
ОСВРТ НА ЕТНИЧКИОТ СОСТАВ MA ГРАДСКОТО И 
СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО МАКЕДОНША

ВО XV И XVÎ ВЕК

Овој осврт за составот на градското и селското население 
во Македонија во текот на XV и XVI век го даваме врз основа 
на османско-турски изворни податоци црпени од опширните 
пописни дефтери (Tahrir defterleri) што се чуваат во Архивот 
на претседателството на владата (Ba§balkanlik Ar§ivi) на репуб
лика Турција во Инстанбул како и во Главната катастарска уп
рава (Tapu ve Kadastro umum müdürlügü) во Анкара.

Воведувањето во османската држава на воениот феудален 
систем познат во историјата како тимарско-спахиски систем, 
нужно налагал да се има цел осей увид во бројот на семејствата 
т.е. на старешините на семејствата (брачните заедници), на 
вдовиците, како и на неженетите, а работоспособна наречени 
муджерреди, во сите населени места. Исто така се налагало 
да се има увид и во сите земјоделски производи (разни видови 
зрнести, градинарски и индустриски култури), потоа увид во 
производството од лозарството, како и за разни такси, даноци 
и слично, што им следеле како давачки во вид на натурална или 
парична рента на непосредните феудални господари согласно 
постојните прописи.

Значи, во опширните пописни дефтери се дадени пописи по 
име и презиме на целокупното население по градовите и селата, 
групирани според верската припадност. — Муслимани, Хрис- 
тијани т.е. наверници (гебран), Евреи и Роми. Доколку лицето 
вршело некаков занает или служба, покрај името во дефтерот 
се означувал видот на службата, функцијата или занаетот.

По пописот на населението во населбата се регистираат 
сите видови натурални и парични давачки што тоа население 
било должно да му ги дава секоја година на непосредниот феу
дален господар, било да е тоа притежател на хас, зеамет или 
илшс тимар. У ш урот (десетокот) о д  лсита е  регистриран коли- 
чински, изразен со бројот на товари или „киле“, како и па- 
ричната вредност на таа ко личина. На крајот се сумирани сите 
давачки изразени парично.

Методија СОКОЛОСКИ
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Пописите će вршенй по сайцацй, одаосно йахии. (Санџак е 
административно-територијалиа единица составена од повеќе 
нахии). Овие попиони дефтери се драгоцен материјал за следе- 
ње на развојниот пат на составот на населението по сите гра
дови и села, за проблеми од областа на стопанството, од об- 
ласта на етнологијата, топонимијата, ономастиката, географи- 
јата, занаетчиството, за појавата на нова етапа во османскиот 
феудаяан систем — чифлигарството и друго.

Пописни дефтери од XV век за 16 нахии се праведени и 
објавеии во 4 тома од Архивот на Македонија. Од XVI век се 
објавени два тома, во кои се опфатени 11 нахии во неточна 
Македонија, а слагал е во Кустендилскиот савддак.

Колонизација на Турци Осмашши во Македонија

Нроучувајќи ги податоците од попишите дефтери за XV 
век м ож ете  да се констатира дека непосредно по освојувањето 
на Македотшја отпочнала и колонизација на Турци-османлии, 
оообено во најважш1те градови, како и создавање на некой нови 
населби населееи само со Турци-мусдиманР1.

Така, на пример, според еден полис од околу 1454 година 
во градот Скопје се регистрирани 516 муслимански семејства а 
бројот на христијанските, однооно македонските, изнесува 339, 
што значи дека бројот на муслиманските е поголем за 177 се
мейства од македонските. Според еден попис од 1468 година во 
градот Битола се регистрирани 295 муслимански, а 175 македон
ски семејства или 120 повеќе муслимански семејства.

Во 1478 година во градот Серез се регистрирани 538 мус
лимански, а 346 македонски, што значи дека бројот на мусли
манските семејства е поголем за 192 од македонските. Во те
кст на XV век овие три града се единствени во цела Македонија 
во кои муслнманскиот елемент преовладува над македонскиот.

Ако треба да се бара одговор или објаснување зошто ток- 
му во овие градови муслнманскиот елемент преовладува над 
македонскиот, тој може да се најде во нивната извонредно важ
на економска, трговска, комуникативна и стратешка важност 
и местоположба.

Во историјата се добро познати освојувачките цели на 
Отоманската империја во прв ред на Балканот, а потоа и во 
Европа. Ете зошто осмакските власти уште со самого оовојува- 
н>е на гореприведените градови настојувале да ги создадат сите 
усло'ви за натамошеа експанзија кон внатрешноста на Балка- 
нот. Непосредно по заземањето на овие градови следи колони- 
зирањето во нив на административно техничкиот апарат, на апа- 
ратот за безбедност, на разните финансиски, пр10светни и верски 
службеници, како и на лицата со разни воени или полувоени
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Зад о л жени ja какви into биле акинцинте, ешкинцииите, мусели- 
мите и други.

Од самите податоци е евидентно дека помеѓу преселниците 
и колонизираните Турци е мошне голем бројот на занаетчиите 
што изнесува околу 40% од вкупниот број на решстрираните 
муслимани во градот Скопје, а 50% во градот Битола. Треба да 
се има предвкд дека добар дел од занаетчиите биле должни 
со производените предмета да ja онабдуваат воjската и затоа 
биле ослободувани од разни државни даноци.

Во 1478 година во градот Солуи се регистрирани 837 мус- 
лимански семејства, додека бројот на христијанските изнесува 
Î047. Градот Солун е заземен од османлиите дури во 1430 го
дина. Бројот на колонизираните муслимани во овој град е раз- 
бирлив ако се има предвид дека Солун е на]важен трговски, 
сообраќаен и стопански цеетар не само во Македонија, туку и 
за целиот Балкан.

За XV век располагаме со податоци уште за 12 градови 
(Тетово, Кичево, Прилеп, Велес, Лерин, Коетур, Иеврокоп, Де- 
мир Хисар, Драма, Зихна и Кавала). Меѓутоа, во сите овие гра
дови во интервалот помету 1450 и 1481 година бројот на сите 
регистрирани муслимани во нив изнесува 403 семејства или во 
просек во секо] град по 33 мулсимани, додека бројот на хрис- 
тијаните во нив е 3.605 семејства. А cera да фрлиме еден поглед 
врз колонизацијата на Турци османлии по селата во Македо- 
нија во текот на XV век т.е. од 1445 до 1468 година, за оние 
подрачја т.е. за 18 нахии за кои располагаме со пописни дефтери 
од XV век. Села со чисто муслиманско население среќаваме 
само во 7 нахии од вкупно 18 и тоа:

1. Во Скопската нахија 16 села со 172 регистрирани муслимани
2. Во Леринската „ 16 „ 295 (од кои 30 јуруци)
3. Во Веяешката „ 5 „ 75 (од кои 31 јурук)
4. Во Прилепската „ 7 „ юо (во 2 с. 60 јуруцн)
5. Во Битолската ,, 4 „ 98
6. Во Серската „ 2 „ 39
7. Во Демкр Хисар „ 1 „ 17

Вкупио 51 село со 176 муслимански семејства 

Во текот на XV век има доста подрачја или нахии каде по
селата нема регистрирано ниеден муслиман. Таков е случајот, 
на пример, со селата во нахните: Кичевската, Тетовската, Горни 
Дебар, Река, Долин Дебар, Костурската, Неврокопската, и Ма- 
риовската. Во останатите нахии има регистрирано само по не- 
колку муслимани.

Следејќи го составот на населението по градовите на Ма- 
кедонија во текот на XV и XVI век можевме да конститираме 
дека муслиманскиот елемент е во постојанен пораст скоро во
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сите градови, додека христијанското, односно македонското на
селение од околу 1480 година па натаму cè до околу 1570 годи
не е во постојано опаѓање. Само во 3—4 града, како што се 
Велес и Прилеп, има стагнација или минимален пораст на хрис- 
тијанското население за временски период од 100 години. Еве 
некой конкретни примери за илустрација.

*  Назив 
g: на градот 
Рн

Според 
пописот 

од година

Бројот на: —
Еврејски
семејства Р омиХристи-

јански
семејства

Мусли-
маыски

семојства

1453 339 516 _
1468 364 666 — —

1. СКОШЕ 1528 227 644 12 —

1545 224 1.067 32 —

1569 511 1.559 53 —

1445 904 22 88 —

2. KOCTYP 1530 860 57 22 —

1545 666 83 10 —

1569 664 132 8 —

1481 199 40 —

3. ЛЕРИН 1545 172 79 —

1569 26 186
1468 175 295 — —

1481 222 398 — —

4. БИТОЛА 1528 198 627 48 19
1545 185 387 60 16
1569 135 618 285 51

1478 1269 837 _
5. СОЛУН 1569 504 1.212 .3.126 41

1512 496 208 ____ —

6. СТРУМИЦА 1519 294 266 — —

1572 260 447 3 13
1512 313 143 38 —

7. ШТИП 1519 363 201 15 —

1573 295 449 28 —

1443 167 13 __ —

1468 173 31 — —

1481 190 45
8. КИЧЕВО 1519 145 77

1528 96 71
1545 39 50
1569 42 80

154



Од наведените примери е евидантно движењето на соста- 
вот на христиј анското и муслиманското население по градовите 
за временски период од преку 100 години. Така на пример во 
градот Скопје од 1453 до 1545 година бројот на христијансшгте 
семејства од 339 во 1453 се сведува на 224 во 1545 година, до- 
дека бројот на муслиманските од 516 се зголемува на 1067 во 
1545 година, за да се покачи во 1569 година на 1.559 семејства, 
што значи зголвмување на 300%. Во 1569 година се забележува 
извесен пораст и кај христиј анските семејства. Во градот Ки- 
чево бројот на христијанските семејства околу 1443 е 167, во 
1481 се покачува на 190, за да се своде во 1569 година на 42 се- 
мејства, додека бројот на муслиманските од 13 во 1443 година 
се зголемува на 80 во 1569. Во градот Лерин бројот на христи- 
ј анските семејства од 199 во 1481 се сведува само на 24 во 
1568 година, додека бројот на муслиманските семејства од 40 
во 1481 се зголемува на 186 во 1569. Во градот Солун во 1478 
година се регистрирани 1.269 христијански семејства, а во 1569 
година нивниот број е 504, што значи смалување или опаѓање 
на христиј анското население скоро за три пати. Што се одне- 
сува до муслиманскиот елемент нивниот број од 837 семејства 
во 1478 година се покачува на 1.212 во 1569 година. Покрај хрис
ти јаните и муслиманите во градот Солун во 1569 година се 
регистрирани 3.126 еврејски семејства како и 41 семејство на 
Роми. Еврејскиот елемент во градот Солун во втората половина 
на XVI век е скоро два пати поголем од збирот на христијан- 
скиот и муслиманскиот елемент. Може слободно да се каже 
дека градот Солун во текот на XVI век е „град на Евреи“.

Во лриведените примери за илустрација ние можевме да 
видиме дека покрај Македонците и муслиманите во одделни 
градови се среќаваат уште Евреи и Роми. Најголем е бројот на 
Евреите во Солун а потоа во Битола. Во градот Битола, Скопје и 
уште во некой друга градови во Македонија Евреи за првпат 
се среќаваат во првите децении од XVI век. Единствен град ка- 
де што се регистрирани Евреи во текот на XV век и тоа околу 
1445 година, е градот Костур, чијшто број изнесува 88 семејства, 
за да се сменува постојано во текот на XVI век тој број како 
што се гледа од самата табела. За разлика од Костур во градот 
Битола каде Евреи се среќаваат за првпат во пописниот девтер 
од 1528 година, во наредните дефтери тој број постојано ce 
зголемува така што во 1569 година ja достигна бројката од 285 
еврејски семејства, а тоа значи повеќе од два пати од македон- 
ските семејства чијшто број тогаш изнесува 135.

Во текот на XVI век Евреи се среќаваат уште и во градо
вите: Сер, Кавала, Бер, Штип, Кратово, Драма и Струмица во 
кои бројот на семејствата се движи од 3 до 66 најмногу. Во 
XVI век Евреи се регистрирани во 13 градови во Македонија.

Што се однесува до Ромите нив ги среќаваме во текот на 
XVI век и тоа само по градовите како и Евреите. Најголем број
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Роми се регистриранй во градот Мелник и тоа во 1519 година 
ги има 119 семејства, а во 1569 година 87. Потоа следи градот 
Бар каде од 37 семејства во 1519 година се покачува на 42 во 
1569 година; во градот Битола од 19 во 1528 се зголемува на 51 
семејство, во градот Скопје во истиот интервал бројот на се- 
мејствата на Ромите се покачува од 12 на 53, а во градот Солун 
во 1569 година се регистрирани 54 Роми. Роми се среќаваат во 
9 градови т.е. покрај гореприведените уште и во Петрич, Стру- 
мица, Штип и Серфиџе.

Сега да го проследиме составот на селското население во 
26 нахии.

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД

за составот на селското население во 26 нахии во Македонија во XVI век

Назйв на 
нахијата

Година на 
пописот

Број на:
Мусли- Христи- 
маиски јански 

семејства семејства

Вкупно
семејства

1. СКОПСКА 1569 1.101 6.153 7.254
2. ТЕТОВСКА 1569 384 3.971 4.355
3. КИЧЕВСКА 1569 99 3.961 4.060
4. ПРИЛЕПСКА 1569 585 3.015 3.600
5. БИТОЛСКА 1569 561 5.686 6.247
6. ЛЕРИНСКА 1569 2.188 7.538 9.726
7. KOCTYPCKA 1569 340 4.022 4.362
8. БЕРСКА 1569 194 5.024 5.218
9. Е. ВАРДАРСКА 1569 847 6.025 6.872

10. СЕРФИЏЕ 1569 1.191 3.456 4.647
И. СОЛУНСКА 1569 481 3.493 3.974
12. ШТИПСКА 1570/3 1.221 5.659 6.880
13. СТРУМИЧКА 1570/3 1.127 5.716 6.843
14. ПЕТРИЧКА 1570/3 183 3.371 3.554
15. KYMAHOBCKA 1570/3 599 5.076 5.675
16. ТИКВЕШ1СА 1570/3 363 4.576 4.939
17. ОХРИДСКА 1583 311 2.889 3.200
18. ПРЕСПАНСКА 1583 89 1.344 1.433
19. ДЕБАРЦА 1583 24 978 1.002
20. РЕКА 1583 193 1.160 1.353
21. ЖУПА 1583 93 629 721
22. ГОРНИ ДЕБАР 1583 240 1.160 1.400
23. ДОЛЕЙ ДЕБАР 1583 844 1.227 2.071
24. ВЕЛЕШКА 1545 361 7.472 7.833
25. БИХЛИШТА 1545 625 3.996 4.621
26. ХРУПИШТА 1545 481 3.493 3.974

Вкупно 14.725 101.089 115.814
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Во сите 26 яахии во интервал от помеѓу 1545 и 1583 година 
има вкупно 323 населби со чисто муслиманско население во 
кои се регистркрани 6.288 муслимански семејства. Бројот на се- 
лата со мешано население е 1.124 во кои се регистрирани 8437 
муслимани. Според тоа во вкупниот бро] на муслиманските се- 
мејства во сите 26 нахии во интервалот помету 1545 и 1583 го
дина изнесува 14.725, а на христијаните 101.089 или вкупно се
ме] ства 115.814. Ако во просек едно семејство имало 5 членови 
во то] случај вкупниот број на населението во 26-те нахии би 
бил 579.070 жители од кои 73.625 муслимани, а другите 505.445 
христијани-Македонци. Иајголем број муслимански семејства се 
среќаваат во Леринско 2.188; Штипско 1.221; Струмичко 1.127; 
Серфиџе 1.191; Скопско 1.101. Мегутоа помогу муслиманите во 
Леринско има 891 јурук; во Штипско 608 јуручки семејства; во 
Серфиџе околу 900 јуруци итн., значи ноголемиот бро] на мус
лимански семејства во тие нахии се должи на масовната коло̂ - 
низација во тие нахии на муслимани — јуруци.

Исламизација на Христијаните

Следејќи го развојниот пат на градското население во те- 
кот на XV и XVI век ние констатиравме една на прв поглед, 
нелогична појава т.е. муслиманското население е во постојанен 
пораст, а македонското во опаѓање. Бидејќи навистина е не
логично припадници на една ре лиги ja како што е муслиманска- 
та да бидат во растеж, а другите припадници на христијанство- 
то во опаѓање, а живеат во исти населби, тогаш се пюетави ир- 
шање да се бараат причините за таа и таква ненормална и нело
гична појава во градо/вите.

Се пристали кон проучувањето на податоците кои се одне- 
суваат на исламизираните христијани. Имено, во пописните 
дефтери во на] голем бро] случаи ка] исламизираните христи- 
]ани за презиме е ставено „Бин Абдулах“ што би эначело „син 
на роб божји“, а во некой случаи особено во пописите на на- 
хиите што спаѓале во Охридскиот санцак, каде што како пре
зиме кај исламизираните христијани е внесувано името на тат- 
кото христијанин, додека пор:анешното христијанско лично 
име е заменето со муслиманско и така во пописите, на пример, 
стой Хасан син на Тодор или Ахмед син на Димитри. За оние 
каде како презиме е ставено „бин Абдулах', ќе имаме вакви 
случаи: Мехмед бин Абдулах; Мустафа бин Абдулах итн.

Проследени се пописите за сите нахии од XV и XVI век 
за кои располагаме со огапирни пюписни дефтери и дојдовме до 
констатација дека исламизиацијата до 1480 година е сосема нез- 
начителна како по градовите така и по селата. Масовната исла- 
мизација гючнува некаде во првите децении од XVI век за да 
земе широки размери во втората половина од XVI век.
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Така на пример, во прдрачјата на Серско, еНврокопско, 
Демир Хисарско и Зихна, само во градовите околу 1465 година 
се регистрирани 629 муслимани и од нив само еден е исламизи- 
ран христианин. По селата на тие по драч ja се регистрирани 
344 муслимани, од кои само 8 лица се конвертити (исламизира- 
ни христијани). Во 1467 година во нахиите Д сотни Дебар, Горни 
Дебар и Река се регистрирани 139 населби. Меѓутоа, во сите 
тие населби нема регистрирано ниеден муслиман т.е. целого 
население е христијанско т.е. македонско.

Во попишите дефтери од 1467/8 во кои се опфатени похж- 
сите на градовите и селата во Скопско, Тетовско, Ќичевско, Ве
левшею, Прилепско, Битолско и Костурско, само по градовите 
се геристрираии вкупно 1.088 муслимани од кои 12 се конвер
тити. Така на пример, во градовите Велес и Костур нема ниеден 
конвертит помету регистрираните муслимани. Во Прилеп и Ки- 
чево има само по 1 конвертит; во Скопје и Тетово има по трој- 
ца конвертити, а во Битола четворица. По селата на тие подрачја 
ja имаме следната положба: Во селата на скопското подранке 
од 229 муслимани само 14 се конвертити; во Битолско од 93 
муслимани 5-мина се конвертити; во Велешко од 137 регистри
рани муслимани 6-мина се конвертити; во Прилепско помету 
67 муслимани нема ниеден конвертит. Што се однесува до 
подрачјето на Кичевската нахија по ова време е регистриран 
само еден единствен муслиман по селата т.е. само во селото 
Градешиица, и roj е конвертит.

Следе]ки ja исламизацијата во текот на XVI век според 
пописните дефтери од 1519, 1528, 1545, 1568, 1570 и 1583 година 
за разни по драч ja во Македонија можевме да констатираме 
дека масовната исламизација како по градовите така и по се
лата почнува во време на владеењето на Султан Сулејман Be- 
личествени (1520—1566).

Во продолжение ќе се задржиме на податоците за ислами- 
зираните од пописните дефтери од 1568 до 1583 година и тоа 
за 33 нахии во Македонија, а тоа значи скоро за цела Македо
нии а со исклучок само на 3—4 нахии.

Исламизацијата како по градовите така и по селата во на
хиите иајарио ќе се согледа во следниот табеларен преглед, во 
кој е прикажа-н бројот на регистрираните муслимани во са- 
мите градови со означл/вање на бројот на конвертитите т.е. лица 
што се исламизирани христијани. Во посебна графа е даден 
бројот на регистрираните муслимани по селата во секоја на- 
хија со означување на бројот од нив што се конвертити. Во та- 
белата е дадена и годината на пописот на нахијата т.е. од реден 
број 1 до 16 пописот на нахиите е од 1568/9 година, од 17 до 26 
е од 1570 и од 26 до 33 е од 1583 година.
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД
за исламизираните муслимани по градовите и селата во 33 нахии во 

Македонија од 1568 до 1583 година

ПОДАТОЦИ СПОРЕД ПОПИСОТ ОД 1569 ГОДИНА

ά
ю Назив на 
5Ј нахдјата

Рч

МУСЛИМАНСКИ СЕМЕЈСТВА: ВКУПНО
Во

градот
Од нив 

ислами- 
зирани

Во
селата

Од нив 
ислами- 
зирани

Мусли
мани

Од нив 
ислами- 
зирани

1. СКОПСКА 1551 701 1.001 172 2.552 873
2. ТЕТОВСКА 330 184 384 107 714 291
3. КИЧЕВСКА 80 14 99 29 179 43
4. ПРИЛЕПСКА 282 126 585 52 867 178
5. БИТОЛСКА 608 248 561 56 1.169 304
6. ЛЕРИНСКА 182 55 2.188 179 2.370 234
7. KOCTYPCKA 142 42 340 76 482 118
8. БЕРСКА 384 143 194 30 578 173
9. Е. ВАРДАРСКА 529 165 847 ИЗ 1.376 278

10. СЕРФИЏЕ 87 17 1.191 67 1.278 84
11. COJIYHCKA 1.212 468 481 81 1.693 549
12. Д. ХИСАРСКА 26 16 611 105 637 121
13. НЕВРОКОПСКА 304 63 1.725 422 2.029 485
14. СЕРСКА 824 318 351 65 1.175 383
15. ДРАМА 205 45 2.019 150 2.224 195
16. КАВАЛА 181 47 770 104 951 151

СПОРЕД ПОПИСОТ ВО 1570 година

17. ШТИПСКА 449 105 1.181 135 1.630 240
18. СТРУМИЧКА 442 135 705 99 1.147 234
19. ПЕТРИЧКА 125 26 184 33 309 59
20. ДОЈРАНСКА 81 27 266 22 347 49

СПОРЕД ПОПИСОТ ВО 1583 ГОДИНА

21. МАЛЕШЕВСКА 9 4 32 10 41 14
22. КОЧАНСКА 2 — 326 41 328 41
23. ВАЛАНДОВСКА 97 13 117 7 214 20
24. KYMAHOBCKA 52 14 555 61 607 75
25. КРАТОВСКА 303 74 80 13 383 87
26. ТИКВЕШКА — — 363 70 363 70
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СПОРЕД ПОПИСОТ ВО 1583 ГОДИНА

27. ОХРИДСКА 270 56 311 67 581 123
28. ПРЕСПАНСКА — — 89 7 89 7
29. ГОРНИ ДЕБАР 167 15 240 62 407 77
30. ДОЛНИ ДЕБАР — — 844 555 844 555
31. РЕКА — — 193 94 193 94
32. ЖУПА — — 93 10 93 10
33. ДЕБАРЦА - — 24 8 24 8

ВКУПНО 8.924 .3.121 18.950 3.102 27.874 6.223

Од самата табела е евидеетно дека во втората половина 
од XVI век т.е. во интервалот помету 1568 и 1583 година само 
по градовите во 33 нахии во Македонија, а нив ги има 27, се 
регистрирани вкупно 8.924 муслимански семејства. Од сите нив 
3.121 семејство се конвертити (исламиэирани христијани) што 
претставува 35% од вкупниот број на регистрираните мусли- 
мани. Во селата на сите 33 нахии се регистрирани 18.950 мус- 
лимански семејства од кои 3.102 се конвертити, што претставу
ва 17%. Вкупниот број на регистрираните муслимански семеј- 
ства во градовите и селата во сите 33 нахии во Македонија из- 
несува 27.874, од кои 6.223 се конвертити или во просек 22,3%.

Во втората половина од XVI век покрај градовите Скоп je, 
Серез и Битола муслиманскиот елемент преовладува над хрис- 
тијанскиот уште во 13 други поголеми градови. Меѓутоа, во 
овие 13 градови преовладувањето на муслиманскиот елемент не 
е како последица на колонизадија на Турци-муслнмани, како 
што бете во XV век со градовите Скопје, Серез и Битола, ами 
е како последица на масовната исламизација на христијанскиот 
елемент. Според тоа причина за постојано смалување на хрис- 
тијанскиот елемент. Според тоа причина за постојано смалува- 
ње на христиј анскиют елемент по градовите во текот на XVI 
век е исламизацијата.

Од табелата се гледа дека во 1568 9 година во град от Скопје 
од вкупно регистрирани 1551 муслимани, 701 се конвертити или 
45%. Во градот Тетово од 330 муслимани 184 се конвертити или 
околу 56%. Во градот Битола од 608 муслимани, 248 се конвер
тити или 40% итн.

Што се од несува до селата, најголем број конвертити во 
1583 година се среќаваат во селата на нахијата Долин Дебар, 
каде од 844 регистрирани муслимани 555 се конвртити или око
лу 65% од вкупниот број на муслиманите по селата во таа 
нахија. Во селата на нахијата Река од вкупно 193 регистрирани 
муслимани, 94 од нив се конвертити или околу 48% итн.
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Меѓутоа, треба да се им:а предвид дека во попишите дефте- 
ри е опфатена само една генерација или колено. Ако, на при
мер, заедно со таткото се исламизирале и неговите полнолетни 
синови, Н1ие не сме во состојба нив да ги откриеме како исла- 
мизирани, бидејќи во попиоииот дефтер се внесува личною 
име (а тоа е веке муслиманското), како и името на таткото кое 
е исто така муслиманско. Значи исламизираните пюлнолетни си
нови што подлежеле на полис во никој случај ее можат да се 
откријат како конвертити. Доколку исламизираниот татко по 
време на поиисот имал неполнолетни синови, кои не подлежеле 
на попис, во наредниот полис тие ќе имаат и ќе бидат решс- 
трирани со муслиманско лично име и муслиманско презиме, 
што значи дека не можат да се откријат како конвертити.

Од гореизложеното може да се констатира дека бројот на 
исламизираните како по грвдовите така и по селата бил многу 
пошлем од оној што ние го констатиравме врз основа на пода- 
ходите од самите пописни дефтери.

Би требало да се каже некој збор и за причините за нсла- 
мизацијата на христијаните. Ние веке йагласивме и со конкрет- 
ни податюци видовме дека исламизацијата се јавува како ма- 
совна појава особено во текот на втората половина од XVI век. 
Toj период од Осмаиската империја се карактеризира со след- 
ните работы:

1. Претрпување порази на бојните полиња, со неуспесите 
при опсадата та  Беч, пораз кај Лепанта. со Австроунга- 
рија и други,

2. Со поразите на бојните полиња Отоманската империја 
материјално се исцрпува и финансиски запаѓа во тешка 
криза, така што расходите неколкукратно се поголеми 
од приходите.

3. Спахиите-тимариоти кои ja претставуваа ударката сила 
на османската армија почнаа да дезертираат и да отка- 
жуваат послушност во масовни размери, поради што сул 
танскиот двор постојано испраќа заканувачки наредби 

до кадиите на теренот во кои е изрично нагласувано 
дека оние спахии што не ќе се отпювикаат на мобилиза
ции] ата треба да бидат фатени и обесени пред еивните 
порти за да служат како пример на другате.

4. Тоа е период кота се јавуваат бунтови и кај самите 
јаиичари уперени против одделни султани. Јаничарите 
повеќе не се придржуваат за некой посебни прописи 
кои важеле за нив, за нивниот живот и обврски. Тие 
стануваат важен политички фактор^ и од нив почнуваат 
да страхуваат и самите султани.

5. Поради тешката финансиска положба и постејаните 
војни што ти води османската држава, таа воведува нај- 
различни нови даноци, а старите државни даноци де

11 Исторкја
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сетократно се зголемуваат. Собирачите на даноците вр- 
шат годами злоупотреби од најразличен карактер по 
време на собирањето на даноците од градското и сел
ското производително население. Не можејќи да го· из- 
држи тој товар производителното население од градо
вите и селата е принудено масовио да се задолжува кај 
разни лихвари, а како такви се најпознати во текст на 
XVII век вакафите.
Заемот се давал со лихва од 11 до 20% и тоа за кратки 
временски срокови.

Населението најчесто за да добие пари на заем било дол
жно да ги даде во залог своите ниви, бавчи, лозја ; куќи или 
добиток. Бкдејќи најчесто селаните не биле во состојба да ги 
вратат позајмените пари во определениот срок, го губеле оно] 
кмот што го ставила во залог и на таков начин кај христијан- 
скюто победно население доаѓало до тотално осиромашување. 
Видејќи токму во овој период се јавува чифлигарств ото како 
нов аграрен феудален систем во пазувите на класичниот ти- 
марскО'Спахиски систем, а како поседници на чифлици се пре- 
тежно бивши спахии-тимариоти и јаничари, добар дел од паупе 
ризираните селани стапуваат на работа кај чифлик-сајбинте. 
Оние селани што не ќе можеле да ги платат феудалните или 
државиите обврски ги напуштаат своите родии места или пак 
се придружуваат кон ајдучките чети кои во втората половина 
марско-спихисти систем, а како поседници на чифлици се пре- 
од XVI век како и во XVII и во XVIII век се масовиа појава 
©О1 цела Македонија. Не можејќи да одговори на поставенкте 
државни и други давачки (намети) селското население почнува 
да преминува во ислам, бидејќи муслиманите биле ослободени 
од плаќање на најголемиот и најтешкиот државен данок на
речен харач.

Значи едка од основните причини за преминување во ислам 
е тешката ековомска положба на градското и селското насе
ление. Нознато е дека исдамизациј ата се вршела и насилно или 
под притисок било од непоередните феудални господари или од 
оргалите на власта.

Исламизацијата продолжува и во наредните векови. Нужно 
е да се подвлечат следнкте моменти во врска со исламизирани- 
те Македонци или христшани. Исламизкраните по градовите за 
разлика од оние по- селата се групираат и населуваат во· оние 
маала каде што се останатите муслимани, каде се говори турски, 
верските обврски и обичаи редовно се извршуваат. Делиот жи
вот, исхрана, носи]а, е сообразен со муслимаиската религи]а 
така што исламизираните христијани по градовите наполню се
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претопуваат и асимилираат со старите муслнмани-Турци. По се- 
лата процесот на исламизацијата многу ретко и мошне бавно 
се одвква.

Во оеие села каде што исламизациј&та е масовна. каде штю 
населението било чисто христијанско т.е. македонско pi каде 
немало' колонизирани муслимани — османлии, говорниот или 
мајчиниот јазик си останал. Бро ј ни навики, юбичаи и верувања 
се зачувале, така што кај тие Македонци муслимани, иако исла- 
мот еивните прадедовци го прнмиле пред неколку стотици го
дный, во својата основа се зачувал македонскиот бит, а извесни. 
прюмани во исхраната, живютот, облеката и слично се сосема 
природни штом номинале во ислам. Жителнте во таквите села, 
а нив ги има доста, не само во Македонија, туку и кај сите бал
кански народи, во никај случај не можат и не смеат да се сме- 
таат за Турди или да се наречат Турци. ¥ште помалку може 
и смее ним да им се прикачува етикета дека се, поради религи- 
јата, припадници на еекоја друга народност што им е сосема 
туга во секој поглед. Македонците муслимани по своето потекло 
се подожди на некогашните Македонци христијави од пред не
колку стотиди годики. Во пописните дефтери од XV и првите 
децении од XVI век, можеме да го· видиме составот на населе
нието во секое село и врз основа на еивните имшьа и прези- 
мш-ьа да се увериме дека тие тогаш биле навистина Македонци 
христијани, а оеие што преминште во ислам подоцна можеме 
слободно да ги наречеме Македонии — муслимани или ислами- 
зираЈни Македонци. Земено историски и изворно сметам дека 
овој факт е непобитее.

Скренуваме внимание дека во некой нахии се регистрира- 
ни голем број муслимански семејства по селата, меѓутоа бројот 
на исламизираните е релативно мал. Таков е случајот, на при
мер, со Леринската нахија, Бниџевардарско, Штипско, Струмич 
ко, Дојранско и други, Во овие и некой други нахии во текот 
на XVI век се колонизирани голем број јуруци, преселени од 
Мала Азија и затоа бројот на исламизираните христијани во 
тие нахии во споредба со вкупниот број еа  решстрираните мус
лимани е мал. _ _ ;

За јуруците

Создавањето на населби со чисто муслзиманско население 
во текот на XV век во некой нахии во Македонија се врши по 
пат на колан1изација на Турци-османлии. Во еајголем број слу
чаи помеѓу колонизираните муслимани се среќаваат Јуруци. Спо- 
ред тоа доаѓашето на јуруците се нага еекаде во првите де
цении од XV век. Тоа нетто ш  констатиравме по пописните 
дефтери од XV век за Прилепска, Битолска, Леринската и Скоп- 
ската махи ja. Во втората половина од XV век од јуруците на
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Балканот ce создава посебна воена организација со разни вюе- 
ни, полувоени и друга задолженија. Првите иодатоци за таа ју- 
ручка организации а ги срекаваме во кануннамето она Оултан 
Мехмед II од 1478, во кое има noceÖHoi поглавје кое гласи „закон 
на Јуруците“ (Kanun-i yûrükân). Според тој закон јуручката ор~ 
ганизација се состоела од одреди кои подоцна ое наречени „оца- 
ци“. Секој одред им ал 25 јуруци. Од нив петмина ое ешкищши, 
а другите 20 биле јамаци. По време на војна ешкшщиите биле 
должни да земат активно учество во неа. Старешините на одре- 
дите (оџаците) се викале черибаши. Од основните ј у ручки од
реди се создадени крупни ј у ручки организации наречени „ју- 
ручки санцаци“ или „јуручки субашилаци“. На чело на јуруц- 
ките санцаци бил јуручкиот бег или субаша. Во текот на XVI 
век во Румелија достоеле 6 јуручки санцаци, од кои два се на 
територијата на Македонија и тоа Овчеполскиот и Солунскиот 
јуручки санцак, со седиште во Штип и Солун. Јуручките бегови 
му биле потчинети на румелискиот беглербег и по време на по
бил изациј а за војва тие биле должни заодно со потчинетите ста- 
решини и ешкинциите да се вклучат во воениот поход. Масовна 
колонизации а на јуруци во Македонија е евидентна во текот на 
XVI век. Во продолжение ние ќе дадеме една табела за јуру- 
ците во Македонија околу 1569 и 1570 година врз основа на по- 
датоци од ошпирни пописни дефтери од тоа време. Во табелата 
ќе бидат опфатени 19 нахии во Македонија кои во тоа време 
биле во склооот на Скопскиот, Солунскиот, Кустендилскиот и 
Паша Санцакот.

Од табелата се гледа дека вкупниот број на регистрира- 
иите јуруци во споменатите 19 нахии е 6.866, од кои 1.466 се 
неженети. Haj голем бро ј јуруци се среќаваат во нахијата Сер- 
фиџе каде ce регистрирани 1.179, од кои 255 неженети, потоа во 
Леринската нахија 891 од кои 232 неженети, понатаму следат 
Серската нахија со 873 од кои 300 неженети, Солућската со 837 
од кои 196 неженети, Демирхисарската со 789 од кои 124 не- 
жанети, Штипската со 508 јуручки семејства итн.

По вкупниот број само на јуручките семејства редоследот 
би бил следниот.

1. Серфице со 924 еемејства
2. Демирхисарската со 6,5 семејетва
3. Леринската со 659 — ‘—
4. Солунската со 641 —“—
5. Серската со 573 — —
6. Штипската со 508 —“—

На πρίΒο време по колонизирањето јуруците немале свое 
постојано местожителство и живееле како сточари — номади, 
менувајќи го часто своето местожителство. Меѓутоа, за релатив- 
но краток временски период тие се населуваат за поетојано во
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД
за јуруците во Македонија во 1569 и 1570 година

Р.ю
. Назив на нахкјата 
¥

Бројот на 
јуручките 
семејства

Бројот на 
неженетите

Вкупно
ЈУРУИИ

1. СОЛУНСКА И СИДЕРОКАПСО 641 196 837
2. СЕРФИЏЕ 924 255 1.179
3. ЛЕРИПСКА 659 232 891

4. ЕНИЏЕ ВАРДАР 6 — 6
5. СКОПСКА 185 — 185
6. ПРИЛЕПСКА 140 10 150
7. БИТОЛСКА 80 80
8. ТИКВЕШКА 90 -— 90
9. СЕРСКА 573 300 873

10. НЕВРОКОПСКА 140 144 284
И. ДЕМИРХИСАРСКА 665 124 789
12. ДРАМСКА 106 189 295
13. КАБАЛА 109 16 125
14. ШТИПСКА 508 — 508
15. СТРУМИЧКА 169 — 169
16. ДОЈРАПСКА 213 — 213
17. БОЈМИЈА 118 — 118
18. ПЕТРИЧКА 14 — 14
19. КYMAHOBCICA 60 — 60

ВКУПНО 5.400 1.466 6.866

одделни населби и почнуваат да се занимаваат покрај со сто- 
чарство и со земјоделство. Како припадници на јуручката op- 
ганизација тие уживале извесни даноч1ни олеонувања. Така, на 
пример, данокот за земјарина (resm-i čift) за нив изнесувал 12 
акчиња годишно, додека за другата муслиманска рзја изнесу
вал 22 акчиња. Потоа јуруците биле ослободени од разни држав 
ни даноци и друга обврски иоради кивните одделни јуручки 
задолженија.

Во пописниот дефтер не е можно аосема точно да се уста
нови бројот на јуруците во одделни населби бидејќи тие често 
пати се помешани и со муслимани кои не биле јуруци, или до- 
колку се во прашање јуруци номади, полис за нив не е даден, 
а е внесен само данокот наречен „resm-i duhan” (данок за прив- 
ремен престој).

Турскиот паучник М. Таууиб Гокбилгин има објавено по- 
себна студија за јуруците под наслов „Rumelide Yürükler Tafar- 
lar ve Evlad-i Tafilan”, користејќи податоци од некой пооебни 
посисни дефтери за јурудите.
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Така, <на пример, според некој попис за јуруците од 1543 
година тој ни дава податоци за јуруците во Солунскиот јуруч- 
К1И сашдак, Од Македонија во склопот на освој сащтак биле јуру~ 
дите од Битолско 7 (оцаци); Прилепско (13); Леринско (35); 
Серфице (33); Келмерија (35); Еииде В ар дар (2); Кукуш (Аврети 
Хисар (47); Струмица (28); Демирхисар (8), вкупно 208 одаци 
или 5.200 јуруци.

За авчеполскиот јуручки санцак Гокбилгин располага со 
попис од 1566 година. Од Македонија во овој сашдак биле вклу- 
пени јурудите од 4 подрачја и тоа од:

Скопско 18 јуручкп оцацй
Кумановско и Острово 14 ,, „
Штшско 31 „ ,,
Прдлсиско 25 „ .. нли вкупно во снте 4 обласо 88 јуручкн

одаци со вкупно 2.200 јуруци. Според тоа во временскиот 
интеровал помогу 1544 и 1566 година, според Гокбилгин во два- 
та јуручки сандади имало вкупно 296 оцаци односно 7.400 
јуруци.

Според еапште податоци извлечени од опширните попиони 
дефтери од 1569/70 година бројот на регистририаните јуруци 
во 19 нахии во Македонија изнеоуваше 6.866, што е знак дека 
показателите се блиски иако се црпени од различии изворни 
османски документа.

M e l o d i j a  S o k o l o s k i

A S U R V E Y  O V E R  THE ETHNIC COMPOSITION OF THE TOWN 
A N D  V I L L A G E  POPULATION IN MACEDONIA BETWEEN 

X V  AND XVI CENTURY

S u m m a r y

T h e  a u t h o r  o f  t h i s  c o n t r i b u t i o n  h a s  g i v e n  a  s u r v e y  o f  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t o w n  a n d  v i l l a g e  p o p u l a t i o n  i n  M a c e d o n i a  i n  t h e  
c o u r s e  o f  X V  a n d  X V I  c e n t u r y  o n  t h e  b a s e  o f  T u r k i s h  o r i g i n a l  
d a t e  f o u n d  i n  t h e  l a r g e  r e g i s t e r s  ( T a h r i r  d e f t e r l e r i )  b e i n g  k e p t  i n  
t h e  A r c h i v e s  o f  t h e  P r e s i d i u m  o f  t h e  G o v e r n m e n t  ( B a s h b a k a n l i k  
A r s i v i )  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  T u r k e y  i n  I s t a n b u l ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
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A t  t h e  b e g i n n i n g  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  a r t i c l e  s p e a k s  a b o u t  t h e  
c o l o n i s a t i o n  o f  t h e  T u r k s  i n  M a c e d o n i a ,  t h e  i s l a m i s a t i o n  o f  Chris
t i a n s ,  a n d  a t  t h e  e n d  g i v i n g  a  s h o r t  s u r v e y  a b o u t  t h e  s e t t l e m e n t  
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T h e  w r i t e r  of t h i s  a r t i c l e  a l s o  g i v e s  t a b l e  s u r v e y s  a b o u t  t h e  
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t n o n i n g  t h e  n u m b e r  o f  f a m i l i e s ,  t h e i r  n a t i o n a l i t y  a n d  t h e  l i k e .
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