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Iсла ми за ци ја, као дру штве но-исто риј ски про цес код до ма ћег 
хри шћан ског ста нов ни штва у на шим зе мља ма, до ла ском Ото-

ман ске им пе ри је као осва ја ча и до но си о ца исла ма, ни је те као ни 
бр зо, ни ла ко, а ни ма сов но у свим де ло ви ма на ших зе ма ља и у 
пр вим го ди на ма као што се че сто твр ди. Ислам ни је у на шим кра-
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је ви ма био не по знат у та да шњим уче ним и вла да ју ћим кру го ви ма, 
али се ни је зна чај ни је при хва тао као но ва мо но те и стич ка ре ли ги ја 
ко ја се ши ри ла са Бли ског ис то ка пре ма до њем Ду на ву. У се ве-
ро и сточ ној Бо сни (Ка ле си ја) и у цр но гор ском при мо ри ју би ло је 
му сли ма на, али не по сто ји кон ти ну и тет из ме ђу тих му сли ма на и 
ка сни јих му сли ма на ко ји су на ста ли до ла ском Осман ли ја. По је ди-
ни пред став ни ци на ше ви со ке вла сте ле по че ли су да при хва та ју 
ислам по сле Ко сов ске бит ке 1389. го ди не, али су то би ли ин ди ви-
ду ал ни чи но ви оних ко ји су же ле ли да на вре ме обез бе де сво је го-
спод ство. То је ве о ма ле по кон ста то вао Ва са Пе ла гић на пи сав ши: 
„Го спо да се ис тур чи ра ди го спод ства“.1) Исла ми за ци ја по ста је 
про цес тек осва ја њем и де фи ни тив ном кон со ли да ци јом тур-
ско-осман лиј ске вла сти у Ср би ји, Бо сни и Цр ној Го ри. О том 
фе но ме ну ко ји је за хва тио на ше зе мље по ја вом Осман ли ја 
до ста су пи са ли Вук Ка ра џић, Ми лен ко С. Ву ки че вић, Си ма 
Ћир ко вић, Вла ди слав Ска рић, Хам ди ја Кре ше вља ко вић, Ра-
до ван Са мар џић, Ми ло рад Ек ме чић, Сла вен ко Тер зић, Ха зим 
Ша ба но вић, Адем Хан џић, Му ха мед Ха џи ја хић, Бра ни слав 
Ђур ђев, Ха мид Ха џи бе гић, Сре тен Ву ко са вље вић, Не дим 
Фи ли по вић, Ејуп Му шо вић, Та на си је Пе ја то вић, Жар ко Шће-
па но вић, Ол га Зи ро је вић и мно ги дру ги. Али та те ма још увек 
ни је пот пу но ис цр пље на с об зи ром на мно го број не узро ке и 
по сле ди це тог исто риј ског про це са. У но ви је вре ме су се тим 
пи та њем че сто ба ви ли прав ни ци, со ци о ло зи и по ли ти ко ло-
зи ко ји ни су ула зи ли у су шти ну тог фе но ме на. Мно ги су се 
тру ди ли са мо да до ка жу пре ди слам ску тра ди ци ју и кул ту ру 
му сли ма на у бо гу мил ству као да су они је ди ни би ли исла-
ми зи ра ни и као да су они би ли не ка кав по се бан на ци о нал-
ни иден ти тет. Ти ауто ри су се углав ном осла ња ли на обим ну 
пу бли ци сти ку из дру ге по ло ви не 19. ве ка ко ју је по др жа ва ла 
аустро у гар ска оку па ци о на власт под упра вом Бе ња ми на Ка-
ла ја да би на тај на чин угу ши ла срп ску на ци о нал ну ми сао 
код бо сан ских и ра шких му сли ма на.2) О Ка ла је вом ре жи му у 
Бо сни и Хер це го ви ни од лич ну сту ди ју је на пи сао То ми слав 
Кра ља чић.3) Ти пу бли ци сти ни су се тру ди ли да ко ри ште њем 

1) Са лем Ће рић, Муслиманисрпскохрватскогјезика, Са ра је во 1968, стр. 77.
2) Ема Миљ ко вић, „Му сли ман ство и бо гу мил ствоу исто ри о гра фи ји“, Збор ник ра до ва са 

ме ђу на род ног на уч ног ску па БоснаиХерцеговинаодсредњегвекадоновијегвремена, 
Исто риј ски ин сти тут СА НУ, Бе о град 1994, стр. 287.

3) To mi slav Kraljаčić, KalajevrežimuBosniiHercegovini(18821903), Sa ra je vo 1987.
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из вор не гра ђе, по себ но пре ве де них тур ских по пи са, ко ји да ју 
дра го це не по дат ке и о про це су исла ми за ци је, до ђу до исто-
риј ске исти не. 

Као што је већ ре че но, код ши рих сло је ва на ро да те шко се на-
пу шта ла ста ра и при хва та ла но ва ве ра. И они пр ви кон вер ти ти ко ји 
су би ли из ви ших дру штве них сло је ва са мим чи ном про ме не ве ре 
и име на опак ни су по ста ја ли Тур ци Осман ли је. Тур ски исто ри чар 
Ха лил Инал џик ка же да „Осма ни за ци ја не ке осво је не обла сти ни је 
зна чи ла брз и ра ди ка лан пре о бра жај, већ по сту пан раз вој“.4) Осво-
је не обла сти су сма тра не као „Дар-ал-ислам“, зе мља у ко јој вла да 
ислам и „Дар-ал-харб“, зе мља под вла шћу „не вер ни ка“. Без об зи ра 
што је у окви ру Дар-aл-исла ма би ло мно го хри шћа на те ри то ри ја је 
сма тра на ислам ском, а хри шћа ни ра јом или зи ми ја ма.

Ти пре о бра ће ни ци су би ли Тур ци са мо у по ли тич ком сми слу. 
Они су и да ље упра жња ва ли мно ге хри шћан ске пра зни ке и на род-
не оби ча је и чу ва ли свој је зик и пи смо.5) Свој ма тер њи је зик и ћи-
ри лич но пи смо му сли ма ни су са чу ва ли све до осло бо ђе ња од тур-
ске вла да ви не.6) И ка сни је, ка да је исла ми за ци ја за хва ти ла и оста ле 
сло је ве на ро да за др жа ће се мно ге на род не и хри шћан ске тра ди ци је 
чак и до кра ја вла да ви не Осман ли ја. Мо же се сло бод но ре ћи да ни-
је би ла ни ка ква рет кост по ја ва дво ве ри ја. И о дво вер ју су пи са ли 
мно ги стра ни и до ма ћи ауто ри, али ће мо по ме ну ти са мо не ке на ше 
као што су: Му ла Му ста фа Ба ше ски ја, Јо ван Ра до нић, Шпи ро Ку-
ли шић, Пе тар Ж. Пе тро вић, Сма ил Ба лић, Ми ли сав Лу то вац, Мир-
ко Бај рак та ре вић, Ми лен ко Фи ли по вић, Ејуп Му шо вић, Му ха мед 
Ха џи ја хић, Са ва Ко са но вић, Ти хо мир Ђор ђе вић, Ол га Зи ро је вић и 
мно ги дру ги. 

Као што је по зна то, у по чет ку су ислам при хва та ли по је дин ци 
из ре до ва срп ске вла сте ле, тр гов ци, за на тли је, сто ча ри вла си. Ти 
пр ви исла ми зи ра ни по је дин ци су жи ве ли у рет ким па лан ка ма и тр-
го ви ма, а ве о ма рет ко у ру рал ним сре ди на ма. Тур ци, од но сно му-
сли ма ни у вој ним по са да ма су нај че шће би ли стран ци ко ји су та-
ко ђе би ли исла ми зи ра ни Турк ме ни, Ара пи, Бу га ри, Гр ци, Ал бан ци, 
Је вре ји, Кур ди, Чер ке зи, Та та ри. И спа хи је ти мар ни ци су у нај ве-

4) Ха лил Инал џик, Османскоцарство, СКЗ, Бе о град 1974, стр. 21.
5) Пе тар Вла хо вић, „Срп ска и му сли ман ска тра ди ци ја у при је пољ ском кра ју“, Сеоскида

ниСретенаВукосављевића бр. XV, Дом кул ту ре, При је по ље 1993, стр. 154.
6) Пре ма ка зи ва њу Аде ма Ник ши ћа (1916) из По нор ца код Сје ни це ње гов де да Лу тви ја, 

ко ји је до шао из Ник ши ћа, је знао да пи ше „бо сан чи цом“, тј. бо сан ском ва ри јан том 
ћи ри ли це.
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ћем бро ју у ра ној фа зи тур ске оку па ци је би ли под истом од ред ни-
цом „Тур ци“ иако су и они би ли исла ми зи ра ни у пр вом или дру гом 
ко ле ну, јер је ет нич ких Ту ра ка Осман ли ја би ло ма ло да би мо гли да 
по кри ју та ко ве ли ки про стор и да ути чу на из ме ну ет нич ке струк-
ту ре сло вен ског, за пра во ве ћин ског срп ског ста нов ни штва. У на-
шим кра је ви ма мо гло би се ре ћи да су тур ског по ре кла Чен ги ћи, 
Јеј не, Да гла ри, Дер де ме зи, Ка лен де ри, Ши ше, Џан бе го ви ћи, Крк-
ми ше ви ћи, Шу ше ви ћи, Ту ра ли је, а арап ског Ха ле пи, Ми сир ли ћи, 
Ара по ви ћи итд. При ме ра ра ди на во ди мо по да так да је 1455. го ди не 
од 180 ти мар ни ка у Скоп ском кра ји шту Иса-бе га Ис ха ко ви ћа, ина-
че исла ми зи ра ног Ср би на из хер це го вач ке по ро ди це Хра ну ши ћа, 
би ло 50 до ма ћих спа хи ја ко ји су још би ли хри шћа ни.7) Оста ли су 
би ли му сли ма ни из ра зних кра је ва Ру ме ли је (европ ска Тур ска) ко ји 
су у огром ној ве ћи ни би ли по ре клом Бу га ри, Вла си, Гр ци.8)

У тур ским по пи си ма ста нов ни штво је по пи си ва но под од ред-
ни ца ма му сли ма ни и не му сли ма ни, а не као Тур ци или не ки дру ги 
на род.9) По сто јао је тзв. ми лет си стем, тј. вер ски на ро ди.10) Тај тур-
ски „Ми лет си стем“ био је бли зак јед ном слич ном ви зан тиј ском 
си сте му.11) Те спа хи је, ко ји су би ли хри шћа ни, по сте пе но су се 
исла ми зи ра ли, јер ни су мо гли дру га чи је да оста ну део тур ске вој-
не ари стро ка ти је. При хва та њем исла ма по ста ја ли су део вла да ју ће 
кла се осва ја ча.12) Вук Ка ра џић је пре ла зак у ислам кон ста то вао на 
сле де ћи на чин: „ Ако се ко од ра је по тур чи , од мах има сва пра ва 
као и оста ли Тур ци; не са мо што га не ће пре ко ре ти пре ђа шњом ве-
ром не го ће га још сва ко ра ди је по мо ћи не го ро ђе ног Тур чи на“.13)

Тај про цес исла ми за ци је је имао не ко ли ко ета па и тра јао је 
ско ро све до кра ја Осман ске вла да ви не, ма да је ње гов „исто риј ски 
хук“ био за вр шен у пр вој по ло ви ни 19. ве ка.14) Код но вих му сли ма-

7) Ха зим Ша ба но вић, ПописКрајиштаИсабегаИсхаковића1455.године
8) Ејуп Му шо вић, „При је по ље и Ми ле ше воу пу то пи си ма XVI и XVII ве ка“, Сеоскидани

СретенаВукосављевићабр. XIV, Фонд за кул ту ру, При је по ље 1992, стр. 287.
9) Тур чин је био уства ри си но ним за ана дол ског се ља ка и у осма нилјс ком цар ству ни је 

по сто ја ла у по пи си ма на ци о нал на или ет нич ка ка те го ри ја. 
10) Сул тан Мех мед фа тих је у дру гој по ло ви ни 15. ве ка увео ми лет си стем. То је био си тем 

вер ских и цр кве них на ро да. Пр ви и вла да ју ћи је био му сли ман ски на род, за тим пра во-
слав ни, па ка то лич ки, је вреј ски, два јер мен ска итд.

11) Ми ло рад Ек ме чић, Дугокретањеизмеђуклањаиорања–(историјаСрбауНовомвеку
(14921992),За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2008, стр. 54.

12) Вук Ка ра џић, Првиидругисрпскиустанак,Бе о град 1974, стр. 35.
13) Исто.
14) Ек ме чић, стр. 50.
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на ко ји су при хва ти ли ве ру осва ја ча ипак је по сто ја ло ја ко осе ћа-
ње да се са чу ва ју ве зе са ста ром ве ром и ње ним цр кве ним ка лен-
да ром.15) Ни је би ло ни јед но став но ни ла ко та ко бр зо за бо ра ви ти 
сво ју до ју че ра шњу ве ру.16) Је дан од нај ста ри јих љу ди на Сје нич-
ко-пе штер ској ви со рав ни Али ја Та рић (умро 1990) је ауто ру ре као 
да је „Ово за вет на зе мља“.17) На во ди мо је дан од без број слич них 
при ме ра. Му сли ма ни Зор ни ћи, Та ри ћи и Му хо ви ћи из се ла Клад-
ни це и Ур су ла (са да шња оп шти на Сје ни ца), у ко ји ма је углав ном 
му сли ман ско ста нов ни штво, ре дов но су за хри шћан ске пра зни ке 
сла ли вред не по кло не цр кви св. Ар хан ђе ла у су сед ном се лу Бу ко-
ви ку.18) Оба ве зно су то ра ди ли на дан сво је не ка да шње кр сне сла ве. 
Аутор је нај ста ри јег Му хо ви ћа у се лу Ур су ла ма код Сје ни це пи тао 
ко ју су сла ву сла ви ли ње го ви ста ри док су би ли пра во слав ци ни је 
хтео ни да по твр ди ни да не ги ра да је то би ла сла ва св. Лу ка, Лу-
чин дан.19) Емро Та рић из Клад ни це код Сје ни це је ауто ру по твр дио 
да су се Та ри ћи пре исла ми зи ра ња пре зи ва ли Ка ро ви ћи, а да им су 
уја ци би ли ко ла шин ски Мар ти но ви ћи.20) Ве ли ку па жњу и за шти ту 
ма на сти ру Ми ле ше ви су по кла ња ли и му сли ма ни у Лим ској до-
ли ни. Ве о ма су по што ва ли култ св.Са ве и да ва ли ве ли ке по кло не 
ма на сти ру.21) Ве ли ки ве зир Си нан-па ша, по ре клом Ал ба нац, под 
ути ца јем ве ли ког муф ти је Шем су дин Ах мед-ефен ди је Ка ди за деа 
је про го нио хри шћа не и по себ но му сли ма не да би код њих на тај 
на чин уни штио култ св.Са ве. Тај дог мат ски и ри гид ни ислам је био 
при су тан за це ло вре ме осман лиј ске вла да ви не у на шим зе мља ма. 
У Кур’ану на јед ном ме сту пи ше:“ I ras pra vljaj te s pri sta li ca ma knji-
ge (Te vrat i In džil) sa mo na naj ljep ši na čin, osim s nji ho vim na sil ni ci-

15) Оп шир ни је ви де ти: Са лих Се ли мо вић, „Хри шћан ске тра ди ци је код му сли ма на на Сје-
нич ко-пе штер ској ви со рав ни“, Збор ник Исто риј ског му зе ја Ср би је бр. 31, Бе о град 
2003.

16) Са лих Се ли мо вић, „Ср би му сли ма ни и њи хо ва де на ци о на ли за ци ја“,у:Прилозипоре
клу,исламизацији,миграционимидемографскимпроцесимауРашкојобласти, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2012, стр. 242. 

17) Али ја Та рић (1894) је на ауто ро во ин си сти ра ње за што та ко ка же од го во рио да су ње му 
та ко го во ри ли ње го ви ста ри ји. Аутор је тај раз го вор оба вио за вре ме те рен ских ис тра-
жи ва ња 1988.

18) Про та Јев ста ти је Ка ра ма ти је вић, КрозСтариВлах, Ша бац 2007, стр. 122.
19) Раз го вор ауто ра са Де ста ном Му хо ви ћем (1906) за вре ме те рен ских ис тра жи ва ња 1990.
20) Ка зи ва ње Емра Та ри ћа (1909) ауто ру за вре ме те рен ских ис тра жи ва ња 1988.
21) Са лих Се ли мо вић, „Култ св.Са ве и му сли ма на“, Са оп ште ње на ме ђу на род ном на уч ном 

ску пу по во дом 800-те го ди шњи це ма на сти ра Ми ле ше ве, При је по ље 2012, стр. 5.
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ma. I re ci te: ’Mi vje ru je mo u ono što je ob ja vlje no na ma i ob ja vlje no 
va ma. I naš Bog i vaš Bog je je dan i mi smo Mu po kor ni“.22)

Му сли ма ни Зор ни ћи у Клад ни ци код Сје ни це су све до Дру гог 
свет ског ра та чу ва ли слав ске лон це. Као пра во слав ци сла ви ли су 
св. Пет ку. Нај ста ри ји из те по ро ди це Ејуп Зор нић, ко ји има 92 го-
ди не, и са да жа ли што ти лон ци ни су са чу ва ни.23) У се ли ма Ур су ле 
(Сје ни ца), Бу ко вик (Но ва Ва рош) и Лу ке (Ива њи ца) пра во слав ни 
Зор ни ћи зна ју да су им му сли ма ни Зор ни ћи у Клад ни ци ро ђа ци.24) 
Му сли ма ни Пе шко ви ћи у сје нич ком се лу Фи јуљ су до ско ро др жа-
ли за ро гом на та ва ну ку ће ико ну сво је ста ре сла ве из вре ме на ка-
да су би ли пра во слав ци и пре зи ва ли се Пе ши ћи.25) Код ма на сти ра 
Ку ма ни це на Ли му за вре ме јул ског оп ште на род ног са бо ра и да нас 
бу де при сут но ско ро и до тре ћи не му сли ма на из Би хо ра, Ро жа ја, 
Бе ра на, Пе ште ра, Сје нич ке ко тли не, сред њег По ли мља. Онај део 
на шег на ро да ко ји се исла ми зи рао ду го је чу вао ста ра пре зи ме на и 
сво је на род не и за ви чај не тра ди ци је, па чак и до да на шњих да на, 
што би се мо гло на зва ти и „сво је вр сном ко лек тив ном ми ми кри-
јом“ ко ја је је би ла сва ка ко на мет ну та ну жно шћу ко ег зи стен ци је. 
При ме ра ра ди на во ди мо да је у 16. ве ку на про сто ру од Ска дра до 
Ба ра би ло 260 исла ми зи ра них Мар ко ви ћа ко ји су за др жа ли сво је 
хри шћан ско пре зи ме.26) На про сто ри ма Ста ре Ра шке и це ле Ста ре 
Ср би је и да нас мно ги му сли ма ни има ју ста ра пре зи ме на ко ја су 
има ли и пре исла ми зи ра ња. На во ди мо не ка од њих: Па пи ћи, Зор-
ни ћи, Та ри ћи, Бал ти ћи, Мар ти но ви ћи, Ми ро ви ћи, Ма сла ци, Гр бо-
ви ћи Гре бо ви ћи, Гор че ви ћи, Ско ко, Бран ко ви ћи, Хр ка ло ви ћи, Ла-
ко те, Ђур ђе ви ћи, Ча ви ћи, Ви шњи ћи, Ве сни ћи, Лу ко ви ћи, Ју ки ћи, 
Ђу ки ћи, Ко ра ћи, Пре ли ћи, Куч, Ве љо ви ћи, Ве ско ви ћи, Зе ки ћи, Зе-
ко ви ћи, Зи мо њи ћи, Зви зди ћи, Трип ко ви ћи, Ров ча ни, Гре ди ћи, Ле-
ко ви ћи, Ба би ћи, Ба ки ћи, Бје ла ци, Брун че ви ћи, Чо ла ко ви ћи, Ча при-
ћи, Че ки ћи, Со ко ло ви ћи, Да ци ћи, Де ле ви ћи, Џа ко ви ћи, Ђо ки ћи, 
Бу ро ви ћи, Фи ли по ви ћи, Ги ли ћи, Гле до ви ћи, Гло ђо ви ћи, Гло ги ћи, 
Ико ви ћи, Ка ра џи ћи, Ка ро ви ћи, Ки ко ви ћи, Ко ма ти не, Па ла ма ре ви-
ћи, Са ри ћи, То па ло ви ћи, То ти ћи, Ту ти ћи, Ша љи ћи и др. 

22) Kur’an ča sni, Za greb 1969, стр. 29-46.
23) Из ја ву дао Ејуп Зор нић (1921) из Клад ни це ауто ру при ли ком те рен ских ис тра жи ва ња 

2012.
24) Ка зи ва ње Ми ло ра да Зор ни ћа (1932) из Ур су ла за вре ме те рен ских ис тра жи ва ња 1988.
25) Пре ма ка зи ва њу Ме да Зор ни ћа Ле ми ћа (1912 ) из По нор ца код Сје ни це.
26) Ејуп Му шо вић, МуслиманиЦрнеГоре, Му зеј „Рас“,Но ви Па зар 1997, стр. 31.
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Кон вер ти ти су из го ва ра ју ћи ше ха ду пред хо џом и до би ја ју ћи 
но во име, ко је је мо гло би ти арап ско, тур ско или пер сиј ско, по ста-
ја ли му сли ма ни.27) Био је чест слу чај да су при ли ком пре ла ска на 
ислам за име оца узи ма на име на Аб ду лах што на арап ском зна чи 
роб бо жи ји, а и оцу по сла ни ка Му ха ме да би ло је име Аб ду лах. Та-
ко су, на при мер по пи си ва ни не ки кон вер ти ти у пр вом по ја су као 
Скен дер Аб ду ла хов, Ха сан Аб ду ла хов, Еј не хан Аб ду ла хов, Мех мед 
Аб ду ла ха, Ајас Аб ду ла хов, Ах мед Аб ду ла хов, Шир мерд Аб ду ла хов 
итд.28) Че сто су кон вер ти ти узи ма ли и име Хам за (и на тур ском и на 
арап ском зна чи лав), а не рет ко је узи ма но и име Си нан (на тур ском 
је зи ку зна чи ко пље). Ве ли ки тур ски гра ди тељ из 16. ве ка Ми мар 
Си нан је но сио то име. Та ко је, при ме ра ра ди, у Но вом Па за ру и у 
дру гој по ло ви ном 17. ве ка упи са но 56 Аб ду ла ха. То се чи ни ло да 
би се са кри ло пра во име оца и ње го во хри шћан ско по ре кло. Би-
ло је и рет ких слу ча је ва да се и ни је кри ло хри шћан ско име оца, 
по го то ву у се о ским ра тар ским се ли ма. Та ко су не ки ужи ва о ци ба-
шти на у вре ме тур ских по пи са упи си ва ни као Хам за, син Ђу рин, 
Се фер, син Ра ди во ја, Ха сан Јо ва нов, Ха сан, син Ву ји це, Скен дер, 
син Влат ков, Ху се јин, син Рај ков, Ху рем, син Ву ко са ва, Курд, син 
Ву ки ћа итд.29) За Тур ке Осман ли је ни је то ни би ло то ли ко ва жно 
иако је но во име кон вер ти ту од ре ђи ва ло и ње гов но ви иден ти тет. 
Осман ли ја ма је би ло бит но да је не ко му сли ман, да по се ду је од ре-
ђе не спо соб но сти и да је ве ран сул та ну, за пра во др жа ви. Та кав је 
мо гао да до спе и до нај ви ших по ло жа ја у Тур ској. Ме ђу тим, ни су 
име на увек мо ра ла да не ко га иден ти фу ку ју као Тур чи на, тач ни-
је му сли ма на, јер је би ло, до ду ше, рет ких слу ча је ва да кон вер тит 

27) Кон вер тит је мо рао пред хо џом или муф ти јом гла сно из го во ри ти да је бог је дан и да не-
ма дру гог бо га осим је ди ног Ала ха и да је Му ха мед по жи ји по сла ник. Ипак су нај ви ше 
узи ма на арап ска име на као што су Му ха мед, Мах муд, Ах мед, Му ста фа, Хам за, Аб ду-
лах, Ху се јин, Ха сан, Џе мал, Са лих, Шем со, Се фер, Шем су дин, Али(ја). Од би блиј ских 
име на нај че шће су да ва на: Ибра хим, Ју суф, Исма ил. Жен ским осо ба ма су нај че шће 
да ва на име на Шем са, Зеј неб, Ај ше, Џе ми ле, Фат ма, Лај ла, Ами на. Од тур ских име на 
нај че шћа су би ла Ар слан, Ор хан, Му рат, Кур то, Курд, Су леј ман, Емин, Бај рам, Ба ја зид, 
Пер ва не, Ка ра ђоз, Ху да вер ди, Емир, Ај дин, Си нан, До ган, Ис кен дер, Чо бан, Чи чек, 
Му са, Еврен, Ја хја, Ти мур, Бу дак, и др. Нај че шћа пер сиј ска име на су би ла Бах ти јар, 
Ша хин и Шир мерд. Мно га име на су арап ско-тур ска и тур ско-пер сиј ска па чак и грч ко-
тур ско име Си нан је би ло че сто тур ско име код мно гих кон вер ти та, па и на ших му сли-
ма на. Био је чест слу чај да су при ли ком кон вер зи је да ва на му сли ман ска име на чи је је 
пр во сло во од го ва ра ло пр вом сло ву ра ни јег срп ског име на.

28) Му шо вић, стр. 32.
29) Са лих Се ли мо вић, „Ток и не ке ка рак те ри сти ке исла ми за ци је у Ра шкој обла сти“, Збор-

ник ра до ва I ОСрбимамуслимаскевероисповести, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град 2012, 56; Ејуп Му шо вић, Етничкипроцесииетничкаструктурастановништва
НовогПазара, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град 1979, стр. 77, 79.
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за др жи сво је хри шћан ско име, као: Ми ха ил, Ко ста, То дор, Ми хо, 
Иван, Јо ван. Ско ро сви су има ли су фик се ел-мух те ди, а не ки ти ту-
лу бег као Ма и хал-бег, Јо ван-бег, Иван-бег, што је сва ка ко за ви си ло 
од ње го вог ра ни јег дру штве ног ста ту са или пе ди греа. 

Упо ре до са тур ским осва ја њи ма на ших зе ма ља по сте пе но те че 
и про цес исла ми за ци је. Иако по Кур’ану ни је до зво ље но на сил но 
пре во ђе ње у ислам би ло је и на си ља, али нај че шће на ин ди рек тан 
на чин. Про цес исла ми за ци је у на шим зе мља ма ни је био рав но ме-
ран ни ти је имао исту ди на ми ку и ма сов ност. Углав ном, по пра ви-
лу, исла ми за ци ја је би ла бр жа и ефи ка сни ја у рет ким тр го ви ма, ру-
дар ским30) на се љи ма, па лан ка ма и око твр ђа ва као и по ред глав них 
ка ра ван ских пу те ва. У се о ским сре ди на ма, по го то во у оним ко је су 
би ле да ле ко од друм ских ко му ни ка ци ја и у ко ји ма је би ло цр ка ва 
и ма на сти ра и хри шћан ских све ште ни ка, тај про цес је био спор и 
нај че шће ин ди ви ду а лан чин, ма да то и ни је би ло не ко пра ви ло. Ра-
ди кал ни ји про цес исла ми зи ра ња био је при сут ни ји у сто чар ским 
не го у ра тар ским се ли ма. Сто ча ри вла си су се бр же исла ми зи ра ли 
и због њи хо вог со ци јал ног ста ту са, јер су би ли сло бод ни ји од ра та-
ра. Осим то га они су вр ши ли раз не вој не слу жбе за по тре бе тур ске 
др жа ве те је и та при ви ле ги ја ути ца ла на бр же и ма сов ни је исла ми-
зи ра ње тог ста нов ни штва. Рет ки су би ли слу ча је ви да су це ле по-
ро ди це пре ла зи ле у ислам, а још ре ђе це ла брат ства, ма да је би ло и 
та квих по ја ва у на шим пла нин ским пре де ли ма. У не ким де ло ви ма 
Хер це го ви не и Бо сне би ло је бр жег и ма сов ни јег исла ми зи ра ња бо-
гу ми ла ко ји су из ка то ли чан ства, ко је су мо ра ли си лом да при хва те 
пред сам пад Бо сне, пре ла зи ли у ислам. Ми ло рад Ек ме чић на во ди 
ми шље ње Срећ ка Ђа је да су мно ги пра во слав ци про сто бе жа ли у 
ислам због про зе лит ског де ло ва ња ка то лич ких фра ње ва ца.31) Ме-
ђу тим, би ло је кра је ва где је пре ла зак у ислам био из у зет но рет ка 
по ја ва. До 1485. го ди не у це лом По ли мљу од 23.652 ста нов ни ка са-
мо је био 21 му сли ман.32) Та ко ђе је илу стра тив но да је и при ли ком 
тур ског по пи са из 1604. го ди не у на хи ја ма Сје ни ца и Бар че (Но ва 
Ва рош) од 1.590 по пи са них до ма ћин ста ва би ло са мо 56 му сли ман-
ских.33) На род је оне ко ји су пре ла зи ли у ислам на зи вао по ту ри ма, 
по ту ри ца ма, а они са ми се бе Тур ци ма. Сам пре ла зак на ислам је 

30) Ек ме чић, 66. 
31) Ек ме чић, 67.
32) Си ни ша Ми шић,НасељеностПолимљаусредњемвеку,Ми ле шев ски за пи си бр. 6, Му-

зеј у При је по љу, При је по ље 2005, стр. 75.
33) Се ли мо вић, 59.
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на зи ван тур че ње.34) Без об зи ра што су та ко на зи ва ни, а и са ми се бе 
на зи ва ли Тур ци ма, ни ка да ни су по ста ли Тур ци, ни ти су за бо ра-
вља ли свој ма тер њи је зик, пи смо и за ви чај па ма где би ли по по-
тре би слу жбе у Осман ској им пе ри ји. Књи жев ник Хе ва ји Ус ку пи из 
Ту зле је 1631. го ди не на пи сао пред го вор за срп ско-тур ски реч ник 
(По тур ша хи ди је). Ве ли ки ве зир Су леј ман-па ша, ко ји је био ро дом 
из Ми ло ше ва До ла код При је по ља је и кра јем 17. ве ка са Ду бров-
ча ни ма раз го ва рао срп ски и пи са о бо сан ском ва ри јан том ћи ри ли це 
ко ју су по аустро у гар ској оку па ци ји на зва ли „бо сан чи ца“. Он чак 
ни је ни знао до вољ но тур ски ни ти је пи сао тур ски.35) Из на ше чу-
ве не по ро ди це Со ко ло ви ћа (Со ко ли) би ла су два ве ли ка ве зи ра, пет 
ве зи ра и де сет бе глер бе го ва.36) Сви су го во ри ли срп ским је зи ком 
и пи са ли ћи ри ли цом. Чак су сул та ни Мех мед Фа тих и Су леј ман 
Ве ли чан стве ни зна ли срп ски је зик. Пор ти на и двор ска пре пи ска 
са Ду бров ни ком је још од 1420. го ди не вр ше на на срп ском је зи ку 
и ћи ри ли цом. Срп ски је зик је по стао и као је дан од ди пло мат ских 
је зи ка на тур ском дво ру. Ве ли ки део му сли ман ских бе го ва, уле ме и 
тр го ва ца у ме ђу соб ној ко ре спон ден ци ји и пре пи сци са Ду бров ни-
ком су се слу жи ли ћи ри ли цом. Исто ри чар Сла вен ко Тер зић на во ди 
Кар ла Па ча ко ји је за пи сао да у Фо чи су то пи смо на зи ва ли „Ста ра 
Ср би ја“, а у Пље вљи ма „Ста ра ја зи ја“ или „Тем бел ска ја зи ја“.37) У 
Трав ни ку су ту ћи ри ли цу на зи ва ли „Бе гов ско пи смо“.38)

По себ но спе ци фи чан на чин исла ми за ци је је био „да нак у кр-
ви“ или дев шир ма.39) Од па да на ших зе ма ља под тур ску власт па 
до по чет ка 18. ве ка хи ља де нај здра ви је и нај спо соб ни је хри шћан-
ске му шке де це од 8 до 20 го ди на је од ве де но у тур ске ја ни чар ске 
шко ле (Ца ри град-Истам бул и Је дре не). Ту су та де ца пре во ђе на у 
ислам и као „цар ски си но ви“ шко ло ва ни и уна пре ђи ва ни за двор-
ске слу жбе (ичо гла ни). Мо гли су на пре до ва ти све до нај ви ших 

34) Ol ga Zi ro je vić, Srbijapodturskomvlašću14591804, Be o grad 2007, стр. 77.
35) Ра до ван Са мар џић, „Дру га по ха ра Ми ле ше ве“, Сим по зи јумСеоскиданиСретенаВу

косављевићабр. IV, Оп шти на и ОЗО При је по ље, При је по ље 1976, стр. 156.
36) Ек ме чић, 31.
37) Сла вен ко Тер зић, ИсторијаПљеваља, Пље вља 2009, стр. 216.
38) Аутор је 1967. го ди не као сту дент упо знао у Трав ни ку мај ку Ха мид-бе га Те ске ре џи ћа 

ко ја је та да има ла 84 го ди не и зна ла је да чи та и пи ше „бе гов ским пи смом“. Тур ски ни је 
зна ла ни да го во ри, ни да пи ше. 

39) У 16.ве ку сул та ни су име но ва ли ко ми си ју ко ја је има ла за да так да у се ли ма ску пља 
хри шћан ску му шку де цу ода би ра ју ћи нај спо соб ни је и оне од го ва ра ју ћег тем пе ра мен-
та. Ни су узи ма ни је дин ци и град ска де ца. По чет ком 17. ве ка дев шир ма је би ла уки ну та. 
Од по чет ка 17. ве ка узи ма на су и му шка де ца бо сан ских му сли ма на и Ал ба на ца, али су 
их ро ди те љи да ва ли до бро вољ но. 
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вој них, др жав них и вер ских по ло жа ја, за ви сно од спо соб но сти и 
ода но сти сул та ну.40) Та ко су на ши „Тур ци“ по ста ја ли ја ни чар ске 
аге, сан џак-бе го ви, бе глер-бе го ви, па ше, ве зи ри и ве ли ки ве зи ри, 
ка за ске ри, му ле, ка ди је за хва љу ју ћи сул та ну па су му они и би ли 
за и ста ода ни.41) Чак су се ви ше бо ри ли за ин те ре се тур ске др жа ве 
и од са мих ет нич ких Ту ра ка. Са мо од па да Ца ри гра да 1453. па до 
1623. го ди не би ло је 11 ве ли ких ве зи ра по ре клом из на ших кра је ва. 
Ка сни ја исла ми за ци ја ће об у хва ти ти ши ре сло је ве на ро да ко ји ће 
че сто по ста ти фа на тач ни ји му сли ма ни и од са мих Ту ра ка и Ара па 
иако је и да ље би ла при сут на по ја ва хри шћан ских тра ди ци ја и дво-
ве ри ја.42)

Му сли ма ни су у на шим зе мља ма осим ислам ских по што ва ли 
и пре ди слам ске пра зни ке. Они ко ји има ју хри шћан скао бе ле жи ја 
ву ку сво је ко ре не из пред хри шћан ских кул то ва као што су Бо жић, 
Ђур ђев дан, сла ве итд.43) И у пр вој по ло ви ни 19. ве ка су му сли ма ни 
у Бо сни су по што ва ли св. Пе тра, св. Или ју, св.Ђор ђа и др. У се лу 
Клад ни ци код Сје ни це нај ве ћи на род ни са бор је одр жа ван 12. ју ла, 
тј. Пе тров дан до пре 5-6 го ди на. На Пе ште ри и у Би хо ру се и да-
нас сла ви Али ђун, али јас Или јин дан 2. ав гу ста ка да се ор га ни зу ју 
и спорт ска над ме та ња омла ди не и чу ве не ко ши је (тр ке ко ња). М. 
Ха џи ја хић твр ди да су му сли ма ни у Бо сни увек сла ви ли Ђур ђев-
дан или Ју ри јев и Илин дан или Али ђун ко ји су не ка да би ли за-
штит ни ци Бо сне.44) Ве ли ки хри шћан ски пра зник Ус крс се и да нас 
код му сли ма на до че ку је са по што ва њем и сви во ле да им ком ши је 
хри шћа ни да ју иша ра на ја ја, по себ но ако су још и цр ве на. У не ким 
кра је ви ма Бо сне (Трав ник, Те шањ, Гра ча ни ца) код му сли ма на је 
жа лост за умр лим се дам и че тр де сет да на као и код пра во сла ва ца

Код мно гих пре о бра ће ни ка пре ла зак у ислам је во дио, бар у по-
чет ној фа зи, кроз дво вер је или крип то хри шћан ство. То дво вер ство 
је би ло по зна то као по ја ва на це лом Бал кан ском по лу о стр ву па и 
код Ср ба. Ипак је дво вер је би ло нај ра спро стра ње ни је код Ал ба на-
ца. На про сто ри ма на се ље ним Ал бан ци ма на зи ва ни су љар ма ни-

40) Инал џик, 111, 112.
41) Zi ro je vić, 78.
42) На ши сло вен ски на зи ви су дво вер ци, ша ре ни, ра зно бој ни. Код Ту ра ка су по то ме би ли 

по зна ти кизлба ше ко ји су би ли ви ше хри шћа ни не го му сли ма ни. Ал бан ци су сво је дво-
вер це на зи ва ли љар ма ни.

43) Mu ha med Ha dži ja hić, SinkretističkielemеntiuislamuuBiH, Pri lo zi za ori jen tal nu fi lo lo gi ju, 
Sa ra je vo 1980, стр. 28-29.

44) Ha dži ja hić, 318-320.
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ма. Ол га Зи ро је вић, на во ди по да так исто ри ча ра и ет но ло га Скен-
ди ја да ме ђу Ср би ма да ти ра пр ва вест о по ја ви крип то хришћнства 
из 1568. го ди не. Та да је је дан срп ски де ли ја (род тур ских вој ни ка) 
при знао фран цу ском по сла ни ку при тур ском дво ру да је срп ске 
на ци је и ве ре иако пре тва ра ју ћи се жи ви са Тур ци ма, али да је и 
ро ђе њем и ср цем хри шћа нин.45) Би ле су че сте по ја ве спољ њег ис-
по ља ва ња исла ма док се у кру гу по ро ди це по на ша ло хри шћан ски. 
Крип то хри шћан ство се одр жа ва ло и у 18. и у 19. ве ку. Ка то лич ки 
ви зи та тор из ве шта ва па пу 1743. го ди не да у Ср би ји и Ал ба ни ји 
има на хи ља де крип то хри шћа на. Мно ги су тај ни ка то ли ци, а јав но 
су му сли ма ни. Њи хо ве же не не кри ју да јав но ис по ве да ју ка то лич-
ку ве ру.46)

У дру гој по ло ви ни 16. и у 17. ве ку у на шим зе мља ма, а по себ-
но у Бо сни, по ја вио се по крет тзв.ме ла ми ја.47) Њи хов син кре ти зам 
се огле дао у тр пе љи вом од но су пре ма ста ро хри шћан ском и пра-
во слав ном на сле ђу из ко га су узи ма не не ке тра ди ци је.48) Му сли-
ман ско ста нов ни штво је већ у се би но си ло „као при ро дан син крет-
ти стич ки спој ве ре пре да ка и при хва ће ног исла ма“, без об зи ра на 
мо ти ве ре не гат ства и сна гу но вог вер ског убе ђе ња. Ме ђу на шим 
му сли ма ни ма био је по знат и по крет бек та ши ја.49) Они су за свог 
све ца за штит ни ка узе ли Са ри Сал ту ка ко ји је као ми си о нар исла-
ма бо ра вио у 13.ве ку у До бру џи. Ње му су при да ва на нат при род на 
свој ства ко ја је имао и св.Ђор ђе код хри шћа на. Овај по крет је био 
по себ но одо ма ћен код ја ни ча ра, али се по сте пе но спу штао и у оби-

45) Ol ga Zi ro je vić, Islamizacijanajužnoslovenskomprostoru, Be o grad 2003, стр. 7.
46) Јо ван Ра до нић, РимскакуријаијужнословенскеземљеодXVIдоXIXвека, САН, Бе о-

град 1950, стр. 570.
47) Ме ла ми ји ски по крет је осно вао Хам за Ба ли Бо шњак. Пре ма на род ном ту ма че њу при-

пад ни ци тог по кре та су те жи ли „по ку ди и осу ди“, а не „сла ви и угле ду“. Ни су има ли 
ни ка кву чвр сту спо ља шњу ор га ни за ци ју ни ти су има ле ве за са др жа вом и су прот ста-
вља ли су се вла сти ма. На ги ња ли су ша ма ни зму. Ве ли ки ислам ски муф ти ја Ебу суд је 
осу дио на смрт Хам зу Бо шња ка и ње го ве при ста ли це. Ме ла ми је ко ји су пре жи ве ли 
про гон и по гу бље ње су узе ли за свог све ца Хам зу Ба ли ја Бо шња ка и по ње му се на зва-
ли хам зе ви је. Би ли су че сто про го ње ни као и ки зил ба ше и бек та ши је од стра не осман-
ских вла сти.

48) Са мар џић, 155.
49) Овај по крет је за свог за штит ни ка и све ца узео Са ри Сал ту ка, дер ви ша ко ји је кра јем 

13. ве ка у До бру џи и још не ким де ло ви ма до њег По ду на вља и це лој Ру ме ли ји ши рио 
ислам. И овај дер ви шки по крет је имао при ста ли ца у обич ном исла ми зи ра ном ста нов-
ни штву, јер је пре тр пео знат не хри шћан ске ути ца је што је ско ро исла ми зи ра ном све ту 
сва ка ко од го ва ра ло. Овај по крет је био про го њен од тур ско-осман ских вла сти као и 
ме ла миј ски-хам зе виј ски и ки зи ба шки.
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чан исла ми зо ва ни свет ути чу ћи на ње га са „већ ство ре ним об ли ци-
ма вер ског фол кло ра“.50)

Ка рак те ри сти чан је при мер у на шем на ро ду са пре зи ме ном 
Ка ри шик. У Ва со је ви ћи ма су жи ве ла за јед но и у сло зи два бра та од 
ко јих је је дан био пра во сла вац, а дру ги му сли ман. На род је та кав 
слу чај на звао кар ма, ка ри шик што би зна чи ло вер ска ме ша ви на. На 
Пе штер ској ви со рав ни и око по ло ви не 19. ве ка у не ким ку ћа ма су 
жи ве ли чла но ви раз ли чи тих ве ра, ка ко на во ди Пе тар Ж. Пе тро вић 
ци ти ра ју ћи је дан до пис у „Чи та ли шту бе о град ском“. Пре ма том до-
пи су из 1848. го ди не у јед ној ку ћи жи ве два бра та па је дан ве ру је у 
Му ха ме да, док дру ги у Хри ста и је дан кла ња, а дру ги се кр сти. Има 
ку ћа у ко ји ма су сва три си на Тур ци, док је отац хри шћа нин па кад 
до ђе Бај рам си но ви оду у џа ми ју, а отац у цр кву.51) Та квих по ја ва је 
би ло у пр вој по ло ви ни 19. ве ка и на под руч ју Ко ла ши на. Та да је и 
на ста ла она чу ве на ре че ни ца у ве зи са та квим по ја ва ма у око ли ни 
Ко ла ши на: „Отац ми кла ња, мај ка ми се кр сти, а ја се ка ме ним“.52) 
Чак и у пр вој по ло ви ни 20. ве ка не ке удо ви це у Ра шкој обла сти су 
се уда ле за му сли ма не при хва та ју ћи при вид но ислам, а по тај но су 
и да ље оста ја ле пра во слав ке. Не ки Дра шко ви ћи и Мар ко ви ћи из 
око ли не Но вог Па за ра су „ско ра шњи му сли ма ни“ (пре шли у ислам 
по чет ком 20. ве ка) и без об зи ра што су до би ли му сли ман ска име на 
и пре зи ме на на род их и да ље на зи ва ста рим хри шћан ским пре зи-
ме ни ма.
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SalihSelimovic
ISLAMIZATIONANDOCCURRENCEOFDUALRELIGION

AMONGTHEMUSLIMSINTHEBALKANS
Resume

IslamizationasahistoricalprocessoccurredintheBal
kanswith the Turkish conquests of ourmedieval states.
Thisprocessmanifestedindifferentscopeanddynamicsin
variouspartsoftheregion.Duringthefirstperiod,Islam
wasacceptedbytherepresentativesofthenobility,thenby
tradersandVlachshepherds.Lateron, islamizationwill
includeotherpartsofpopulation.Muslimpopulationpre
dominantlyconcentratedinurbansettlements.Causesof
islamizationaremultiple:economicreasons,possibilityof
advancement on the social scale, avoiding the consequ
encesoffamilybloodfeuds,orbloodtax(practiceofdev
sirme)aresomeofthem.Therewassomecasesofforce
fulconversions,thoughlessdirect,becauseoftheQuran
principleofnoncompulsoryadoptionoffaith.
Nevertheless,religiouschangedidnotcomeeasily.Many
ofthosewhoconvertedtoIslamkeptsomeoftheChristian
traditionsforlongtime,evenuntiltheendofOttomanru
le.Religioussyncretismoroccurrenceofdualreligionwas
common phenomenon throughout the Balkan Peninsula.
ManyacceptedIslamonlysuperficially,remainingChri
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stiansineffect.Thiswascommonamongthefemalepo
pulation.DualreligionwasespeciallypresentamongAl
banians.Inmanyfamilies,someofthemembersremained
Christians,whileotherconvertedtoIslam.
ManyoftheolderMuslimsdonothidetheirrootsandthe
irChristianancestry.Theytendtobeopenfortheconver
sationonthissubject,butrefusepublictalksorwritings
onthephenomenon.Ontheotherhand,membersofyoun
ger population do notwant to knowanything about the
topic. The intervieweeswho cooperatedwith the author
are:AlijaandEmroTaric,AdemNiksic,DestanMuhovic,
Medo,EjupandMiloradZornic.
Keywords:dual religion,Turks,Muslims,Christians, Is
lam,OrthodoxChristianity, Serbian names, Turkish na
mes.
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јуна 2013. године.
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