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U ПРИЛИКАМА У БОСАНСКОМ ЕЈАЛЕТУ ПРВИХ ГОДИНА XVIII 
СТОЉЕЋА 

Карловачким миром 1699. године Османска Царевина је изгубила 
огромна, економски и стратешки важна пространства, од којих су нека дуги 
низ година била под њеном доминацијом. Територијалним губитком, 
Царство је још више изгуби.1о самопоуздање и сигурност. Дуго ратовање 
са чланицама Св. лиге (1683-1699, Аустрија, Млетачка Република и Пољска 
- прим. Е.П.) утицало је да добар дио султанових nоданика постане сиро
машнији, а чести ратни окршаји, г.1ад и болести који су се тих година јав
љали прориједили су становништво у многим провинцијама Царства. Пос
лије закључења мира у Карловцима, Порта је прешла у дефанзиву и била 
свјесна да се Аустрија, као ни Венеција, неће зауставити на границама 
одређеним тим мировним уговором. Због тога је одмах издала упутства да 
се у пограничним санцацима nриступи раду око што бољег утврђивања и 
чувања нових граница.') Већ од 1700. године на границама европског дије
ла Царства убрзаним темпом nочињу се поправљати раније разрушене или 
оштећене тврђаве и паланке. У стратешки важнијим крајевима насељава се 
поузданије становништво, а у унутрашњости санuака централна влада из 
Цариграда настоји да што брже консолидује власт и обнови nривредну ак
тивност која је у овом рату била у доброј мјери замрла. 

Послије 1699. године, најистуренија османска nровинција у њеном 
евроnском дијелу постао је босански ејалет. Током ратних година 1683 -
1699. овај ејалет је доста страдао. Пораз nод Бечом и nритисак Млетака из 
Далмације nлатио је животом и именом добар дио босанских Муслима
на!) Због тога Порта nоклања велику nажњу nриликама у Босни. »Посебно 
у вилајету Босне за вријеме рата и борби пољуљан је nоредак. Њу треба 
финансијски ојачати, поправити стање у градовима, утврдити тврђаве и nо
nисати број нефера (обичних војника - nрим. Е.П.). Посебно треба удово
љити молбама народа и раје и ништа незаконито не предузимати ... Треба 
уопште настојати да се среде прилике у вилајету.«') Тим ријечима су во-

1) Историја народа Југославије 11, Загреб 1959, стр. 1320 
2) А в до С у ћ е с к а, Буне сељака Муслимана у Босни у XVII i XVIII стољећу, Историј
ски Институr, Зборник радова, књ. 1, Београд 1976, стр. 74. 

3) Академија наука и умјетности Босне и Херцегов11Не (даље АНУ БиХ) Mйhimme ilefter 
(даље Muh. def.l, 96, 26/l, 76/l, /фото~Соnије н регеста, даље ФР). 
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дећи људи Царства у ово вријеме говорили о граничном босанском ејале~ 
ту. 

Да би поправила лоше стање у коме се налазило становништво ејале
та, Порта га је по закључењу Карловачког мира ослободила плаћања uизи~ 
је за 1699. годину, а била су брисана и сва дуговања uизије и других пореза 
из прошлих година_.) Предузете мјере нису досљедно превођене у пракси. 
Посљедњих година XVII, а нарочито у првим деценијама XVIII стољећа у 
босанском ејалету је била присутна пракса самовољног и протнвзаконитог 
убирања разноврсних намета из групе текЭ.Лиф - и шакка.') Противзакони~ 
то убирање пореза вршили су како босански везирн и санuакбезн, тако и ло
кални судски и управни функционери.6) У својим злоупотребама власти 
истицали су се тадашњи босански везири Халил паша,') Сејфулах паша8) и 
Елчи Ибрахим паша9). Поред наведених везира, својом грамзљивошћу се 
нарочито истицао херцеговачки мутесариф Сејфулах паша. Његовим неза
конитим поступцима се супротставила ЦЈелокупио становништво овог са

нцака. И сиромашнији и богатији људи слали су Порти жалбе против Сеј
фулах паше, указивали на његове незаконите поступке и тражили да се сми
јени с положаја.'") 

Као посљедица незаконитог управљања било је још веће економско 
слабљење, а дјелимично и узрок исељавања с територије херцеговачког са
нuака.'') Слична је ситуација и у другим санuаuима. Становништво кадилу
ка Блаrај такође се жали Порти на злоупотребе херцеговачког санuакбега и 
његових људи и тражи да се виновници тих неправди уклоне са положаја и 
строго казне. 12) Међутим, и поред великих притужби, Порта је Сејфулах 
пашу и даље задржала на положају херцеговачког санuакбега, па му, шта
више, 1706. године указу је и почаст имеиу јући га запов једни ком османске 
во јске у предсто јећем походу на црногорска племена.") И становници Ма-

4) Х а м ид Х а u н б е г и ћ, Главарина у османској држави. Орије.1пални институт у Сара
јеву, Посебна издања IV, Сарајево 1966, стр. 102. 

5) О овим nорезима се опшнрније говори ~ раду др А в де С у ћ е с к е , Промјене у систе
м~ юванредног опорезиl!ања у ТурскОЈ у X_YII н XV/l/ ВИЈеку и појава намета тек;iлн-н 
ff-rr~: Прилози за ориЈенталну филологИЈУ (даље ПОФ), Х- XI, Сарајево 1967, стр. 

6) Д р А в д о С У ћ е с к а , Нов н подаци о настанку и вис1tни таксита у Босни н Херцеговн· 
ни, Прилози института за историју, год. X/II, Сарајево 1974, стр. 135. 

7) Ћосе Халил nаша према Башапtћу био је везир босанског ејалета у периоду од 
1698-1702(види: Сафвет бег Башагић- Реuепашић, Краткаупутаупро
шлост Босне н Хериеговине (1463- 1850), Сарајево 1900, стр. 180. 

8) О овоме па ши види у раду С а ф в е т- б е г а Б а ш а г и ћ а, Знамениm Хрват Бошња
цн н Херцеговшt у турској Царевинн, Загреб 1931, стр. 67. 

9) Елчи Ибрахим nаша уnрављао је босанским ејалетом од 1703- 1705. године, (С. 
Б а ш а г н ћ, Кратка упута, стр. 180- 181) 

10) Др А в до С у ћ е с к а, Нови подаш1 о ... , стр. 136- 137 

11) АНУ БиХ, Шикајет дефтер (даље ШД/, 92, 33/2, 1699. ФР) Шикајет дефтере који се као 
фотокопије на.1азе у АНУ БиХ превео је на наш језик проф. Јакуп Полимац) 

12) АНУ БиХ, Ш. Д. 92, 33/3, 1699 ФР. 
13) АНУ БиХ, Miih . .а., док. 13, 87/1, 1706, (наведене документе ю Miihimme deftera кој1t~н1 

сам се у раду користио nревео је проф. орнјенталистике Мухамед Хаuијамаковић). 
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глаја'•), Ташлиџе's), Каменграда и Старог Мајдана'6) били су изложени 
\1алтретирању својих локалних уnрављача. Мање илн више са злоуnотреба
ма власти се наставило и сљедећих година.") Иnак у односу на 1699. и 
1700. годину, током сљедећих година, број жалби народа се осјетно сма
њио, што нам говори да се ситуација донек.1е nобољша.1а. 

Посљедњих година тзв. бечког рата морал становништва у Османс
ком Царству био је у оладању. Самовоља је била nрисутна у свим nарама 
државног механизма. И послије Карловачког мира неднсциљ1ина нижих 
органа власти била је и даље присутна. Војно-политичка ситуација била је 
неизвјесна. Бојећи се новог рата, султан Мустафа 11 (1695- 1703) је непос
редно послије закључивања мировног уговора издао наређење о nоnравци 
старих 11 изградњи нових тврђава и па~1анки на границама босанског ејале
та са жељом да се тај ејалет претвори у nрави бастион за одбрану од неnри
јатељског напада.' 8) Да би код муслиманског становништва развио борбену 
свијест, султан је nрвих година XYIII сто.ъећа послао у Босну једну груnу 
шејхова са задатком да развију и учврсте борбени морал у одбрани угроже
не државе.'") По наређењу Порте, становништво је одмах ·nристуnило од
брани и изградњи нових тврђава, које би би.1е способне да издрже наnад не
пријатељске во јске и о чувају посто јеће границе. Већ 1700. године nреnрав
љају се стари давно наnуштени градови и пристуnа се формирању нових 
агалука и каnетанија.zо) Године 1699. на територији босанског ејалета било 
је 12 калетанија, а током сљедећих 17 година основано је још 13, и то већи
ном уз границе!') Сједишта новооснованих капетанија у nрвим годинама 
XYIII стољећа била су: Оногошт, Клобук, Столац, Почитељ, Мостар, 
Љубушки, Рог, Дувна, Стара Островица, Козарац, Кобаш. Босански Брод и 
Врандук. zz) 

Због неријешених граничних литањан) већ 1700. године изгледало је 
да је на nомолу нови рат између Османског Царства и Млетачке Републи
ке. Очеку јући наnад, Порта је алајбезима херцеговачког и кл и ш ког санuа
ка издала наређење да заједно са својим заимима и тимар.:шјама што брже· 
nоправе и за рат припреме тврђаве у тим санuацима. ")То иаређење добро 
је дошло османским заnовједницима да с већим интезитетом наставе зала
чету изградњу појаса добро утврђених градова око црногорских, брдских и 
херuеговачких племена са циљем да убудуће обуздају њихову неnокорност 

14) АНУ Б11Х, Ш. Д., 92.35/1, 1699, ФР. 
15) АНУ Б11Х, Ш.Д., 92, 36/3, 1699. ФР. 
16) АНУ Б11Х, W. Д., 92, 40/2, 1699. ФР. 
17) Внди Шикајет дефтере ю 1700, 1701. 1702 ... , АНУ БиХ. ФР. 

18) Ист. нар. Југославије 11, Загреб 1959. стр. 1320. 

19) А в до С у ћ е с к а , Ајани. прилог изучавању локалюtх в.1аст у нашим зенљама ш ври
је.ие Тура~·а, Научио друштво СР Босне и Херuеговине. Дјела. ~о:њ. XXII. Одјељење исто
ријско-филолошких наука, књ. 14, Сарајево 1965, стр. 181. 

20) Х а ~1 д и ј а К р е ш е в љ а к о в 11 ћ , Капетаније у Босни и Хсрцеговstни. Научно друшт
во Н Р Босне и Херцеговине, Дјела. књ. V Одјељење нсториско- фнло,1ошкнх наука, књ. 4, 
Сарајево 1954, стр. 19. 

21) Ист. нар. Југославије 11 стр. 1320 
22) Х а м ди ј а К р е ш е в љ а к о в и ћ, Капетаније, стр. 19. 
23) О томе пише Ешреф Ковачевић у својој књнзи Граниие боса11ског п~шалука према Аус

трији и Млетачкој Републици по одредбама Карловачког м11ра. СараЈево 1973. 

24) АНУ Б11Х, Muh. d., 2945, 260-3, ФР. 
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према представнициыа султанове власти. У морејском рату ова племена су 
се показала непријатељски расположеним према Порти. Нарочито се при
ступило брзој изградњи тврђаве Оногошт, која је требало да преузме улогу 
Херцег Новог који је Веиеција још 1687. године била заузела и касније 
задржала под својом влашћу.н) И у другим херцеговачким мјестима се 
приступи.1о поправци постојећих тврђава. Тако већ првих година ХVШ 
стољећа видимо да се у Требињу, Гацку 11 Клобуку врше оправке тврђава.16) 
Трошкове око оправки и проширења старих, те nодизања нових тврђава 
сносила је становништво ције.1ог ејалета. Богатији слојеви су учествоnали 
новцем, а сиромашнији кулучењем. Нарочито интезиван рад на изградњи 
објеката од војног значаја био је у вријеме Сирке Осман паше (1705-
-1708)!'). Истовремено се у разним мјестима босанског ејалета поправљају 
старе и изграђују нове тврђаве и путеви што је изазвало велико материјал
но оптерећењ~ становништва. По Портином наређењу, 1708. године заими, 
тимарлије и а}Iајбези санuака Херцеговине, Клиса и Зворника били су оба
везни да истовремено поправе све тврђаве у тим санuацима. Као и претход
них година, највећи дио послова поново је пао на сиромашније становни
штво. Иако се у добијеном наређењу не спомињу да раде на оправци вој
них утврђења, нефери су по наређењу својих претпостављених учествовали 
у раду. Позивајући се на заповијед у којој нису споменути, нефери Ливна 
траже од Порте да нареди њиховом старјешини да их убудуће ослободи те 
обавезе, јер су они задужени да се боре против непријатеља, али не и да 
оправљају тврђаве. 28

) За ове послове од становништва су узимане велике 
суме новца, које су касније сакупљачи искористили у своје личне сврхе. 
Због тога становништво Грачанице обавјештава Порту да уредно плаћа 
прописане порезе, али да се одбрамбени објекти недовољно поправљају 
због тога што несавјесни чиновници новац намијењен у те сврхе већим ди
јелом задржавају за своје личне потребе.19) 

Када је умјесто Сирке Осман паше за босанског везнра дошао Муста
фа паша Соколовић - Ферхадпашић ( 1708 - 1709) радови на изградњи 
војних објеката су смањени. Нови везир је издао наређење да се убудуће у 
току једне године могу поправити једна, највише двије тврђаве или палан
ке!") На ову одлуку о смањењу изградње војних објеката на Порту су ути
цале како тренутна спољно-политичка ситуација, тако и честе жалбе босанс
ког становништва на порезе, којим су били изложени, за изградњу тих обје
ката. Тако је сљедећнх година са мањим оптерећењем становништва на
стављено с војним утврђивањем ејалета. Главнину османске војске у бо
санском ејалету су сачињавале спахије, јањичари и народна војска (не
фир-и ам).' 1 ) У свим већим мјестима су се налазиле војне посаде. Главна 

25) Д р М и л а н В а с и ћ , ГрадовЈt под турском влашћу, у књизи Историја Црне Горе, књ. 
трећа, том 1, Титоград 1975., стр. 532; Петар Шобајић, Никшић- Оногошт, Београд 1938. 
стр. 63. 

26) Г .111 г о р С т а н о ј е в 11 ћ, Историја Црне Горе од почетка XVII .з.о краја XVI!l вијека, 
књ. трећа, том 1, Титоград 1975, стр. 238; исти. ЈуrоСЈТовенске земље у млетачко- турскю1 
ратовшш XVI - XVIIJ вијека, Београд 1970. стр. 432. 

27) С. Б а ш а г и ћ, Кратка упута ... , стр. 181. 
28) АНУ БиХ, ШД, 359, 92, 34812, 1708, ФР. 
29) АНУ БиХ. ШД. 364. 92, 353/2, Ј 708, ФР. 
30) АНУ БиХ, тзв. СIIШ!Л\1 Сарајева у Анкари, 121, 67/1, ФР, 
3 Ј) А в до С у ћ е с к а , А ја ни, стр. 181. 
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ск.1адишта муниције и осталих nотреnштина за ватрено оружје налазила су 
се у оећ~tм мјестима, као што су: Сарајево, Травник, Jajue, Бихаћ и Звор
ник из којих су се са оружјем и муницијом снабдијева..1е све војне поса
де.") 

Оси\1 юградњи и оправци војних утврђења, ве.1ика пажња је nосвеће
на консо.1идовању локалне юасти. Крајем XVII и почетко\1 XVIII стољећа 
појављује се nотреба за већом локалном управо:-.t. Носиоци власти nостали 
су угледнији људи који су се звали ајани. У почетку њихова улога није би.1а 
јасно дефинисана, мада се зна да су тада би.1и задужени да обезбиједе мате
ријална средства за војску, затим храну, комору итд. Они су штити.1и и 
обезбјеђивали јавни ред и мир који је у ово вријеме, када је влада.1а општа 
анархија, био и те како потребан.33) С nрестанком рата нису nрестала и на
сиља nојединих nредставника локалне власти. Године 1700. становништво 
Мостара је Порти уnутило жалбу у којој се оnтужује тадашњи кадија да 
и-.t на и-.1е nореза узи\1а више новца него што је nроnисана. 3•) 

Сличну жалбу Порти уnутило је и становништво Босанског Брода.'s) 
И док је један дио становништва одбијао да плати већи износ пореза, него 
што је проnисана,"") дотле су нек11 били nриси.ъени и п.1атили, а.1и су се кас
није жали.1и. Тако је становништво Чајнича 1701. године упутило жалбу са
рајевском \1у.1и у којем га обавјештава да и-.1 је њихов кадија nретходних 
година наси.1но узимао више новца на И\tе текалиф-и шакка, па траже да 
11:-.1 се бесnравно узети новац врати.31) 

Када је за босанског везира постављен Сејфулах паша (1702- 1703 ), 
што сам у почетку навео, мито и корупција су узели великог маха. За крат
ко вријеме уnрављања овим ејалетом Сејфулах nаша усnио је да са својим 
истомишљеницима од великог броја nојединаца, па и читавих груnа неза
конито узме веће суме новца на име разних пореза. Осим тога, овај везир 
користећи се влашћу задржавао је nрисnјеле nлате нефера, а од nојединих 
тимарлија одузимао је тимаре које би затим уписивао на своје име или 
И\1е људи који су му nомагали у њеrовим незаконитим поступцима.'") Вје
роватно због ве.1иког броја жалби које је у кратком времену добила, Порта 
је већ 1703. године за новог босанског везира поставила Елчи Ибрахим 
nашу (1703 -1705). Новом везиру су из свих крајева босанског ејалета 
nочеле пристизати жалбе на њеrовог претходника. Иако је и сам био ко
румnиран, јер је од становништва узимао разне намете из груnе текЗ.Ли-и 
шакка, ипак је Елчи Ибрахим nаша настојао да што брже нормализује ун
утрашњу ситуацију и код становниuпва створи утисак личне и имовинске 

32) Х а м ди ј а К р е ш е в љ а к о в 11 ћ , Капетаније, стр. 45. 
33) А в .1 о С у ћ е с к а , А ја ни. стр. 184. 
34) АНУ БliX, ШД, 49.57/2, 1700. ФР. 
35) АНУ Б11Х. ШД, 65, 71/1, 1701. ФР. 
36) АНУ БиХ, ШД, 77, 81/1, 1701. ФР. 
37) АНУ БиХ, ШД, 82, 92,84/3, 1701. ФР. 
38) О 3.1оуnотреба~tа Сејфу1ах nаше се говори у вe.lltK0\1 броју жалбtt које је становништоо 

босанског еја.1ета ynyh11Ba.1o Портн. а које су сачуване у Шикајет дефтерима IIJ тог nepиo
.la Чltje се фотокотtје на.1азе у АНУ Б11Х. 
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сигурности.'") То је допринијело да се стање у ејалету поправи и број жал
би које су слате Порти у односу на претходне године смањи. 

Почетком XVIII стољећа чифлучење· у босанском ејалету узима још 
више маха, иако је у ранијим стољећима имало свој дубљи коријен. Усли
јед слабе насељености, спахије у овом ејалету су још у вријеме владавине 
султана Мехмеда II (1451- 1481) и Сулејмана Величанственоr (1520-
1566) добиле право да увећавају хаса земље. Та околност касније је убрза
вала процес чифлучења које је постало доминантна појава у вријеме наза
доваља Царства. У жељи да трајније обезбиједе своју несигурну егзистен
цију спахије су у појединим крајевима Царства, међу којима и у босанс
ком ејалету, хаса посједе од краја XVII и нарочито у ХVШ стољећу nретва
рали у чифлуке:0) У самом босанском ејалету чифлучење постаје доми
нантна појава неnосредно послије Карловачког мира, али овдје су посјед
ници чифлука и даље најчешће остајали и ти~арници:') Поједини локални 
прваци су, не обазирући се на nротесте својих сусједа, назаконито узимали 
земљу и проглашавали је својим чифлуком. Тако је у рогатичком кадилуку 
заим Мехмед Пашић свом посједу у селу Ковачићи незаконито припојио 
њиве које су биле тренутно необрађене, не обраћајући nажњу на nротесте 
својих сусједа да је то што ради nротивзакоиито.41) 

Глад за земљом била је велика. Од 1699. године за османске власти се 
nоставило nитање каЈ<о да се правио ријеше односи између власника чифлу
ка (чифлук сахибија - nрим. ЕЛ.) и нарочито католичког становништва 
које је у морејском рату с аустријском и млетач~<ом војском напустило тај 
ејалет. Добар се дио тих избјеглица послије 1699. године вратио на раније 
nосједе које је до избијања рата обрађивало. Као што се види, и у Шикајет 
дефтерима на добром дијелу таквих nосједа власници су у међувремену 
нашли замјене и убирали уобичајене nриходе. У жалби Порти коју су пос
лали неки Мехмед и Мустафа из мостарског кадилука види се да су он-и у 
селима Драгинићи и Добром селу неЈ<олико година обрађивали земљу која 
је прије избијања морејског рата била насељена хришћанским становни
штвом. Међутим, Ј<ада се ситуација у босанском ејалету донекле смирила 
1702. године, ранији становници тих села су позивајући се на уговоре из
међу ОсмансЈ<ог Царства, Аустрије и Млетачке Републике и на султанов 
емри шериф (племенита заповијед - прим. Е.П.) тражили да се врате на 
раније nосједе nрихватајући све обавезе које су и раније имали. Ови захт
јеви одбјегле раје сматрани су неоnравданим, јер тадашње чифчије већ не
колико година обрађују nосједе и чифлук сахибијама редовно иплаћују уо
бичајене порезе. Држећи се датих обећања, Порта је мостарском кадији из
дала наређење да се тај спор ријеши по кануну, тј. онако како је законом 
било nрописана без обзира на то о коме се радило.") Слични захтјеви рани
је одбјегле раје регистровани су и у јајачком кадилуку. Раја села Корића
ни, које је припадало том кадилуку, затражила је 1704. године од Порте да 
се врати на земљу коју је раније обрађивала ... ) Пошто су становници тог 

39) 0 TO'-IC OIIДII у ШД 113 !70], 170411 1705. ГОдiiНе. 
40) А в до С у ћ е с к а, О настанку чифлука у нашшн земљшна. Годишњак друштва llсто-

рнчара Босlје и Херцеговtше, год. XIII, 1965, Сарајево 1967. стр. 38. 
41) Авдо Сућеска, Ајани.стр.172. 
42) АНУ БиХ, ШД, 92, 253/1, 1706. ФР. 
43) АНУ БиХ. ШД, ю 1702, 108, 92, 107/1, <f>P. 
44) АНУ Б11Х. ШД ю 1704, 232,92, 219/1 
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села заједно с војском принца Еугена Савојског још 1697. године одатле 
отишли, те се ни послије три године послије тога нису вратили, то је влас
ник села Корићана дао неком Мехмеду и Омеру да обрађују напуштено 
земљиште са свим обавезама које је имала и одбјегла раја. Доласку одбје
глог хришћанског становништва успротивили су се нови обрађивачи, јер су 
легално и по прописима примили земљу на обрађивање, те су сматрали да 
раја која се вратила нема право да се ту задржава:5) И док су у неким кра
јевима сукоби око обраде земљишта били присутни, у бањалучком кадилу
ку је била друга ситуација. Порта је 1704. године наредила бањалучком ка
дији да покуша вратити одбјеглу рају из села Дуци Поље које је припадало 
том кадилуку, а која је била побјегла због великих пореза које су мјесне 
власти наметнуле:6) 

Сукоби између муслиманског и хришћанског становништва послије 
Карловачког мира били су присутни не само на селу него и у граду. Мусли
манско становништво Сарајева 1703. године посредством кадије тражи од 
Порте да забрани немуслиманима (ехли кјефере) да станују у квартовима у 
којима су они живјели. Свој захтјев образлажу ранијом праксом да су при
је избијања морејског рата у граду постојали посебни квартови за мусли
манско и немуслиманско становништво, те да се тај обичај сада не проводи 
у пракси. Како се у жалби наводи, већ од 1699. године хришћанско је ста
новништво у Сарајеву почело куповати куће у муслиманским махалама и 
својим вјерским обредима изазивати старосједиоце:') Слични захтјеви о 
раздвајању муслиманских и немуслиманских кућа у Сарајеву сусрећу се и 
каснијих година:8) 

Првих година XVIII стољећа у 19 кадилука су биле распоређене јањи
чарске посаде. Сједиште њиховог старјешине јањичар аге било је у Сараје
ву. Слабљењем централне власти слабила је и дисциплина у свим војним 
редовима, што се у великој мјери осјетило и код некад најелитнијег рода 
османске војске - јањичара У жељи да стекну што више прихода, добар 
дио јањичара почео се бавити разним занатима и трговином, временом они 
у еснафским организацијама добивају готово одлучујућу ријеч:9) У ово 
вријеме била је карактеристична тежња једног дијела становништва да сту
пи у јањичарски ред како би уживало повластице које су имали јањичари. 
Преласком у тај ред, становништво се ослобађало пореза, а то је изазвало 
смањивање државних прихода. Да би ову појаву спријечила, Порта је 1707. 
године наредила херцеговачком санuакбегу и свим кадијама тог санuака да 
провјере списак јањичара, те да све оне који не припадају том реду, бришу 
и врате у статус који су и раније имали са свим обавезама.50) Разлози за 
овакво Портино наређење су у томе што је у списковима било много више 
војске под оружјем него што је у датом тренутку реално ситуација покази
вала. Поред тога, увећањем броја јањичара дисциплина је била у сталном 
опадању. Није био риједак случај да су чувари тврђава умјесто у војним 
логорима становали у граду и бавили се свакодневним градским пословима 
занемарујући војну обавезу.51) 

45) Исто. 
46) АНУ БиХ, ШД, 225, 92, 212/2 ФР. 
47) АНУ БиХ, ШД, 200, 92, 189/ 1, 1703. ФР. 
48) АНУ БиХ, ШД, 356, 92, 245/2, 1708. ФР. 
49) Ист. нар. Југославије П, стр. 1321 и 1322. 
50) АНУ БиХ, ШД, 334, 92, 302/ 2, 1707. ФР 
51) АНУ БиХ, ШД, 92,346/2, 17U~. Ф!'. 
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У вријеме када се политичка и привредна ситуација у босанском еја
лету nривремено донекле поправила, избио је рат између Руске Империје и 
Османског Царства 30. новембра 171 О. го~ине. До рата ј~ дошло због ми
литаристичког расположења османских ВОЈНИХ кругова КОЈИ су сматрали да 

се Царство довољно опоравило да може водити један већи рат у коме би 
повратило раније изгубљене територије. Овом расположењу су доприније
ле и Француска и Енглеска које су у Руској Империји гледале свог будућег 
великог конкурента на Истоку, па су војничким путем уз помоћ тада још 
довољно јаке Османске Царевине жељеле да то спријече. Праве ратне оnе
рације зараћених страна отпочеле су тек у прољеће 1711. године. У то ври
јеме је на мјесту босанског везира био Карајилан Али паша 1709- 1711 )"). 
По наређењу Порте, Али паша је био дужан да до Ђурђевдана (6. маја -
при. ЕЛ.) 1711. године за рат у Цариград отпреми 800 војника. Слична на
ређења су добили херцеговачки Дурмиш паша и зворнички Идриз паша 
који су са по 300 војника требало да се nрикључе rлавнини османске војске. 
Клишки санџакбег Мустафа паша добио је наређење да из свог санuака 
опреми 100 војника, а овој војсци од 1500 људи били су дужни да се прик
ључе сви заими и тимарлије из цијелог босанског ејалета.53) Због новона
сталих ратних nрилика, становништво је било изложено већим пореским 
обавезама. Сејмеии, љути што морају да иду у рат, искаљивали су свој би
јес над незаштићеним народом.>•) Главиину војних припрема за одлазак на 
главно ратиште у Русију у босанском ејалету је обавио новопостављени ве
зир Ахмед паша.") По његовом наређењу је направљен списак спахија 
који су из овог ејалета отишли тада у рат.56) Свим спахијама који се на ве
зиров позив нису одазвали да иду у рат одузети су тимари.") У намјери да 
се прикључи главнини османске војске везир Ахмед паша је крајем 1711. 
године с мобилисаном војском отишао из босанског ејалета у Цариград. За 
одбрану граница у том ејалету су остале незнатне војне снаге.58) Тако је 
послије десетак година релативног мира један дио муслиманског становни
штва из босанског ејалета под султановом заставом наставио да се бори 
ван граница свог ејалета, што ће током сљедећих година постати још ре
довни ја по јава. 59

) 

Као што се и из изложеног види, првих десетак година XVIII стољећа 
у босанском ејалету османске власти су nокушавале да донекле стабилизују 
војно-политичку ситуацију и оживе привредну активност. Међутим, и по
ред предузетих мјера то се због nрисутне корупције у свим органима вла
сти од највиших до најнижих није могло у потпуности остварити. Моћ ло
калних управљача стално је јачала на штету централне власти. То је допри
нијело настанку чифлучења које ће током сљедећих деценија постати доми
нантна појава на цијелој територији Царства. 

52) С. Б а ш а г 11 ћ, Кратка упута,стр. 181. 
53) АНУ БиХ. Miih. d .. 26/11 lt 179/1 ФР. 
54) Влади с л а в С к а р и ћ Српски православни народи црква у 17 11 /8 вијеку, Сарајево 

1928, стр. 29. 
55) С. Б а ш а r и ћ, Кратка упута, стр. 181. 
56} Влади с л а в С к а р и ћ, Попис босансtо:их спахија из Ј /23/ 171 Ј годuне. Гласник зе-

ма.ъскоr музеја у Босни и Херuеговини, год. XLII. 1930, св. 2, стр. 6. 
57) АНУ БиХ, ШД, 605, 92, 567/3 ФР 
'i8) Влади с л а о С к а р и ћ, Попис ... стр. 10. 
59) Походи на Црну Гору 1712. н 1714. rоди_не, те м.1етачко-турски рат 1714-1718. 
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