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МАКЕДОНИИ А И СОСЕДНИТЕ ОБЛАСТИ'ВО ХРОНИКАТА
„БЕДА-И ¥ Л ВЕКАМ“ од КОЏА ХУСЕЙН
(1328— 1491)
Биографејата на Коца Хусейн
Во османската средновековна историографија била мошне
развиена хронолошко-летоиисната традиција. Благодарејќи на
оваа традиција до наши времиња дошле повеќе историски дела
со летописен карактер кои имаат оригинален и ли :комиилативее
карактер., Особено се важни оние дела чии автори ги опишувале
современите настани т.е. кога и самите автори биле ' актери,
очевидци или учесници во тие настани. Некой османски хроничари составувале хроники од основањето на Османското цар
ство па до цивно време. Иако ваквите хроники имаат повеќе
компилативен кар актер, тие сепак се важни бидејки нивните
автори користеле историски извори и хроники кои се сета
загубени, непознати или малку познати. Вредноста на овие компилативни дела зависи од какви извори и претходни летоиисни дела се користел авторот, дали вршел критично одбиракье
на материјалот — во колкава мера и со каква тендеиција, дали
ja џроверувале веродостојноста на изворите и на кои хроничари им давал предност. Некой од османските хроничари не
само щто биле оришнални, туку и критички се однесувале кон
општествените современи настани. Независно од тоа што повеке од нив биле дворски хроничари, аяюлотети на феудалната
владеачка класа и на дворот и што во исламот гледале како
на. вечна, незаменлива и универзална идеологи]а, тие сепак
оставиле ( веродостоен материјал, код со1В1реме1ниЮт историчар
може да го ползува откако ќе ja отфрли нивната идеолошка
лушпа и критички ќе го спореди со другите сочувани материјали. Во плејадата на многубројните османски хроничари црсебно место зазема и Коца Хусейн или Хусеин-ефенди.
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За биографијата на Коца Хусейн нема многу податоци.
Познато е дека бил роден во Сараево каде што неговиот татко
бил управник на библиотеката при Гази Хусревата џамија. Х у
сейн го придржувал султанот Мурат IV во воеииот поход кон
Багдад во 1638 година. По враќање од походот станал управник
на канцеларијата на Диванот (реис-ул куттаб). Сите автори што
пишувале за него се соглаоуваат дека умрел во 1644 година на
околу 80 годишна возраст, освен Тверитинова која смета дека
умрел под одна1).

Хрониките на Коџа Хусейн
За неговата хроничарска дејност има сочувано доста по
датоци. Познато е дека тој уште кога бил во поход кон Багдат, по наредба на Мурат IV ja превел на турски јазик арапската светока историја „Ахбар ал дувал“2). (Вести за државите)
од Ахмед бен Јусуф Карамани или од Бедреддин Хасан Че~
леби3). Ова е историја на божјиот пратеник Мухамед и на арапските халифи.
Второто негово дело е „Беда'-и ул векай“ (Настани што воодушевуваат) што го пишувал меѓу 70 и 80 годишна возраст.
Ова е историја во два тома. Првиот том ja содржи историјата
на божјиот пратеник Мухамед, на омајадските и абасидските
халифи и историјата на другите исламски владетели. За овој
том самиот автор напишал: „Јас ништожниот и многугрешниот
роб, кутриот Хусейн веке 60 години се наоѓав во служба на
справедливиот Диван на Османскиот двор. И кога меѓу 70 и 80
годишна возраст бев отстранет од превисоката должност реисул куттаб, не го губев времето туку се дадов на пишување светска иеторија под наслов „Беда-и ул векаи“ за да остане во иднина. Малку помалку ги определив наставите што се случиле во
време на неговата оветост високо почитуваниот божји прате
ник — Алах да му даде спас и мир — и на неговите дедовци,
потоа наставите од времето на четирите (први) оправедливи
халифи и на дванаесетите имами на омајадоките и на абасидските халифи, како и ретките настани што се случиле во времето
на другите муслимански владетели . . . Но овој труд не беше читливо препишан. И кога во првиот ден на зилхице 1054 година
0 Хюсейн, Беда’и’ул века’и’ (удивительные события). Издание текста, вве
дение и общая редакция А. С. Тверитиновой. Аннотированное оглавление и указатели
Ю. А. Петросяна. АН СССР, Москва 1961, 6—9.
2) Franz Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Leipzig
1927, 186.
3) Узунчаршили сметал дека тоа не е превод на делото од Карамани, како што
тврдел Бабингер, туку од Бедреддин Хасан Челеби. Uzunçarçili, Osmanli tarihi III,
2 kišim, s. 500.
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(29. I 1645) решив да го средам и читливо да го препишам, наеднаш видов сон“ .4) Во сонот му се прикажало дека трудот
требало да го продолжи со втор том во кој ќе биде дадена
историјата на Османската династија. „И така — продолжува
авторот — според веке одредените правила почнав да ja пишувам и историдата на Османската динаетија“5). Од овие негови
записи се гледа дека првиот тм од „Беда'ни ул векаи“ го завршил на 29. I 1645 и веднаш го започнал вториот т.е. историјата
на Османската империја. Од овој запис Тверитинова со право
заклучува дека датата на иеговата смрт не е 1644 туку лодоцна
бидејќи му требало 3— 5 години да го заврши вториот том. Завршувањето на вториот том, код всушност е посебно дело, Тве
ритинова го става во 1649 или 1650 година, а неговата смрт ja
поместува по 1650 година6).
Својата хроника на Османската империја, Хусейн ja пишувал како и другите турски летопиоци т.е. според периодите
на владеењето на одделните султани запишувајќи настани од
воениот, политичкиот и економскиот живот на Империјата
кои според неговото мислење биле важни да се запишат. Неговата историја хронолошки оди до 1520, но на неколку места
се спомнуваат и настани од 1574 до 1595, како и настани од
1603 до 1617 па дури и од 1647 година. Toj ни оставил податоци
дека својата историја ja пишувал врз основа на документи
кои биле достапни од државната канцеларија како и врз извори веке објавени од претходните арапски, турски и персиски
автори. По заземањето на Константинопол султанот Мехмед Ц
наредил да се преведат на турски јазик и разни дела од византиската историографија, кои Хусейн исто така ги ползувал
како литература за историјата на Османската империја7).
Прв код укажал на Кода Хусейн како хроничар бил Ха
мер. Меѓутоа, Хамер го знаел само како автор на општата
исл амска историја во ко ja не била вклучена и историјата на
Османската империја8). Потоа Флугел прв дал библиотрафоки по
датоци за овој труд во неговиот каталог на арапски, персиски
и турски ракописи кој се чува во Виеноката библиотека9). И
Бабингер, исто како Хамер, сметал дека Кода Хусейн наиишал
само општа исламска историја во која не била вклучена и историјата на Османската империја или ако ja започнал, поради
старост не ja завршил10). Тверитинова има голема заслуга што
4)
5)
6)
7)

Тверитинова ц. д. 8.
Истото.
Истото, 9.
Истото, 23.

8) Josef von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, V, Pest 1829, VII.
9) G. Flügel, Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der Kai
serlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien, II, Wien 1865, 94—96.
10) Babibger c. d. 186— 187.
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го пронајде вториот том на Ведай ул векаи т.е. историјата на
Османската империја од Кода Хусейн и со тоа ги отстрани
сите сомневања што владееја до 1961 година кога таа ова дело
го објави во две книги и тоа само во факоимили т.е. фототипско издание и со еден мал предговор. Овој ракопис Тверитинова го пронајде во ракописниот дел на Ленинградската би
блиотека. Од ова фототипско издание и ние се служевме. Тоа
издание има вкупно 517 листови т.е. 1034 факсимили со арап
ски штрифт и тоа во првата книга од 1а до 191а, а во втората
од 1916 до 5176.
Коџа Хусейн дава мошне интересни податоци за овој најран период на турското освојување на Балканскиот Полуостров.
Toj ни оставил податоци за ковањето на првата османока мо
нета, за воспоставувањето на спахиско-тимарсииот систем на
Балканот, за организирањето на јаничарскиот корпус и собирањето христијански деца за него, за освојувањето на македонските градови и соседните области, за Маричката и Косовската
битка и за отпорот на Албанците на чело со Скендербег.
Еве ja во изводи хрониката на Коца Хусейн за Македонија
и соседните области за периодот од 1328 до 1491 година. По
1491 година настаните не се однесуваат на нашите краишта.
Почетокот на ковањето на царската монета, воведувањето
ќулахот (и организирањето)11) на воени силн и спахии
Со божја милост за време на владеењето на Орхан осман
ската династија достигна степен на високо достоинство. Поради тоа, еден ден везирот Алауддин-паша, кој беше и брат на
владетелот, ее обрати до Орхан и му рече: „Пред cè треба
да биде искована (и издадена) монета со вашето високо име.
Досега во овој поглед се уважуваше авторитетот на селџуците
и не беше освоен некој голем град, достоен да биде место за
ковница. Сега селџуците се споменуват со лошо име, а беше
освоен и градот Бруса, кој е сличен на рајоти.
Тогаш владетелот Орхан Хан и сите ајани со тоа се сло
ж н а. Украсувајќи то лицето на среброто и златото на кованата монета на едната страна се напиша: „Освен севишниот
не постои друг бог, Мухамед е пратеиик на Богаа, а на другата
страна името „Султан Орхан, син на Осман“ , датумот на ковањето и „Ковано во Бруса“ . Ковањето на оваа монета се случи
во 729 година.12)
Потоа везирот, споменатиот Алауддин-паша продолжи и
рече: Сите (христијаноки) владетели како и нивните вој|Ници во
румелиските земји имаат свои посебни обележја и униформи.
u) Се што е во заграда, го нема во оригиналниот текст,
12) Mery 5. X I 1328 и 24. X 1329 год.
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Бидејќи вој,ширите кои се борат за вера уште немаат уриформи,
спахите не се разликуваат од рајата... (43 б)13). Сметам дека е
достојно да постапите според хадисот: „Најблагородната облека е белата“ , и според истиот вашите специјални војници да
об лечат ќулах од бело кече. Со тоа ќе ja зачувате традицијата
на божјиот пратеник и ќе бидете најиетакнат меѓу сите вла
детели. Падишахот Орхан ja πριίϊφπτιρι оваа мисла и имајќи го
предвид врамето во Румелија кеде нага многу снег и дожд, мислеше дека е погадаю да носат пешмиие, суф, скерлет и кулах
кече и нареди неговата лична војока и дворските слуги да носат
кулах од бело кече. До апохата на Зилдирим Бајазид Хан и владетелите и опахиите носеа бели турбани. Со рел да се отстрани
неј асе оста во униформата, по иниријатива на главниот емир
Тимуртащ-паша владетелот Јилдирим Хан нареди слуш те на
владетелот да носат бело, а емирите и мир1имиран1ите ррвено
кече. Носење на 1иознатата (капа) ускуф ja воведе Сулејмае
паша. По зазе^хањето на Кокурхисар пирот на дервишите Мулла
Хункар, запленетите пари ги собра во еден ќулах, ги донесе и
ги раздели меѓу муслиманските борри. Потоа својот ќулах го
врѕа и го украси во вид на „зердузи“ и го нарече уакуф. По
тоа сите владетели, принчеви и членови на османската династија, сите диваиски функрионери и други толемодостојнири, освен учените и шејховите, во сите големи собирй го носеа кулахот, (наречен) ускуф. Тоа беше cè до епохата на Султан Мехмед
Хан. Овај турбан многу се рашири за време на владетелот кој
ги имаше својствата на ангел султанот Гази Мурат и многу се
украси. Во некой походи султаните на османлиската династија
носеа ускуф и така истиот го прифатија и како султанска
круна. Турбаните што се наоѓаат на гробовите на ооманл1иските
владетели во Бруса, а кои се завиткани над украсимте крунй
се модели од овој ускуф. Овие турбани се замотани многу Агајсторски така што не може да се види почетокот и крајот, а
њмаат и прекрасен изглед. (44 а). Во времето на султанот Сулејман се појавија и турбаните од видот муреввезе, селими, јусуфи, перишани и каллави.
Третата претпазливо предложена мерка на Алауддин-паша
беше· Бидејќи меѓу муслиманите и неверн1иците се појави омраза и непријателство, и бидејќи за продолжување на оружената
борба и за проширување на (исламските) зеА1 Ји се укажа го
лема потреба за зголемување на постојните воени сили, пред
лагав! од турските младинци да регрутираме потребен број пешадиски војници; да им се плаќа по едно акче дневно и оваа
вој ска да се нарече jaja. На чело на секој одред од стотина
такви борци да назначиме по еден коњаник како салар (ста13) Цифрите што се во заграда ja означуваат страницата во оригидалниот
TÇKÇT.
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решина); на чело на секој одред од ил ј ада војници да именуваме по еден беј; да им се плаќа само кота ќе бидат во поход,
во мирно време да го обработуваат за нив одреденото земјиште
и да бидат осл обо дени од плакане на ушур, такси и друга давачки.
Падишахот Орхан Хан се сложи и со овој предлог на својот достоинствен брат и реши оваа војска да биде наречена
jaja, конаникот одреден за јузбапшја да биде наречен муселлем
a бинбашијата jaja беји. Потоа припадниците на оваа тајфа
га запиша кади аскерот мевланата Кара Халил, и така истите
се приклучија кон воените сили на Орхан. Бидејќи припадни
ците на овие одреди наскоро во походите започнаа со злосторничка дејност, по формирането на јавичарската војека им беше
укината (предвидената) дневница и беа оставени да се издржуваат од земјоделство, а како и порано биле ослободени од
плаќање на ушур и на секакви друга даноци. Но во случај
на поход пак беа повикувани.
Во време на Султан Мурат, син на Селим Хан, воените
одреди (наречени) jaja и муселлем беа укинати. Потоа преку
миријата им се продаде земјиштето што то поседуваа и се заведоа како paja, а нивните чифлици станаа тимари. (44-6). Сегашните тим«ари и зеамети, наречени меноухат се нивеите земји. Тие и (сета) служат во царската морнарица и пак га помагаат воените сили.
Корисноста (на делото) на Алауддин-паша е потврдена и
со ортанизирање на коњица. За припадниците на овие единици
и за нивните кони им одреди доволни земјишни поседи и им
дозволи да располагаат со приходите од овие земји и ги ослободи од плаќањето на ушур и секакви вообичаени давачки
(предвидени) за рајата. Тие беа должни да учествуваат во (секој) поход и тоа со кони и војничка опрема која одговара на
површината на ползуваниот посед. На еекој одред од десет, сто
и илјада лица именува по еден (салар) старешина. На бинбашиите им довари и знаме .. .
Објаснување за појавата на јаничарскиот корпус

По првата средба со султанот и по донесеното решение за
зголемуване на воените сили (везирот) Алауддин-паша и кадиаскер от мевланата Кара Халил пак ее состанаа со Султанот Ор
хан и рекоа:
Освоените места кои порано им припаѓаа на неверниците
се освоени по пат на сила. Поради тоа и жените /и мажите на
овие земји, станаа ваши робови и сите се ваши слуги и слугинки. И од логична и од шеријатска гледна точка допуштено
е од децата на немуслиманите да бидат мобилизани неколку
илјади војштци.
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Султанот Орхан го прифати предлогот и издаде декрет за
формирање на јаничарската војска. Споменатите избрав доволно немуслимански мурахик деца и ги нарекоа девширме.
Потоа немуслиманеките деца беа предадени на разни месни
ајани, занаетчии и на рајата, каде што го учеа турекиот јазик,
како би служеле понатаму без тешкотии. По неколку години
децата ш собираа на одно место и беа наречени ацеми оглани.
Потоа децата беа предавани на јаничарскиот оцак (45 а) и вака
фармираната нова војска се нарече ј(аничари. Тие примаа по
едно акче дневно, како во мирно така и ibo воено време и станаа достојни слуги на османската династија. Потоа, според
(хадисот) : „секој ее para со исламска преодреденост“ , тие се
вмешаа со припадниците на исламот, и откажувајќи го идолопоклонството со cè срце ja прифатија исламската вера. Би
д е ] ^ во овоите служби Ж|ртвуваа душа и покажаа (изванреден) хероизам, им се повери и чувањето на орцето на Империјата, т.е. дворецот како во мирот така и во војната. Некой
од нив достигнаа и до степей на нај|Високи функции и станаа
емири и мир-ни мирани. Некой од нив го достигнаа дури и ве~
зирството. Така, Бајрам-паша и Кара Мустафа-паша станаа големи везири . . . (45 б).
Почетокот на освојувањето на Румелија

По освојувањето на повеке градови во Анадолија султанот
Орхан мислеше својата власт да ja прошири и во румелиските
земји. Поради тоа што двете земји ги дели море, тој знаеше
дека освојувањето на Румелија не е лесна работа. Владетелот
прешаставуваше дека оваа тешка задача може да ja 01ствари
само неговиот син Оулејман-паша, но мислејгки на опаоноста и
поради татковската милост за ова тој не проговори. Сосема
случајно еден ден Сулејман-паша долатувал од Караси за да
го посети својот достоен родител. Kara во меѓуоебните советувања и консултирања падишахот ja искажа својата желба, Сулејман-паша (48^6) ги прочита миелите на султанот и упатувајќи му најискрени добри желби рече:
— Во случај да се нареди и ако ми се укаже бож ја ми
лост ова, и за релишјата и за империјата, полезно дело смело
би можел да го изврши овој ваш роб. Со помошта на Бога би
можел и без пловен објект да преминам на другата страна. Со
тоа Оулејман-паша даде на знаење дека очекува ферман. Па
дишахот, молеЈ!Ќи се за победа и за бож ја помош го изучи делот од коранот наречен Фатиха и го советуваше дека рангот на
секој еден зависи од вложените усилби. Тогаш Сулејман-паша
се задолжи со освојувањето на Румелија.
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Опис на румелиската земја
Земјите што ce наоѓаат север,но од грчките пределы cera
се познати под името Румелија, а овие мпогу плодородны земји
се прочуены ы под името Македонски земји бидејќи прочуениот Александар, сын на Филип, ее родил во оваа земја . . . (496).
Македонскиот полуостров е прекрасна земја, чија должина и
широчина може да се мине за месец дена . ..
Пространството до северозападн1Иот предел кај реката Дунав и до блиските места на Босна се смета како земја Румелија. Румелија е еден голем и во целост населен полуостров,
каде што во падините и речните долини не постои ненаселено
место. (49-6).
Планините што се наоѓаат во Румелија се богаты со извори на реки и со разновидни рудй како: злато, сребро, железо и
др. Климата во планинските пределы ê остра. Остра е климата
и во градо1вите, а во планиеите дождливото време е ceiKO-јдневна
иојава, а преку зимата nara и снег. (50-а).
Консултиракьето за премии преку морето
Принцот 'Сулејман-паша со ферман се задолжи да премине
во Румелија. Тогаш тој се обрати до татко му и по бар а да му
се доделат вешти лица. Барањето му било задоволено, тој ги
зеде со себе лицата и замина . . .
Тогаш принцот ги повика своите истомисленици, а особено
истакеатите функционери како Еџе-беј, Гази Фазил и достојанствениот Евреноз-беј, кои служеле како команданти во Ка
раси, ги собра и изрази желба за преминување на другата стра
на. На едно место морето имаше ломала длабочина. На другата
страна се наоѓаше малата тврдина Ционе. (Конечно) се реши
преминувањето да биде извршено на ова место. Собирајќи ja
гютребната граѓа и трека се направи еден сплав. Со цел од ру
мелиската страна да биде доведен човек за испитување Еџе-беј
и Гази Фазил побараа дозвола од принцот, и со помошта на
бога, под светлото на ѕвездите сплавот се пушти во морето. Излегоа на другиот брег близу гореспоменатата тврдина и мету
лозјата на христијаните заробија едно лице, го врзаа и го доведоа на анадолоката страна. Заробаниот беше приман од везирот, опоменатиот Сулејман-паша, кој му укажа чест, му вети
имот, служба и спокоен живот. Откако се успокой заробе•ниот искрено одговори и даде многу интересны податоци за
другата страна на морето. Toj рече дека веднаш до ѕидот на
тврдтшата Ципне се наоѓа брдо од отпадоци, на пепел и губре,
што било фрлано со години и ja достигнала височината на тврдинскиот ѕид; преку овие отпадоци било лесно качувањето на
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ѕидот и дека потоа не постоела пречка за изненадно освојување на оваа тврдина, дека населанието не се занимавало со
чуваше на тврдината и евентуална ненадејна инвазија би ja
дочекало со скрстени раде (51а).
Дадените податоци од заробениот беа охрабрувачки. Неколку храбри борци нападнаа некое место во крајбрежјето на
непријателската територија, опљачкаа неколку волови од непријателот, кои биле заклани и месото се употреби за исхрана
на борците, а од кожите беа направени дивали, (надуени мешини) со кои биле појачани двата сплава. €е одредија по 40
многу добро наоружани борци за секој сплав. Бројот четириесет е знак на совршеност бидејќи божјиот пратеник во
својата четириесетта година добил вдахновување за своего пратееиштво. На едеиот се качил лично принцот Сулејманнпаша,
(потоа) прочуените херои и борци Ак Сункур, Кара Оглан Оглу,
Кара Тимурташ, Кара Хасан Оглу, Акче Хода (Коџа) Оглу и
Балабанцик Оглу со 40 опособви борци на всрата. На друтиот
сплав беа Хаџи Илбеи, Еце-беј, Гази Фаэил, Евренос-беј и друга
40 борци. Со помошта на божјиот пратеник, сите борци, воке,
под ведро небо, и под ведривата на исламаката светла идеја,
ги одврзаа сплавовите и со бож ја милост то преминаа морето, стали] а на територијата на Румелија и застанаа околу
тврдината Ципне. Веднаш потоа борците се качија на кулата на
оваа тврдина. Населението се наоѓаше во длабок сон. Се про
буди од нгумот на сабјите и сето беше заробено. Сметајќи дека
хуманото држање спрема нив е богоугодно дело не беа ликвидирани. На ееколцината од нив им се вети положај и ш задржаа во тврдината, а другите особено поистакнатите, беа упатени во Анадолијс. Таа ноќ се успеа од Анадолија да се доведаг
уште 300 борци, и со помошта на мештаните, за три дена станаа вкупно 3.000 нефери. (51 б).
Во зал(И1В!Ите Бола Јер и Акче Лиман, кои се ваогаа во близината на гореспоменатата тврдина беа усидрени бродовите на
неверниците. Испраќајќи го Гази Еџебеј на чело на еден одред
борци истите веднаш беа изгорени.
Освојувањето на тврдината галнполе
Со посредство на жителите на тврдината Ципне, (воаните
сили на Сулејман-паша) ja окупираа и тврдината Ајашлонија
што се наоѓа во близина. За да послужи како пример сите жи
тели на оваа тврдина, и старо и младо, биле погубени, а богатиот плен од тврдината се поделил меѓу жителите на Ципне.
Жените и д ец а т а на погубените беа сместени околу (градот)
Караси. (Освоената) тврдина била предадена на одредени способни мухафизи. Вакви приказни се ширеа меѓу христијанските владетели на румелиските земји:
10 Историја
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„Една малобројна банда и неколку необезбедени спахии
ce собрале како седумте ѕвезди и се нафрлиле на кул-ите на
двете мали тврдини. Врзувајќи неколку дрвја и треки -напра
вил е сплав. Минувајќи го морето со него и носејќи детски тапани се префрлиле на оваа страна и како друмски разбојници
се нафрлиле ненадејно една ноќ на трупа небрежници и така
го истакнале муслиманското знаме во овој граничен предел“ .
Некой нивни мудреци чекаа да ее случи пресуденото (од бога).
Омалуважувајќи ги муслиманските борци, тие не презедоа мер
ки и велеа: „Луѓето се малобројни. Kora ке сакаме, лесно ќе ги
истераме“ .
По испитувањето се утврди дека немуслиманеките владе
тели во Румелија биле остатоци на римските кајзери и следбениди на апсолутизмот. По пат на наследство, секој од нив, ja
заземал управата на некоја облает. Mery нив не постоела согласност. Секој беј ja чувал својата облает. Никогаш не конферирале -на некој висок собир, туку како добиток си ja гледале само својата куќа. Не обрнувале внимание на муслиман
ските борци.
Груиата на правоверните, пред очите на неверниците кои
гледаа (само) на надворешната форма, секогаш изгледаше малобројна. Но она што непријателите го омаловажуваа, на крајот
победи. На пример, управителот на Кокур Хисар кој беше
еден од роднините на управителот на Галиполе, во 759 година14),
дење и ноке, не се симнуваше од својот коњ. Вршејќи ноќни
препади секогаш ги оштетувал (силите) на Гази Фазил и Еџебеј Гази кои ce .наоѓаа во овој граничен предел. Kora принцот
дозна за ова зазеде пусија близу тврдината. Kora проколнатиот управител како што му беше обичај излезе од тврдината,
принцот го нападна. Toj побеша кон тврдината при што потрчаа и борците за вера и опколувајќи го од секоја страна го
заробија. Kora опколените жители на тврдината видоа дека
управителот им е победен и заробей, (под услов) да бидат поштедени ja предадоа тврдината. Потоа (принцот) го обеси упра
вителот, а големиот плен од тврдината го раздели меѓу бор
ците не задрж^тзајќи ништо за себе.
Ова ново освојување ртравникот на Галиполе не м ож ете
да го поднесе и го нападна принцот Сулејман-лаша. Во моментот на средбата на двете сили муслиманските војници, во споредба со војниците на неверниците, беа малобројни. Но прин
цот со беж ja милост победи, а управителот одвај се засолни
во тврдината. Веднаш потоа победоиосниот принц ги испрати
Еџе-беј Гази и Фазил Гази на кои им нареди да ja оовојат оваа
тврдина. Употребувајќи сила, тие пред eè ги исчистија околните места, и за кратко време го освоија целиот вилает кој
u) Mery 14. XII 1357 и 2. XII 1358 год.
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cera e прочуен под името „Еџе Оваси“ . Вилаетот беше освоен
од Еџе-беј Гази. Тврдината на Галшюле беше опколена и тоа
така што беа затворени (сите) можни излези. Породи тоа уптравителот се обрати за милост. (Барањето му се удоволи) и тој
заедно со членовите на своето семејство се качи на брод и замина кон Истанбул. Точно во 760 година15) беа освоени тврдините на Галиполе и на Кокур Хисар, и целата проозинција Клоконија стана исламока земја. Еџе беј и Гази Фазил беа назначе
ны за валии на овне вилаети кои до крајот на своите животи се
бореа за дрошизрување на земјата. Гробоиите на двајцата се наоѓаат во овие места и секогаш се пооетуват (53а).

Мзгласувањето на некой закони, именувањето на кадиаскер и
миримиран на Румелија, преминувањето на надишахот во
■Румелија и освојувањето на тврдмните Деспот, Чорлу,
Мисиллу и Богаз Хнсари
Пролетта 763 година16) еултанот Мурат Гази почна да мобилизира нови воени сили и да издава полеэни законы. Дотоïam не постоеше (функцијата) кадиаскер туку во походите учествуваше кадијата на престолнинага. Тогаш ее реши кадијата
на Бруса, мевлана Халил Џендерели да биде назначен за ка
диаскер и да м у се даде решавањето на сите шеријатско-правни
работи. Бидејки немаше возрасен еин, (падишахот) Гази Мурат
Худавендиѓар реши Нала ХПахин да го назначи за беглербег и
го задолжи да организира опахни. (Веднаш потоа) беа нзградени
пловни објекти за транапортирање воени сили од Анадолија во
Румелија и беа пренесени разни родоеи войска. И еултанот
Гази замина преку преминот на Галиполе. Потоа пристигна во
Балаер каде што го посети гробот на брат му Сулејман-паша,
раздели многу задушница и увакафи некой некретнини. По
тоа по мирен пат ja освой тврдината Деспот и ja онколи тврди
ната Чорлу. Бидејќи едното око на командантот на тврдината
беше ослепано од стрела, на војниците им беше дозволено плачкаше и така тврдината беше освоена. Ликвидирајќи го командантот, војниците ja опустошија оваа твр дина. Командантот на
Мисиллу ja предаде својата тврдина. Бидејќи браните лите на
преооста Богаз Хисар ja евакуирале оваа тврдина штом се зазеде беше срушена до темел. На таков начин овне провинции
с е н р и к л у ч е н и к о н и с к л а м с к и т е з е м ји .
15) Mery 3. X II 1358 и 22. XI 1359 год.

16) Во пролетта 1362 год.
10*
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Освојувањето на Одрин и Димотока
Покојниот Сул ej ман-паша ги задолжи Хаџи Илбеј од Малкара и Евреное-беј од Ипсала со освојување на нови провинции.
По смртта на С улејман-паша и на султанот Орхан цела една
година румелиските земји останаа без сердар и управувач. Бројот на стационираните сили во Румелија баше десет патк помал
од оние на непријателот но двајцата споменати војсковотци ja
одржаа безбедноста и ги осигураа овие пр 0|винции од злосторствата на немуелиманите Хаџи Илбеј во 762 година17) часто
яати ги напаѓаше провинциите околу реката Марица што спаѓаат кон освоената тврдина Богазхисар и секогаш се враќаше
со богат плен (62-а). Една ноќ, командантот на Димотика излегол од својата тврдина за ноќен напад. Тогаш се соочил со
Хаџи Илбеј, кој допатувал да изврши една од своите вообичаени воани операции. Toj со божја помош го зароби феудалецот и го доведе пред тврдината на Димотика. Kora синот на
феудалецов видел дека татко му е заробен се обратил за
милост, и ja предал тврдината. Тогаш и Евренос-беј ja зазеде
тврдината Кешан, што се наога на крајбрежието. Падишахот
Мурат Худавендиѓар тогаш наредил тврдината, наречена Богаз
хисар, да биде запалена и разрушена. Двајцата споменати високи држвни функционери, кои се зангшаваа со воените опера
ции за освојување на Чорлу и Мисиллу, тогаш беа примени
од владетелот. М у ти предадоа своите дарови од прибраниот
богат плен и беа облечени со достоинствени алишта, подарени
од владетелот. Тогаш падишахот со нив размени мислење и за
освојувањето на Одрин. Беглербегот Лала Шахин и неговите
воени сили беа упатени кон Одрин, а падишахот замина со цел
да го освой градот Баба Ески. Преземајќи потребни мерки, ко
мандантот на Одрин, по име Адриа, го дочекал беглербегот
Лала Шахин и борбите биле водени кај местото Сазли Дере. По
извојувањето на победата, силите на Адриа ее растурија, a тој
се засолни во тврдината. Испраќајќи неколцина истакнати непријателоки заробеници во Висо1ката порта, беглербегот Лала
Шахин се обратил со молба падишахот лично да тргне кон
Одрин. Тогаш падишахот заедно со своите сили допатува во
овој опколен град. Кота Адриа видел дека насекаде се вејат
османски знамиња, решил да ja напушти тврдината. Една вечер
ги собрал с в о и т е д р а г о ц е н о с т и и з а е д н о с о ч л е н о в и т е н а с в о е г о
семејство се качил на некој брод и заминал во Енезд. Беше
пролет а реката Марица надојдена. Утредента жителите ги
предадоа клучевите на оваа тврдина. Така и оваа тврдина падна во рацете на османлиите. Назначувајќи го Лала Шахин за
17) Mery IL X I 1360 и 30. X 1361 год.
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мухафиз, падишахот заминал за Димошка. Бидејќи му Се ДОпаѓаше климата и бидејќи градот Одрин уште не беше уреден,
владетелот реши Димотика да биде иегова престо леина (62-6).
Потоа градот беше проширен и уреден и неколку години олужеше како центар и главен гр а д на Османлиската империја.
Освојувањето на Гумулщша, Вардар и Загора; воведувањето на
хумуси шер и и цената на младите робови и робинки

Kora владетелот ее врати во Диметока го задолжи Евреносбеј да ш освой т:врдините Ѓумулџина и Вардар, а Л ала Шахин*
паша тврдината Загора. Точно во 763 година18) Евренос-беј га
освой тврдините на Ѓумулџина и Вардар; а Лала Шахин-еташа
(тврдината на) Загора. Поради тоа тие беа почестени со љубезниот прием кај падишахот, а со запленетиот имот беа премногу
задоволни.
Тогаш учениот мевлана Кара Рустем, од Караманската
провинција, забележал дека една детина од запленетите имоти
не ее задржува во полза на државата. Поради тоа се обратил
до кадиаскерот, мевланата Халил и изнесувајќи му докази, му
укажал дека е важно применувањето на прописот хумус. По
поднесената претставка од кадиаскерот Халил, бил издаден де
крет, мевланата Рустем да раководи со прибирање на една
петина од запленетите имоти (во полза на државата). Покради
богатиот плен тогаш цените на сите стоки биле многу ниски.
Покрај стоките, ниски биле и цените на робовите и робинките.
Поради тоа било решено цените на робовите и робинките да изнесуваат по 125 акчиња, ко ja сума изнесуваше 25 османски акчиња, т.е. 5 драма и 1/4 чисто сребро. Престојот на владетелот
во Румелија траел cè до 764 година19), а потоа пренесувајќи
огромен плен заедно со раководителите и спахиите се вратил
во Бруса, кој личи на рај. Оставајќи ги (војсковотците) Лала
Шахин, Хаџи Илбеј и Евренос Рази во Румелија, падишахот побарал (Лала) Шахин да се ангажира со освојувањето на градот
Пловдив и на Пловдивскиот вилает. (63^а).
Оевојувањето на Пловдив, и градба на мост над реката Марица

По враќањето од Румелија, падишахот се одмори во својата престолнина Бруса. Тогаш пашата Лала Шахин га реорганизира воените оили во Румелија и тргна кон Пловдив. (63-6).
Бидејќи градот бил опколен од Лала Шахин и бидејќи
ооколувањето продолжи немоќниот командант побара милост
и заминувајќи кон ср1пската земја ja предаде тврдината. Освојувањето на Пловдив се случи во 765 година20). Падишахот то18) Mery 31. X 1361 и 20. X 1362 год.
19) Mery 21. X 1362 и 9. X. 1363 год.
20) Mery 10. X 1363 и 27. IX 1364 год.
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ѓаш нареди пашата Лала Шахин да го уреди освоенйот град.
Кон osa веднаш се пристани и над раката Марица се награди
дрвен мост низ кој можеле да поминат две коли. Покрај другите разновидни култури, по пловдивското ноле било ваќе вообичаено да се сое и ориз. Државните годишни приходи од ова
подрачје изнаоувале вкупно 4.000.000 акчиња (63-6).
Сојузувањето на неверииците од Србија, Босна, Унгарија и
Влашко за иетребување на ■муслиманските сили во Румелија

Феудалецот на Пловдив допатува кај српскиот владетел
Деспот и бараше помош да им се освети на муслиманите. Деепотот се договорил со кралевите на Босна, Унгарија и Влашко,
и точно во 766 година21) тргна кон Одрин. Имајќи предвид дека
вој ската што се наогала во Румелија ее ќе може да ее опротив^
стаей на надмокниот кепријател, Лала Шахин се обрати до владетелот 'Мурат (и то замоли) лично да му пристише (на помош).
Падишахот то прифати барањето и веднаш тргна кон Галиполе,
но кота приотигнал околу Бига решил прво да ja освой тврдината на овој град за што често мислел и nopiaeo. За тоа време
непријателите пристигнале до дводневна далечина од градот
Одрин и застанале крај реката Марица кај -место-то Дернек.
Kora бил за ова известен пашата Лала Шахин, тој се вознемирил бидејќи бројот на неговите воени ефективи бил десет пати
по«мал од непријателот. Освен тоа пашата повеке не се надевал
на (тфистигнувањето) на помошните сили на падишахот. Toj
се помирил со судбината и отпочнал да бара мил ост од севишниот бог (63-6). Пашата ги консултирал другите прочуени војсковотци и наредил Хаџи Илбеј да замине и да ja извиди
положбата на непријателските сили. Извршувај|ќи ja наложената извидеичка акција, споменатиот Хаџи Илбеј установил
дека неговите сили преставувале десет спрема илјада непријателски војници. По враќањето пашата Лала Шахин барал излез од оваа критична положба. Toj знаел дека иепријателот
располага со податоци за бројот на неговите сили; дека непријателот стопроцентно е уверен во cBojiara победа; дека поради
тоа е воображен; дека меѓу нив се лие и пијаечи и дека поради
тоа непријателските војници деноноќно се пијани и главите им
се заматени. Поради сето ова пашата решил да изврши иенадеен напад. .Подготвувајќи се за акција, пашата со своите -сили
постави заседа, а вечерта нареди војсководецот Хаџи Илбеј да
тргне кон непријателот. Беше извршено распоредување на ударните сили; се тргна кон не-пријателот, и скандирајќи го иметэ
21)
Mery 28 ÏX 1364 и 17. IX 1365 год. Годината му е погрешна бидејќи Маричката битка била во 1371 год.
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на севишниот бог сосема ненадежно ja иападнаа сојузничката
армија, кода не м ож ете да се пробуди од длабок сон. Ноќта
беше ведра. Непријателеките војници се пробуди ja со заматени глави од пијанчењето и не знаеја што ce случува. Поради
тоа, се до разденуеањето тие ce бореа и се убиваа едни со
други. Мнозината од нив беа заробени, а огромен број ce
удавија во реката Мари да. Оваа рамнина, (оттогаш) а и cera е
нар ечена Серб Сандиги22) .
Најзаслужен за оваа чудна и славна победа беше пашата
Хаци Илбеј. Бидејќи Лала Шахин не беше ивицијатор и надэаслужен раководител во победата, тој се разочара. Поради тоа
што не го поднесуваше големиот успех на победителот, се смета
дека пашата Лала Шахин бараше начин и успеа да го убие
праќајќи отровен шербет на Хари Илбеј. Одговорноста за ова
известување нека ja сноси раскажувачот. (64-а).
Освојувањето на Бига

По опколувањето на тврдината Бига од копно, падишахот
нареди со посебни пловни објекти истата да биде опколена и
од морето, т.е. од страната на Галиполе и Ајдинџик. Меѓу војниците гласно се зборуваше дека (дошол моментот) за соби
рание на плен. По нападот на борците на варата тврдината беше
освоена. Некой од опколаните беа ликвидирани, а некой заро
бени, а храмовите и цр квите беа претворени во рамии (64-а).
Во овод радосен момент пристигна и веста за поразот на отромните 1нееријателаки сили на Србија. Би1деЈ!Ќи даете радости беа
во еден дан, падишахот се заблагодари на севишниют бог и со
полна рад ост се врати во свотата престолнина, градот Бру
са. (64-6).
Освојувањето на Чирмен и прогласувањето на Одрин
за престолнина

Во непосредна близина на Одрин се наоѓала тврдината
Чирмен. Бидеј ќи не било згодно да остане во рацете на не·
муслиманите бил испратен извесен број војници, при што твр
дината била предадена. Во мегувреме на османлиската територија биле приклучени и некой други места околу раката
Марица, кои припагале на оваа тврдина. Падишахот Худавендиѓар Гази се наогаше во Димотика и кога легнал да се одмори
оонувал дека се наога во некое прекрасно место. Во сойот му
ее приближил некод човек и покажувајќи му то стариот двор
во Одрин му советувал ова место да го направи центар на
својата управа т.е. престолнина (65-a). Kora падишахот се про22)
Серб Сандаги —· се мисли на мртовечки сандак, во смисла „српски гроб“
или српска трагедија.
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будил m повикал своите најистакнати емири и заедно со нив
допатувал во Одрин, извршил увид на лиде место и издал
фермам за иэградба на двор. Веднаш потоа биле ловикани Hajвидните архитекти, кои (за кратко време) изградиле висок
двор и го опколиле со прекрасни паркови и зеленила. Покрај
нрекрасната резиденција, иогодна за падишахот, околу дворот
биле соѕидани и прекрасни станови, наменети за високи државни функционери. За кратко време гратчето станало голем
град. Потоа во градот биле соѕидани задужбини, џамии, месциди, училишта текии, хакови, каравансераи, убави улици, пазаршпта, мостови и други комунални објекти. Одрин бил прогласен за главен град на кмперијата во 767 година23). (66-а).
Петгодишните освојувања на Гази Мурат и на неговите
бегови во Румелија
Преземајќи погодни мерки за освојување на немуслимански тер'итории Султаиот-освој увач издаде наредба Тимурташбеј да отпатува за освојување на Јанбол и К 'з л Агач, а Лала
Шахиннгаша на Самоков и Ихтиман. Во 768 година24) Тимурташбеј ш освой К з 'л Агач и Јамбол. Во мегувреме и Шахин-паша
ш нападна Самоков и Ихтиман. Потоа, кога овие двајца
сердари ее поклонија пред диванот на падишахол и му ги
предадоа своите дарови, беа удостоени со лубезниот прием
на честитиот владетел. Во 769 година25) беше завршена изградбата на дворот во Одрин. Поради тоа (падишахот) зимуваше
во Димотика, а во пр1вите денови на пролетта заедно со војската допатува во Ајдос, при што упра1вителот на овој град
му се покори. Потоа (падишахот) отпатува кон Карнобад и окупирајќи ги овие подрачја пристигнал во Сузопол. Неверниците
од тврдината се обврзаа да плакаат цизие. Потоа заминаа за
Хајрабол. Освојувајќи ja и оваа тврдина султанот Гази се
врати во Одрин и зимата 770 година26) ja помина во ново1изградената блаженствена порта. Во првите денови на пролетта (па
дишахот) замина да го освой Крк Клисе. Неверниците на оваа
тврдина за кратко време беа поразени. Потоа тој допатува во
Пинархисар, при што и него го освой. Тогаш пристиша вест
дека Михал Оглу ja освоил тврдината на Визе и веднаш на истата за мухафиз е назначен смелиот борец Ширмерд. Одмарајќи се пет години во Румелија исламскиот падишах во 772
година27) допатува во Бруса, кога пашата Дала Шахин го назначи за сердар и го задолжи да остане во Румелија. (66-а).
23)
24)
2б)
26)

Mery 18. IX 1365 и 6. IX 1366 год.
Mery 7. IX 1366 и 27. V III 1367 год.
Mery 28. VIII 1367 и 15. VIII 1368 год.
Мегу 16. VIII 1368 и 4. V I I I 1369 год.
27) Мегу 26. VII 1370 и 14. VII 1371 год.
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Пашата Лала Шахин пак трша кон Самоков и Ихтиман и
пристигна до местото 'наречено К алулу Дервент. Овој Дервент
ce наоѓа во некое тесно место, меѓу две планини, а во рацете
на неверниците имаше една вис ока врата која подоцна беше
срушена чии остатоци и денеска постојат. Во оваа врата имало
некой неверници наоружани со пушки. Кота бил извршен нанадот, тие не можеле да издржат и поголем дел биле ликвидирани од исламските сили, а мал дел се предале. Потса вратата
беше срушена и тврдината на Ихтиман освоена, а жителите беа
псщложени на харач. Потоа силите на пашата 1 ртнаа кон Самоков. Кота пристигнаа во рамнината Чамурлу видоа дека неверникот Лазар ги стационирал своите огромни сили во оваа
рамнина. Муслиманската вој ска во однос на непријателот беше
малобројна, но со помошта на бота извојува победа. Собирајќи
толем плен (пашата) допатува во самоковската провинција. Со
милоста на бота и овој рударски крај, богат со железо, беше
приклучен кон земјите на блажениот П1адишах. Потоа Шахинпаша се врати во седиштето на својата управа во Пловдоив и
отпочна да презема мериси за освојување на околијата на Со
фиja. Грижлиѕво подтотви дарови за падишахот, а со прибраниот плен ги вооружи своите војници.
Румелиските беглербегови во тоа време преотојуваа во
Пловдив, кој беше граничен град. Потоа Лала Шахиннпаша, на
чело на своите сили тргна кон рамнината Сарујар. Бидејќи
жителите на овој крај ее покорија и се согласија да плакаат
џизие, пашата тргна кон Софија, изврши ненадеен нокен напад, то освой градот и кота се раздени ги собра заробевиците,
добитокот и запленетите имени и се врати во своето седиште
Пловдив.
Овие настани се случиле при крајот на 772 година.28) (66-6).
Заминувањето на султанот во Ќустендилскиот крај
Во пролетта на 773 година29) спахиите кои се наогаа на
граничните предели еа Румелија често пати ее обракале до
владетелот и то молеле да то посети нивниот крај. Излегувајќи
во пресрет на овие молби владетелот тргна кон румелиските
земји (67-а). Пашата Лала Шахин беше зафатен со оавојувањето,
но силите што се наоѓаа во Румелија не беа доетатни. Владе
телот Константин беше прочуен со своите многуброј!ни војски и
спахии, чии наредби секогаш биле почитувани. Провинцијата
на Кустендил, со рудниците за сребро и злато, има најистакнато
место. Владателот Константин беше јак и поради тоа не се
28) Т. е. во пролетта 1371 год.
2Ö) Т. е. во пролетта 1372 год.
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покоруваше на ниеден од владетелите што ce наоѓаа сколу него.
Toj се плашеше само од падишахот и знаеше дека ако некогаш
биде нападнат од него ќе мора да капитулира. Поради тоа
кога пристишаа силите на султанот Мурат, тој ги дочека со
разновидни подароци и предавајќи пи клучевите од својата
тврдина, на султанот му укажа извонредна покорност и почит,
Затоа му се укажа милост и љубезност и подложувај ќи го на
џизие и харач му се издаде ферман и понатаму, ibo свойство
на валија, да управува со овој вилает. По освојувањето на оваа
последна провинција, владетелот се враги во Бруса (67~а).

Освојувањето на градови со султанска наредба

Мевлана Џендерли Кара Халил, кој порано служел како
кадиаракер, се наименува за голем везир, и му се даде прекарот
Х ајрудин-паша. Именувајќи го за сердар, владетелот му нареди
да тргне кон занадна Румелија (68-а).
Доделувајќи му таква задача, падишахот наредил да му
ее придружи и војоководецот Еовренос Гази и тоа на чело на
спахиаките сили. Точно во 775 година30) везирот ХаЈ1рудинпаша пристигна во Гумулцина. За тоа време војсководецот
Евренос-беј заодно со другите војсководци ни освой тврдините
Борли и Скече (Ксанти) и пристигна околу Марулија. Тврди··
ната се наогала под управа на некоја жена, по име Марулија.
Бидејќи меѓу неа и уцравителот на Серее постоеле родбински
врски, во почетокот таа се обидела да не се покори, но по из©есно време се обратила за мир и се сложила тврдината да
биде предадена. (Поради тоа) оваа тврдина ее нарекла Аврет
Хисар. Потоа сердарот Хајрудинчпаша се поклонил пред царската срекна порта и ги предал заробените младичи и девој{ки
— убавици како и огромни количества запленети ковани пари.
Истата година, пред да се консултира со големиот везир,
падишахот наредил младиот Дели Балабан да го осв!ои градот
Сер. Toj веднаш стапил во акциј|а опколувајЌ 1И ja тврдината со
јак обрач. Поради ова управителот на Сер не усоеал -на Maрулија да и испрати помош. Владетелот му наредил на пашата Лала Шахин веднаш да оди на помош на Дели Балабан,
кој се наоѓал во Сер. Пашата тргнал ;на пат, но пред да стише
во Сер се задржал и ja нападнал тврдината на Кавала, ко ja
веднаш била освоена. По презем1ан>ето на сребрените рудници
од овој крај, пашата пристигнал и ja окупирал тврдината на
Драма. По ова истиот ja освоил и тврдината на Зихне. При
крајот на овие победи, пашата тргнал кон тврдината на Сер,
која се предала. Потоа на ист начин ja эазел и тврдината на
30) Mery 23. V I 1373 и И . V I 1374 год.
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Караферија (Бер). По cerö ова, точно во 776 година31), пренеоувајѕки богат план, пашата Л ал а Шахин се вратил и се поклонил
пред мудриот владетел Гази Худавандигар.

Решението на падишахот да ja освой Србија

Падишахот Гази Мурат Худавандигар бил известен дека
српските неварници вложувале напор за оштетувакье на муслиманските градови. Поради тоа владетелот наредил да бидат
мобилизирани и подштвени огромни сили. Именувајќи го својот син, принцот Јилдирим Бајазид Хан за сердар, и додавајќи
му го војсководецот Тимурташ-беј, (68Јб) точно во пролетта 777
година32) падишахот заминал од Галиполе и бидејќи решил да
пи истреби силите она кнезот на Србија Лаз Ошу, продолжил
кон српските земји. Дознавајќи за оваа акција, владетелот на
Србија упатил апел да бидат евакуирани сите наоелби; населението да ее повлече по високи шуми, окупаторските сили дол
го време да бидат оставени сами и во пусти населби, да бидат
изолирани, така што при настапувањето на зимата ќе бидат
приморани да се вратат. Владетелот на Србија имаше план
турските сили да бидат нападнати при нивното враќање. Жителите на овој крај се одгласија на овој повик и се повлекоа
по висовите на непроодните планини. Муслиманските сили приститнаа во Орбија и еавистина цели четири месеци останаа и
ce движеа во евакуирани пусти градови и села. Не наидувајќи
на живост и радост, припадниците на турските единици навистина беа соочени со разновидни тешкотии и незтоди. Консултирајќи они своите везири и војсководци, на кра/јот пади
шахот нареди да биде освоена тврд1ината на Ниш, која веднаш
беше опколена. Се водеа жестоки борби. Жртвите на двете
страни беа огромни. При крајот беше речено дека победата е
на прагот, и навистина за кратко време тврдината беше окупирана. Муслиманските воини запленија скапоцени имоти, пади
шахот доби многу драгоцености и заробени младинци и младинки. Огромните количества од запленетата пченида и јачмек
беа употребени за исхрана на спахиск1ите оили; на нивните когьи, и на другиот добиток. Известен за освојување на нишкиог
вилает, владетелот на Србија Лаз Оглу ее вознемири и попра
најќи трогодишен харач ее обврза секоја година да испрака
по 50 оки сребро. Испраќајќи подароци до сите везири и државни функционери, владетелот на Орбија се обврза да плана
харач. Враќањето на српокиот кнез беше одобрено. По средуваньето на приликите во новоосвоената нишка тврдина, пади
шахот замина за Бруса на зимување. (69-6).
31) Mery 12. VI 1374 и 1. VI 1375 год.
32) Mery 2. VI 1375 и 20. V 1376 год.
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Освојувањето на провинцијата на Сосмонос
Точно во 779 хицретска година33) владетелот еултавот М у
рат реши за престолонаследник да го именува својот сакан сии
Јилдирим Хан (69-а). Ставајќи се на чело на своите си ли, а со
намера да ги освой провинциите на Никопол и Силистра, падишахот замина од Галиполе. Управителот н»а двете провинции,
Шишман (Сооманос), веднаш ги собрал ајаните на овие тврдини и ее консул тир ал. Се решило да се согласат со плаќање
на џизие и поклонувајќи се на падишахот, однапред му испратиле тригодишан харач. Му беше потврдено управителството
над овие провинции и му се издаде царско ахднаме но под
услов еекоја година да подготвува свои воени сили и да служи
таму каде што ќе му одреди падишахот. Потоа заминувајќи во
Одрин, владетелот се посвети на средување приликите во Румелија. Како прво, на прочуениот емир Тимурташ-беј му го повери беглербегството на Румелија. Бидејќи беше мудар и акти
вен војсководец, вешт и способен командант, споменатиот Тимурташ-беј презеде !низа мерки за јакнење на воениот потен
ц и а л на своето бегларбегство. Една од овие мерки беше создавањето на војнуците. Во време на владеењето на немуслиманските владетели вој|Нуците биле воена формација. По заземањето на румелиските земји, припадниците на овие формации не
сакале да го носат поонижувачкиот назив-ipaja. Организирани во
посебни формации војнуците биле задолжени да служат како
прислуга во турските воени единици. Со ова војнуците се разликувале !Од зиммиите, и на таков начин биле задоволени. Војнуците станале голема формација, чии припадници и во воено
и во мирно време служ еле во дворските штали. Па секој војнук му била доделена по една баштина и тие биле ослободени
од секакви вообичаени давачки како ушур и др. Но место плата,
војнуците биле ослободени од ушур и од другите давачки
(69-6). Втората преземена важна мерка од Тимурташ-паша била
организирањето на тај фата на спахиските синови. Спахиите, кои
паѓале во борбите, ги наследувале способни машки деца, кои
можеле да ги достигват функциите на своите татковци или да
ги надмвнат. Споменатиот Тимурташ-паша, прибирајќи ги си
новите на спахиите, создал одред од спахиски синови наречен
Сипахи оглани булуги и за одредот составен од овие младинци,
одреди место близу царскиот санцак. Беглербегот Тимурташпаша издаде многу вакви закони, со што го зајакна столбовите
на државната управа.
83) Mery 10. V 1377 и 29. IV 1378 год.
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Освојувањето на Прилеп и Битола, обложувањето харач врз
населението на Щтип и Карли и пљачкосувањето на местата
околу Солун
Беше хицриска 784 година34), кога владетелот издаде наредба беглербегот на Румелија Тимурташ-паша; на чело на сво
ите сили да трине за освојување на градовите Прилеп и Би
тола (Манастир). Пашата успеа (тврдината) на Прилеп да ja
освой по мирен пат, а битолската тврдина беше освоена по пат
на сила. Потса пашата нападна врз штипскиот вилает и Карли,
каде што жителите веднаш се обврзаа да го плакаат харачот.
По ов!ие успешни акции беглербегот Тимурташ-паша трша кои
Солун. Бидејќи за освојување на овој град биле потребим
огромни сили, пашата не нападна на Солун туку на околните
градови и села, при што кон покоримте беше љубезан и добро
душен а оние што ее инатеа, беа опл>ачкани. Овие воани акции
го истакнаа харојството на споменатиот Тимурташ-паша, ко·]
оотоа стана прочуен во сите немуслимаеаки земји. Прибраниот плен заедио со фатихнамата, беа испратени во царскиот
двор (726).
Освојувањето на Софи] а
Силите на пашата Лала Шахин, неколку пати напаѓаа на
софискиот вилает, но само околиите места на Софи ja паднаа
во рацете на муслиманските борци. (74-а). Тврдината на овој
град не беше освоена, беше чувана од страна на српските во јници, а командантот даваше отпор и денонокно преземаше раз
ни мерки за одбрана. Софија беше град каде што се собирало
немуслимански 'Владетели и поради тоа муслиманските сили не
се залагале многу за освојувањето на овој град. Бидејки клилзата и природните убавили, пријатноста на вовдухот и вкусноста на водата на оваа провинција биле многу иогодни, а градот одговарал да биде собиралиште на центар на разновидните
акции на османлиеките опахни, на крајот биле преземени мер
ки за оевојување на градот и на провинцијата.
Во тоа време кај муслиман1ите се наогаше еден нов Λίγ
οлиман, кој како специалист за доганциство често го посетувал управителот на Пловдив Инце Балабан. По некое време
то] исчезнал од лгуслиманската средина, допатувал во Софиja
и почнал да му служи на софискиот управител. Бидејќи бил
добар ловец, по некое време се спријателил со управителот и
успеал да стане иегов на] близок гвријател (74-а). Зал>убеноста
на управителот во ловот беше повод споменат!иот да стане иегов
доверлив човек. Еднаш управителот и доганџијата останале
сами и двајцата тргнале по некаков дивеч. Се оддалечиле од
34) Mery 17. Ш 1382 и 5. III 1383 год.
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друште првдружници на управителот и останале сами. Доганџибашијата мислел дека не може да најде поубав лов и ненадејно
ce нафрлил врз управителот, го врзал, го качил на коњот и
преку планинските височини, заедно со (скапоцениот лов) пристигнал во Пловдив каде што го предал на раководството на
муслиманските воени оили. Порано, кота овој дотанџија избе
гал, мнозина од неговите познајници зборувале дека ce одрекол
од исламската вера. По овој успех, доганџијата ей ja докажал
верноста и станал еден од најзаслужените муслимани.
По овој настан управителот на Пловдив Инџе Балабан ce
стави (на чело на своите) сили и тргна кон Софија, водејќи
го и заробениот унравител. Kora тврдината (на Софија) беше
опколена и кога непријателските сили дознаа дека нивниот упра
вител ее наоѓа во радете на муслиманската вој ска, ja отворија
вратата на тврдината и се предадоа. По освојувањето, (градот)
Софија стана центар и беше одреден за седиште на румелиските
беглербегови. {74-6).

Бунтовничката дејност на српскиот кнез Лазар
Падишахот наредил да бидат казнети неколкумина црипадници на српските војеки кои учествувале во походот на Ка~
раман поради нивното некоректно држање спрема рајата. Бидејќи наредбата била извршена и бидејќи прйпадниците на срп
ските воени сили не можеле да поднеоат такво навредување се
вратиле и се жалеле на своите раководители. Ова предизвикало
српското раководство да го откаже плаќањето на харачот и
да се побуни. Силите на кнезот Лазар дури нападнале некой
провиндии на исламската територија. Дознавајош за овој бунт
на кнезот Лазар, точно во 789 година35), падишахот испратил
цела армија од 20.000 коњаници на чело со пашата Л ал а Шахин. Кнезот се исплашил, се разочарал и се обратил до соседните немуслимански земји за помош. Toj испратил п особен
човек со писмо до кралот на соседна Босна од кого побарал
да му иопрати помош. Кралот одтоворил позитивно и критикувајќи го кнезот за неговата дотогашна политика спрема Турците, му го напишал следното· „Зошто се согласи да плакат
харач? Зошто го потцени христијанскиот свет? Зошто порано
не извести дека ти била потребна помош? Јас бев во состојба
и тогаш да ти помошам. Сите сме должны да ja сочуваме честа на верата и Исус Христос“ . Кралот се обврза да испрати
помош. Притоа босанскиот крал го убеди и управителот на
провинциите на Јанбол и Никопол кој плаќаше џизие како и
8б) Mery 22.1. 1387 и 10. 11388 год.
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управителот на Скадар, кој ги откриваше своите напријателски
чувства (77-а). Последниов со лицемерии акта успеал да ja стекне довербата на пашата Лала Шахин. Toj се обврза ©о овој
поход да послужи и како предводник на муслиманските сили
кон Босна, во собирањето на пленот и враќањето.
Сплите на Лала Шахин пристигнаа во Босна, нападнаа
едка нахија, заробија луге, опуетошија и собраа богат плен. Тогаш лицемерниот управител на Скадар ш извести кепријателските сили, кои броеја триесет илјади војници и се наоѓаа во
заседа. Ги поттикна велејќи им: „Треба да го исползувате ово]
погоден момент“ . Пашата Лала Шахин се одмараше во некое
место, сколу него имаше само 1.000 борщи, додека останатите
сили биле растурени по околните места и прибирале раэновиден
плен. Ползувајќи ja ваквата положба непријателот нападна на
малобројните сили, на кои не им одговараше лошиот кршовит терен. Бидејќи двобојот се случил во планинско место, каде
што текле реки, и каде што не можеле да се движат коњи, м у
слиманските сили биле тешко поразени. Одвај се спасил и па
шата Лала Шахин. По жестоката битка од 20.000, се опасиле
само 5.000 борци (77-6).

Најголемата војна на Гази Султан Мурат
Падишахот Гази Худавендиѓар беше револтиран од
честите напади на муслиманските територии, од страна на окол
ните немуслиманеки владетели и упр!авители, а особено по поразот на пашата Лала Шахин, од страна на кнезот на Србија,
Лазар, крал от на Босна и управителот на албанскиот Скдар.
Падишахот, мислеше дека е важно и неопходно казнувањето на
овие дволични непријатели. Поради тоа, владетелот во хиџриската 791 година36) замина во Пловдив, и реорганизирајќи та
своите сили се подготви во почетокот на пролетта да трш е κοιΗ
непријателските немуслимаеоки земји. Зимата измина и настапија првите деноози на пролетта. Кота владетелите на околните
христијански земји дознаа за големите подготовки на пади
шахот се обеспокоила. Особено орпскиот кнез Лазар не мируваше, и исцраќајќи свои пратеници до сите ооседни христиан
ски кралеви и владетели бараше да му биде дадена секаква
иомош како би им се снротивставил на турските завојувачи.
Кнезот во сеоите писма та предупредуваше владетелите дека
она што денеска нему ќе му се случи утре ќе им се случи ним,
треба да биде сочувана честа на христијанството зашто било
важно одземашето на освоените територии и нивното (вракање
на претходните христијански управители. (79-6).
36) Mery 31. X II 1388 и 19. ХП 1389 год.
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Кнезот Лазар и пред поразот на Лала Шахин беше поттик•нуван и охрабруван од кралот на Босна, порадишто и се по
буди. Кнезот се наоѓаше под негаво влијание. Кота силите на пашата Лала Шахин беа поразени воображениот крал стана уште
погарделив. Веднаш по обраќањето на кнезот за помош, кралот
на Босна ги организира своите оили .и ги подготви за движенье.
Потоа своите сили ги организираа и владетелите на Унгарија,
Влашко, Албанида, Молдавија, Полока и Чешка. Спремните
сојузнички сили броеја преку 200Ό00 луге. По извршувањето
на сите подготовки, во Пловдив пристигна пратеникот на вооружениот кнез, код се осмели во наоловот и испратеното писмо до падишахот да напише „Брате“ !. Покрад ова кнезот во
писмото го напишал и следното: „Ние се подготвшвме. Подгответе се и вне. Доддете навреме. Постапете машки и доведи ги
твоите синови“ ! Пратеникот на кнезот беше примен од падиша
хот и му беше укажана чест. Љубезно баше прзлпан за здравјето на кнезот Лазар. Одшварајќи на писмотю падишахот му
рече: „Решен сум, ако деде возвишениот бог, во почетокот на
пролетта да отпатувам од својата резиденција, покрај своите
сили во модата придружба ќе бидат и двај цата мои «синови.
Имам намера да водам најкрвава битка за процвет и сјај на
мојата вара и религија. Важно е во почетокот на пролетта да
се соочиме со нашиот брат неверник и тоа еа Косово. Ке се
реши како шо одлучил оавишниот бог. Кажете му на кнезот
ыека се подготви и иска не жали труд и напор“ !
И по втор пат падишахот му укажа посебна чест и се
раздели со пратеникот на кнезот Лазар, кој веднаш потоа се
врати.
Во меѓувреме владетелот ги повика двата cbioh синови и
издавајќи ферман побара управителот на Кастамони, Иефендијар-беј, управителот на Гермијан Јакуб-беј, a покрај нив и
управителите на Сарухан, Ментеша, Ајдин Или и Хамид Или,
како и покорените 1немуслимански управители од некой про
винции, веднаш, на чело на своите трупи да тргнат на пат pi
без никакво одлагање да пристигнат «во Пловдив и да се придружат на царската армида. Како резултат на овие вложени
напори за обезбедување славата на исламската вера и религија,
за кратко време, како од «анадолските, така и од румелиските
земји, пристигнаа безброд борци и одреди, и и се придружија
на. царската славна армија (80 б.).
Тргнувањето на падишахот (кон боиштето) и доаѓањето на
пратеникот на немуслиманската армија

Настаиида првите девнови на пролетта со што настали п
времето на походот, но тогаш надодде реката Марица (80 б.).
Поради тоа владетелот беше принуден уште неколку дена да
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престојува во Пловдив. Во меѓувреме синот на Тимурташ-паша,
војсководацот Јахша-беј беше именуван за раководител на 5.000
борщи — беше исправен во граничниот појас епрема Србија,
т.е. во провинцијата на Шехир Koj (Пирог). Toj кота пристигла,
ообра богат плен, то обиколи оиот Kipaj и се врати. За ова
бил известен кнезот, кој веднаш упатил 15.000 војници. Тие
се вратиле разочарани бидејќи тур ските трупи веќе се наотале
во своите бази. Силите :на двете страни беа добро подготвени.
Падизшахот издаде наредба за движенье и (заедно со армијата)
тргнза на пат и допзатува во Ихтиман. Намеравајќи пред непријателот да о т и т е на бојното поле, по кратко задржување тој
тргна кон боизштето. Кота армијата пристигла во Кустендил,
беше дочекана од управителот еа оваа прсшинција Константин,
кој предавајки ви своите скапоцени подароци се поклони пред
пад1ишахо!т и веднаш, со сите свои трупи, им се приклучи на
победоеосните сили. Бројот на муолиманоките воени сили беше
знатно помал од непријателот. Бројот на муслиманските борщи,
во ОДНО1С еа непријателот, беа само едеа четвртина. Но и покрај тоа, кота во редовите на непријателот се прошири веста
дека османската (армија ее еаова на пат, и е во еепосредна
близнеца опоменатите беа зафатени од страв и ужас. Потоа
потресени од OBiaa информация, тие се собирая и одржаа вер*
ски обред и церемонии. Некой од раководителите еа непријате л ската армија предложила веднаш да се излезе на боиштето.
Некой од нив бараа да биде испратен пратеник, кој би го
предизвикал и предупредил турскиот владетел, и кој притоа
би )ш нроцанил силите на турската армија. Н а крајот беше
испр!атен пратеник со писмо, во чија содржина ice омаловажувал турскиот падишах. По пристигнувањето на пратеникот, тој
беше со слушан. Toj не се воздржуваше од предизвикувања и
крути предупредувања за последиците на војната (80 б). Изнервираниот владетел наредил на пратеникот да му биде овозможено да ги види силите на армијата, кој потоа, пред султаеот
рече: „Ако со силите што ги видов сакате да не испланште,
треба да знаете дека ние располагаме со десет пати поголема
армија“ . Предизвиканиот султан одговори:
„Муслиманските
сили секојпат биле малоброј|ни, но еекогаш победоносни. Дооегашните настани потврдувяат дека мал број квалитетни муслимани еекогаш извојувале сјајни победи и тоа над десетпати
поголеми !армии. На вапште кралеви и владетели кажи им до
бро да се подготват. Победата ќе се види само на Кооовската
рамнина“ . На пратеникот му беше дозволено да се врати. Вед
наш потоа ладна наредба исламските сили да тргнат на пат
кон целта.
11 Историја
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С оветувањ ето н а султан М ур ат

Армијата се приближуваше до непријателот (81а). Полэувајоќи еден краток .престој на патувањето, владетелот ги консултира овоите во ежи советници и р!аководителите. Собирот се
одржа пред царскиот диван. Владетелот се обрати до Гази
Евренос-беј и побара да го изложи овоето мислење за начин-от
на војувањето. Овој се заблагодари на семокниот бог и реже:
„Моментот на војувањето со еепријателот е близу. Важно е да
се стигне на боиштето пред непријателските сили и да се избере погоден положај. Потоа треба веднаш да отпочнаме со
дејствгување. Важно е главниот напад да не отпочне её додека
нелријателот не се растури и не ги смеша овоите редови, бидејќи
не е леоно да се скрши отпорот на еден таков јак железен
кордон. Треба да се чека да се појават пукнатини во кордонот
и да отпочне нападДт (81а). Мислам дека -на ваков начин непријателот меже да биде поразен“ .
Предлогот на Евренос-беј се усвой и тие се обврзаа да се
постапи слрема овој план. Се раздени и армијата трона кои
непријателот. Биле одре дени и испратени извиднички трули на
чие чело се наогаа споменатиот Евренос-беј и пашата прочуен
со името паша Јигит, кои движејки се како претходница -наидоа еа еекој лланински дервен чуваи од 30 силни и способни
дервещши. Бидејќи истите не дозволија премии, ее укажа по
треба за применување со сила. Помеѓу друште старешини тука
се наогаше и Гази Евренос-беј, чија стрела, сигурно го погодуваше или коњаиикот или неговиот коњ. Тогаш тој истрела
на еден од мухафизите и го усмрти. По пристшнувањето на
друште извидници се отпочна битка, каде што беа ликвидирани
о сум дер1венџиски мухафиэи, неколкумина побегнаа, а неколкумина беа заробени и доведени чред царскиот диван. Споменатите Еврееос-беј и паша Јигит то преминаа дервенот и ре
ката Морава и дојдоа на тар1иторијата на одна каза, каде што
слободно маршираа, a непријателеките сили се воздржуваа од
напаѓање. Потоа, падишахот заедно со лринцот Јилдирим Хан,
се качи на едно виооко место; ш ироцени силите еа непријателот и дојде до заклучок дека бројот на муслиманските труни
е петпати немал од непријателските. Со цел да -бидат преземени потребни мерки беше одржан состанок на функционерите
на армијата. Некой од нив предложила камилите да бвдат ставени во првиот ред, зашто од нив коныите на еепријателот би
се исплашиле и растуриле и би насталил погоден момент за
изведување на општиот напад. Тогаш принцот Јилдирим Хан
рече: „До с е т во кој и да е бој не сме се служеле со иэмама,
туку сме се потпирале на севишниот бог. Мислам дека и ово]
пат треба да вложиме извоереден напор; да се бориме и да се
надеваме на пораз на непријателските сили и извојување славна
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победа. Падишахот ja потврди мислата на привцот и го благо
слови (816). Придают баше поддржан и од војсководецот Алипаша, кој рекой дека со цел да му се претскаже го отворил
коранот .и му паднал ајетот: „Посланиче! Бори ;се со неверииците и лдавмерните“ и поради ова се надавјал на божја милост
спрема муслима)нск1ите сиахии. Падишахот се развеселил од
ова претскажување и му се заблатодарил на оамоквиот бог.
Тогаш црозборел и везирот Тимурташ-паша. „ Изведувањето на
камилите во прадните редови може да има позитивни реэултати, но треба да то имаме предвид и обратниот ефакт. Непријателот располага со топови и пушки. Ако на камилите биде
упощребено ова огнено оружје тие може да се иоплашат со
што би бил лредизвикан перед во нашите редови. Поради тоа
сметам дека треба да се потпреме на милоота на севишниот
бог; да се надев1аме на помошта на божјиот пратавик; да го
вложиме оиот можен напор и да стапиме во борба. Сметам
дека само на таков начин може да биде извојувана победа и
непријателот да биде воразен“ .
Падишахот со посебно задоволство то благослови пашата
и беше усвоено едногласио решение за начинот на раопюредувањето на труните. Утредента беше пристапено кон средувањето на редовите на армијата и положајот на боиштето.

Молитвата на падишахот
Беа .наетапиле вечерни часови (82а). Беше решено утре
дента да биде извршен сестран напад. Тогаш отпочна да дува
силен в стар. Боиштето беше тхрашлива рамнина. Земајќи ja
предвид /критичната положба на споите труви владателот беше
вознемирен. Падишахот се плашеше силниот оветар да ее дува
во лицето на неговите труни и да не им ги запраши очите на
спахните. Падишахот беше вознемирен и поради бројната по
ложба на Н1епријателската армија. Паради оетю ова владетелот се повлече во iCBojoT шатор, квде што во caiMorajia се обра
ти до семокниот бог. Признавајки ja својата немок, владетелот
се почувствува како ниско битие на сторителот. Ставајќи го
челото на земјата и извршувајќи го исламокиот најважен обред,
падишахот се поклони на севишниот, эаплака и ги упати своите
еајискрени молитви за укажување помош и милост на муслимаиската армија. ;Меѓу другого падишахот замоли да заврне
дожд, со што 'би исчезнала прашината, која на муслиманските
бсрци може да им оневозможи извојување на победа. По дюлготрајни, онширни и рааноовидни молитви, кои беа оледени со
плач, владетелот заспал и сонувал дека од небото дошол не·
кој ангел, кој располагал со дождовите. (83а). Toj известил
дека сите нагови молитви и барања биле замени предвид; дека

11*
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му биле отворен« небеските врати и дека сите навидливи сиди
ќе му лристигнеле на помоги. Потоа владателот се разбудил
и повторно се поклонил ,на семокниот сторител. Тогаш завреа
убав 1ДОЖД и правот кој го вознемцруваше падишахот исчезла
од површината на бојното поле. Така падишахот се увери дека
молитвата му е удоволена и остана со надеж дека ќе м у [биде
укажана божја милост и ќе му се оетвари целта.
1

*

Распоредот на муслиманските сили

Штом кралевите на немуслиманските сили беа го одре*
диле денот за отпочнуваше на ненријателетвата, падишахот почна да се занимава со распоредувањето на армијата (83а). Принпот Хилдирим Хан баше го именувал за сердар на десното крило,
а за помошен кадар на крнлото го распоредил војеководецот
Сарудечпаша и неколку други прочуени руководители. Вториот син, принцот Јакуб Челеби го назначи за сердар на левого
крило на армијата заедно со војеководците Инде Балабан, Дерда Балабан и некой кумина друш иетакнати и способни бегови.
За сердар на помошните сили на десното крило го одреди вор
сководецот Евренос-беј , а за сердар на помошните сили на левото крило Инебеј Субашија. Двајцата војсководци беа вешти
и испробани бегови. Сите исламски владетели и упр1авители,
кои учествуваа во овој победоносен поход беа распоредени на
положаите десно и лево од султанот, кого го онколиja како
ѕвездите-месечината. Чаушите на Високата порта ги ередија редовите и ти припремија. (836). Големиот везир Али-паша и војсководецот Тимурташ-паша ги зазедоа своите места, од левата и
деоната страна на падишахот, и се зафатија со распорадуваше
на одредите и на едиеиците. Ханичарите беа наредани пред па
дишахот. Топовите и тоичиите беа оместени на вообичаените
погодни места. Потоа сите војни потреби беа натоварани на камилзи кои едеи до други беа наредани зад војните единиди. Со
густиот рад од камилите беше направена јака тврдина. За чу
ваше на овие потреби беа одредени 2.000 борци, вооружени со
огрели, кои биле оставени зад камилите. Покрај овие и на дес
ното и на левого крило беа додадани по илј ада борци, стрелци,
од кои беше побарано неприј ателските сили да ги опсипуваат
со стрели (836).
Распоредот на неприј ателските сили
Кнезот Лазар ги собрал своите воени единиди и рекол
дека ако еакој од нив усиее да го зароби турскиот владетел тој
ќе му поклонел десет тврдини и керка му, а кралот на Босна
ветил дека ке му даде пет тврдини. Покрај кнезот и бооаыскиот
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крал, н етто в е т л е и другите владетели, учеоници во oeoj по
ход. Внукот од .брат на кнезот Лазар, прочуениот В7лк Оглу, кој
бил познат со својата храброст, кралот на Босна и владетелите
на Молдавија, Влашко и Албаноија се обврзаа секој да изврши
посебее жесток напад и да вложат секаков можен напор во
спротиветавувањето на турскиот падишах. Додека владетелет
и тлавниот командант на муслиманските сили преку целата последна вок се обр 1аќале со молитви до семокниот бог за милост;
седумте кралеви, кои се наоѓале во непријателските оојузнички
сили се занимавале пак со своите вообичаени нечесни дела·
пиеле, се пијенчеле, биле воображнени и се фалеле. Синот на
кнезот Лазар кој верувал во својата вештина и во оправданоста
на своите предлози, се обратил и побарал уште тва нок да се из
врши ненадеен вокен удар, бидејќи бројот на муслиманските
сили бил помал (836). Според наговите зборови «било осигурано
дека по таков напад турските трутш оке бидат растурени и поразени а преживеаните ќе ш зафатело панично бегство. Мио
зина од непријателските раководители го прифатиле овој пред
лог. Тогаш зел збор вој|сководецот Ѓоргија, кој раководел со
5G.000 непријателеки 1војници и рекол дека во случај на таков
напад повеќе турски сили ќе ja исползуваат ноќиата темнина
и 1Ќе еајдат начин за бегство; дека ее треба да биде проиуштен
приготвевиот лов и дека е важно овците од доведеното стадо
да не бидат пуштени да се вратат живи и здрави. Дали на христијанскиот народ некогаш му била дадена ваква прилика?
Според нетовото мислење нападо!т требало да биде одложен
до разденувањето; да се борат дење и да не дозволат векој да
се спаси жив и здрав.
Со овие зборови споменатиот ги убедил воображените пијаеи кои се одрекле од (нокниот напад. По разденувањето непријателските раководители ги подредиле .своите воени единицы
и на секое важно место одредиле по еден прочуен војсководед.
Синот на кнезот Лазар еднодушно бил назначен за командант
на централните сили, внукот по сестра за сердар на десното, а
кралот на Босна на левого крило. Првенците на Унгарија,
Влашко, Молдавија и Албанија биле распоредени во крилото на
Чешка. Потоа воените редови биле снабдени со сите потреби.
Напријателот бил воображен и уварен дека победата си-

1’урно ќе се извојува. Поради тоа на секој коњаник му било
дадено по едно јаже за врзување на заробените муслимани и
тис се надевала дека нив ќе ги иродадат во западно-европските
земји за скапи пари со кои ќе купеле орабрееи чаши од каде
што пак ќе пиеле вино. Mery нив ее наоѓал некој комичар, кој
по овие фалби рекол: „Доеега многупати муслиманите ги врзувале заробените христијански војници, но никогаш никој не
чул дека христијаните врзувале заробени муслимани. Ми се
чини дека овие ортоми ќе послужат за врзување на оние кои
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ѓк подѓотвилес‘ . Резултатот од Кооовската битка по&ажа дека
овие ортоми биле приютвени за врзување еа заробаниците од
непријателската армија (846).
Ообедата на Гази Султан Мурат
По средувањето на единиците иа армијата, а по еаредба
на падишахот, борбата ja отпочна воj сководецот Хаџи Евреносбеј, Kjoj еареди непријателот да биде опсилан юо стрели. Напа
дет беше -многу жесток. Еден дел од ееиријаталската армија
се растури. П-рвите жртви беа огромни. Но многубројнита полкови на непријателот, во ууржш напредувзаа кон левото крило.
По жестокиот краткотраен бој, непријателот ш принуда муслиман-ските сили да се повлечат при што муалиманските и
христијанските трупи се омешаа. Непријателот еапредуваше и
ститна до твр-дината составена од товарените камизли, греку
кои никако не успеа да помине. Тогаш ѕвечеа само оабји. Се
водеше жестока и крвава битка. Жртвите на двете страни
беа огромни. Кота принцот Јиддирим забележа дека левого
крило се наоѓа во критичиа положба, веднаш ококна во борба да пом огн е на левото крило на муелизманските силзи. Кота
гс видоа лриетигнувањето на Јилдирим Хах во помош, воените
единици на левото крило повторно живнаа. Принцот Јилдирим
еаправи удар, -сличен на отин и гром и не дозволи непријателот да ти отвори очите. Жестината на ударот и на борбите
во овој момент беше наопиолива. Херојските напади на прин
цот Јилдирим станаа пример што ги охрабри очевидците, т.е.
емирите, раководителите еа спахискизте сколи и друюите сердари
на муслиманеката армија, кои земајќи ja предвид критичната
положба на принцот Јилдизрим Хан се фрлија во борба со
хероизам и извонредеа пожртвуваност. Со повикот „Денос е
нашиот ден“ во борба се фрлиле и војсководците Гази Евреносбеј, синот на Тимурташ-паша, Јахша-беј, Л ал а Шахие, Иса-беј,
Саруџе-паша, Ине-беј Субашија, Кара Мукбил, Инџе Балабан,
Дерџа Балабан, Ширмерд Оубашија, Мустеџаб Субашија и другите раководители на спахиската војека. Кота овие ое фрлија во
боиштето настапи најкритичкиот момент за еудбината на нетгријателаките сили и за нивните раководители. Извршениот удар
и укажаната храброст беа извонредни. Тогаш седумте кралеви,
кои управуваа со непризјазтелската армија и кои пораню мислеа
дека се ламја со оедум глави, почнаа да бараат начин за спаеување на своите драгоцени животи и некое засолниште. За
MHOiry кратко време се отролеа цела река непријателска крв.
На врвот на еакое копје од секој муслизмански борец .се наоташе по одна неиријателска тлава. Тогаш во радовите на непријателските сили се појави безредие и паника. Разновидните не166

пријателски звамиња кои се виореа, за кратко време исчезеаа
од бојното иоле. За краток период огромниот оојузнички ообир
и вавидената непријателска армија беше поразева. Наместо
живите, е а боиштето остана а мртви и оекој муслимански војник зароби по неколкумива врзувајќи ги со јажињата што беа
подготвени за заробените муслимаии. Така се обвистини изговорейото од комичарот, кој ее шегуваше со хриетиј анските оили.
Кратко речено, жртвите (на непријателот во оваа битка беа
огромви. Еден дел од непријателските коњаници одвај побегна и се спаси од сабјите на муслиманеката армија. Заробените
немуслим-авски владетели беа доведени и предадени на пади
шахот Гази Худавендигар. Ова стана во времето помогу икиндија и гхрвите вечерни чаоови (85а).

Убиството на султан (Мурат)

По извојувањето на победата еултанот Мурат многу се
израдува и беше задоволен (856). Бидејќи го доживеа денот
еа тоталниот оораз еа оваа огромна непријаталска армија, беше
убеден дека му ое удоволија nopaieo упатените молитви до
севишниот бог. Поради тоа и по втор пат се наклони иа семокниот сторител. Но падишахот мислеше дека му се удоволени
само двете нешви желби. Упатувајќи ги своите еајискрени
молитви падишахот, како роб и грешник, се .обрати до севиш
ниот со своите три желби. Првата беше заврнување еа дожд,
втората — извојување на полна победа и третата — да му
подари маченичка смрт за својата вера, како би го добил славниот пазив „шахид“ . Бидејки ги проживеја давовите еа двете
свои желби, падишахот беше радосен, но не м ож ете а да не
почувствува и тага, зашто третата желба не му беше удоволеиа.
Потоа по чудна случајност падишахот го доби звашето „шехид*'\

Подробностите за овој настан

Некой од седумте владетели, кои раководеа со непријателската армија, беа убиени, некой эаробени, а некой пак побегнаа од бојиото поле. Двајцата принчеви и повеќе воени фуекционери е а османските оили тратаа по растурените непријателски војници и беа оддалечени од боиштето. Падишахот беше
расположен и шеташе по боиштето каде што лежеа лешевите
на убиените и згазееите иецријаталски војници. Тогаш се дигна
еден х р и с т и ја н и н , кој лежеше меѓу убиените, и плачејки изговори дека поминал во исламската вера, дека имал некоја тајна
и дека тоа треба да му го каже на владетелот. Лоради тоа барал да м у биде укажана мизлост и да биде доведен пред него167

вото величество. Чаушите ее обрнале внимание еа неговото
барање кој и понатаму молел и то оовторувал своето баранье.
Ова му œ преиесе и еа падишахот, кој поради хуманиот харак
тер еаредил да биде доведен. Молителот беше непознат (856).
По извршееото дело се откри дека тој бил еден од седумте вла
детели кои раководеле со непријателеката архија, дека бил „бан“
на еекоја провинција и дека се викал ;Милош Никола37). Споменатиот бил ранет од еекој муслимански војеик, бил ооборен
од неговиот конь и оставен жив меѓу мртвите. Кота споменатиот
го забележал движеньето еа падишахот и е а еаговите војоководди и чауши решил да ее биде заробей и понижен, да го
докаже своето јунаштво и зад себе да оотави име кое хе се
споменува до последниот ден на овој век. Мислејќи да го одбеше лонижувачкото ропство и да ои обезбеди слава, тој стана
и побара да биде доведен пред падишахот. Целта на неговото
величество баше укажување е а хуман тест бидејоќи според
неговата оценка молителот бил иакој немохее еиромав. По издадената еаредба да œ доведе и кота се приближи да ,ги бакне
нозете на владетелот, наеднаш го извади отровеиот нож, што
го оокрил во појасот и ударајќи го во стомахот, на падишахот
му зад аде смртоеоана рана. На ваков начин злосторникот ja
спечали баравата слава. Раната беше ееизлечлива. По овој злоотореички акт, падишахот беше радосеи бидејхи му беше ис~
полнота и третата желба. Со ова и сл авно то им е еа нег ов от о
величество беше запитано во спиоохот на оние, кои ти жртвувале своите животи за славната исламсха вера. Тогаш пристиг.на и принцот Јилдирим Хан, кој за последен пат во животот,
на овојот родител му ja бакна раката. Неговото величество му
го повари престолот на 01сманлиските земји, го благослови и го
ооеетуваше. По кратко време падишахот изговори „хелимеси
шехадет“38) и ja исиушти овојата милостива и племаните душа.
По извршувањето еа злостюрвичкиот акт Милош беше убиен и
распарчен. По убиството еа султаеот Мурат, сите христијаесхи
пратевици кои требале да се поклоеат пред падишахот биле
фахани за рацете од капудибашиите еа Дворот и секогаш еа
ваков начин биле доведувани пред царскиот престол.
По смртта на падишахот иристигна и помладиот принту
Јакуб Челеби, кој, трагајхи по остатоците на еецријателот, беше
оддалечен од бојното поле. Врз основа на донесаното решение
од 1Н01ВИ0Т падишах и од функдиоверите на оајвиоокото тело
е а осмавлисхата власт, а со дел падишахот да остане сам на
својот ’п рестол и државата да биде сочувана од расцеп, прин
цот, споменатиот Јахуб Челеби, беше погубен. Ковчезите на
37) Во текстот е јасно напитано Милош Никола на место Милош Кобила.
38) „Нема друг бог освен Алах, а Мухамед е неговиот пророк“ .

посмртвите останки на двај цата шехиди, т.е. на таткото и на
синот беа пренесани во Бруса. Се вали дека убиството на сул
танат Мурат било извршано на 4 рамазан 791 година39) (866).

Освојувањата на султанот Јилдирим Бајазид во Румелија

Пред да ги освой тврдините кои се еаогале во Анадолија
падишахот Јилдарми Хан решил да ja освой територијата на
кнезот Лазар, од каде што авоаните 1сили би се вратиле со
богат план. Доварувајки ja оваа важна задана на војеководецот
Тимурташчпаша за кратко време, поѕкрај кратовскиот рудник и
провинциите што му ирипагале биле оовоани и други рудници
к поголемиот дел од територијата со кои ущравувал сломенатиот кнез. Некой маета биле и ограбани. По некое драме, пренееувајки огромно количество од военнот плен, иашата допатува во Виооката порта. Во меѓувраме Окопје и околните
места беа доделани на истакнатиот и поэнатиот емир Паша
Јигит, ;Koj се зад олжи со освојувањето на некой места во тој
крај. Извршувајќи ja довераната задача тој се вр1ати со огромни
количества запленети разновидни имоти . . . Војсководецот Евре··
нос-беј пак беше испратен во седиштето на својата управа, градот Сер. Во меѓувреме и тој ги освой тврдините на Воден и
Четеруз, ое врати во Бруса и обрнувајош се до падишахот, му
ги предаде донесените подароци. Собраните имоти падишахот
ш потроши за хумани цели и тоа ооѕида џиновска џамија и
медреса. Изгради и еден долг канал со виооки йемери што
проаѓа низ планина по код тече вода, доволна за три воденички
камења и за наколку чешми во секое маало. Така тој го снабди
градот со вода. Изгради и адно заовие за дервишите на шејхот
Ебу Исхак (906).

Женидбата на султанот Јилдирим Хан со сестрата на В'лк Оглу
и оддавањето на владетелот и на нешвиот везнр кон
расигоадштво и неморал

Војсководецот Тимурташ-паша ги окупирал поголемиот
дел од териториите што се наогале под управата на кнезот
Лазар. Земајки ja предвид непобедивоста на /султанот Јилдирим
Хан, владетелот В лк Оглу, кој беше еден од најистакнатите
христијанеки владетели, се обврза да го плайа цизието, ее по
кори и извршувајќи юакаква поставена задача /ое спријатели со
падишахот. Споменатиот Влк Оглу имаше многу убава сестра.

39)
27. V III 1389 год. Во датата згрешил за два месеца бидејќи Косовската бит
била во јуни, а не во август.
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Со цел да пи одржи лријател ските врски неа му ja испрати на
падишахот. Влк Оглу се обратил до сестра ои велејни й: „Аюо
султанот е љубезен спрема тебе и ако бидеш иегова миленица,
сакам да инсжстираш да ми бидат дадани тврдииите оа Омедерево и Гуверцинлик; да гарантираш дека ќе се покорувам,
дека верно ќе служам и дека нема да го осрамотам“ (93 6). Таа
кога атристигнала (во царскиот двор, падишахот лудо се вљубил
во ееа, се повлекол од секаква државна работа; отпочнал денонокно, да се забавува со неа и заборавајќи ja забр1аната .на
севишниот почнал денонокео да иве. Понекогаш се каел и се
обидувал да се откаже од овој грев, но кога се состанувал со
неа бил принуден да ja удоволи желбата еа својата љубимица.
Под нејзино влијание падишахот деноноќно бил пијан.
Еден ден ееговото величество се оостанало со големиот
везир Али-паша и му рекой дека пијанчењето ее доликува на
кивните семејства, но тој е е можел да се откаже бидејќи српската убавица била љубителка еа алкохолот. Нечесниот муфтија Али-паша одговорил дека пиењето не било важно; важно
е владетелот да кода цврсто убедувавье, да биде справедлив и
да има добар карактар.
Везирот Али-паша бил добар паучник, но не и човек со
цврст кар актер и мор ал. Освен иотстрекнувањето — падишахот
да трше по натот на алкохолот, големиот везир му рекол дека
на неговото величество, покрај вин от о му се неопходни и ве
сели младинци и убавици како трендафили. И везирот често
учествувал во пијанчење и одобрување секакоов акт на немор1ал. Се вели дека употребувавьето на млади момчиња по ш амите во Румелија било В)Оведено за времето на Али-паша (94а).
Неморалните и расипничките акти на падишахот и на ееговиот
везир се ширеа помеѓу сите смири и везири, стари и млади.
Паради сето ова се шизреше 1Корупц)ИЈа и развратништво.
По овој лат тргааа сите функционери, па -и кадиите. Се отвори
вратата на подмитувањето. Дури тогаш владетелот се разбуди
од оонот на небрежноета. Се воведе јака контрола. Неколцината чесни кадии беа иманувани за ревизори и контролори,
како во Румелија така и .во Анадолија. Пред падишахот беа
доведени 80 кадии врзави со синцири. За секој од нив била
одржана судска расправа и беа осудени на смрт за да ги надоместат сите нанесени штети. Падишахот наредил да се затворат во еекоја дрвена кука и да бидат запалени.
Овие кадии беа восоитаници на споменатиот Али-паша,
кој поради тоа се срамуваше да интервенира за нивното ослободувавье. Тогаш тој решил на друг начин да бидат помилувани (946). Во двор от живееше безобразниот и веселиот комичар по име Хабеш, кој го забавуваше падишахот. Со цел да
издејствува помилување на кадиите, везирот го повика комичарот и даЈвајки му 20.000 акчиња побара тој да еајде начни
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како би то убедил негоВото величество Да Пи пюмилува кадийте.
Кориотољубивиот Х-абаш, кота ©остановил дека владетелот е
(расположен·, побарал од «е го да му биде дозволено да то посети
управителот на Константиново л. Падишахот то зацрашал каква
работа има во тој град. Toj одговорил дека еамаравал да доведе етотина полови и калуѓери, бидејќи падишахот наредил
уапсените кадии да бидат погубени. Доведените христијански
свештеници би ти заманила споменатите кадии и би ш заменувале шеријатско-правните работи во казите. Неговото вели
чество знаете дека она е шега, то новика големиот веэир и побара да то изложи своего миелење. Пашата одговорил дека кадиите не биле добро шгатееи од бејтулмалот и затоа иримале
мито.
По долги консултијрања се реши, насекаде, (во секое кадиство, за оекој составан и напишан судски документ да биде
наллатано по 25 акчиња такса; ообраните пари од овој фонд
да служат за исплатување на кади-ските плати, а при склучувањето на бракови да се наолатува по три дирхема (95а). Значи,
во 1055 година40) бил изгласан закон за сите аклучани бракови,
соетавани хуџџети, за напишани докуманти при иопитувањето
на сведоците и за подвесените претставки да бидат наплатуваии
по 25 акчивыа; за ооетавување на „итикнами“ по 60, за издавање
мурасели по 6, за заведување на накој документ во сиџилите
по 8 акчиња, и тоа на име „ресмчи сщшл“ , и за физичките далби на оставнините 15 акчиња „реом-и кисмет“ . По ваков из
гласан закон кадиите беа ослободени од смртеата казна, но на
мнозината им беа избричени брадите. На ваков начин голе
миот везир уепаал да ти спа-си од смртната казна...
Падишахот и понатаму продолжил со своего ггијанчење
и се забавувал со својата убавица. Небрежноста на владетелот
спрема државните проблеми достигна кулминација (956).

Освојувањето на Солун и Лариса
Кори-стеј.ќи ja небрежноста на падишахот спрема општеств!ените и државните проблеми, кралавите на Венецща, Фран
к а , Ганова и Шпанија склучија еојуз и тршувајќи по мороки
пат пристигнаа пред градот Солун. Се истоварија во околните
места на овој град; опљачкаа некой места од тие провинции,
убија и заробија луге. Кота беше падишахот известен за овој
н-апад, се пробуди од својот безбрижан сон. Беше зима. Секој
се одмараше ©о -своите живаалишта. Но анаргичниот владетел
то зафати тн-ав и веднаш -трпна и на пат кон Румалија ja онколи
тврдината Солун. Иотоварувањето на В!оаните еили и опколу40) Mery 27. II 1645 и 16. II 1646 год.
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вањето на тврдинава беше изнршено од коријата. Веднаш потоа пристишаа огромни непријателеки оили. Но воените еили
еа падишахот беа сигуреи во победата (956). По неколку дена
беше издадена наредба за јуриш. Беше извршен напад, при
што грмеа пушки и топови. Муслиманаките сили ce бореа изговарајќи ш славното божјо име. По кратко време над тврдината
беше истакнато муслиманакото знаме. Така беше освоен градот,
сличен на Истанбул. По оевојувањето беа имееуваии мухафизи
кои се грижеа за безбедноета еа оваа ѕтврдина.
По оовојувањето на Солун владетелот продолжи со оовојување на други тврдини по крајбрежието. Тогаш и тазрдината
на Еыишехир (Лариса) беше приклучена 'кон муслиманеките
румелиоки территории.
Овие настани беа во 796 година.41) Бидејќи настали есен
царските трупи беа демобилизирани. Расположениот падишах
се оовлече во својата преетолнина, градот Бруса.
Освојувањата на султанот Јилдирим Хан

Во османли ската литература се зборува дека од 798 па до
800 година42) султанот Јилдирим Бајазид се заеимавал со освојувања. Во некой акции тој учествувал лично, а во некой кеговите војеководци. Тогаш падишахот решил да го освой и Пелоионеакиот· Полуостров. Зато a тој допатувал во Вер и веднаш
отпочвал во околейте места да испраќа свои акинции. На та
ков начин и за кратко свреме беа оевоени некой провинции,
околу овој град. Падишахот во Вер изгради еден имарет. По
извесно време владетелот допатува во Воден, каде што изгради
џамија, имарет и некой други вакафски згради, и, испраќајќи
доволен број трупи, ja освой тврдината и околейте провинции
на Трикала (1006).
Борбата со Албанците

Управителот на Албанците имаше многу убав син Искендер. Бидејќи татко му го иопрати во царскиот двор, тој беше
забележан и од владетелот. Kora почина татко му, падишахот,
го именува за валија на овој вилает, но по преземањето на
должноста, Искендер го заборави доброго на владетелот и отпочна да шъачка некой места од заштитените царски земји.
Kora царскиот двор беше известен за злосторничките дела «на
споменатиот Искендер, падишахот го назначи за сердар Иса-беј,
син на Исхак-беј и точно во 842 година43) го испрати кај Албан41) Mery 6. X I 1393 и 26. X 1394 год.
42) Од 16. X 1395 до 12. IX 1398 год.
43) Mery 24. VI 1438 и 13. VI 1439 год.
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ците. Со цел да га среди внатрешните државеи работа, сам оста
на во Одрин. Победоносната војска, навлегувајоќи во албанската земја, еекој дан оевојуваше по н етто. Беа оовоени повеќе градови на Албанците. По собирањето на богатиот плен,
ооманските војски се враќаа кон царскиот двор, но кога еден
дел од труните пристигааа во дервенот, се виде дека споменатиот Искендер им го преоекол, патот и ш чекал. Тогаш беа
убиени сите заробеници и, освојувајќи га сите премини и дервенции, трупите се вратија во Виооката оорта (174а).

Тргаувањето на султанот за освојување на Акчехисар (Кроја)

Mery разнородните народи и румелиските неверници живеат и Албанците, чиј морал и обичаи се цврсти како и еивните живеалишта и домовой. Познато е дека Албанците тенжо
можат да бидат верни во оветските и во вероките работа, а и
во поелушноота кон владетелите и султаните. Точно во 852 го
дина44), кога насекаде владааше мир падишахот баше известен
дека некой елементи од албанските неверници го откажале
плаќањето на цизието и дека друга доварливи луге на владе
телот ja откажале послушноста кон мухафизот на оваа гра
ница, Албанецот Искендербег, и поради тоа (Искендербег) го
иопратил овоj от братучед по име Иомаил-беј во резидеѕнцијата
на султанот Мурат да бара помош. Владетелот решил на чело
на овие труни да биде престолонаследникот Мехмед Хан. Пред
cè, како најчувствително место баше оиколен градот Акчехисар
(Кроја). Бидејќи и по силните напади, кои траеја цели два
ипол месеци, тврдината не беше освоена, биле пресечени каналите за вода. Се подави »голем недостиг на вода. Положбата на
непријателот беше влошана до крајна мера, и сакале не сакале,
неверниците беа цринудени тврдината да ja предадат на исламскиот падишах. Победоносната војска ja освой тврдината и
ообра скапоцен плен. (1836).

Заминувањето на султанот за да ja освой Албанија

(2476). Беше речено дека кои пактот оклучен помогу Y h гарците и Французите, се придружила и Албанија. Мислејќи
само на нив, владетелот султанот Мехмед Хан тргна кон албанската земја и како собирно место на спахиите го одреди би
то л ското поле. (248 а). Потоа во 871 година45) тој нападна на
44) Mery 7. Ill 1448 и 23. II 1449 год.
45) Mery 13. V III 1466 и 1. VIII 1467 год.
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Албанија, така што во сите планини и иолиња на овој крај маршираа единиците на неговите коњанички оили. Непослушните
лица беа ©рзувани со синџири и ставши во пранги; беше освоен
слот вилает, а сердарите беа истребувани. Потоа насекаде беа
испратени акинџии кои собираа убави синови од Албавците и
со -нив го зголемија и лотполнија бројот на цароката армија.
Миозина Албании, кои живееле во високите кршовити планини, дојдоа, ое иокорија пред царскиот престол и беа ломилувани. Тогаш се издаде ферман за ѕидање на една тврдиеа, во
која требало да живеат припадниците на исламот. Kora била
завршена тврдината й се дало името Елбаоан. По сено ова, собжрајќи (богат плен, ее трапна кон ирестолниеата на Империјата, градот Одрин (248 а).
Вториот поход на падишахот во Албанија
Беше укажана потреба султанот повторно да тропне за
Албанија. Во царскиот двор се движ ете еден младич по име
Искандер. Овој младич долго време ш ужинал сите благодети
на царскиот двор, и беше носпитуван како љубимец на Високата порта. Но тој случайно беше поттикнат и излагай од некои немуслимански гаволи и не водејќи сметка дека потекнува од ушедна фамилија беше се вљубил во власта и полна л
да управува со таа земја. Породи тоа тој побегнал, пристигал
во Албанија се откажал од исламот, и по пат на измама и
итрина успеал во оваа земја да преземе неколку тврдини. Покажувајки дрекост и неверност, тој ja одзел и тврдината Елбасан, со ждана од тогашниот султан. Дознаѕвајќи за ова грубо
предаветво, султанот рано во пролетта на 872 година46) подготвил многубројни воени сили. Потоа тој тргнал на нивно чело и
влегол во длабочините на албаноките земји. Штетниот цредавник Искендер се (248 б) повлече во виооките планини и га упо
треби како заоолниште. Исламските спахии одеа .од планина
на планина и дојдоа до едно место каде што војник, ако не го
познана теренот, никоюаш не би успеал да ее пробие. Овие висини и засолништа на бунтов1Ниците беа апколени, и тоа од
едната страна со силите на Румелија, а од другата со борците
на Анадолија. По опколувањето, воените сили на Анадолија изврпгија ненадеен напад. Јуришот беше извршен ноке и оовладувајќи га тешкотиите тие се нафрлија врз собраните бегалци.
Беа водени жестоки борби, каде што мнозина беа убиени или
врзани, спроведени до падишахот и лишени од животот. Заробените жени и деца и запленетите разновздни имоти ти на46) Пролет 1469 год.
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следите живите победници. На ваков начин албанските земји
беа исчистени од неверничките елементи. Успевајки да ja спаси
само овојата глава, итриот Искандер успаа да се орефрли во
западнике замји. По таквата чистка омелиот владетел реши овој
вилает да биде поделан на два еанџака. Нив ги додели на своите
слуги кои ова го заслужувале. По извојувањето на победата
владетелот решил да се врати во својата престолниеа. Бидејќн
тогаш се олушна дека во Вумелија се подавила куга и колера,
падишахот тргна кон бреют на Црно Море, каде што се одмори.
Решението на падишахот за војна со Албанците
(351 а). Владетелот испрати ферман и побара управителот
на Галиполе, зетот Синан-паша, кој бил капудан, веднаш да
оодтотви 300 бродови и да тргее кон приетаништето на Ва
лова и таму да го чека падишахот. По ваквата наредба, точно
на 3 џумазел ахир 897 година47) се крена знамето и бродовите
тргнаа кон Валона. По 1цриститнувањето на трупите во Тенелен
настапи месецот рамазан и тие престојуваа во овој град и се
одмараа рели 24 дена. Со цел да бидат обезбедени некой неоеигурени места и критични проагалишта беше одреден и ислратен во екселенрија Даутллаша со доволен број јаничарски и
други 'Сили. По заминувањето тие опколија некой места, ги
оовоија, заробија неиријателаки војнири и им одзедоа богат
плен. Покрај оиие што беа убиени во бор|бите, илјаднири луге
беа врзани и испратени до Високата порта. Помогу нив се наоѓаше и иочеэнатиот сии на албанскиот сердар, кој иритоа беше
иогубен. Една петина од запленетите стоки и од заробените
младинци и деводки беа задржани за државата, а другите че
тири петини беа раздел ени меѓу борците. Така, рајата на освоеното гранично подрачје беше обврзано со џизие. Бидејќи на
стапи зима трупите на чело со падишахот тргнаа кон престолнината.
При враќањето кога армијата стигна во Прилеп, се случи
чуден и страстен настан. Во близината на овој град крај патог
што водел за Прилеп, се сокрил некој непозеат злосторник,
кој при проаѓањето на владетелот, сосема ненадејно, ©о полу
гола состодба и со сабја во рака излагал од своето заоолниште,
се приближил до непобедивиот владетел за да то нападне. Но
со помошта на севишниот бог, напаѓачот бил спречен од чаушот Курт Ајдин и од везирот Искендер-паша со сабја и му ja
47) 2. IV 1492 год.
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расцепил е глаѕвата. Потоа, (најголемото парче од 'него беше
големо како увото. По овој ненадеен ш щ д беше иепитувано
потеклото на напаѓачот, но никој за него ништо -не знаете.
Оеие кои, поради немарност, овозможи] а напагачот да се приближи до султанот, заслужила да бидат казнети, но беше ре
шено да нм се одземат само платите. По овој настан била из·
дадена еаредба, во секој поход на престолот секогаш кота ќе
се тршува на пат чуварите на владетелот да бидат со оабји
во раце и да бидат опрезни кон таквите ненадејни напаѓачи.

