi aşağı ve er leri 
merkûmîne tâbi’ ka lan
(5) yüz alt mış yedi akçe yev miyele rin den gayri ez müte beyyin senevî 
mevâciblerinden her iki yüz akçesi bir gurûş ol mak üze re yüz dok san 
se kiz buçuk gurûş ile kırk dört akçe
(6) bir se ne lik mevâcibleri iktizâ eyle di ği  hesâb ve derkenâr olun ma ğla 
yedle ri ne olan atîk berâtları tebdîl ve ka le min de hıfz ve kadîmi oca klı
kla rı olan Yayça
(7) cizye meâlinden ol mak üze re müced de den oca klık berât ve ril
mek bâbında arz ve telhîs olun duk da telhîs mûci bin ce  berât ve ril mek 
bâbında fermânı âlîşân sâdır olun ma ğın
(8) ha kla rın da mezîdi inâyeti pâdşâhânî zuhûrа götürüp bin yüz yir
mi bir rebîülev ve li sin den  on be şin ci  gününden bu berâtı hümâyûnı 
iz zet ma krûnı 
(9) ver dim ve buyur dum ki neferâtı mezbûre den va rıp senevî müsta
hakk ol du kla rı yüz dok san se kiz gurûş ile kırk dört akçe mevâciblerin
(10) kemâkân Yayça cizyesi meâlinden beher se ne cizyedâr olan yedin
den ahz u kabz eyle di kle ri ne  berâtı âlîşândan sûret za hrı na hüccet ve 
cizyedârlar da hi
(11) hîni muhâsebede rûznâmçei hümâyûn îrâd ve mu sad dak kayd 
olu nup hesâblarına  mahsûb olu na ol bâbda bervechi oca klık  zabt ve 
ta sar ru fla rı na âherden
(12) kat’ı ha zer ve ta ar ruz kıl mayıp mâni’ ve dâfi’ ol maya şöyle bi le ler 
alâmeti şerîfe i’timâd kı la lar tahrîren fîlyevmirrâbi’ aşere rebîül
ev vel se ne te işrîn ve mie ve elf.

Kon stan ti niye elma hrûse

Fî 22 Şevvâl [11]21

Mutâbık lilimâleilâlî
Har re rehü elfakîr ileyh az ze şânuhü
Ah med La’azi elkâdî  bimedînei Sa ray
Afa anhü

Mühimmâti def teri ciyzye [...]13

Mevâcibi müstahfızânı ce behânei kal’a’yı Yayça
[...]14  se ne 1121[...]15

ne fer
15
rüsum
167

13 Нечитко.

14 Нечитко.

15 Нечитко.
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[...]16

39742  200
[...]17  __

198 42 

2.

Он18

По вод за пи са ње ових сло ва је сле де ћи:

Из ру ке це ње ног ха се ки19 Ху се инаге, за ду же ног за при ку пља ње џи
зје зи ми ја из Бо сан ског еја ле та, сход но оно ме што је про пи са но за 
ову 1122. го ди ну [1710/1711], узео сам у це ли ни и у сво је лич но име 
и у име чу ва ра ба ру та не твр ђа ве Јај це, су му од све га 198 ипо ку ру ша 
и 44 ак че ко ја је на осно ву но вог бе ра та њи хов оџа клук од бо сан ске 
џи зје. Ка ко ни је оста ла ни јед на ак ча ни ти зр но, на пи сан је овај при
ме рак при зна ни це и пре дат по ме ну том џи зје да ру ка ко би је по ка зао 
у слу ча ју по тре бе.
На пи са но 23. ша ба на 1121. го ди не [28. ок то бра 1709].

Му ста фа Му за фер, ће ха ја чу ва ра твр ђа ве Јај це

Све до ци: 
Ха санага, ста нов ник Имот ског
Османага, станов ник Са ра је ва
Му ста фа Ше риф, твр ђа ва Кру па
Ху се инага Ус ку да ри

Hüve

(1) Vechi tahrîri hurûf bu dur ki: İşbu bin yüz yir mi iki se ne si ne mu
har rer ol mak üze re
(2) eyâleti Bo sna ehli zim me ti nin cizyele ri cibâyeti ne me’mûr olan iz
zetlû Ha se ki Hüseyin Ağa
(3) yedin den Yayça kal’asın da ce behâne müstahfızân cemâatı 
neferâtının Bo sna cizyesin den
(4) berâtı cedîd ile oca klı kla rı olan yal nız yüz dok san  se kiz buçuk 
gurûş ile
(5) kırk dört akçe bin yüz yir mi bir se ne si mevâcibleriçün ken di ta ra fın
dan isâleten ve neferât
(6) ta ra fla rın dan vekâleten itmâm ve ikmâl ahz u kabz eyle di ği üze rin de 
bir akçe ve bir hab be bâkî
(7) kal ma dı ğı ecil den işbu sûret ketb olu nup te messük içün cizyedârı 
mûmâileyhin
(8) yedi ne vaz’olu nup vakti hâcetde ibrâz eyleye tahrîren fî 23 Şa’bân 
1121.

16 Нечитко.

17 Нечитко.

18 Изнад већине службених докумената и личних писама стоји реч „Он“ (тур. 
Hüve) тј. Бог. Тиме се наглашава да је текст настао под Божјом заштитом.

19 Нижи официр у султановој телесној гарди. 
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Mu sta fa Müzaf fer
kethüdâyı müstafhızânı Yayça

Şühûdülhâl:
Ha san Ağa sâkini İmoçka
Osman Ağa sâkini Sa ray Bo sna
Mu sta fa Ağa  kal’ayı Kru pa
Hüseyin Ağa Üsküdârî

3.

При зна ни ца чу ва ра ба ру та не твр ђа ве Јај це
На пи са ка ко је на ве де но у ства ри, си ро мах Ах мед Ла ли за де, 
ка ди ја гра да Са ра је ва, не ка му име бу де чу ве но и не ка му Бог опро сти.

Раз лог за пи са ње ове књи ге је сле де ћи:

Као што сто ји у пре пи су уз ви ше ног и ча сног цар ског бе ра та, го
ди шње пла те вој ни ка ко ји чу ва ју ба ру та ну твр ђа ве Јај це из но се 198,5 
ку ру ша и 44 aкчe, a на осно ву ви со чај шег бе ра та ко ји има ју, што је у 
ста ром ше ри јат ском ве ћу из ја вио ће ха ја Му ста фа Ибн Ах мед, овла
шћен за до ле на ве де но од стра не вој ни ка чи ја су име на и лич но сти 
по зна ти и утвр ђе ни, уз све до че ње спа хи је Мех ме да Ибн Али ја Ду
ве ли ја и Али ја Ибн Се ли ма. Kaко је ре че ни из нос од ре ђен и пре нет 
на њих као оџа клук из су ме џи зје гра да Јај ца, го ди шњи из нос од 198 
ку ру ша и 44 ак че, об ра чу нат од 15. ре би у ле ве ла 1121 [25. мајa 1709] 
до 15. ре би у ле ве ла 1122. го ди не [14. ма ја 1710], ко ји је од ја јач ких 
не вер ни ка са ку пио xасеки Ху се инага, за ду жен за ску пља ње џи зје 
по ме ну тих бо сан ских не вер ни ка, у пот пу но сти ми је пре дао; ja сам 
га узео у сво је лич но име и као за ступ ник. Шта ви ше, ре че ном Ху се
инаги сам уру чио пот пи са ну и пе ча том ове ре ну при зна ни цу. Кад се 
то при ми к зна њу, би ће пи са но по по тре би, 22. ше ва ла 1121. годинe 
[25. де цем бра 1709].

Све до ци:
Го спо дин Са ли Аб ду лах, ће ха ја
Аб ду рах ман Са ли Ибн Са лих
ЕлХаџ Ах мед бен Мех мед
Али Са ли Ибн Мех мед
Мех мед Са ли Ибн Осман
Ху се ин ЕлМах зар и дру ги

Yayça kal’ası nın ce behâne müstahfızânı neferâtlarının 
te messükle ri dir

Elemrü kemâ zükki re fi hi har re rehü elfakîr ileyhi az ze şânühü Ah med 
La’zizâde elkâdî bi medînei Sa ray afa anhü (mühür oku nak sı zdır)
(1) Se bebi tahrîri kitâb bu dur ki:
(2) İşbu derûnı sûreti berâtı şerîfi âlîşânda mestûr ol du ğu üze re Bo
sna eyâletinde vâki’ Yayça
(3) kal’ası ce behânesinin müstahfızânından olup ken di asîl ve sâir 
mahsûrülesâmî ve ma’lûmülaşhâs neferât
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(4) ta ra fla rın dan husûsı âtîüzzi kre vekîl ol du ğu Meh med sipâhî İbn 
Âlî Düvelî ve Âlî İbn Selîm şehâdetleriyle şer’an sâbit
(5) olan Mustafâ kethüdâ İbn Ah med mec lisi şer’i kadîmde takrîri 
kelâm  edup yedin de olan berâtı âlîşân mûci bin ce 
(6) kal’ayı mezbûre ce behânesi muhâfazasında olan neferâtın senevî 
mevâcibleri yüz dok san se kiz buçuk gurûş ile
(7) kırk dört akçe olup me blağı merkûm yine Yayça cizyesi meâlinden 
bervechi oca klık ta’yîn  ve havâle buyur lma ğın 
(8) bin yüz yir mi  bir se ne si şehri rebîülev ve li nin on be şin ci gününden 
bin yüz yir mi iki se ne si şehri rebîülev ve li nin
(9) on be şin ci gününe de ğin bir se ne lik yüz dok san se kiz gurûş ve kırk 
dört akçeyi yüz yir mi iki
(10) se ne si ne mahsûb ol mak üze re Bo sna eyâleti ke fe re si cizyele ri 
cibâyeti ne me’mûr olan zu hrüleşbâh Hasеki
(11) Hüseyin Ağa zi kr olu nan Yayça ke fe re sin den cibâyet ve tahsîl eyle
di ği cizye meâlinden ol mak üze re tamâmen ba na
(12) vaz’ ve teslîm ben da hi yedin den bilasâle ve bilvekâle ahz u kabz 
edup hat ta neferâtı mezbûre zâbitleri
(13) ta ra fla rın dan müşârileyh Hüseyin Ağa yedi ne mumzâ ve mahtûm 
ve ma’mûl bir te messük da hi ver dim diyü müş’ir ve müte ar rif
(14) ol duk da mâ vak’a bitta leb ketb olu nur filyevmissânî ve elişrîn 
şevâlülmüker rem se ne ihdâ ve işrîn ve mie ve elf.

Şühûdülhâl:

Esseyyid Sa li Ab dul lah kethüdâ
Abdürrah man Sa li İbn Sâlih
ElHâc Ah med ben Meh med
Ali Sa li İbn Meh med
Meh med Sa li İbn Osman
Hüsein ElMah zar
Ve gayri him
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ФАК СИ МИЛ 1. БЕ РАТ О ПО ТВР ЂИ ВА ЊУ НА СЛЕД НЕ ВОЈ НЕ СЛУ ЖБЕ ЧУ ВА РИ МА БА РУ ТА НЕ ТВР ЂА ВЕ 
ЈАЈ ЦЕ – СНИ МАК 
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ФАК СИ МИЛ 2. ПРИ ЗНА НИ ЦА ЋЕ ХА ЈЕ ТВР ЂА ВЕ ЈАЈ ЦЕ О ПРИ МЉЕ НОМ НОВ ЦУ ЗА ВОЈ НИЧ КЕ ПЛА ТЕ
ОД ХА СЕ КИ ХУ СЕ ИНАГЕ – СНИ МАК 
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ФАК СИ МИЛ 3. ПРИ ЗНА НИ ЦА СА РА ЈЕВ СКОГ КА ДИ ЈЕ АХ МЕ ДА ЛА ЛИ ЗА ДЕ О ПРИ ЈЕ МУ НОВ ЦА 
ЗА ВОЈ НИЧ КЕ ПЛА ТЕ ЧУ ВА РА БА РУ ТА НЕ ТВР ЂА ВЕ ЈАЈ ЦЕ – СНИ МАК 
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TRANSCRIPTION OF THE IMPERIAL BERAT ON THE RIGHTS OF 
THE KEEPERS OF THE POWDERMAGAZINE IN JAJCE FROM 1709

The Historical archive of Bulgaria (BIA) in the National library Ivan 
Vazov in Plovdiv keeps the transcription of the imperial Berat given to 
the soldiers, keepers of the powdermagazine of the fortress in Jajce, 
in the Bosnian ejalet which confirms their service and settles the 
yearly salaries. Alongside the Berat, there are two receipts from 1709 
which state the sum of their salaries, the source of the money which 
comes from dzizja (polltax) taken from the Christians who lived on 
the territory of Jajce. The receipts also contain the signatures of the 
witnesses which confirm that the copies are authentic. The mentioned 
Berat and the receipts are important firstrate sources on the military 
service in Bosnian ejalet and how it was regulated because they give 
us an insight into the complete administrative procedure. Besides, the 
Berat also confirms that the Osmanic Empire, after the Great War of 
Vienna, tried to organize the conditions on the frontier territories as it 
is the case with the salaries intended for the military service. Documents 
are critically arranged and prepared for the publication in Serbian and 
Turkish.

Key words: Osmanic Empire, Bosnian ejalet, Jajce, Berat, receipt, powder
magazine, military, keepers, kadija.
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