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ДЕЈАН Р. ГАШИЋ1УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУДРЖАВА И ДРУШТВО НА БАЛКАНУ (XIV–XVII ВЕК) – ПРЕ И НАКОН УСПОСТАВЉАЊА ОСМАНСКЕ ВЛАДАВИНЕ(State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule, editors in chief Srđan Rudić, Selim Aslantaş, Belgrade (Donat graf): The Institute of History Belgrade, Collection of Works, vol. 35 : Yunus Emre Enstitüsü - Turkish Cultural Centre (Belgrade), 2017, 349 pp.)Осо=енос@ Балкана као ис@оријскоG феномена Jроис@екла је извишемиленијумскоG суOара и Jрожимања цивилизација, ш@о језа JослеOицу имало Oа је Jолуос@рво Jос@ало е@нички и Jоли-@ички најкомJлекснији реGион ЕвроJе. Ревносно @о Jо@врђујуис@очници у којима су се у@искивале кул@урне GруJе и е@ничкезајеOнице, Трачани, Илири, Кел@и, као и Грци – који су @рајнијеоO ос@алих нароOа орGанизовали GраOове и Oржаве, с@варајућикул@уру високоG Oоме@а и учес@вујући у формирању хелени-с@ичких имJерија чије је Jолазиш@е =ило уJраво Балканско Jо-луос@рво. Ис@орија Балкана незао=илазно Jам@и и Римљане, ко-јима је Jошло за руком Oа освоје највећи Oео Jолуос@рвароманизујући за@ечено с@ановниш@во нејеOнаким с@еJеном,али је Jолуос@рво, као Gлавна сао=раћајница између Азије и Евро-1 dejan.gasic@pr.ac.rsПриказ је Jримљен 9. мар@а 2018, а Jрихваћен за о=јављивање на сас@анку РеOакције З=орникаоOржаном 14. мар@а 2018.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)354 ДЕЈАН Р. ГАШИЋJе, =ило JрохоOиш@е и Велике сео=е нароOа, @е коначно и @ери@о-рија уJаOа и насељавања Словена @оком VI и Jоче@ком VII века.Трајна JоOела РимскоG царс@ва (395) на Ис@очно и ЗаJаOно, као иВелики раскол цркава (1054), имали су Oалекосежне кул@урне ицивилизацијске JослеOице, јер је Gранична линија разOвајања иJројекција у@ицаја Jресецала Jолуос@рво. ЗајеOнички имени@ељо=е Jоловице Балкана је ос@ало хришћанс@во. О=лас@и већ о@рG-ну@е оO с@ране Словена највећим Oелом =иле су, и кроз среOњивек ос@але, на@кривене Oржавничким, верским и кул@урниму@ицајем Jрес@онице на Босфору, JоO чијим наOзором се, нере@-ко и уз суJарнички оOнос и Jри=лижавање ЗаJаOу, смењују =у-Gарска и срJска краљевс@ва и царс@ва. У су@ону среOњовековноG@рајања, @оком Jос@еJеноG оJаOања хиљаOуGоOишњеG РомејскоGцарс@ва, @е услеO ривалс@ва и суко=а сусеOних =алканских наро-Oа и @раGичних међусо=ица хришћанских о=ласних GосJоOарас уочљивим сла=љењем цен@ралне влас@и и Jлимом суревњиво-с@и, уJркос Oоказивањима хришћанских војски Oа наOирућеОсманлије нису неJо=еOиве, Jочивају разлози који свеукуJноOоJриносе JаOу Балкана – сукцесивно оO среOине XIV, начелно@оком XV века – JоO влаOавину О@оманскоG царс@ва. СреOњове-ковном Jоли@ичком и кул@урном круGу у@ицаја на уо=личавањесавременоG Балкана, JореO заJаOноG ка@оличанс@ва и визан@иј-скоG Jравославља, JриOоOа@ је и османски ислам.Доминан@нос@ влаOајуће силе узроковала је и смену називаJолуос@рва, =ило Oа се уJисује син@аGма ЕвроJска Турска, Грчко,или Визан@ијско и Илирско Jолуос@рво. Но, JремOа су ин@е-лек@уалне расJраве JозноG XIX века, у еJохи националноG JреJо-роOа и осло=ођења =алканских нароOа оO Турака, у с@ручнојли@ера@ури с разлоGом осJоравале е@имолошко Jорекло и Jре-цизнос@ њеGове GеоGрафске расJрос@рањенос@и, Oефинисане Jо-че@ком @оG ис@оG с@олећа, кованица Балканско Jолуос@рво ус@а-лила се наJосле@ку захваљујући оO=рани @оG @ермина оO с@ранеау@ори@а@ивноG зналца Јована Цвијића. На @ај начин, и JореO ис-@овременоG јављања Jојма ЈуGоис@очна ЕвроJа, JреовлаOао јес@ав Oа @ермин не @ре=а мења@и, а о=разлаGање њеGове е@имоло-Gије (balqan) своOи се на „високе <ланине које се вежу јеCна за CруFу“,„<ланински венац“, „FусHо шумовиHу <ланину“, ш@о је у неJосреO-ној, али и анахроној слици и вези „са Kурном и важном исHоријом<олуосHрва“. Из визуре усJос@ављања османске влаOавине, формирање це-лови@е ис@ориоGрафске слике Jроцеса који су се оOвијали на Бал-



ДРЖАВА И ДРУШТВО НА БАЛКАНУ (XIV–XVII ВЕК)…ДЕЈАН Р. ГАШИЋ 355кану, Jосе=но у JериоOу између XIV и XVII века, још увек је Oале-ко оO заOовољавајућеG. Делом, разлоG лежи у чињеници Oа суOосаOашња ис@раживања =ила условљавана у највећој мери Jо-кушајима с@варања оJш@е Jовеснице османске Oржаве, ш@о сеисJос@авило као веома зах@евно JреGалаш@во. У савременом на-учном Oискурсу ово JоOразумева, Jо Jравилу, JојеOиначна и ре-Gионална ис@раживања мањих JоOручја у само неколико @ема@-ских Jоља. Такав Jрис@уJ није =ио JоGоOан за сис@ема@изовањеис@оријскоG знања, а у ис@о време језичке разлике у ис@ражива-њима нису омоGућиле комJара@ивне анализе које моGу Oовес@иOо размене научних арGумена@а на међунароOном нивоу. На @ајначин, нека Jи@ања су ос@ала неOовољно сJозна@а, Oок оOређенанису чак ни Jокрену@а у OосаOашњим изучавањима. На @раGу @акве неJресушне ис@раживачке Jо@ре=е орGанизова-на је међунароOна научна конференција JоO раOним насловомState and Society in the Balkans Before and After Establishment of OttomanRule (оOржане 25. и 26. маја 2016. GоOине), као резул@а@ сараOњеИс@оријскоG инс@и@у@а у БеоGраOу и ТурскоG кул@урноG цен@раYunus Emre Enstitüsüм, чији је исхоO З=орник који се налази JреOнама, као свеOочанс@во значајноG OоJриноса Jомену@ом ис@ра-живачком неOос@а@ку. З=орник раOова, уз увоOну реч УреOни-ш@ва и завршни СJисак ау@ора, з=раја шеснаес@ с@уOија из сеOамземаља, Jу=ликованих на енGлеском, а о=оGаћених резимеима на@урском и срJском језику. У најширем оJсеGу, З=орник је конци-Jиран и Jосвећен насловној @ема@ици усJос@ављања, ширења иконсолиOације османске влас@и на Балкану између XIV и XVII ве-ка, уз еруOицијско евалуирање сJецифичних Jро=лема имовин-ско-JравноG и JорескоG сис@ема, Jоложаја с@ановниш@ва, исла-мизације, колонизовања @урскоG живља, ур=анизације оријен-@алноG @иJа, JривреOе. Први раO, насловљен Effects of the Early Ottoman Conquests on theState and Social Structure of the Lazarević Principality (Erken OsmanlıFetihlerin Lazareviç Bölgesi`nde Devlet ve Toplum Yapısı ÜzerineEtkisi / ПослеOице раних османлијских освајања на Oржаву и Oру-ш@вену с@рук@уру о=лас@и Лазаревића, с@р. 7–25), ау@ора Jроф.Oр Марка Шуице са ОOељења за ис@орију ФилозофскоG факул@е@ау БеоGраOу, GраOацијски разма@ра измену с@рук@уре највишеGOруш@веноG слоја Моравске Ср=ије @оком JослеOње Oве OеценијеXIV века, изазвану османским освајањима и JослеOицама Jоли-@ичке и OиJлома@ске с@ра@еGије @урских влаOара, чиме се иOен-@ификује Jе@, хронолошким значајем, различи@их фаза. Било Oа



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)356 ДЕЈАН Р. ГАШИЋсу оне нас@уJиле као JослеOица Gу=и@ака у ра@ним окршајимаили услеO ин@ерних кре@ања о=ласноG Jлемс@ва, Jревирања исуко=и међу влас@елом Jо@чињеном Лазаревићима најуочљиви-ји су након Косовске =и@ке (1389), јер је 1) несумњиви влаOарскиау@ори@е@ кнеза Лазара очувао уну@рашњу хијерархију Jлем-с@ва. Ау@ор @ако ис@иче Oа 2) кршење вазалне хијерархије и о@ка-зивање лојалнос@и наслеOницима кнеза Лазара Oео влас@еле ма-нифес@ује услеO османскоG Jри@иска који је за JослеOицу имао иJи@ање GолоG оJс@ајања кнежевине, али и услеO њихове међусо=-не =ор=е. Слом ан@иосманске Jоли@ике Вука Бранковића о=еле-жио је 3) @рансфер моћи и у@ицаја у о=лас@и којима су GосJоOари-ли Лазаревићи, уз вишес@руке Jромене у сас@аву и хијерархијиJлемс@ва. Изрази@ом JоOршком сул@ана Бајази@а I Муње услеOи-ло је 4) усJос@ављање влас@и С@ефана Лазаревића наO влас@еломкоја је GосJоOарила земљишним JосеOима у оквиру о=лас@и Jо-роOице Бранковић. Залазак XIV века =ележи и Oруш@вене Jроме-не које су захва@иле ели@ни слој, @е JослеOично и JреуређењеOруш@вене JирамиOе, нарочи@о уочи и након завере влас@елеJро@ив С@ефана Лазаревића (1398) чија је рискан@на сJољна Jо-ли@ика Oос@иGла врхунац у кршењу вазалних оOноса Jрема сул-@ану. ПослеOња фаза Jромена JреOс@авља 5) о=нављање влас@иБранковића на @ери@орији Косова уочи =и@ке коO АнGоре (1402).На Jоновно Jреуређење с@рук@уре Jлемс@ва у о=е кнежевине, за-кључује ау@ор, још јеOном су у@ицале оOлуке османскоG сул@анаЈилOирима Бајази@а. Др Невен Исаиловић, научни сараOник изИс@оријскоG инс@и@у@а у БеоGраOу, анализом како фраGмен@ар-не, @ако и целови@о сачуване законоOавне Gрађе среOњеG века ираноG османскоG ис@оријскоG разOо=ља о Власима/власима, крозсвој @екс@ Legislation Concerning the Vlachs of the Balkans Before and AfterOttoman Conquest: An Overview (Osmanlı Fethi Öncesi ve Sonrası BalkanEflaklarina Ait Kanunlar: Genel Bakış / ЗаконоOавс@во о власимаБалкана Jре и након османскоG освајања: ПреGлеO, с@р. 25–43),у@врђује Jокушаје извесних значајних Jромена у Jравном @ре@-ману овоG с@ра@ума с@ановниш@ва. Посе=ан акцена@ ис@ражива-ња с@ављен је на о=лас@и у којима сачувани ма@еријал OозвољавакомJара@ивни Jрис@уJ, чиме су у ау@оров JреGлеO укључене са-времене @ери@орије Хрва@ске, БиХ, Црне Горе и Ср=ије. С @им увези, моGућ је закључак Oа су Османлије Oовршиле већ заJоче@Jроцес Jримењујући законску реGула@иву која се некаOа оOноси-ла на е@ничку и Jрофесионалну скуJину, на Oруш@вену, @е и вој-но оOређену GруJу. Иако Jос@оји извеснос@ Oа су Jромене у за-



ДРЖАВА И ДРУШТВО НА БАЛКАНУ (XIV–XVII ВЕК)…ДЕЈАН Р. ГАШИЋ 357конском оквиру =иле моGуће и за време влаOара JозноG среOњеGвека, неOос@а@ак извора, уJркос моGућој и оJравOаној хиJо@ези,иJак не Oозвољава оOлучнос@ њеноG оJравOања. Такође из Ис@о-ријскоG инс@и@у@а у БеоGраOу, научни сараOник Oр Милош Ива-новић у среOиш@е ис@раживања насловне @еме Cyrillic Correspond-ence between the Commune of Ragusa and Ottomans from 1396 to 1458(1396–1458 Yıllar Arasında Dubrovnik Topluluğun Osmanlılarla KirilAlfabesiyle Yazışması / Ћирилска JреJиска између Ду=ровачкекомуне и Османлија оO 1396. Oо 1458, с@р. 43–65), у Oа@ом времен-ском JериоOу, с@авља саGлеOавање ћирилске JреJиске као ва-жноG извора, Oо Gраничне 1458. каOа Ду=ровник Jос@аје вазалОсманскоG царс@ва. ПоOразумевано, JреJиска се највећим Oелом@иче реGулисања Jоложаја Oу=ровачких @рGоваца, ш@о је најJречињено у освојеној о=лас@и Вука Бранковића, након 1396. GоOине,чију је улоGу и @ери@оријалну кон@ролу славноG и велможноG Gо-сJоOина заменио Пашаи@ (ЈиGи@-Jаша). С @им у вези, оOнос и Jро-мена снаGа на @ерену јасно су изражени инскриJцијом Jисама и@ранслацијом еJи@е@а са срJских и =осанских великаша наосманске личнос@и високоG уGлеOа, JоJу@ изасланика Бајази@а I –Сархана (Саража). МаOа =ез усклађене Jравилнос@и као коO ин-скриJција, и салу@ације су Oоживеле Jромене у зависнос@и оOранGа осо=е којој се Ду=ровчани о=раћају. Након АнGорске =и@ке(1402), Jа све Oо 1415. GоOине изос@аје ћирилска JреJиска измеђуДу=ровчана и Османлија з=оG сла=љења османскоG у@ицаја наБалкану, након чеGа Турци заJосеOају @ери@орију Oанашње Ал=а-није, оOакле Ду=ровчани извозе жи@о. Зна@но је сла=ије очуванаосманска ћирилска JреJиска из овоG JериоOа, али еJис@оларнаословљавања ће и @ом Jриликом =и@и о=новљена. ИвановићевраO саOржи веома корисну хронолошку @а=елу, с наGласком наинскриJције, @е се ујеOно моGу Jра@и@и ком=иновани елемен@исрJскоG, =осанскоG и османскоG OиJлома@ичкоG сис@ема JреJи-ске. Ау@ор, с@оGа, уJућује на ис@раживање ма@еријала након1458. GоOине и на Jи@ање којим Jу@ем се развијала османска Oи-Jлома@ика. Текс@ом насловљеним In the Hands of the Turks – Captives fromSouthern Hungary in the Ottoman Empire (14–16th centuries) (Türklerin El-lerinde – Osmanlı İmparatorluğu’nda Güney Macaristan Esirleri (14–16. yüzyıl) / У рукама Турака – Заро=љеници из јужне УGарске уО@оманском царс@ву (14–16. век), с@р. 65–79) Oр АOријан Мађина(Adrian Magina) из Румуније (Museum of the Highland Banat, Reşiţa,Romania) =ави се Jро=лемом и Jи@ањем разумевања раних



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)358 ДЕЈАН Р. ГАШИЋосманско-уGарских кон@ака@а и оOноса, оO OруGе Jоловине XIV,@е @оком XV и XVI века. Пош@о се @урски војни Jри@исак све вишеосећао на јужним @ери@оријама УGарскоG краљевс@ва, Jосе=ноз=оG њихових уJаOа, JојеOини жи@ељи краљевине Jос@ају заро-=љеници, а ау@ор Jра@и рас@ући =рој Oокумена@а @оком XV и XVIвека сецирајући занимљиве JоOа@ке о њиховом Jоложају заро-=љеника, @е коначно и о њиховој суO=ини. Доц. Oр Емир О. Фили-Jовић са ОOсјека за хис@орију ФилозофскоG факул@е@а у Сарајевуу раOу The Ottoman Conquest and the Depopulation of Bosnia in theFifteenth Century (15. Yüzyılda Osmanlı Fethi ve Bosna’da NüfusunAzalması / Османско освајање и OеJоJулација Босне у 15. веку,с@р. 79–103) Jос@авља у цен@ар анализирања жес@око Jро@ивље-ње влаOајућих ели@а усJос@ављању османске влас@и на Балкану,наGлашавајући неизвесну суO=ину с@ановниш@ва у оквиру новоGаOминис@ра@ивноG и Jоли@ичкоG сис@ема. Таква несиGурна вре-мена условила су кре@ања с@ановниш@ва Jрема сиGурнијимоOреOиш@има – Jриморским GраOовима. Околнос@и JоO којимасу јеOни миGрирали, Oок су OруGи Jрихва@али ин@еGрисање уосмански аOминис@ра@ивни сис@ем, ау@ор Jокушава Oа оJравOакроз Jос@уJке аOминис@ра@ивне с@рук@уре османске влас@и којеје ис@а JреOузимала с циљем суJро@с@ављања OеJоJулацији Бо-сне. ФилиJовић наGлашава Oа несиGурнос@ @умачења, услеO Jо-се=нос@и и оGраничења изворних вес@и, ос@авља Jрос@ор за раз-не ин@ерJре@ације, екс@ремне и суJро@с@ављене с@авове у JоGле-Oу навеOених кључних Jи@ања о расељавању с@ановниш@ва.Приложеном @емом Bosnian Nobility after the Fall of the Kingdom ofBosnia in 1463 (Bosna Krallığı’nın 1463. Yılında Yıkılmasından SonraBosna’da Soylular Tabakası / Босанска влас@ела након JаOа Босан-скоG краљевс@ва 1463. GоOине, с@р. 103–129) Oр Срђан РуOић, Oи-рек@ор Ис@оријскоG инс@и@у@а у БеоGраOу и јеOан оO уреOника иJриређивача З=орника, Jосвећује се скицирању Oруш@веноG Jо-ложаја влас@еле након JаOа Босне, каOа Gорњи слој уGлавном не-с@аје с ис@оријске сцене, Oелом с@раOа у суко=има с Турцима,=ива заро=љен, или JоGу=љен. Иако ре@ки, JоOаци о нас@раOали-ма – JоJу@ краља С@ефана Томашевића и њеGовоG с@рица РаOиво-ја, или заро=љених Ка@арине и ЖиGмунOа, Oеце некаOашњеG кра-ља С@ефана Томаша – Oоносе и Jо@врђују вес@и о нас@ављању=ор=е Jро@ив Османлија, Jри чему извори =ележе JороOице О=-раOовић, Чу=ре@ић, Вла@ковић, у служ=и краља Ма@ије Корвина,као и о Oелу влас@еле која с@уJа у служ=у освајача. Исламизацијаје @ако, уз ре@ке изузе@ке, највећим Oелом захва@ила си@не вла-



ДРЖАВА И ДРУШТВО НА БАЛКАНУ (XIV–XVII ВЕК)…ДЕЈАН Р. ГАШИЋ 359с@еоске JороOице, =ез раније и Jо@оње Jоли@ички значајнијеулоGе. Тиме ау@ор лоGички кулминира у закључку Oа су =ројнесJахијске муслиманске JороOице @оком XV и XVI века с @ери@о-рије БосанскоG краљевс@ва воOиле Jорекло оO среOњовековне =о-санске влас@еле. У свом раOу “Which Realm Will You Opt For?” – TheSerbian Nobility between the Ottomans and the Hungarians in the 15thCentury (“Hangi İmparatorluğa Katılacaksın?” – 15. Yüzyılda Osmanlıve Macarlar Arasında Sırp Soyluları / „Којем ћеш се Jриволе@и Цар-с@ву?“ – СрJска влас@ела између Османлија и УGара у 15. веку,с@р. 129–165) научни сараOник Ис@оријскоG инс@и@у@а у БеоGраOуOр АлексанOар Крс@ић Jриказује и Jра@и Gенезу срJско-уGарскихоOноса услеO JроOора Османлија на Балканско Jолуос@рво, ин-@ензивираних након =и@ке коO АнGоре и Jозиције Oвос@рукоG ва-залс@ва срJских OесJо@а. Први (1439), Jо@ом и коначни JаO Ср=и-је (1459) JоO османску влас@ условио је миGрације с@ановниш@ва,каOа УGарска Jос@аје Gлавно с@ециш@е за =ројне срJске Jлемиће(Бранковић, Јакшић, Белмужевић) у служ=и уGарских краљева.ИJак, ау@ор се Jосвећује JоOацима о снажно везаној за Право-славну цркву си@ној срJској влас@ели у УGарској @оком OруGе Jо-ловине XV века. С о=зиром на @о Oа извори нису у Oовољној мерисачувани ни@и заOовољавајуће ис@ражени, АлексанOар Крс@ићизноси нове JоOа@ке о JојеOиним Jлемићима, @е исJравља Oоса-Oашња ис@ориоGрафска схва@ања о њиховим ак@ивнос@има @о-ком XVI века које су их Jос@еJено OовоOиле Oо асимилације ууGарску среOину.Проф. Oр Махил Кил (Machiel Kiel, Netherlands Institute inTurkey), с@уOијом је Jосвећен JозносреOњовековној @врђави Рам(Храм и Харам / Хирам), The Ottoman Castle of Ram (Haram) in Serbiaand the Accounts of its Construction, 1491 (1491 Tuna Nehri ÜzerindekiOsmanlı Ram Kalesi Bina Hesapları / Извеш@аји о GраOњи османске@врђаве Рам на Дунаву 1491. GоOине, с@р. 165–191) у чијој =лизинисе налази замак =лизанац Кулича, који је услеO изGраOње ЂерOаJ-ске клисуре Oо=рим Oелом нес@ао у воOама Дунава. Проф. Килза@о ис@иче моGућнос@ Jос@ојања среOњовековноG Jре@хоOникаКулича, који је @оком османске влаOавине моOернизован и кори-шћен као језGро маленоG GраOа са значајним муслиманским с@а-новниш@вом и =ројним верским и јавним зGраOама. Иако оJисиЕвлије Челе=ије из XVII века оOају слику GраOа у Jроцва@у, с о=зи-ром на @о Oа је Кулич =ио већи оO Рама @ешко је у@врOи@и њеGовоJреOосманско Jос@ојање, ни@и @о среOњовековни извори Jо@вр-ђују. Осим илус@рацијама и Jланом Jоложаја @врђаве Рам, раO је



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)360 ДЕЈАН Р. ГАШИЋо=оGаћен, у ДоOа@ку, како факсимилом Oокумен@а о рачунскомизвеш@ају Jриликом Jоче@ка изGраOње @врђаве, @ако и JоJисомраOника са OруGих локација, ш@о је JреOс@ава уJореOноG оOносаанGажованих муслимана и хришћана као раOника. Проф. Oр Ха-@иџе Оруч (Hatice Oruç) са Универзи@е@а у Анкари и ДеJар@маназа ис@орију (Ankara University, Faculty of Languages, History andGeography, Department of History, Ankara, Turkey) =ави се оснива-њем и развојем ВишеGраOа @оком XV и XVI века на основу Oеф@е-ра БосанскоG санџака из 1468/69, као и Oоцнијих из 1485, 1489,1516, 1530. и 1604. GоOине, уз @а=еларно сумирање оOноса нему-слиманскоG и муслиманскоG с@ановниш@ва. С о=зиром на @о Oа@урским Jисаним JоJисима између 1530. и 1604. неOос@ају @ек-с@уални Oелови, Jре@Jос@авка је ау@орке, у чланку The City ofVišegrad Based on Fifteenth and Sixteenth Century Tahrir Defters  (15. ve 16.Yüzyıl Tahrir Defterlerine Göre Vişegrad Şehri / ГраO ВишеGраO наоснову JоJисних Oеф@ера из 15. и 16. века, с@р. 191–205) Oа је јеOаноO неOос@ајућих и заJис о ВишеGраOу. Засе=ним освр@ом на усJос@ављање и расJрос@рањенос@ ус@а-нове Oер=енџија на Балкану, у коау@орс@ву, Jрофесори Ајше Каја-Jинар  (Ayşe Kayapınar) и Левен@ КајаJинар  (Levent Kayapınar) сДеJар@мана за ис@орију у Измиру (İzmir Kâtip Çelebi University,Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of History,Izmir, Turkey) Oефинисали су сличнос@и и разлике у орGанизаци-ји Jојмова „виGла“ и „Oер=енO“ @екс@ом Application of DerbendOrganization in the Balkans: An Example of Continuity of Balkan Institutionsin the Ottoman System (Balkanlarda Derbend Teşkilatının Uygulanması:Osmanlı Sisteminde Bir Balkan Kurumunun Sürdürülmesi Örneği /Примена Oер=енOске орGанизације на Балкану: Jример оOржава-ња јеOне =алканске ус@анове у османском сис@ему, с@р. 205–223),разGрађујући саOржину Oеф@ера из OруGе Jоловине XV и оних на-Jисаних @оком XVI века. С JоOразумеваним Jромишљањем Oа сусе налазила у различи@им GеоGрафским JоOручјима, Oе=енџијскасела, закључују ау@ори, уз Jриложене факсимиле и @умачењаосманских Oокумена@а, имала су у @ој зависнос@и и различи@ео=авезе. ПрилоGом Some Aspects of Spreading of Islam in Macedonia (XV–XVI c.) (Makedonya’da İslamın Yaygınlaşmasının Bazı Unsurları (XV–XVI yüzyıl) / ПојеOини асJек@и ширења ислама у МакеOонији(XV–XVI век), с@р. 223–235), који Jо@иче из Jера Jроф. Oр ДраGоGГорGиева из Инс@и@у@а за националну ис@орију у СкоJљу(Institute of National History, Ss. Cyril and Methodius University,Skopje, Macedonia), с@ављен је акцена@ на разлучивање Jроцеса



ДРЖАВА И ДРУШТВО НА БАЛКАНУ (XIV–XVII ВЕК)…ДЕЈАН Р. ГАШИЋ 361исламизације на @ери@орији Oанашње БЈР МакеOоније @оком XVи XVI века, Jри чему се с@иче у@исак Oа је Jри@исак нових мусли-мана међу ал=анским живљем узроковао =рзу исламизацијуСловена у заJаOном Oелу МакеOоније. Научни сараOник Oр Дра-Gана АмеOоски из Ис@оријскоG инс@и@у@а у БеоGраOу, @екс@ом на-словљеним Introduction of Rice Culture in the Central Balkans (15th and16th Century) (Orta Balkanlar’da Pirinç Üretimi (15. ve 16. yüzyıl) / По-јава Jиринча на цен@ралном Балкану (15. и 16. век), с@р. 235–256)разма@ра JроизвоOњу Jиринча која је слеOила Jу@ ширењаОсманскоG царс@ва и у СмеOеревском и СкаOарском санџаку. На@раGу изворних вес@и, ау@орка са сиGурношћу у@врђује расJро-с@рањенос@ @ери@орија цен@ралноG Балкана на којима је узGајан,уз свеOочења Jу@оJисаца Бер@ранOона Брокијера и Јако=а Бецекао усJешним Jриносима ове JољоJривреOне кул@уре. УJореOнимJрис@уJом изворима ау@орка у@врђује Oа је узGајање =ило искљу-чиво локално-аOминис@ра@ивноG карак@ера и Jо@ре=а, чиме јеGруJа с@ановниш@ва анGажована на Jиринчаним Jољима за својуслуж=у Oо=ијала значајне Jореске JривилеGије. Међу@им, услеOклима@ских Jромена и Jојаве маларије узGој Jиринча =ива за-=рањен.Ис@оричар Oоц. Oр Гунеш Ишиксел (Güneş Işıksel) из Ис@ан=ула(Istanbul Medeniyet University, Faculty of Arts and Humanities,Department of History, Istanbul, Turkey) Jрома@ра ManagingCohabitation and Conflict: Frontier Diplomacy in the Dalmatian Frontier(1540–1646) (Yanyana Yaşama ve Çatışmanın Yönetımı: DalmaçyanınKıyılarında Sınır Diplomasisi (1540–1646) / Рукођење суживо@ом исуко=има: JоGранична OиJлома@ија на Oалма@инској Gраници(1540–1646), с@р. 256–283), смеш@ајући у среOиш@е ин@ересовањаJоGраничне оOносе и OиJлома@ију Османске Oржаве и РеJу=ликеВенеције XVI и XVII века. Примери суживо@а и суко=а указују,Jрема Ишикселу, на разноврсна Jравила зајеOничкоG живо@а уOалма@инском залеђу, уJркос @оме ш@о се зах@еви локалнихуJравника и њихов начин руковођења међусо=но нису Jрекла-Jали с Jриори@е@има њихових сусеOа и уOаљене цен@ралне вла-с@и. Проф. Oр Ашкин Којунџу (Aşkın Koyuncu, Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi, Faculty of Sciences and Arts, Department ofHistory, Çanakkale, Turkey) на основу сеOам коJија Закона о јанича-рима, чији су илус@ровани исечци Jрезен@овани у Kavânin-iYeniçeriyân and the Recruitment of Bosnian Muslim Boys as DevshirmeReconsidered (Kavânin-i Yeniçeriyân ve Bosnalı Müslüman Çocukla-rının Devşirilmesi Meselesinin Gözden Geçirilmesi / „Закони о



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)362 ДЕЈАН Р. ГАШИЋјаничарима“ (Kavânin-i Yeniçeriyân) и разма@рање Jро=лема Oев-ширме =осанске муслиманске Oеце, с@р. 283–319), с@уOиозно Jре-@реса Jро=лема@ику Oевширме Jрема =осанским муслиманимаи разлоG з=оG којеG је сул@ан МехмеO Освајач Oонео закон Oа се =о-санска муслиманска Oеца узимају за аџеми аGлане. Иако JриJо-вес@ закона о јаничарима у ис@ориоGрафији Jоказује неу@емеље-нос@ разложних чињеница услеO Oокумен@арне неис@ини@ос@и,ш@о је Jо@врђено ишчи@авањем Oеф@ера, Jроцес исламизације је@екао Jос@еJено и =ио раширен на ка@олике и Jравославне, алиуз нас@уJајућу Jраксу Oа Османлије у класичном Oо=у заJочињуOа у Oевширму узимају искључиво муслиманску =осанску Oецу.Тема Jроф. Oр НенаOа Моачанина, сараOника ХАЗУ (CroatianAcademy of Sciences and Arts, Zagreb, Croatia) Division of CizyePayersinto Three Classes as Foreshadowed in the PreReform 17th Century “Pseudo-mufassals“ (Cizye Mükkeleflerinin 17. Yüzyıl Reformlar Öncesi“yarı-mufassallara” Göre Üç Sınıfa Ayrılması / ПоOела о=везника џи-зије на @ри класе Jрема назнакама из JреOреформских„JсеуOо-муфасала“ из 17. века, с@р. 319–331) Jосвећена је о@оман-ској реформи из 1691. GоOине и Jоновном исJи@ивању освајањаземље у Славонији (1698. и 1702) у све@лу JоJиса Дворске ха=-з=уршко-уGарске коморе. Тиме ау@ор, уз ин@ерJре@ацију оOносаизмеђу немуслиманских JоOаника који Jлаћају џизију и о=ја-шњења Jојма „cizyehane“ (Oомаћинс@ва која не JоOлежу џизији),за =оље разумевање Jроцеса ис@иче с@ање JоJиса („JсеуOо – му-фасали“), GOе исJисана фик@ивна имена указују на очекиване из-носе које @ре=а исJла@и@и, а Oа Jри@ом суме не зависе ни оO ин-флације, ни@и OевизноG курса, већ нере@ко оO Oневница војника.Завршни раO и наслов Jроф. Oр Еме Миљковић са ФилолошкоGфакул@е@а у БеоGраOу From “dhimmitude“ to Turkism – Confessional andEthnic Policy in the Ottoman Empire (Zimmilikten Türkçülüğe – Osmanlıİmparatorluğu’nun Dini ve Etnik Politikası / ОO „dhimmitude“ Oо@уркизма – конфесионална и е@ничка Jоли@ика у Османскомцарс@ву, с@р. 331–349) рашчлањује и уJућује на ис@раживање с@а-@уса немуслимана у Османској царевини Jолазном основом уоквиру ис@ориоGрафске Oвојнос@и Jо Jи@ању @ермина „dhim-mitude“ – оO не@олеранције Oо @олеранције, како Jре, @ако и на-кон усJос@ављања османске влаOавине на Балкану. У сврху Jре-@ресања навеOеноG и Jојма и с@а@уса, ау@орка с@иже Oо Ха@ише-рифа оO Гилхане (1839), Jра@ећи оOразе класичноG Oо=а, JериоOаТанзима@а и МлаOо@урске револуције.



ДРЖАВА И ДРУШТВО НА БАЛКАНУ (XIV–XVII ВЕК)…ДЕЈАН Р. ГАШИЋ 363Закључујући JреGлеOно слово о з=орнику с @ема@иком усJо-с@ављања османске влаOавине на @ери@оријама хришћанскихOржава и овом Jриликом је сен@енциозно Jо@врђено несузOржи-во нас@уJање Jромена у Jоли@ичкој, социјалној, JривреOној, е@-ничкој, @е целови@о и у кул@урној слици Балкана. Најизрази@ијеме@аморфозе Oешавале су се у Oржавничком и релиGијском Oо-мену. Бројне, а Jри@ом разOро=љене хришћанске о=лас@и својомсла=ошћу, Gу=љењем сложене Oруш@вене с@рук@уре и инс@и@у-ција @расирале су Jу@ усJос@ављању снажне исламске @еокра@-ски ус@ројене Oржаве, која сис@емом нејеOнаких Jрава и о=авезаJоOаника наGлашава верске разлике. Временом, Jроцес ислами-зације наO Oомаћим с@ановниш@вом, сJровођен у условима не-JосреOне или JосреOне JринуOе, Jос@аје изрази@о Oоминан@ан унеким Oеловима Балкана (Босна, Ал=анија), чиме ислам у@иче науо=личавање ис@оријске и савремене OемоGрафске, Jоли@ичке иOуховне с@варнос@и у оOносу на Oо @аOа Jреовлађујући у@ицај @е-ковина заJаOне и визан@ијске цивилизације, чији су Oоме@и Jри-су@ни како Jре, @ако и за време османске влаOавине. С@оGа, Jара-лелно с OиверGен@ним линијама и @оковима Oискон@инуи@е@аоOвијао се и Jроцес кон@инуи@е@а, иако османски режим, Jосма-@ран изOалека, изGлеOа Gо@ово окамењено неJроменљив. ВиOљи-ве су JремOа =ројне Jромене и JрилаGођавања реGула@ивне Oе-ла@нос@и, GOе се JроJисују кануни (закони) у оквиру којих се Oо-маће с@ановниш@во све чешће Jозива на с@аре „законе“ и„о=ичаје“, који веома чес@о =ивају услишени. О@оманска Oржаваје GраOила, нема сумње, своју уну@рашњу с@рук@уру ослањајућисе, између ос@алоG, на различи@е виOове JравноG, економскоG иOруш@веноG развоја и наслеђа среOњовековних =алканских Oр-жава. Овакав JореOак, маOа у измењеним околнос@има и налич-јима – Jосе=но у слици Jрео=ликовања GраOских насеља која Gу=ес@ановниш@во, а чију силуе@у оOређују минаре@и, GOе се Gу=и Oр-жавна с@рук@ура, Jа и JривреOна функција – Jреживео је уну@аросманске Oржаве и Jос@ао сас@авни Oео њене орGанизованос@ина Балкану. Може се, Oакле, неOвомислено конс@а@ова@и Oа је квали@е@ом,=ројем и разноврсношћу @ема ос@варен циљ који су Jос@авилиJриређивачи з=орника, а својим Jрилозима оJравOали ау@ори,уз јасан исхоO Oа се укаже на Jриме@ну склонос@ OосаOашњих Oо-казивања унаJреO Oефинисаних @еза с @енOенциозном арGумен-@ацијском селек@ивношћу, којом се на основу најчешће ис@их Jо-Oа@ака извоOе неJоOуOарни, @е самим @им и оJречни закључци.
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