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Пре не што ви ше од сто пе де сет го ди на на фран цу ском је об ја
вље на књи га L’hi sto i re de l’Em pi re ot to man, ау то ра Јо зе фа фон Ха
мерПург шта ла, пре вод ње го вог ка пи тал ног де ла Geschic hte des 
osma nischen Re ic hes.1 Ова књи га је не ми нов но мо ра ла има ти ве
ли ког од је ка јер пр ви пут je об ја вље на оп шта исто ри ја Осман ског 
цар ства, за сно ва на на тур ским и стра ним из во ри ма, пр вен стве но 
на хро ни ка ма. Иа ко се књи га за вр ша ва 1774. го ди ном, иза зва ла је 
ве ли ко ин те ре со ва ње, јер је од по чет ка 19. ве ка Осман ско цар ство 
би ло у сре ди шту европ ских и сре до зем них зби ва ња: Бо на пар тин 
по ход на Еги пат, ра то ви с Ру си јом, устан ци у Ср би ји и Епи ру, бор ба 
за не за ви сност Грч ке, фран цу ски на пад на Ал жир, су коб с Мех ме
дом Али јем у Егип ту, вој не, ди пло мат ске и еко ном ске ин тер вен ци је 
ве ли ких си ла. Чи ни ло се да се Цар ство, од ко га је Евро па ве ко ви ма 
дрх та ла, бли жи ло сво ме кра ју или да ба рем пре ста је ње го ва до ми
на ци ја над ве ли ким бро јем на ро да, би ло хри шћа на или му сли ма на, 
Евро пља на или ис точ ња ка.

Исто ри ја Осман ског цар ства, на на чин на ко ји ју је пред ста вио 
Ј. фон Ха мер, пи са на у тра ди ци о нал ном исто ри о граф ском сти лу, 
ви ше опи су је не го што об ја шња ва и не тра жи ду бље узро ке до га ђа ја. 
С дру ге стра не, она по себ но ис ти че, а то се мо же при пи са ти ан ти о
сман ском кон тек сту епо хе, ма не, по гре шке, и све вр сте екс це са, што 

1 J. von Ham merPurg stall, Geschic hte des osma nischen Re ic hes, 10. vol., Bu da
pest 1827–1835. Фран цу ски пре во ди: L’hi sto i re de l’Em pi re ot to man, par J.J. Hel lert, 
18 vol., Pa ris 1835–1843; L’hi sto i re de l’Em pi re ot to man, par L. Doc hez, 3 vol., Pa ris 
1840–1844.
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ни су за не мар љи ве по ја ве, али ни су ни су шти на ове на у ке и, из над 
све га, пру жа ју не пот пу ну и при стра сну сли ку.

То ком 19. и по чет ком 20. ве ка, на кон де ла Ј. фон Ха ме ра, об ја вље
но је још не ко ли ко оп штих де ла о Осман ском цар ству, али углав ном 
ма њег оби ма, ко ја ни су про ди ра ла у су шти ну ма те ри је и ко ја су нај
че шће би ла обе ле же на евро по цен трич ном ви зи јом исто ри је. Ве ћи на 
тих де ла, пи са них на осно ву из во ра за пад ног, а не ис точ ног по ре кла, 
чи ње ни це пред ста вља јед но стра но у по гле ду еко ном ских пи та ња, 
или ису ви ше по вр шно ка да је реч о пи та њи ма др жав не ад ми ни стра
ци је. Сва ка ко, у то вре ме, тур ски ар хи ви ни су би ли до ступ ни, али 
све и да је су, то не би из ме ни ло кон цеп ци ју по ли тич ке и кул тур не 
над мо ћи Евро пе.

Убр зо по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та ства ри су по че ле да се 
ме ња ју. Олак шан је при ступ тур ским ар хи ви ма и от кри ве но је да 
они пру жа ју оби ље по да та ка, пре вас ход но о уну тра шњим од но си ма 
у осман ској др жа ви. За осман ску исто ри ју за ин те ре со ва ли су се Тур
ци у же љи да бо ље упо зна ју сво ју про шлост,2 као и запад ња ци, екс
пер ти за ори јен тал не је зи ке, ко ји су ко ри сти ли све до та да за по ста
вље не тур ске, арап ске и пер сиј ске исто риј ске из во ре. На тај на чин 
су се умно жи ла ис тра жи ва ња и де таљ ни ра до ви и по но во је отво
рен ве ли ки број пи та ња. Као ре зул тат на ста ла је исто ри ја Осман
ског цар ства, из пе ра Стан фор да Џ. Шоа, иа ко би не ки за кључ ци 
и по гле ди ко је Шо из но си мо гли да бу ду пред мет кри ти ке.3 Док су 
ра ни је об ја вље ни ра до ви ста вља ли ак це нат на „до га ђај не“ аспек те 
и на по ли тич ке од но се из ме ђу европ ских др жа ва и Осман ског цар
ства, ово де ло је омо гу ћи ло да се исто ри ја ин сти ту ци ја, при вред на 
и дру штве на исто ри ја са гле да ју и са осман ске тач ке гле ди шта, као и 
од но си из ме ђу Ту ра ка, Ара па, Пер си ја на ца итд. Да кле, про ши ри ло 
се, и то тач но од пре че тр де сет го ди на, на ше по зна ва ње осман ског 
све та и чи ни ло се ко ри сним да се сту ден ти ма, ко ле га ма исто ри ча
ри ма и љу ди ма жељ ним кул ту ре пред ста ви де ло за сно ва но на но вим 
по да ци ма. При мер нам је дао Клод Ка ен ко ји је, са сво јом књи гом 
Pre-Ot to man Tur key (Пре о сман ска Тур ска), чи је је из ме ње но и до пу
ње но из да ње не дав но об ја вље но у Фран цу ској, из нео но ву ана ли зу 

2 Ви де ти ра до ве М. Ф. Ке при ли ја, И. Х. Узун чар ши ли ја, О. Л. Бар ка на, Х. 
Инал џи ка.

3 Stan ford J. Shaw, Hi story of the Ot to man Em pi re and Mo dern Tur key, 2 vol., Cam
brid ge U.P. 1976–1977. Фран цу ски пре вод, Hi sto i re de l’Em pi re ot to man et de la Tur-
qu ie, t. I, Des ori gi nes ju squ ’au XI Xe siè cle, Hor vath 1984.
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про ди ра ња Ту ра ка и њи хо вог учвр шћи ва ња у Ма лој Ази ји, у пе ри
о ду од 11. до 13. ве ка, што је увод у исто ри ју Осман ли ја.4

Ори јен та ли сти ка, по зна ва ње арап ског ма греп ског све та и Бли
ског ис то ка има у Фран цу ској тра ди ци ју ко ја да ти ра из 17. ве ка, од 
вре ме на ка да су дра го ма ни при иза слан стви ма, за хва љу ју ћи свом 
по зна ва њу тзв. „ори јен тал них“ је зи ка (тур ског, арап ског, пер сиј ског), 
мно го бо ље про у чи ли зе мље Ори јен та, ка ко њи хов сва ко днев ни та
ко и по ли тич ки и вер ски жи вот. Ма лопо ма ло раз ви ла се на у ка, ко ја 
је ду го при па да ла ис кљу чи во струч ња ци ма, ме ђу ко ји ма су Фран
цу зи увек има ли зна чај но ме сто.

Тур ко ло ги ја, гра на ори јен та ли сти ке, у окви ру је те на у ке, и она 
је, ка ко у да љој та ко и у бли жој про шло сти, обе ле же на из у зет ним 
лич но сти ма. Да нас је фран цу ска тур ко ло ги ја на гла су. При сут на је 
у број ним ди сци пли на ма: лин гви сти ци, ан тро по ло ги ји, ет но ло ги
ји, исто ри ји. Фран цу ски исто ри ча ри тур ко ло зи то ли ко су број ни да 
мо гу да про у че чи та ву исто ри ју Ту ра ка, и на ро чи то Осман ли ја. За то 
се учи ни ло да је, уме сто да чи та во де ло на пи ше је дан ау тор, ко ји би 
о мно гим пи та њи ма мо гао са мо да пред ста ви ра до ве из дру ге ру ке, 
бо ље да по је дан екс перт об ра ди сва ки од ве ли ких пе ри о да осман
ске исто ри је. 

Већ је уо би ча је но да се ова ква вр ста књи ге на сло ви Исто ри ја 
Осман ског цар ства. Ни ми ни смо же ле ли да пре ки не мо с том тра
ди ци јом, иа ко је ово, у ве ли кој ме ри, пре исто ри ја осман ске др жа ве 
ко ју смо же ле ли да ис так не мо, уз на сто ја ње да по ка же мо да тај свет 
ни је био са мо свет осва ја ња, пре вла сти, вој не над мо ћи, већ и свет са 
уну тра шњом ор га ни за ци јом и ад ми ни стра ци јом.

Исти на, ра ни ја сли ка о Осман ском цар ству би ла је за сно ва на на 
кон цеп ти ма ство ре ним нај ви ше у 19. ве ку: тај ре жим ти ра ни је, су
ро во сти и на си ља, имао је за сво ју пре моћ да за хва ли са мо сна зи 
вој ске и бру тал ним при ти сци ма ко ји ма је по вре ме но при бе га ва ла 
ње го ва вла да; сул та ни су би ли или не ми ло срд ни крв ни ци, во ђе ни 
же љом за вла шћу, ко ји су вла да ли за хва љу ју ћи те ро ру, или осо бе без 
ка рак те ра, ко је су жи ве ле у раз вра ту, ко руп ци ји (ма ло је из у зе та ка, 
ка кав је Су леј ман Ве ли чан стве ни); осман ски свет ни је по зна вао си
стем вла сти, ад ми ни стра ци ја ни је по сто ја ла или је би ла обе ле же на 

4 Cla u de Ca hen, Pre-Ot to man Tur key, Lon don 1968. Пре ра ђе но и до пу ње но фран
цу ско из да ње, La Tur qu ie pré-ot to man, у из да њу Фран цу ског ин сти ту та за ана дол ске 
сту ди је (L’ In sti tut français d’étu des ana to li en nes), Ис тан бул 1988.



Историја Османског царства12

не ма ром; ислам је био све мо ћан и сво ју је над моћ ис по ља вао из ну
ђи ва њем па и ма са кри ма хри шћа на. Та ви зи ја, ко ја се осла ња ла на 
при мат За па да и за пад них схва та ња то ком 19. ве ка, на прин ци пу на
ци о нал но сти, на од бра ни по је ди них ма њи на, и да нас се че сто сре ће, 
то ли ко је у књи га ма и у гла ва ма уса ђе но ми шље ње о штет но сти и о 
из о па че но сти му сли ман ског све та уоп ште, и по себ но тур ског све та.

Оно што се на зи ва „Ис точ ним пи та њем“ све до не дав но об ра ђи
ва но је са мо са за пад њач ког ста но ви шта, а на ро чи то са ан ти о сман
ске тач ке гле ди шта, у све тлу рас па да Цар ства, са же љом да се осво је 
ње го ва при вред на бо гат ства, тр го вач ки пу те ви, стра те шке тач ке, са 
же љом да се учи не „шти ће ни ци ма“ на ро ди ко ји су се „осло бо ди ли 
осман ског јар ма“. С дру ге стра не, по ка за но је ве о ма ма ло ин те ре со ва
ња за арап ски део Цар ства, из у зев у пе ри о ду од кра ја 18. и на ро чи то 
то ком 19. ве ка, ка да је то ин те ре со ва ње би ло у функ ци ји еко ном ских, 
по ли тич ких („ко ло ни ја ли зам“) или стра те шких (ин диј ски пут, при
ступ Цр ном кон ти нен ту) ци ље ва Евро пља на. Не сме ју се смет ну ти са 
ума ни оп ту жбе ко је су из но си ле арап ске зе мље про тив Осман ли ја, 
сма тра ју ћи их од го вор ним за му сли ман ско сла бље ње, као и за то што 
су запад ња ци арап скому сли ман ски свет ста ви ли под сво је ту тор
ство. И за ово пи та ње при ступ ори јен тал ним из во ри ма – а не са мо 
за пад ним ко ји су очи глед но ис ти ца ли осман ску не спо соб ност, не мар 
и сла бост – омо гу ћио је да се о осман скому сли ман ском „опа да њу“ 
ство ри не што дру га чи ји суд.

Чи ње ни ца је да се од са мих по че та ка мо же уо чи ти ре ал но по сто
ја ње осман ске др жа ве, са ин сти ту ци ја ма, за ко ни ма, по ли тич ким, 
ад ми ни стра тив ним и вој ним осо бљем: пр ви осман ски вла да ри ни су 
де ло ва ли као вар ва ри без ика квих прин ци па, а оку пља ње ви зан тиј
ских ве ли ка ша и пле ми ћа, као и од су ство про го на хри шћа на све до че 
о из ве сном сте пе ну су жи во та. С вре ме ном, ре жим се ме њао, сул та
но вом ау то ри те ту ни је би ло су прот ста вља ња; ак це нат је ста вљен 
на му сли ман ски ка рак тер др жа ве, али упо ре до је по сто јао и је дан 
си стем, ко ји је ува жа вао раз ли чи то сти по је ди них зе ма ља: по ред му
сли ман ског ше ри ја та ва жи ли су и по себ ни про пи си, ка нун на ме, ко је 
су до зво ља ва ле да се очу ва ју, при ла го де, па и уна пре де оби ча ји, тра
ди ци је, на чин жи во та, дру штве ни усло ви по да ни ка, ка ко му сли ма на 
та ко и не му сли ма на; по сле ди ца та квог си сте ма у про вин ци ја ма, а 
по себ но у хри шћан ским обла сти ма би ло је очу ва ње ло кал них је зи
ка, ре ли ги ја, чак и по ли тич ких и дру штве них функ ци ја. Осман ске 
во ђе ни су те жи ли аси ми ла ци ји по ко ре них на ро да, као ни на сил ном 
по тур чи ва њу ни исла ми за ци ји: да је то за и ста би ло та ко до каз је 
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очу ва ње је зикâ по пут грч ког, бу гар ског, срп ског и дру гих, као и хри
шћан ских ре ли ги ја, ло кал не вла сте ле, што све пред ста вља еле мен те 
ко је су ве ли ке си ле ко ри сти ле, по чев од кра ја 18. а на ро чи то то ком 
19. ве ка, под пла штом очу ва ња прин ци па на ци о нал но сти и од бра не 
пра ва на ци о нал них и вер ских ма њи на.

Сва ка ко, че шће или ре ђе, у оправ да ним или ма ње оправ да ним 
окол но сти ма би ло је на си ља, па и про го на не му сли ман ског ста нов
ни штва (ко ја си ла то ни је ра ди ла у од но су на по тла че не?); за шти
та зи ми ја, не му сли ма на, би ла је ре гу ли са на у осман ској др жа ви, са 
огра ни че њем ко је је ва жи ло у сва кој му сли ман ској др жа ви да су 
зи ми је по да ни ци дру гог ре да у од но су на му сли ма не, те им је за
бра њен при ступ од ре ђе ним ду жно сти ма, али си стем дев шир ме је 
омо гу ћа вао и да се та за бра на из бег не. Та ко ђе не тре ба за бо ра ви ти 
да су на осман ској те ри то ри ји (Со лун, Ис тан бул) на шли уто чи ште 
Је вре ји про те ра ни из Шпа ни је и сред ње Евро пе. Та отво ре ност и 
то ле рант ност осман ског све та од ра жа ва се у де ли ма пу то пи са ца 16. 
па и 17. ве ка, све до тре нут ка кад је европ ска еко ном ска, кул тур на и 
по ли тич ка екс пан зи ја из ме ни ла сли ку ко ју су пру жа ли пу то пи сци, 
и на ве ла их да ак це нат ста ве на не до стат ке ре жи ма.

У 19. ве ку, осман ске су во ђе на сто ја ле да спро ве ду ре фор ме и мо
дер ни зу ју др жа ву. Иа ко су те ре фор ме углав ном ло ше спро во ђе не, 
чи ње ни ца је та ко ђе да не ке ве ли ке си ле ни су же ле ле да осман ска др
жа ва по но во по ста не сна жна, моћ на и до бро ор га ни зо ва на, и да су 
осу је ћи ва ле на по ре осман ске вла де, гу ра ју ћи је у вој не су ко бе и иза
зи ва ју ћи по бу не (Ср би, Бу га ри, Јер ме ни, Ли бан ци), осва ја ју ћи те ри
то ри је или по др жа ва ју ћи се це си ју. Те ма осман ског јар ма, рас про стра
ње на у 19. ве ку, ва жи ла је за хри шћан ске обла сти Цар ства, али не и за 
му сли ман ске, све до по чет ка 20. ве ка, ка да су Ен гле ска и Фран цу ска 
тра жи ле се це си ју и тих де ло ва, те је по че ло да се го во ри о „арап ском 
не за до вољ ству“ и то са мо на Бли ском ис то ку. У по гле ду јер мен ског 
про бле ма, иа ко се ње го во „ре ше ње“ при пи су је Осман ли ја ма, узро ци 
се не мо гу тра жи ти са мо на тур ској стра ни. 

Не спор но је да су запад ња ци Осман ско цар ство увек при ка зи
ва ли у не га тив ном све тлу, и то се мо же оправ да ти. То, ме ђу тим, не 
зна чи да су Осман ли је у пот пу но сти осло бо ђе не кри тич ког су да 
исто ри је. Ако су би ли из ло же ни кри ти ци За па да, кри ви ца ни је би ла 
са мо до За па да: Осман ли је су, у ви ше на вра та, по ка за ле бес кру пу ло
зност, не спо соб ност, не при ла го дљи вост, уз то су би ли оп те ре ће ни 
ком плек сом ви ше вред но сти, ко ји им је оне мо гу ћа вао да до бро са
гле да ју и про це не ствар ност.
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По да ци ко ји ма да нас рас по ла же мо омо гу ћу ју нам да се осло бо
ди мо кон цеп та из 19. ве ка, и да по ку ша мо да ство ри мо пра во исто
ри о граф ско де ло, осло бо ђе но по ли тич ких ути ца ја би ло ко је вр сте, 
без при стра сно сти или сла бо сти. Про це ни ли смо да би би ло ко ри сно 
по све ти ти па жњу и књи жев но сти (исто риј ској, али и оп штој књи
жев но сти), као и умет но сти, што су еле мен ти ко ји су че сто из о ста
вља ни из ова квих исто ри ја или су са свим мар ги на ли зо ва ни, а ко ји 
су од ли чан по ка за тељ би ло по ли тич ке мо ћи, би ло ду бо ке је дин стве
но сти не ког на ро да, би ло аси ми ла ци је дру гих кул ту ра; у том сми слу, 
осман ска умет ност је за со бом оста ви ла и да ље ви дљи ва све до чан
ства. Пре ви ше је зна чај на да би би ла из о ста вље на.

Украт ко, на ме ра је би ла да се от кри је је дан ма ло по знат, по гре
шно пред ста вљен свет, че сто оп ту жи ван за све не до стат ке и срам на 
де ла, свет ко ји је пред ста вљен као „бо ле сник Евро пе“, ко га су ле ка
ри пре же ле ли да уби ју не го да из ле че. Као и сва цар ства, Осман ско 
цар ство је не ста ло, али је за др жа ло сво је ме сто у исто ри ји Ста рог 
све та, где је ве ко ви ма пред ста вља ло пр ву си лу, чи ме се мо гу об ја
сни ти љу бо мо ра, за вист, освет нич ки по кре ти, де ста би ли за ци ја, па 
и ра за ра ње ко ме је би ло из ло же но. Исто ри ја Евро пе и сре до зем ног 
све та не би би ла ком плет на уко ли ко се из ње из о ста ви Осман ско 
цар ство.

 
Ова књи га пред ста вља ко лек тив но де ло: сва ко по гла вље пи сао је 

струч њак ко ји је из нео иде је и ви ђе ња на осно ву сво јих зна ња о том 
пи та њу. Зна ча јан део по све ћен је по че ци ма Осман ли ја, ус по ста вља
њу др жа ве и ње ном ши ре њу, до ско ро ма ло по зна том пе ри о ду. Исто 
је учи ње но и с бал кан ским, а на ро чи то са арап ским др жа ва ма под 
осман ском вла шћу. Ов де тре ба на по ме ну ти да са вре ме ни арап ски 
исто ри ча ри искре но на сто је да по но во раз мо тре овај пе ри од сво је 
исто ри је. На кра ју, ве ли ка па жња је по све ће на по след њем пе ри о ду 
Осман ског цар ства, али тај пе ри од ни је об ра ђен са ис кљу чи во за
пад њач ког ста но ви шта, већ је об ра ђен по ла зе ћи од уну тра шње си
ту а ци је у Цар ству. С дру ге стра не, ни је се чи ни ло по треб ним да се 
пре ви ше про сто ра по све ти вла да ви ни Се ли ма I и вла да ви ни Су леј
ма на Ве ли чан стве ног, што пред ста вља пе ри од успо на Цар ства, јер су 
до га ђа ји из тог пе ри о да већ би ли пред мет раз ма тра ња број них де ла; 
чи ни ло се упут ни јим да се што де таљ ни је опи ше ад ми ни стра ци ја 
осман ске др жа ве то ком 16. ве ка, што је ма ње по зна то и о че му су за
пад ни хро ни ча ри то га до ба из ве шта ва ли по вре ме но и из ми шља ју ћи, 
али што се ду го сма тра ло исто риј ском исти ном.
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На по ме не и би бли о гра фи ја на мер но су све де ни на нај о снов ни
је и нај не оп ход ни је по дат ке и до ку мен та. Ова књи га те жи да бу де 
ору ђе за рад, али исто та ко и ин стру мент кул ту ре. Због то га у њој 
не ма ве ли ке еру ди ци је, али ни је при хва ћен ни прин цип пре те ра ног 
упро шћа ва ња. На да мо се да смо по сти гли рав но те жу ко ја мо же да 
за до во љи зах тев не чи та о це, али исто та ко и оне чи та о це ко ји са мо 
же ле да бо ље упо зна ју исто ри ју.

Ро бер Ман тран
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Напомене о транскрипцији
Турске речи и имена транскрибовани су користећи турску латиничну азбуку, 

која је у употреби у Турској.

Следећа слова се изговарају као и српском језику:
a, b, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z.

Изговор осталих слова:

ý – полуглас („с’н“ Миткетов) 
ö – као немачко „ö“ ili francusko „eu“
ü – као немачко „ü“ ili francusko „u“
c – као „џ“
ç – као „ч“
ð – као умекшано „г“
þ – као „ш“
j – као „ж“
y – као „ј“

За арапске речи, као и за речи арапског порекла, које су биле у употреби у 
османском турском, у транскрипцији су бележени ајн (‘) и хамза (’).
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По че ци Осман ског цар ства оба ви је ни су гу стом ма глом. Осман, 
по ко ме је ди на сти ја до би ла име, сту пио је на исто риј ску по зор ни цу 
при ли ком бит ке код Ба фе о на (1302), о ко јој из ве шта ва са вре ме ник, 
исто ри чар Па хи мер. Зна мо да му се отац звао Ер то грул, јер је про на
ђен но вац ко ји је ис ко вао Осман, Ер то гру лов син, а и је дан осман ски 
по пис из по ло ви не 15. ве ка по ми ње ње го ву за ду жби ну по диг ну ту 
у Со гу ту (Со ју ту), гра ди ћу у ко ме се и да нас мо же по се ти ти ње гов 
гроб. О све му оста лом, го во ри ле ген да.

Чи ње ни це и ле ген де

Сам тур ски хро ни чар Ашик па ша за де при знао је у 15. ве ку да по
сто ји ви ше вер зи ја о на стан ку Осман ског цар ства. Он да је пред ност 
при чи ко ју ће мо ов де украт ко из не ти и ко ја се, уз не ко ли ко но вих 
де та ља, по на вља ла у по то њим хро ни ка ма.

Од ства ра ња осман ске др жа ве до 1302. го ди не

Ер то грул, не зна се тач но ка да, на шао се у Ма лој Ази ји са оцем, 
Су леј манша хом, и двојицом бра ће, Сун ку ром Те ки ном и Гун дог
ду ом. Ту су бо ра ви ли ви ше го ди на, а за тим су ре ши ли да се вра
те у зе мљу из ко је су по те кли. Су леј манша х се уда вио при ли ком 

По че ци:  
Осман и Ор хан

Ирен Бел ди ча ну
1
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пре ла ска Еу фра та. Два бра та су на ста ви ла пут ка Тур ке ста ну, док је 
Ер то грул остао у Ана до ли ји с че ти ри сто ти не ша то ра. За тим је Ер
то грул по слао сво га си на Са ру Ја ти ја код но вог сел џуч ког сул та на 
Ала у ди на – хро ни ка не на во ди код ког од тројице по зна тих под тим 
име ном – да би им сул тан до де лио зе мљу за љу де и ста да. Ала у дин 
му је по ве рио на се ље Со јут као ба штин ску зе мљу, а обла сти До ма
ни ча и Ер ме ни Бе ли ја за лет ње па шња ке.

По сле Ер то гру ло ве смр ти, ње гов син Осман је об но вио при ја
тељ ске од но се с по је ди ним ис так ну тим хри шћа ни ма, у пр вом ре ду 
с на ме сни ком гра да Би ле џи ка. Овај му је до зво ља вао да код ње га 
оста ви све по кућ ство ка да би кре нуо на лет ња ста ни шта. Осман му 
је за уз врат по кла њао те пи хе, сир и ја гањ це.

Ме ђу тим, дру ги хри шћан ски вла да ри, као на при мер на ме сник 
Ај не ге ла (Ине ге ла), ни су има ли по ве ре ња у Осма на. Услед окр ша ја, 
би ло је жр та ва на обе стра не, а жи вот је из гу био Осма нов си но вац 
Беј Хо џа, син Са руа Ја ти ја. На ме сник гра да Ка ра џа хи са ра и ње гов 
брат Ка ла ноз су се та ко ђе убра ја ли у Осма но ве не при ја те ље. То ком 
јед ног на па да, по ги нуо је Са ру Ја ти, Осма нов брат.

Са знав ши да је Осман за пао у те шко ће и да је емир Гер ми ја на 
не при ја тељ ски рас по ло жен пре ма ње му, сел џуч ки сул тан је лич но 
до шао у област Ка ра џа хи сар, да ка зни хри шћа не. Али сул тан је мо
рао од мах да се вра ти, јер су Мон го ли на па ли град Ере гли (Хе ра кле ју 
у Ка па до ки ји). Осман је сам од нео по бе ду, те је по слао свог ро ђа ка 
Ак ти му ра да пре не се до бру вест сул та ну, ко ји му је као на гра ду по
слао за ста ву и по кло не.

Чим је за у зео град, Осман је по чео да ор га ни зу је сво ју др жа ву. 
Ку ће ко је су на пу сти ли хри шћа ни дао је љу ди ма ко ји су до шли из 
еми ра та Гер ми ја на, пре тво рио је цр кве у џа ми је и увео му сли ман ску 
мо ли тву. Ко нач но, из гра дио је трг при вла чан и за ста нов ни ке Би ле
џи ка, гра да сме ште ног на те ри то ри ји Ви зан ти је.

Осман је одр жа вао до бре од но се с хри шћа ни ном под име ном Ко
се Ми хал (Ми ха и ло Ћо са ви), за по вед ни ком Хар ман ка је. Ка ко на во
ди хро ни ка, при су ство вао је ње го вом вен ча њу, а за јед но су ишли и 
у рат не по хо де. Њи хо ви ко њич ки по хо ди су их до ве ли све до гра да 
Гој ну ка и Та ра кли Је ни џе си ја, на ме сту где за ви ја ре ка Са ка ри ја. Да 
би пре шли ре ку, за во ди ча су узе ли из ве сног Сам са ча у ша ко ји је са 
сво јим бра том Си ле ми шом жи вео у тој обла сти, у до брим од но си ма 
с хри шћа ни ма. Осман и Ми хал су гра би ли све што им је до ла зи ло 
под ру ку, али ни су од во ди ли за ро бље ни ке; је ди ни циљ им је био да 
по ко ре ста нов ни штво.
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Ме ђу тим, до бри од но си из ме ђу Осма на и на ме сни ка Би ле џи ка 
пре ки ну ти су при ли ком вен ча ња овог по след њег. Ко се Ми хал, за
ду жен да Осма ну пре не се по зив, упо зо рио га је да је у пи та њу за се да. 
Ипак, ни је до вољ но ја сно за што је на ме сник Би ле џи ка та ко из не на да 
од лу чио да Осма ну по ста ви за се ду. Ка ко год би ло, док се из ван гра
да про сла вља ло вен ча ње, Осман је ус пео да у твр ђа ву уба ци гру пу 
сво јих љу ди, пре о бу че них у же не. По што су Осма но ви вој ни ци за
у зе ли твр ђа ву, чи ји су ста нов ни ци би ли на про сла ви, Осман и Ко се 
Ми хал су осе дла ли ко ње, ка ко би из гле да ло да су се да ли у бек ство. 
На ме сник Би ле џи ка, већ по ма ло при пит, упла шио се да му Осман 
не по бег не и кре нуо је за њим. Осма но ви љу ди по ста ви ли су за се ду 
и од ру би ли му гла ву. Осман се за тим вра тио у Јар хи сар, где је че ка ла 
мла да Ли ли фер (Ни ли фер), на гла су по сво јој ле по ти. Она је по ста
ла су пру га ње го вог си на Ор ха на. Ти рат ни по ду хва ти за вр ше ни су 
осва ја њем Ај не ге ла.

Сви ти до га ђа ји, од пр вих не при ја тељ ста ва с на ме сни ком Ка ра
џа хи са ра до за у зи ма ња Јар хи са ра, од ви ја ли су се, ка ко Ашик па ша
за де пи ше, у пе ри о ду од 1283. до 1299. го ди не. Али, де ло исто ри ча ра 
Па хи ме ра – а не сме мо за бо ра ви ти да је он био Осма нов са вре ме ник 
– по ка зу је да се мно ги по да ци из осман ских из во ра, на ста ли го то во 
два ве ка ка сни је, мо ра ју до пу ни ти и по пра ви ти.

У по след њој че твр ти ни 13. ве ка, област Ески ше хи ра, не ка да шњи 
До ри леј, као и твр ђа ва у не по сред ној бли зи ни Ка ра џа хи са ра, би ли 
су у ру ка ма му сли ма на. Ре ка Сан га ри ос, да нас Са ка ри ја, пред ста
вља ла је гра ни цу из ме ђу Ви зан ти је и еми ра та. Цар Ми ха и ло VI II 
(умро 1282) је, у ства ри, ожи вео утвр ђе ња у бли зи ни гра ни це и по
ста вио ко ље дуж ре ке да би спре чио на па де Турк ме на. Осман (ко га 
Па хи мер на зи ва Ат ман) ни је био је ди ни тур ски за по вед ник ко ји је 
ра то вао у тој обла сти. С јед не стра не био је ту син сул та на Изе ди на 
Кај ка ву са II (ко га Па хи мер на зи ва Ме лек Ма[н]сур), ко ји је за јед
но са сво јим оцем био у из гнан ству у Ца ри гра ду. По сле смр ти овог 
по то њег, он је на сто јао да се на мет не на по гра нич ним обла сти ма, 
обез бе див ши прет ход но се би на кло ност ил ха на Ар гу на (1284–1291). 
Би ло је та ко ђе не ко ли ко тур ских за по вед ни ка ко ји ни су по што ва ли 
ни чи ји ау то ри тет, био он ви зан тиј ски, сел џуч ки или мон гол ски. 
Ме ђу њи ма, Па хи мер ис ти че из ве сног Аму ри о са (еми ра) ко ји је жи
вео на оку ци ре ке Са ка ри је, као и Со ли мам пак са (нај ве ро ват ни је 
је реч о Су леј манпа ши, за по вед ни ку Па фла го ни је). Аму ри ос, чи ји 
је брат На стра ти ос ду го био та лац код Ви зан ти на ца, нај пре је био 
ње гов са ве зник, али је Осма но ва сла ва про бу ди ла ње го ву по хле пу 
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и обез вре ди ла ми ров ну по ли ти ку ца ра, ко ји се на дао да ће Турк ме
не др жа ти под кон тро лом уз по моћ „по кло на и ми ло сти“. Још јед на 
ме ра да се за шти те за пад не гра ни це по ка за ла се без у спе шном. Цар 
Ан дро ник II је на и ме но вао Ку цим пак са за за по вед ни ка обла сти Ни
ко ме ди је. Тај Ку цим пакс, по ре клом из зе ма ља Злат не хор де, на су као 
се са сво јим бро дом у Хе ра кле ји на Пон ту и с чи та вом по ро ди цом је 
при мио хри шћан ство. Цар му је до пу стио да уда кћер за Со ли мам
пак са, у на ди да ће тај брак Ви зан ти ји јед ног да на би ти од ко ри сти.

По ре ђе њем тур ских и ви зан тиј ских из во ра до би ја се сле де ћа сли
ка са мог по чет ка 14. ве ка: Турк ме ни, ко ји су по бе гли од Мон го ла и 
из дво ји ли се од град ског ста нов ни штва на Ана дол ској ви со рав ни, 
у по тра зи за но вим па шња ци ма, на го ми ла ли су се на за пад ној гра
ни ци сел џуч ке др жа ве. У по гра нич ним обла сти ма, на шу мо ви тим 
ви со рав ни ма, на ла зи ли су хра ну за сво ја ста да. Бли зи на ви зан тиј
ских гра до ва омо гу ћа ва ла им је да пла си ра ју сво је про из во де, као 
и да се до дат но снаб де ва ју. На по чет ку, све то се од ви ја ло без ве ћих 
су ко ба. Сам Ашик па ша за де пи ше да у вре ме Ер то гру ла ни је би ло 
су ко ба. Му сли ма ни и хри шћа ни су се су сре та ли на тр жни ца ма јер 
гра ни ца ни је би ла то ли ко чвр ста ко ли ко је то ви зан тиј ски цар же
лео. За јед нич ки жи вот на те ри то ри ји Ви зан ти је био је олак шан при
су ством Ту ра ка ко ји су при ми ли хри шћан ство. Они ни су би ли исте 
ве ро и спо ве сти, али су го во ри ли истим је зи ком, а осман ски по пи си 
из сре ди не 15. ве ка све до че о по сто ја њу хри шћан ских име на ме ђу 
име ни ма тур ског по ре кла. Две за јед ни це су одр жа ва ле и од но се на 
ви шем ни воу, јер је Ми ха и ло VI II по се тио ико ниј ског (Ко ња) сул
та на, а сел џуч ки прин че ви из бе гли су у Ца ри град. Ви зан тин ци су 
ипак од ре ђе ни број та ла ца за др жа ли да би их у по год ном тре нут ку 
пу сти ли.

За јед нич ки жи вот је, ипак, крат ко тра јао. Од су ко ба до су ко ба, 
Тур ци су по ка зи ва ли сна гу. Осман је на кра ју при ву као ве ли ки број 
љу ди, жељ них пле на и аван ту ре – не ки од њих би ли су по ре клом чак 
из обла сти Ме ан дра. Ти ус пе си, ме ђу тим, иза зва ли су за вист оних 
ко ји су спро во ди ли по ли ти ку ми ра. Ње го ва ра то бор ност на ве ла је 
вој ни ке ко ји су мар ши ра ли иза дру гих ма ње ди на мич них тур ских 
за по вед ни ка, да их на пу сте и да се при дру же Осма но вим тру па ма; 
Осман, ко ји је мла дост про вео из ме ђу зим ских и лет њих па шња ка, 
ус пео је да усме ри ту људ ску бу ји цу и да је до ве де до по бе де под за
јед нич ком за ста вом. Кад је би ло по треб но, окре тао се и про тив ком
ши ја му сли ма на, ако би у њих по сум њао. Прав ни ци и уче ни љу ди 
на пу шта ли су ур ба не цен тре Ана до ли је, при дру жу ју ћи се Осма ну да 
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му по мог ну да из гра ди др жа ву. Ка да је 27. ју ла 1302. Осман по бе дио 
хе те ри јар ха Му за ло на, код Ба фе о на, у бли зи ни Ни ко ме ди је (Из мит), 
он се уз ди гао на исти ни во као еми ри Гер ми ја на, Мен те шеа и Ај ди
на. Осман је био спре ман да за поч не но ву ка ри је ру.

Од 1302. до осва ја ња еми ра та Ка ре си

По раз Му за ло на на вео је Ви зан тин це да по тра же дру га сред ства 
да се од бра не од тур ског на пре до ва ња. Цар Ан дро ник II је 1304. го
ди не по слао иза сла ни ке пред Га занха на, да му пред ло жи брач ни 
са вез. Он се на дао да ће Мон го ли, ко ји су вла да ли у за пад ној и цен
трал ној Ана до ли ји, по што су по бе ди ли Сел џу ке код Ко се да га (1243) 
до ве сти у ред пред у зет не по гра нич не еми ре.

За то вре ме по ја ча вао се при ти сак Ту ра ка. Па хи мер из ве шта ва да 
су Ни ко ме ди ја (Из мит), Ни ке ја (Из ник), Бе ло ко мис, Ан ге ло ко мис, 
Ана гурд, Пла та неа, Ме лан ги ја, Кру ла (Гир ле) и Ка ти ки ја (Ки те?), и 
мно ги дру ги гра до ви, ко је је не мо гу ће све уби ци ра ти, мно го про
па ти ли. Вој ска удру же на под Згу ром, ко ман дан том ви зан тиј ских 
ко ња ни ка, по ра же на је у обла сти Ка ти ки је. По што је ста нов ни штво 
Бе ло ко ми са уче ство ва ло у тој би ци, то на се ље је ис пра жње но и по
ста ло је Осма нов плен (1304).

Ви зан тиј ски исто ри ча ри не бе ле же зна чај не до га ђа је у обла сти 
Би ти ни је из ме ђу 1304. го ди не и за у зи ма ња Бур се, два де сет две го
ди не ка сни је, јер је њи хо ва па жња би ла за о ку пље на тур ским на па
ди ма на Егеј ском мо ру, ко је су, по ред дру гих вој ско во ђа, пред во ди ли 
и ка та лон ски пла ће ни ци. Али, ни Осман и ње го ви са бор ци ни су 
оста ли по стра ни. То до ка зу ју опи си би та ка из осман ских хро ни ка. 
Освојен је чи тав низ ма њих гра до ва, не ки си лом, док су се не ки, као 
Ки те, Ке стел, Дин боз, Адра нос, Ле бле би џи хи сар, Ме ке џе, Ак хи сар, 
Геј ве, Леф ке, Ка ра че пиш са ми пре да ли. На жа лост, ти до га ђа ји ни су 
да ти ра ни, и не ки од њих су се не сум њи во до го ди ли на кон Осма но
ве смр ти.

Су де ћи по то по ни ми ма, осман ска екс пан зи ја ишла је у три прав
ца. Осман и ње го ви са бор ци нај пре су се кре та ли дуж ле ве оба ле 
Са ка ри је, пре се ца ју ћи при лаз гра ду Ни ке ји (Из ни ку), са ис точ не 
стра не. На за па ду су на пре до ва ли ка Ло па ди о ну (Улу бад) и Адра но
су, за о би ла зе ћи са се вер не и ју жне стра не пла нин ски ма сив Олим па 
(Улу даг), те оста вља ју ћи по стра ни Бур су, ко ја је би ла ису ви ше до
бро утвр ђе на да би мо гла би ти осво је на на пре пад. Про ди ру ћи на 
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ју го и сток сту пи ли су у кон такт с му сли ман ским су се ди ма. У вре
ме ка да је Осман отео, ка ко ка же ле ген да, ле пу Мал ха тун, бу ду ћу 
Ор ха но ву мај ку, тур ски бе го ви1 су би ли у Ине ни ју и Ески ше хи ру. 
Хро ни ча ри че сто бе ле же раз ми ри це из ме ђу бе га Гер ми ја на и Осма
на. Гра ни ца из ме ђу осман ске др жа ве и ње них му сли ман ских су се
да би ла је у то вре ме не ста бил на, јер је дан осман ски по пис бе ле жи 
вер ске за ду жби не ство ре не уз одо бре ње Осма на и Ор ха на у обла сти 
Сул та не ју ју. Ка сни је су и Су леј манпа ша и Му рат I кре ну ли у по ход 
у прав цу Ан го ре, под руч је ути ца ја ди на сти је Ерет ни да.

Осман је, по све му су де ћи, нај ве ро ват ни је умро из ме ђу сеп тем бра 
1323. и мар та 1324. го ди не. Чак и ако је за и ста жи вео све до за у зи
ма ња Бур се (6. април 1326), ка ко твр де не ки хро ни ча ри и арап ски 
пу то пи сац Ибн Ба ту та, са свим си гур но ни је био на вла сти по сле 
мар та 1324. го ди не. Зна се да је имао шест си но ва – Ор ха на, Чо ба на, 
Ме ле ка, Ха ми да, Па зар лу ја и Ала у ди на, као и јед ну ћер ку, Фат му. 
На сле дио га је Ор хан, не без бол но, јер је по сто ја ло ри вал ство из ме
ђу ње га и ње го вог бра та Ала у ди на, ко ји се од ре као пре сто ла, ни је 
по зна то да ли ми лом или си лом.

Ор хан, ко ји ће де фи ни тив но из ве сти осман ску др жа ву из ано
ним но сти, имао је 1324. го ди не три од ра сла си на. Да кле, ка да је за
у зео Осма но во ме сто, ни је ви ше био та ко млад. Ње гов пр ви успех 
би ло је за у зи ма ње Бур се. Оп се дан го ди на ма и де сет ко ван гла ђу, град 
се пре дао 6. апри ла 1326. Ло па ди он је укљу чен у осман ску др жа ву 
13. ма ја 1327. го ди не.

На кон ових успе ха, Ан дро ник III, ко ји је на пре сто лу на сле дио 
свог де ду 1328. го ди не, ре шио је да лич но оде да се бо ри у Ме зо те
ни ји (у не по сред ној бли зи ни да на шњег Ко џа е ли ја), да би се ре шио 
осман ске опа сно сти. Бит ка код Пе ле ка но на од и гра ла се 10. ју на 1329. 
Ра њен, цар је мо рао да се ис кр ца у Фи ло кре ни, да би сти гао у Ца ри
град, док су ње го ви вој ни ци, ко ји су се нај пре скло ни ли у обли жња 
утвр ђе ња, ус пе ли да стиг ну у Ус ку дар (Ску та ри) пе шке. Са осман ске 
стра не, при ли ком ове бит ке по ги нуо је Па зар лу, Ор ха нов брат.

На кон ове по бе де, Ор хан ви ше ни је имао раз ло га да стра ху је од 
ви зан тиј ске вој ске. Ни ке ја се пре да ла 2. мар та 1331. и Ор хан је за по
чео оп са ду Ни ко ме ди је (Из мит). Ан дро ник III је по слао иза сла ни ке 
код Ор ха на. Мир је скло пљен ав гу ста 1333. го ди не и цар се оба ве зао 

1 Бег и беј су две тран скрип ци је исте ре чи у раз ли чи тим пе ри о ди ма; пр ва је 
ста ри јег да ту ма.
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да пла ћа 12.000 пер пе ра за твр ђа ве сме ште не из ме ђу Ни ко ме ди је и 
пре сто ни це. При мир је је крат ко тра ја ло и 1337. го ди не Тур ци су за
у зе ли Ни ко ме ди ју.

Из ве сно је да је те ри то ри ја са уну тра шње стра не ре ке Са ка ри
је при по је на у пе ри о ду из ме ђу за у зи ма ња Бур се и за у зи ма ња Ни
ке је. Сва ка ко, још у Осма но во вре ме, осман ски ко ња ни ци, ко је је 
пред во дио Сам са ча уш, вр ши ли су упа де на ту те ри то ри ју, али то 
ни су би ла трај на осва ја ња. Пр ва те ри то ри ја ко ја је па ла под власт 
Осман ли ја би ла је област Му ра де ди на Хам зе (ко га спо ми ње ис кљу
чи во Ши ха бе дин ел Оме ри), и чи ја је пре сто ни ца би ла Ка ви ја, да нас 
град Геј ве. За тим су до шли на ред уда ље ни гра до ви: Гој нук, Та ра кли 
Је ни џе си и Му дур ну, ко ји су се пре да ли Су леј ма ну, Ор ха но вом си
ну. Сви ти гра до ви би ли су под осман ском вла шћу ка да је у њи ма 
бо ра вио Ибн Ба ту та то ком зи ме 1333/1334. го ди не.2 Ко су ту ра ни је 
би ли об ла сни го спо да ри? Мо жда Тур ци Та та ри, ко ји су де ли мич но 
при ми ли хри шћан ство од Ви зан ти на ца, али ко ји су би ли у до слу ху 
са за по вед ни ком Ка ста мо нуа. У сва ком слу ча ју, у по след њој че твр
ти ни 13. ве ка те обла сти ви ше ни су чи ни ле са став ни део Ви зан тиј
ског цар ства.

За у зи ма ње еми ра та Ка ре си

Про ди ра ње ка за па ду ство ри ло је ри ва ли тет из ме ђу Осман ли
ја и еми ра та Ка ре си3 ко ји је из ро нио из исто риј ске тми не го то во 
исто вре ме но ка да и Осма нов еми рат. Не у спе шни по ход, ко ји је Ми
ха и ло IX, син Ан дро ни ка II, во дио с Ка та лон ци ма на оба ла ма Мра
мор ног и Егеј ског мо ра (1304) не би ли по ти снуо Тур ке, оста вио је 
сло бо дан про стор при до шли ца ма, што су за у зе ли чи та ву област 
Пер га ма, све до Дар да не ла. На ста ви ли су се су ко би из ме ђу Ви зан
ти на ца и ка та лон ских пла ће ни ка, ко ји ма су се при кљу чи ли Тур ци, 
што је са мо по гор ша ло си ту а ци ју са обе стра не мо ре узâ. Арап ски 
из во ри, на ро чи то пу то пи сац Ибн Ба ту та, из ве шта ва ју да је град 

2 По јед ном дру гом ту ма че њу тек ста Ибн Ба ту те, ње гов бо ра вак на овом под
руч ју мо гао је да бу де у пе ри о ду од 1332. до 1334. го ди не.

3 На зив еми ра та по ти че нај ве ро ват ни је од ге о граф ског пој ма, би ло да је у пи та
њу Ка ре сен, област ко ја се по ми ње код Стра бо на, или Ка ре сус, ре ка у овој обла сти, 
или пак Ка ре сис, град ко ји се на ла зио у не по сред ној бли зи ни Пер га ма, на се ве ро
за па ду, али са свим си гур но не од мит ске лич но сти Ка ра Исе.
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Пер гам био ра зо рен, те да у гра ду Ба ли ке си ру ни је про на шао џа
ми ју за мо ли тву пет ком, што до ка зу је да су Тур ци тек не дав но за
у зе ли те те ри то ри је. С дру ге стра не, ви зан тиј ски из во ри пи шу о 
жа ло сном ста њу до ко га су Ка та лон ци и њи хо ви тур ски са ве зни ци 
до ве ли Га ли пољ ско по лу о стр во по сле по бе де над Ми ха и лом IX код 
Апра (1305. го ди не).

Ор хан је ис ко ри стио тр за ви це ко је су по тре са ле еми рат Ка ре си 
да га при по ји (1334–1335). Осман ске хро ни ке по твр ђу ју да је ста нов
ни штво, не за до вољ но кне зом ко ји је пре у зео вођ ство над др жа вом 
на кон смр ти Аџ ланбе га, пру жи ло по др шку ње го вом бра ту Дур су ну, 
ко ји је већ био у Ор ха но вој слу жби. Ме ђу тим, оне се са мо де ли мич
но сла жу с на во ди ма за пад них, ви зан тиј ских или арап ских из во ра. 
На осно ву ис ка за са вре ме ни ка, зна се да је око 1333. го ди не еми рат 
био по де љен на два де ла. У Ба ли ке си ру4 је 1328. го ди не на вла сти био 
Де мирха н, а у Пер га му Јах ши. Ан дро ник III је па мет но про це нио 
да тре ба да скло пи мир с Де мирха ном 1328, пре не го што је на пао 
Ор ха на го ди ну да на ка сни је. Ни је не мо гу ће да се Ор хан за ме рио 
Де мирха ну, те да је по др жа вао оне ко ји су осу ђи ва ли та кву по ли
ти ку; из тог угла гле да но, на во ди осман ских хро ни ка по ста ју не што 
ве ро до стој ни ји. Што се ти че Јах ши ја, ње го ва фло та би ла је те шко 
оште ће на бро до ви ма ко је су по сла ли па па, фран цу ски краљ, Ро дос, 
Ве не ци ја и Ки пар. Он је 1341. го ди не пред во дио је дан тур ски упад 
у Тра ки ју. Пре не го што је уз вра тио, Јо ван Кан та ку зин је скло пио 
мир са Ор ха ном; тај са вез је тре ба ло не са мо да изо лу је Јах ши ја већ 
и да под стак не Ор ха на да га на пад не. Ко нач но, 1345. го ди не, из ве сни 
Су леј ман по слао је из Тро је тру пе свом та сту Ва та цу. Осман ли је су, 
да кле, по сте пе но осво ји ле еми рат Ка ре си, а по след ња ета па од ви ја ла 
се око 1345. го ди не. Јед на осман ска хро ни ка тај до га ђај да ти ра у 749. 
го ди ну (1348–1349), али се чи ни да је то до ста ка сно, јер хро ни чар 
Ашик па ша за де из ве шта ва да је по след њи емир Ка ре си ја до ве ден у 
Бур су, где је две го ди не ка сни је умро од ку ге. Зна мо да је ку га ха ра ла 
том об ла шћу у периоду 1347–1348. го ди не.

4 Ка да је реч о уби ка ци ји ово га гра да, из во ри се раз ли ку ју; мо гао би да бу де у 
пи та њу град у не по сред ној бли зи ни Аги ре.
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