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* Без бед но сно ин фор ма тив на аген ци ја, Бе о град. 

РаткоЉубојевић*

НЕ КОН ТРО ЛИ СА НА СИ ЛА КАО 
ИНСТРУ МЕНТ ОСВА ЈАЧ КЕ ПО ЛИ ТИ КЕ 
ОСМАН СКИХ ВЛА СТИ НА БАЛ КА НУ

Резиме

 Не кон тро ли са на си ла осман ских вла сти ни је би ла 
сти хиј на већ си сте ма тич на, у функ ци ји њи хо ве осва јач ке 
по ли ти ке. На си ље осман ских вла сти у бал кан ским зе мља ма 
раз ли чи то се ис по ља ва ло у пе ри о ду ја ке цен трал не вла сти и 
у пе ри о ду ње ног сла бље ња. Док је цен трал на власт би ла сна
жна, основ ни об ли ци на си ља на још нео сво је ним те ри то ри
ја ма би ли су у функ ци ји пу сто ше ња по гра нич них те ри то ри ја 
ра ди њи хо вог лак шег за у зи ма ња и ма те ри јал ног ис цр пљи ва
ња у пе ри о ду ва зал ства. Ка да би не ка те ри то ри ја би ла ко
нач но за у зе та, на си ље је би ло у функ ци ји под мла ђи ва ња вој
них ре до ва и др жав не ад ми ни стра ци је хри шћан ским ро бо ви
ма, као и у функ ци ји при ку пља ња по ре за за цар ску бла гај ну. 
Ка да је осла би ла цен трал на власт, на си ље је по при ми ло но ве 
об ли ке за стра ши ва ња и ма те ри јал ног ис цр пљи ва ња. 
Кључ не ре чи: не кон тро ли са на си ла, те рор, осва јач ка по ли

ти ка, oсманска власт, Бал кан

Увод

Уни вер зал ног је зна че ња чи ње ни ца да се моћ вла да ју-
ћих те ме љи на си ли, а си ле не ма без при ну де. Ви шак ис по-
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ље не си ле вла да ју ћих во ди ка по себ ном об ли ку вла да ви не: 
те ро ру – стра хо вла ди. Те рор је био је дан од кључ них ин стру-
ме на та осва јач ке по ли ти ке Осман ске др жа ве. До ла ском на 
Бал кан, и на те ри то ри је срп ских зе ма ља Осман ли је су си-
сте ма тич но при ме њи ва ле раз ли чи те об ли ке на си ља, нај пре 
у ци љу по ро бља ва ња бал кан ских на ро да и те ри то ри ја а ка-
сни је, за вре ме стра хо вла де, ра ди ода би ра нај бо љих мла дих 
ро бо ва за но ве рат ни ке и ре дов ног при ку пља ња при хо да за 
да ља осва ја ња.

Осва јач ка по ли ти ка Осман ског цар ства и стра хо вла да 
Осман ли ја пред мет су за пад но-европ ске по ли тич ке исто ри о-
гра фи је од по чет ка XIX ве ка. Та да је Осман ско цар ство би ло 
у сре ди шту европ ских и сре до зем них зби ва ња: Бо на па трин 
по ход на Еги пат, ра то ви са Ру си јом, устан ци у Ср би ји и Епи-
ру, бор ба за не за ви сност Грч ке, фран цу ски на пад на Ал жир... 
Чи ни ло се да се Цар ство, од ко га је Евро па ве ко ви ма дрх та-
ла, бли жи ло сво ме кра ју или да ба рем пре ста је ње го ва до ми-
на ци ја над ве ли ким бро јем на ро да, би ло хри шћа на или му-
сли ма на, Евро пља на или Ис точ ња ка. Због то га су сва де ла 
о Осман ском цар ству ко ја су на пи са на то ком XIX ве ка би ла 
за сно ва на на за пад њач ком, ан ти о сман ском ста но ви шту. 

Пре ма за пад њач ком ста но ви шту XIX ве ка, осман ски 
ре жим је био ре жим ти ра ни је, су ро во сти и на си ља, имао је 
за сво ју пре моћ да за хва ли са мо сна зи вој ске и бру тал ним 
при ти сци ма ко ји ма је не кон тро ли са но и сти хиј ски, по соп-
стве ном на хо ђе њу, при бе га ва ла ње го ва вла да; сул та ни су 
при ка зи ва ни или као не ми ло срд ни крв ни ци, во ђе ни же љом 
за вла шћу, ко ји су вла да ли за хва љу ју ћи те ро ру, или осо бе без 
ка рак те ра ко ји су жи ве ли у раз вра ту и ко руп ци ји. Ма ло се 
пи са ло о то ме да је осман ски свет по зна вао са свим од ре ђен 
си стем вла сти, да је по сто ја ла стро го ор га ни зо ва на ад ми ни-
стра ци ја, да су раз ли чи ти об ли ци те ро ра би ли део си сте ма-
тич не по ли тич ке так ти ке осва ја ња, пот чи ња ва ња и до ми на-
ци је. 

Де ла о Осман ском цар ству као си но ни му не кон тро ли-
са ног те ро ра, на пи са на на За па ду то ком XIX ве ка, би ла су 
углав ном за сно ва на на хро ни ка ма и путoписима, па су и са-
ма би ла све де на на пу ку де скрип ци ју. На де скрип ти ван на-
чин пи са ли су о осман ским зу лу ми ма и срп ски хро ни ча ри и 
исто ри ча ри XIX ве ка. Ме ђу тим, већ по чет ком XX ве ка, по ја-
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вљу ју се епо хал на де ла Сто ја на Но ва ко ви ћа, Ми те Пе тро ви ћа 
и Ми ха и ла Га ври ло ви ћа, за сно ва на на гра ђи из осман ског пе-
ри о да, са чу ва ној у исто риј ским ар хи ва ма Кра ље ви не Ср би је. 
У овим де ли ма се об ја шња ва ор га ни за ци ја вла сти Осман ске 
др жа ве на Бал ка ну, као и ге не за од но са Ср ба и Ту ра ка од 
вре ме на осман ског си зе рен ства до Пр вог срп ског устан ка. У 
овим де ли ма, пр ви пут се си сте ма ти зу је и ана ли зи ра до ма-
ћа ар хив ска гра ђа о раз ли чи тим об ли ци ма те ро ра осман ских 
вла сти над срп ским на ро дом. 

Ка да је по сле Дру гог свет ског ра та олак шан при ступ 
тур ским ар хи ва ма, на ста ју озбиљ не стра не на уч не сту ди је 
о Осман ској др жа ви ко је се пи шу ка ко на За па ду та ко и на 
Ис то ку. Тек та да је би ло мо гу ће за сно ва ти ис тра жи ва ња на 
из вор ној осман ској ар хив ској гра ђи пр во га ре да. Тек та да је 
ис тра жи ва њи ма о вла да ви ни Осман ли ја би ло мо гу ће обез бе-
ди ти пот пу ну на уч ну фун ди ра ност. У дру гој по ло ви ни XX 
ве ка, на овој гра ђи за сно ва на, по ја ви ла су се ка пи тал на де ла 
ка ко тур ских пи са ца, ме ђу ко ји ма сва ка ко тре ба из дво ји ти 
Ха ли ла Инал џи ка и Шеф ке та Па му ка, та ко и оних за пад-
но-европ ских, као што су Ро бер Ман тран и До налд Ко терт. 
У њи хо вим де ли ма, зна ча јан про стор је по све ћен по ло жа ју 
хри шћан ског ста нов ни штва у европ ском де лу Осман ског 
цар ства у раз ли чи тим пе ри о ди ма тур ске до ми на ци је, чи ме је 
про блем те ро ра као ин стру мен та осман ске осва јач ке по ли ти-
ке и вла да ви не ста вљен у ши ри, европ ски кон текст. На та кав, 
на уч но про ду бљен на чин, о тур ској до ми на ци ји на Бал ка ну 
пи шу и до ма ћи са вре ме ни исто ри ча ри, пре свих Ра до ван Са-
мар џић и Мом чи ло Спре мић. 

 У на уч ној ли те ра ту ри по све ће ној осва јач кој по ли ти ци 
Осман ског цар ства ре ла тив но рет ко се го во ри о то ме да је на-
си ље ме ња ло об ли ке и ја чи ну, у за ви сно сти од сна ге цен трал-
не осман ске вла сти. На си ље осман ских вла сти у бал кан ским 
зе мља ма, као узроч но по сле дич ни од нос до ми на ци је си ле и 
при си ле, раз ли чи то се ис по ља ва ло у пе ри о ду ја ке цен трал не 
вла сти, до кра ја XVI ве ка, и у пе ри о ду ње ног сла бље на, то-
ком XVII и XVI II ве ка. Док је цен трал на власт би ла сна жна, 
основ ни об ли ци на си ља на још нео сво је ним те ри то ри ја ма 
би ли су у функ ци ји пу сто ше ња по гра нич них те ри то ри ја ра-
ди њи хо вог лак шег за у зи ма ња и ма те ри јал ног ис цр пљи ва ња 
у пе ри о ду ва зал ства. Ка да би не ка те ри то ри ја би ла ко нач но 
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за у зе та, на си ље је би ло у функ ци ји под мла ђи ва ња вој них ре-
до ва и др жав не ад ми ни стра ци је хри шћан ским ро бо ви ма, као 
и у функ ци ји при ку пља ња по ре за за цар ску бла гај ну. Ка да је 
осла би ла цен трал на власт, на си ље је по при ми ло но ве об ли ке 
за стра ши ва ња и ма те ри јал ног ис цр пљи ва ња на про сто ру на 
ко јем је вла да ла ве ли ка не си гур ност и страх. 

Раз у ме ва ње исто риј ског раз во ја осман ске осва јач ке по-
ли ти ке то ком ви ше сто ти на го ди на допринoси бо љем са гле-
да ва њу усло ва у ко ји ма су ве ко ви ма жи ве ли на ро ди на Бал ка-
ну. Ови усло ви су не сум њи во опре де ли ли и по ло жај срп ског 
на ро да у вре ме ну по сле из во је ва ња на ци о нал не не за ви сно-
сти, на Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не. По сле ди це на си-
ља осман ских вла сти над срп ским на ро дом су про ре ђи ва ње 
ста нов ни штва, ње го ва де ли мич на исла ми за ци ја, на сил но 
раз два ја ње чла но ва по ро ди ца, жи вот на ве о ма ни ском еко-
ном ском ни воу, углав ном у бор би за пу ко пре жи вља ва ње. 
Све ове, већ до бро по зна те чи ње ни це по треб но је узе ти у об-
зир ка да се ана ли зи ра ју узро ци ре ла тив но ни ског ни воа дру-
штве но еко ном ске раз ви је но сти Бал ка на уоп ште и срп ских 
зе ма ља по себ но. 

Вер ске осно ве по ли тич ке иде о ло ги је  
Осман ли ја

По ли тич ка иде о ло ги ја Осман ли ја те ме љи ла се на не-
пре кид ном све том ра ту ко ји се во ди у име му сли ман ске ве ре, 
је ди не ко јој при па да ју „пра во вер ни“.1 Иза иде је о му сли ман-
ском вер ском при ма ту ста ја ли су по ли тич ки ин те ре си до ми-
на ци је и еко ном ски ин те ре си по пу ња ва ња цар ске, др жав не 
бла гај не. Овим ин те ре си ма би ли су под ре ђе ни сви ци ље ви и 
ин стру мен ти осва јач ке по ли ти ке Осман ли ја. 

Осман ска власт вр ши ла је пер ма нент но и ор га ни зо ва-
но на си ље, бру тал ним и екс трем ним ме ра ма, у ци љу обез бе-
ђе ња до ми на ци је на осво је ним те ри то ри ја ма. С об зи ром на 
то да је власт ус по ста вља ла на си љем и не ху ма ним ак тив но-
сти ма, ули ва ла је страх и на тај на чин обез бе ђи ва ла ап со лут-

1 J. T. Johnson, Just War and Ji had: Hi sto ri cal and The o re ti cal Per spec ti ves 
on War and Pe a ce in We stern and Isla mic Tra di tion, New York, 1991, стр. 
66.
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ну по слу шност по ро бље них. У овом слу ча ју, на си ље је био 
ме тод вла да ви не, а циљ сти ца ње и уве ћа ње еко ном ске мо ћи.2

 На род се на осво је ним те ри то ри ја ма ве ко ви ма бра нио 
од те ро ра Осман ли ја на де фан зи ван на чин: бе гом из по гра-
нич них обла сти у уну тра шњост зе мље, из ва ро ши на кључ-
ним са о бра ћај ни ца ма у бр да, са ка ће њем и пре вре ме ном же-
нид бом му шке де це да не би по ста ја ли ја њи ча ри, про ме ном 
ве ре. Био је то ре зул тат те ро ром иза зва ног стра ха за ма те ри-
јал ну ег зи стен ци ју, за жи вот и бу дућ ност де це, за соп стве ни 
жи вот.3

Иако је на род на осво је ним те ри то ри ја ма ве ко ви ма по-
ни жа ван, еко ном ски екс пло а ти сан, фи зич ки и ду хов но зло-
ста вљан, ис тре бљи ван, ра се ља ван, оп стао је на сво јој зе мљи. 
То је би ло мо гу ће за то што га је упра во она иста вр хов на 
власт Осман ли ја, ко ја га је те ро ри са ла на осво је ним те ри то-
ри ја ма, са чу ва ла од не ста ја ња. Осман ској вла сти ни је би ло 
у еко ном ском ин те ре су да по ро бљен на род сво јим те ро ром 
са свим уни шти.4 Се љак је, ра де ћи на зе мљи спа хи је, ства рао 
ма те ри јал ну осно ву не са мо за бо га ће ње тог свог не по сред-
ног го спо да ра већ и за пу ње ње цар ске, др жав не ка се зла том 
нео п ход ним за но ва осва ја ња. 

Си стем вој не оку па ци је Осман ли ја на по ро бље ним те-
ри то ри ја ма одр жа вао се пр вен стве но за хва љу ју ћи „це ђе њу“ 
зе мље.5 Ка ко је то што су се ља ци од стра шног те ро ра са зе-
мље бе жа ли, би ло у су прот но сти са по ли ти ком „це ђе ња“ зе-
мље, осман ске вла сти су у од суд ним тре ну ци ма по пу шта ле 
ом чу. Та да би по ро бљен на род до би јао не ке олак ши це ко је 
су ства ра ле при вид по бољ ша них усло ва жи во та. По ли тич-
ка так ти ка вла да ви не Осман ли ја ма на осво је ним те ри то ри ја-
ма се ме ња ла, али њен циљ је увек оста јао исти: обез бе ди ти 
мла де, здра ве сна ге за по пу ња ва ње вој них тру па и ис це ди ти 
из по ро бље ног на ро да што ви ше при хо да у про из во ди ма и 
нов цу, па кре ну ти у но ва осва ја ња, под за ста вом Ала ха. 

2 C. Im ber, The Ot to man Em pi re 13001481, Istam bul, 1990, стр. 42.
3 D. An ge lov, „Cer ta ins aspects de la con quéte des pe u ples bal ca ni qu es par 

les Turcs“, Byzan ti no sla vi ca, br. 17, 1956, стр. 128.
4 C. Im ber, The Ot to man Em pi re 13001481, стр.. 45.
5 З. Ње го ван, „По љо при вре да у вре ме тур ске вла сти“, По љо при вре да 

сред њо ве ков не Ср би је, Бе о град, 1997, стр. 79.
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Осман ли је су кре ну ле у осва ја ње ви зан тиј ских те ри-
то ри ја у име му сли ман ске ве ре. Иако се му сли ман ска ве ра 
ши ри ла чи сто том ду ше и Ала хо вим уче њем, брит ка са бља 
је би ла успе шни ја па се уви ђа да су пр ља ви ин те ре си че сто 
би ли ис пред мо рал них.6 Век на стан ка осман ске др жа ве био 
је су ров, та ко да је ули вао не си гур ност, страх и па ни ку у ста-
нов ни штво. Ни ко ни је био у ста њу да пред ви ди но ви дан ко ји 
је мо гао да до не се рат ну по ха ру и уби ства или да по ро бље но 
ста нов ни штво бу де про да то у ро бље.7 На чин жи во та дик ти-
ра ла је тре нут на си ту а ци ја, па ни ра са ни ти ре ли ги ја ни су 
по ма га ле ста нов ни штву.

 У та ко су ро вим окол но сти ма, на ста ла је осман ска др-
жа ва на чи јој је стра ни би ла и Ала хо ва во ља.8 Ве ра и за кон 
на ла га ли су фа на тич но ши ре ње Исла ма ко ји је био све мо ћан. 
Сво ју над моћ ис по ља вао је из ну ђи ва њем и ма са кри ма.9

Да је му сли ман ска ве ра по мо гла ства ра њу осман ске др-
жа ве го во ри не ко ли ко су ра из Ку ра на ко је има ју ја сне и пре-
ци зне за по ве сти.10

„Вој на је нео п ход на ра ди рас про сти ра ња Исла ма.“ Сам 
рат, ко га му сли ман ска ве ра на зи ва све тим, ка ко се у су ри на-
во ди „нео п хо дан је“ јер иде о ло ги ја ни је до вољ на, па је ши ре-
њу му сли ман ских те ри то ри ја, по ред чи сто те ду ше, при до да-
та и брит ка са бља. „Џи хад“ или ре ли ги о зна вој на (све ти рат) 
има сво је ви ше зна че ње, па по про ро ко вим ре чи ма: „Је дан 
дан вој не ви ше вре ди, но ме сец по ста, а кап про ли ве не кр ви 
на вој ни (раз у ме се за ве ру, јер дру ге не мо же би ти) да је рај.“ 
Иде о ло шки сми сао све тог ра та је у то ме да гра ни це ши ре ња 
Исла ма не по сто је. „Мир се ни кад са не вер ним не за кљу ча ва, 
но са мо при мир је.“ Пре ма то ме, крај све тог ра та се оче ку је 
оног тре нут ка ка да на це лој ва се ље ни бу ду са мо му сли ман-
ске те ри то ри је. До та да, рат се во ди стал но, осим за вре ме 
мул си ман ских ду хов них пра зни ка. „На не вер не ва ља увек 

6 Е. Беј, Алах је ве ли ки, Бе о град, 1937, стр. 9.
7 И. Бел да чи ну, „По че ци – Осман и Ор хан“, Р. Ман тран, ур., Исто ри ја 

Осман ског цар ства, Клио, Бе о град, 2002, стр. 37.
8 C. Ka fa dar, Bet we en Two Worlds: The Con sti tu tion of the Ot to man Sta te, 

Ber ke ley, 1995, стр. 64.
9 Р. Ман тран, Исто ри ја Осман ског цар ства, стр. 8.
10 М.С. Ми ло је вић, Од лом ци исто ри је Ср ба и срп ских  ју го сло вен ских 

зе ма ља у Тур ској и Аустри ји, Бе о град, 1872, стр. 142, 143.
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вој шти ти ван че ти ри све та ме се ца, у ко је се на ла же бра ни
ти се, но не на па да ти.“ 

Све ти рат се во ди на три фрон та и то: „пр во, про ти ву 
не вер них ко ји се још ни су по ко ри ли Му ха ме дан ци ма; дру го, 
про ти ву не вер них, по ко ре них Му ха ме дан ци ма и тре ће, про
ти ву са мих му сли ма на ко ји се не по ви ну ју има ми ма.“ Сва ки 
не му сли ман сма тран је гре шни ком јер ни је био „пра ве ве-
ре“. Ње гов је ди ни спас би ло је пре о бра ћа ње у ислам. „При
ја ти је Исла ма очи шћа ва сва ког не пра во вер ног“, што го во ри 
да дру га ве ра не тре ба ни по сто ја ти, те они ко ји при хва те 
ислам, би ће очи шће ни од свих гре хо ва и у бу ду ће би ти део 
пра во вер них. „У Не џо саи или не чи сте ства ри ура чу ња ва се 
и Ћа фир (име не пра во вер них): Ћа фир био под вла шћу или не 
не чист је.“ Чак и др жав ни чи нов ни ци, ко ји ни су би ли му-
сли ман ске ве ре, ни су спа да ли у пра во вер не. На и ме, у вре ме 
осни ва ња мла де Осма но ве др жа ве ни је би ло до вољ но др жав-
них чи нов ни ка му сли ма на, те су их узи ма ли са по ро бље них 
те ри то ри ја, ако су мо гли да од го во ре зах те ву. Али ни та да, 
иако у др жав ној слу жби, они ни су сма тра ни пра во вер ни ма. 
А ка да би се не ко пре о бра тио у ислам, па по же лео да се вра ти 
сво јој пр вој ве ри, био би по ко шен. „Ћа фир, при мив ши Ислам, 
па од пав ши од ово га уби ја се, по што му се да три да на на 
раз ми шља ње.“

 „Не пра во вер ни“ су су ра ма Ку ра на по ста вље ни као 
гра ђа ни дру гог ре да, обес пра вље ни и уни же ни. Не вер ни љу-
ди ко ји би би ли за ро бље ни, чак и ка да се ра ди ло о му сли ман-
ској зе мљи, по ста ја ли би ро бље, осим ако би при ми ли Ислам. 
Ме ђу тим, чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца ни је би ло спа са од 
роп ског по ло жа ја: „У ро бље се ура чу на ва ју сви ста нов ни ци у 
по ко ре ним му сли ман ским зе мља ма ко ји ни су му сли ма ни. Сви 
не вер ни за ро бље ни, мо ра ју при ми ти Ислам, а же не и де ца 
по ста ју ро бље.“ По ни зност по ло жа ја не му сли ма на ја сно је 
пре до че на и су ром ко јом се за по ве да да „не пра во вер ни отац 
не ма ни ка квих пра ва над по тур че ном ћер ком.“ То је зна чи ло 
да је де вој ка ко ја се вен ча за му сли ма на гу би ла сва ки кон такт 
са сво јом по ро ди цом. 

У су ра ма се до тан чи на санк ци о ни ше имо вин ска обес-
пра вље ност „не пра во вер них“. „Зе кат, или ду жност, је му
сли ма ну да во ју је са не вер ни ма ра ди раз ре ше ња Исла ма и 
ра ди из др жа ва ња си ро ти ње (му сли ман ске).“ Но и „не пра
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во вер ни има ју пра во на зе ка те, на де о бу има ња до би је них у 
ра то ви ма, али са мо у слу ча ју кад му сли ма ни ма по ма жу про
ти ву не вер не сво је бра ће.“ „Не вер них је зе мља му сли ман ска, 
ко ја се де ли ме ђу вој ни ци ма. Са мо му сли ман мо же има ти 
не по крет ног има ња.“ По ме ну та су ра ути ца ла је на вој ни ке 
под Ала хо вом за ста вом ко ји су би ли „не пра во вер не“ ве ре да 
при хва те ислам. Та ко би у бит ка ма сте кли пра во на де о бу 
рат ног пле на и на бо љи дру штве ни ста тус.11 Су ра ма се та ко-
ђе на ре ђу је да „му сли ман на сле ђу је од ро ђа ка свог не му сли
ма на има ње, али не пра во вер ни од му сли ма на не.“ Би ла је то 
још јед на при ви ле ги ја пра во вер них, и на чин да „не пра во вер-
ни“ при ме ислам. 

На раз ли ко ва њу не му сли ма на од му сли ма на и дис кри-
ми на ци ји не му сли ма на су ре Ку ра на ин си сти ра ју и кроз на-
ред бе ко ји ма се санк ци о ни ше сва ко днев ни жи вот. Пра ва ehle 
zi met, или не пра во вер них ко ји пла ћа ју џи зју, као по се бан по-
рез на ме њен ис кљу чи во не му сли ма ни ма, огра ни че на ва ли су 
њи хо ви мул си ман ски го спо да ри. Су ра ка же да „ehle zi met мо
ра ју ука зи ва ти осо би то по што ва ње пра во вер ни ма. Ни је им 
до пу штен ула зак у џа ми ју. Мо ра ју но си ти дру га чи је оде ло 
од пра во вер них. Ку ће им мо ра ју би ти ни же и ло ши је од ку ћа 
пра во вер них. Рас кош и бо гат жи вот не вер ни ма се за бра њу
је.“ „На су ду пра во вер ни има пр вен ство над не вер ним. Он 
се ди, а овај га дво ри. Не вер ни не мо же ни ко ме све до чи ти ни 
за све до ка при мљен би ти.“ „Реч да та не вер ни ку не вре ди“. 
Пре до че не су ре из Ку ра на ја сно ука зу ју на свр ху све тог ра та 
Осман ли ја. Свр ха све тог ра та ни је би ла да уни шта ва, већ да 
пот чи ња ва не вер нич ки свет, da rul harb.12 

Осва јач ка по ли ти ка

Пу сти ња. Ши ро ка, ве чи та, не из мен љи ва. Иста она ква, 
ка ква је би ла ка да је по њој ту ма ра ла Ха га ра, прог на на на ло-
жни ца пра о ца Авра ма. Она је оста ви ла на ми лост и не ми лост 
све моћ ној пу сти њи сво га си на Исма и ла, од ко га Ара пи, по 
свом ве ро ва њу, во де по ре кло.13 О Исма и лу, Го спод је ре као: 

11 G. Kadly-Nagy, “The Holy War (ji had) in the First Cen tu ri es of the Ot to-
man Em pi re”, Har vard Ukra i nian Stu di es, br. 3-4, 1980, стр. 26.

12 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, Бе о град, 1974, стр. 12.
13 L. Feb vre, “Re vi ew of Köprülü, Les ori gi nes de l’em pi re ot to man”, An na
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„Би ће то ди вљи чо век; ње го ва ру ка ће по сег ну ти на све и све 
ру ке ће по сег ну ти на њ.“14

У де лу тог су ро вог про сто ра, у Ана до ли ји, жи вео је Ер-
то грул, син Су леј ман – ша ха. Ње го во пле ме је та да бро ја ло 
400 ша то ра. Од сул та на Алу ди на до био је на се ље Со јут као 
ба штин ску зе мљу а обла сти До ма ни ча и Ер ме ни Бе ли ја за 
лет ње па шња ке.15

По сле Ер то глу о ве смр ти, на сле дио га је ње гов син 
Осман ко ји је об но вио при ја тељ ске од но се са по је ди ним ис-
так ну тим хри шћа ни ма. Ме ђу тим, ни су сви хри шћан ски вла-
да ри има ли по ве ре ња у Осма на, ко ји је због то га имао су ко бе 
ко ји су од но си ли жр тве на све стра не. Са знав ши да је Осман 
за пао у не ми лост, сел џуч ки сул тан лич но му је по шао у по-
моћ и сти гао у област гра да Ка ра џа хи сар да ка зни хри шћа не. 
Спле том окол но сти, сул тан је мо рао да се са вој ском вра ти, 
јер су Мон го ли на па ли град Ере гли (Ха ра кле ју у Ка па до ки-
ји).16 Осман је сам из во је вао по бе ду над Хри шћа ни ма а сул-
тан му је за уз врат по слао за ста ву и по кло не. На кон што је 
за у зео град, по чео је да ор га ни зу је сво ју др жа ву. На пу ште не 
хри шћан ске ку ће дао је љу ди ма ко ји су до шли из еми ра та 
Гер ми ја на, цр кве је пре тво рио у џа ми је и увео му сли ман ску 
мо ли тву.

Кра јем 13. ве ка, по том ци Осма на, по гра нич ног га зи ја 
и осни ва ча осман ске ди на сти је, ство ри ће им пе ри ју ко ја се 
пру жа ла од Ду на ва до Еуфра та. Тво рац те им пе ри је био је 
Ба ја зит I (1389-1402) чи ји је на ди мак био Јил ди рим (Му ња). 
Он је 1396. го ди не код Ни ко по ља до но гу по ту као нај о па сни-
ју кр ста шку вој ску Евро пе. У то до ба, нај моћ ни јој ислам ској 
др жа ви, Ме млуч ком сул та на ту, по ро био је гра до ве на Еуфра-
ту и иза звао на бој но по ље вла да ра цен трал не Ази је и Ира-
на, ве ли ког Ти му ра.17 Син моћ ног прин ца, по бед ник, све стан 
сво је ве ли чи не и сна ге, ин те ли ген тан, пред у зи мљив и до ми-
нан тан, ни је во дио ра чу на о ми шље њу дру гих. Са иде јом во-
ди љом о об но ви Рим ског цар ства под му сли ман ским бар ја-
ком во дио је све ти рат.18 

les: Eco no mi es, so ciétés, ci vi li sa ti ons, br. 9, 1937, стр. 97.
14 Е. Беј, Алах је ве ли ки, стр. 8.
15 И. Бал ди ча ну, „По че ци – Осман и Ор хан“, стр. 15.
16 И. Бал ди ча ну, „По че ци – Осман и Ор хан“, стр. 15.
17 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 9.
18 Н. Ва тен, „Успон Осман ли ја 1362-1451“, Р. Ман тран, ур., Исто ри ја 
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Цен тра ли зо ва на осман ска ад ми ни стра ци ја ни је се до па-
ла ути цај ним ана дол ским по ро ди ца ма ко је су др жа ле зе мљу 
у ви ду ва ку фа, вер ских за ду жби на или емлу ка, сло бод них 
пољ ских до ба ра. Не го до ва ла су и пле ме на ко ја су обра зо ва ла 
бор бе не је ди ни це та ко да су ис по ља ва ла сво је не за до вољ ство 
пре ма Осман ли ја ма по др жа ва ју ћи бив ше ди на сти је ко је су 
им га ран то ва ле лич не при ви ле ги је. Ова ква не за до вољ ства и 
не по слу шност Осман ли је су на зи ва ле из да јом све тог ра та ко-
ји во де, твр де ћи да та кво по на ша ње по ма же не при ја те љи ма 
ве ре. Во де ћи ра чу на ис кљу чи во о соп стве ним ин те ре си ма, а 
по зи ва ју ћи се на ше ри јат ску све ту ду жност да се не при ја те-
љи ве ре укла ња ју, Осма ли је су че сто на па да ле не са мо хри-
шћа не не го и сво је му сли ман ске су се де.19 

Осман ли је су уте ме љи ле сво ју им пе ри ју ује ди нив ши 
му сли ман ску Ана до ли ју и хри шћан ски Бал кан под сво јом 
упра вом. Док су у Ана до ли ји и на Бал ка ну во ди ли све ти рат, 
они су пљач ка ли и пу сто ши ли где год су сти гли, не во де ћи 
ра чу на о то ме да ли се ра ди и не при ја тељ ској или са ве знич-
кој те ри то ри ји.20 Ме ђу тим, ка да би пот чи ни ли не ку област, 
на сто ја ли су да што пре уве ду ред и по ре дак. Ува жа ва ју ћи 
ло кал не оби ча је и тра ди ци ју, Осман ли је су по ку ша ва ле да 
обез бе де ми ро љу би во пот чи ња ва ње ло кал ног ста нов ни штва 
и да за до би ју њи хо во по ве ре ње. Хри шћа ни ма и Је вре ји ма га-
ран то ван је жи вот и си гур ност, под усло вом да бу ду по кор ни 
и ре дов но пла ћа ју да жби не.21 По ли тич ка иде о ло ги ја не пре-
ста ног ра та и пре о бра ћа ња „не пра во вер них“ у ислам, на сло-
ње на на су ре Ку ра на, би ла би та ко под ре ђе на праг ма тич ним 
ин те ре си ма по пу ња ва ња цар ске, др жав не бла гај не. Хри шћа-
ни су има ли сло бо ду ве ро и спо ве сти и мо гућ ност да жи ве у 
скла ду са соп стве ним вер ским за ко ни ма. Та ко је зна лач ким 
во ђе њем по мир љи ве по ли ти ке осман ска др жа ва про ши ри ва-
ла сво је обла сти и по ве ћа ва ла из во ре сво јих при хо да.22

Осман ског цар ства, стр. 49.
19 R. P. Lind ner, “Sti mu lus and Ju sti fi ca tion in Early Ot to man Hi story”, Gre

ek Ort ho dox The o lo gi cal Re vi ew, br. 27, 1982.
20 Г. Шкри ва нић, Ко сов ска бит ка, Исто риј ски ин сти тут НР Цр не Го ре, Це ти-

ње, 1956, стр. 11.
21 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр.12.
22 Х. Инал џик, Осман ско цар ство. стр.20.
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Са став ни део екс пан зи о ни стич ке док три не Осман ли ја 
био је то ле ран тан од нос пре ма до ма ћем плем ству и вој нич-
кој кла си. У осво је ним обла сти ма, Осман ли је су пре у зи ма ле 
вој нич ку кла су у сво ју слу жбу. Вој ни ци су до би ја ли пра во на 
пло до у жи ва ње др жав не зе мље утвр ђе не ве ли чи не и би ли су 
осло бо ђе ни пла ћа ња ни за да жби на. Осма ни за ци ја осво је них 
обла сти ни је зна чи ла брз, ра ди ка лан пре о бра жај, већ по сту-
пан раз вој.23 

На чи ње ни цу да је осва ја њем те ри то ри ја Осман ска им-
пе ри ја сти ца ла еко ном ску моћ, од раз гра на те тр го ви не и ра-
зно вр сних да жби на, Бер тран дон де ла Бро ки јер је скре нуо 
па жњу 1432. го ди не. Он је та да за бе ле жио да се осман ски го-
ди шњи при ход по пео на 2.500.000 ду ка та и, уко ли ко би сва 
ова сред ства Осман ли је ис ко ри сти ле, мо гли би ла ко да из вр-
ше ин ва зи ју Евро пе.

Еко ном ском мо ћи, Осман ли је су ши ри ле и вој ну моћ. 
Осва ја ју ћи Ца ри град, град су ту кли до та да не ви ђе ним ору-
ђем, огром ним то по ви ма, што је зна чи ло по бе ду мо дер ног 
оруж ја. На кон осва ја ња гра да си лом, вер ски за кон је до зво-
ља вао тро днев ну пљач ку. По крет на имо ви на је на осно ву ше-
ри ја та би ла за ко ни ти плен вој ни ка, а ста нов ни штво се мо гло 
ле гал но по ро би ти.24 

Сту бо ви цар ства

Тра ди ци о нал но схва та ње др жа ве на Бли ском Ис то ку 
под ра зу ме ва ло је да вр хов на власт при па да сул та ну. Глав не 
ак тив но сти те вла сти спа да ле су у де ло круг три за себ на оде-
ље ња: за по ли тич ка пи та ња, за пра во су ђе и за фи нан си је.25

Очу ва ње др жав не вла сти, уну тра шња без бед ност и 
од бра на те ри то ри ја спа да ли су у до мен по ли тич ког опре де-
ље ња, за шта су би ли од го вор ни ве зи ри. Дво ји ца ка за ске ра 
пред ста вља ли су пра во су ђе а деф тер да ри фи нан си је. Кан це-
ла ри јом је ру ко во дио ни шан џи ја ко ји је на по је ди не до ку мен-
те ста вљао ту гру, сул та нов зва нич ни мо но грам, да би им дао 
пра во сна жност. Но си о ци ове че ти ри слу жбе би ли су по зна ти 
под на зи вом „сту бо ви Цар ства“. Они су би ли од го вор ни ди-

23 Х. Инал џик, Осман ско цар ство. стр. 21.
24 Х. Инал џик, Осман ско цар ство. стр. 35.
25 Х. Инал џик, Осман ско цар ство. стр. 132
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рект но сул та ну а он је до но сио пре су де у ве зи њи хо ве јав не 
де лат но сти.26 

Ко нач не од лу ке о суд ским спо ро ви ма пот па да ле су под 
ше ри јат. Уле ма је пред ства ља ла нај ве ћу си лу, не за ви сну од 
ве зи ра и би ла је од го вор на за при ме ну ше ри јат ског за ко на. 
Она је име но ва ла и от пу шта ла ка ди је и вер ске до сто јан стве-
ни ке. Шејх – ул ислам, по гла вар уле ме, вре ме ном је осна жио 
свој ути цај и по стао са вет ник у ре ша ва њу ва жних др жав них 
по сло ва. 

Вој ска Осман ли је су ство ри ле мо дер ну и ја ку вој ску. 
Она је би ла свр ста на у пет ро до ва: ко њи цу, пе ша ди ју, ар ти-
ље ри ју, мор на ри цу и спе ци јал не је ди ни це. У осман ску вој ску 
ре гру то ва ни су и му сли ма ни и хри шћа ни.27 

Ко њи ца се ве ћи ном са сто ја ла од ла ке ко њи це са из у-
зет ком ма њег бро ја ко ња ни ка опре мље них окло пи ма, за ко-
ња ни ке и ко ње. Осман лиј ска пе ша ди ја де ли ла се на ви ше 
кор пу са. Ја је, пе ша диј ске је ди ни це, би ле су ор га ни зо ва не у 
оџа ке. Ме ђу пе ша ди јом, би ле су ре гру то ва не и је ди ни це за 
из ви ђа ње, за рад у руд ни ци ма, по са ду утвр ђе ња, и за по моћ-
не вој ни ке у мор на ри ци. Нај по зна ти ји пе ша диј ски кор пус би-
ли су ја њи ча ри. 

Осман ли је су стал но мо дер ни зо ва ле сво је тру пе, па су 
ве ли ки зна чај при да ва ли ар ти ље ри ји. Мор на ри цу, чи је је се-
ди ште би ло у Га ли по љу, по че ли су да гра де од вре ме на Ор-
ха на. 

Вој ни си стем имао је чи тав низ за на та: ко ва че, ра ди о-
ни це за из ра ду окло па, спе ци јал не је ди ни це за пот ко па ва ње 
зи до ва утвр ђе ња, мај сто ре за из ра ду стре ла. Ве штом по ли-
ти ком, Осман ли је су зна ле ка ко да ис ко ри сте за нат ско уме ће 
хри шћа на, чи ји су от пор су зби ли да ва њем знат них по ре ских 
олак ши ца. Осман лиј ски на чин ра то ва ња био је за то вре ме 
мо де ран и да ле ко је пре ва зи ла зио сред њо ве ков ни на чин ра-
то ва ња. Сто га про тив ни ци ни су мо гли би ти ни шта дру го до 
гу бит ни ци.28

Пра во Осман ска власт је при ме њи ва ла раз ли чи те прав-
не нор ме, за ви сно од по тре ба за до бро функ ци о ни са ње др жа-
ве. Прав ни по ре дак по чи вао је на два основ на прав на си сте-

26 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 133.
27 Н. Бел да чи ну, „Ор га ни за ци ја Осман ског цар ства“, Р. Ман тран, ур., Исто ри ја 

Осман ског цар ства, Клио, Бе о град, 2002, стр. 153.
28 Н. Бел да чи ну, „Ор га ни за ци ја Осман ског цар ства“, стр. 156.
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ма: на му сли ман ском пра ву (ше ри ја ту) и прав ним нор ма ма 
на ро да ко је су Осман ли је по ро би ле. Ве шти по ли ти ча ри ко ји 
су при ста ја ли на уступ ке би ли су са мо праг ма тич ни, уно-
се ћи од ред бе оби чај ног пра ва по ро бље них про вин ци ја. Ше-
ри јат је вла да ру да вао сло бо ду да до но си но ви за кон кад му 
му сли ман ско вер ско пра во не омо гу ћи да ре ши не ку но во на-
ста лу си ту а ци ју.29 

Та двој ност прав них нор ми омо гу ћа ва ла је да се не пре-
ки да ду бо ко уко ре ње на тра ди ци ја а са мим тим оче ки вао се 
ма њи от пор но во на ста лој вла сти. Осим то га, еко но ми ја је на-
ме та ла прав не нор ме ко је су би ле већ уста ље не и као та кве, 
ни је их тре ба ло ме ња ти. Очи ти при мер је био при ме на сак-
сон ског ру дар ског пра ва на Бал ка ну.30 Про блем екс пло а та-
ци је руд ни ка ни је би ло мо гу ће ре ши ти од ред ба ма ку ран ског 
пра ва. Фе тве ко је је из да вао шејх ул – ислам, ни су омо гу ћа-
ва ле оно што су пру жа ли за ко ни ко ји су би ли на сна зи у тре-
нут ку осва ја ња ру дар ских под руч ја, та ко да су вла сти би ле 
при мо ра не да при хва те no lens vo lens, то јест за ко не на сна зи. 
Ис ку ство их је учи ло да дра стич не про ме не сма њу ју при хо де 
од да жби на.31

Јав ни ред и мирСна жан ути цај на по ли ти ку осман ских 
вла сти има ло је јав но мне ње. У дру гој по ло ви ни 16. ве ка, 
ка да је до шло до обез вре ђи ва ња вој нич ких за ра да због де-
вал ва ци је нов ца, ве ли ки број ка пу ку лу од ре да и за на тли ја 
обра зо ва ло је са вез шти те ћи соп стве не ин те ре се. При пад ни-
ци ка пу ку лу тру па по ста ја ли су за на тли је и тр гов ци, док су 
дру ги свој но вац ула га ли у тр го вач ке или зе ле на шке по сло-
ве.32 Ова ко сна жни са ве зи у вре ме фи нан сиј ских и еко ном-
ских кри за би ли су спрем ни на устан ке и по бу не.

За кон је ра ји за бра њи вао да но си оруж је, та ко да су по-
бу не по про вин ци ја ма би ле рет ке. Ме ђу тим, се ља ци су не-
рет ко, из ви ше раз ло га, на пу шта ли зе мљу, што је био је дан 
вид па сив ног от по ра. Он је осман ској вла сти за да вао исто то-
ли ко про бле ма ко ли ко и не за до вољ ства и устан ци јер је др-

29 Н. Бел да чи ну, „Ор га ни за ци ја Осман ског цар ства“, стр. 138.
30 Г. Еле зо вић, Тур ски спо ме ни ци, Књи га 8, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 

Бе о град, 1950, стр. 44.
31 Х. Инал џик: Осман ско цар ство, стр. 101.
32 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 139.
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жав на бла гај на оста ја ла без при хо да што је пот ко па ва ло вој-
ну сна гу Цар ства. Под прет њом да ће зе мља оста ја ти пу ста, 
власт је би ла при ну ђе на да до но си по вољ не ме ре за се ља ке, 
по не кад сни жа ва ју ћи на ме те.33

Уко ли ко су би ли пра вед ни ји, осман ски вла да ри су лак-
ше за до во ља ва ли во љу на ро да и по ста ја ли по лу лар ни ји. Да 
би ис ка за ли сво ју ода ност ше ри ја ту, сул та ни су по вре ме но 
из да ва ли оп шта на ре ђе ња са ци љем да се ка зне она ли ца ко-
ја за не ма ру ју мо ли тве или не по шту ју ра ма зан ски пост. Из 
истог раз ло га за бра њи ва ли су рад крч ми и јав них ку ћа а са-
ми су оба ве зно ишли у џа ми ју и че сто да ва ли ми ло сти њу 
си ро ти њи и дер ви ши ма.

Др жав не фи нан си јеДа би се на нај бо љи на чин упра-
вља ло фи нан си ја ма и при хо ди ма др жа ве, осман ске вла сти су 
про пи си ма, ко је је над гле дао баш деф тер дар, има ле пот пун 
увид у еко ном ску си ту а ци ју у чи та вом Цар ству.34 За ко но дав-
ство је омо гу ћа ва ло сул та ну да се ди рект но оба ве сти и до не-
се од ре ђе не од лу ке о фи нан си ја ма. 

У де лу „Ku ta gu Bi lig“, на пи са ном 1069. го ди не, из но си 
се схва та ње др жа ве ко је ће ка сни је ући у сва ислам ска де ла 
о по ли тич кој те о ри ји: “Да би се вла да ло др жа вом, по треб на 
је ве ли ка вој ска. Да би се из др жа ва ли вој ни од ре ди, нео п ход-
но је ве ли ко бла го. Да би се обез бе ди ло то бла го на род мо ра 
би ти иму ћан. Да би на род био иму ћан, за ко ни мо ра ју би ти 
пра вед ни. Ако се би ло шта од ово га за не ма ри, др жа ва ће се 
рас па сти.35 

По овој те о ри ји, прав да је шти ти ла по да ни ке од зло у-
по тре ба пред став ни ка вла сти и не за ко ни тих на ме та а циљ 
та кве по ли ти ке би ло је ја ча ње цар ске мо ћи. Ако је та моћ 
по не кад би ла угро же на а са мим тим и пре сто, сул тан је из на-
ла зио на чи на да по вра ти моћ, по не кад жр тву ју ћи и нај бли же 
са рад ни ке. Ка да су 1588. го ди не спа хи је би ле пла ће не де вал-
ви ра ним нов цем са упо ла ма њом вред но шћу, на њи хов зах тев 
шејх ул – ислам је из дао фе тву ко јом је по твр дио не прав ду. 
На кон ово га, спа хи је су зах те ва ле по гу бље ње Мех мед – па-
ше, ко ји је био тво рац по ме ну те ре фор ме. Иако ни је же лео да 

33 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 140.
34 Н. Бел да чи ну, „Ор га ни за ци ја Осман ског цар ства“, стр. 143.
35 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 93.
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ува жи зах тев спа хи ја, на на го вор ве зи ра ко ји су му об ја сни ли 
да је си ту а ци ја опа сна, сул тан је на ре дио из вр ше ње смрт не 
ка зне над Мех мед – па шом: глав ним деф тер да ром.36

Си стем вла да ви не  
на осво је ним те ри то ри ја ма

Сва осман лиј ска зе мља, осво је на ма чем или оте та од 
му сли ма на чи је је по на ша ње угро жа ва ло све ти рат, ле ги тим-
но је при па да ла сул та ну.37 Ако би се је дан град сам пре дао, 
вој ска га ни је уни шта ва ла и пљач ка ла али ако би пру жио от-
пор, град би био по ру шен и по па љен. Ње го во ста нов ни штво 
би би ло опљач ка но и од ве де но у ро бље, а осво је ни град по-
ста јао је вој на ко ло ни ја ко ја је би ла по ла зи ште за но ва осва-
ја ња.

Да би одр жа ли вој ну моћ, Осман ли је су офор ми ли је-
дин стве ну ин сти ту ци ју ја ни ча ра (тур. yeniçeri, „но ве тру-
пе“). Ова ин сти ту ци ја по ти че од пра ва еми ра на сва ког пе тог 
за ро бље ни ка (тур. pen sek/pen sik) у све том ра ту.38 По угле ду 
на pen sek, по ме ну те ја ни чар ске је ди ни це по пу ња ва не су и 
пу тем ин сти ту ци је de vş ir me, ода би ра мла дих хри шћа на ко ји 
су при сил но као де ца од во ђе ни, шко ло ва ни и по ста ја ли део 
ца ре ве елит не вој ске.

Моћ ни чи ни лац осман лиј ског је дин ства и цен тра ли-
зо ва не ад ми ни стра ци је био је ро бов ски си стем „кул“. По ред 
ја ни чар ског кор пу са, по сто јао је и кор пус вој них на ме сни ка 
ро бов ског по ре кла и вој ска спа хи ја, чи ме је оја ча на цен трал-
на власт по осво је ним про вин ци ја ма. Та кво ста ње, ути ца ло је 
на се ља ке и тр гов це ко ји ма је цен тра ли зо ва на власт омо гу ћа-
ва ла по вољ ни ји по ло жај не го прет ход ни ре жи ми. Овај фак-
тор сул та ну је омо гу ћа вао пре стиж и у све сти му сли ман ског 
жи вља.39 

Но во о сво је не обла сти, сул тан је по ве ра вао дво ји ци сво-
јих пред став ни ка, бе гу и ка ди ји. Бег је при па дао вој нич кој 
кла си и за сту пао је из вр шну власт а ка ди ја је био из ре до ва 
уле ме, и пред ста вљао пра во су ђе. Бег, иако мо ћан, ни је мо гао 

36 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 131.
37 Н. Ва тен, Успон Осман ли ја 13621451, стр. 47.
38 Н. Ва тен, Успон Осман ли ја 13621451, стр. 49.
39 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 28.
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из вр ши ти ни јед ну ка зну а да прет ход но од ка ди је не до би је 
од лу ку. Сам ка ди ја, де ло вао је не за ви сно од бе га, при ли ком 
до но ше ња од лу ка и при ме њи ва ња ше ри ја та и ка ну на.40 Као 
сим бол вла сти и мо ћи, сул тан је бе гу да вао за ста ву (тур. са
њак), та ко да се и те ри то ри ја на ко јој се про сти ра ла моћ сан-
џак бе га зва ла „сул та нов сан џак“.41

Осман ли је ни су од мах осво је не те ри то ри је ста вља ли 
под ди рект ну упра ву већ су по што ва ли фе у дал не прин ци пе: 
у по чет ку су од сво јих ва зал них кне же ва зах те ва ли са свим 
ма ли го ди шњи да нак. Ка сни је, да би за га ран то ва ли по кор-
ност, тра жи ли су да им ва зал ни кнез по ша ље свог си на као 
та о ца, а сам кнез је мо рао јед ном го ди шње да до ђе сул та ну 
и за ку не се на вер ност. По ред нов ча них оба ве за ко је су има-
ли ва зал ни кне же ви, мо ра ли су сво је вој не тру пе да ша љу за 
сул та но ве рат не по хо де. Од њих је сул тан за хе твао да ње го ве 
при ја те ље и не при ја те ље сма тра ју сво јим при ја те љи ма од-
но сно не при ја те љи ма. Ако ва зал ни кнез не би ис пу нио сво-
је оба ве зе, ње го ва зе мља је про гла ша ва на по при штем ра та 
(„ду рул харб“) и та ко из ла га на бес по штед ним ра за ра њи ма 
га зи ја.42 

Ка ко су се до га ђа ји на ме ђу на род ној сце ни од ви ја ли, та-
ко су и Осман ли је при бе га ва ле раз ли чи тим так ти ка ма и раз-
ли чи тој по ли ти ци на осво је ним те ри то ри ја ма. На кон осва ја-
ња Со лу на 1430. го ди не, Осман ли је су схва ти ле да ће те ри-
то ри је ју жно од Ду на ва би ти без бед не је ди но ако се на ла зе 
ди рект но под њи хо вом не по сред ном упра вом. Та ква си ту а-
ци ја је зах те ва ла агре сив ну по ли ти ку. Ме ђу тим, Осман ли је 
су та да уочи ле да угар ски ути цај ра сте у Ср би ји и Вла шкој па 
је тре ба ло са че ка ти по вољ ну при ли ку за на пад.43 Смрт угар-
ског кра ља Сиг мун да 1437. го ди не омо гу ћи ла им је да кре ну 
пу тем по ли ти ке агре си је та ко да је њи хо ва вој ска већ сле де ће 
го ди не пре шла Ду нав и про би ла се чак до Си би ња, ад ми ни-
стра тив ног се ди шта Ер де ља. На кон де мон стра ци је сво је си ле 

40 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 147.
41 Х. Инал џик, Осман ско цар ство, стр. 147.
42 H. Gib bons, The Fo un da tion of the Ot to man Em pi re, Ox ford, 1916, str. 89.
43 С. Но ва ко вић, Бал кан ска пи та ња, Бе о град, 1906, стр. 22.
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и сна ге у Угар ској, Осман ли је су 1439. го ди не за у зе ле и про-
гла си ле Срп ску Де спо то ви ну осман ском про вин ци јом.44 

Већ на ред не го ди не, при ли ком по ку ша ја да ис те ра ју 
Угре из Бе о гра да, Осман ли је су прет пре ле огро ман по раз од 
Јан ка Ху ња ди ја, па је ме ђу њи ма на сту пи ла по мет ња. То је 
усло ви ло по вра так ми ро љу би вој по ли ти ци и 12. ју на 1444. 
го ди не у Је дре ну је пот пи сан ми ров ни спо ра зум са Угар ском. 
У знак ми ров не по ли ти ке, Осман ли је су да ле свој при ста нак 
за об на вља ње Де спо то ви не Ср би је а Угри су се сло жи ли да 
не пре ла зе Ду нав и не по те жу сво је зах те ве пре ма Бу гар ској.45 

Не кон тро ли са на си ла у функ ци ји  
сти ца ња и уве ћа ња еко ном ске  

мо ћи на по ро бље ној земљи

Оно што осман лиј ска власт ни је мо гла да по стиг не на 
бој ном по љу, успе ва ла је по и гра ва њем са вла сто љу би вим 
удво ри ца ма. На кон бит ке на Га ли по љу 1354. го ди не, Тур ци 
Осман ли је, за не ко ли ко де це ни ја овла да ли су го то во чи та-
вим Бал кан ским по лу о стр вом. Не ке зе мље су по ко ри ли а не-
ким зе мља ма са мо су на мет ну ли вр хов ну власт па су оне, као 
тур ске ва зал не зе мље про ду жи ле сво је по сто ја ње. Сул та но-
ви ва за ли, ко ји су мо гли би ти ца ре ви, кра ље ви, де спо ти или 
обич ни фе у дал ци, би ли су го спо да ри обла сти на ко ји ма су 
са ку пља ли но вац а за тим га пре да ва ли сул та ну. Ва за ли по-
ро бље них зе ма ља мо гли су раз го ва ра ти са сул та ном тек ка да 
му пла те ха рач.

Да нак ко ји је Пор та уби ра ла ис цр пљи вао је све ва зал не 
зе мље. И по ред то га, не ки бал кан ски ди на сти ве зи ва ли су се 
за Пор ту, же ле ћи на тај на чин да ужи ва ју за шти ту ото ман-
ских вла сти. На ту за шти ту мо гли су да ра чу на ју са мо у слу-
ча ју ре дов ног да ва ња ха ра ча. Ако би ис пла та ха ра ча до шла у 
пи та ње, сул тан је вој ном ак ци јом обез бе ђи вао по ме ну те при-
хо де. Ото ман ске вла сти су пра ти ле по на ша ње сво јих ва за ла и 
о то ме оба ве шта ва ле сул та на а ва за ли су са стра хом гле да ли 
да ис пу не сво је оба ве зе да се не би за ме ра ли сул та ну. 

Сул тан ни је до пу штао да се о ви си ни дан ка пре го ва ра. 
Он је ва за ли ма од ре ђи вао го ди шње оба ве зе и они су би ли ду-

44 С. Но ва ко вић, Ср би и Тур ци XIV и XV ве ка, Бе о град, 1933, стр. 91. 
45 R. Mi halj čić, Kraj srp skog car stva, Be o grad, 1975, стр. 199.
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жни да ове оба ве зе ис пу не - ни ма ње ни ви ше. Са стра хом и 
зеб њом, ва за ли су не ка да по ку ша ва ли да са ку пе ви ше нов ца 
не го што би их сул тан оба ве зао, не би ли му се на тај на чин 
до дво ри ли.46

Ото ман ске вла сти ис тре би ле су срп ску вла сте лу а вла-
сте лу цар ске кр ви у ко ре ну уни шти ли. Ад ми ни стра тив но су 
по це па ли све срп ске зе мље и ти ме ство ри ли смет њу на род-
ном осло бо ђе њу а сво јом упра вом на пра ви ле су пот пун за-
стој у раз ви ћу срп ског на ро да. Да жби на је би ло ве ли ких а 
срп ски на род их је те шко, са зеб њом и са стра хом под но сио.47

Ка да су 20. ју на 1459. го ди не Тур ци за у зе ли Сме де ре-
во, по ро бље ну зе мљу по де ли ли су на сан џа ке, а по не ко ли ко 
сан џа ка чи ни ло је па ша лук. Па ша лу ком је упра вљао ве зир 
ко га је по ста вљао сул тан. Бе о град ски па ша лук био је по де-
љен на 12 на хи ја а сва ка од њих је би ла по де ље на на кне жи не 
и ма ње обла сти. Кне жи не су би ле са ста вље не из се ла ко јих 
је у то вре ме би ло око 680. У сва кој на хи ји на ла зио се по је-
дан му се лим чи ји је за да так био от пра вља ње по ли циј ских 
по сло ва и по је дан ка ди ја – на хиј ски су ди ја. У кне жи ни био 
је ста ре ши на кнез а у се лу кмет. Кне за и кме та би рао је на-
род ко ји је сво је по ве ре ње по кла њао по ште ним, од ва жним и 
имућ ним до ма ћи ни ма. По ро бље не зе мље ото ман ске вла сти 
су сма тра ле ца ре вом, па су сву зе мљу про гла ша ва ле сул та-
но вом сво ји ном. Срп ско по ро бље но ста нов ни штво, Тур ци су 
на зи ва ли ра јом и до зво ља ва ли му да об ра ђу је по ља али да 
до би је не про из во де де ли са сво јим го спо да рем.48 

Да би ра ја зна ла са ко јим ће го спо да рем шта де ли ти, од-
но сно ка кав ће те рор тр пе ти од ото ман ских вла сти, Тур ци су 
осво је ну зе мљу по пи са ли у цар ске књи ге ко је су се зва ле цар-
ски деф те ри и сва до бра по де ли ли на сул та но ва до бра ко ја су 
се зва ла ха со ви не, на сул тан ске и на при ват не спа хи лу ке.49

Ха со ви на је би ло сул тан ско до бро ко је се ни ко ме ни је 
мо гло усту пи ти на ужи ва ње. Ср би ко ји су жи ве ли и ра ди ли 
у ха со ви ни, пла ћа ли су цар ски по рез на зе мљу и на лич ност. 
Цар ски по рез, ха рач, пла ћа ло је му сли ман ско и не му сли ман-

46 S. Pa muk, Mo ne tary Hi story of the Ot to man Em pi re, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
2000, стр. 98.

47 К. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба, Бе о град, 1952, стр. 213.
48 О. Зи ро је вић, Тур ско вој но уре ђе ње у Ср би ји 14591683, Бе о град, 1974, стр. 78.
49  L. T. Dar ling, Re ve nue Ri sing and Le gi ti macy. Tax Col lec tion and Fi nan ce Ad mi-

ni stra tion in the Ot to man Em pi re 1560-1660, New York, 1996, стр. 137.
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ско ста нов ни штво сул та ну, за га же ње и об ра ђи ва ње зе мље. 
Но вац при ку пљен од ха ра ча од ла зио је ре дов но у Стам бол 
сул та ну. Цар ски по рез на лич ност, ко ји се звао ми ри ја, слу-
жио је за из др жа ва ње бе о град ског ве зи ра, ње го ве сви те - „те-
ва би је“ и цар ске вој ске у Па ша лу ку. Ср би ко ји су жи ве ли у 
ха со ви ни, ни су пла ћа ли тзв. цар ску глав ни цу, а ка ко ни су 
има ли дру гог фе у дал ног го спо да ра до сул та на, ни су пла ћа ли 
ни фе у дал ну рен ту у ви ду де сет ка од сво јих про из во да. Уме-
сто цар ске глав ни це, пла ћа ли су сул та ну нов ча ни до да так 
„спен зу“ (ис пен џу) ко ја је че сто би ла ви ша од цар ске глав-
ни це. 

Цар ска глав ни ца би ла је са ста вље на од де вет ра зних вр-
ста да жби на ко је су пла ћа ли Ср би ко ји су жи ве ли на сул тан-
ским до бри ма: на сва ко оже ње но ли це, на сва ку во де ни цу, на 
сва ки ка зан, на сва ку ба шту за по вр ће, на сва ки ви но град ски 
про стор „ту лум“ (на ко јем се мо гло за са ди ти до 1.000 ло за), 
на сва ку трм ку (ко шни цу), на сва ко свињ че, од сва ке же нид бе 
и од сва ке умр ле ста ре шин ске гла ве.50 

Сул тан је спа хи ја ма – ко ња ни ци ма да вао зе мљу на ужи-
ва ње, под за куп или на по клон. Зе мља да та спа хи ји на ужи-
ва ње или под за куп зва ла се сул тан ски спа хи лук, а зе мља да-
та на по клон спа хи ји зва ла се при ват ни спа хи лук. Ото ман ско 
цар ство је би ло ка рак те ри стич но по ве ли ком бро ју сул тан-
ских спа хи лу ка и ве о ма ма лом бро ју при ват них спа хи лу ка. 
Сул тан је нај ра ди је ве зи вао спа хи ју за се бе та ко што му ни је 
по кла њао зе мљу не го му је ужи ва ње зе мље усло вља вао за-
слу га ма у вој ној слу жби. 

Ср би ко ји су жи ве ли и ра ди ли на сул тан ском или при-
ват ном спа хи лу ку, пла ћа ли су сул та ну цар ски по рез на зе-
мљу и на лич ност као и до дат ни вер ски по рез у нов цу, а спа-
хи ји де се так у зе маљ ским про из во ди ма. До бро бит спа хи ја 
за ви си ла је од мар љи во сти срп ских се ља ка, а ег зи стен ци ја 
срп ског се ља ка на спа хи лу ку од то га ко ли ко мо же да удо-
во љи не по сред ном го спо да ру – спа хи ји и ко ли ко овај ње гов 
не по сред ни го спо дар мо же да га за шти ти од ра зних об ли ка 
те ро ра. И спа хи ји и срп ском се ља ку би ло је у ин те ре су да се 
зе мља об ра ђу је и да до но си пло до ве. 

50 И. Иса ков, “При вред ни жи вот на Бла ка ну у сред њем ве ку”, Књи га о Бал ка ну, 
Бе о град, 1936, стр. 136. 
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Спа хиј ски де се так при ку пља ле су са ме спа хи је или за-
куп ци спа хи лу ка. О са ку пља њу по љо при вред них про из во да 
на име де сет ка био је ду жан да се ста ра сва ки се о ски кмет. 
„Кмет је био ду жан да се ста ра да де се чар ска хра на бу де на 
вре ме и у пот пу ној ко ли чи ни пре не се на и пре да та спа хи ји, 
или ли цу од ре ђе ном од спа хи је; и да се ста ра, да спа хи ја, кад 
год до ђе у се ло, бу де ле по до че кан и до бро уго шћен. Ово је 
по след ње би ло по треб но и сто га што су Ср би, спа хи је сма-
тра ли као пр ве и нај ва жни је за штит ни ке, ко ји су су зби ја ли 
че сто тур ска на си ља и зу лу ме. Они су че сто би ли и пра ви 
при ја те љи по тла че них Ср ба, ра чу на ју ћи да ће на овај на чин 
ви ше до би ти за њих би ти.“51 

У Осман ском цар ству, сви не пра во вер ни, то јест сви 
ко ји ни су би ли му сли ман ске ве ре, би ли су ду жни да по ред 
цар ске глав ни це, ха ра ча ко ји је из но сио је дан злат ни ду кат 
го ди шње, пла ћа ју до дат ни по рез, џи зју. Џи зја је би ла део си-
сте ма нор ми ислам ског, ше ри јат косг пр ва ко ји је по ко ре ном 
ста нов ни штву био на мет нут као си стем вер ске дис кри ми на-
ци је.52 До кра ја XVI ве ка, не му сли ма ни су на име овог до дат-
ног по ре за пла ћа ли 25 сре бр них ак чи го ди шње, док је у XVII 
ве ку тај из нос по ве ћан на 35 сре бр них ак чи. У оба слу ча ја, 
ра ди ло се о пр тив вре до сти по ло ви не злат ног ду ка та, јер је 
сре бр на ак ча кон стант но гу би ла на те жи ни. 53 

 Џи зја (gi zja, арап.) да нак од гла ве, по ше ри јат косм 
пра ву су пла ћа ли ислам ској за јед ни ци по ко ре ни не му сли ма-
ни (зи ми) за лич ну и имо вин ску без бед ност ко ју им је та за-
јед ни ца по кло ни ла. По ше ри јат ском пра ву, пр во бит но џи зју 
су ме ђу не му сли ма ни ма би ли ду жни да пла ћа ју са мо од ра сли 
му шкар ци, те ле сно и ду хов но здра ви. Ха ра ча ри ко ји су уби-
ра ли џи зју, мо ра ли су да у по себ не деф те ре уно се, по ред име-
на, име на оца, ме ста ста но ва ња (ма ха ле) и лич ни опис оног 
ко ји пла ћа џи зју.54 Же не, де ца и стар ци као не бор ци би ли су 
осло бо ђе ни ове да жби не. Слеп ци и бо га љи пла ћа ли су џи зју 

51 М. Пе тро вић, Фи нан си је и уста но ве об но вље не Ср би је, Бе о град, 1911, стр. 37.
52 М. Јеф тић, «Ха не фиј ски фикх и мо дер на срп ска прав на исто ри ја», Ана ли 

Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 2, 2007, стр. 60.
53 S. Pa muk, A Mo ne tary Hi story of Ot to man Em pi re, стр. 63.
54 P. F. Su gar, So ut he a stern Euro pe un der Ot to man Ru le 13541804, Lo ndоn, 1977, 

стр. 97.
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са мо у слу ча ју ако су др жа ли има ња. Та ко ђе су си ро ма шни 
ка лу ђе ри би ли осло бо ђе ни пла жа ња џи зје.55 

 Ме ђу тим, вре ме ном, цар ски ха ра ча ри по чи њу да на-
пла ћу ју џи зју од сва ко га без раз ли ке јер је, у крај њој ин стан-
ци, об ве зник овог по ре за пре ма сул та ну би ла на хи ја а не по-
је ди нац. На и ме, сул тан би уна пред раз ре зао на хи ја ма су му 
ко ју су оне би ле ду жне да пла те на име џи зје. Ако би се при-
ли ком при ку пља ња нов ца ис по ста ви ло да по сто је об ве зни-
ци ко ји ни су би ли у ста њу са ми да пла ћа ју, при мо ра ва ни су 
имућ ни ји хри шћа ни и је вре ји да пла те ви ше.56 

 Кад су Осман ли је за у зе ле срп ске зе мље, да би оја ча ли 
сво ју си лу и уве ћа ли вој не ре до ве, па ти ме до би ли мо гућ ност 
да се одр же у Евро пи, они су од по ко ре них Ср ба и оста лих 
бал кан ских хри шћа на узи ма ли по рез у здра вој и од ра слој 
му шкој де ци ста ри јој од 10 до 12 го ди на. Де цу су од мах во ди-
ли у Стам бол и тур чи ли. Овај цар ски по рез, по знат у Ср би ји 
као да нак у кр ви, пла ћа ли су европ ски хри шћа ни сва ке пе те 
го ди не да ју ћи сул та ну 10.000 де це. 

 Си стем de vş ir me (при ку пља ње, тур.) је увео сул тан 
Му рат II 1420-их го ди на, као ре зул тат вој них по тре ба цар-
ства ко је се убр за но раз ви ја ло. Сул та ну је би ла по треб на ода-
на вој ска у тру па ма ве ли ког бро ја, као и пу зда ни ци ви ли у 
дво ру и ад ми ни стра ци ји. Си стем је био за ми шљен та ко да 
оне мо гу ћи ства ра ње но ве ари сто кра ти је на осно ву на след ног 
пра ва ко ја би мо гла да угро зи по ло жај сул та на и ње го ве по-
ро ди це.57

 За при ку пља ње по ре за у жи вој де ци, све европ ске по-
ро бље не хри шћан ске зе мље би ле су по де ље не у пет ве ли ких 
по ре ских обла сти.58 Од ре ђе ни цар ски ко ме са ри ишли су сва-
ке го ди не, ре дом, да по хо де по јед ну ову област, и да у сва кој 
пре гле да ју, из дво је и по ша љу у Стам бол по 2.000 де це, та ко 
да за пет го ди на оби ђу свих пет по ре ских обла сти и да за то 
вре ме узму 10.000 де це. У на ро чи тим деф те ри ма, цар ски ко-
ме са ри су уред но бе ле жи ли ко ли ко му шке де це има у ко јој 

55 Г. Еле зо вић, Тур ски спо ме ни ци, стр. 436.
56 L. S. Sta vri nos, The Bal kans sin ce 1453, New York, 1958, стр. 35.
57 V. L. Ména ge, “So me No tes on the Dev shir me”, Bul le tin of the School of Ori en tal 

and Afri can Stu di es, br. 29, 1966.
58 М. Пе тро вић, Фи нан си је и уста но ве об но вље не Ср би је, стр. 33, 34.
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на хи ји и ко ли ко ће сва ка на хи ја да ти де це сул та ну сва ке на-
ред не го ди не. 

 Да би при ку пи ли де цу, цар ски ко ме са ри су за ла зи ли 
по ва ро ши ма и се ли ма, пред ко је су ро ди те љи и ста ре ши-
не по ро дич них за дру га из во ди ли сво ју му шку де цу. Из ве де-
ну де цу ко ме са ри су па жљи во пре гле да ли и ону нај здра ви ју 
и нај леп шу одва ја ли и са ку пља ли, па за тим од мах сла ли у 
Истам бул. 

 Ако би по сум ња ли у исти ни тост при ја вљи ва ња де це, 
ко ме са ри су има ли овла шће ње да из вр ше пре трес по је ди них 
ку ћа. Ако би се пре тре сом об и сти ни ла њи хо ва сум ња, он да 
би ста ре ши на ку ће као ута ји вач био ста вљан на те шке и гро-
зне му ке. Али све ове му ке и пат ње ни су мо гле да за у ста ве 
Ср бе ро ди те ље да сво ју де цу не за др же код се бе. Они су у 
свом стра ху, у нај од суд ни јем ча су, че сто са ми са ка ти ли сво ју 
де цу или их на си лу же ни ли по сле де се те а пре два на е сте го-
ди на жи во та, да би их на овај на чин за др жа ли и са чу ва ли. 

 Сва од у зе та де ца тур че на су у Истам бу лу и вр ло бри-
жљи во спре ма на за вој нич ки жи вот. Од њих су ка сни је по-
ста ли они сли ни и чу ве ни ја њи ча ри ко ји су ра то ва ли као пе-
ша ди ја. На не сре ћу срп ску, ја њи чар ски од ре ди су се одр жа ли 
ско ро три сто ле ћа. Њих је тек сул тан Мех мед II, у ле то 1826. 
го ди не, рас пу стио. 

Те рор, за стра ши ва ње, на је зде и од ма зде на 
по ро бље ној зе мљи 

 Сре ди ном 16. ве ка, умор на осман ска вој ска, го спо дар 
та да нај моћ ни јег цар ства, пла ши ла је и ти ра ни са ла по ро бље-
но ста нов ни штво на Бал ка ну. Ду го ра то ва ње и ис цр пљи ва-
ње, до во ди ло је сул та но ве вој ни ке у ста ње раз дра же но сти а 
бес су обич но ис ка љи ва ли на не моћ но и бес по моћ но ста нов-
ни штво. 

 Кроз Ср би ју је во ди ло не ко ли ко глав них пу те ва 
европ ске Тур ске. Њи ма су про ла зи ли тр го вач ки ка ра ва ни. Са 
ши ре њем Ото ман ске им пе ри је, Ца ри град ским дру мом кр-
ста ри ле су ве ли ке тур ске вој ске ко је су за по се да ле по гра нич-
не кра је ве и во ди ле бор бе са Аустри јом. 

 На је зда ото ман ских вој ни ка и на си ља ко ја су вр ши-
ли над срп ским жи вљем би ла су та ква да од њих ни су мо гла 
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оп ста ти на се ља по крај дру мо ва. На род, ја дан и бе дан, при ти-
снут фе у дал ним оба ве за ма, ужа сним дан ком у кр ви, пљач-
ком и те ро ром ко ји је вр шен над њим, био је при мо ран да 
бе жи у пла ни не, што да ље од дру мо ва ку да се кре та ла раз у-
ла ре на тур ска вој ска, ко ја је сву да где се по ја ви се ја ла страх. 

 Члан аустриј ског по слан ства, Бе не дикт Ку ри пе шић, 
је 1530. го ди не за бе ле жио: „По ред пу те ва зе мља је нај сла би је 
об ра ђе на због то га што Тур ци, пу ту ју ћи та мо-амо, си лом од-
у зи ма ју све што срп ско ста нов ни штво има, а за то не пла ћа-
ју ћи ни ка кву на док на ду. Оти ма ју им и зад њи за ло гај из уста, 
као ди вљи и бе сни пси, ву ци и ла во ви. Због то га си ро ти љу ди 
бе же са це лом сво јом имо ви ном у пла ни не и на плод не па-
шња ке да ле ко од пу те ва па ту об ра ђу ју сво ју зе мљу.“59 

По ла ве ка ка сни је, не мач ки пут ник Гер лих, пу ту ју ћи 
по крај Сме де ре ва, при ме тио је по греб у чи јој су по вор ци би-
ле са мо же не. Њи хо ве му же ве, бра ћу и оче ве Тур ци су од ве ли 
у Бу дим да ку лу че на оправ ци раз ва ље ног гра да. 

 По тре сне сце не за бе ле жио је 1665. го ди не и ен гле ски 
ди пло ма та Ри ко, ко ји је пу то вао Ср би јом у прат њи тур ске 
вој ске. Он је на вео: «Са свим је не мо гу ће за др жа ти на узди и 
у ре ду тур ску ко њи цу и пе ша ди ју док је на мар ше ви ма. Они 
се по де ле у че те од по 20 до 30 љу ди, па ту ма ра ју по око ли ни. 
Сил ни и раз ја ре ни, го сте се у се о ским ку ћа ма до ми ле во ље, 
а он да се ља ци ма по о ти ма ју де цу да их као ро бље про да ју где 
стиг ну, го во ре ћи да је то ро бље угар ско или мо сков ско. Због 
то га, овај на род бе жи у пла ни не или у ва ро ши, са мо да се 
спа си од бе сних сул та но вих вој ни ка.“60

 При ме ра те ро ра и за стра ши ва ња ко је су ото ман ске 
вла сти вр ши ле пер ма нент но би ло је мно го. Да би ка знио и 
за пла шио Ср бе, Си нан – па ша је 1594. го ди не на ре дио да се 
из ма на сти ра Ми ле ше ва пре не су у Бе о град мо шти све ти те ља 
Са ве Не ма њи ћа и да се јав но спа ле на Вра ча ру.

 У ле то 1596. го ди не, сул тан Мех мед III кре нуо је са 
вој ском на Аустри ју. Пут ко јим је про ла зио ве ли ки па ди шах 
и ње го ва вој ска био је обе ле жен ле ше ви ма хри шћан ских се-
ља ка. Се кре тар ен гле ске ам ба са де у Истам бу лу, сер То ма 
Гла вер, ко ји се на ла зио у сул та но вој прат њи, за па њен сви-

59 Р. Са мар џић, Хај дуч ке бор бе про тив Ту ра ка у XVI и XVII ве ку, Бе о о град, 1952, 
стр. 13. 

60 Р. Са мар џић, Хај дуч ке бор бе про тив Ту ра ка у XVI и XVII ве ку, стр. 14.
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ре по шћу тур ских вој ни ка, са ста вио је кра так опис пу то ва-
ња ка да је крај пу та при ме тио два чо ве ка на би је на на ко лац: 
„Ко че ви су ста ја ли ус прав но, за би је ни у до њи део те ла, из ла-
зе ћи на врат.“61

 До шав ши у Ниш, 28. ју на исте го ди не, сер Гла вер још 
до да је, да је ис пред ва ро ши ви део још два чо ве ка на би је на 
на ко лац, а на ула зу у ва рош би ло је оде ра них хри шћан ских 
гла ва на пу ње них се ном. Ви си ле су о узи ца ма на ди ре ци ма. 
„Би ло их је три сто ти не...“.62 

 Је дан за пис из 1599. го ди не ја сно опи су је на си ље ото-
ман ских вла сти: „Се ла и гра до ве па ли ше, и цр кве мно ге опу-
сте ше, и све те ико не по кра ше и све та ме ста оскр на ви ше. Ови 
бе ше са се че ни, дру ги по стре ља ни. И не бе ше ме ста где мр-
тви не ле жа ху. Бр да, до ли не, вр то ви, по ља, све бе ше та да пу-
но мр твих те ле са. А дру ге од во ди ше у ту ђу зе мљу и ра ста-
вља ху. Бе ше та да гор ко ри да ње и плач, од во ди ли су дру га од 
дру га, бра та од бра та, си на од оца, мај ку од си на.“63 

У ра ту са Аустри јом у Ста рој Ср би ји, у је сен 1689. го ди-
не, осман ска вој ска је тр пе ла ве ли ке по ра зе. Ср би су при шли 
аустриј ској вој сци, же ле ћи да се осло бо де тур ског јар ма и зу-
лу ма. Му сли ман ско ста нов ни штво, бе же ћи пред Аустри јан-
ци ма, скла ња ло се уну тар зи ди на тур ских гра до ва. Гра до ви 
су уско ро би ли пре на тр па ни и у њи ма је по че ла да ха ра ку га. 
Због то га је аустриј ски ге не рал Пи ко ло ни ни на ре дио 16. ок-
то бра те го ди не да се ку жни гра до ви спа ле. На ро чи то ве ли ки 
по жар за хва тио је Ско пље у ко јем се на ла зи ло око 60.000 ста-
нов ни ка. Ка ко су згра де би ле ма хом од др ве не гра ђе, по жар је 
на пра вио пра ву пу стош. 

Иако је све го во ри ло у при лог из гле ди ма да ће осман-
ска си ла би ти ко нач но по ко ре на, Па три јарх Ар се ни је III се 
у Пе ћи у нај ве ћој тај но сти спре мао да ма те ри јал но по мог не 
оп шту хри шћан ску ми си ју про тив Осман ли ја. Он ни је био 
пре стра шен са мо за свој жи вот и жи во те ка лу ђе ра већ и за 
па три јар шиј ско бла го. Већ од ра ни је, он је био по до зрив пре-
ма Тур ци ма ко ји су ви ше пу та тра жи ли по вод да на пад ну 
Па три јар ши ју не би ли се до мо гли па три јар шиј ског бла га. 

Ка да се кра јем 1689. го ди не рат на сре ћа окре ну ла про-
тив аустриј ске вој ске, Тур ци су по че ли да се све те. Му ке и 

61 Р. Са мар џић, Хај дуч ке бор бе про тив Ту ра ка у XVI и XVII ве ку, стр. 20.
62 Р. Са мар џић, Хај дуч ке бор бе про тив Ту ра ка у XVI и XVII ве ку, стр. 30.
63 Р. Са мар џић, Хај дуч ке бор бе про тив Ту ра ка у XVI и XVII ве ку, стр. 31.
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стра хо те од ма зде ни су осе ти ли са мо они ко ји су ус пе ли да са 
Па три јар хом Ар се ни јем из бег ну пут Аустри је.

Тур ци су на па ли Па три јар ши ју, опљач ка ли ње но има-
ње и тро ји цу за те че них ка лу ђе ра са се кли. Сли чан је слу чај 
био и са ма на сти ри ма Де ча ни, Ми ле ше вом, Ђур ђе вим Сту-
по ви ма, Соп ћа ни ма, Ра ва ни цом и Сту де ни цом. Је дан за пис 
у Де ча ни ма опи су је с гро зом те да не, да је Га шли-па ша игу-
ма на опле нио а ма на стир опу стио. Ни шки вла ди ка Ру вим 
пи сао је 1689. го ди не на Це ти њу о ве ли кој бе ди „ко ју без да 
го во рим свак мо же зна ти шта се чи ни ка да се цар ство из ме-
њу је“.64 Пећ ки па ша Мах муд бе го вић, за осве ту за сво ју ку ћу 
и има ње, по чео је „пле ни ти и се ћи и же ћи“ на хи је, те тов ску, 
при зрен ску, ђа ко вач ку, пећ ку, плав ску, бе ло пољ ску, ву чи трн-
ску и Мо ра ву, све до Но вог Па за ра. Ни је ште део ни цр кве ни 
ма на сти ре. Свет се спа са вао где је знао и мо гао, у пла ни не, у 
пе ћи не и пре ко гра ни це. 

Глад и бе да бе ху стра шни. О ужа сном по ло жа ју срп ског 
на ро да ко ји је био све ден на зве ри, је дан бо сан ски фра ње вач-
ки хро ни чар је за пи сао: „И то ле то је до ше љу ди ме со па сје и 
чо ве чи је и коњ ско и мно го не чи сто. Си лан на род по мре у ве-
ли кој му ци. Куд год би се ма ко, ле жа ху март ци, нит се ко па-
ху нит има до ше ко. Ји ђа ху ре су ли по ву, с др вја ко ру, ви но ву 
ло зу, псе, мач ке.“65

Бор ба и по ги би је у ра ту, ку га, глад, се о бе, и ове тур ске 
осве те про ре ди ле су стра хо ви то срп ски на род у Ста рој Ср би-
ји. У по је ди ним по ро ди ца ма, до ма ћин или ста ри ји син при-
ма ли би ислам не би ли им ку ћа би ла по ште ђе на од на ме та, 
на си ља и од ма зде. Оста ла че љад, же не и де ца оста ја ли би у 
хри шћан ству. Тих по ја ва за бе ле жен је чи тав низ у вре ме ну од 
XVI до по чет ка XX ве ка.66 На ро чи то је ова по ја ва би ла рас-
про стра ње на по сле сло ма аустриј ске офан зи ве у зи му 1689. 
го ди не, ка да је ме ђу Ср би ма за вла дао са мрт нич ки страх. Та-
да је на стао гра беж срп ских има ња, го ње ње и уби ја ње. У суд-
бо но сној не во љи, љу ди су при бе га ва ли пре ве ра ва њу. 

64 В. Ћо ро вић, Илу стро ва на исто ри ја Ср ба, Књи га че твр та, Бе о град, 2006, стр. 
99.

65 В. Ћо ро вић, Илу стро ва на исто ри ја Ср ба, стр. 100.
66 R. W. Bu li ett, Con ver sion to Islam in the Mid dle Pe riod: An Es say in Qu an ti ta ti ve 

Hi story, Cam brid ge, 1979, стр. 89.



Рат ко Љу бо је вић НЕ КОН ТРО ЛИ СА НА СИ ЛА...

84

Ли те ра ту ра
An ge lov, D., „Cer ta ins aspects de la con quéte des pe u ples 

bal ca ni qu es par les Turcs“, Byzan ti no sla vi ca, br. 17, 
1956.

Беј, Е., Алах је ве ли ки, Бе о град, 1937.
Бел да чи ну, И., „По че ци – Осман и Ор хан“, Р. Ман тран, 

ур.: Исто ри ја Осман ског цар ства, Бе о град, 2002.
Бел да чи ну, Н., „Ор га ни за ци ја Осман ског цар ства“, Р. 

Ман тран, ур., Исто ри ја Осман ског цар ства, Бе о-
град, 2002.

Bu li ett, R. W., Con ver sion to Islam in the Mid dle Pe riod: 
An Es say in Qu an ti ta ti ve Hi story, Cam brid ge, 1979.

Ва тен, Н., „Успон Осман ли ја 1362-1451“, Р. Ман тран, 
ур., Исто ри ја Осман ског цар ства, Бе о град, 2002. 

Gib bons, G., The Fo un da tion of the Ot to man Em pi re, Ox-
ford, 1916.

Dar ling, L. T., Re ve nue Ri sing and Le gi ti macy. Tax Col lec
tion and Fi nan ce Ad mi ni stra tion in the Ot to man Em pi re 
15601660, New York, 1996.

Еле зо вић, Г., Тур ски спо ме ни ци, Књи га 8, Срп ска ака де-
ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град, 1950.

Зи ро је вић, O., Тур ско вој но уре ђе ње у Ср би ји 14591683, 
Бе о град, 1974.

Im ber, C., The Ot to man Em pi re 13001481, Istam bul, 1990. 
Инал џик, Х., Осман ско цар ство, Бе о град, 1974.
Иса ков,И., “При вред ни жи вот на Бла ка ну у сред њем 

ве ку”, Књи га о Бал ка ну, Бе о град, 1936. 
Јеф тић, М., «Ха не фиј ски фикх и мо дер на срп ска прав-

на исто ри ја», Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, 
бр. 2, 2007.

Ји ре чек, K., Исто ри ја Ср ба, Бе о град, 1952.
Johnson, Ј. Т. Just War and Ji had: Hi sto ri cal and The o re

ti cal Per spec ti ves on War and Pe a ce in Wre stern and 
Isla mic Tra di tion, New York, 1991.

Kadly-Nagy, Г., “The Holy War (ji had) in the First Cen tu ri-
es of the Ot to man Em pi re”, Har vard Ukra i nian Stu di es, 
br. 3-4, 1980.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 1/2011, год. VII vol. 10 стр. 5986

85

Ka fa dar, Ц., Bet we en Two Worlds: The Con sti tu tion of the 
Ot to man Sta te, Ber ke ley, 1995. 

Lind ner, R. P., “Sti mu lus and Ju sti fi ca tion in Early Ot to-
man Hi story”, Gre ek Ort ho dox The o lo gi cal Re vi ew, br. 
27, 1982. 

Ména ge, L. V., “So me No tes on the Dev shir me”, Bul le tin of 
the School of Ori en tal and Afri can Stu di es, br. 29, 1966. 

Ми ло је вић, М.С., Од лом ци исто ри је Ср ба и срп ских 
 ју го сло вен ских зе ма ља у Тур ској и Аустри ји, Бе о-
град, 1872. 

Mi halj čić, R., Kraj srp skog car stva, Be o grad, 1975.
Но ва ко вић, С., Бал кан ска пи та ња, Бе о град, 1906.
Но ва ко вић, С., Ср би и Тур ци XIV и XV ве ка, Бе о град, 

1933. 
Ње го ван, З., „По љо при вре да у вре ме тур ске вла сти“, 

По љо при вре да сред њо ве ков не Ср би је, Бе о град, 1997. 
Pa muk, S., Mo ne tary Hi story of the Ot to man Em pi re, Cam-

brid ge Uni ver sity Press, 2000.
Пе тро вић, М., Фи нан си је и уста но ве об но вље не Ср би је, 

Бе о град, 1911.
Sta vri nos, L.S., The Bal kans sin ce 1453, New York, 1958.
Su gar, P. F., So ut he a stern Euro pe un der Ot to man Ru le 

13541804, Lo nodn, 1977.
Ћо ро вић, В., Илу стро ва на исто ри ја Ср ба, Књи га че-

твр та, Бе о град, 2006.
Feb vre, Л., “Re vi ew of Köprülü, Les ori gi nes de l’em pi re 

ot to man“, An na les: Eco no mi es, so ciétés, ci vi li sa ti ons, 
br. 9, 1937.

Шкри ва нић, Г., Ко сов ска бит ка, Исто риј ски ин сти тут 
НР Цр не Го ре, Це ти ње, 1956.



Рат ко Љу бо је вић НЕ КОН ТРО ЛИ СА НА СИ ЛА...

86

Rat ko Lju bo je vic

UN CON TROL LED PO WER AS AN 
INSTRUMENT OF EX PAN SI O NIST PO LICY 

ОF OT TO MAN AUT HO RI TI ES ON BAL KANS

Sum mary

Un con trol led po wer of Ot to man aut ho ri ti es was not ran
dom but syste ma tic one, a fun ction of the ir ex pan si o nist po licy. 
The forms and strength of syste ma tic tyranny of Ot to mans du ring 
the ir ru le at Bal kans had been chan ging in li ne with the po wer of 
cen tral Sta te aut ho ri ti es. The tyranny of Ot to man aut ho ri ti es in 
Bal kan sta tes, as a ca u secon se qu en ce ef fect of the do mi na tion of 
po wer and en for ce ment, ap pe a red in dif fe rent forms in pe ri ods of 
strong cen tral aut ho ri ti es by the end of 16th cen tury and in pe ri
ods of the ir we a ke ning du ring 17th and 18th cen tu ri es. Whi le the 
cen tral Sta te aut ho ri ti es we re strong, ba sic forms of tyranny on 
the ter ri to ri es that we re not yet con qu e red we re the fun ction of 
de va sta ting the bo ar der lands for easi er do mi na tion over them in 
vas sal pe riod. When cer tain ter ri tory wo uld be fi nally con qu e red, 
the tyranny wo uld be co me the fun ction of re ju ve na tion of mi li
tary for ces and tax col lec tion for ru ler’s tre a sury. When cen tral 
po wer we a ke ned, the tyranny to ok new forms of in ti mi da tion and 
ma te rial ex ha u sti on on the ter ri tory bur de ned with high in se cu
rity and fe ar. 
Key words: un con trol led po wer, ter ror, ex pan si o nist po licy, Ot to

man aut ho ri ti es, Bal kans
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