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JEDNA RUKOPISNA MEDZМUA 
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1 

Lamija Hadziosmanovic, 
Filozofski fakultet, Sarajevo 

U bogatoj пtkорј5пој zЬјгсј BoSnjackog instituta (Fondacija Adil-bega Zulji
kшpaSita u Sarajevtt), 11ajsl ј 51110 ва jed11u rukopjstш medztпttll ispuпjavaпu н kttcj 
Sljpjcevica н Mostant. 

Kod паs је tt vise tlaVIЋta pjsatю о tome sta је medzmtla. Podsjetjcemo sа11ю to
liko daje tO Пlkopislla Ьiljezlljca tl kojoj Stl pгepjsivaпj, CeStO ј od vise p1·epjsivaca, 
гаzпi sadt7.aji, zavjsпo od toga sta је пеkо 5matrao vrijedпim da ll пjtt ttпese. 

Medzmua kojtt ovdje objavljujemo tt Bosпjackom in5titlltu је zavedeпa н kata
log гнkорi5а pod brojem 1101. Ima 60 пepagiпiraпil1 5traпica, koje 51110 mi pagiпjt·ali 
prema llгotюlogjji dogaoaja. Razmjer tek5ta је 1-azljcjt а 11ajcesce 15х25 cm. Veciпa 
teksta је i5pi5ivaпa i5tim rukopi5oш- lijepjm пe511talikom - спюm tiпtom. Rukopi5 
је ug\avпom dat 11а tur5kom jeziku. Na kraju medzmнe, u kolofonu, пavedetю је da 
је p1·epi5ivaпje zav•·se1ю godiпe 1207. Н. (1880). Sнdecj ро rukopi5tt zak\jttcнjemo 
da је veci11u tek5ta pt·epj5ao пepoznati prepisivac. а 5апю ро51јеdпје cetiгi 5tгan ice 
ispi5ao је пеkо iz oЬiteljj Sljpicevjca, u cijem vla5пjstvu је Ьila ova medzmua. Naj
vjerovatпjje, to је Ьiо Saljl1, siп Нн5еiп-еfепdјје, 5јпа На! ilova, sјпа Osmaпova, 5јпа 
Omerova Slipicevic (Islipicevi-zade) (Ьiljeska па arapskom jezikн). 

Iz pistпa, gotovo cijelog •·нkopisa, moze 5е ttstvrditi da је 5a5tavljac teksta Ьiо 
СОУ jek па~еg poгijekla, sto је јаsпо jz povt·emel1jfl gt·esaka koje је tl piSIПll pгavio, il i 
пekil1 tlasill гijeci koje је нроtгеЬiјаvао. 

Od Iucj 1 i 51по 5е da tt ovom tek5ttt damo bogati 5adrzaj, stavljajoci teziste па po
datke koji 5LJ vezaпi 5 fljstot·jjom ovjfl пasjf1 k1-ajeva. U ovom pгjkazu 51110 sazjmalj 
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dtJze tekstove, i опе koji пistt usko vezaпi za povijest Воsпе, dok smo kгасе teksto
ve, tl pгijevodн, doпosili in ekstenzo, idнci od stгaпice do straпice. 

*** 

Sad1·Z.aj medi.m tJe 

Stгапјсе od 1 do 4 SLI vlagom osteceпe ј samo djelimicno citljive; 
Str. 4 do 5 isрнпјепе Stl stilюvima па aгapskom jeziktl moral jstjcke sadгzjпe: 
Stг. 6 do 7 sadгze popis vladara iz diпastije Abasida od godiпe 120. do 643. Н. 

( 1148-49). Popisaвa SLI нkнр1ю 42 vladaJЋ sa godinom dolaska па v last i vгemeпom 
vladaпja: 

Str. 8 do 9 sad1·zi јеdпн роdнzн legeпdн na tшskom jeziktl о stvaiЋпjн svijeta, te 
pojavljivaпje Bozijil1 poslaпjka; 

Od stгапе 1 О do 42 doпosimo prijevod teksta, јег se svoj im sadгzajem odпosi па 
pov ijest пasih krajeva; 

Stг. 42 sadrzi legeпdн о prvim vladarjma 11а zemlji, о pocetktl proizvodпje опо
gа sto је potrebпo za zivot, te о koгisceпjtt zivotiпja za роtгеЬе covjeka ( 15 гeda
ka ); ttl је i рisпю sejћ-ul-islama vojsci koja је opsjedala tvraavtl Kaпdiju na Kreti 
(23 podнza retka), tl potpiStl пeki Abdнlal1. U dodatku ovom teksttl popis mateгijala 
iz dzebhaпe, tltroseпog p1·i likom opsjedaпja tvrdave, (Ьгој ispaljeпil1 aнladi, ka11tarn 
bat·uta, velikil1 kнmbatЋ, rапјепјl1 vojпika, izgirшlil1jaпjjcatЋ, lagшndzija, zaima, ti
mamika, r11i1-alaja, pasa. Na istom mjestн datje opis tvrdave Kaвdije (dн:li11a i siгiпa, 
Ь1·ој lagш11a н tvгdavi, duziпa Kr·ete, br·oj kadiltJka). Na kr-ajнje zapisaпo daje veliki 
vezit· Al1med-pasa Cupгilic tJ·i godiпe пeprekidrю osvajao tvr·davtJ Капdјјн, 11а OSIIO
Vtl cega је ovaj defter sastavljen 1080. g. 11. (1669170); 

Str. 44 do 45 fermaп sнltaпa Mustafa l1a11a trptrceп aнstrjjskom caгtl ( 45 dt~ga-
ckjћ l'edova); . 

Stг. 46 podнzi tekst tt kome se паЬrаја 28 паюdа, koje је Bog tlt1istjo zbog пe
pokomostj ј teskil1 gt·ijelюva (паюd poslaпika Nul1a, poslaпjka Ннdа, Salil1a, Sнај
Ьа, Musaa, Вевi Аtпiпа, lsaa itd.). Na kгajtl teksta dнzјпа zivota ј godiпa SIПI1i ce
tVOJ'ice osпivaca mezl1eba (vje1·skil1 pr-avaca); 

Stг. 4 7 odgovor vjerovjesвjka Mul1ammeda asl1abtt ЕЬн Н ш_ејгi 11а pitaпje zпa-
kova Sudпjega dапа (35 t·eфva); 

St1· 48.- Prijevod iп eksteпzo; 
Stt·. 49. Dio пekog teksta moralisticke sad1·zi11e (26 podttzill гedaka); 
Stг. 50. pedeset dvije biljeske tl iпtegralпom pr·ijevodti. Na istoj stгaпi jed11a fe-
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tva; . 
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Str. 51. do 52. integrala11 prijevod; 
Stг. 53. p1·evedeпe tri Ьiljeske. Na istoj stгaпici dvije Ьiljeske о zauzectt Bagdada 

od stгане peгzijskog сага i poraz i pogiЬija Оsшап-раsе 1147. g. Н. (1734/35). D1·u
ga biljeska iz 1148. g. Н. (1735/36), govori о poJ-aZtl islaшske vojske, kojttje vodio 
Abttlal1-pasa Cнpгilic па Reva11 1 148. g. 11 . ( 1735/6); 

St1·. 54. Fetva Mevlaнa Hamza-efeпdije о polasktl st~ltaпa Selima P!-vog па pe•·
zijskog сага Ismaila ( 17 1·edaka); 

Stг. 55. Јеdап stillпa perzijskom jeziku; 
Str. 56. Јеdап k1-aci izvod iz djela Кitab ul-mufidat. па a1·apskoш jeziktl ( 11 •·e

daka). Na istoj strani recept za ројасанје meшorije; 
Stt·. 57. Јеdпа fetva о osvaja11jt1 Kipra od pozпatog p1ЋV11ika Ebll Sнt1da (12 гe

daka). Na istoj st1-aпi savjet 1шиеti A1ija, v1adat·a пшs1iта1щ о poпasaпjtl vojske Ll 
ratu; 

Stг. 58. do 59. Јеdап tekst па arapskom jezjku о pijeпju ka11ve. Tekst је tlzet 
jz djela ai-Vesilet ui-Ahmedijje tj. kотепаtага па Tarkat ui-Muhammedijje od Re
dzep-efeпdije (25 redaka). U prodнzetkн је fetva о dozvo1jeпosti pijenja ka11ve, Llze
ta iz dje1a Behdzet ul-Fetava at1tora Je11i Sel1ir1 i A1lmed-efeпdjje, tlшro 1755. g. 11 . 
(1743); 

Str. 60. Rнkopis zavrsava pjesшom 11а tшskoш jezjktl о пapadtl пep1·ijate lja па 
Bosпtl i Hercegovintl i Hгvatsktl. 

*** 

Pгijevod 

LlO 
P1·edak osшaпske diпastije је jz р1е111е11а Kali11aп, koji је Ьiо паstапје11 tl g1-adн 

Маl1ап u Ноrаsапн, ove 517. g. l1. (1123), kгепно је u pravcu пвпskј\1 zemalja. Pl·e
sli Sll гjjektl Etlfrat u Ыizjllj tvrdave Cigir (?). Njilюv vojskovoda Sulejшaп 11311, siп 
КаЬа А1ра, Lltopio se. Опi SLI ga iz vode izvadj1i ј па t0111 шjesttl pokopali . U tom 
vгeme11u, Пllllski st1lta11 Alaнddin Kejkubad, siп Gijast1ddiпa prelazi. Таkоёfег, s iпo
vi sрошепнtоg Seldzt1ka, нtopljeпika, Sнlejmaп llaпa, Е1iнgгн\ i Diпdar, odгedjse 

mjesto staпovaпja Ll saпdzaktl Епgшiјја, tl Karadzadagll. Diпdar је t1111ro, а gazi Eг
ttJgrнl svoj zivot provede Ll bor~.allla па gl-aпicama Епgшiјје (Апkага). Kada је do
zjyjo ргеkо devedeset godjпa, pгeselio se па опај svijet 11 kasaЬi Sekшdzik (?), пеkа 
ШLI se Bog sшiluje. Njegov postovaпj siп Оsшап gazi, гatovao је па g1-aпici Епgн
гiјје. Ove 699. g. 11. (1299-300) пadvladala gaje vojska Каzап\1апа, siпa Егgш1l1а
поvа. Rшлski sн1tап Alat1ddiп Kejkнbad Seldzнki Ьiо је 11 borЬi zагоЫјеп ј пjegova 
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vlast 11 Rшnн postalaje bezizgledпa. Vесјпа uleme vjJajeta Rш11, emiгi i ајапi, zatгa
zi Ii SLI zastjttl gazi Оsтап llalla. u 11 istorijskiш kпј jgama pise: kada је gazi Osmaп 
lш1 ove 699. g. Н. парнпјо 43 godiпe, zasjeo је па prijesto, ј 11 Kaгadzal1isaгн prvi 
рнtаје, 11 пjegovo ime, рrонсепа llutba, а kadjJllk Bejsel1i1·, tldaljeп 65. km. od Ко
пје, posta p1·va пjegova prijestoпjca. Sнltaп gazi Оsшап је нsпјо da пш је па gla\'tl 
SLIПCe sjelo, koje је izlazi lo izmedн ovaca. Kada је llpitao za zпасепје, 1·ekose: "Po
staces padisal1. Do St1dпjeg dапа н tvome rodн sнltaпska vlast се t1-ajati. 1 dok se st111. 
се па dнпjalнktl pojavljнje i sija, stoga sto si ti pobjedпjk, diпi islam се zemljtl isp11. 
пjavati i izgovarace se 'La ilalle illallal1 Muћammed Rest1lullal1'. 1 dokle god se па 
svjetlн sнпса оЫаk pojavljt1je, пevjel'llici се od tvoga юdа bjezati." А sejl1 АЬdшта-
11тап је rekao: "Od ovog osmaпskog гоdа sedamdeseti sнlta11 Ьiсе pos ljedпj i. Sнlta11 
Ali Pгvi, 11 ovom vreme11LI, 11 А1-аЬistапн cetrdeset dапа iz uaka ... (пeCitko). U vt·i
jeme ovoga Stlltalla Alija 11 Mekki trebalo Ьi da se podigпe јеdпа kttla, da bi se Svije
tla Mediпa mogla vidjeti. 1 н ovim daпima pojavice se prokleti Dedzdzal i ovaj sttl
taп Ali шшiјесе tt odredetюш юkLJ. Nece ostati пjegova t·oda. U to vr·ijeme lн1zгeti 
lsa се па пjegovo mjesto sjesti i vladati cetrdeset godi11a. Eto, tako." 

L. 11 
Sttltatl Osmaп gazi, siп Ertugrнla. Na prijesto zasjeo 699. g. l1. (1299/ 1300). U 

пjegovo vгijeme tt Kaгad:Zal1isarll, Lt пjegovo st·etпo ime, пагеаеtю је ttceпje lшtbe. 
Bejsel1i1· Ьiо је ргvо prijestoпo шjesto. Osvojeпje g1-ada 81'L1Se dogodilo se 726. g. 11. 
( 1326). Vladao 27 godiпa. U gгаdн Bпtsi, н njegovom tl!Гbetн је роkорап. Ро пje
govoj opoпrci, па пjegovom tLJГbettl оЬјеsепо је јеdпо sнltaпsko zvotю, i опо stojj. 
Kad god osmaпska vojska роЬјеdнје, iz пјеgа, tюci petka, izlazi јеdап zvttk, а kacla 
је рогаzепа, zvo1ю kotrUajнci se pada па zemljtt. 

Sнlta11 Orl1aп siп Osmaп l1апа. Na prjjesto zasjeo 726. g. !1. (1326), Lt cett·deset 
sestoj godjпi zivota. Osvojeпje g1-ada lzпikmit dogodilo se 729. g. !1. ( 1328/9). Nje
gov cas11i brat Alattddiп-pasa, pojasпjava da је t1areae110 da se 11 паsеlјепош Rшшt 
iskttje akca od cistoga Sl'ebгa. Uspostavljeпa је јапј icaгska vojska. Nj ilюve dпev11icc 
stl оdгеаепе ро jedпtl akcu. Njegov sјп Sttlejшaп-pasa, kadaje Ьiо valija 11 Balikei
пt , taj110, пoctl, presao је sa cetгdeset l1rabril1 boraca ргеkо тога tt ЬJjziпi Ajdiпlika. 
i пајр1·јје iz Rнmeljjskog vilajeta osvojio tv1·aavtt Dzitl, а kasпjje је osvojjo ј tvгdavo 

Galjpolje 739. g. h. (1338/39). Kasпije se паstапјо Ll BtJiajjпt (?), i tamoje ро pгvi 
pttta salla рrонсе11а ј klaпjaq. se dzшпа-патаz. Vladao 35 godiпa. 

Sttltaп gazj Мшаt l1ап, siп OI·l1at1a. Na prijesto zasjeo tl B1·L1Sj н tгjdeset pctoj 
godjпj zivota -761. g. 11. (1359/60). Do ovog vt·emeпa пiје Ьilo kaziaskeгa. Najpr·i
je sн za kadjjtt Bгt1se postavili Кю-а Halila, а za veljkog vezira imeпova11 је HajпJ
diп-pasa. Kada је osvojeпa Јеdгепа, od ratпog plije11a, kako tvгdj Mнlla Кш-а Rн-
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steJП, odredena је peti11a. Ku 1 Sa/1 in-pasa postavljen је prvim mirim i1-апо111. Za ёuvа
пје Ediгne l1isю·a odгedeno је 6000 islamskj/1 Ьо1-аса. 

Carevic Savdzj-beg se роЬнпјо, а 11jegov otac gazj st1ltan је tada Ьјо па osvoje-
11jtl Јеd1·епе. U пjegovo јте рrонсепаје lшtba. Nakoп togaje doslo do ЬогЬе ti stepa
ma Mekke, i posljje borbl оп је t1l1vaceп ј pogtiЬijeп. Dokje padjsa/1 Ьiо LI Bгusj, пe
p!·jjateljj Srblje, Ugarske ј Vlaske sa sto IJjljada vojпjka, k1·eпt1li SLI па tvгdavtl Etiiг
Ile. Zakoпaёjli SLt па obalj ,-jjeke Магјсе. Noctl, se1·dш· Ьо1-аса Kul Sal1iп-pasa i ceti
ri stotiпe 11IЋbi·il1 пютаkа sa l1adzj 1 !Ьegjjom, poslaп i SLI па пјјl1. U р о пос i. sa ceti
cj st 1-aпe, ргоlотјо se jslamskj salavat. Kada se пjsLI пј пadalj, параlј Stl пepi·ijatelj
sko vojsko. ВеzЬ1·ојпе пергјјаtеlје SLI te nocj pogubl/j, а sve topove ј dzеЬ11а1ш zaгo

Ьilj 767. g.l1. (1365/66). 

Ll2 
Osvojeпje vilajeta SjJistt·e, Roscнka, Nikopolja ј Rttmelije, te tvгdave Nis. 770. 

g. l1. ( 1 368/69). Sto se tice Aladza Hisю-a, оп је ostav lje11 Lazaпt па ttpravtl, s tim da 
posalje 50.000 (?) sгebt·enjaka. U ovo111 polюdo Rшлeljjski ejalet је dodijeljeп gazi 
Timш1as-pasj_ Uspostavlje11a је p1-vj put vojska spahija i voj1нtka, od stгапе gazi Tj
mшtas-pase. lzdat је fermaп da se пjegova kci нdа za сш·еvјса Bajezjd l1a11a, i da јој 
se, kao тladjпska ор1·ета, da: Gem1ijaпoglt1, Kt1tal1ija, Egrigoz ј Tavsaпli sa basca
ma. U isto vгiјете, оп је kcuktl tekшa Koпstaпtiпijje нzео za zепо. Da Ьi se пepгi 

jatelji osvetjlj, sakttpj!j stt 200.000 vojпjka па Kosovu. U zestokom bojtt veci11a jl1 
је jzgjl1ttla od otюvпil1 тасеvа. Padisaћ, Bozija sјепа, cetvtti dап Ramzaпa, рао је 
kao sel1id. Vladao З 1 godiпн. 

Sнltaп Bajezid l1ап Jildirjт, siп Мшаt l1a11a. Zasjeoje па carski pгijesto IН\ Ko
sovti tt t1·idesetoj godiпi zivota, 793. g. 11 . ( 1 389/90). Toga dana, роgнЫјеп је саге\' је 
ЈаkнЬ l1ап. lza toga, osvojeпi SLI vilajet Srbjja i Aladza l1isar (Krнsevac), od stt·aпe 
Tiпннtas-pase. Uz to, kcerku Lazara, vladara vilajeta SrЬije, пје111t1 su dali za zещ1. 
Osvojeпje vj/ajeta Vlaska, od пјеgа Јiспо, 794. g. 11. (1391/2) ј zauzece vilajeta Si
vas sa Kajsarjjjom, dogodilo se od straпe Bшl1anнddiпa. Pojavom Timшiasa doslo је 
vise od 100.000 voj пjka, ра SLI osvojili prvo Bell1, Маvеrашшеlн·, Dzivar (?), Siгvaп 
(?), It·ak, Ktldttz (?), Bagdad, iza toga Dijari Bekt·, ра Sivas. U poljtl Dzjk (?). koje se 
пalazi tl sa пdzakн Епgш·iјја, doslo је do velike ЬогЬе sa sultatю111 Bajezidom, раје 
stt ltaп Bajezid l1a11 ziv ul1vaceп, а пjegov siп sultaп Мнsа Timнrtas zагоЫјеп; dп1gj 
si11 Mtlstafa l1a11 pade kao sel1id, sa·vi~e l1iljada isamske vojske. Jildjгim Bajezid 11а11, 
kao zагоЫјепik, шш-о је Lt Јепi Sel1irtt. Njegovog siпa, Stiitaпa Mttsaa, oslobodio је 
Тјпшгsаll i kгепuо Ll podгt1cje Gt11-aпa 805. g. l1 . (1402/3) 

Godiпe 805. 11. (1402/3) оп (Jildiri111 Bajezid) је sа111'апјеп ll BгLisi. Vladao 13 
godjпa. 
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Emir sнltaп Sнlејтап, sin Jildirim Bajezid flaпa, нstoliceп је Lt Edimi godiпe 
(вiје паvеdепа). Njegov brat, SL!Itaп Musa, пesto kasпjje, preko Siпapa, ргеёtе СП1о 
mоге ј napravi параd ргеша Edirпe. Sнltaп Sttlejmaвa, kad se najmaпje паdао, zate
ce Lt Ьавјј ј роgнЬј ga. Vladao osam godiпa. 

LIЗ 

Sнltan Мнsа, si11 Jjldirim Bajezjd l1at1a Ltsto[jcet1 н Еdјглј 814. g. 11. (1411 /2). 
Njegov stш·ij i Ьгаt, нz dozvoltt tekнra Koвstaвtiп ijje, presao је St·edozemtю тоге ј tt 
Camttrlj polju zestoko se sнkobjo sa spometнttim Mel1111ed l1at10111. U veljkoj bot·bj. 
SL!Itaп Mllsaje Ltl1vacet1 ј bez тjlosti pogL1Ьijet1. Drнgi пjegov b1-at, sнltaп lsa, zщ·о

Ьiјеп је lt Ы jziп ј Brl!se. Na drнgoj straпj, jedan siп sнltaпa Sнlejmaвa пalazjo se kod 
tekнra Konstaпtiвijje, раје zat1-azio vlast. Sve Slt гastje1-ali, а 011 ll bici bi zat·oЬijeп, 
da bi ga паkо11 toga нsijaвim zeljezoш oslijepili. Vladao dvije godiпe i sedam mje
seci (Мнsа). 

Sttltaв Mel1med, siп Bajezida Jildirim l1a11a. Na p1·ijesto zasjeo 816. g. ћ. (1413/ 
14 ). Ов је роgнЬiо Ка1·ашш1 oglн Mel1med-bega. USao је bez ЬогЬе Ll vilajet Копјн. 
i zavladao. Vladao osam godiпa. 

Gazi sнltaп Мшаd Drнgi, sin Mellmed l1a11a. Na pr·ijesto zasjeo н osamпaestoj 
godiвj zivota, 824. g. 11. (1421). Kadaje Саг opsjedao tvrdavн Koпstaпtirюpolj, t1je
gov Ьгаt sнltaп MLrstafa Ьiо је valjja saпdzaka Натјd, ра se роЬнпј i r1ar·edj da se. tl 
пjegovo јте, нсi lнrtba. Sнltar1 Мшаd вapнsti opsadн Koпstaпtiпijje tvt·dave, ј Ll ро
lјн lzпjka, Lr velikoj bor·Ьi, zaroЬi ј poguЬi sнltaп Mtlstaflr. U to vt·ijeme vladaг Siпa
pa ozeпio se kcerkom vladш-a Isfeнdijaщ а takoder se, r1a opisaпi васi11, ozeпio i La
zaг-begovom kcerkoш, јег Ьivsi sttltaпi SLI svoje kceri, гadi pгijateljstva, гazmjeпji
vali, ра Ьi па taj пасiп t-avпopravпi prijatelji postajali (пeprevedeпo). 

Zaнzece tvt·dave Solt1п 832. g. !1. (1428/9) lјспо (od stJЋile sнltaпa). Sнltaп је 
dosao н Ugaгskн ј oplijeпioje. U spomenнtom polюdLJ Ьiloje toliko пшоgо zaгoЬije
пika da је јеdпа pristala гоЬiвја kнроvапа za par koza, а паосјt пютаk ргоdаvап za 
1 .050 akcj. Posto је kralj Ugarske zаюЬiјев, za osvetLI dode 80.000 пергјјаtеlја н po
lje kod Varпe, Ьlizн Uskнpa. Саг је carevjca Mel1111ed l1a11a postavio za veljkog vezi
t·a, а оп licпo stavjo se па celo islaшske vojske. Dogodio se zestok Ьој, раје vise ocl 
40.000 пeprijatelja izgiпulo. Cak SLt i glavu Ltgat·skog kralja otsjeklii i sa pedeset пe
pгijatelja poslali је egipatskom sнltaщt. Ропоvо је siп нgarskog kralja Makdoviп (?) 
pobjegao iz vojske. Ргеkо 100.000 вept·jjatelja stigose па Kosovo. Bozijoттjfoscu. 
svj sн оп ј od otюvпog таса izgitшli. Poljski kralj је zаюЬUев, а i mпogi kгaljevj Stl 
pogt1Ьijeпj (godiпa пiје паvеdепа). Spomet1Ltte godiпe Zlllkadeг ogltt Sttlejmaп-beg, 
svojll kсег dade za zeпLt ргiпсн sнltaп Мећтеd ћапLI. Vladao (godiпa пеоzпасепа). 

Sllltaп Mal1t11Ltd gazi, siп sultaпa Ma11tnttd l1ana. Na prijesto dosao Lt dvadesetoj 
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godiпi zivota (godjпa 11ecjtka). Prvo је podigao Bogazl1isar 850. g. 11. (1446/7). 

Ll4 

Osvoje11je Bogomsticeпe Koпstaпtjпijje, odarom 11а Topkapj (od stt·aпe st1 ltaпa) 
Јјспо. Pedeset i prvi da11 opsade, шјеsеса 20. dzшnazelal1jra, а Ьјо је нtогаk (4.Xl). 
doslo је do zestoke borbe. Kralj је pogiпuo. а пjegov vezjr ziv zагоЬ!јеп. 

Osvojeпje tvraave Uskнp ј Novog Brda, 852. g. l1. ( 1448). 
Osvojeпje otoka Moreje licno, (od straпe cara) 862. g. 11. (1457/8). 
Osvoje11je tvrdave Smedeгevo lјспо, ( od straпe са га), 863. g. l1. ( 1458/9). 
Osvojeпje tvt·dave Si11ap sa vilajetom Kastamon, lictю (od stгапе cara), 864. g.l1. 

(Ј 459/60). 
Osvojeпje tvгdave ТrаЬzнп sa vilajetom, licпo ( od stгat1e сага), 865. g. !1. ( 1460/ 

1 ). 
Osvojeпje MidjiiLt, KarJili, Silifke i Alaijje, lictю (od stгапе cara), 867. g. 11. 

(1462/3). 
Osvojeпje vilajeta Воsпа ј tvrdave Јајсе. Кгаlј zаrоЫјеп i objese11 867. g. 11. 

(1462/3). 
Osvoje11je tvraave Zvorпjk, licпo ( od stra11e cara) 867. g. l1 . ( 1 462/З ). lza toga 

osvojeпa Het·cegovjпa, od straпe velikog vezira gazj Malшlttd-pase. 
Gгаdпја tvгaave ЕIЬаsап, нcescem padjsaћa licпo, 871. g.l1. (1466/7). 
Osvojeпje AgriЬoza, 1 ictю ( od stt·aпe са га), 873. g. 11. (1468/9). 
U Ыiziпi tvrdave ВајЬшd (?), na poljLt Beli (?), poЬijedio па Ьојпоm poljLt voj

skLt гafidija, koju је iraпskj sal1 sakupio. Sve i11 је isjekao macem. Pogitшli sLt lшllo
vi Gazvi11a i Fat·isa. 

Osvoje11je vilajeta Kefa i vrdaveAпdak (?) 880. g. !1. (1475/6). 
Osvoje11je Vekije (?) i vilajeta Bogdaп, licno (od str~ll)e cara), 881. g. !1. (Ј 4 76/7). 
Osvoje11je aлшLttske lskeпderijje Lt sedпюm mjesecLt 883. g. l1. (28.IX-28.X 

1478). 
Upad Lt vilajet Bolija (?), pod koma11dom kарнdапа Gedik Al1med-pase. 883. g. 

l1. ( 14 78/9). Spometшte godi11e podigпLit је 11ovi saraj Lt JstaпbнlLt. Vladao (Melш1ed 
l1ап) tгideset i jedtш godiщt. 

L 15. 
Sнltaп Bajezid Veli, sin gazi sultaп Maћmud l1апа. Na pгijesto zasjeo Lt tt·ideset 

petoj godini zivota, 886. g. 11. (1481/2). Njegov bt-at DZ.em sнlta11 pobuпio se dokje 
bio valija Lt Копјi 11aredio је Ltceпje lшtbe Lt пjegovo jme. Nakoп poraza pobjegao 
в Evt·opLt. Sest godj11a је boravio kod rimskog раре, а sest godiпa Ll Ft·atlCLtskoj. I za 
toga је dosao ј шшо. Роkорап је u A11adoliji. 
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Osvojeпje Akem1aпa, od straпe st1ltaпa licпo, dvadeseti dап opsade. 889. g. 11• 

(1485). 
Osvojeпje Iпebal1ti ј podigпнta dva kastela, lic11o od straпe sнltaпa, 905. g. 11. 

(1499/1500). 
Osvojeпje Mellllll (?), cetvгti dап шјеsеса (opsade), Iicпo (od StiЋПe Sttltana), 

906. g. 11. ( 1499/Ј 500). Yladao З 1 godiпtt ј 7 mjeseci. 
Stl ltaп Sel ј ш Каdј1п gazi, siп Bajezid l1апа. Kad је пjegov otac sjsao s v lastj, Ьiо 

је tt cetrdesetoj godi11i, а па pгijesto zasjeo Ll Koпstaпtjпijj i 916. g. 11. ( 15 12/1 З). 
Njegov bt-at sttltat1 Ailшed роЬнп io se kao val јја Aшasije i пагеd io ttceпje lшtbe 

ll пjegovo јте. Каsпјје Ll zestokoj borbi, ttl1vacel1 ј роgнЫјеп. Njegovj btЂtjcj, SLtl
taп Meilmed, sttltaп Мнsа, sttltaп Osmaп, sнlta11 Eшir ј sнlta11 Оrћап. toga dапа st1 
pogt1Ьijeп ј. Njegov drнgj b1·at, sнlta11 Кшd, dok је Ьiо vafjja Копје, ttl1vaceп је ј po
gtiЬijeп. 

Iraпsk j sal1 Kadj Jsшajl, saktlpio је veljktl vojslш kjziiЬasa. U Cadiгaпskoj га
vп ici doslo је do zestoke borbe. Уесјпа il1 је jzgjщrla. Pot1zda11j Abdt11Ьaki lшп i 
Mesl1ed l1a11, te lla1юvi Fш·isa, Gazvj11a, Натеdапа, Gш·istaпa, Bagdada ј OjjaJ·be
kra, па bojtюm роlјн stl izgjщ,li, а l1a11ovj Tнzdera, Reva11a, Уа11а, Goпdza, Sјгvапа. 
Ојlапа ј Tjfljsa, poraze11j SLI se t-azbjezalj. Sal1 lsmail је ranjeп н п1kt1. Svi topovi i 
llltlпicjja stl zaroЬ\jet1i ј оdшаћ dopremlje11i tl tv1·davн Ћ1zdег. 

L16 
Osvojeпje gгada ј bjjeg пekil1 ајапа iz Тt1zdera, sa svojim porodicaшa, tl l staп

btll. То se dogodilo 920. g. 11. (1514/5). 
P1·edaja ejaleta Dijш·bekr sa dvadeset cetiгj saпdzaka, te tvгdave Ашеd (?) gazj 

sнltaщ1 Seljшu i uсепје lшtbe tl пjegovo iше 921. g. l1. ( 1515/6). 
Osvoje11je vilajeta Met·js (?), pod vlast Alattddevleta, 921. g. 11. ( 1515/6). 
Сагеvјс Stllejmall, siп sнltaпa Selitna, dгнgog Aleksaпdra, postavljeп је па Rн

melijskj ejalet i odbt-atш Јеdгепа. Ugledпi vezir Pjгi-pasa postavljeп је za mtrl1afiza 
Koпstaпtiпijje. Dok је Ьiо sadriazam, postavio је снvепоg gazj Al1med-past1 He,·ce
govica za пшћаfizа Вгнsе. Naposlijetktl, оп licпo stavio se za seгda1·a islamske v~j
ske i kr·eпtю tl Ьој protiv Ceгkesa. Strltaп Gш, dvadeset p1·vi vladar· Cerkesa, te vise 
od 100.000 cer·keske ј arapske vojske, stigloje tr Ьfjziщr Halepa i pr·iprerпjlj str se za 
boгbtr. U zestokom okr·sajн, tпisjгsk j strltaп роgнЬiо је spomerщtog Gш<1, а vise od 
l1j ljadtr пjegove vojske zat·~bjo ј pogнbio. О1·нgј dt.Zavп i t1gled11 jk, koj i је поsјо пa
ziv vezjr·, tlzeo је kljнceve tvгdave Halep i pt·edao il1 padjsalш, gazi l1at1L1 922. g. 11. 
( 1516/7). 

Spomellttte godiпe licпo је dosao ll casпi Sam, Тt'abн1ttS, Ktldsi-seгjf i Hajdtt i 
osvojio ill922. g.l1. (1516/7). 

168 



s. Тп1kо i 1 •. Hadziosmn11ovic. Jedna mkopi~·na med=mиa i:: kuce S/ipicevica i:: Mostara 
Prilozi. 32. Saгajt:\'0. 2003 .. stг. 26 Ј -293. 

Na postoгe Нidzaza ј dva саsпа lшгета, doslj Sll samski sejlюvj ј jskazali poslн
sнost, te је lшtba рготјјепјепа па ime gazi sнltaпa Selim l1ана 922. g. 11. ( 1516//). 

G1-adпja 8t1lejda (doljпa tl Ыiziпi Меdјпе) od str·aпe Tome, sјпа sнltaпa Gttгa. 
Nakoп vjjeca11ja do11ese11aje odluka da se povede vojska, раје Ll Ыiziпi Rarлalle sa
kllpljeлa vojska za lпdijtr, koja se sastojala od 50.000 koпja11jka ј 50.000 pjesaka. te 
:юо sa1li-topova. Dok str ocekivali bor·bu, dosao је padjsaћ, ра se odig1·ala velika bi
tka. Veljki vezjr, gazj kaptldaп Siпaп-pasa, svojjт ogюm11im zalagaпjem (llspjo је) 
da пjegovu vojsktt macevima sasjece ј t111isti, а topove zarobi. U spomeпвtom Ьојн. 

gazi Siпaп-pasa postigao је stepe11 seћida. Padisal1 је licпo stigao i zatrzeo Каiго 923. 
g.ll. (1517). 

U mjesectl тнћаrгетн Ua1шar 1517.) prostoгi нdaljeпi od Aleksaпd1·ije do !Ьгi
та 40 ko11aka ј 24 saпdzaka, sv ј SLI zaнzeti. 

TomLI, stlltaпa Egipta, zаюЬiо је јнпаk Ali SallSLIVaг ogltl - g1·aditelj Bнlejda . 
Kada Stl ga doveli pred sнltaпa, objesjJj sн ga па Babнzavajftl Ll Mjsiгu. 

Nakoп boгavka Ll Misirtl od devet mjeseci kada је нspostav1jeп 1·ed, stююvпjs

tvo Alziгa masovпo se pokorilo. U пjegovo sгеtпо ј те јzтiјепјепа је lшtba i поvас. 

U пjegovo vt·ijeme osvojeпo је 79 saпdzaka. Ali-bega Selшtvaroglн, cuveпog gazijtl. 
postavi!i Stl па polozaj dizdю·a. Vladao osam godjпa. Allal1 111LI se sтj!ovao. 

Ll7 
Sttltaп Sн!ејшап gazj !1ап, sјп gazi Seljтa, tl 26. godjпj ttsto!iceп је па car·ski 

prjjesto, 926. g. !1. ( 1520). 
Osvajaпje tvraave Beog1-ad, [јспо jzvгsjo паkоп t1·ideset dапа opsade, а to је 26. 

гатаzапа 927. g. l1. (30.VIJI 1521). 
Osvojeпje tvraave Rodosa, lјспо od st1lta11a, 11аkоп petomjesecпe opsade, petj 

dап шјеsеса safera 929. g. ћ. (24.XII 1 522). 
Osvojeпje Ustankoja (Staпkova) ј Tal1tali Роdп11ла (?), od straпe st1ltaпa licпo, 

god. 929. (1522/3). 
Osvoje11je vjlajeta Јетеп i пjegovil1 obala, koje zaнzimaju tJ·jdeset saпdzaka, od 

stгапе kарнdап Sнlejma11-pase. Na ime Slllejmaп lшпа јzтiјепјепа је lшtba па пje
govo ј те 930. g. 11. ( 1523/4). 

Osvoje11je vjlajeta Abesiпije, od stгапе Slllejmaп-pase 930. g. l1. (1523/4). 
U gaгskj kralj Lajos је sakt1pio 1 50.000 ugaгske vojske па Мо\1асkшп poljtl. Саг 

gazija је ргеsао rijektl Savtl tl Ь!jzjllj Beograda. Тt1 se SllkoЬila vojska istjпe i 11eisti-
11e. Dogodjo se zestok Ьој. Na tom гаtпот mejdaпtl, kralj Lajos је pogiпllo sa vise 
od 100.000 пepr·jjateljski\1 vojпika. Veliki vezir, gazi 1Ьr·al1im-pasa, stjgao је sa bo
saпskoш ј I'Шllelijskom vojsko111 ј zallzeo bt~diшskll ka111e11LI tvrdavtl tгeci dап mje
seca zill1idzeta 932. g. 11. ( 1 O.IX 1526). 
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Јапоs, ttpravitelj EJ·delja, predao је vlast pod bt1dimskom tvraavom i pokorio se. 
Kada se са1· vratio, osvojeпa је tvraava Segedin па obali r·ijeke Tise 932. g. IJ. 

( 1525/6). 
8tJdjmska tvraava вiје Ьila osvojeвa od straвe Ьава Јапоsа, br-ata kгalja Ан

stгiјапаса. Cel1a ј Nijemaca. Nјн је ровоvо парао ј osvojio padjsal1 Јјспо 936. g. 11. 
(1529/30). 

L17a 
U mjesectl lnLIIlatтeJlllt UaвtJar-febrtJaJ·) zaнzetje Budim i ропоvо ЬапtЈ Јапоsн 

pгedata vlast паd 11jjm. Копаспо, spomeпнte godjпe, vilajet Вес је орlјјепјев ј spa
ljeп, sve do mosta, koj i је па Dtmavu podjgao Aleksaпdar· Dvorogi. 

L.l8 
Pгilikom carskog povratka, sruseпa је tvraava Јапоk па putu ј sгаvпје11а sa ze

mljom. Kada је саг odsjeo u Pestaвskom роlјн, Ьljztt tvraave Bttdim, odr·zao је dj
varl. U tom је prjspjo vladar BtJdjma, ЬавЈапоs. Dogodjla se cet·emonjja lјнЫјепја 
пrke cartl, раје оп postao spahija i (саг) ga је darovao svecaпom carskom odoгom. 
Кпrва kralja Lajosa, kojjje I"Зtlije роgјtню tt Mol1ackom polju, а kakvttпistl posjedo
val ј dгнgi kraljevi, вjemu је darovaвa. Narod se роtршю poko1-avao. Оп је tako po
stao pozпat meatt kгscaпjma, а пjegovo kraljevstvo postalo ttpotptllljeпo. Tu је kпt
lltt posjedovao Епнsiгvап Pravedпj. Utvrdetю Јајсе, koje se пalazi tl kt·ajevjma Во
sпе, osvojio је lјспо sttltaп gazi Меlнпеd ћав. Nako11 toga, dok sttmtJslimaвj klaпja
li dztJIПtJilamaz, tlpali st1 izпeпada пeprijatelji ј sve mt1slj1пaпe poЬilj. Nakoп sezde
set godiпa Mшattt, vojvodi Rttstem-bega mirilive Воsпе, pozпatom gaziji, је tај1ю 
dosao јеdап Jlevjel"lljk ј preko Batal Карјје, met·deviпaшa usao tl tvt·aaVLI Јајсе. Bila 
је пос. Мшаd vojvoda пјје oklijevao, пеgо је поен tајпо, kroz to mjesto, ttsao tr tvr·
davtJ ј sve пeprijatelje otrovвim шасеm sasjekao. Kada је taj vodic Rt1stem-begн do
sao ро вagt-adн, daюvao Jlltl је sa sebe ogгtac od samнrovine sa opt·emom, sa dosta 
воvса. Tvrdava Јајсе osvojeпaje 934. g. 11. ( 1527/8). 

Нап Bagdada Zufikaг l1at1, odmet1шo se od pe1-zjjskog salla i kljttceve od Bagda
da poslao ( osmaпskom саrн), ј pokorio se 940-g-H. ( 1533/4). 

Osvojeпje vilajeta Pozege, od strane velikog vezira 1Ьгal1im-pase 93 1. g. 11. 
(1524/5). 

Osvojeвje vilajeta Delviпego (kasaba ј kadilнk tl AIЬaпiji) 943. g. 11. (1536/7). 
Osvojeвje tvl·aave Klis н k1-ajevima Воsпе, od stгапе Rustem-bega 942. g. 11. 

(1536). 
Vlada1· Basre Rasid Makas-oglll, poslao је kljнceve od Basre (osmaпskom caJ'tl). 

te је оdгzапа lшtba ј kovaвje поvса u пjegovo ime 945. g. 11. (1 538/9). 
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L19 
Pozпati spaпskj gепегаl Aпdrjja (?), opkoljo је tvп1avн Novi tt Het·cegova~kom 

saпdzaktt. Saпdzak-beg Hercegovine Sista Bali-beg је роzш·јо da tvrdavi pt·ttzj po
moc. alj to пjkako пјје mogao. Tvгdavtt Novj, zbog loseg ропаsапја пјепоg staпo
vnjstva i сјпјеnја пept-avdi гај ј, stigla је Bozija kazпa ра SLt пeprijatelj ј tts li Lt 11 jsat·, 
ј poЬili svo muslimaпsko staпovпj§tvo. Nakoп devet mjesecj, osmj dап mjeseca t·e
Ьittlevvela, 946. g. 11. (24. Vll 1539), saЫjom је tvdava osvojeпa od stt-aпe Hajпtdjt1-
pase. 

Osvojeпje tvt·dave Lt kt·ajevima Bosne, od straпe Rнstem-bega 946. g. 11. ( 1539/ 
40). 

Ргi оsvојепјн tvrdave Novj, пагоd је Ьiо neposlusaп, ttbjjalj SLt se jzmedtt sebe, 
t·ajj stt zttlшп ~iпjli, valijama se пjsu pokoravaJj, а kadjje s mrzпjom gleda\j, ра stt 
stoga do§Jj veпecija11ski пeprjjateljj, opsjelj tvr·davн i zaнzeli је mjeseca ZLtlkadeta 
1098. g. l1. (8.IX-8.X 1687). 

Nakoп sto је tvгdava Novj, Bozjjom odгedbom, pala Lt гttke пергјјаtеlја, postala 
је Lttvrdeпo gr-a11j~пo mjesto jslamskil1 zemalja. Da Ьј postala Lttvrdeпa kt-ajjпa, j zgгa

deпa је cvгsta tvrdava Ll mjestLt zvarюm Тr-еЬiпје. U tom mjestLJ је pod jgщrt Ваrн, јг, 

pod drugjт пazivom ТгеЬiпје, а to је Ыlа cvrsta tttvrda koje пјје Ыlо prjje 1117. g. 

11. ( 1705/6). 
U tvrdavj Bttdim, Lttшo је bar1 Јапоs ј Llpгava паd Budimom рrепеsепа је па t1je

govog mladeg siпa Stjepar1a. Medutjm, kako пјје jmao sпage da роtршю vlada, пje
mtt је dodjjeljeп star·j vjlajet Erdelj, а пjegovoj majcj, kcet·kj poljskog kralja, dar·o
vaп је od carske straпe 8LJd ј т. Kada је poslan Lt Erdelj, пjegova vlast паd Blld ј 1110111 
dodjjeljeпaje bttdjmskom vezjгu Strlejmaп-pasj 7. dzнmadelнla 948. g. l1. (29.VIII 
1541 ). Da bi se provodjlj serijatskj zakoпj, postav ljeп је kadjja HatjЬi Ojzdaг ј dovo
ljaп Ьюј islamske vojske. Budjm је osvojer1 948. g. 11. (1541/2). 

L20 
Opsada tvгdave Внd im, dogodi la se паkоп sedamdeset cetjгi dапа, Lt otot-ak 14. 

sevvala (31. Ј 1542). Опаје pala Lt aLtstrijske rttke i svo islamsko starюvпistvo zat·o
Ыjenoje, jli su palj kao sel1jdj 1061. g.l1. (1651). 

Kr-alj Spaпije па Zapadtt, sa ogюmtюm vojskom, kгеrшо је па aгapski Al
iit·.Ћecu пос mjeseca redzepa, Bozijom voljom, пastala је velika Ьuщ koja је uпj
sti la 15.000 пepгijateljskil1 lada, ра se dogodila velika пesreca 948. g. 11. ( 1541 /2). 

Osvojeпje tvr·dave Pecuj н Ugarskoj 950. g. 11. ( 1543/4). 
Osvojeпje tvп1ave Stolпi Beograd, Ltcescem cara Ј ј спо 950. g. 11. ( 1543/4). 
Osvojeпje tvrdave Ostrogoп, нcescem padisal1a 1 iспо 950. g. l1. ( 1543/4) 
Tvrdava Ostrogoп раЈа н пeprijateljske ruke 25. sevvala 1094. g. 11. ( 18. Х 

1683). 
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Tvrёtave Реснј ј Segedjn раЈе tl н1kе aнst•·jjskjl1пeprjjateJja sevvaJa Ј 094. g. Ј1 . 

(23.1Х-22Х Ј 683). 
Tv1·ёfava Stolnj Beograd раЈа н aнstrjjske ruke 5. •·edzepa 1099. g. 11. (6.V 

1687). 
Tvr·dava ј ejaJet Va11 osvojeвj 995. g. Ј1. (1587), LJёescem car·a Јјёво. 

Osvojeпje tvn1ava To•·kt•m (?), Mol1ac, EsktiSШ saпjiћovom okoJjпom. Ове st1 
раЈе tr п1kе veljkog vezjгa RtJstem-pase 956. g. Ј1. ( 1549). 

Osvojeпje tvгdave ЋаЬнЈtЈs 958. g. l1. (1551 ). 
Osvojeпje tvгdave Тет jsvar, t•·jdesetj dап opsade, tl Ramazюш 959. g. Ј1. ( 1552). 

od straпe sегdага АЈнпеd-раsе. 
Porюvo. nako11 devedeset сеtјгј dапа opsade, 15. zjJkadeta 1128. g. 11. ( 1.XI 

1 716) раЈа tr aнstrijske п1kе. 

Са•· gazjja kre11uo u vojnj poJ1od na Perzjjн i kопаёiо tl BoJavadjп poljtl (?). Nje
gov саге,,iс Mtlstafa, zbog ztrJшna koji је сјпiо гај ј, kao valjja Amasjje, pogt•Ыje11 
960. g. 11. ( 1553 ). 

UpJ-avite1jj dvadeset saпdzaka ejaleta Seћrjzнl, predaJi tvгdavн mocпome сап1. 
PrUe toga је ejaJet SeJ1rizнl bio dodijeJjeп ёuveпom MliГat-pasj. 

L21 
Na zapadtJ osvojeпa tv•·dava Dzj1je (?). Bosвjak РјјаЈе МаЈшНЈd-раsа 967. g. 11. 

(1559/60) нЬiо је preko 30.000 пep1·ijatelja, а vise od 57 Ј ас1а za.·oblo. 
St1ltш1 Bajezit sa cetj1·i siпa, ргјпса, pobjegao н Pe1·zijt1, а zatjm sн t1l1vaceпj ј 

pogнЬijenj 976. g. 11 . ( 1559/60). 
Od stгаве car·a 11араdпнtаје tvrdava Sjgetvar, tl krajevima Ugarske, ј osvojeпa tl 

sаfегн 974. g. Ј1. ( 18. Vlfl - 18. IX 1556). 
Osvojeпje tvrdave Dнla 974. g. h. ( 1566/67). Ропоvо pala н pюtivпicke rt~kc 

1103. g.l1. (1691 /2). 
Osvojeпje otoka Sakos (?), od straпe Pijala kapнdaп-pase 974. g. 11. ( 1566/7). 
Gazi st1ltaп Sulejman LIIШO pod tvrdavoш Sjgetvar. U tom vгemeпt• osvojeнoje 

preko sto saпdzaka. Vladao cete1·deset osam godi11a ј dva mjeseca. 
Sнlta11 Selim gazi Drнgi , sj11 gazj sн1tana SнЈејтап l1a11a. Zasjeo па ca•·ski pr· jje

sto u cetJ·desetoj god jпi zivota 974. g. l1 . (1566/7). 
Ропоvво osvojeпje eja1eta Јетев, sa trjdeset saпdzaka, od stгапе Siпaв-pase. 

valije Mjsiгa 977. g.J1. (1569/70). 
Ропоvпо osvojeпje aгapskog Iгaka. Njegov t1gledпi vJadaг se obavezao da sva

ke godiпe carskoj Јшziпј salje 5.000 zlatпika. l1-ak osvojio gazi Jskeпder-pasa 979. 
g. 11. ( 1571/2). 

Osvoje11je otoka Kipra i tvrdava Leпkosa, Magosa, Кгјпа ј Jak (?), od stra11e 
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gazi Mнstafa-pase 979. g. 11. ( 1571 /2). То је podrнcje od sesпaest kadilнka. РОЈЮ\' 110 

osvojeпje tv1·dave i ejaleta Тtтјs i tvrdave Halkнlvaг (?), kојн SLJ 11epгijatelji LJ пje
govoj Ьliziпj podjgli ј Ll пjtl smjestjli pet stotjпa izvгsпill topova. Osvojeпje pod ko
maпdom gazi Sјпап-раsе ј kapнda11a Kjljt Ali-pase. Od tada SLJ postavljeпi odzaci 11а 
pгostoгima Magreba, LJ Alziп1, Тнпisн i ЋаЬоlоsн. То se dogodjlo 987. g. 11. ( 1579/ 
80). Vladao osam godjna CSelim OJ·нgi). 

Sнltaп Мшаt, si11 sнltaпa Selim ћапа. Na pгijesto zasjeo 982. g. \1. ( 1574/5), 
kadaje imao dvadeset devet godi11a. Na dan kadaje zasjeo па pt·ijesto, svojн bгactt, 
priпceve Mнstaftt, sttltaпa Sнlејшапа ј sttltaпa Оsшапа pogtJbjo. 

Osvojio tvгdavн Tiflis i ejalet i н pokoпюst doveo. Upгavljaпje ejaletom ропо
vо pгeptlstio dotadasnjem vladaп1 Jskeпdet· llaпtt Dнrdijaпctt. 

Ejalet Sjгva11 i tvrdavн Sшлап osvojio Lala gazi Mttstafa-pasa 983, g. 11. 
(1575/6). 

L22 
Osvojenje tvrdava i ejaleta Revaп i Naksdzillan, pod komaпdom Fe1·lшt-pase 

991. g. l1. С Ј 583). 
K1·jтski ћаn, Mнl1a111med Gjraj l!atl, нbijen, пtkom gazi Osmaп-pase. Ozdellliг 

ogltt Osmaв pasa пiје se pokorio da kreпe tl carski polюd 992. g. !1. С 1584 ). 
Ро11оvпо osvoje11je tvrdave To1·ez i ejaleta Geпdza, od stшпе gazije i velikog ve

ziгa Osmaп-pase 993. g. 11. ( 1585). 
Osvojeпje tvгdave Bil1ke (Bil1ac) LJ Bosпi pod komaпdom Hasaв-pase Heгce

govca 1101. g.l1. (1592/3). 
Osvoje11je tvrdave Janok. sed111i dап mjeseca тнl1а1те111а 1003. g. l1 . (22.IX 

1594)- sezdeset sedmi dап opsade. 
Tv1·aava Јапоk pala н пtke At1strija11aca 1003. g. 11. ( 1594/5). 
U dar1ima opsade Јапоkа, па otoktl Котогап pogt1Ьije11o i zагоЬlјепо vise ос! 

cet1·deset l1iljada Aнstrijaпaca i Маdага. Na rijeci DtlпavtJ t1·ista пjilюvil1 laaa, zatim 
па obalama Dtlllava zaнzete tvrdave ј palaпke sa topovjтa, potom vojska dozi,,jela 
poraz ј zat·oЬijavaпa, od straпe vezjra gazi Siпaп-pase 11 03. g. 11. ( 1691 /2). У ladao 
(sн\ta11, sјп sultaпa Sefjm l1a11a) dvadeset godiпa i osam mjeseci. 

Stlltaп Мећ111еd gazi, si11 Mнrat l1a11a. Zasjeo 11а pt·ijesto tr dvadesetoj godiпj :li
vota 1003. g. 11. С1594/5). 

Osvojeпje tvгdave ј ejaleta Egre н Ugarskoj, LIZ шSesce cara licпo, паkоп opsje
daпja, 19. safeгa 1005. g. 11. (13.Х 1596). Otetoje oko dvjesta \iveпi\1 topova. Na 
kопсн, vojskovoda austгijskog kralja dosao sa 300.000 pozпatil1 пep1·ijatelja - pjesa
ka i ko11jaпika. Nakoп velike Ьоt·Ье izgiщtlo је vise od 100.000 пepгijateljskill vojl1i
ka, oko 500 topova i sva vojska i пjegova Ь\аgајпа sLt zaгoЫjeni. U spome1шtoj Ьог-
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Ьi, gazj Siпaп-pasi Habbala oglo (?) dodijeljeп је carski тнlшг za jнпastvo. Tvгda
va Eg1-a ропоvо је раЈа tl aнstrijske rt1ke геЬЬiоl evvela 1099. g. 11. (5. 1 - 4. 11 1 688). 
Tv1·ctava Капј iza osvojena паkоп cetгdeset sedam dапа opsade, od stгa11e vel jkog ve
zjra ј vojskovocte gazi IЬraћim-pase Ј.ООО. g.l1. (1688/9). Kю1jizaje Ьila tvгdava od 
cvгstog drveta. Stiglo је Ј30.000 пeprijateljske vojske ј opsjedalo tvrdavн Капјјzн 
osamdeset pet dапа. Dogodila se Z.estoka ziшa, sa dнЬоkјт sпjjegom. Dvije l1jljade 
пep•·jjatelja sa kt-aljem, н zelji da se izbave, svi so zbog jake zјше пast1·adal ј_ Svi st1 
topovj ј vojska zaroЫjeпi. Bio је to veliki plijeп 1011. g. l1. (1602/3). 

L 23 
Tvrdava Stolпi Beogгad ро1юvо је dosla tl пtke velikog vezjгa 1Ьral1im-pase 

ЈОЈ1 g. 11. (Ј602/3). 
Ропоvrю SLI је Aнstrijaпci vratili, i tada је, Ј О 1 1 g. l1. ( 1 602/3), pogt1Ьijeп sнl

taп Маhпшd. Nakoп pada tvr·dave Kaпjize LJ austrijske гuke, опi su је роtршю SI"Lt
sili 1069. g. h. (1658/9). Yladao (soltaп Mel1шed gazi, siп Mttrad lщпа) devet godi
пa ј dva шјеsеса. 

Sttltaп Ahrпed, si11 gazj soltaпa Melн11ed l1апа. Na prijesto zasjeo Lt sesпaestoj 
godiпi zivota Ј012. g. ћ. (1603/4) 

Ропоvпо osvojeпje tvгdave Ostrogoп. Spomeпute godiпe dogodilo se osvojeпje 
Udvaгa od straпe Porca gazije (?) 1 О Ј3 g. 11. (Ј 604/5). Vladao (soltaп Al1med) cetr
naest godiпa i cetjri mjeseca. 

Sultaп Mнstafa, siп gazi sнltaпa Мећшеd l1апа. Na prijesto zasjeo ll dvadeset 
petoj godi11i zivota 1026. g. ћ. (1617). Vladao tri rnjeseca. Vlast dobrovoljпo pr·edao 
svome bt-aticu Osmaп l1anu. 

St1ltar1 Оsrпап, siп Аlнпеd l1апа. U petпaestoj godiпi zasjeo па prijesto, Ј 027. 
g. 11. ( Ј6 Ј 7118). U Ь1 jzil1i tvr·ctave Ноtјп lictю porazio vojsktl moskovskoga kralja 
1030. g. 11. (1 62011 ). Kada se odlt1cio da kreпe u Istarlbol 7. гedzepa 1030. g. 11. (29. 
У Ј621 ), tl velikoj pobtmi, veliki vezir Zalim Davнd-pasa нЬiо је padisal1a Lt Ьliziпi 
Jedi kнle (tr Istaпbнlu). Vladao cetiri godiпe i cetiri rnjeseca. 

Ропоvпо sнltaп Mнstafa, siп gazi sultana Meћmed l1ana. Na prijesto zasjeo 
Ј 031 . g. 11. ( 1621 /2). Vladao jed11o godiпtr i cetirj mjeseca. Ропоvо vlast ргеdао svo
me b1·atiCLI sultar1 Мшаt ћапн. 

Sнltaп MLJrat gazi, siп Аћтеd ћапа. Na vlast dosao tr cetrпaestoj godiпi zivota 
Ј 03 1. g. \1. ( 1621 /2). Pre1na zakoпtJ gazi sLJitaп Se 1 ima, feJ"I11aJIOill пaredio da se ja
nj icarskoj vojsci pod ijeli sto lliljada zlatпika, sto је i нсiпјепо, te ро pet akci spa11ij
skoj vojsci. 
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L24 
Potюvt10 osvojeпje tvгdave Revaп, od stt·aпe cara lictю tt safeгu 1045. g. 11. 

(17.VII- 15.VШ 1635). 
Ропоvпо osvojeпje Bagdada, cetгdeseti dап opsade tt sabatltt 1048. g. l1. (8. Xl Ј 

- 6. 1 1639). Vladao sedamпaest godiвa. 
Sllltaп 1Ьгal1im, si11 gazi Sllltana Mttrata. Na prijesto zasjeo tt petaпestoj godiпi 

zivota, Ј 049. g. 11. (Ј 639/40). 
Osvojeпje tvrdave Наве па otoktt Kreti, pod komaпdom SiJal1daг Jнsнf-pase, 

Ј 054. g. l1. (Ј 644/5). Zbog toga sto је Ьiо polllepaп tt odnostt па zеве, prema fetvi. 
pogLJЬijeв је. V ladao devet god iпа. 

SLJitatl Mel1med gazi, siп Љraћim l1at1a. Na vlast dosao tt sednюj godiвi zivota, 
Ј 058. g. !1. (Ј 648). Otkttp tvrdave Njiva Јепоvа (?) i ропоvпо osvojeoje tvt·dave Va
t-ada, pod komaпdom gazi Ali-pase Ј 070. g. !1. (1659/60). 

Ровоvпо tvrdava Јевоvа (?) раЈа tt пtke Aнstгijanaca Ј 102. g. 11. (Ј 690/ Ј). 
Pot10vtю osvojeпje tvt·dave Udvar, pod komaвdom velikog vezira Cнpгilica Fa

dil gazi Ahmed-pase, 1073. g. 11. (1662/3). 
Ропоvпо tvt·dava Udvat· pala Ll atJstrijske гttke, LI Ramazaпtt 1096. g. h. (1. V/11 

-31. VIII\684). 
Osvojeвje tvrdave Kaпdije i cijelog otoka Kreta. То је podпtcje od sest kadiltt

ka. Osvojeпje se dogodilo 20. Ramazaпa, pod zapovjedпistvom velikog veziгa Ctt
pгilica gazi AJ1med-pase. (godiпa пiје паvеdепа). 

Osvoje11je tvrdave Kame11 ica i вј еве okoJ iпе Ј 083. g. l1. ( 1672/3 ). 
Padisal1 lictю oplijeпio vilajet Ummaп. Inebal1ti zamijeпje11 sa 11epгijateljima 

Ј 11 О. g. l1. ( 1698/9). 
Osvojeнje tvt·dave Сећгiп, pod komaпdom velikog veziгa Cttprilic gazi A11med

pase. Nakoв osvojeвja spalio jll је 1081. g. h. ( 1670/Ј ). 
Kada se рогаzева isJamska vojska vracala pt·eko Habbaz Cllprije, pt·ema саsпој 

fetvi, Mali Mel1111ed је spot·azшпtю smijeпjeп. Vladao cett·deset godiпa i sest mje
seci. 

Sttltan Sнlejma11, siп lЬral1im hana stttpio па prijesto kadaje imao cett·deset go
diпa, 1099. g. !1. (1687/8). 

Ропоvпо osvojeпje tvrdave Nis, Vidiп, Smedet·evo i Beogгad, pod komaпdom 
velikog veziгa Ct~pгilica gazi Mustafa-pase Ј 102. g. 11. (1690/1). Vladao (sнltaп Stt
lejmaп) tt·i godiвe. 

L 25 
St~ltaп Alш1ed, siп !Ьral1im l1a11a. Na prijesto zasjeo tt cetrdeset sestoj godiпi, 

1102. g. !1. ( 1690/1 ). Vladao cetiri godiпe. 
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StJ1taп Mt1stafa lшп, siп gazi Меlнпеd l1апа. Na prijesto zasjeo Lt tгidesetoj godi
вi zivota 1106. g. 11. ( 1694/5). Vladao osam godiпa i osam mjeseci. Cш·igt-adsko sta
пovпistvo se pobt~пilo protiv 11jega. Kat-akas Mustafa-aga i Colak Al1med-aga smi
jeпilj Sll ga u Ediгпi. 

Sultaп Al1med, siп gazi sнftaпa Меlнпеd ћава. Na vfast dosao tl trideset dгllgoj 
godjпj zivota 1] 15. g. 11. (1703/4). 

Poraz пюskovskog kralja па 1·ijeci Pn1tн i pOIIOVIIO zauziшaпje tv1·dave Ozak, 
pod komaпdom velikog vezira gazj Baltadzj Mel1med-pase 1 124. g. 11. (Ј 712). 

Po!IOVIIO osvojeпje otoka Moreje. То је podrнcje od dvadeset kadilнka ј t\' l·cfa
vom, pod komaпdoш velikog vezjra gazi Ali-pase Ј Ј27. g.l1. (1715). 

Ропоvпо zанziшапје tv1·aave i ejaleta Revaп, pod komaпdoш А l1med-pase. 
Ј 136. g. l1. (Ј 723/4). 

Ропоvпо zat1zimaпje tvrdave Sшnakj ј ejaleta Si1·vaп, pod komaпdo111 Allmed
pase 1136. g.l1. (1723/4). 

Ропоvпо zaLiziшaпje tvгdave i ejaleta Geпdza, pod komaпdom Saгi Mtlstafa
pase Ј 136. g.l1. (1723/4). 

Ропоvпо zaLJzece tv1·dave ј ejaleta Kozar (?), Naksdzil1aп, КагаЬаg ј E•·deЬil. 

pod komaпdoш Cuprilica Aћmed-pase 1 13 7. g.l1. (1 724/5). 
Zaнzece tvгdave Hemedaп sa ejaleto111, pod komaпdoш gazi Al1111ed-pase, vali

je Bagdada, 1 Ј 37. g. 11. (1 724/5). 
Osvojeпje tvrdave Germeвsaп (?), te zat1zece ejaleta Gt1ristш1, pod komaнdom 

gazi Al1шed-pase, valije Bagdada, 1137. g. 11. (1724/5). 
Nakon роЬнпе svog istaпbнlskog staпovпistva, prema casnoj fetvj, нklo11jeнi stJ 

Раt1·опа Haljl-aga ј Mнstafa-aga. 

Vladao (sнltaп Alнned l1a11) dvadeset osam godina. 
Sllltaп Mai1111L1d, siп Stlltaпa Mllstafa l1апа. Na p•·ijesto zasjeo ll tгjdesetpetoj go

d iпi zjvota, Ј 143. g. 11. (Ј 730/1 ). 
Ропоvпо osvojeпje Bograda, te zallzece otoka 1-Jj,·sova, Sapca i пjilюve okol i11e, 

te рогаz attstrijske vojske, pod kotna11dom velikog veziгa gazi Mel1med-pase 1150. 
g. 11. ( 173 7 /8), Vracajuci se iz dzam ije, гazbol ј о se i stigavsi tl ca•·ski sагај ttilli'O. Vla
dao dvadeset pet godiпa (sllltaп Маlшн1d). 

L26 
Sнltaп Osmaп ћав Treci. Na vlast dosao н pedesetpetoj godiпi zivota, 28. saf~ra 

1168. g.ll. (13.XIII754). Vladao tгi godine. 
Sнltaп Mustafa, siп sultaпa gazi Al1med 11апа . Na vlast zasjeo н pedesetpгvoj go· 

diпi zivota, tl пеdје\јн 16. safera Ј 171. g. 11. (Ј. XI Ј 757). Vladao sesпaest godiвa. 
Sllltaп Abdt~ll1amid l1a11, siп st1ltaпa gazi Аlнлеd l1a11a. Na vlast dosao ll pede-
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set prvoj godjвj zivota, u petak 8. zjlkaddeta 1187. g. h. (21. Ј 1774). Vladao peta
вest godj11a ј оsа1п mjeseci. 

Sulta11 Seljm l1ап, sin sttltaвa Mustafa ha11a, sina sttlta11a gazi Аlнпеd l1ana . Na 
vlast dosao Ll dvadesetosmoj godi11i zivota, 11. r·edzepa Ј 203. g. 11. (7. ЈУ Ј 789). 

VEZIRI OSMANSKE DINASTIJE NAVEDENI POIMENICNO 

Velikj vezit· Hajгudi11-pasa. Као kazjasker, p1·jlikom osvoje11ja tvr·dave Edime, 
postao veliki vezir sultaпa Murat l1a11a. Umro p•·ilikom osvojeпja tv•·dave Jeпidze 
764. g. h. (1362/3). 

Veliki vezir Ali-pa5a, si11 Hajrudi11-pase, шnro 787. g. 11. ( 1385). 
Veliki vezit· !Ьгal1im-pasa, si11 Alj-pase, ш11rо 793. g. l1. ( 1390/1 ). 
Vel iki vezit· НаЈ ј 1-pasa, siп Љral1it11-pase od 823. g. 11. ( 1420). Kada је osvojena 

м·dava KotlStaпtiпijja, SLitradaп ullapse\1 Ll Jedj Kule i cetrdeseti da\1 pogttЬijeп. 
Veliki vezi1· gazj Mallпшd-pasa. Smijeпje11 857. g.l1. (1453). 
Veljki vezjг Jsl1ak-pasa. РоguЫјеп 878. g. 11. (1473/4). 
Ропоvо veliki vezir Mallmud-pasa. Pogt1Ьijen 879. g. 11. ( 1474/5). 
Veljkj vezi1· Gedik Al1med-pasa. Smijeпjeп 884. g.l1. (Ј479/80). 

L 27 
Veljki vezit· Kat·amaп Mel1med-pasa. P1·ilikom нstolice11ja сага, zbog роЬн11е ја-

пјiсага, LI sагајн, pogLIЬijeп 885. g.l1. (1480/ 1). 
Veliki veziг Davнd-pasa. Smijenjeп886. g. l1. (1481 /2). 
Veliki vezir Ali-pasa. Umro 892. g. 11. (1486/7). 
Veliki veziг Mesih-pa.5a. Umro 906. g. l1. ( 1500/ 1 ). Kada је spa1jivaпa Galata, 

па dzeЬ11a11LI је рао јеdап ve1iki kame11 iz zraka i spomeпutoga ј JПLtllu Galate pogo
dio llajedii0\11 dLICa\lLI. 

Veljkj veziг Het·cegovic gazi Ahmed-pasa. Po11ovo smijeпje11 907. g. 11. ( 150 1/2). 
Yeliki vezi1· Hadim Ali-pasa, рао kao sellid od vojske kiziiЬasa LI ejalettl Sivas 

91 2. g. 11. ( 1506/7). 
Ропоvо veliki vezir Hercegovic Al1med-pasa od 917. g. l1. ( 15 11 /2). Kada је ca

,·evic su ltaп Аlнпеd рао LI zeljtt da se domog11e prijestolja, jaпjicari SLJ se роЬнпi Ј ј, а 
011 је pobjegao s poloZзja velikog vezjгa. 

Veljkj vezi1· Mt1stafa-pasa. PoguЬijeп 917. g. l1. (1511/2). 
Yeljki vezj1· kарнdап gazj Siпaп-pasa. Рао kao sel1id pt·ilikom osvojeпja Misi

•·a 917. g. 11. ( 1511 /2). 
Veliki vezir Јшшs-раsа. Umro 923 . g.l1. (1517). Kada se саг vгatio jz Misira, па 

ptttLI (Јшшs-раsа) izjavj caru: "Ovaje pobjeda bila mojom zaslllgom". Odmal1 mнје 
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glava odsjeceпa, а tijelo divljirn pticarna Ьасепо da il1 pojedo. 
Velikj vezjt· defteгdar Pirj-pasa. Godiпe 924.Н. (15 1 8) репziопјsап ј sтјје

пјеп. 

Veliki vezjt· Sal1jпdzi gazi IЬralljm-pasa. Urnro 929. g. 11. Njegovom vjzat·etн 
рt·јројеп је i ejalet Rшneljja. Postao је carski zet. 1 па kопсо је роgоЬiјеп. 

Veliki vezir Dalviпali Ilijas-pasa. Utnro 95 1. g. 11. ( 1544/5). 
Veliki vezjr Lutfi-pasa. Peпzioпit-an i smijenjeп 958. g. !1. ( 1551 ). 
Veliki vezir Воsапас Rнstem-pasa. Smijeпje11 960. g. 11. (1 552/3) 
Veliki vezit· Al1med-pasa. РоguЫјеп 961. g. 11. ( 1 553/4). Rапјје је sklopljeп тј•· 

sa Attstrjjaпcima. 
Ponovo velikj vezir· gazi Rustem-pasa. Urnro 972. g. l1. (1 564/5). 
Veljkj vezit· Воsапас Sokolovjc gazi Mel1t11ed-pasa, od 973. (1565/6). Dvadeset 

pet god јп а Ьiо vezjr tt gorпjem Misiгo, а petпaest god iпа bez srnjeпe Ьiо vel jki veziг. 
Dokje jedtюm odгZavao divaп, tt ikiпdjjsko vrijeme, пeki Воsапас pr·istopi i zагј пнt 
zatrova11 l1aпdzaг tt stomak, а 011, popttt l1azreti Ornera, postize sel1idski stepeп. Neka 
Jl1lt se Bog sm јlнје. Njegovi stJ vakнfi mпogobrojnj. 

Veliki vezir Alнпed-pasa, od 987. g. 11. ( 1579). Utшo. 
Veljki vezjt· Ajas-pasa, Ьгаt gazj Sјпап-раsе 989. g. 11. ( 1581 ). Smјјепјеп. 
Veljkj vezir Ajas-pasa 990. (1582). 
Veljkj vezjr Damad Sijavнs-pasa. Smijeпjeп. 
Veliki vezi r Siпan-pase. Smijeпjeп 989. g. 11. ( 15 81 ). 
Veliki vezir Damad Sijavos-pasa. Srnijeпjeп 990. g.l1. (1582). 

L 28 
Veljki vezir cerkeskog porijekla gazi Osman-pasa 991. g. 11. (1583). Nakoп 

osvojeпja tvrdave Tevzer (kasaba па sjevemoj stгап ј jezet-a Sattшdzet·jd u Tuпisll), LJ 
caгskorn polюdtJ umro. Nema kraja пjegovjm bot·bama. 

(пecitko) 

Veliki veziг Mesil1-pasa(?). Zbog olюlosti ргоtјегап 993. g. 11. ( .. ) (пecitko) 
Veljkj vezit· Sјпап-раsа 993. g. 11. Smijeпjeп. 
Veljkj vezir Ferl1ad-pasa 998. g. h. (1589/90). Pogt1Ьijeп zbog potkazjvю1ja. 
Ропоvо veliki vezi1· Sijavнs-pasa 1000. g. l1. (1 591/2). Umю. 

Ропоvо veliki vezir Siпaп-pasa od 1001. g. 11. ( 1 592/3 ). Smijeпjeп. 
Veliki vezit· gazi Fet·l1ad-pasa 1003. g. l1. (1594/5). PoguЬijeп zbog potkazjva

пja. Osvajac Revaпa i Geпdze. 
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Peti pllt veliki vezir gazi Sinaп-pasa 1004. g. 11. ( 1595/6). Smije11jeп. Nema kга-
ја 11jegovim vakLJfskim dobrima. Umro tl Sivastl. 

Veliki vezir Damad IЬгal1im-pasa 1004. g. h. (1595/6). Smijenjeп. 
Veliki vezir Cakal oglu gazi Sinaп-pasa 1005. g. l1. ( 1596/7). Umгo. 
Po11ovo veliki vezir Cakal oglu gazi Sina11-pasa Ј 005. g. 11. ( 1 596/7). Umгo. 
Po11ovo veliki vezir IЬ1·aћim-pasa 1007. g. h. (Ј 598/9). Smijeпjen. 
Ponovo vel iki vezir Hadim Hasan-pasa 1007. g. 11. ( 1 598/9). Pogt1Ьijeп. 
Veliki veziг Dzeп-al1 Meћmed-pasa Ј 007. g. 11. ( 1598/9). Smijeпje11 i otisao tl 

mirovintl. 
Veliki veziг gazi Љraћim-pasa Ј 007. g. 11. ( 1598/9). Umro па carskom polюdt1. 
Veliki veziг Jemisci Hasan-pasa Ј010. g.l1. (Ј601/2). PogLJЬijeп. 
Veliki vezi1· Ali-pasa od 1012. g.l1. (1603/4). Umro tl Beog1·adt1. 
Veliki vezi1·, Воsапас gazi Mellmed-pasa 10Ј3. g. 11. (1604/5). Bozijom od,·e-

dbom шшо dok је bio mullafiz Bt1dima. 
Veliki vezir, Воsапас Dervis-pasa 1 О 15. g. l1. ( 1 606/7). g. 11. Роgt~Ыјеп. 
Veliki vezir Kodza Murat-pasa 1016. g.ll. (1607/8). g.ll. Umro tl Dijaгi Веkп1. 

Veliki vezi1· Damad Nest1l1-pasa 1020. g. ћ. (1611/2). Kadaje 11аt·еаеп pol1od 11а 
Pe1·zijt1. zbog izjave da ima 60.000 vojnika, premajedпoj fetvi, pogt1Ьijeп. 

Veliki veziг kapt1da11 Mel1med-pasa 1023. g.l1. (16Ј4). Smijeпjeп. 
Veliki vezi1· kapudaп Halil-pasa 1026. g.l1. (1617). Smijeпjeп. 
Po11ovo veliki vezir Meћmed-pasa 1026. g. 11. (Ј 617). Umю. 
Veliki vezir kaptldaп Ali-pasa 1029. g. 11 . ( 1619/2). Umro. 
Vel iki vezi1· Al'batlt Ннsејп-раsа Ј 030. g. ћ. ( 1620/1 ). Smijenjen. 
Veliki veziг Di laver-pasa 1031. g.l1. ( 1621 /2). PogнЬijen 11а svom d ivaпtl. 
Ропоvо veliki vezir Ht~sejn-pasa 1031. g.ћ. (1621/2). Pogt1ЬijeппaAga kapiji. 
Veliki vezi1· Davud-pasa 1031. g. 11. ( 1621 /2). PoguЬljeп. 

L29 
Veliki vezi1· Kara Husejп-pasa 1032. g. g. (1622/3). Smijeпjen. 
Veliki vezir kapttdaп Mttstafa-pasa Ј 032. g. 11. ( 1622/3). Smijenjen. 
Vel iki vezit· Dшdi Mel1med-pasa Ј 034. g. 11. ( 1624/S). Sm iјепјеп. 
Ропоvо veliki vezir Kara Husejв-pasa 1034. g. l1. ( 1622/3). Pogt~Ьljeп. 
Veliki vezir Kemaпkes Ali-pasa 1034. g. l1. ( 1622/3 ). PoguЬljeп. 
Veliki vezir Cerkes Mehmed .. pasa 035. g. 11. (1625/6). Smijeпjeп. 
Veliki vezir Hafiz Al1шed-pasa 1037. g. 11. ( 1627 /8). Sm iјепјеп. 
Veliki vezir Dzelil-pasa 1038. g. 11. (1628/9). Smije11jeп. 
Veliki veziг Ht~srev-pasa 1040. g. ћ. ( 1630/1 ). PoguЬijeп. 
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Ропоvо vel iki vezir Hafiz Al1med-pasa 1 041. g. 11. (163 1/2). Zbog роЬнпе po-
gtrЬijeп па svom divaпtr. 

J1id. 

Vel iki veziг Та п KeЬir Melнлed-pasa 1042. g. 11. ( 163 2/3 ). PogL1Ьijer1. 
Veliki vezir Bajraш-pasa 1043. g. l1. (1633/4). Uшго. 
Veliki vezir· Tajjar Mel1med-pasa 1 046. g. 11. (Ј 636/7). U Bagdadtr рао kao se-

Yeliki veziг Kaptrdaп Mнstafa-pasa 1048. g. l1. ( 1638/9). Smijeпjeп. 
VeJiki vezir sнltaп-zade Mel1med-pasa ЈО50. g.l1. (1640/1). Smijeпjer1. 
VeJiki vezir· Воsапас Sa\iћ-pasa Ј 056. g. 11. (1646). РоgнЫјеп. 
Veliki vezir· Al1med-pasa 1057. g. 11. (1647). РоgнЫјеп od straпe vojske. 
Veliki vezir· Sofi Mel1med-pasa 1058. g. l1. (Ј 648). РоgнЫјеп. 
Veliki vezir· Mнrat-pasa 1059. g. 11. (1649). Sтiјепјеп. 
Veliki veziг Melek Al1rлed-pasa 1060. g. \1. ( 1650). РоgнЫјеп. 
Veliki vezir Sijavнs-pasa 1061. g. 11. (1651 ). Urшo. 
Yeliki veziг Dtm:ti Mel1med-pasa ЈО62. g.l1. (1651/2). Urшo. 
Veliki veziг Ali-pasa ЈО63. g.ll. (1653). PogtrЫjer1. 
VeJiki vezir Dervis-pasa od 1063 . g. Ј1. (1652/3). PogtrЫjeп. 
VeJiki vezir·Imsiг Mнstafa-pasa 1063. g.l1. (1652/3). РоguЫјеп. 
Yeliki vezir Еп11е11 Sнlејшап-раsа 1064. g. !1. (1653/4). РоgнЫјеп. 
Veliki vezir Zнпшdап Mustafa-pasa Ј 065. g. l1. (Ј 654/5). Smijeпjeп. 
Ропоvо veliki vezir Sнlejman-pasa. РоgнЫјеп. 
Veliki vezir Воsапас Egri Melнлed-pasa Ј 065. g. 11. (Ј 654/5). 
Veliki vezir, str-ateg Kodza Kopпrli Meћrпed-pasa 
Siп velikog vezir·a Fadil gazi Alнлed-pasa 1072. g.l1. (1661/2). (пrkopis пeёi

tak). 
Veliki veziг Ketlюda Kar-a Melш1ed-pasa 1087. g. 11. ( 1676/79. РоgнЫјео tr Be

ogr-adtr zbog velikog рогаzа islarлske vojske pod Becom. 

L 30. 
Veliki vezir Kara 1Ьгal1im-pasa 1095. g. l1. (1684 ). РоgнЫјеп zbog toga sto пiје 

пюgао vratiti tvгdavtr Ostr·ogoп. 
Veliki vezir mir-alюr (?) Sulejmaп-pasa Воsапас(?) 1097. g. !1. ( 1685/6). Tvr·aa

va Btrdim dospjela н пepгijate!jske нrke i doziv!jerю veliko ропizепје. Slijedece go
diпe dogodio se potpuпi poraz islarпske vojske па Catal снргiјi, раје 011 tајпо pobje
gao ispod vaгadioske tvп:tave i trsao н Bogazllisar. Poslije toga роgt~Ыјеп . 

......................... (пecitko ). 
Na tr·azeпje islamske vojske, poslaп је carski mtrlшr. lza toga pogt~Ьijeп је Cн

ctrk Melш1ed-pasa. od stгапе silпika. 
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Veliki vezir Nisa11dzi Kodza lsmail-pasa Ј 099. g. 11 . ( 1687/8). PogLJЬijeп је zato 
sto пiје LJ tvi'C!avi Bograd zaveo red. 

Yel iki vezit·Tekiгdagli Mustafa-pasa 1100. g.l1. (1688/89). 
Veliki vezirAdil gazi Koprнltt Mostafa-pasa 1101 . g.l1. (1689/90). Nakon sto 

је p1·eoteo tvdavtt Nis, Yidiп, Smederevo, Beograd i Slankamen, postigao sel1idskн 
cast. Postao је mel1d ija Carstva i Воsпе. 

Veliki veziг A1·abadzi Ali-pasa 1103. g. 11. (1691/2). Pogt1Ьijeп. 
Vel iki veziг BLijLikiLJ М LJstafa~pasa 1 1 04gH. ( 1 692/3 ). Smijeпje11. 
Veliki veziг Defterdar Al i-pasa 11 05. g. 11. ( 1 693/4). РоgLЈЫјеп. 
Yeliki vezir gazi Almas Mel1med-pasa 11 06.g. ( 1694/5). Dva ptJta је aLJstt·ijska 

vojska dozivjela poraz. U Ыiziпi tv1·dave Temisvar, па rijeci Tisi, islamska vojska је 
potptJJIO por·azeпa, а on је postigao sel1idsk i stнрапј . 

Veliki veziг Kopгttlu-zade Adil Hнsejr1-pasa 1109. g. 11 . ( 1697/8). Uшro. 
Veliki vezir Daltaban gazi Mustafa-pasa 1114.Н.( 1702/3). Neviп pogttЬljeп. 
Veliki vezir Reis Mel1med-pasa Ј 115. g. 11. (1703/4). Kad su se pojavili nasilпi-

ci on је pobjegao, а poslije је pogLJЬljet1 . 

Yeliki veziг Zorba KodZэ Al1med-pasa 11 Ј5. g. 11. (Ј 703/4). Umirovljeп i smi-
jeпjeп . 

Veliki veziг Damad Hasan-pasa 1115. g.l1. (1703/4). Sшijeпjen. 
Yeliki veziг Kilali (?) Al1med-pasa 1116. g. 11 . ( 1704/5). Smijeпjeп. 
Veliki veziг Baltadzi Mellmed-pasa od 1117. ( 1705/6). Smijeпjeп. 
Veliki veziг Kot·lн Ali-pasa 1118. g. 11. (170617). PogttЬijet1. 
Yeliki vezir gazi Mel1med Nшnaп-pasa Cuprilic 1122. g.l1. (1710/1). Smije

пjeп 

Ро1юvо veliki vezir gazi Ba1tadzi Mel1111ed-pasa 1123. g.l1. (1711 /2). Na 1·ijeci 
Рrнtн напiо po1·az vojsci moskovskoga k1·alja, i bez car·ske dozvole sklopio pr·imirje, 
раје pogLIЬijen . 

Veliki vezi1· gazi Jusuf-pasa Ј 124. g. h. (1 7 Ј 2/3). РоgнЬiјеп. 

L.31 
Yeliki vezir Enneп Sulejman-pasa 1124. g. 11. ( 1712). РоgнЬiјеп. 
Veliki vezir Kapudaп IЬr·ahim-pasa 11 25. g. l1. ( 171 3). PoguЬijeп. 
Veliki veziг Si1al1dar gazi Ali-pasa 11 25. g. 11. (1713). PoguЬijeп. Nakoп osvo

jeпja otoka Могеје, islamska vojska dozivjela је por-az pod tvrdavom Vaгadiп. i 011 
је рао kao sellid. 

Veliki vezir Bostaпdzi Halil-pasa 1128. g.l1. (1716). Оп је bio Lmokom por-aza 
islamske vojske, jer· је tvr·davLr Beogr·ad predao пepa· ijate ljima, а опdа pobjegao sa 
polozaja velikog vezira. 
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Veliki vezirNisaпdzi Mellmed-pasa 1129. g.l1. (1717). Smijeпjeп. 
Veliki vezit· Kajsш·l i IЬrallim-pasa, 1130. g. 11. (Ј 7 Ј 8). U 11jegovo пеsгеtпо vrije

me zlllutп, пevjerstva i zaЬ!ttde dostigle su vгlншас. Na kt·ajttjaпjicaгi п istt to podпi
jeli. i dali su ga ttblti, а les bacili psima da pojedtJ. 

Veliki vezir Silal1dar Mel1med-pasa Ј Ј43. g. 11. (1730/ 1). Sтјјепје11. 
Velikj vezjг Kodza Kabakulak \Ьral1im-pasa 1143. g. 11. ( 1730/1 ). Bio је mel1di

ja za Bozijtl pomoc Bosпi. 
Veliki vezjr Тора! Osmaп-pasa 1144. g. 11. (173 1/2). Protjeraп. Poslije toga po-

gttЬ!jeп od Perzijaпaca tl Karkttku (?). 
Veliki vezir Hekim ogltt Ali-pasa 1145. g. ћ. (1732/3). Smijeпjen. 
Veliki vezir Dшdi Jsmail-pasa 1148. g. l1. (1735/6). Protjeraп. 
Vel iki vezir Sejj id Silal1daг Melш1ed-pasa 1148. g. 11. ( 173 5/6). Sm iјепјеп tl Ra

mazaпtr i protjeraп tl tvr·davu Agriboz (Ellbeja). 
Veliki veziг Ali-pasa 1150. g. 11. (1737/8). Za kazrш pt·otjeraп. 
Veliki vezir Ajvaz Melш1ed-pasa 1152. g.l1. (1739/40). Osvojio Beogгad 15. zil-

11 idzdzeta ( 1 5. marta). 
Veljki vezir serdш·i ekгem Gtнпrudzi Melнned-pasa 1152. g. l1. (1739/40). Pt·o

tjeгat1 tr trdavtt Rodos. 
Ve1iki veziг seгdat·i ekrem ћadzi Al1med-pasa 1153. g. 11. (1740/1). Smijeпjeп. 

· Kas11 ije рюtјеt-ап tl tvrdavtt Rodos. 
Veliki vezir i vojskovoda gazi Ali-pasa 1154. g.l1. (1741/2). Smije11jeп. Kasпi-

je рrоtјегап tl Kaпdijtl (Kreta). 
Veliki vezir Deli Hasan-pasa Ј Ј 55. g. 11. ( 1742/3). Smijeпjeп. 
Veliki vezi•·Tirjaki l1adzi Mel1med-pasa 1158. g.l1. (1745/6). Smijeпjeп. 
Veliki vezir Fiгari-zade Abdt1llaћ-pasa 1 Ј 60. g. ћ. (1747). Smijeпje11. 
VeJiki vezir Divitar Mel1med-pasa 1162. g. 11. (1749). Smijeпjeп. 
Vel ј kj vezi•· m it·alюг Mнstafa-pasa 1165. g. l1. (1751/2). U нjegovo vгijeme trsto

liceп је са1·. Dva ptrta smijeпje11. 
Ропоvо veliki vezi•· i vojskovoda Hekim ogltt Ali-pasa 1168. g.l1. (1754/5). Ve

zjюvao dva mjeseca. Smijeпje11. 
Velikj vezit· Najli Abdнllal1-pasa 1168. g. 11. (1754/5). Vezi•·ovao cetit·i mjese

ca. Sm iјепјеп. 
Velikj vezi•· Silal1dar Ali-pasa 1 Ј 68. g. 11. (1754/5). Zbog pozat-a protje•·a11 i po

gнЫjeп.Veziюvao dva mjeseea. 

L 32 
Veliki vezir Seid Meћmed-pasa siп Jirm ј Sekjz CeleЬije 1168. g. 11. ( 1754/5). 

S т ij епј е п. 
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Ровоvо veliki vezi1· Mi1-alю1· Mttstafa-pasa 1169. g. 11. (Ј 755/6). Sшiјепјеп. Ye
ziгovao devet mjeseci. 

Yeliki vezir Ragib Meћmed-pasa 1171. g.l1. (1757/8). U вjegovo v1·ijeme нsto
liceпje саг, ttmjesecu safeп1 (15. Х- 13. Х/). 

Veliki veziг Nisaпdzi Nt11na11-pasa Ј Ј 77 g. 11. (Ј 763/4). Veziюvao sest mjese-
ci. Sm iјепјеп. 

Ропоvо veliki veziг mir-aћш Mнstafa-pasa 1177. g. 11. (1763/4). РоgнЫјеп. 
Velikj vezir Mtiћsjп-zade Mel1med-pasa 1179. g. 11. ( 1765/6). Smijeпjeп. 
Yeljki veziг Silal1daг Hamza-pasa 1182. g. l1. ( 1768/9). Vezir·ovao dvatieset tri 

dапа. Sшiјепјеп. 

Veliki veziг Jag1ttkci Mel1med-pasa 1182. g. 11. (1768/9). Neviп роgнЫјеп. 
Yeliki vezir Maldovaп Ali-pasa, 1183 . g. 11. (1769/70). Nakoп por-aza sшije

пjerl. 

Veliki veziг Halil-pasa 1184. g. ћ. (1770/1). Nakoп рогаzа sшiјепје11. 
Veliki vezi•· Silal1dar Meћmed-pasa 1185. g.l1. (1771/2). Nakoп poraza tt Baba

dagll sm iјепјеп. 
Ропоvо Mнl1siп-zade Meћmed-pasa 1185. g. \1 . ( 1771 /2) 
Velikj vezj1·Izzet Mel1med-pasa, Ьivsi етјr kovпice поvса, ј kajmekam caгskog 

гikabdaгa, Ј Ј 88. g. \1. (Ј 774/5) 

L 33 
Osvojeпje Воsпе ј Hercegoviпe i Zvorпika od st1·aпe osvojite1ja lstaп bll la gazi 

stJitaп Mel1med-ћaпa, 1 јсtю 867. g. 11. ( 1463 ). Osvojeпje Heгcegovackog saпdzaka. 
od stгапе veziгa gazi Malнлlld-pase, LIZ pomoc Aћmed-bega Hercegovica. 

P•·vi bosaпski saпdzakbeg /sћak-beg, NesLtll-beg dr·tigi, Isa-beg tгесј. U Sагаје
vн postoje пшоgi вjegovi vakнfi. 

Cetvr·ti Ilijas-beg, peti Siвaп-beg. u gradtl Sat-ajevн postoji пjegova castla dza
mija. lskeпder-beg sesti, Jal1ja-beg sedmi. U Sarajevн postoje пjegovj vakttfi. Ja
kttb-beg оsтј. Ропоvо lskeвder-beg deveti. Ропоvо Siпan-beg deseti. Potюvo Iskeп
der·-begjedaпaesti, tl Saгajevtl postoji njegova dzamija. Korkнt-beg dvaпaesti, tt Sa
гajevtt postoje пjegovi vakнfi. Ропоvо Siпa11-beg triпaesti, Јшшs-Ьеg cetmaesti, Me
llmed-beg petпaesti, Gazi Ba1i-beg sesпaesti. U Sarajevtr postoji пjegov mesdzid. 
Gazi Rttstem-beg sedamпaesti, Hasaп-beg osamпaesti. Ропоvо Rнstem-beg deve
tпaesti, tl Sar-ajevu postoje rшюgi пjegovi vakнfi- оп је siп kcerke stt1taпa Bajezida. 
Ulama-beg dvadeseti, Sofi Ali-beg dvadeset prvi, Mel1med Dzaп (?) dvadeset dпt
gj, Hadiш Ali-beg dvadeset tr·ecj, Sofi Mel1шed-beg dvadeset cetvr1i. Ропоvо Alj
beg dvadeset peti, М alkoc-beg dvadeset sesti, Osmaп-beg dvadeset sedm i, Sokolo
vic MtJstafa-beg dvadeset osmi, Hamza-beg dvadeset deveti, ропоvо Hasaп-beg t1·i-
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deseti. Ро1юvо Siпa11-beg trideset prvi- dvadeset godiпa bio saпdzakbeg Het·cego
ville. Оп је prvi popisivac vilajeta, а d1·uga osoba koja tl Сајпiсн ima casllll dzami
jtl. Ропоvо Hasaп-beg tгideset drugi. Ропоvо Meћmed-beg tгideset tгeci, gazi Fe1·_ 
11ad-beg tt·ideset cetvJti. 

Ukнр1ю saпdzakbega tгideset ceti1·i 976. g. 11. ( 1568/9). 

L 34 
Prvi bosaпski valija Ferllad-pasa od 992. g. 11. ( 1584). 
Кага Ali-pasa od 995. g.ћ. (1587). 
Sal1sнva1·-pasa od 996. g. 11. (1588). 
Po11ovo Feгl1at-pasa od 997. g. 11. (1 588/9). 
Halil-pasa od 998. g. 11. U Btldillllt smakпllt od straпe ' vojske. Рt·епеsев u Ва-

пја LllkLJ. 
Sofi Melнned-pasa od 999. g.ll. (1590/1). 
Herceg gazi Hasaп-pasa od 1 ОО 1. g. ћ. ( 1592/3 ). 
Mttstafa-pasa od 1002. g. 11. (1 592/3). 
Њ1sејп-раsа, 1003. g. 11. (1594/5). 
lsmail-pasa, 1004. g. ћ. (1595/6). 
Apat·di-pasa, 1005. g.l1. (1596/7) pogublo Mt1stafн defterdaгa. Osvajac Bil1aca. 

Na гijeci Кнрi (?) LJtopio se sa 10.000 bosa11ske vojske. 
Kodzaverdi-pasa od 1005. g. 11. ( 1 596/7). 
Idгis-pasa od 1006. g. 11. ( 1597 /8). 
Hasaв-pasa od 1007. g. 11. ( 1598/9). 
Воsавас Dнgalic Alш1ed-pasa od 1008. g. 11. (1599/0). 
Deгvis-pasaod 1009. g.l1. (1600/1). 
Sofi Siвaп-pasa od 1009. ( 1600/1 ). 
Tatar Mel1111ed-pasa od IOJO. g.l1. (Ј60Ј/2). 
Dzelali Hasaв-pasa od JOIO. g.l1. (Ј601 /2). Pobjegao Ll Beogt-ad. 
Ровоvо Hasaв-pasa od 1 О 1 1. g. 11. ( 1602/3 ). Na otokн, Ll Ьliziнi tvrdave Budim. 

рао kao seћid. 

"'OA 

Hнsrev-pasa od 1012. g. ћ. (1603/4). 
GtJt·dzi Mel1med-pasa od 10Ј5. g. 11. (Ј606/7). 
Ровоvо Siвaп-pasa od 1 О 16. g. l1. ( Ј607 /8) 
KшsLJпdzi-zade Mнstafa-pasa od Ј О 17. g. 11. ( 1608/9). 
IЬI-al1im-pasa od 1 О 18. g. 11. (1609/ 1 0). 
Ропоvо Mнstafa-pasa od Ј 019.g 11. (161 0/11). 
Kю-akas Mel1med-pasa od ЈО21. g.l1. (1612/3) 
lskeпdeг-pasa od 1022. g. 11. ( 1613/4 ). 
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А bdt~IЬaki-pasa od Ј 023. g. h. (Ј 6 Ј 4/5 ). 
Pooovo lskeпder-pasa od 1023. g. 11 . ( 1614/5) 
Pooovo Mt1stafa-pasa od 1029. g. 11. (Ј620). 
Pooovo IЬ1-a11im l1ап od 1030. g. 11. ( 1620/1 ). 
Baltadzi Mel1med-pasa od 1031. g. 11. ( 162Ј /2). 
Baj1·a111-pasa (Ј 03Ј) g. ћ. ( 1622/3 ). 
De1i IЬt-aћim-pasa od 1032. g. 11. ( 1622/3). 

L35 
Ponovo Bajram-pasa od Ј 03 5. g. ћ. ( 1625/6). 
Gazi Mнstafa-pasa od 1035. g. 11. (1625/26). 
Aгnat~t Ali-pasa od 1036. g.l1. (1626/7). 
Воsапас Ebt1 Bekir-pasa od 1037. g.l1. (1627/8). 
Abaza Memed-pasa 1038. g. 11. (1628/9). Pogubio Cigaпke plesacice. 
Hersekli Mt~rat-pasa od 1041 . g. ћ . ( 1631 /2). 
Hasaп-pasa od 1041. g. 11. (1631 /2). 
Amat1t Mt~stafa-pasa od 1042. g.l1. (1632/3). 
Ропоvо Hasao-pasa od 1 042. g. l1. ( 1632/3). 
Sll lejma11-pasa od Ј 043. g. 11. ( 1633/4 ). 
Ро1юvо Deli IЬraћim-pasa od Ј 043. g. Ј1. ( Ј633/4). Pogttblo МаЈшн1dа defteг-

dara. 
Potюvo Sulejmaп-pasa od 1044. g. Ј1. (Ј 634/5). 
Salil1-pasa Mostarac od 1045. g. ћ . (1635/6). Pogt1Ьijet1 kao veJiki vezil'. 
Bosanac SiJahdar Yt~co Meћmed-pasa od Ј 047. g. ћ. (163 7/8). 
Воsапас Sаћiп Hasan-pasa od 1049. g. 11. ( 1639/40). 
Kшsundzi Mel1med-pasa od 1050. g. ћ . ( Ј640/ Ј ). 
Deli-Husejп-pasaod 105J.g. ћ . ( 164Ј /2). 

Alнлed-pasaod 1053. g.l1. (1643/4). 
Al1med-pasa od 1053. g.l1. (1643/4) (?) 
Воsапас Vat·var Ali-pasa od 1054. g.l1. (1644/5). 
Otпer-pasa od 1055 . g. ћ. ( 1645/6). 
Gabela 1Ьral1im-pasa od 1055. g.l1. (1645/6). 
Teke1i Mttstafa-pasa od 1057. g.l1. (1647/8). 
Dervis Mel1med-pasa od 1058. g. ћ. ( Ј648). 
sa·t·lюs ogltl Hasaп-pasa od 1059. g. 11. ( Ј649). 
Deftet·dar-zade Meћmed-pasa od Ј 060. g. ћ . ( 1650). 
Воsапас Fazli-pasa od 1061. g. 11. ( Ј651 ). 
SadriaJi Sijavus-pasa od Ј 062. g. ћ. ( 1652) 
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Ропоvо Fazli-pasa od 1063. g. l1. (1653) 
Sadrial i Sulejmaп-pasa od 1066. g. 11. ( 1655/6) 
Тора! Hasaп-pasa od 1066. ( 1655/6). 
Sejj id Al1111ed-pasa od 1067. g. 11. ( 165617). 
Melek Al1med-pasa od 1069. g. 11. ( 1658/9). 
Se1·vazad gazi Ali-pasa od 1070. g. 11. (1659/60). 
Bosa11ac lsmail-pasa od 1074. g. 11. ( 1663/4 ). 
Amaнd Mustafa-pasa od 1075. g. 11. ( 1664/5). 
Bosa11ac Mulшrem-pasa od 1076. g. l1. (1665/6). (Napisano Воsпо). 
Salнab Meћmed-pasa od 1076. g. 11. ( 1 665/6). 
KoseAii-pasa od 1077. g. ћ. (166617). 
Tesпjak !Ьral1 im-pasa 1 078. g. 11 . ( 1 667 /8). 
Teftisdzi Mel1med-pasa od 1081. g. 11. ( 1670/1 ). 
Dzaпpolad Нt1sejп-pasa od 1083 . g. 11. (1672/3). 
Kodza Аrпанd 1Ьral1im-pasa od 1083. g. 11 . (1672/3) 
Mel1med-pasa 1085. g. ћ. (1674/5). 

L36 
Hadzi Ebll Bekir-pasa od 1087. g. 11. ( 1676/7). 
Defteгdш· Alш1ed-pasa od 1088. g. 11. ( 1677 /8) 
Po11ovo Љ1·al1im-pasa od 1089. g. 11. ( 1678/9). PogL1Ьije11 pod tv1·davom Јапоk 

dok је Ьiо vezi1· u BlldimLJ. 
Kodza Halil-pasa od 1089. g. h. ( 1 678/9). PogLJЬijeп Ll Uskudari. 
Defteгdaг Al1med-pasa od 1090. g. 11 . ( 1 779/80). PogL1Ь!jen pod tvrdavom Веё. 

popivsi otгov. 
Abdнral1maп-pasa od 1092. g. l1 . (1681). Рао kao sel1id prilikom opsade tvrda

ve Blldim, dokje Ьiо vezir. 
Hizil·-pasa od 1094. g. h. (1683). Рао kao se11id ЬliZll tvrdave Ostrogoп ll Ce-

keгzem ei1LI. 
Osma11pasic Al1111ed-pasa od 1095. g. 11. ( 1684). 
Hersekli Osmaп-pasa od 1096. g. l1 . (1685). Рао kao seћid pod tvrdavom Egra. 
Kuпdнk A11med-pasa od 1 096. g. 11. ( 1 685). PogLJЬijeп kad је tt·ebalo da pode 11а 

carski polюd. 
Sijavus-pasa od 1097. ~.11. (1685/6). Pogublje11 kao veliki vezi1·. 
Atlagic Mel1111ed-pasa od 1097. g. 11. ( 1685/6). U tvп1avi Cetiп (Ketiп) zагоЫјеп 

i kao zю·оЫјеп ik шnro. 

Gazi Topal Husejп-pasa od 1098. g. 11. (168617). Umro Lt BagdadLt. Postao је bo
saпsk i mel1dija. 
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Внјнk Dzafer-pasa od 1102. g. 11. (Ј 690/ Ј ). Рао kao sel1id na rijeci Tisi. 
Bosnjak gazi Mel1med-pasa od 1103. g. h. (1691 /2). Umro н Trav11ikt1. 
Bosпjak Saгi Ahmed-pasa od 11 09. g. l1 . ( 1697 /8). 
Daltabaп gazi Mнstafa-pasa od 1109. g. 11. 1697/8). РоgнЬlјеп kao velik i vezir. 
Defte1·daг Halil-pasa od Ј Ј 1 О. g. 11. (Ј 698/9) g. h. РоgнЬlјеп tl tvrdavi Jeпikale. 
Bosпjak SejЉllaJ1-pasa od Ј 114. g. l1. (1702/3). Те godiпe Aнstrijaпci stl popJi-

jeпili Saгajevo. 

dtl. 

Hadzi Љгal1im-pasa od 1115. g. 11. ( 1703/4). Umro tl Beog1-adн. 
Sirke Osmaп-pasa od 1116. g. ћ. (1704/5). Sal1raпjer1 tJ Cajпictl. 
Ba11jalLJcki kapetaп Mt1stafa-pasa od 1120. g. 11. ( 1708/9). Urшo tl Вапја LtJci. 
Po11ovo Sejfullal1-pasa od 1141. g. l1. (?) (1728/9). Umгo tl Bosпi. 
Кага Jilaп AJi-pasa od 1 Ј22. g. 11. (J710/ l). g.l1. Urшo tr Gшпш·dzilltl. 
Porюvo Sa1·i Al1med-pasa od Ј 124. g. 11. ( 1712/3 ). Um го i salн-aJljell tr Beogr·a-

AГilaud Ali-pasa od 1125.g. Н. (Ј 713). Umro н Jaпiji. 
Sadriali Ctiprilic Numa11-pasa od 1126. g. h. ( 1715). Umro u Geпdzi . 
JLJsllf-pasa od 1128. g. h. (1716). PoguЬljeп u Hliv1ш 

L37 
1Ьral1im-pasa od 1128. g. 11. ( 1716). 
Кага Mtlstafa-pasa od 1129. g. 11. ( 1717). 
Ропоvо gazi Numaп-pasa od 1129. g. l1. (1717). Umгo па Kгeti. Bio је to bosaп

ski mel1dija. Ove godiпe poЬijedeпi Sll At1stгija11Ci, pod tvгdavma Novi i ZvoП1ikom. 
Oko 2.000 glava odsjece1ю, ро пагеdепјu Nшпап-раsе. 

Defterdar Emiп Osmaп-pasa od Ј 130. g. 11. ( 1718). 
Topal Osman-pasa od 1132. g. 11. (1719/0). Pogublo Abdнllah defterdar·a. Kasпi-

je poguЬljen od straпe Регziјапаса Kerkнtiп (?). 
Mul1sin-oglн Abdullal1-pa$a od 1133. g. 11. ( 172011 ). 
Ропоvо Osmaп-pasa od 1140. g. 11 . (1727/8). 
Bosпjak Alнпed-pasa Rustampasic od Ј Ј 40. g. 11. ( 1727/8). 
Ропоvо Topal Osman-paSa od 1143. g. h. (1730/1). 
Sad1·iali Kabakнlak IЬrahim-pasa od 1144. g. 11. ( 173 1/2). Prvog Ramazana bo

saпskoj vojsci postao је melldija. 
Ропоvо Abdвllal1-pasaod l.'dzшпazelal1ira 1145. g. l1. (19. XI 1732.) 
Hekim oglo Ali-pasa od 1149. g. 11. ( 1736/7). Postao је bosaпski mel1d ija. U 

opsadi Ostгovice i Вапја LtJke, pгvoga reЬitJievvela 1150. g. 11. (29. V1 1737), po iЋ

zio је пep1·ijate lja i zаюЬiо пј i1юve topove i Шt111icijн. 
Ропоvо Abdullal1-pasa od 1153. g.l1. (1740/1 ). 
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Gazi Ajvaz Melш1ed-pasa od 1154. g. 11. ( 1741 /2). 
Јеgеп Melш1ed-pasa od 1155. ( 1742/3 ). 
Ponovo gazi Hekim ogltt Ali-pasa od 1157. g. ћ . ( 1744/5). 
Bostaпd~i Sttlejmaп-pasa od 1158. g. /1. (1745/6). 
Potюvo gazj Hekim oglu Alj-pasa od 1160. g. 11. (1747/8). 
Ропоvо Mul1siп-zadeAbdullall-pasa od 1161. (1748). Utшo tl gгadtt Travпiku. 
Il1tjjar 11adzi Ebtt Bekjr-pasa od 1162. g. 11. ( 1749). 
Sejjid Abdj-pasa od 1164. g. 11. ( 1750/ 1 ). 
Set·if Melн11ed-pasa od 1165. g. 11. ( 1751/2). 
Cttprilic Al1med-pasa od 1165.g .. (1751/2). 
Bosпjak l1adzi Mel1111ed-pasa- Focak, od 1166. g. 11. ( 1752/3). 
Kamil Alнned-pasa od 1169. g.11. (1755/6). 
Ропоvо Bosпjak l1adzi Mellmed-pasa- Focak, od 1171. g. 11. (1757/8). 
Mнћsiп-zade Mellmed-pasa od 1174. g. 11. (1760/1 ). 
Maldovaп-zade Ali-pasa od 1177. g. l1. (1763/4). 
Aga Mel1med-pasa od 1178. g. \1. (1764/5). 
Cttpгilic l1adzi Al1tпed-pasa od 1179. g. 11. (1765/6) 

L38 
Sila11daг Mel1med-pasa od 1180. g. 11. ( 1766/7) 
Ропоvо Mнl1siп-zade Mel1med-pasa od 20. sаЬапа 1184. g. l1. ( 1 О. Xll 1770). 
Тора! ogltt Osmaп-pasa od 1186. g. h. (1772/3). 
Dagista11i Ali-pasa od 24. 1·edzepa 1187. g. 11. (24. IX 1773). 

L39 
Kada је opsjedtшta tvraava Вес tl attstrijskim zeшljama, bjjase cetv11ak, dvadc

setj dап щјеsсса redzepa 1 094. g. 11. (15. Vll 1682), р а је па topove ргоttсепа do\'a. 
Sегdагј ekt·em је Ьiо Кага Mнstafa-pasa. Na Ког Hнsejп-pastt, koji је bio opsjeo tvг
davtt Роzоп tl Ыiziпi tvгaave Вес, ttdaгj\aje пepгijateljska vojska, ра se оп dгttgi dш1 
гаmаzапа нtopio tl Dш1avt1 1094. g. /1. (25. V!Il 1683). 

Kadaje rнmelijskj valija Hasa11-pasa boгavio pod tvгdavom Вес, pogodilo gaje 
јеdпо dt~le tl glavu i 011 је postao sel1jd u cas110111 Ramazaпн 1094. g. l1. ( 24. Ylll-
23. IX 1683). 

Defterdar gazj Alнпed-pasa popio је otrov pod tvrdavom Вес. U 1шо је Ј 2. ca
stюg Ramazaпa 1094. g.l1. (5. lX 1683). 

Aнstrijskj cesat·, tiZ pomoc drt1gj\1 kraljeva ј Ј 50.000 11eprjjateljske vojske, do
sao је do Tas cнprije, koja se пaJazi па cetjri sata udaljeпa od tvrdave Вес ј ttl је 
ostao, а vojsktt posJao. Zbog zavjsti, пadme11ostj ј pogresпe ргосјепе velikog ''еzјга 
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Kara Mll stafa-pase, islamska vojska је tl nedjelju , 22. Ramaza11a ( 15. IX 1683 }, ро
tршю poraze11a. ZaroЫjeni str topovi i municija, а carska vojska palaje tl гopstvo пe
pгijatelja 1094. g. h. (1683). 

Mt~dri strateg, btrdimski valija gazi Kodza JЬrahiш-pasa, 11eviпje pogtrЬijeп pod 
tvr·c1avom Јапоk 25. Ramaza11a 1094. g.ll. (10. IX 1683). 

Bosar1ski va lija Нizir-pasa, valija Silistr·e Mustafa-pasa, valija Sivasa Halil-pasa 
i valija Karamaпa Sisrпaп Melнпed-pasa, sa brojпirп ejaletskim vojskaшa, н Ыiziпi 
tvгdave Ostr·ogoп, 18. sevvala 1094. g. 11. ( 1 О. х 1683 ), pali Sll kao sel1idi. 

L40 
Ebtr Bekir-pasa valija Halepa, Arslan-pasa valija Nikopolja, Zagardzi - basi, 

Samstr пdzi-basi i Zenberedzi-basi, koji Sll bili opkoljeni u austrijskoj tvrdavi, za tгi 
dапа Sll tvrdavu neprijateljima "па virll" predali, ра Sll stoga З. zilkaddeta 1094. g. 
11. (24. Х 1683), pogнЬije11i. 

Vojskovoda, veliki vezir Кага Mнstafa-pasa, kojije odrede11 za tvrdavti Вес, ро

gнЫјеп је tl beogradskoj tvrdavi 6. шul1arrema 1094. g. h. (5. 1 1683). (G1·eskom пa
pisarю 1094. шпјеstо 1 095.) 

Se.ijid oglll Mtrstafa-pasa, valija Temisvara, рао kao sellid pod tvdavom Вес 
1095. g.l1. (1684). 

Atrstr·ijski cesar је пајргiје opsjeo tvrdavll Budim Ј. sаЬапа 1095. g. l1. ( 14. Vll 
1684). Opkolje11i ll tvrdavi, bнdimski serdar, Kara Mel1111ed-pasa i Abdtrlmtнпil1-
pasa pali Stl kao sel1idi. U rovov ima је izgi11ulo 16.000 пeprij atelja, ро пагеае11јt1 

stratega Sejtaп JЬrallim-pзSe, koji је svoje sretпo ime promije11io tl Melek IЬ•·allim
pasa. 0 11 је postavlje11 ll tvrdavu Osijek 1096. g. 11. ( 1685). 

Ро11оvпо opsada Budima. Sedamпaesti da11 opsade, tl lltorak 14. sevvala 1097. 
g. 11 . (4. IX 1686), tl гнkе пeprijatelja pa1i su budimski serdar Abdt1Гa1ш1a11-pasa i 
lsmail-pasa. Veciпa islamskil1 Ьогаса postigli su sehidsktl cast. Veliki vezir Sнlej
п1a11-pasa i is1amska vojska dozivjeli Stl ve1iki рогаz 1097. g. 11 . (Ј 685/6). 

L41 
Na Catal Cupriji, koja se пalazi nasнprot tvrdave Osijek, dogodio se veliki рогаz 

jslamske vojske 1098. g. 11. ( 1686/7). Topovj, mtшicija ј carska vojska palj su tl 1·uke 
пepгjjatelju . Seгdar islamske vojske, ve\iki vezir St1lejma11-pasa, kl'isom је pobjegao 
pod tvrc1avtl Va1-adjп i н lstaпbt~lu је pogt~Ьijeп. Kajmekam Redzep-pasa i bivsi ve
Jjki vezjr Ка1·а 1Ьral1im-pasa, te 11ovi veliki vezjг Sijavtls-pasa, zatim Hasaп-pasa Ll 
Beogradtl, te tl tvrdavi Temisvar dt·ugi 1Ьral1iп1-pasa ј Emir-pasa, te Jelkeп Osmaп
pasa, svi su spometшte godi11e 1098. g. 11 . (1686/7) poguЬije11i . 

Pod tvrdavom Egrom Osmaп-pa5a i Ali-pasa, pali stt kao sel1idi 1097. g. l1. 
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( 1 685/6). Veliki veziг lsmail-pasa i veliki vezir Tekiгdagli Mllstafa-pasa, zагоЫје
пi so od stгаве пepгijatelja. Pod tvt·davom Beograd i Nis, islamska vojska је dozi
vjela pot-az, раје паd пjima па тејdапн izvt·seпa kazпa роgоЫјепја тасеш 11 ОО. g. 
11. ( 1688/9). 

U Eгdeljskoш vilajetll serdaг islamske vojske Cet·kez Al1med-pasa, рао је kao 
sel1 id 11 о 1. g. 11. ( 1 688/90). 

U Slaпkametнt islamska vojska dozivjela је рогаz, а veliki vezit· Cllpгi l ic Mtt
stafa-pasa рао је kao sel1id 1102. g.11. (169011). 

Yelikog vezira Aгabadzi (?) Ali-pastt stt pogliЬili 1104. g. 11. ( 1692/3). 
Veliki vezit· Defteгdaг Ali-pasa pogttЬijeп,jer пјје zattzeo tvгdavtt Vaгadiп 1106. 

g. 11. (1694/5). 
U Ыiziпi Temisvaщ pali stt kao sel1idi Sal1iп-pasa i пнпelijski valija Mel1111ed

pasa 1107. g.l1. (1695/6) 
Nadalje, Lt Ыiziпi Temisvaгa шпго је kao sel1id, Ьгаt velikog veziгa Mнsгafa

pase 1 1 08. g. 11. ( 1696/7). 
U Ыiziпi Temisvara па rijeci Tisi, islaшska vojska роtршю је poгazeпa.Yeliki 

veziг A1mas Meћmed-pasa, Внјнk Dl.afet·-pasa, Misiгli !Ьral1im-pasa, Fazli-pasa, 
Malшшd-pasa, пtmelijski valija drllgi Dzafer-pasa sa ргеkо 25.000 islamske vojske, 
padose kao sel1idi ll safeпt, tt sгijedtt, 1109. g. 11. ( 19. VIII-17.1X 1697). Ali-pasa, ''a
lija Beogt·ada, Lllшoje tt spometшtoj tvt·davi 1113. g. 11. (1701 /2). 

L 48 
Ћiвaestog гebiLJievvela 1 Ј 50. g. l1. ( 11. VII 1737.), Lt petak, allstt·ijski cesat· је 

pt·ekгsio ttgovot· о miгtt, i ll kt·ajevima ejaleta Воsве, tvгdavн Ostюvictt opsjeo sa 
Ј 0.000 пepгijateljske vojske. Spoшeвlltog шјеsеса, 30.000 пepгijatelja, opkolili stt. 
sa ratt10111 орt·епют, tvгaavll Вавја Lttktt. U toktt bat·be, tt пedjeljll, 7. t·ebit~lallira па 

gгап ici ejaleta Воsпе, sakllpljeпe stt tvrdavske age, пеfетi ј јапјiсагј Sarajeva - пjil1 

25.000, LIZ to 500 ргаtпје bosaпskog valije, vezira, Alj-pase, ра SLI нdaгili па пept·ija
teljsktt vojsktt. Bozijom pomocj 3.000 пeprijateljskjll v~jпjka, pod tvгdavoп1 Ostt·o
vicom i 8.000 vojпjka pod tvt·davom Вапја Lнko111 , izgiпнli st111a Ьојпiп1 роlјiпщ ili 
sc нtopi1i ttt·ijeci Yrbas. Zaюbili stt sest sal1i-topova i cetj,-j тапја topa. Hvala Bogtt. 
to је dobюto111 пюgа Gospodara. (Biljeska па kгaju). 

L 50 
Godi11e 1149. (1736). mjeseca mul1aп·eшa, rнski саг је pгekrsio tlgovot· о mjru 

i sa 50.000 vojske kгепно iz prijestoпjce Moskve. Dosao је do tvнiave Ozak tlд Ct·-
110111 tliOГLI ј паkоп sto је 360 topova zaгobio, zaнzeo је Ozijtt. Nјепо staпov11ist\lo је 
povezao tt lапсе i gt-ad spalio, а пеkе kгajeve opljjeпio. Na Kгjmlt је ostao pedeset 
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dva da11a. Nako11 toga, pobjegao је tl svojtr zeшlju. 
Godir1e 1150. шoskovskj саг sa kraljjcoш је sa 120.000 пepr·jjateljske vojske. 

popot vjlюra. kr·enuo ј па оЬаlаша rjjeke Ozjje, tvrdavu Qzjjll је па Petrov dап па
рао. Nakoп cetjrj da11a borbe, пapravj1j Sll jurjs u tvrdavu. Opkoljenj пагоd tr tvraa
yj ј tvгdavskj пeferj , kojj Stl stig1i iz krajeva Воsпе, njiћ 1.047 111-abrj11 junaka, po
put Rtrsteшa siпa Za1ova, сеtјгј шiralaja zaima sa timarnjcjma ј defterdarova pr-atнja. 

2.000 besiUa. 2.000 koпjaпika, zatim 3.000 pjesaka -sejmeпa- oko 8.000 bosaпske 
vojske- нkup110 13.000 mнslimana opsjedщrtil1tr tvrdavi, te serdar tvrdave veziг .Ja
hja-pasa Cengjc, baSЬog bosanske vojske Ebtt Bekir-pasa, svi Stl опј osta1i zaroЫje
nj . Kad је tvr·dava zat~zeta, tom prj1jkom је 6.000 11eprjjate1jske vojske izgjrнr1o . Ve-
1jki vezjr· Mellme-pasa је Azak tvrdavu, poptrt tvrdave Qzjje, tr dr·evnjm zem1jama. 
zaпemarjo ј 11јје se Ьгјпuо za redovr1u vojskн, раје sшјјепјеr1 ј ргоtјеrап tr Agr·jboz 
(ЕоЬеја tl Gr·ckoj). Kadaje саг sazпao za lose por1asaпje се11аје Osmaп-age ј bas-de
fter·daгa, опј str pogtrЬijeпj. 

L 51 
A1j-pasa, valija Beograda, raпjen је u гuku u spomeпнtoj tvгdavi 1 115. g. 11. 

(1 703/4). 
Pod tvrdavom Varadj11 is1amska vojska је dozivje1a ve1ikj poraz. Veliki vezjг 

A1i-pasa ј valjja Kjнtal1jje Alнned-pasa, postigose sel1idski stнрапј, tr sгijedu, tr saba
ПLI 11 28. g. h. (21. VП-19. VIJI 1716). 

U tvrdavi Beograd, нgled11j Sar·j Ahmed-pasa r-anjeп је tr пtktt 1 129. g. 11. 
(17 1 7). 

Tvr·dava Temjsvar раЈа је tl пeprjjateljske ruke, t1 petak, tl mjesecн zilkaddeto 
11 29. g. 11 . (1 717). 

Losom strategijm zlosretпog velikog vezi1-a Halil-pase, islamska vojska dozi
vjelaje рогаz pod tvrdavom Beograd. lza togaje ova tvrdava sezdeset petj dar1 opsa
de, 12. Ramazaпa 1129. g. 11. (20. Vlll 1716), pala u пeprijateljske l'ttke. 

Ako 11ema p1·edodredeпja u пekom pos1u Apsolutrюg Sl!djje 
Ne korjste razmjsljaпja, па ћiljade ve1eumr1il1 

Ako svor11 robtl pomoc нkaze Allal1 Uzvise11i 
G1·eske mtr postajtr pravi put, З mal1a11e vrljпe 

Btrd ј zadovoljaп i podrюsi bol sii'Omastva 
Pгav i l r1o protuшac i: "Mi ti dajemo sve sto је potrebпo za z jvot" (Кш'ап) 
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Tvrdava Jmotskj u Hercegovackom saпdzaktr, palaje trпeprjjateljske пrke. Lr ре. 
tak 21. sаЬапа 1129. g. l1. (1. V/II 1716) . 

Glavпj razlog gradпje tvrdave Stolac је sljjedecj: Hercegovackj saпdiak, zvanj 
Kozj ј гоg, па madaгskom jeziku Btrduп (?), Dok је budimskj kralj v ladao Воsпощ 
njegov pгjjatelj Saпdalj, pozпatj пeprijatelj, njemtr је preptrstjo svojtr vlast. U tor~ 
vгemeщr sveceпjci пal1ije Vjdoska, to str postovali. Vjdoska, пјепо polje i okoliпa. 
sve је to bllo pod пjegovom vlascu. Оп је jmao Jjjeptr sestпr. Spomerшti l1eгceg San
dalj ozeпio se tom djevojkom, а опdа, da bi za sebe jzgradjo јеdап sar-aj ј oko пјеgа 
podigao tvrdavll, zatгazjo је dozvoltr od sveceпjka, раје izgradeпa sadasпja tvrda
va Vidoska. Na vrћu brda SLI podigJj veliktr gradeviщr, tvr·dj saraj por·ed vode ј tvrdн 

ktrltl ј jos tгi cvr·ste kttle.· 
Pгisttrpili str podjzaпjнjos pet kнla ј do pola jl1 podigli. Dvoгiste oko tvrdave za

pt·emalo је 1360 агsјпа. Sa пekil1 straпa (ove kttle) Sl\ Ьile izgradeпe. Zavjdпjcj su 
bi li zlobпj pr·ema pr·jjateljtr budimskog kralja, ра su jzabrali brata bнdjmskog kralja. 
Sada је vladar Kozjeg гоgа, kraljev pt·jjatelj llerceg Saпdalj, росео da gradj veliku 
tvгdavtr. Ako је dovr·sj. Bice cvrsta kao i Bttdim, расе se izmaci jspod tvoje vlastj 
(govorili str). Kada је оп to cuo, jako se uvrijedjo. Vш·kom preko majke, јеdпн po
vjet·lj ivtt osobtr posla pr·ijateljн Saпdaljtt s pismom: "Madarski kгalj 

L 52 
tvoj prjjatelj, шnю је u tvrdavj Bttdim. Vlast паd Madarskom preпio је па tebe. 

Odmal1 dolazj!" Сјт оп to sazпa, odluci da brzo k1·ene Ll Bнdjm. P1·elazeci ,·ijekн 
Savu tt Ыizјпј Gгadjske, u ladj kојн је пarucjo, роgнЬiјеп је. Njegov les bacilj SLI н 
SaVLI. Kada је zепа cttla za OVtl tliZiltl vijest ј kada је svесепјсјта to dojavjla, bcz 
oklijevanja, sve kule koje sн izgradeпe, zatim saraj ј сјјеlн starн vaюs stl popalili. 
Godjпe 274. g. 11. (?) pobjeglaje u Spaпjjtl. Stogaje ... (ostalo пеdоvгsепо). 

Razlog sto je.doblo ime Stolac је sljjedeci: Kada је podizaiш tvt·dava Vidoska, 
l1eгceg Saпdalj је паzvап Skemlija, оdвоsпо mjesto za sjedeпje. U tom vr·emei1LI. 
kt·oz Stolac, obalom t·ijeke Bregave do Gabele, vodio је kolski ptlt. U tom dobll пa
stala је gabelska skela. Ovako је zapisa1ю tt пeprjjateljskim l1istorijama. 

( ... ) 

Ove 1129. g. !1. ( 1717)', za tvrdave Temisvar i Beograd, zavisctt i пepromislje
пo~ctl sttltaп Al11пed Јшпа, dodjjeljeп је carski pecat пezasltlztюm Bostaпdzi Halil
pasi i povjereпe sн пш vazne stvari, stoga il1 Austrijaпci zattzese. Potom su пeprija· 
telji sa evropskim пevjemicitna пapali ejalet Bosпtt, i паkоп zauzeca islamskil1 ze
tпalja, 1Пt1l1afiz ejaleta Воsпе, vezjr gazija, uceпi Numaп-pasa, podt~zeo se da otklo-

--~------------------~----------ј 
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пi пeprijateljske stete i vrati ugled islamtt. U vrijeme, kad se пос i dап dijele, рао је 
5vojim licem па zemlju da zamoli Uzvisenog Allaћa za pomoc, t1pucujuci mu iskre-
11e dove. U ejalettl Bosni, пiko od tnttslimana nije se sнprotstavio carskoj naredbi. 
Bozijom dobrotom, па kojtt god se straпtt пeprijatelj pomolio, oni stt ga odblli. Vise 
pt1ta stt пepгijatelji dolazili pod tvrdave Novi i Zvomik, ali SLI опi, Bozijom pomo
ci, bOl'be vodili, \9.700 пeprijatelja isjekli, а пjilюve glave pod пogama kопја gazi
je st• kot•·ljale, а пеkе Stl .Zive Ll Јапсе povezali. Bozijom odt·edbom i нz dove t~gle
dпog pase vezit-a, si11a vezira, ро drugi рнtа је ejalet Воsпа ostala Ll islamskim t·нka
ma, 1\21. g. 11. ( 1709/1 0). 

L 53 
Godi11e 1150. at1strijski cesar dosaoje sa 3.000 пeprijateljske vojske i, bez Ьо•·

Ье. zauzeo tvt·davtl Nis З. reblt11evvela (2. VIII 1737). Kajmekam, koji se пa1azio u 
tvrdavi, Nis1ija Mehmed-pasa. nesretпi sin Osman-pase, predao је tvt·davн, spome
lltltog datuma, u гнkе пeprijatelja, а to је Ьilo 26. dzumadelal1 ira (21. Х 173 7). Bozi
jom ponюci, Гtlme l ijski valija, vezir, si11 vezira gazi Ahmed-pase Ct1prilica, bez Ьог
Ье, је zat1zeo tvrdavtl Nis sa trista topova i nнmicije, i tako је povгatio 1150. g. ћ. 
( 1737). 

At1strijski пeprijatelji kreпt1li SLI па пјеgа sa 30.000 vojske tl пamjeri da роkоге 
tvl'(:tavtl Nis. Kada sн dosli, vidinski va1ija, vezir gazi Me11111ed-pasa,jt1пackj smje
lo је k•·епtю i пoctl парао пeprijate1ja. Bozijom odredbom, па Ьојпоm po1jtl, izgiпн
lo је 12.000 пeprij atelja, а topovi Sll im zaroЬijeпi i Ll tvгdavt1 sktoпjeп ј. Hvala Воgн. 
to је Njegova dobi'Ota. Godiпe 1150. g. 11 . ( 173 7). 

Prije osaпшaest godiпa, austгjjskj cesar se tt'ttdjo da dovede u r·ed ј ucvrsti м·da
vu Velika Ada, koja se пalazi па sesпaest sati udalje11osti od tvrdave Vidiп, 27. гebl
нlal1ira (24. VШ 1737). Islamska vojska, kojuje vodio vidiпski valija gazj Mellmed
pasajuje osvojila i u njoj i н saпcu lla1azi1o se sto pedeset baljemez topova, koji su 
zarobljeni 1151. g. 11. ( 1738/9).• 
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