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BOSNA EyALETİ~NDE TEKALtF-:-İ .ŞAKKA 

Avdo Suçeska 

.· 
Osmanlı hakimiyeti devrinde Bosna'da mu'afiyet geniş · çapta 

uygulanıyordu; ya'ni Bosna ahalisinin büyük 'bir kismı devlet rü
'sf:ını:larmdan avarız-ı divaniye ve tekalii-i örliye'den mu'aftıı. Sipa
hilerin yanı-sıra, ki bunlar genellikle imtiyazlı tabaka olarak; bütün 
resmi reayadan2 avarız-ı divaniye ve tekalii-i örfiye :vergilerinden 
şehirli Müslüman ahali mu'afiy~t kesbetmişlerdi. Bu . me yanda en 
karekteristik misali Bosna'da Sarayova sakinleri oluşturuyordu. 

Bundan ma'ada, Osmanlı ~ml tanları çok erken. devirlerden .beri, Bos 
na'nın köylü Müslümanlarma ~u'B.fiyet .tammışlardı: Keza, Bosna'
da Hıristiyanların önemli bir k_ısmı, Osmanlılara karşı çeşitli hiz
met ve yararlılıklarından dolayı, bilhassa ilk sırada hayvancılıkla 
uğraşanlar /Ulahlar/, madenciler, martaloslar vb. sözkonusu ·mu'afı
yette'n istifade ediyorlardı: Bunların anlirleri, baştakil~ri, sivrilmiş
leri - serbest timariardan _da yararlanıy9rlardı; hatta bunlardan 
ba'zıları ayrıcanakden ma'aş da alıyordu. Ve nihayet, XVI. yüzyı
Im ikinci yarısında Bosna'nın ba'zı şehirlerinde iskan edilen Yahu
diler /Museviler/ de mu'afiyetten yararlanıy~rlardı3• 

. ı. ;Bu hususta daha geniş bUgi içiıi bk: ömer I,.iltfl Bark~, · 4vd~z .mad., 
1s1dm Atı.siklopeaisi, ·ır, 13:15; Avdo Suceska:, Die Entwicklung der B~teuerung 
durak die Avarız-ı divtitıiye und die Tekti.Zif-i örf'iye im Osmaniscen Reich • 
'ıoiihrend des-17. und 18. Jk., · Siıdost:Forschu,igeıi; xxvn, MUnih 1968. 
· · ·2 R~y}ret resmi için. bk. Halil İnalcık, Osmanlılarda raiyyet rüsıımu, BeZ-
.:ıeten, xxm . .Aııkara 1959. . . .. 

3 !stanbul Ba§bakanİ.ık Arglvi (İBA-), ·Maiiye Defteri, nr. 8555; A.. Sucesk'a, 
Da li su sarajevski Jevreji 'bili muaf. (Saray.-:B<isna. yil.hudilel'l mu§.f mı idi?), 
GodiSnjak Pramıog fakuıteta u Sarajew (Sarayevo H~uk Fakültesi. yıllı~). 
XXIII, Sarajevo 1975. 
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Saray-Bosnalıl.arın mu'afiyetiyle ilgili ilk belli başlı bilgiler, 
Bosna Sancağı'nın 1568 yılına1 ait Tahr!r defterinde mukayyeddir. 
Bu tarihten itibaren, ta XIX. yüzyılın başlangıcına kadar Osmanlı
Türkleri'nin ·çeşidli _evraklarında /defter, sicil, mu'afname ve sair/ 
buna benzer bilgilere rastgelmek mümkündür. işbu malfunatdan gö
rülüyor ki, Sarayova ahalisi /esnaf, tüccarlar ve sair/ avarız, kürek
çi, nüzul, celb5 vb. vergilerden in.u'af tutuluyorlardı, çiinkü Bosna 
ınlr-i miranlarının da'veti üzerine, süvariler /atlılar/ olduğu gibi pi
yadeler de, Bosna Sancağı'nın daha doğrusu Bosna Eya.Ieti'nin sınır
larını ve müstahkem şehirlerinin muhafaza ve müdafa'asına katıl
roağa zorunluydular. Yerli ahalinlıı. İslam dinini benimseme süreci
ne bağlı olarak, mu'afiyet müessesesinin tedricen kurulmuş <;>lduğu 
Bosna'nın öteki şehirlerinden farklı olarak6

, Sarayova'da mu'afiyet, 
yukarıda adı geçen.kaynaklara göre /«fet]ı-i hak~den beri'»/ yani 
Bosna'nın fethedildiğinden beri mu'teber sayılıyordu. · 

Aynı zamanda Bosna' da, Müslüman · köylü aha1inin mu'afiyeti 
ile ilgili bilgilere Osmanlı-Türk kaynaklarında rastgelmek mümkün.,. 
dür. Bizce bilinen mu'afiyetle ilgili bu tür bilgilerden ilki 1565 ta
rihli ferman'da bulunmaktadır ; bu bilgi aynı yıla ait Mühimme def
terinde mukayyeddir7• 15728 ve 1595 yıllarına9 ait fermanların mün.;. 
derecatı da sözkonusu fermanın aynısıdır. Adı geçen fermanların 
tarihine ve esbab-ı mucibesine sarf-ı nazar etmeden, onların münde.;. 
recatı hemen hemen aynıdır. Mu'tad üzere bu fermanlarda, Bosna 
Eyaleti'nde yaşayan ahalinin. 1 «vilayet-i mezbtıre halkı»nın,/ .öte
den beri /mutad-ı kadim/ tekalif-i örfiye /kürekçi, nüzul ve sair/ 

4 Bk. Hazim sabanovic, Teritorijalııo sireııje i gradjevııi razvoj Barajeva·:u 
XVI stoljeCıt (XVI .. asırda Saray-Bosna şehrinin imar ve saha inltişafı); Radovi 
nau&ıog drıtstva Bosne i Hercegovine (Bosna ve Hersek İlim Cerniyeti çalış
matan), XXVI, . kitap 9, Sarajevo. 1965. 

5 Bu terimierin manalan için bk. A .. Suceska, Da li . sıt sarajt:-vski Jevreji 

bil i nıııaf, s. 193 . . 
6 Bu hususta _daha geniş bilgi için bk. Adem Handzic, Znacaf muafijeta u 

razvitkıt gradskilı naselja u Bosni u XVI stoljeeu (XVI . . asırda Bosna'da şe
hirler . halkının _initiŞafında muafiyetin ehemmiyeti), Jugoslovenski istorijski 
casopis . (Yugoslav Tarih Dergisi), nr. 1-2, Bel gr ad . 197 4. 

7. !BA, Mühimme Defteri (MD), .nr: 5 .. 
8 !BA, MD, nr. 19. 
9. İBA, MD, nr. 73. 

.. 
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vergilerden mu' af tutulduğuna dair beyaniar :vardır; çünkü Bosna 
-Eya.J.eti, Macaristan, Hırvatistan ve Venedik topraklanyla sınırlaıı-
-dığmdan ötürü, Bosna ahatisi Osma.ı:ıJılarm askeri seferlerinde yar-
·dımda bulunmak icabettiği takdirde, din ve devlet uğruna can ve 
.mallarını esirgemeden savaşa katılıyordu. . 

Bosna'da Hıristiyanlarm /Ulahlar, martoloslar, madenciler, der
benteBer ve sair/ mu'afiyetiyle ilgili bilgiler XV. ve XVI. yüzyll
lardaki Osmanlı kanfınnamelerinde mevcuttur /bu kanunlarm me
'tinleri, KanU/ni ve Kanunname adlı kitaplarda yayınlanmıştır. Sa
rayova Şarkiyat Enstitüsünd~, Sarayova 1957/ ıo aynı zamana ait 
·ve daha geç devirler igin birçok özel belgelerde, söz konusu metin
ler bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi Bosna E.yaletinde mu'afiyet müessesesi XVI. 
yüzyıl süresince geniş çapta gelişmiş ve güçlenmiştir; hatta tam o 
zamanlarda Anadolu'da ve !stanbul'a yakm olan Rumeli kısımlarm
da da klasik Osmanlı düzeni olgunluk mertebesine ulaşmış ve neden 
sonra soysuzlaşmaya Yüz tutmaya başlamıştı. Bu bölgelerde klasilc 
Osmanlı sisteminin 1 düzenin/ soysuzlaşma belirtilerinden biri de, 
tekalif-i şakka'nın /gayri meşru ve cebren alınan vergi/ te'sis edil
mesinden ileri gelmektedir.' M. Akdağ'ın araştırmalarına göre, söz 
konusu vergiler Anadolu'da XVI. yüzyılın ilk yarısında meydana 
gelmiş ve aynı yüzyılın ikinci yarısında da süratle gelişmiş ve yayıl
mıştır11. Oranın re'ayası çok ağır bir durumda kaldıkları içindir ki, 
Oelali isyanları adıyla anılan ve Anadolu'da çıkan isyanların başlıca 
müsebbiplerinden biri olmuşlardır12• 

. . 
Bosna'nın, Osmanlı İmparatorluğuna bir hayli gecikmeyle ka-

tılması /1463-1592 yılına değin/13, aynı zamanda mu'afiyet mü'es
sesesinin Bosna'nın bütün ahalisine tatbik edilmesinden dolayı, Bos~ 

10 Kiiwı2ni i Kamınname (za bosa.nski, hercegovacki, zvorn!Cki, kliSki, crno
gorski i skadarski. sandzak=Bosna, Hersek, !zvornik, Klis, Karadağ ve İşkodra 
sancaklan kantlwlAmeleri), Sarajevo 1957, 12-18; Milan Vasic, MartoZasi t~ 
jugosloven~kim zemljama pod turs7corı~ vlaJeu (Türk hakimiyeti devrinde Yu-
goslavya'da Martoloslar), Sarajevo 1967, s. 56-62. .:· · 

ll Mustafa Akdağ, Türkiye'nin iktisddi ve içtim& tarihi (11,53-1559)1 An-
kara 1971, II, 222, 228. · 

12 Mustafa Akdağ, Oeiaıi isyanlan (1550-1603), Ankara 1963. 
13 Hazim Sabanovic, Bosaııski · pasalı~k {Bosna Pa§alığı), Sarajevo 1959. 
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na~ da tekalif-i· şakka'nın da . uygulanmasi haliyle gecikmişti. A.iıcak, 
XVI. yüzyıl~n sonlarında ve XVII. yüzyılın başlarında, Osmanlı kay:. 
n~arma göre, Bosna'da tekilif-i şakka vergileri konmuş bulunu
yordu. Anlaşıldığma göre, bu vergiler ev'vela Bosna EyaJetinin sınır 
bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Osmanlı bölgelerinde ilk önce, Hersek 
ve Kilis Sancağı'nın sınır boyu bölgelerinde yaşayan ahalinin mu'afi
yeti hakkında söz edilmektedir; somut olarak Dalmaçya'da Hırva
tistan'ın eski nahiyelerinden biri olan Poljiçe ahatisi /bu bölgeler, 
Split'in Kaptol arşivinde ve bir kısmı da Venedik arşivinde bulun
maktadır/14 ile Makarska ve Zaostrog'un katolik papazları dahi buna 
"dahildirU. Bu belgeler~e, / ki bunlardan ba'zıları XVL yüzyılın son
larına aittir/, ekseriyet itibariyle oranın köylerinde Osmanlılarm 
mahalli fonksiyonerieri 1 «ümera ve ümena» 1 bulunuyorlardı. Bunlar 
İ'e'aya1ar tararından konaklanır ve aynı zamanda muft ve mecca
nen yer ve içerler, ondan sonra da cebren ve şeri'at kanfınlarına ay
kırı olarak, çeşitli dalaverelerle re'ayadan para sızdınrlardı. Mese
la: SeferiyeJ tüfekçiyan akçesiJ pe§ke§J hediyeJ yemeklik gibilerin
den. ve hemen bunun ardından da: Devir, selamiyeJ kaftan baha, 
na1 l b aha ve sair. 

XVII. yüzyılın başlangıcında, Bosna Eyaleti'nin iç kısımlarında 
da aynı tatbikat almış yürümüştü. Osmanlı kaynaklarına göre, ha
his konusu tatbikatm izleri aynı yüzyılın bidayetinden itibaren mev
cuttu. Binaenaleyh; 1013 hicri / 1604"-1605/ yıllarına ait Miibimme 
Defteri'nde kayıdlı bulunan Sultan'ın bir buyruğundan anlaşıldığına 
göre, Bosna Eyaleti'nde Teşan kadılığının ahalisi 1 «kaza-i mezbure 
halkı» 1 şöyle bir ağlaşıda bulunmuştur; bu ağıaşının es bab-ı miı.ci
besi şudur ki, söz_ konusu abalinin yaşadığı li:öylerde beylerbeyleri 
ve onların voyvodaları ile refakatındaki uşakları bulunmaktadır. 

Bunlar buranın ahalisinin sırtından geçinirler, parasız-pulsuz /muft 
ve meccanen/ yemek yerler, içki içerler ve aynı zamanda buranın 
ahalisinden cebren ve zorla büyük miktarda arpa, öuğday, tereyağı, 
ba}, çavdı;ır, yulı:ıf, koYll;Il, tavuk ve nakden para alrrla.rı;Iı. Nitekim 

. . . 

14 Kaptoısıd arhiv u Splitu (Spllt ~şivi), Actc.ı turcica, fas; nr. 491, ra
por. 5; · nr. 492, rapor, 7~. 79, 148, 14.9, 160, 173, 175; nr. 493, rapor 12; nr. 494. 
rapor 141, 170, 180, ısı. 

15 Ar~v samostana Franjevaca u Makarskoj, Actc.ı turcica, fas. 1nr. m, 
:rapor 115, 128, 160, 299, 311, 316, 323, 331, 335, 341, 354, 431. 



BOSNA EYALETİ'NDE TEKALİF-İ ŞAKKA 759 

yukarıda sözü geçen tekalif-i şakka16 ·ylizünden, buranın ahatisi bu 
yerlerden göçetmeğe mecbU.r · olacal,rlardır. xvn. yüzyıl sürecinde 
Bosna'da tekalif-i şakka vergilerinin sayısı ve çeşitleri birkaç mi~li 
artmış, çoğalmıştı. Foyniça, Kreşova ve Sutyeska Kralevo'sunun 
Franyevaç kesiş yurtlarında bulunan Osma~ yesikalarına göre, sö-z 
konusu vergiler ekseriyet itibariyle. şu isimlerle anılırlar: Püfeleçi
yan akçesi, kaftan akçesi, şer_bet akçesi, z·irdave akçesi, kışZak ak
çesi, yoklama akçtlsi, teftiş akçesi, post akçesi, mataracı akçesi, 
şayka bedeli, ziyafet akçesi ve. sair17• 

Tekalif-i şakka vergileri bilaistisna /mu'af ve gayr-i mu'af/ her 
kişiden alındığına göre, Bosna ahatisi bu vergilerin verilmesini hi~ 
de uygun bulmadı ve bu emri öyle kolayca hazmedemecli. Bu sebep
ten ötürü, Bosna ahalisi, def'aten Sultana müraca'at edip, bu vergi
leri tahsil edenlere karşı /Beylerbeylerine, ·sancakbeylerine, onlariii 
voyvoda ve subaşılarına, kadılara, mütesellimlere, knezlere ve sair/ 
ağlaşıda bulunuyordu, aynı zamanda kendi çiflikled,ni ve köylerini 
terketrneğe mecbtı.r olacaklarını beyan ve ba'zı hallerde de açıkça 
zorbalığa karşı isyan ediyorlardı. Mesela, Bosna Eyaleti'nde Sara
yova ve daha bir takım kadılıkların Müslüman ahatisi bedel-i şay: 
ka vergisi.ıw karşı, ve 1650 yılında da seymen, daha <k!ğrUS'lı tüfek
çiyan akçesi'nin alınmasına karşı isyaİı etmişlerdir. Bu olay Na·ima 
Tarihi'nde mukayyeddir18 • Bundan sonra yine 1682'de ayni ve diger 
vergilerin toplatılmasma karşı isyan başgösterdi, bu olayla ilgili bil
giler Tarih--i Rô.şid'de mevcuttur19 • 

Bütün bu protestolar, direnmeler ve isyanlar, Osmanlıların böl
gesel ve mahalli yönetim görevlilerini /fonksiyonerlerini/, yukarıda 
sözü geçen tekalli-i şakka ve diğer vergilerin, gayri meşru yollar
dan ve cebren toplantılması tatbikatından vezgeçiremedf. Gerçi, 
merkez yönetimi defaten xvn. yiizJlılda, ve bilhassa xvm. yüzyı
im başlangıcında /1704 yılİnda/ 20 bu biçim zi.ılümlere karşı tepki . . . 

16 İBA, MD, nr. 75. . 
17 Arhiv sarriostana Franjevaca· u Fojnici, .A.cta turcica, fas. nr. II, rapor 

243, 246, 248, 252, 266, 271, 278, 295; fas. nr. m, rapor 479, 498; Arhiv sarnos
tana Franjevaca u Kraljevoj Sutjesci, .A.cta turcica, fas. nr. 3, rapor 6,.12, 17, 18~ 

18 Tarih-i Naima, m, 295-297, ·317-318; V ,. 24-26. 
19 Tarih-i Rd.§id, I, 384-385. 
20 M. Ziya (Karamürsel), Türkiye. iktisadi tarihi· hakkında tedk·iklei, İs· 

tanbul 1931, s. 167. · 
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.gösterdiyse de, tekalii-i şakka vergileri xvm. yüzyılın başlangıcın
da bütün Osmanlı İmpar;ıtorluğu topraklarında olduğu gibi, Bosna 
Eyaleti'nde de giderek artmış ve kök salmıştı . Önceden sözünü etti
ğimiz tekalif-i şakka vergileri. yanısıra aynı zamana aid kaynaklar
.da daha bir takım yeni vergilerin de · adı geçmektedir. Bundan 
ma'ada bu yeni .vergiler bir hayli büyük miktarda ve sık sık kaba 
-kuvvet ma'rifetiyle tahsil edilirdi. Böyle m~sela, Miihtmme ve Şika
yet defterlerindeki bilgilere göre Bosna'da 1699 yılından 1720 yılına 
kadar tekalii-i şakka vergilerine değgin şu vergiler de tahsil edili
yordu : Lahm baha~ lcumar akçe~ residiye~ kalemiye~ harc-'t buyrul
du~ :m,übti§iriye~ devir~ zahire baha~ kaftan baha~ bedel-i nefir-i am~ 

iz~n akçe~ na/liye; bedeliye~ saliyane~ masarif akçe~ ikramiye~ ayak
t~i akçe~ sekban akçe~ kı§lakiye~ düşme baha~ ödün) hamriye akçesi~ 
yoklama, bağış (paklon) vergi (porez) mahkeme harcı ve sair21• 

Sonunda, merkez-i idare, Bosna vezirinin, Bosna Eyaleti'ndeki 
sancakların, ba'zı sancakbeylerinin olduğu .gibi, onların retakatinde 
bulunan muhatız alayının maddi ihtiyaçlarını karşılayabilecek du
rumda olmadığından dolayı, merkez-i hükUmet, 1720 yılında Bosna 
Eyaleti!nde22 olduğu gibi, bundan biraz önce de / 1717, 1718, 1719/, 
Anadolu'da ve Rumeli'de23

, yukarıda adı geçen vergilerin tümünü 
ortadan kaldırmak ve bunların yerine imdad-ı hazariye, daha doğ
rusu vaki' harp esnasında imdad-ı seferiye adı altında bir nev'i tek
dü.Ze verginin bilaistisna /mu'af veya gayri mu'af/ her kişiden 
tahsil edilmesine dair bir kararın alınmasına yeltenmiş bulunuyor-
du. · 

İmdad-ı hazariye adıyla anılan verginin tesisiyle ilgili ferman
da /şevval1132 - ı6-26 ağustos 1720 ikinci yarısında sözkonusu fer
man verilmiştir/, verginin tam tutarı ta'yin edilmediğinden ötürü, 
bu sefer hükUmet organları /ayanlar, kaptanlar, kadılar ve sair/, 
yani vergi biçmekle görevli olanlar, bundan böyle de tekalii-i şak-

21 Bu hususta daha geni§ bilgi için b k. A-. Suceslta, N ovı podaci o na.stanku 
taksita (Taksit'in te§ekkülü hakkında yeni bilgiler), Prilozi Instituta za istoriju 
8arajevo, yıl X/2, Sarajevo 1974 (XVIIT. asrın ilk yirmi yıllarına aid Mühimme, 
Şikiyet ve Maliye defterlerinden bilgiler). · 

22 İBA, 1132 (1120) yılına iiid MD. 
23 M. Çağatay Uluçay, 18 ve 19. yiizyıllarda 8arulıan'da eşkıyiilık .ve halk 

hareketleri, İstanbul 1955, 112-115. 
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ka'nın, yeni vergilerini olduğu gibi eskilerinin de tahsiledilmesiyle 
ahaliye zulüm etmeğe devam ediyorlardı. Bu zalimane davramşın 
önlenmesi için, Cumadeu'l-fıla 1144_ H. ·ikinci yarısında /1731 Kaı;ıım 
ayının başlangıcında/ bizzat Sultan'ın özel fermamyla imdad-ı ha
zariye vergisinin yıllık tutarı ta'yin edildi: Bosna sancağındaki ka
dılıklara /Bosna vezirine/ 19.310,5 kuruş, Travnik kadılığında ise 
para yerine 200 şinik buğday, 200 şinik arpa, 200 şinik yulaf ve 
3000 okka dana eti; Klis sancağının karlılıklarında /Klis Sancakbe
yine i 2.780 kuruŞ; Zvornik sancağının kadılıklarına /Zvornik san
cakbeyine/ 1.305 kuruş ve Hersek sancağının kadılıklarına /Hersek 
sancakbeyine/ 8.124 kuruş ta'yin edilmişti24• 

İşbu fermanlardan sonra bile vezirler, mutasarrıflar, ayanlar, 
kaptanlar vb. imdad-ı hazariye ve bilhassa imdad-ı seferiye tutar
larının artışından vazgeçmediler. Bu durum bütün ölçüleri aştığı 

zaman, Bosna Eyaleti'nin Müslüman ahalisi XVIIT. yüzyılın orta
larında isyan etmeğe giriştiler. Bu olay, Bosna veziri Hekimoğlu 
.Ali Paşa'nın zamanında vuku' bulmuştur25• isyan, on yıldan fazla de
vam etmiştir. Bu ayaklanmanın önderi kadı Abdurrahman Muha~
remi idi /1753 yılmda şehid oldu/; nitekim aynı is yanı, Bosna ve
ziri Mehmed Paşa Bosnevi /Kukavica/ 1757 yılmda bastırıp boz
guna uğrattı26 • Söz konusu isyan bastırıldıktan bir süre sonra im
dad-ı hazariye adı altındaki vergi sistemi istikrara kavuştu. Halbuki, 
Bosna'da olduğu gibi İmparatorluğun diğer bölgelerinde de iç hu
zursuzluk ve kargaşalarm giderek artmasıyla birlikte Osmanlı te
ba'alılarınui da vergilendirilmesi bir hayli kötüleşti. Bu durum iki 
yönlü bir hareketti. Evvela, imdad-ı hazariye ya da seferiye adı al
tındaki vergilerin miktarının devamlı sıirette artış kaydetmesi ve 
saniyen, ayanlar, kadılar, kaptanlar, müsellimlerin, ayrıca ken
dilerine mahsiis vergiler de toplamalanydı. Mesela: Ayaniye, ayan-

24 Sarayeva Şarkiyat Enstitüsü'ndeki, h. 1173 ve 1176 senesine aid Blagay 
Kadılığı sicilli, 73. 

25 Bosna'da bu Paşa'nın ıcraatı hakkında bk. Adem Handzic, Basanski 
?ıamjesnik Hekim-aglu Alipasa (Bosna valisi Hekim-oğlu Ali Paşa), Prila~~:·i ~~:a 

orijentalnıı f i lalagiju, V, Sarajevo 1955. 
26 Bosna'da bu Paşa'nın icraatı için bk. Alija Bejtic, Basanski namjesnik 

Mehmed pasa Kukavica i njegave zadu~~:bine u Basni (Bosna valisi Korkak 
Mehmed Paşa ve onun Bosna'daki vakıfları), Pr-ilazi za arijentalnu filalagiju, 
VI-VII, Sarajevo 1956. 
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lık caizesi, harcı iinza, defter akçesi, ı:p.ukata'a zararı ve s3:ir27
• Ha

liyle, tekalli-i şakka'nın yeni vergileri belirmeye başladı, ki bunun 
tıpkısı XVI. ve XVII. yüzyıllarda zorla tatbik ediliyordu; velevki 
merkez-i idare _tarafından bu tutum kanima aykırı sayılıyordu. Bu 
tür tatbikat şekli birçok zulüm ve istismarlarla birlikte teba'anm 
canına ve malına kıymıştı ve aynı zamanda, XVIII. yüzyılda ve 
XIX. yüzyılın başlangıcında, topyekUn Osmanlı İmparatorluğu'nun 
yıkılmasına ve bozguna uğramasma müncer olmuştu. Bütün bu ver
giler, 1839 yılmda ilan edilen Gülhane Hatt-ı şerifiyle şeklen iptal 
edilmiş, yürürlükten kaldınlmıştır. 

.. 27 !BA, MD, nr. 128, . 34b-35a; Sarayeva Gazi Husrev-Bey KütüpM.nesi, 
sicil, nr. 33, s. 127-128. 


