
Д-р Алекоандар МАТКОВСКИ

ИСААМОТ ВО СМИТЕ НА НЕМУ С АИМАНИТЕ ОД 
БААКАНСКИОТ ÏIOAYOCTPOB

Во 1352 година Турците ja  зазедоа креиоета Цимпе во Хе- 
леспонт (Дарданели) и така за прав пат нречекорија на Балкан- 
скиот Полуостров, а потоа ги ширеа своите завладувања навле- 
гувајќи cè иодлабоко во внатрешноста на Балканот. По Марич- 
ката битка 1371 година Македонија падна под турска власт, .1393 
година Бугарија, Цариград падна 1453, Србија 1459, Босна 1463, 
Херцеговина 1482, Унгарија 1526. Кон крајот на XV век, по 
смртта на Скендербег и Албанија падна под власта на Турците. 
Така целиот Балкански Полуостров падна под турска власт. 
Заедно со Турците, на Балканот дојде една нова, дотогаш непо- 
зната религија во овие краишта — исламот ко ja беше службена 
религија на турската држава. Меѓутоа, исламот како религиоз
на, морално и општествено-политичка снага не дојде како един
ствен. Toj дојде со многу суфиски и шиитски примеси кои биле 
вкоренети во народните маси а особено во номадските племиња, 
во туркменско селските заедници, со снажен рефлекс во феудал- 
ната класа па дури и во градските слоеви. Исламот се судри со 
христијанството на Балканот кое исто така не беше единствено 
туку поделено на три конфесии: православна, католичка и бого- 
мили. Во прво време турската централна вла)ст и феудалната кла
са покажуваа толераиција во областа на религиозните мисли, 
но по XVI век кога почна да се распламтува класната борба 
почна да <се јавува противречност во самата феудална класа, 
противречност помету сунитскиот ислам како државна вера и 
сите други правци на хетерогениот ислам како и (противречност 
noMeiy секупниот ислам и сите немуслимански конфесии и сето 
ова да се преплетува со феномените на социјално-класната бор
ба. НемусАиманите од Балканскиот полуостров на исламот гле- 
дале помалку како на теолошка мисла а почесто го идентифи- 
кувале со неговиот носител — турската држава и феудалната 
класа. Но и покрај тоа имало теолози немуслимани од Балкан
скиот Полуостров, особено меѓу католиците, а помалку и меѓу 
богомилите кои веднаш ja запазиле разликата меѓу новодојде-
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ниот ислам и сите христијански конфесии. До дека христијан- 
ството како не наполню монотеистичка религија го замислуваше 
бога во тројство: во бог-татко, бог-син и бог-дух, исламот како 
наполно монотеистичка религија бога не го замислуваше во трој- 
ство. Освен тоа кај христијанството имало инкарнација од човек 
во дух и обратно што го немало во исламот. Ислахмот на Балка- 
нот не познавал организирани верски судови слични на инкви- 
зиција од католичкиот свет. Додека по длоштадите на западна 
Европа во ова време гореле на ломачи илјадници „неверници“, 
но целиот Балкан се движеле претставници на многу исламски 
секти и редови кои верно го пропашрале и ширеле исламот кај 
немуслиманските но иетовремено го толкувале често и јавно 
не онака како што бил пропишан од ортодоксниот сунитски 
ислам. Во историјата на Балканскиот Полуостров е цоэиат само 
еден случај на спалување на ломача на „неверник“. Тоа бил 
Ѓорѓи Кратовец. Ова секако било -само изузеток кој го дотврду- 
вал правилото. Воопшто земено, исламот бил многу по толеран- 
тна религија од христијанството, но немуслиманите од Балкан
скиот Полуостров не можеа тоа да го согледаат бидејќи таа 
била владеачка религија и како што реков најчесто била иден- 
тификувана со неговиот носител — турската држава и феудал- 
ната класа.

Со наметнување на турската политичка власт, на еден го
лем дел од населението на Балканот, се наметна и новиот тип на 
цивилизација т.е. исламска цивилизација во нејзината најуни- 
верзална смисла. Балканскиот Полуостров станал терен каде се 
мешале, преплетувале, взаемно се влијаеле и коегзистирале оста- 
тодите на византиската, европската и новата исламска цивилиза- 
ција чии феномени се сочувани до денес. До продорот на исла
мот на Балканскиот Полуостров поетоеле средновековен тип на 
градови обиколени со зидини и градски порти. Очигледен е успе- 
хот на исламската цивилизација ко ja мошне бргу овладеа со 
градовите претворувајќи ги во упоришта на исламско-ориентал- 
ниот урбанизам со дотогаш непознати урбани елементи: цамии, 
безистени, караван-^сараји, медреси, текиња и слично и што дово
де до побрзо отворање и интеграција еа  градот со околните села 
при што градските бедеми го изгубија својот некогашен значај. 
Колку бил брз и силен налетот на ислахмско-ориенталните еле
менти во скоро сите општествени односи кај немуслиманите се 
1леда и од фактот што дури до денес се сочувала арапската кујна 
која преку Турците се проширила скоро кај сите балкански на
роди. Називите на јадењата и кај немуслиманите се главно од 
арапско-турско потекло како: чорба, ќевап, халва, бурек, сарма, 
турли-тава и ел. Исто така и голем дел од кујнските предмети 
се од ориентално потекло како сахан, тепсија, тендере, кашика

!) Nedim Filipović, Napomene о islamizacii u Bosni i Hercegovini u 
XV vijeku. Godišnjak ANBH VII, Sarajevo 1970, 146.
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и сл. Иако во дрво време исламот забрануваше на немуслима- 
ните да се облакаат како муслимани, сепак христијаните и Евре- 
ите по юрадовите го копираа ориенталпото облакање и до денес 
кај нив се сочувани ориентални називи на поодделна облека 
како чакшири, шалвари, долама, антерија, дубе и слично. Ислам- 
ската цивилизација навлезе дури и во внатрешната архитектура 
и уредување на станот поради што кај демуслиманите од Бал- 
канот и до денес се сочувани ориенталните термини како ода(ја), 
чардак, мутвак, ќошк, диван, хане, софа, килим, софра, душек, 
ј орган и слично.2)

Една од најважните последици од продорот на исламот на 
Балканот било ликвидирањето на дототашната феудална класа 
но не и на феудалното општество. Турците го уништија дотогаш- 
ниот болјарски феудализам и изградија спахиско-тимарски сис
тем кој само по некой форми се разликувал од претходниот. 
Турција како држава го сочувала феудалниот систем ico скоро 
сите економски и социјално-класни односи како и дотогаш т.е. 
таа не разрушила еден и не создала друг општествен систем. И 
во неа имало феудални го'сподари и закрепостено селско населе
ние. Селаните кои дотогаш биле закрепостени кон болјарите 
cera си ги заменија своите господари со спахии и бегови. Исламот 
како владејачка религија и филозофија исто така не дојде на 
Балканот со нови, овежи и револудионерни идеи, туку и тој 
како и христијанството, беше изграден само на теолошка основа 
и имаше задача да го оправдува феудализмот. Заради сето ова, 
турската држава за цело време на постоењето на Балканот само 
репродуцираше феудални односи.

Воапоставувањето на турската власт имало сосема друго 
значење за дотогашните благородниди. Дотогаш привилегирани 
управувачи натр1упани со богатства, наеднаш ja  загубија својата 
политичка сила на господаречка класа и ризикуваа да бидат 
уништени од новите феудалци. Пред нив имаше два иата, или 
да останат христијани и да бидат сведени на статус на раја или 
да го примат исламот и да се слеат со турската феудална класа 
и да си ja  сочуваат својата привилегирана положба. Токму овој 
пат бил најпривлечен и најприроден за класното сознание на 
христијанскиот благородник и заради тоа, голем дел од нив, без 
притисок и единствено по силата на своего економоко детерми- 
нирано класно сознание проминал во ислам.3) Другиот, помал 
дел од христијанските благороАниди, пред налетот на исламот 
избегал во соседните христијаноки држави или погинал давајќи 
отпор на навлегувањето на турската држава.

Во прво време исламизацијата се спроведуваше главно ме- 
ѓу благородниците, а кога турската држава стигна во Босна

2) Fetim Spaho, Iz javnog i privatnog života u doba turaka. Knjiga 
о Balkanu, I, Beograd 1936, 172—173.

3) Кирил Василев, Родопските Българи мохамедави. Пловдив 1961,75.
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пред ко ja стоеја широки ироетори на европскиот католички 
свет, за прв пат широко го отвори аголот на исламизациј ата и 
према елоевите вон од феудалната класа.4) Процесот на ислам,и- 
зацијата овде беше олеснат од две причини: 1) на тлото да Босна 
иостоеа три организирани цркви: католичка, православна и бо- 
томили и ниедна не преовладуваше. Непоетоење на една един- 
ствена, компактна и авторитативна црква ко ja би ja градела 
моралната, политичката и општествената кохезија на народот и 
меѓусебното трвење и борба за превласт над другите две, дово
де до нерезистентност према исламот. 2) Богомилите кои бараа 
поокромна црква без голами поседи, без кипови, икони, фрески, 
свеки и крстови и кои проповедаа дека еден ден ќе дојде божјиот 
изасланик кој ќе го епроведе сето ова; во исламот и цамиите кои 
немале фрески, икони, кипови и слично и во оците кои биле 
облечени како и обичниот народ, гледале како на својот долго- 
очекуваниот месие. Пивниот месионизам заврши со масовно при- 
мање на исламот. Овој за Босна специфичен и на Балканот 
единствен случај, во период на исламизациј ата даде и единствен 
резултат.

Со масовната исламизација на босанските селани две важ- 
ни гранки на -селската привреда дојдоа во сукоб со нормите — 
на исламот. Тоа биле свињарството и продукцијата на вино чија 
консумација била забранета од исламот. Во првото време на 
исламизацијата турската власт ja толерирала консумацијата на 
свинското месо и виното бидејќи се наоѓаат податоци дека во 
наполно исламиэираните села се консумирало и едното и дру- 
гото.5 6)

Во Албанија и Западна Македонија, турската власт ja ко- 
ристеше исламизациj ата како метод за пацификација на овие 
бунтовни краишта. Од доаѓањето на Турците па cè до втората 
половина на XVI век овие краишта беа скоро во постојанен 
бунт. Локалните кадии со право ометале дека исламизацијата 
не треба да се опроведува со принудни и ригорозни мерки и дека 
ако населението премине во ислам ке се претвори од бу-нтовник 
во соработник на власта. Характеристична е една етапа на дво- 
верство. Некой жители со цел да ее ослободат од харачот и од 
другите давачки, се обидувале само формално да го примат исла
мот, а всушност и понатаму се држеле за стар ата религија хри- 
стијанството. Иако пред турските власти се декларирале како 
муслимани тие и понатаму оделе в црква, децата ги крстеле кај 
половите со христијански имиња, ги женеле в црква и се придру- 
жувале кон старите обичаи. Тие имале две ѕимиња, едно христи- 
јаноко со кое се служеле помогу себе и во семејството и второго 
муслиманско со кое се довикувале на јавни места и пред орга-

4) N. Filipović, op. cit. 146.
5) Ibid 164.
6) Александар Матковски, Еден значаен и непознат бунт во дебар- 

ската нахија од 1560 година, MAHY, Прилози I, 1, Скопје 1970, 65—79.
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иите на власта како на пример Хасан — Богдан, Хрз — Дамјан, 
Хусаин — Тодор, Алија — Или ja, Мустафа — Никола и слично. 
Според една фетва од 5 ноември 1568 година за сите оние кои 
праминале во ислам а се придржувале кон хриети j аноките оби- 
чаи било „дозволено убивање на некакви групи“.7) Нема потреба 
од коментар на оваа фетва ко ja ги дава причините што ja  пре- 
дизвикале исламизаци j ата а ги наговестува и методите со кои 
се служела турската власт за да ги .задржи конвертитите во кри- 
лото на исламот. Примањето на исламот само ja намали опасное- 
та од нови бунтови кои и понатаму се кревале. Но сета, турските 
власти усиевале пред муслиманите бунтовите да ги прикажат 
како бунт против исламот и како работа само на христијаните 
насаскувајќи га така двете верски заедници една против друга. 
Во колку повеќе се натурал исламот, во толку повеќе успевала 
пацификацијата на оваа облает.

Во другите краишта на Балканскиот Полуостров, отпрвин 
во ислам преминувале само изузетно сиромашни лица кои на 
тој начин сакале да се ослободат од прекумерните даноци што 
ги плаќале христијаните. Заради тоа еелоката и градската сиро- 
маштија претставувала најплодно тло за исламизација.

Немуслиманите од Балканскиот Полуостров имале разли
чит однос кон исламот. Едни го примале сосема доброволно, 
друга од економски причини, а имало и такви кои давало огорчен 
отпор на исламизацијата. Принудната исламизација често исфр- 
лувала верски маченици кои христијаните потоа ги славеле како 
светци. Поради тоа што не сакал да то прими исламот во 1515 
година во Софија на ломача бил запален Торга Кратовец.8) Во 
првата половина на XVI век бил обесен уште еден Торга во 
Софија.9) Во 1750 година му била отсечена главата на младичот 
Ангел од Лерин. Егзекуцијата била извршена јавно во Битола.10) 
Во 1795 година била обасена девојката Злата од с. Слатина — 
Мегланско.11) Во 1837 година бил обесен Георги од село Чурхли, 
Гребенско, во Македонија поради обвинение дека прво го при- 
мил исламот а потоа се откажал од него.12) Во турските извори 
гака не се крие дека постоело принудно исламизирање и дека 
врховната турска власт не секогаш ги одобрувала овие мерки. 
Така според еден ферман од јануари 1731 година, дознаваме дека 
„муслиманите од Битола шетале по улиците со тапани и вршеле

7) Архив на Институтот за национална историја во Скопје. Mu 
himme defter 7, док. 8.

8) Иван Снегаров, История на охридската архиепископия — патрияр- 
шия от падането й под Турците до нейыото унищожение (1394—1767), Со- 
фия 1932, 39, 50, 57, 60, 251, 259, 261, 262, 266, 273, 324—328, 330, 331, 572—573.

9) Ibid 58.
10) Ibid 303. Иван Снегаров, Турското овладичество пречка за култур- 

ното развитие на българския народ и другите балкански народи. Со
фия 1958, 73.

н) ibid 73.
12) Ibid 73,
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притисок врз рајата да ja  прими исламската вера и дека вакви 
напади ее забрануваат“.13) Бидејќи вакви елучаеви на принуда 
не биле ретки, Високата порта дури во август 1850 година се нај- 
де побудена да ja  издаде следнава наредба: „Високиот шеријат- 
ски совет бил известен дека некой христијански деца и девој- 
чиња биле принудени да иэговорат „шехадет“14) и на таков начин 
да бидат присилувани да го примат исламот. Бидејќи ова не е 
дозволено а за вакви елучаеви дури се заинтерееирале и стран- 
ските дретставници, ее наредува никој да -не се присилува а ако 
некое дете сака доброволно да премине во ислам пред шеријат- 
скиот мецлис би требало да бидат повикани и неговите родители 
и роднини да дадат соглаеност и да ее иопитаат причините што 
го натерало тоа да го сгори“.15) Од овој цитат ее гледа дека 
некой муслимани у челе некой христијански деца да го изгово- 
рат шехадетот и потоа да ги принудат да го примат исламот 
бидејќи туреката пракса била секој оној немуелиман кој ќе ja 
изговори оваа формула, макар и несвесно, морал да го прими 
исламот или да умре. За вакво нешто поетојат податоци и кај 
францускиот патописец Антоан Жефроа кој вели „ако некој 
христианин неевесно или од други причини ш  изговори овие 
зборови и ако муелиманите го чујат, тој ќе биде принуден или 
да го прими исламот или да умре“.16)

Економоките причини за преминување во ислам биле по·· 
типични бидејќи донесувало олеснување од некой даноци. Така 
ако еден член од еемејството премине во ислам целото семејетво 
се ослободувало од извесш број даноци. Италијанскиот патопи- 
сец Бенедето Рамберти тврди дека во 1534 година во градот 
Плевље најстариот од седумте :синови преминал во ислам за да 
го избави семејството од даноци.17) Имало елучаеви таткото да 
премине во ислам, а сите друш од семејството да оетанат 
христијани.18)

Доброволно преминувале во ислам најчесто девојките или 
вдовиците кои сакале да ее омажат за некој Турчин. Овакви 
елучаеви во изворите се многу често регистрирани. Ке додадам 
неколку примери: „Осман ja венчал ќерката на Димо од село 
Добромир, Битолско. Димо го тужел Османа дека со -сила ja зел. 
Повикана в суд таа изјавила дека доброволно проминала во 
ислам и се венчала за Осман“.19) Во 1741 година некоа Неда, вдо
вица од 25 години од Леринско дошла во Битола каде веројатно

13) Архив на Македонија — Скопје, Битолски сиџил 43, лист 110.
14) Шехадет е ©дна формула ко ja се изговара на арапски: „la illahu 

ilellah, Muhamed resulullah“ и значи „нема друг бог освен Алах, а Муха
мед е неговиот пророк“.

15) Битолски сицил № 113, л. 4.
16) Радован Самарџиќ, Београд и Србија у списима француских са- 

временика XVI—XVII века. Историски архив Београд 1961, 285.
17) Онегаров, 54.
18) Битолски сицил № 3, л. 7.
19) Битолски сицил 3, л. 84.
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се запознала со некој Турчин и со цел да се омажи за него 
дошла во шеријатокиот -суд и во присуство на груда муслимани 
преминала доброволно во ислам и го зела името Фатима.20) Во 
јули 1832 година „христијанката Виста, пред шеријатскиот суд 
ja напушти евојата лажна вера, ja прими вистиноката вера — 
исламот и се нарече Ајша“.21)

Некой деца и младичи од разни причини доброволно пре- 
минувале во ислам. Во генерациски поглед објект на исламиза- 
цијата биле еајчесто младите луге. Така „неварникот Кочо во 
пубертет се откажа од својата лажна вера и откако ее украсил 
со славата на исламот по негово баранье се нарекол Ахмед“.22)

Огромного мнозинство на иеламизираните биле сиромаш- 
ни оженети селани кои Турците, во пописните дефтери ш  озна- 
чувале со терминот „беннак“. Kora поминувале во ислам тие ‘сосе- 
ма се оалободувале од данокот ресм-и чифт, а июпенце плаќале 
само 6, до дека христијаните плаќале 25 акчиња. Турците ее ко- 
ристеле од имовинската диференцијација на селаните за да ги 
привлечат сиромашните селани.23)

Се разбира дека имало случаеви кога некой лица дури и 
пред суд от изјавиле дека не сакаат да го примат исламот и тоа 
се регистрирало во сицилот. Така, во јуни 1833 година некој си 
Јован чија жена преминала во ислам изјавил дека се разведува 
од евојата жена но не си ja менува верата.24) Дури имало и 
вакви случаеви: некоја Неда од Битола, додека нејзиниот маж 
бил отоутен, дошла во шеријатекиот суд и изјавила дека сака да 
премине во ислам. Но кадијата во сицилот понатака запишал 
„Бидејќи мажот на Неда е отсутен, кога ке дојде ке -се побара 
миелење за нејзината постапка“.25)

Имало поретки случаеви едно лице повеќе пати да ja ме
нува верата. Така „Виргинија Го примила исламот, но потоа из- 
вршила одвратна работа откажувајќи се од него поради што 
била затворена во државните затвори. Потоа пак го примила 
исламот и откажувајќи се од својата лажна вера се нарече Ха- 
тице и се даде да живее во куќата на кондураџијата Мехмед“.26) 
Од овој извор како и од многу други се гледа дека понекогаш 
некој нов муслиман кој не бил сосема сигурен во исправноста 
на својата постапка бил давай да живее извесно време во некоја 
поутледна муслиманска куќа каде требало да се привикне на 
муслиманеките обичаи и нормите на исламот.

Многу поретки случаеви биле поп да помине во Ислам. 
Свештениците обично влијаеле кај народот да не поминуваат во

20) Битолски ОИЏИЛ 47, л. 71.
21 ) Битоа(СЖ!И сициа 100, л. 3.
22) Битолски сиџил 100, л. 8.
23) N. Filipović, op. cit. 160—161.
24) Битолски сщшл 101, л. 1.
25) Битолски сиџил 103, л. 94.
26) βας;δρα β β λ λ η7 α ρη ειο ν  Θε σσα λ ο ν ίκ η . . . ,  док. 242
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друга вера. Засега салю еден ваков случај е дсенат. Во 1862 го
дина пред кадијата во Битола се јавил „попот Глигор од солун- 
ска каза се одрекол од својата лажна вера, преминал во ислам 
и му било дадено името Ибрахим“.27)

Примањето на исламот на Балканскиот полуостров ако 
некогаш било овесно, ретко било и длабоко особено кај жените. 
Ретко некој конвертит, пред или по примањето на исламот, да 
се вдлабочи во ироучувањето на идеолошките постулата на ис
ламот. Некой од нив и понатака го користеле христијанекиот ка- 
лендар а не хиџриекиот. Kaj некой оетанал да живее култот од 
некой домашни или локални светци како Св. И ли ja, Гурѓовден, 
Митровден или култ созрзан за некој народен хриетијански оби- 
чај. Затоа за ваошите на Балканскиот Полуостров постоела пого
ворка „до пладне Илија, по пладне Али ja “.28)

Балканската народна поезија е полна со мотиви каде се 
пее за принудното или доброволното преминување на ислам, за 
односот на христијаните и муслиманите кон конвертите или за 
отпорот против исламизирањето.

По целиот Балкански Полуостров имало Евреи, особено 
многу биле во Солун. За разливка од христијаните Евреите полес- 
ио поминувале во ислам но на нив, од одредени причини, помал- 
ку се вршело притисок да го примат исламот. Може да се веру- 
ва на францускиот патописец Антоан Жефроа кој вели: „ако 
еден Евреин сака да помине во ислам не би бил примен ако 
претходно не се покрсти т.е. прво да стане христијанин“.29) Има
ме многу податоци од каде се тледа дека Евреите биле лесно 
подложени на промена на верата а особено од трговско-финан- 
сиски причини. Во првата половина на XVII век во Солун и 
Битола трупа Евреи номинале во ислам а кота ее отселиле во 
Италија или пак ее враќале во мојсиевската вера или станувале 
христијани. Поради честата промена на верата инквизицијата га 
осуди на разни временски казни со затвор или на галија.30)

По појавата на исламот на Балканскиот Полуостров каде 
дојде во допир со три христијански конфесии и со Евреите од 
Солун и по долг заеднички живот и контакта се јавија разни 
лица од сите споменати религии кои се обидоа да ги помират 
спротивноетите помеѓу религиите па дури да создадат нова вера 
земајќи го сето она што тие го сметале за нај позитивно и нај- 
рационално од секоја религија. Овакви идеи ее јавувале нај- 
често кај оците, имамите, ювештениците и рабините. Уште во 
XV век (околу 1415 година), во планикската месност Стиларион, 
cera Смирненско, (во Пиринска Македонија) се појавиле привр- 
заниците на шејхот Бедреддин и на Берклуце Мустафа кои про-

27) Битолски сиџил 127, л. 116.
28) Владимир Иоровић, Историја Југославије, Београд, 287—288,
29) R. Samardžić, op. cit. 186.
30) ΜΕΡΤΣΙΟΣ, MTNMEIA. . . 175—181
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поведале еден вид мухамедански комунизам: да нема приватна 
соиетвеност; земјата, храната, алиштата и опте други нешта, ос- 
вен жените, да бидат колективна сопственост. Тие учеле дека 
меѓу христијаните и мухамеданите нема голема разлика, бидејќи 
и едните и другите верувале во еден бог и ги учел мухамеданите 
да. живејат во дружба со христијаните. Нивните ученици оделе 
меѓу народот гологлави и боси да .проповедаат. Султан Мехмед I 
против овие еретици на двапати исправил војска, но турските 
војски биле разбиени. Потоа собрал поголема војска дојдена од 
Тракија и Мала Азија на чело со неговиот син Мурад и Бај азид- 
паша. Стиларион бил разрушен, а околното население заклано. 
рПоповедникот Берклуце Мустафа бил фатен, неговите ученици 
биле заклани пред неговите очи, а потоа него го разапнале на 
крет во Ефес, a шејхот Бедреддин бил егзекутиран во Сер.31) Не- 
говото разапнување на крет симболички означувало дека муха- 
меданските екстремисти го сметале поблизок до христијанството 
и затоа му одбрале токмутаква смрт.

Во XVII век, околу Костур се јавил иакој свештеник кој 
проповедал нова вера создадена од елементи, што според него 
биле најпозитивни, земени од христијанството и исламот. Сакај- 
ќи да ,ш помири овие две религии, тој се судрил како со кано- 
ните на христијанството, поради што бил исклучен од дрквата, 
така и со туроката власт ко ja ги гонеше неговите приврзанизци и 
„неговата пантеистичка идеја ко ja го одрекнувала библиското 
учење за создавањето на светот, тајните, каноните и преданијата 
на дрквата“.32)

Во 1882 година во Солун се јавиле три еврејски секти кои 
јавно го ширеле исламот. Францускиот конзул во Солун од ова 
време Dozon запишал дека овие секти се викале „dennmès“, што 
на турски значи „конвертит“, дека приповедале некоја средина 
меѓу јудејството и исламот и дека не биле гонети од турската 
власт но дека биле презрени од правите Евреи.33)

Посебно треба да ja истакнеме културната улога што ja 
изврши исламот на Балканскиот Полуостров кој со себе донесе 
културни институции дотогаш непознати на Балканот како ва- 
кафи, медреси, теќиња, мектеби, библиотеки и разни други кул- 
турно-верски и содијални установи што створи ja една интензив- 
на ориентално-балканска симбиоза. Турците отварале разни шко- 
ли, првенствено медреси како што била во средината на XV век 
познатата Исхак-бегова медреса во Скопје, најпрочуена во цела 
Румелија во ко ja предавале тогаш најпознати научници. Во мно- 
јд^ројните медреси се изучувале верски дисциплини и световни 
предмети. Заедно со )исламот, на Балканот дојдоа дотогаш три

31) Ducas, Historia Byzantina. Bonn 1834, 111—114.
32) Онегароав, op. cit. 290.
33) Bulletin consulaire français. Recuel des rapports commerciaux 

adressés au Ministre des Affaires Etrangères par les agents diplomatiques 
et consulaires de France â l'etranger. Rapport consulaire. Turquie d'Europe. 
Tome VII, anneé 1883, 1199,
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неиозната јазика: арапокиот, како јазик на религијата, турскиот, 
како јазик на администрацијата, и персискиот како јазик на 
книжевноста. Се створил круг на учени луге кои не само што га 
знаеле туку и пишувале свои религиозни, научни и книжевни 
трудови на овие јазици. Сепак овие трудови можеле да га читаат 
ограничен број луre, само врхунеки интелектуалци, а такви не
мало многу. Од друга страна, многубројни биле оние кои свршу- 
вале нижи школи, го знаеле арапокиот алфабет но не и ориен- 
талните јазици. Поради овој факт, во Албанија и Босна, а делум- 
но и во Македонија, се појавија лица кои пшнувале на албански, 
босански, македонски и влашки јазик а со арапски алфабет, во 
науката позната како аљамијадо книжевност а ко ja и досега не е 
доволно проучена. Разбира се дека аљамијадо книжевноста е по- 
веке раширена во оние краишта од Балканскиот Полуостров 
каде исламизацијата била поуспешна.34) Тука треба да се истакне 
и обратното влијание што ш  /направи кирилицата на некой Тур- 
ци или исламизирани лица кои пишувале на кирилица бидејќи 
арапското писмо им било претешко. Имало дури случаеви ки
рилицата да се употребувала за епитафи на муслиманските гр- 
бови.35)

На крајот треба да се истакне улогата на турската држава 
како муслиманска што народите на Балканот токму таа власт 
ќе га преведе во модерната епоха како народи зрели за саттус 
на. нација. Токму во крилото на таа држава ќе ice јават, разви- 
ваат и јакнат сите предуслови за формирањето на балканските 
нации. Оваа ориентално-балканска симбиоза, иако во помал 
обим, и денес егэистира на целиот Балкански Полуостров.

34) Hasan Kaleši, Albanska aljamijado književnost. Prilozi za orijen
talnu filologiju sv. XVI—XVII, Sarajevo 1970, 50—55,

35) ćorović, op. cit. 289,
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