
 1 

Stanford J. Shaw 
 
HISTORIA E PERANDORISË OSMANE  
DHE E TURQISË MODERNE 
 
 
 
Vëllimi I 
Perandoria e gazinjve 
Ngritja dhe rënia e Perandorisë Osmane 
1280 – 1808 
 
Përkthyen 
Olsi Jazexhi (Pjesa I) 
Edvin Cami (Pjesa II) 
 
 
 
 
 
Titulli i origjinalit: 
Stanford J. Shaw 
History of the Ottoman Empire and Modern Turkey 
Volume 1 – Empire of the Gazis 
The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280 – 1808 
 
 
Botimi i parë: Cambridge University Press 1976 
 
Botuar për herë të parë në shqip nga: 
 
Jehona Study Center 
www.jehonacenter.org 
Tiranw, Gusht 2006-07-18 
 
Copyright i përkthimit © Olsi Jazexhi 
T: +355692275226 
 
 
 
Arti Grafik: Kleida Maluka 
 
 
 
 
 



 2 

[SHKRIMI I KOPERTINËS SË PASME  
PËR VËLLIMIN E PARË] 
 

Teksti “Perandoria e Gazinjve: Ngritja dhe Rënia e Perandorisë Osmane, 1280-
1808” është i pari i dy vëllimeve të veprës me titull “Historia e Perandorisë Osmane dhe 
e Turqisë moderne”. Ai përshkruan se si turqit osmanë, një grup i vogël luftëtarësh 
nomadë, arritën të zgjerojnë sundimin e tyre nga një principatë e vogël në veriperëndim 
të Anadollit mbi kufirin e Perandorisë Bizantine, në një ndër perandoritë madhështore të 
Azisë e të Evropës së shekullit të pesëmbëdhjetë e të gjashtëmbëdhjetë, që u shtri nga 
Hungaria veriore deri në Arabinë jugore dhe nga Krimeja matanë Afrikës së Veriut, 
thuajse gjer në Oqeanin Atlantik. Duke qenë se Perandoria Osmane, në shkëlqimin e saj, 
mishëronte të gjithë Evropën Jugperëndimore, si dhe Anadollin, Botën Arabe dhe trojet 
në kufi me Detin e Zi, historia e saj përfshin jo vetëm turqit, por edhe ata popuj të shumtë 
si grekët, hungarezët, popujt e ish-Jugosllavisë, bullgarët, rumunët, shqiptarët, arabët, 
kurdët, tartarët e Krimesë, armenët, hebrenjtë dhe të tjerë gajtë shekujve të tyre të 
sundimit osman. Prania osmane pati një ndikim të rëndësishëm në synimet ushtarake, 
ekonomike e diplomatike të shteteve si Franca, Rusia, Anglia dhe Austria. Ndaj edhe të 
kuptuarit e plotë të historisë së Evropës së asaj kohe nuk mund të arrihet pa 
këndvështrimin që na siguron njohja fqinjve të fuqishëm të këtyre shteteve në jug e në 
lindje. 

Ky vëllim, i mbështetur gjerësisht në burimet arkivore osmane, hedh tej 
pragjykimet e grumbulluara ndër shekuj dhe e përshkruan perandorinë e sulltanëve si një 
shoqëri të gjallë, në ndryshim të vazhdueshëm, të sunduar nga klasa e vogël sunduese 
shumëkombëshe osmane, me në krye sulltanin, por një rreze aq të ngushtë të veprimit të 
qeverisjes, saqë shtetasit e Perandorisë, myslimanë a jomyslimanë qofshin, ishin lënë të 
lirë të jetonin jetën e tyre e të zbatonin fenë dhe zakonet e tyre me shumë pak ndërhyrje të 
jashtme. Shpërbërja e gjatë e Perandorisë, që nisi në fund të shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë, është përshkruar e analizuar bashkë me pasojat e saj politike, 
ekonomike e shoqërore, të cilat janë paraqitur në hollësi. Janë shqyrtuar, gjithashtu, 
përpjekjet e bëra për ta rikthyer fuqinë osmane duke rivendosur institucionet dhe 
praktikat që kishin sjellë suksesin e saj në kohët më të hershme. Kujdes i veçantë i është 
kushtuar edhe kulturës osmane gjatë shekujve të shkëlqimit dhe të rënies. 

“Perandoria e Gazinjve” përfundon me një përshkrim të mbretërimit tragjik të 
sulltan Selimit III (1789-1807), përpjekjet e të cilit për të ngritur një ushtri e thesar 
bashkëkohor për të shpëtuar Perandorinë u fundosën nën dallgën e Revolucionit Frëng 
dhe të babëzisë së shteteve të mëdha të Evropës për të ndarë në të mirë të tyre plaçkën 
dhe gjithë ç’mbeti. 
 
______________ 
 
 

Stanford J. Shaw ka qenë pedagog i historisë turke dhe i asaj të Lindjes së 
Afërme në Universitetin e Kalifornisë, në Los Anxhelos, që nga viti 1968, ndërsa më parë 
ka qenë asistent dhe profesor i asociuar i historisë turke në Harvard mes viteve 1958 dhe 
1968. Ai ka qenë, gjithashtu, kryeredaktor i revistës “International Journal of Middle 
East Studies” që nga lindja e saj më 1970. 
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 Është autor i veprave “Mes të resë dhe të vjetrës: Perandoria Osmane nën sulltan 
Selimin III”, “Organizimi Financiar e Administrativ dhe Zhvillimi i Egjiptit osman në 
kohën e Revolucionit Frëng”, “Buxheti i Egjiptit osman”, si dhe i monografive e i 
artikujve të panumërt mbi historinë institucionale e shoqërore osmane. Profesor Shaw 
është një ndër të parët studiues perëndimorë në përdorimin e arkivave osmane. 
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HYRJE 
 
 
Historia e Perandorisë Osmane, një prej shteteve më të rëndësishëm në 
historinë islame dhe botërore, fatkeqësisht nuk njihet mjaftueshëm në opinionin 
publik botëror. Në botën e sotme, më shumë se tridhjetë shtete shtrihen në atë 
që mund të quhet gjeografia osmane dhe historia e tyre është pjesë e historisë 
osmane. Për më tepër dokumentat arkivorë të këtyre shtetesh mbahen në 
Arkivat Osmane. Megjithkëtë, njerëzit e vendeve në fjalë nuk janë në gjendje 
të lexojnë historinë osmane në gjuhët e tyre. 
 
Libri titulluar “Historia e Shtetit Osman, Shoqërisë dhe Qytetërimit” që është 
botuar nga Qendra Kërkimore e OKI-së për Historinë Islame, Artin dhe 
Kulturën (IRCICA) në gjuhën turke, dhe më vonë përkthyer në anglisht, 
arabisht, boshnjakisht dhe rusisht, është një nga veprat më të thella dhe 
spikatura që janë bërë ndonjëherë për historinë e shtetit osman. 
 
Libri i Stanford Shaw-t mbi historinë osmane, që është shkruar në perëndim 
dhe vlerësohet shumë nga historianët osmanë, ndryshon thellësisht nga librat e 
tjerë të botuar deri më sot për historinë e Perandorisë Osmane, duke qenë një 
studim tepër objektiv. 
 
Me përkthimin e këtij libri në gjuhën shqipe, lexuesit shqiptar i ofrohet një 
studim tepër objektiv dhe shkencor.  
 
Duke qenë se Fondacioni Kërkimor për Historinë Islame, Artin dhe Kulturën 
(ISAR), po kontribuon në publikimin e këtij libri, unë dua të shpreh 
falenderimet e mia ndaj atyre që mundësuan realizimin dhe përkthimin e tij. 
 
 
Dr. Halit Eren 
Sekretar i Përgjithshëm 
Fondacioni ISAR 
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PARATHËNIE 

 
Historia e Perandorisë Osmane është tejet e ndërlikuar. Ajo përfshin jo vetëm 

dinastinë osmane në vetvete, por edhe shumë popuj që e administruan dhe e qeverisën 
Perandorinë, apo që u qeverisën prej saj, si turqit, arabët, serbët, grekët, armenët, çifutët, 
bullgarët, hungarezët, shqiptarët e shumë të tjerë. Ajo përbën historinë e grupeve 
madhore fetare mes shtetasve, myslimanëve, çifutëve e të krishterëve. Ajo ka të bëjë me 
marrëdhëniet mes osmanëve dhe fqinjëve të tyre në Evropë e në Azi, me histori të 
ndërlikuara luftërash, pushtimesh, diplomacie dhe humbjesh territoriale që shumë kohë 
më vonë u quajtën Çështja Lindore. Ajo përfshin historinë e institucioneve politike, 
administrative e shoqërore, të ndërthurura në këtë perandori shumëkombëshe dhe 
shumëkulturore. Ajo shtron për diskutim ngritjen dhe rënien, lindjen, lulëzimin dhe 
shpërbërjen e Perandorisë. 
 

Marrja përsipër e një detyrë të tillë kërkon zgjedhje e përzgjedhje të 
konsiderueshme. Vepra është ndarë në dy vëllime. Ky vëllim i parë flet për Perandorinë 
Osmane që nga hedhja e themeleve të saj, shkon përmes apogjeut të saj në shekullin e 
gjashtëmbëdhjetë dhe mbyllet më rënien e saj në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë. 

 
Vëllimi i dytë, “Reforma, Revolucioni dhe Republika: Ngritja e Turqisë moderne, 

1808-1975”, do të vijojë historinë përmes reformave madhore të bëra gjatë shekullit të 
nëntëmbëdhjetë për të shpëtuar Perandorinë, rrëzimit të saj si pasojë e Luftë I Botërore 
dhe lindjes së Republikës së Turqisë në gjysmëshekullin vijues. Theksi është vënë 
veçanërisht në temat kryesore të historisë osmane, si evoluimi i institucioneve dhe i 
udhëheqësisë qendrore, marrëdhëniet e jashtme dhe ndryshimi shoqëror dhe ekonomik, 
ndërsa zhvillimet me karakter provincial janë përfshirë kryesisht për të treguar çështje 
specifike të problemeve, me të cilat është përballur Perandoria. Sigurisht që historia 
osmane është trajtuar shpesh edhe më parë, madje në hollësi të konsiderueshme, por 
gjithmonë nga këndvështrimi evropian, përmes dritës së paragjykimit evropian dhe 
gjerësisht mbi bazat e burimeve evropiane. Duke u mbështetur si në burimet osmane, 
ashtu edhe në ato evropiane, kjo vepër synon të baraspeshojë imazhin pa sjellë 
shtrembërimet që kanë karakterizuar më parë shumë prej vështrimeve të Perëndimit për 
osmanët. 
 

Një libër mbi historinë osmane sjell vështirësi në lidhje me drejtshkrimin e 
emërtimeve të vendeve. Duke qenë se gjuha osmane shkruhej me alfabetin arab, 
studiuesit janë shtrënguar të përshtasin metoda të ndryshme të transkriptimit në gjuhët 
perëndimore, duke u mbështetur kryesisht në gjuhët e tyre amtare. Turqishtja e sotme i ka 
ndërlikuar edhe më shumë punët duke zhvilluar metodën e saj të gërmëzimit, e cila, në 
shumë raste, është krejt e ndryshme nga ajo që përdoret në Perëndim. Krahas kësaj, 
Evropa është prirur të ruajë emrat më të vjetra e klasike të vendeve më shumë sesa t’i 
përdorë ato në mënyrën osmane, ndërsa kombësitë e ndryshme, që kanë lindur nga 
Perandoria në kohët moderne, kanë, gjithashtu, emërtimet e tyre për qytetet dhe provincat 
e dikurshme osmane. Çdo përpjekje për të paraqitur të gjitha variantet do ta ndërlikonte 
shumë një tekst që, edhe pa këto, është i ndërlikuar. Vetëm radhitja e të gjitha 
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emërtimeve greke e latine do të prekte pesëqind vjet histori. Kështu, për t’i thjeshtëzuar 
punët, në këtë tekst janë përdorur emërtimet e vendeve sipas drejtshkrimit të turqishtes së 
sotme standarte, përveç rasteve kur emërtimet evropiane janë shumë të njohura për 
lexuesit.1 Variantet e këtyre emrave do të gjenden në treguesin e veprës bashkë me 
fjalorthin e termave teknike dhe të individëve të rëndësishëm që janë përmendur në këtë 
libër. Termat janë përkthyer sipas kuptimit të tyre origjinal në kuadrin administrativ 
osman, ndërsa janë shmangur kuptimet moderne e shpesh keqorientuese letrare, të dhëna 
në fjalorët e ndryshëm. 
 

Kjo vepër është prodhim i 20 viteve të kërkimeve në arkivat osmane, si dhe i 
koleksioneve të tjera në Evropë e në Shtetet e Bashkuara. Dëshiroj t’u shpreh mirënjohjen 
time më të sinqertë drejtuesve dhe personelit të arkivave e të bibliotekave të mëposhtme: 
në Stamboll, Arkivat e Kryeministrisë (Başvekâlet Arşivi), në veçanti Midhat Sertollu, 
Rauf Tunxhaj, Turgut Ëshëksall dhe Zija Eshrefollu; arkivat dhe biblioteka e Muzeut të 
Pallatit të Topkapësë, veçanërisht Haluk Shehsuvarollu, Hajrullah Ërs, Qemal Çi dhe 
Ismail Haki Uzunçarshëllë; Biblioteka Bashkiake e Stambollit, Biblioteka e Universitetit 
të Stambollit, Biblioteka e Muzeut Arkeologjik të Stambollit, Biblioteka e Sulejmanies, 
Biblioteka e Përgjithshme e Bajezitit dhe Biblioteka “Haki Tarik Us”; në Ankara, 
Biblioteka Kombëtare Turke (Millî Kütüphane) dhe Biblioteka e Shoqërisë së Historisë 
Turke, Muzeu Britanik, Zyra e Regjistrimit Publik, si dhe Zyra e Marrëdhënieve të 
Komonuellthit në Londër; Arkivi i Pallatit, i Oborrit dhe i Shtetit dhe Biblioteka 
Kombëtare Austriake në Vjenë; Biblioteka Kombëtare, Arkivat Kombëtare, Arkivat 
Ministrisë së luftës (Shato dë Vensen) dhe Arkivat e Ministrisë së Punëve të Jashtme (Ke 
d’Orsej), Paris; Biblioteka “Herri Elkins Uajdner” në Universitetin e Harvardit; si dhe 
Biblioteka e Kërkimeve Universitare, Universiteti i Kalifornisë, Los Anxhelos. 
 
Do të desha t’u shpreh, gjithashtu, mirënjohjen time mësuesve, kolegëve e miqve që, në 
një mënyrë apo në një tjetër, dhanë ndihmesën e tyre në përgatitjen e këtij vëllimi: Omer 
Lutfi Barkan (Universiteti i Stambollit), Hamilton A. R. Gib (Universiteti i Oksfordit dhe 
Universiteti i Harvardit), Tibor Halasi-Kun (Universiteti i Kolumbias), Halil Inallxhëk 
(Universiteti i Ankarasë dhe Universiteti i Çikagos), Bernard Ljuis (Universiteti i 
Londrës dhe Universiteti i Prinstonit), Gustav E. fon Grunebaum (Universiteti i 
Kalifornisë, Los Anxhelos), T. Kajler Jang (Prisnton) dhe Paul Vitek (Universiteti i 
Londrës). Puna ime kërkimore nuk do të ishte mundësuar pa mbështetjen bujare të 
fondacionit “Ford”, të fondacionit “Rokfeler”, të fondacionit “Gugenhajm”, të Këshillit të 
Kërkimeve të Shkencave Shoqërore, të Institutit “Përpjekja Kombëtare për Njerëzimin”, 
të Institutit të Kërkimeve Amerikane në Turqi dhe të Komitetit të Kërkimit të Senatit 
Akademik, Universiteti i Kalifornisë, Los Anxhelos. 
 

                                                 
1 Në rastin e përkthimit të veprës në shqip, homonimet dhe toponimet janë shkruar sipas rregullave të 
njohura të drejtshkrimit të gjuhës shqipe, të mbështetura në shqiptimin përkatës në turqishten e sotme dhe 
në gjuhët e tjera të cituara, ndërsa për të ndihmuar studiuesit në kërkimet e tyre në literaturë e materiale 
arkivore të huaja, është ndjekur dendur praktika e të shkruarit në kllapa të emërtimeve në turqishten e 
sotme dhe në gjuhët e tjera, siç janë përdorur nga autori. Po për arsye të mbështetjes së punës kërkimore, në 
shënimet bibliografike të veprës është ruajtur forma origjinale e emërtimeve në fjalë në gjuhët përkatëse 
(Shën. i përkthyesve). 
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Dëshiroj t’i shpreh falënderimin tim të veçantë bashkëshortes sime, Ezel Kural 
Shaw, që ka rishikuar me sy kritik shumë prej pjesëve të kësaj vepre, veçanërisht ato të 
lidhura me institucionet, shoqërinë dhe kulturën osmane, dhe mendimi e njohuria 
analitike e së cilës mbi historinë osmane më ka siguruar një ndihmesë domethënëse në 
përgatitjen e veprës. 
 
 

STANFORD SHAW 
 
 
Los Anxhelos, Kaliforni 
Gusht, 1976 
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PJESA I 
 
 
 

LINDJA E PERANDORISË OSMANE 
1280 – 1566 

 
Lindja e dinastisë osmane, që sundoi mbi një pjesë të madhe të Evropës dhe të 

Azisë, përbën një nga ngjarjet më tërheqëse të historisë. Në shekullin e trembëdhjetë, 
osmanët sundonin vetëm në njërën prej principatave turkmane që rrethonin shtetin 
bizantin në rënie të Anadollit Perëndimor. Brenda dy shekujsh, ata arritën të ngrinin një 
perandori që mundi të përfshinte jo vetëm trojet bizantine në Evropën Juglindore dhe në 
Anadoll, por edhe Hungarinë e botën arabe dhe të mbijetonte deri në kohët moderne. 
Kush ishin osmanët? Nga erdhën ata? Si arritën të themelonin shtetin e tyre dhe cilat 
ishin rrjedhojat që solli pushteti i tyre tek ata vetë dhe tek popujt që ata sunduan? 
 
 
 

KAPITULLI 1 
 

TURQIT NË HISTORI 
 

Përpara se të shqyrtojmë Perandorinë Osmane, duhet të kuptojmë se kush ishin 
osmanët dhe si erdhën ata në Anadollin Perëndimor. 
 

Prejardhja e turqve 
Osmanët rrjedhin nga masa e fiseve endacake që endeshin në hapësirat e maleve 

Altai, në lindje të stepave evropiane, në jug të lumit Jenisei dhe të liqenit Bajkal, në tokat 
që sot njihen si Mongolia e Jashtme. Këta shtegtarë altaikë kishin një qytetërim primitiv 
dhe endacak të mbështetur në organizimet fisnore e tradicionale, ku mungonin organet 
formale dhe ligjore administrative të shoqërive më të përparuara. Për të siguruar jetesën, 
ata merreshin me blegtori, si dhe rrëmbenin gjithçka që mundnin nga fqinjët e tyre më të 
dobët. Udhëheqja e përkohshme e tyre ishte në duart e hanëve, të cilët gëzonin një 
autoritet të kufizuar që nuk ndërhynte kurrë në marrëdhëniet private apo ndërfisnore, por 
ishte i përqendruar në kërkimin e kullotave dhe në veprimtaritë ushtarake. Besimi i tyre 
shamanist lidhej me adhurimin e natyrës nëpërmjet një sërë idhujsh dhe shpirtrash që 
besohej se zotëronin fuqi të mbinatyrshme, nëpërmjet të cilave mund të ndikonin mbi 
njeriun për mirë apo për keq. Njeriu ishte i pafuqishëm përpara forcës së tyre, por mund 
të siguronte mbrojtjen e shpirtrave nëpërmjet ndërmjetësimit të shamanëve, priftërinj që 
mund të kontrollonin dhe të përdornin shpirtrat. Shamanizmi ishte një fe e thjeshtë, e 
ngritur mbi ndjenjën e frikës, ku elementet e këqija të natyrës, siç pretendonin shamanët, 
dhe jo moralet e larta fetare, ishin përcaktuesit e të mirës dhe të keqes. Sipas kësaj 
filozofie, mënyra endacake e jetesës vlerësohej si më idealja e ekzistencës njerëzore. 
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Duke filluar nga shekulli II p.e.s., ndryshimet në kushtet klimaterike, ushtarake 
dhe politike të vendlindjes altaike detyruan valë të tëra nomadësh të vërshonin drejt 
qytetërimeve sedentare, të vendosura në kufijtë e stepave. Shtegtarët që shkuan drejt 
jugut dhe perëndimit, drejt Evropës Lindore, Lindjes së Mesme dhe Azisë Qendrore, 
njiheshin mes njëri-tjetrit me emërtimin “ouzë” (Oğuz), ndërsa popujt që ata sulmonin i 
quanin “turkmanë” (Türkmen) apo turq (Türk). Gjatë lëvizjes së tyre, ata i shtynë tutje 
popujt që gjendeshin përgjatë rrugës së tyre duke shkatërruar qytete e fusha, ndërsa 
kërkonin ushqim dhe strehim për vete e për bagëtitë e tyre. Pas kësaj, ata largoheshin 
duke lejuar njerëzit sedentarë që mbijetonin të rindërtonin shtëpitë dhe veprimtaritë e 
tyre. Si rrjedhojë e kësaj mënyre endjeje, turkmanët nuk arrinin të linin pasoja ekonomike 
dhe etnike në vendet ku kalonin më parë. Por në vendet ku vendosnin të ndërtonin stanet 
e tyre dhe të qëndronin më gjatë, sistemet shekullore bujqësore dhe tregtare 
zëvendësoheshin nga ekonomitë baritore dhe etnia turke mbizotëronte mbi elementet 
etnike të mëparshme.  

Malet e Hindu Kushit, Elborzit dhe të Kaukazit kanë qenë mbrojtja më e mirë 
natyrore e Lindjes së Mesme nga inkursionet turke. Por, kjo vijë thyhej në tokat 
verilindore ndërmjet maleve Hindu Kush dhe detit Aral, në kufijtë veriorë të lumit 
Jakzartës dhe në viset jugore të Oksusit, siç njihen ndryshe tokat e Transoqeanisë. Këtu, 
një rrugë natyrore lidhte stepat me Iranin. Transoqeania ishte zona, prej nga pushtimet e 
mëdha nomade do të vërshonin drejt Lindjes së Mesme. Aty ishte vendi ku valët nomade 
kanalizoheshin, ku qytetërimet dhe perandoritë që sundonin Lindjen e Mesme 
organizonin mbrojtjen për të ruajtur qytetërimin e tyre nga shkatërrimi dhe mbetja në 
vend. 

Perandoritë e Lindjes së Mesme u treguan të afta në ndalimin e hordhive drejt tyre 
deri në shekullin e njëmbëdhjetë. Nomadët ouzë që nuk mundën të thyenin vijat 
mbrojtëse të Lindjes së Mesme zgjodhën të bënin përpara drejt zonave më pak 
qëndrestare si Rusia dhe Evropa Lindore e ditëve të sotme. Valët e ndryshme të 
shpërnguljeve të tyre shihen në shembujt e hunëve në shekullin e pestë dhe më vonë të 
avarëve, të magjarëve, të bullgarëve dhe të hazarëve që sunduan në një perandori që 
shtrihej nga Kaukazi deri në Krime nga shekulli i shtatë deri në të dhjetin. Përveç tyre 
mund të përmendim edhe peçenegët që sunduan në lindje të Kaukazit deri në Besarabi e 
Moldavi dhe deri në pjesën lindore të Karpateve gjatë shekullit të nëntë. 

 
 

Perandoria Gëkturke 
Shumica e nomadëve, pasi nuk arritën të çajnë vijat mbrojtëse të Oksusit, lëvizën 

drejt perëndimit. Disa pret tyre u vendosën në kufijtë e Lindjes së Mesme, ku u asimiluan 
dhe u qytetëruan nga kulturat e mëparshme e, si rrjedhojë, u kthyen në mbrojtës të këtyre 
kulturave nga sulmet e sivëllezërve të tyre nomadë. Faza e asimilimit zgjati për aq kohë 
sa në Lindjen e Mesme Perandoria Abaside e Bagdadit mundi të ruante vijat mbrojtëse 
nga dyndjet që zgjatën nga shekulli i shtatë deri në fillim të shekullit të njëmbëdhjetë. 
Shfaqja e parë e asimilimit të turqve në kulturat pararendëse mund të shihet në entitetin e 
parë politik turk të Perandorisë Gëktyrke (Göktürk), që zgjati nga viti 552 deri më 744 
dhe që shtrihej nga Deti i Zi përgjatë Azisë, nëpër kufijtë e Mongolisë dhe të Kinës, deri 
pranë Oqeanit Paqësor. Kjo perandori, në të vërtetë, nuk ishte asgjë më shumë sesa një 
konfederatë fisesh nomade me nivel të njëjtë qytetërimi me përbërësit e saj. Dallimi i 
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kësaj perandorie me ato që kishin qenë më parë ishte nënshtrimi i fiseve dhe i hanëve turq 
ndaj njëfarë autoriteti qendror që ishte në duar të një dinastie krerësh fisesh. Perandoria 
në fjalë nuk kishte ndonjë kryeqytet të saktë, kufij apo ligje që tejkalonin shpalljet e 
bejlerëve gëkturq. Sunduesit nuk kishin ndonjë seli të përhershme – por vetëm pika 
qëndrimi verore e dimërore, ku ata vendoseshin ndërsa kërkonin të gjenin kullota për 
bagëtitë. Njerëzit vazhdonin të praktikonin ritet shamaniste siç kishin bërë në të shkuarën. 
Përparimi i kulturës së tyre mund të shihet vetëm në ndryshimin e armatimeve të gurta 
me të metalta. E veçanta e kësaj perandorie është se për herë të parë ne gjejmë dëshmi 
kontakti mes nomadëve dhe qytetërimeve sedentare në jug, apo më saktë shfaqja e 
mendimeve shtetërore dhe dinastike. 
 Menjëherë pas formimit të saj, Perandoria Gëkturke u nda në dy pjesë: në 
perandorinë lindore dhe perëndimore. Të dyja këto pjesë pranuan varësinë ndaj 
sunduesve të Kinës Veriore të shekullit të shtatë. Në vitin 682, grupi perëndimor, që ishte 
i përqendruar në Semireçje, rifitoi pavarësinë që e ruajti deri në vitin 744, duke lënë pas 
edhe shkrimet e para turke që kanë mbijetuar deri në ditët e sotme. Këto shkrime gjenden 
pranë lumenjve Orhon dhe Jenisei në Azinë Qendrore. Perandoria zhvilloi tregti të gjallë 
me fqinjët e saj të qytetëruar dhe për njëfarë kohe u lidh me bizantinët kundër sasanidëve 
të Iranit. 
 Për tre shekujt që pasuan rënien e Perandorisë Gëkturke pas mesit të shekullit të 
tetë, territoret e saj në Transoqeani u ndanë mes fiseve vendase dhe mes fiseve nomade të 
ardhura më vonë nga malet Altai duke përfshirë ouzët e Transoqeanisë dhe karlukët, që 
sundonin zonat verilindore të Xhakzartesit në kufij me arabët. Ujgurët jetonin në rrjedhën 
e sipërme të Jeniseit nga viti 745 deri më 840, më pas u shpërngulën nga kirgizët, ndërsa 
kipçakët pushtuan zonat nga Irtushi deri në Xhakzartes nga shekulli i nëntë deri në të 
dymbëdhjetin. Mirëpo asnjë nga fiset e lartpërmendura nuk arriti të pushtonte hapësira 
dhe kohë si Perandoria Gëkturke, megjithëse ranë në kontakt me qytetërimin e zhvilluar 
islam të jugut. Kështu, në tre shekuj, dy kultura arritën të viheshin në kontakt përgjatë 
lumit Oksus; qytetërimet sedentare të Lindjes së Mesme të grupuara në perandoritë 
islame të Iranit e të Irakut, si dhe qytetërimi nomad i gëkturqve dhe i pasardhësve të tyre. 
Cilat ishin mënyrat kryesore të kontaktit dhe rrjedhojat e tyre? 
 Mënyra e parë dhe më e dukshme e kontaktit ishin përplasjet ushtarake, pasi 
nomadët përpiqeshin vazhdimisht të kalonin në jug të lumit Oksus dhe të plaçkisnin 
vendet sedentare. Myslimanët, në anën tjetër, zhvilluan një politikë të gjallë mbrojtëse, 
nëpërmjet të cilës depërtonin herë pas here në Transoqeani, ku ngrinin baza ushtarake dhe 
mure mbrojtëse ndaj pushtimeve. Në të dyja anët, palët ndërluftuese zhvilluan koloni 
rojash të përhershme që në anën e myslimanëve njiheshin me emërtimin “gazi”, luftëtarë 
të fesë kundër të pafeve. Gjithashtu, në të dyja anët e kufijve, të dyja palët zhvilluan një 
jetesë të njëjtë kufitare, duke përdorur armët, taktikat dhe mënyrat e jetesës së njëri-tjetrit 
e duke formuar dalëngadalë shoqëri të njëjta ushtarake kufitare, gjithnjë e më të ngjashme 
me njëra-tjetrën në krahasim me shoqëritë prej nga vinin e që i mbronin. 
 Mënyra e dytë e kontakteve ishte tregtia. Perandoria Gëkturke dhe pasardhëset e 
saj ishin vendosur në vijat ku kalonin rrugët e karvaneve ndërkombëtare të qytetërimeve 
të vjetra të Evropës dhe të Lindjes. Edhe pse pushtimet e para nomade i zunë këto rrugë, 
Gëkturqit dhe pasardhësit e tyre arritën të kuptonin më vonë se fitimi i tyre ishte më i 
madh nëse lejonin dhe nxisnin kalimin e karvanëve nëpër trojet e tyre duke marrë, në 
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këmbim, rroba, aksesorë dhe armë të shpikura në vendet e zhvilluara. Ishte ky një nga 
shkaqet që do të shtynte gëkturqit të afroheshin me qytetërimet sedentare fqinje.  

Mënyra e tretë e kontaktit dhe e transmetimit erdhi nëpërmjet veprimtarisë së 
misionarëve të shteteve sedentare që vinin për t’u ndryshuar fenë e për të “qytetëruar” 
nomadët. Nga Irani sasanid erdhën zoroastrianët, nga Sogdia erdhën manikeanët, nga 
Kina budistët dhe nga Irani e Iraku erdhën myslimanët. Këta të fundit nuk dërgoheshin 
nga shtetet myslimane ortodokse (sunite), pasi ndër ta nuk ekzistonte ndonjë politikë 
zyrtare që detyronte apo thërriste për ndryshim feje grupe të mëdha jomyslimanësh, por 
ishin mistikët energjikë e të zellshëm, sufistët e Iranit, që dërgonin misionarë pas 
misionarësh përtej Oksusit. Si rrjedhojë, nomadët u njohën dhe u kthyen më shumë ndaj 
formave heterodokse të Islamit, fakt ky i një rëndësie të madhe që do të vihej re kur 
krerët turq do të merrnin në kontroll shtetet ortodokse islame. Shpesh, misionarët 
udhëtonin me nomadët, por në shumicën e rasteve ata themelonin koloni, prej nga 
shpërndanin besimet e tyre. Feja e re me kodet e saj morale u pranua botërisht, duke 
ndryshuar, kështu, normat dhe jetesën nomade e luftarake turke, të lidhur ngushtë me 
shamanizmin, dhe zëvendësimin e saj me ekzistencën sedentare. Turqit pranuan alfabetet 
e shkrimit të misionarëve për gjuhën e tyre, duke lënë simbolet turke. Përderisa 
misionarët pranonin të pajtonin mësimet e tyre me praktikat dhe besimet e vjetra nomade, 
fetë dhe praktikat fetare të nomadëve në emër të Krishterimit, të Islamit apo të Budizmit 
ndryshonin shpesh me ato të qytetërimeve të përhershme.  

Nomadët vinin në qendrat e qytetëruara edhe për të shitur prodhimet e kafshëve të 
tyre dhe për të blerë disa nga prodhimet e qyteteve. Shumë prej tyre u punësuan me 
karvanet apo si skllevër, truproja, si dhe ushtarakë të kalifëve të fundit abasidë, duke u 
ngritur, më pas, në pozita të rëndësishme në qeverinë dhe ushtrinë abaside të shekullit të 
dhjetë. Disa themeluan dinastitë e tyre në kufijtë e perandorisë në rënie të abasidëve, si 
për shembull karahanidët, që zotëruan Transoqeaninë nga mesi i shekullit të dhjetë deri 
në fillim të shekullit të trembëdhjetë; apo gaznevinjtë, që ndërtuan shtetin e tyre në 
Horasan, në Jug të Irakut dhe në Afganistan në të njëjtën kohë; dhe selxhukët e mëdhenj, 
të cilët morën zemrën e qytetërimit Islamik si roje të kalifëve nga shekulli i njëmbëdhjetë 
deri në të trembëdhjetin. Secila nga këto dinasti turke ringjallën dhe forcuan Islamin, 
duke e mbrojtur atë nga vëllezërit e tyre të paqytetëruar që banonin në stepa. Megjithatë, 
secili prej shteteve në fjalë nuk pati jetë të gjatë dhe u shkatërrua shpejt duke e lënë 
Lindjen e Mesme në një epokë anarkie e rreziku që vinte nga pushtimet nomade të veriut 
dhe të lindjes. 
 
 

Selxhukët e mëdhenj dhe pasardhësit e tyre 
Selxhukët, njëri nga grupet luftarake të ouzëve që depërtuan në Lindjen e Mesme 

gjatë shekullit të dhjetë, është një nga grupet më me ndikim mbi osmanët. Selxhukët 
fillimisht kanë qenë roje me pagesë të karahanidëve. Më vonë ata, luftuan për të mbrojtur 
qytetet e Horasanit dhe të Transoqeaninë nga sulmet nomade dhe aventurierët e 
ndryshëm. Dhe së fundi, ata patën rolin e mbrojtësve të kalifëve abasidë të Bagdadit nga 
sulmet kundër tokave të tyre. Në vitin 1055 themeluesi i dinastisë Selxhuke, Tugrul Beu, 
detyroi kalifin Abasid ta njohë të parin si mbrojtës të Islamit sunit dhe t'i njohë postin e 
sulltanit, apo udhëheqësit të përkohshëm. Selxhukët nuk ishin mbrojtësit e parë militarë 
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të kalifëve të pafuqishëm, por ata ishin nga të parët që mundën të rregullonin dhe 
institucionalizonin marrëdhëniet e tyre me kalifin. 

Duke pasur Iranin verior nën kontroll dhe Irakun nën bindje, selxhukëve u duhej 
të përforconin pushtetin e tyre duke sjellë rend e begati në Lindjen e Mesme dhe, në të 
njëjtën kohë, të kënaqnin vasalët e tyre nomadë me plaçkë lufte dhe toka për bagëtinë. 
Mëdyshja e selxhukëve ishte, pra, nëse ata do të pranonin të ishin udhëheqës të nomadëve 
turkmanë apo sundues dhe mbrojtës të qytetërimit që ata kishin pushtuar. Ishte ky rol i 
fundit ai që do të pranohej e do t'i çonte sunduesit selxhukë në konflikt me krerët nomadë 
dhe mbështetësit e tyre, të cilët ishin të pakënaqur me kufizimet e bëra për të ruajtur 
popullsitë e vendosura. Udhëheqësi selxhuk, si sulltan, zotëronte pushtetet e kalifit për të 
bërë ligjin dhe për të vendosur në çështje që kishin lidhje me administratën, ushtrinë dhe 
çështjet laike që nuk binin ndesh me ligjin islam. Si rrjedhojë, kalifët kishin pushtet 
shpirtëror për të rregulluar çështjet e sjelljes vetjake dhe marrëdhëniet e individëve. Si 
udhëheqës të përkohshëm të shtetit islam, selxhukët morën në duart e tyre, rikthyen dhe 
zhvilluan traditat perso-islame të administrimit të aparatit shtetëror të zhvilluar në kohërat 
e fundit të abasidëve, duke u mbështetur fuqishëm në ministra persë që i jepnin një 
rëndësi të madhe kulturës së tyre, duke ringjallur gjuhën perse, duke hequr arabishten në 
shumicën e punëve qeverisëse e kulturore dhe duke sjellë persishten në shumicën e 
posteve të perandorisë, qofshin ato edhe të zëna nga arabët. 

Në këmbim të njohjes nga kalifi, selxhukët u kthyen në kampionë të ortodoksisë 
islame në botën myslimane dhe punuan për të shkatërruar ndikimin fetar të shiizmit në 
politikë dhe ushtri. Shiitët largoheshin nga administrata shtetërore dhe zëvendësoheshin 
me sunitë. Në mënyrë që këta të fundit të ishin në një numër të mjaftueshëm dhe të 
mirarsimuar, selxhukët zhvilluan sistemin arsimor mysliman duke e përqendruar atë 
pranë shkollave të xhamive dhe medreseve të larta, nëpërmjet të cilave institucionet 
ortodokse islame u fuqizuan së tepërmi. Lëvizja mistike sufiste, që plotësonte dëshirat 
popullore për një fe më vetjake, u reformua me mësimet e regjimit ortodoks. Urdhërat 
sufiste u identifikuan, pas kësaj, me sunizmin dhe u shpërndanë në të gjithë perandorinë 
për të luftuar përpjekjet heterodokse shiite për të fituar masat. 

Mëdyshja e selxhukëve gjatë sundimit të tyre ishte se si duhej të silleshin me 
nomadët turkmanë që vazhdonin të dëbonin popullatat vendase të Iranit lindor dhe të 
Azerbajxhanit drejt veriperëndimit e të krijonin, më pas, stanet e tyre. Për sa kohë që 
nomadët ishin elementi kryesor i ushtrisë selxhuke, kërkesat e tyre për plaçkë lufte dhe 
kashtë nuk mund të injoroheshin. Por kontrolli mbi ta ishte pothuajse i pamundur. 
Zgjidhja selxhuke ishte çelësi i sukseseve të sulltanëve për të mbajtur pushtetin e tyre dhe 
për të organizuar administratën. Si fillim, ata përdorën pozitën e tyre si sulltanë për të 
themeluar një ushtri të rregullt me pagesë me skllevërit mamlukë, të sjellë nga malësitë e 
Kaukazit dhe me të burgosurit e marrë gjatë pushtimeve. Pasi krijuan ushtrinë e re, 
selxhukët kishin, tashmë, një forcë alternative që e përdorën për të dëbuar turkmanët 
jashtë Iranit dhe Irakut në territoret e armiqve të tyre. 

Por zgjidhja ushtarake u krijoi selxhukëve probleme financiare. Nga do të vinin 
paratë për burokracinë shtetërore dhe ushtrinë? Pa dyshim, plaçka me të cilën nomadët 
paguheshin më parë nuk mund të përdorej. Për më tepër, shteti i tyre nuk ishte ende aq i 
fortë sa të mblidhte taksa të mjaftueshme për të përmbushur detyrimet. Si zgjidhje për 
këtë problem selxhukët përdorën sistemin e të ardhurave jo të drejtpërdrejta (ikta), 
zhvilluar fillimisht në Iran nga bujidët si formë tagrambledhje që tashmë përdorej si baza 
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e të ardhurave kryesore të administratës. Ideja kryesore e këtij sistemi tatimor ishte se e 
gjithë pasuria i përkiste sunduesit. Për ta shfrytëzuar këtë fakt, tashmë ai kishte nën 
urdhërat e tij jo më zyrtarë me pagesë, por duke përdorur sistemin e ikta-s, i cili i jepte 
zotëruesit të saj të drejtën e administrimit të burimeve të pasurisë dhe mbledhjen e të 
ardhurave prej tyre. Pra, oficerëve të ushtrisë së re dhe zyrtarëve të administratës u 
jepeshin ikta për shfrytëzim në vend të rrogës, në mënyrë që të fundit t'i jepnin shtetit 
shërbimin e tyre. Kjo ishte zgjidhja që arriti të shpëtonte thesarin e shtetit nga problemi i 
gjetjes së rrogave për ushtarët dhe nëpunësit administrativë, që nxiti tek ikta-mbajtësit 
interes në mirëmbajtjen e begatisë bujqësore dhe tregtare. Ata nuk mund të digjnin më 
tokat dhe të lëviznin si nomadët në të kaluarën. 

Me ushtrinë dhe administratën e re të riorganizuar dhe të paguar, turkmanët mund 
të dëboheshin, sikurse edhe, në të vërtetë, u dëbuan jashtë tokave sedentare të Iranit dhe 
të Irakut me shpejtësi. Në fund të shekullit të njëmbëdhjetë, selxhukët duket të kenë 
synuar të nxisin nomadët kundër fatimidëve të Egjiptit në mënyrë që t'u jepnin një goditje 
tjetër herezive që kërcënonin Sunizmin. Por rruga më e natyrshme e turkmanëve ishin 
veriu dhe perëndimi. Rrafshnaltat e Iranit dhe të Irakut që lidheshin me malësitë e 
Anadollit lindor duket të kenë qenë më tërheqëse për barinjtë turkmanë krahasuar me 
malet e Iranit jugperëndimor dhe me shkretëtirat e Sirisë dhe të Sinait. Për më tepër, 
shtetet bizantine dhe armene në Anadoll mendohet të kenë qenë shumë herë më të dobëta 
dhe krijonin mundësi për më shumë plaçke lufte se sa zotërimet fatimide. Selxhukët ishin 
kundër largimit të turkmanëve drejt Anadollit si rrjedhojë e përpjekjeve të tyre për t'u 
bërë aleatë me kryqtarët e parë, qoftë dhe me bizantinët kundër fatimidëve. Si rrjedhojë, 
ata bënë disa përpjekje për të ndjekur sulmet e para turkmane për pushtime të 
mëvonshme. Megjithatë, përparimi i turkmanëve do të sillte selxhukët më pas.  

Dhe në fakt, ishte koha e duhur për të parë përparimin e selxhukëve në Anadoll. 
Kufijtë e krishterë në ato vise ishin tepër të dobët. Ushtria e rregullt bizantine ishte 
dobësuar jashtë mase si rrjedhojë e revoltave dhe e luftës së brendshme civile. 
Komandantët vasalë armenë, që mbronin pjesën më të mirë të kufijve juglindorë, ishin, 
gjithashtu, në luftëra civile me njëri-tjetrin dhe në shumicën e rasteve nuk kishin dëshirë 
t'i bindeshin diktatit bizantin. Për më tepër, sistemi mbrojtës bizantin përbëhej nga 
garnizone të mëdha që vendoseshin në zona mjaft të largëta nga njëra-tjetra, kështu që 
për nomadët nuk përbënte ndonjë vështirësi të madhe të kalonin mes tyre pa u vënë re. 
Për më tepër, të krishterët mbështeteshin në përdorimin e armaturave të rënda, të 
heshtave dhe të sëpatave dhe e kishin pothuajse të pamundur ndeshjen me kalorësinë e 
lëvizshme nomade që përdorte harqe dhe shigjeta me ndikime vdekjeprurëse. Për më 
tepër, duhet theksuar se politikat ekonomike bizantine dhe përleshjet fetare kishin bërë që 
popullata të kundërshtonte çdo mbështetje ndaj regjimit për të luftuar pushtuesit, pak 
rëndësi kishte se kush ishin ata. 

Sulmet e turkmanëve filluan në vitin 1048, kur ata plaçkitën Armeninë, 
Erzurumin dhe Trabzonin në veri dhe luginën e Murat Susë në jug. Sulltani selxhuk 
Turull beu (Turull Bey) bëri një fushatë të ngjashme në po ato zona në vitin 1054, ndërsa 
turkmanët sulmonin herë pas here gjithnjë e më thellë drejt perëndimit. Politikat 
centralizuese të sulltan Alp Arsllanit (1063 – 1072) detyruan edhe më shumë turkmanë të 
largoheshin nga sundimi selxhuk në Iran. Duke qenë se shumica e tyre hynë në Anadoll si 
të arratisur, ata ishin të gatshëm të punësoheshin për këdo si mercenarë, duke ndihmuar 
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feudalët dhe princërit armenë dhe bizantinë si në luftërat kundër njëri-tjetrit, ashtu edhe 
kundër sulmeve turkmane. Por kjo situatë i dobësoi edhe më shumë të krishterët. 

Menjëherë pasi Alp Arsllani rregulloi pushtetin e tij në Irak, ai nisi një fushatë të 
re në vitin 1065 në lindje të Anadollit për të përforcuar pushtetin e tij mbi turkmanët dhe 
princërit e krishterë të zonës. Përpjekjet bizantine për të penguar pushtimin duke sulmuar 
përgjatë Eufratit të sipërm për në Siri dështuan (1068 – 1069), ndërsa nomadët sulmonin 
thellë e më thellë në Anadollin Perëndimor. Alp Arsllani, i cili shpresonte të arrinte në 
marrëveshje paqeje me bizantinët për të sulmuar më pas fatimidët, ndryshoi planet e tij 
kur mësoi se perandori Romanus Diogjeni po drejtonte një mësymje të re drejt lindjes. 
Duke ndryshuar planet, ai shkoi drejt veriut për t’u përballur drejtpërdrejt me ushtrinë 
bizantine, përmasat e së cilës bënë që kjo betejë të shndërrohej në përplasjen e parë 
masive të turqve me bizantinët. Dy ushtritë u përballën në veri të lumit Van, në 
Manzikert (19 gusht 1017), ku ndodhi një nga betejat më vendimtare të historisë. 
Mobilizimi i turqve dhe epërsia e tyre në shigjeta dhe harqe, i fuqizuar nga 
mosmarrëveshjet në ushtrinë bizantine, e detyroi këtë të fundit të largohet nga beteja 
ndërsa perandori u zu rob. Megjithatë, Alp Arsllani vazhdoi të konsideronte fatimidët si 
objektivin e tij kryesor, ndaj edhe nuk mori shkas nga fitorja mbi bizantinët për të 
marshuar drejt Anadollit. Por pavarësisht vullnetit të tij, fitorja e tij ndikoi në 
shkatërrimin e vijave mbrojtëse bizantine dhe qëndresës së organizuar kundër 
turkmanëve, duke hapur dyert për këta të fundit që të hynin në numër të madh në 
Anadoll, sa më larg kontrollit qeveritar selxhuk. Si rrjedhojë, turkmanët i shtuan sulmet e 
tyre duke shkatërruar bujqësinë dhe tregtinë dhe duke paralizuar administratën bizantine. 
Brenda pak vitesh i gjithë Anadolli bizantin në lindje të Kapadokisë u pushtua nga 
nomadët, me përjashtim të disa fortesave në malet Taurus, në Trabzon dhe në Detin e Zi, 
i cili do të bënte qëndresë për shekuj. Problemet e vazhdueshme të brendshme bizantine 
dhe anarkia feudale u dha mundësi turkmanëve të sulmonin drejt perëndimit deri në Iznik 
(Nikea) dhe në Bosfor, edhe pse këtu ata nuk mundën të përqendroheshin fuqishëm si në 
lindje. 

Në këtë periudhë disa nga turkmanët udhëhiqeshin nga hanët e tyre. Të tjerë që 
nuk i bindeshin sulltanit në Irak, aleancat i kishin me princër selxhukë, komandantë 
ushtarakë dhe feudalë të tjerë që kërkonin të ndërtonin principatat e tyre në kufijtë 
perëndimorë. Disa prej turqve ambiciozë të sipërpërmendur arritën të ndërtonin shtete të 
vogla dhe të krijonin dinastitë e tyre, të cilat ua lanë në trashëgimi pasardhësve. Në Kiliki 
një komandant turk, Sulejmani, i biri i Kutlumushit, kushëri i Turullit, udhëhoqi një grup 
turkmanësh që ndihmuan sa e sa perandorë bizantinë dhe princër dhe si shpërblim morën 
njohjen si sundues të një pjese të mirë të Anadollit Jugor-qendror, duke formuar, kështu, 
bazën e Perandorisë Selxhuke të Rumit, e cila më vonë do të zotëronte shumicën e 
Anadollit turkman. 

Ndërsa Anadolli po vihej dalëngadalë nën kontrollin e plotë turk, Perandoria e 
Madhe Selxhuke, që tashmë qendërsohej në Isfahan, arriti kulmin e saj. Alp Arsllani ishte 
vrarë një vit pas betejës së Manzikertit gjatë një fushate kundër karahanidëve dhe vendin 
e tij e kishte zënë i biri, Malikshahu (1072 - 1092), gjatë sundimit të të cilit perandoria 
filloi të bjerë. Ngaqë ishte i ri në moshë, sulltanit iu desh të mbështetej shumë te 
kryeministri i besueshëm i atit të tij, Nizamulmulku (Nizamu’l-Mülk). Themelimi i Shtetit 
Selxhuk të Rumit përbënte kërcënim për Malikshahun, gjë që e shtyu atë t'i përgjigjet 
këtij kërcënimi duke dërguar pushtetin e tij deri në veri të Sirisë e duke dalë në Mesdhe. 
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Me ndihmën e bizantinëve, ai shtriu sundimin në Anadoll dhe mori besën e shumicës së 
turkmanëve kundër Selxhukëve të Rumit, të cilët kontrollonin pak prej zonave në 
Anadollin Qendror dhe Lindor nga kryeqyteti i tyre në Konia. 

Lëvizjet drejt Anadollit nuk e lejuan Nizamulmulkun të fuqizonte Perandorinë 
Selxhuke ashtu siç kishte shpresuar. Fatimidët qëndronin në Egjipt dhe në Sirinë jugore 
duke dërguar misionet e tyre shkatërrimtare shiite në tokat e sulltanit. Një problem tjetër 
për pushtetin selxhuk në këtë kohë ishte një lëvizje e re shiite që lindi brenda kufijve të 
tyre: ajo e asasinëve ismailitë, e themeluar nga Hasan el Sabahu në kështjellën e tij në 
Alamut, në jug të Detit Kaspik. Ai nisi një fushatë të suksesshme vrasjesh dhe terrori 
kundër udhëheqësve politikë dhe fetarë të Shtetit Selxhuk. Një tjetër shkak i dobësisë 
selxhuke në këtë kohë ishte edhe mendimi i tyre nomad që sundimi të ndahej ndërmjet të 
gjithë anëtarëve të dinastisë sunduese. Sulltani u dha provinca të mëdha anëtarëve të 
familjes së tij, ndërsa ata ndërtonin armatat dhe thesaret e tyre. Malikshahu shpërbleu 
edhe oficerët e tij mamlukë me prona të njëjta feudale, ku ata ndërtuan pushtete autonome 
duke u përgatitur për ditën kur autoriteti i dobët qendror do t’i lejonte të themelonin 
shtetet e tyre të pavarura. Për më tepër përçarjet fetare ndërmjet regjimit sunit të 
sulltanëve dhe turkmanëve heterodoksë u kthyen në një çështje serioze. Alp Arsllani e 
kishte zgjidhur këtë problem duke i shtyrë fiset nomade në Anadoll. Por ndarja e krijuar 
nga Alp Arsllani nuk ekzistonte më kur selxhukët e Rumit ndërtuan qendrën e tyre në 
Kiliki përkrah shteteve të vogla armene dhe kryqtarëve në Sirinë Veriore. Si rrjedhojë, 
turkmanët ishin tashmë nën sundimin e selxhukëve, duke vazhduar sulmet e tyre kundër 
popullatave sedentare dhe duke u bërë qëndresë përpjekjeve të Nizamulmulkut për të 
forcuar ortodoksinë islame si bazë të Perandorisë Selxhuke. Për sa kohë që Malikshahu 
dhe Nizamulmulku ishin gjallë, problemet e lartpërmendura u mbajtën nën kontroll, por 
me vdekjen e tyre në vitin 1093, vendi u mbulua nga anarkia dhe përçarja. Lindja e 
Mesme hyri në një periudhë kaosi dhe pushtimi të huaj që zgjati gjatë pjesës më të madhe 
të shekullit të dymbëdhjetë dhe të trembëdhjetë. Në lindje, selxhukët e mëdhenj u 
zëvendësuan nga një numër shtetesh të vogla turkmane, disa të udhëhequra nga krerë 
fisnorë me ushtri nomade, të tjera nga princër selxhukë nën sundimin dhe mëshirën e 
komandantëve ushtarakë (atabey) të emëruar nga sulltanati në rënie. Selxhukët e Rumit 
arritën të shtrinin pushtetin e tyre në Anadoll edhe pse lidhjet me mëmëdheun iraken u 
prenë në vitin 1099 me ardhjen e kryqëzatave, të cilat themeluan mbretëritë e tyre në 
Kiliki, në Antioki dhe në Edesa. Sulltani i fundit i madh i selxhukëve të mëdhenj ishte 
sulltan Sanxhari, biri i Malikshahut (1096) që, pas vdekjes së të atit, mori nën kontroll 
provincën e Horasanit, në verilindje. Ishte sulltan Sanxhari ai që i ra barra e mbrojtjes së 
Lindjes së Mesme nga hordhitë mongole që kërcënonin nga Transoqeania. Por me 
vdekjen e tij në vitin 1157, për përballjen me mongolët nuk mbeti më askush. Në të 
njëjtën kohë, në Bagdad, erdhi në pushtet një kalif i fuqishëm dhe i zoti me emrin El 
Nasir (1180 – 1225). Duke prerë lidhjet e fundit selxhuke, El Nasiri arriti të shtypte 
shumicën e turkmanëve të pavarur të Irakut dhe vendosi sundim të drejtpërdrejtë sërish, 
duke arritur deri aty sa të ndalonte edhe asasinët e Alamutit nga veprimtaria e tyre 
terroriste në këmbim të njohjes së autonomisë. Kalifi i Bagdadit ndoqi rrugën e 
selxhukëve në mbrojtjen dhe forcimin e ortodoksisë islame nëpërmjet urdhërave mistike 
sufiste, duke përdorur Vëllezërit e Futuvatit që vinin nga esnafët e klasave të zanatçinjve 
të qyteteve të mëdha, të cilat i orientoi drejt vëllazërive sufiste e këto të fundit, të 
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frymëzuara me idealet islame, ktheheshin në një element të rëndësishëm të shoqërisë 
civile që thërriste për rilindje në këtë kohë shkatërrimtare për politikën. 

Me vdekjen e El Nasirit dhe me zhdukjen e linjës së Madhe Selxhuke, Lindja e 
Mesme ra pre e dy pushtimeve mongole nga lindja. Në mes dhe në fund të shekullit të 
dymbëdhjetë, shumica e mongolëve u larguan nga Kina. Mongolët që shkuan drejt 
perëndimit formuan Perandorinë Kara Hirai, e cila pushtoi shumicën e Transoqeanisë 
gjatë fundit të shekullit të dymbëdhjetë pas largimit të selxhukëve. Mongolë të tjerë 
qëndruan në Kinë ku formuan konfederata dhe aleanca për të përballuar sulmet e armiqve 
të tyre nga veriu dhe jugu. Në vitin 1205 konfederata e bashkuar mongole erdhi nën 
udhëheqjen e Temuxhinit, i cili mori titullin “Xhingis Han” (Hani i Madh) dhe shfaqi 
dëshirën për të bashkuar të gjithë mongolët dhe, ndoshta, të gjithë popujt altaikë nën 
udhëheqjen e tij. Ndërmjet viteve 1206 dhe 1215, ai arriti të bashkonte nën sundimin e tij 
të gjitha stepat aziatike nga Kina Veriore deri në Transoqeani, gjatë një proçesi në të cilin 
edhe shumë turkmanë iu bashkuan ushtrisë së tij në një shoqëri që i ishte kushtuar luftës 
tërësisht. Hapi tjetër i Xhingis Hanit ishte të marshonte drejt Kinës, por kur nuk arriti të 
krijonte marrëdhënie paqësore me hvarezmshahët, që kishin zëvendësuar selxhukët e 
mëdhenj dhe karahitajët në Transoqeani, ai u përgjigj me një sulm që pushtoi Lindjen e 
Mesme për një kohë mjaft të shkurtër. Më në fund, pushtimi mongol u ndalua jo më nga 
vijat mbrojtëse të Lindjes së Mesme, por nga krizat e brendshme të kohëpaskohshme të 
Perandorisë Mongole, të shkaktuara nga vdekja e Xhingis Hanit dhe e pasardhësve të tij. 
Mongolët mundën Selxhukët e Rumit në vitin 1242 dhe i detyruan ata të njihnin 
sovranitetin e Hanit të Madh Mongol.  Pas një tërheqjeje të përkohshme në vitin 1252, 
princi mongol Hulagu u kthye në Irak ku dogji Bagdadin, vrau kalifin e fundit abasid 
(1258) dhe më pas marshoi drejt Sirisë. Në kundërpërgjigje të kërcënimit mongol në 
Egjipt, një dinasti skllevërish mamlukë morën pushtetin (1250 – 1517). Ata do të arrinin 
të thyenin trupat e Hulagut në betejën e Ajan el Xhalutit në vitin 1260, si dhe në Siri e 
Palestinë, duke i dhënë fund zgjerimit mongol e mbajtën, kështu, nën kontroll një prej 
perandorive më të mëdha të historisë njerëzore që shtrihej në pjesën e mbetur të Lindjes 
së Mesme, Azinë Qendrore dhe Kinën Veriore. Megjithatë, Perandoria Mongole do të 
shpërbëhej shpejt pas kësaj ndërmjet kushërinjve të Hanit të Madh.1 Perandoria e 
themeluar nga Hulagu, e shtrirë mbi Iran, Irak dhe Anadoll, mori emrin “ilhanide” (apo e 
hanit të provincës). Ilhanidët rivendosën rendin dhe sigurinë në zonat që kontrollonin. Në 
kohën e tyre u vazhduan ndryshimet etnike dhe ekonomike të filluara nga selxhukët, ku 
popullatat sedentare në pjesët veriore të Lindjes së Mesme u larguan dhe u zëvendësuan 
me nomadë blegtorë, shumica e të cilëve ishin turkmanë dhe jo mongolë. Edhe pse mes 
tyre kishte një numër myslimanësh dhe të krishterësh, feja mbizotëruese e mongolëve 
ishte Budizmi dhe gjatë sundimit të tyre ata lejuan liritë fetare për të gjitha grupet fetare. 
Megjithatë, ata u kthyen në shiitë dhe morën rolin që kishin pasur selxhukët më parë në 
mbrojtje dhe përhapje të Islamit. Nga ana ushtarake, ilhanidët përdorën Iranin dhe Irakun 
si bazat e tyre për të sulmuar mamlukët e Egjiptit dhe Sirisë dhe për të mbrojtur 
qytetërimin e Lindjes së Mesme nga hordhitë jomyslimane mongole të çatajëve 
(Çağatay), të cilët u munduan të ndjekin rrugën e tyre në veri. Nga ana politike, ilhanidët 
u bashkuan me mamlukët për të sjellë unitet të brendshëm në Lindjen e Mesme, por 

                                                 
1 Këto përfshinin Perandorinë Mongole të Kinës; Hordhinë e Artë në tokat që sot është Rusia; dinastinë 
Çataj (Çağatay) në Turkistan; dhe Perandorinë Mongole të Lindjes së Mesme, ilhanidët. 
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konceptet nomade të dinastisë dhe të sundimit që shkaktuan rrënimin e perandorive të 
mëparshme turkmane, shkaktuan edhe rrënimin e mongolëve pas një shekulli sundimi, 
gjë që do ta çonte Lindjen e Mesme sërish në anarki. Çështja e kohës ishte nëse ajo do t’i 
nënshtrohej sërish pushtimeve shkatërrimtare nga jashtë. Por fundi nuk qe i tillë. Një 
perandori e re do të lindte në Lindjen e Mesme, por kësaj here jo nga tokat e Kalifatit 
Islam, por nga zonat kufitare të Anadollit Perëndimor që banohej nga osmanët në fund të 
shekullit të trembëdhjetë. Si ndihmoi shoqëria e Anadollit dhe institucionet e saj në 
shekullin e trembëdhjetë në zhvillimin e Perandorisë Osmane dhe në shpëtimin e Lindjes 
së Mesme? 
 
 
Anadolli gjatë shekujve të dymbëdhjetë dhe të trembëdhjetë 
 

Gjatë erës së kalimit nga hegjemonia bizantine në atë turke, në Anadoll elemente 
të qytetërimit të Lartë Islam të kalifateve të mëdha u gërshetuan me kultura hibride që u 
shfaqën në zonat kufitare (uc).1 Autoriteti i sulltanit në këto zona përfaqësohej nga emirët 
apo komandantët e zonave kufitare, që luanin rolin e administratorit dhe të udhëheqësit 
ushtarak. Në shumicën e rasteve, emirët turq ishin anëtarë të familjeve të fisme të Konjas. 
Përveç këtij organizimi zyrtar, në nivelin lokal qendrat e vërteta të pushtetit në zonat 
kufitare ishin fiset turkmane. Komandantët, që quheshin bejlerë, udhëhiqnin luftën 
kundër të pafeve dhe ishin me pak fjalë gazi, apo luftëtarë të Islamit. Edhe pse selxhukët 
pretendonin t’i kishin ata nën pushtetin e tyre, bejlerët e zonave kufitare ishin të pavarur 
nga emirët selxhukë të zonave kufitare dhe e vetmja lidhje që ekzistonte mes tyre ishte 
ajo e besës.  

Provincat kufitare ishin të përziera etnikisht dhe fetarisht. Në to nuk jetonin vetëm 
nomadët, por edhe qytetarë të racave dhe të feve të ndryshme që ishin larguar nga trazirat 
që kishin ndodhur në Lindje, ishin burra dhe gra që kërkonin jetë më të mirë në kufijtë e 
Islamit. Ndërsa luftëtarët nomadë jetonin në tokat kufitare, qytetet e këtyre zonave ishin 
të ndikuara nga përzierjet e kulturave bizantine dhe qytetërimit të lartë islamik dhe ishin 
kthyer kështu në qendra kulturore dhe shërbenin si kryeqytete për udhëheqësit që 
kërkonin të vendosnin njëfarë lloj kontrolli mbi fiset. Brenda zonave kufitare u zhvillua 
kështu një konflikt kulturor ndërmjet qytetërimit të lartë islam dhe shoqërisë anarkike 
nomade që pamë të zhvillohet edhe në tokat e tjera të islamit. Format heterodokse të 
islamit popullor ndërmjet nomadëve, duke theksuar këtu misticizmin sufist, u kthyen në 
formën më të përhapur dhe popullore të fesë në Anadollin turk. Turkmanët sollën me vete 
udhëheqësit e tyre mistikë që ishin larguar me dëshirë nga selxhukët e mëdhenj nga frika 
e ndikimit që ata kishin në popull. Këta udhëheqës arritën kështu të ndërtojnë urdhërat e 
tyre mistikë në të gjithë Anadollin dhe t’i kthejnë ata në konfederata të cilat paralel me 
esnafet do të formonin strukturat jetësore të shoqërisë mbi të cilat mbështeteshin masat 
popullore për të përballuar rreziqet politike dhe ushtarake të kohës. Anadolli turk 
                                                 
1 Nga më të rëndësishmet ishte një që shtrihej ndemjet kufirit Bizantin ne veri nga Gjiri i Makri deri në 
Kastomonu. Aty gjithashtu ndodhej “Prinicipata Pranë Brigjeve” (Emareti-i malik al-sevahil) ne Siliçi, e 
drejtuar kryesisht kundër mbretërisë se Armenisë së vogël (1080-1375), e formuar nga refugjatët qe ishin 
larguar nga jugu duke ndjekur Manzikert, dhe gjithashtu kundër principatës latine të Antiokut dhe Qipros. 
Së fundi provinca e marshit të tretë u përball me frontierët Bizantinë në principatën e Trazbonit duke 
përfshirë Samsunin e Basrën ne lindje dhe Kastamonun e Sinopin në perëndim. 
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mbështolli dhe reflektoi në një farë mënyre një kulturë dhe traditë të gjallë kristjane. 
Ndërsa disa të krishterë ishin larguar apo vrarë gjatë pushtimit turk të Anadollit, shumica 
qëndroi në vend, duke ruajtur kështu traditat dhe fenë e tyre, ndërsa të tjerë u konvertuan 
në islam dhe u përzien etnikisht dhe kulturalisht me pushtuesit. Mënyrat e tyre të jetës 
dhe qeverisjes u adoptuan nga nomadët gjatë procesit të vendosjes në mënyrë sedentare. 
Disa urdhëra mistikë turkmanë pushtuan edhe vende të shenjta të krishtera, duke krijuar 
kështu raste kur myslimanët dhe të krishterët faleshin në të njëjtën faltore. 

Megjithatë, Anadolli turk, nuk ishte një Bizant me mbulesë islame dhe turke. 
Institucionet bazë shoqërore dhe qeverisëse nën Selxhukët e Rumit ishin zhvilluar më 
parë në kalifatet islame për t’u transmetuar e riorganizuar më pas nga Selxhukët e 
Mëdhenj. Turkmanët kishin trashëguar gjithashtu praktikat dhe traditat e shtetshmërisë 
dhe luftës të zhvilluara në Perandorinë Gëkturke në Azinë Qendrore. Me kalimin e kohës 
këto elemente turke dhe islame do të dominonin përzierjen e qytetërimit që do të lindte në 
Anadollin turk.1 
 
 
 
 
 
Principatat turkmane 
 
Shumë nga bejlerët turkmanë dhe ndjekësit e tyre jo vetëm që ndesheshin me të pafetë 
por në shumë raste ishin në luftime të vazhdueshme me njëri-tjetrin brenda perandorisë 
Selxhuke të Rumit. Në shumë raste ata kërkonin të përfitonin nga pushtimet e reja që të 
ndërtonin principatat e tyre të pavarura ndërsa selxhukët dhe mongolët dobësoheshin. Një 
nga liderët më të hershëm turkmanë në Anadollin perëndimor ka qenë Menteshe Beu. Ai 
ishte gazi që sulmonte kufijtë e bregdetit jugperëndimor bizantin. Në verilindje dinastia e 
fuqishme e Germijanit u themelua në vitin 1286 pranë Kutahjasë, ku një numër i madh 
turkmanësh u afruan për t’i bërë qëndresë sundimit mongol. Komandantët germijanë 
dërguan në fushat e Menderesit dhe Gedizit armatat e tyre që depërtuan deri në brigjet e 
Egjeut të cilat korrën një mori suksesesh kundër bizantinëve dhe themeluan principata të 
pavarura. Në këtë formë lindi dinastia e Ajdënit që fillimisht ishte themeluar në Izmir 
(Smyrnia). Nën sundimin e djalit të dytë të themeluesit të saj, Umur Beut, ajdënasit u 
kthyen në një nga forcat kryesore detare të kohës dhe ndërtuan një flotë që sulmonte 
brigjet bizantine në Trakë dhe në kohë të tjera shkonin aq larg sa të rekrutoheshin si 
mercenarë në luftërat civile bizantine për pushtet. Rreth vitit 1313 komandantë të tjerë 
germijanë themeluan dinastinë Saruhane në Lidian veriore me kryeqytet Magnezinë 
(Manisën). Saruhanët u kthyen në fuqi detare në Egje gjithashtu duke u përleshur 
vazhdimisht me dukët e Naksos dhe me ishujt gjenovezë përreth. Principata e fundit 
themeluar nga germijanët ishte ajo e Karesit, e cila ndërtoi një shtet të madh në Mysia me 
kryeqytet në Paleokastro (Balëkeshir). Shteti në fjalë përfshiu edhe qytete si Pergamumi 
(Bergama), zonat detare të Edremitit dhe Çanakalesë dhe të gjithë bregdetin e Marmarasë 

                                                 
1 Për më shumë hollësi mbi qytetërimin paraosman në Anadoll shih: Cahen. 
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që shkonte deri thellë në Dardanele. Megjithatë karesët nuk arritën të zhvillonin 
prezencën e tyre detare ne Egje siç mundi Emirati i Ajdënit dhe Saruhanit.1 
Nëse do të krahasonim principatat e Ajdënit, Saruhanit dhe Karamanëve me principatën e 
Osmanllinjve, që u themelua nga Osmani dhe pasardhësit e tij, kuptohet që ajo nuk kishte 
asnjë superioritet mbi të tjerat. Të përqendruar në Frygia në kufijtë e Bithynisë ndërmjet 
Dorjleamit (Eksishehirit) dhe Nikesë (Iznik) nëpër lartësitë e maleve Domaniç në 
verilindje të Sogutit, duke u shtrirë më pas nëpër rrugët që të çonin në perëndim nga 
pllaja e Anadollit qendror në fushat e Bitinias, Osmanët hynë në mënyrë të papritur në 
histori. 
 
 
Qëndresa bizantine 
 
Ndërsa kërcënimi turkman rritej, Perandoria Bizantine e cila dobësohej nga dita në ditë 
me problemet e saj të brendshme që nuk kishin fund, nuk po mundte të gjente kohë të 
kundërpërgjigjej. Perandoria vuante nga luftëra të pafundme për pushtet ndërmjet 
burokratëve dhe feudalëve që dominonin ushtrinë dhe mes të fundmëve dhe fshatarësisë 
së lirë. Vendi vuante nga probleme ekonomike që vinin si rrjedhojë e rënies së fuqisë së 
parasë, mbitaksimit dhe shpenzimeve të kota të sunduesve dhe qeveritarëve. Dështimi i 
bizantinëve në Betejën e Manzikertit (1071) dhe pushtimi i përkohshëm i shumicës së 
Anadollit nga turkmanët në dekadat që vijuan ishin shenjat e para të rënies. Edhe pse 
bizantinët ishin në gjendje të shtynin turkmanët nga Anadolli perëndimor (1081 – 1143), 
kontrolli latin i Kostandinopojës (1204 – 1261) dhe përpjekjet e bizantinëve për të rifituar 
kryeqytetin e tyre shkatërruan mbrojtjet e tyre kundër turkmanëve. Me restaurimin e 
sundimit bizantin mbi Kostandinopojë, interesat perandorake mbi Anadollin erdhën në 
rënie, duke e bërë tepër të vështirë për feudalët bizantinë të koordinonin qëndresën e tyre 
kundër turkmanëve. 
 
 

                                                 
1 Gjatë bregdetit jugor të Anadollit, në lindje të Menteshesë, shtrihet krahina e Hamitit me kryeqytetin në 
Agrëdër, që përfshinte Antaljan. Eshrefi ishte e përqëndruar në Bejshehir duke përfshirë Filadelfian 
(Akshehir) dhe Sejdishehirin, derisa u mor nga Hamiti më 1325. Më e fuqishmja nga të gjitha principatat 
ishte Karamani, e cila, pasi kishte lindur në Larende në malet e Taurusit të poshtëm në fillim shekullit të 
trembëdhjetë, dalëngadalë vuri nën sundim të gjithë Anadollin jugperëndimor, përfshirë zonat e Ermenakut 
dhe të Anadollit lindor deri në lumin Kargë. Në fund të shekullit të trembëdhjetë, ajo u shtri në Anadollin 
qendror dhe u mposht dy herë nga ilhanidët përpara se të merrte Konian e ta kthente atë në kryeqytetin e 
shtetit të saj me ardhjen e selxhukëve. Së fundi, përgjatë brigjeve të Detit të Zi, nga Trabzoni, ende nën 
kontrollin e bizantinëve, në perëndim të Bosforit dhe në Detin e Marmarasë, lindën disa principata të vogla. 
Këto ishin xhanikët (Canik) në zonën e Samsunit, bijtë e Emirit (Emir oğulları) në Kotjora (Ordu) dhe 
Kerasus (Giresun), bijtë e Lepurit (Tavşan oğulları) në Fazemon (Merzifon) dhe në Havza; bijtë e 
Taxhudinit (Tacuddin oğulları) në Temisira (Terme) dhe në Çarshamba; dinastia Xhandar, me kryeqtet 
Kastamonunë, u themelua nga një anëtar i dinastisë së Karamanit, e cila më vonë u shtri përgjatë brigjeve të 
Detit të Zi dhe përfshiu Sinopin dhe zemrën e Gangrasë (Çankırı); si dhe Umur hani, me bazë në Gëjnyk 
dhe i shtrirë në Tarakllë dhe në Mudurnu. 
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KAPITULLI 2 

 
PERANDORIA E PARË OSMANE, 1280 – 1413 

 
 
Shekulli i parë i ekzistencës së osmanëve përbën erën e tyre të heroizmit. Duke qenë 
udhëheqës i gazinjve, themeluesi i dinastisë në fjalë nuk ishte asgjë më tepër sesa një 
komandant i një fisi turk, me mision sulmimin dhe pushtimin e territoreve të të pafeve. 
Kur rezistenca bizantine ra, për osmanët ishte shumë më e lehtë të përparonin në 
Anadollin perëndimor dhe përkarshi Dardaneleve në Evropën Juglindore, sesa të lëviznin 
drejt komshinjve të tyre tepër më të fuqishëm myslimanë dhe turq. Duke avancuar në 
mënyrë të shpejtë drejt Trakës dhe Maqedonisë osmanët arritën të pushtonin shumicën e 
Bullgarisë, Greqisë veriore, Bosnjës dhe Serbisë deri thellë në brigjet e Danubit, duke 
zhvilluar paralelisht një sistem sundimi nëpërmjet të cilit princërit vendas të krishterë 
gëzonin tokat dhe të drejtat e tyre në shkëmbim të njohjes së sundimit Osman dhe 
furnizimit të të fundmëve me para dhe ushtarë. Gjatë fushatave të tyre, osmanët ishin 
tepër të suksesshëm pasi si gazi që ata ishin dhe luftonin të pafetë, kauza e tyre arriti të 
tërhiqte nga pas me mijëra nomadë që vërshonin në Anadoll për t’i shpëtuar mongolëve. 
Udhëheqësit e hershëm osmanë ishin në shumë raste udhëheqës të vëllazërive urbane të 
ahi-ve, misioni i të cilave ishte ndihma dhe mbështetja e të varfërve dhe atyre të cilët 
mbështetja e shtetit nuk i arrinte dot. Edhe pse në Anadoll kishte udhëheqës të shumtë 
turkmanë që ishin gazinj, osmanët ishin në kontakt direkt me bizantinët dhe mundnin të 
shfrytëzonin në mënyrë efikase dobësinë e të parëve duke arritur kështu të bindnin dhe 
tërhiqnin forcën njerëzore rreth tyre që iu mundësonte pushtimin dhe sundimin mbi tokat 
kristjane përtej ngushticave në Evropë. 
 Perandoria e parë Osmane ishte ndërtuar si rrjedhojë e motiveve ekonomike dhe 
fetare. Mbështetësit e saj kërkonin të zgjeronin domeinin e Islamit dhe të siguronin fitime 
ekonomike. Por kur sunduesi i fundit i kësaj periudhe u mundua të përdorte paratë dhe 
pushtetin e tij të fituar në pushtimet në Evropë për të pushtuar tashmë Lindjen turke dhe 
islame, ai provoi dështimin përballë hordhisë së re nomade, të udhëhequr nga 
Timurlengu, i cili mundi armatën osmane, shkatërroi perandorinë dhe i ktheu osmanët në 
status të njëjtë me atë të emirateve të tjera turkmane të kohës. Periudha e parë e historisë 
osmane dhe në fakt, Perandoria e Parë Osmane mbaroi me një pauzë (1402 – 1413) në të 
cilën u përleshën për pushtet elementët e ndryshëm të shoqërisë osmane, duke i lënë vend 
kaosit që pushtoi të gjithë hapësirën. 
 
 
 
Prejardhja e osmanëve dhe epoka e gazinjve, 1250 – 1389  
 
Lindja e osmanëve ka qenë shumë e lidhur me ngjarjet e principatës së emirit të kufijve 
perëndimor, që përballej me bizantinët nga qendra e tyre në Kastamonu. Emirati në fjalë 
në vitin 1824 sundohej nga Javlak Arslani, djali i ministrit selxhuk të quajtur Hysamedin 
Çobani, prej të cilit morri emrin edhe principata në fjalë e cila quhej Emirati 
Çobanoğullari apo “i bijve të çobanit”. Mosmarrëveshjet në shtetin ilhanid pas vdekjes së 
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Argun Hanit dhe zgjedhjes së Gaihatut (22 korrik 1291) ishin shkaku që çuan 
komandantin e kufijve, Kılıç Arslanin, vëllain e sulltanit selxhuk Mesut, të rebelohet 
kundër të vëllait. Javlak Arslani dhe djali i tij, Aliu hynë thellë në territoret bizantine deri 
në lumin Sakarja. Aty ai forcoi pushtetin e tij duke bashkëpunuar me bizantinët, duke u 
kthyer pak a shumë mercenar i tyre kundër gazinjve turkmanë dhe mongolë. Roli të cilin 
Aliu braktisi si udhëheqës i gazinjve në kufijtë perëndimorë u zëvendësua nga Osman 
Beu, themeluesi i dinastisë osmane. Kush ishte ai? Pse dhe si ishte e mundur të forcohej 
dinastia e tij? 
 Problemi i origjinës së osmanëve ka shqetësuar shumë nxënës të historisë, si 
rrjedhojë e mungesës së materialeve burimore të kohës dhe e tregimeve konfliktuale që 
janë shkruar për ngjarjen në fjalë, por që shpesh kontradiktojnë njëra-tjetrën. Tregimet 
popullore dëftejnë se nga të parët e dinastisë ka qenë një njeri me emrin Sulejman Shah, 
udhëheqës i fisit turkman Kajı, që sundonte në zonën e Mâhânit në Iranin verilindor në 
fund të shekullit të dymbëdhjetë. Për të flitet të jenë larguar nga pushtimi mongol në 
fillim të shekullit të trembëdhjetë me mijëra turkmanë të tjerë që kërkonin t’i shpëtonin 
vdekjes apo skllavërisë në duar të pushtuesve nga Azia Qendrore. Legjenda tregon se ai u 
mbyt ndërsa po kalonte lumin Eufrat për në Siri, pas së cilës familja e tij u nda; ku nën dy 
djemtë e tij shumica e familjes u kthye për në Horasan për të hyrë në shërbim të 
mongolëve, ndërsa djali tjetër, Erturulli, shkoi me pjesën tjetër për në Anadoll. 

Erturulli konsiderohet të jetë themeluesi i dinastisë Osmane në Anadoll. Ai 
supozohet të ketë sjellë 400 ndjekës të tij si ushtarë në shërbim të Selxhukëve të Rumit, të 
cilët luftuan kundër bizantinëve dhe mongolëve, kur të fundit filluan të vinë drejt 
Anadollit. Legjenda tregon se në shkëmbim të shërbimit të tij, sulltani selxhuk i dha 
Erturullit toka në kufijtë e Anadollit perëndimor, apo më saktë dy lagje të vogla; Sëyt 
(Söğüt) dhe Domaniç, në veri të Frigisë dhe në kufij të provincës bizantine të Bitinias 
(Bithynia). Kur Erturulli vdiq në vitin 1280, tokat në fjalë dhe posti i tij sundues mbi fisin 
Kajı i kaloi djalit të tij, Osmanit. 

Historia e sipërpërmendur ka shumë versione, por me rëndësi është të theksohet 
se duke u bazuar në tregime të zbuluara së fundi, kuptojmë se paraardhësit e osmanëve 
hynë në Anadoll jo në shekullin e trembëdhjetë duke iu larguar mongolëve, por në 
shekullin e njëmbëdhjetë mes turkmanëve që u përhapën në gadishull pas betejës së 
Manzikertit. Sipas këtij informacioni paraardhësit e osmanëve nuk ishin asgjë më shumë 
përveçse nomadë të zakonshëm që i shisnin shërbimin e tyre si mercenarë çdo pushtetari. 
Për më tepër ideja se të parët e osmanëve kanë hyrë në Anadoll si komandantë në 
shërbim të selxhukëve dhe jo si nomadë të thjeshtë, është përhapur vonë nga osmanët për 
të forcuar mitin e tyre mbi pushtetin. Por sido që të jetë e vërteta e këtyre historive me 
rëndësi është fakti se Osmani, themeluesi i dinastisë Osmane, është lindur në Sëyt, në 
verilindje të Anadollit rreth vitit 1258 dhe trashëgoi pushtetin në kufijtë e Bitinias disa 
kohë përpara vitit 1280, në kohën kur emiri i marsheve braktisi luftën kundër bizantinëve. 
 
 
 
 
Osmani I, 1280 – 1324 
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Kontributi i Osmanit në themelimin e dinastisë Osmane duket të ketë qenë i lidhur me 
themelimin e saj dhe zhvillimit të një politike ekspansioniste në kurriz të bizantinëve 
duke shmangur konfliktet me fqinjët më të fuqishëm turkman, për sa kohë shteti nuk ishte 
i fortë për tu përballur më të fundit. Përparimi fillestar i tij ishte nëpër rrugët që çonin nga 
tokat e thata të Firgias veriore pranë Dorilaeumit (Eskishehir) për në fushat pjellore të 
Bitinias dhe kundër feudeve të krishtera në veri. Duke imituar politikën e selxhukëve, 
Osmani i ndau tokat e tij kufitare në tri zona, ku secila prej tyre udhëhiqej nga një uxh 
bej, të cilat kishin përballë respektivisht Detin e Zi në veri, Nikomedian (Izmitin) dhe 
Nikean (Iznikun). Shumica e përparimeve fillestare të Osmanit u kryen nga udhëheqësit e 
principatave në fjalë në kurriz të feudalëve bizantinë, ku disa prej tyre ishin thyer në 
beteja, të tjerë nënshtruar në mënyrë paqësore nëpërmjet traktatesh, apo aleancash 
martesore etj. Pushtimet reale të Osmanit filluan rreth vitit 1300 kur copëtimi final i 
selxhukëve i mundësoi atij pushtimin e kështjellave strategjike të Eksishehirit dhe 
Karaxhahisarit, nga të cilat kalonin rrugët që të çonin në pllajat e Anadollit qendror në 
fushat e Bitinias. Qyteti i parë i rëndësishëm që ai i shtoi domeinit të tij ishte Jenishehiri, 
që u kthye edhe në kryeqytetin Osman, ku nisi edhe procesin e transformimit të 
ndjekësve të tij nga forma nomade në ekzistencë sedentare. Osmani dhe luftëtarët e tij më 
pas u drejtuan drejt fushave nga Inegëli në lindje të lumit Sakarja, duke përfshirë kalanë e 
Bilexhikut dhe Jarhisarit, duke prerë kështu komunikimet tokësore ndërmjet Bursës, 
kryeqendrës bizantine të Bitinias dhe të Nikeas, duke detyruar bizantinët e zonës të 
komunikonin me Kostandinopolin vetëm nëpërmjet detit nga Mudanija dhe porteve të 
tjera të vogla përgjatë bregut të Detit të Marmarasë. Ndërsa dinastia selxhuke pësonte 
vetëm rënie, të cilat e çuan drejt zhdukjes, osmanët ashtu si dinastitë e tjera turkmane të 
Anadollit, e  kishin pranuar sovranitetin e Ilhanidëve, duke iu dërguar pagesa të rregullta 
dhe në kohë të tjera edhe luftëtarë, edhe pse përqendrimi mongol në lindje i lejoi Osmanit 
dhe ndjekësve të tij liri nga ndonjë formë kontrolli direkt apo nënshtrim. 
 Pas themelimit të principatës osmane në Jenishehir, Osmani e kaloi kohën e 
mbetur të sundimit të tij duke u zgjeruar në dy drejtime, drejt veriut mbi lumin Sakarja, 
drejt Detit të Zi dhe drejt jugperëndimit drejt Detit Marmara, ku edhe arriti objektivat e tij 
rreth vitit 1308. Në këtë mënyrë ai arriti të izolonte qytetin e fundit të rëndësishëm 
bizantin të zonës, Bursën që qëndronte në cepat e malit Uludağ. (Olimp). Qyteti ishte 
akoma i mirëfortifikuar dhe për sa kohë që bizantinët mundnin të mbanin hapur linjat e 
komunikimit nëpërmjet detit, qyteti merrte furnizimet e duhura nga Kostandinopoja gjë 
që i mundësoi të rezistonte për kohë të gjatë edhe pas rënies së shumë territoreve rreth 
saj. Por pasi Osmani mori portin e Mudanjas, lidhja e fundit e Bursës me botën ishte 
prerë (1321). Aftësia e qytetit për të rezistuar edhe për pesë vjet pas kësaj ishte falë 
mbrojtësve të qytetit. Por qyteti më në fund ra në 6 prill 1326, përpara një ushtrie të 
udhëhequr nga djali i Osmanit, Orhani, i cili në këtë kohë ishte gjenerali kryesor i të atit 
në ushtri dhe në shtet. 
 Marrja e Bursës përbënte një hap të rëndësishëm në përparimin e osmanëve. 
Dominioni i tyre ndryshoi tashmë, nga një principatë kufitare nomadësh në një shtet të 
vërtetë me një kryeqytet, kufij dhe popullatë të vendosur dhe me mundësi për të zhvilluar 
ushtri të rregullt për të mbrojtur dhe zgjeruar shtetin, si dhe me një administratë që e 
drejtonte atë. Fraksionet politike bizantine në Kostandinopojë pas kësaj filluan të kthehen 
te osmanët për ndihmë. Udhëheqësit osmanë u kthyen në mbështetës të perandorëve 
garues bizantinë dhe aristokratëve duke çuar në mënyrë të rregullt mercenarë në 
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Kostandinopojë dhe Trakë; dhe gjatë këtyre fushatave sytë e tyre u hapën për të kuptuar 
masën e dobësisë bizantine dhe mundësitë ekzistuese për të pushtuar në disfavor të 
bizantinëve. Osmanët ishin kthyer tashmë të pavarur nga ilhanidët në çdo aspekt përveç 
emrit. Por me marrjen e Bursës çdo lidhje varësie me ilhanidët u pre, pasi Orhani filloi - 
sipas modës tradicionale të Lindjes së Mesme – të shtypte monedhat e tij dhe gjatë faljes 
së xhumasë emri i tij të përmendej i vetëm në lutjet e rastit. Politika bazë pushtuese e 
osmanëve e zhvilluar nga Osmani, që i shihte osmanët në rolin e emirit të marsheve 
kufitare, të drejtimit të gazinjve turkmanë kundër qafirëve dhe si padronë të esnafëve të 
ahive për të sjellë unitet politik dhe rend në Anadoll, mbeti e pandryshuar edhe nga 
pasardhësit e tij deri në shekullin e katërmbëdhjetë. Pas vdekjes së Osmanit, sundimi i 
Orhanit u konfirmua nga ahitë, ndërsa sulmet e pandërprera kundër jobesimtarëve i 
siguruan atij mbështetjen e gazinjve. Në zonat e sapo pushtuara Orhani krijoi vakëfe 
nëpërmjet të cilave mbështetej aktiviteti dhe veprimtaria e vëllazërive të ahive dhe 
udhërat mistikë, të cilët inkurajonin nomadët për bindje ndaj udhëheqjes osmane. Orhani 
institucionalizoi politikat pushtuese të filluara nga i ati, duke vënë thekse mbi 
ekspansionin mbi të pafetë dhe duke shmangur konfliktet me fqinjët më të fuqishëm 
turkmanë, duke kufizuar ekspansionin në tokat e tyre të cilat mund të merreshin në 
mënyrë paqësore. Ushtria dhe qeveria e Orhanit gjatë kësaj periudhe udhëhiqej dhe nga 
anëtarë të familjeve kryesore turkmane të Anadollit të cilët, ashtu si gazinjtë, u shërbenin 
osmanëve për të fituar famë dhe të mira materiale nëpërmjet pushtimeve në tokat e të 
pafeve. Edhe pse pak të krishterë dhe konvertë të krishterë hynë në shërbimin e osmanëve 
gjatë kësaj kohe, do të ishte më vonë, pas pushtimeve masive në Evropë, që numri i tyre 
do të rritej shumë dhe do të ndikonte mbi zhvillimet në shtetin Osman. 
 Menjëherë pas ardhjes në pushtet Orhani lëvizi drejt Detit Marmara. Lëvizjes 
turke iu përgjigj vetë perandori bizantin, Andronikus III (1328 – 1341), por përpjekja 
ishte pa sukses pasi ai u thye në Maltepe (Pelekanon) në 1328. Perandori u detyrua të 
arratiset për në Kostandinopojë dhe pas kësaj bizantinët braktisën çdo plan për të 
organizuar qëndresë ushtarake në Anadoll apo edhe për të furnizuar qytetet e mbetura në 
atë anë. Pas kësaj, Orhani pushtoi shumicën e gadishullit të Nikeas dhe brigjet e gjirit të 
Nikomedias deri thellë në Jalovë në jug, duke përfshirë këtu qytetet e Gebzes dhe 
Eskihisarit, duke izoluar dhe pushtuar vetë Nikean më 2 mars 1331 pa ndonjë qëndresë. 
Gjatë gjashtë viteve që rrodhën, Orhani pushtoi shumicën e pjesës së mbetur të tokave 
bizantine në veriperëndim të Anadollit me pak vështirësi, duke arritur suksesin më të lartë 
gjatë marrjes së qendrës tregtare të Izmitit (Nikomedia) më 1337 dhe, pas gjashtë vitesh 
rrethimi Yskydarin (“Üsküdar” ose “Scutari”). Këto pushtime e kthyen Shtetin Osman në 
një nga principatat turkmane më të fuqishme të zonës dhe fuqizuan pozitat e tyre si 
udhëheqës në luftën kundër të pafeve. Trabzoni, në verilindje të Anadollit, qëndronte 
akoma bizantin edhe pse qyteti kishte pavarësi nga Kostandinopoja që në kohën e 
Kryqëzatës së Katërt. Bizanti ushtronte kontroll të drejtpërdrejtë mbi vijën bregdetare të 
Anadollit perëndimor nga Sileja, në Detin e Zi, deri në Yskydar, së bashku me qytetin e 
Amastrisë në Paflagoni, megjithëse pjesët në fjalë ishin tepër të izoluara dhe të 
shpërhapura për të organizuar ndonjë qëndresë serioze kundër osmanëve. 
Forcimi i mëtejshëm i pushtetit të Orhanit erdhi kur ai siguroi territoret e Umur Hanit 
rreth Gëjnykut, në Detin e Marmarasë, së bashku me popullatën e principatës së Karesit 
në perëndim, ku përfitoi nga përçarjet e brendshme, duke lidhur aleanca herë me njërën 
palë e herë me tjetrën dhe duke marrë toka si shpërblim nga të dyja palët (1345). Fitorja e 
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Karesit ishte e një rëndësie të veçantë dhe ndoshta më shumë sesa fitoret e tjera kundër 
bizantinëve, pasi ajo solli osmanët në Çanakale përtej Dardaneleve nga Gadishulli i 
Gelibollusë (Galipoli). Ky pushtim plotësoi kontrollin e brigjeve jugore të Detit të 
Marmarasë dhe u mundësoi osmanëve të lëviznin matanë Dardaneleve për në Evropë sa 
herë të krijohej mundësia. Orhani në këtë mënyrë ishte në gjendje të ndërhynte në 
sherrnajat bizantine dhe në fakt të sulmonte dhe pushtonte tokat bizantine. Një rezultat 
tjetër i rëndësishëm ishte edhe hyrja në shërbim të Osmanit e njerëzve që do të 
ktheheshin në figurat udhëheqëse të ushtrisë dhe administratës së dinastisë në vitet që 
rrodhën më pas, duke përfshirë një numër komandantësh bizantinë dhe konvertin bizantin 
Evrenos Beu. Shteti Osman në këtë kohë përbëhej nga katër provinca: (1) principata 
origjinale, duke përfshirë Sëytin dhe Eksishehirin; (2) provinca e Hydavendigjarit, që 
përfshinte Bursën dhe Iznikun dhe që konsiderohej si pronë personale nga Orhani; (3) 
Koxha Eli, që përfshinte Izmitin; dhe (4) ish-principata e Karesit, që përfshinte 
Balıkshehirin (Paleokastrën) dhe Bergaman (Pergamum). 
Vetëm pas kësaj Orhani do të përqendronte vëmendjen e tij drejt Evropës. Pas vdekjes së 
perandorit Androniku III (1341), Jan Kantakuzeni u mundua që të merrte nën kontroll të 
plotë fronin bizantin nga perandori Jani V Paleologu, duke përdorur ndihmë ushtarake me 
mercenarë nga serbët dhe turqit, shumica e të cilëve ishin nga Ajdëni, të cilit i ishte lejuar 
që si shpërblim të plaçkiste Maqedoninë dhe të mblidhte të ardhura të majme. Por pas 
vdekjes së Umur Beut më 1344, Emirati i Ajdënit u disintegrua në mënyrë të shpejtë duke 
detyruar Kantakuzenin të kthehej për ndihmë nga Orhani i cili tashmë kishte marrë 
Çanakalenë dhe mund t’i përgjigjej thirrjes për ndihmë të të parit. Në vitin 1346 Orhani 
marshoi me 5500 ushtarë nëpër Trakë dhe pushtoi zonat bregdetare të Detit të Zi në veri 
të Stambollit nga Ana e Savojit, nëna e Janit V, gjë që i lejoi Kantakuzenit të merrte edhe 
fronin perandorak. Si shpërblim për ndihmën e dhënë perandori bizantin i dha Orhanit të 
bijën e tij, Theodhorën, për grua dhe i lejoi njerëzit e Orhanit të sulmonin Gelibollunë 
dhe Trakën pa kundërshtim. Sulmet në fjalë u kryen nga djali i Orhanit, Sulejmani, 
ndërmjet viteve 1345 dhe 1348, i cili ishte caktuar si komandanti i parë i marsheve 
osmane, siç kishte qenë Osmani për selxhukët gjysëm shekulli më parë. 
Deri në këtë kohë Orhani nuk kishte bërë më shumë sesa Umur Beu i Ajdënit, duke 
ndihmuar Kantakuzenin dhe duke sulmuar territoret bizantine. Por pas kësaj Orhani shkoi 
një hap më tej. Ai përdori lejen  për të hyrë në territoret bizantine jo vetëm për të sulmuar 
por edhe për të kryer pushtime të përhershme. Në vitin 1349, kur serbët me Stefan 
Dushanin (1331 – 1355) pushtuan Selanikun nga bizantinët, Orhanit iu kërkua nga 
Kantakuzeni të dërgonte Sulejman Pashën me 20.000 burra për të çliruar qytetin. Me 
ndihmën e flotës bizantine, Sulejmani detyroi serbët të largohen dhe mori Selanikun për 
bizantinët. Pak kohë më vonë Kantakuzeni rifilloi sulmet e tij kundër Janit V dhe kësaj 
radhe si më parë me ndihmën e Orhanit, ku mundën një forcë të kombinuar serbo-
bullgare të thirrur nga Jani V në Dimotika (1352). Si shpërblim për ndihmën Kantakuzeni 
iu dha osmanëve kalanë e Çimpes (Zympe) në Dardanele si bazë për ekspedita të tjera të 
të njëjtës natyrë. Dhurata në fjalë motivoi një fazë të re në pushtimet e Orhanit. Duke 
filluar nga viti 1353 Sulejman Pasha vazhdoi përparimet drejt veriut nga Çimpe, duke 
sulmuar jo vetëm Trakën por duke kapur dhe vendosur pushtetin Osman në një numër 
qytetesh deri në Tekirdag (Rodosto), duke kombinuar aleanca me Gjenovën (1354), e cila 
shpresonte të përdorte osmanët për të thyer pozicionin dominues të Venedikut me 
Perandorinë Bizantine. 
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Kantakuzeni protestoi ashpër kundër pushtimeve të Sulejman Pashës duke argumentuar 
se osmanëve iu ishte dhënë leja vetëm për të plaçkitur dhe se Çimpeja iu ishte dhënë si 
një bazë e përkohshme. Përgjigja e Orhanit ndaj perandorit ishte se ndërsa ai ishte i 
gatshëm t’i thoshte të birit të evakuonte Çimpen, ai nuk mund të dorëzonte dot 
Gelibollunë apo tokat e pushtuara në Trakë, pasi sipas ligjit islamik territoret e të pafeve 
të pushtuara nga forcat myslimane nuk mund të dorëzoheshin. Një traditë osmane tregon 
gjithashtu se kështjellat bizantine në Gelibollu, duke përfshirë Çimpen, u shkatërruan në 
këtë kohë nga një tërmet (2 mars 1354) gjë që çoi Sulejmanin t’i përgjigjet protestës së 
perandorit se ai nuk mund të largohej pasi tërmeti ishte shenjë se ishte dëshira e Zotit që 
turqit të qëndronin. Si rrjedhojë, Gelibollu u kthye në bazën e parë të përhershme osmane 
në Evropë, nga ku do të ndërmerreshin sulmet e ardhshme osmane kundër Ballkanit në 
vitet në vijim. 
Sulejmani kreu një seri sulmesh të reja kundër Trakës, duke arritur deri në Çurlu, 
Lyleburgaz, Malkara dhe Tekirda, të cilat ishin shkatërruar dhe ishin kthyer në baza për 
sulmet e ardhshme turke. Kantakuzeni u përpoq të siguronte ndihmën e serbëve dhe 
bullgarëve kundër aleatëve rebelë osmanë, por roli i tij për sjelljen e të fundmëve në 
Evropë i dha mundësi rivalëve të tij në Kostandinopojë ta rrëzonin nga froni (1355), duke 
lënë Gjonin V Paleologun në kontroll të plotë. Por megjithatë, Gjoni nuk u tregua i aftë 
për të bërë më shumë dhe në vitin 1356 u detyrua të njihte të gjitha pushtimet evropiane 
të Orhanit, si shkëmbim për lejimin e ardhjes në Kostandinopjë të ushqimeve dhe të 
furnizimeve. Në mënyrë që Traka të “turqizohej”, Orhani filloi të dërgonte në Trakë një 
numër të madh nomadësh turkmanë, për të siguruar kështu ndalimin e ndonjë përpjekjeje 
të krishterë për të shtyrë turqit jashtë Evropës. Evropa arriti të kuptonte seriozitetin e 
rrezikut turk vetëm pas këtyre zhvillimeve. Në këtë kohë filluan përpjekjet për të 
organizuar një Kryqëzatë Kristjane kundër turqve, por ato nuk prodhuan ndonjë rezultat. 
Por vdekja aksidentale e Sulejmanit në vitin 1358 dhe e Orhanit dy vite më vonë, nuk iu 
lejoi turqve të përfitonin nga situata e krijuar. Megjithatë, Orhani kishte arritur të krijonte 
bazat në Evropë, mundësitë dhe metodat për pushtimet e ardhshme. Ai kishte dyfishuar 
shtetin që kishte trashëguar dhe e kishte vendosur në pozita ku ai mund dhe në fakt u 
kthye në një perandori nën pasardhësit e tij. 
 
 
 
 
Murati I, 1360 – 1389 
 
 
Vdekja e Sulejmanit, djalit më të madh të Orhanit përpara të atit, çoi që fronin e 
osmanëve, pas vdekjes së Orhanit ta merrte djali i tij i dytë, Murati, që kishte zëvendësuar 
të vëllanë më herët si komandant i forcave në Evropë. Murati përdori bazën e lënë nga i 
ati në Gelibollu për të pushtuar Trakën, Maqedoninë, Bullgarinë dhe Serbinë; dhe si 
rrjedhojë ai u kthye në ndërtuesin real të Perandorisë së Parë Osmane në Evropë. 
 Situata në fjalë ishte tepër e favorshme për përparimet osmane. Bullgaria dhe 
Bizanti ishin në kohën e rënies së tyre të thellë. Perandoria Serbe ndërtuar nga Stefan 
Dushani ishte copëtuar pas vdekjes së tij më 1355. Principatat latine në Greqi dhe në 
More ishin dobësuar nga përçarjet e brendshme. Ishujt Egjeas sundoheshin nga dinasti 
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greke, gjenoveze dhe venedikase dhe nga Kryqtarët e Rodit, të cilët e kishin të pamundur 
të bashkëpunonin kundër osmanëve.  
 Në Evropë, Murati dhe pasuesit e tij anashkaluan Kostandinopojën siç kishte bërë 
më parë edhe Orhani, duke e lënë atë të mbijetonte nën sundimin bizantin për gati një 
shekull më gjatë ndërsa osmanët e linin nga pas duke shkuar nëpër Evropë. Kjo vinte se 
edhe pse bizantinët ishin të dobët, edhe pse mbrojtjet dhe ushtria e tyre ishin të 
dobësuara, muret e rënda detare dhe tokësore të tyre e bënin të pamundur që osmanët t’i 
depërtonin. Gjatë kësaj kohe ushtria osmane kishte disa këmbësorë, por baza e saj ngelej 
kavaleria turkmane. Si rrjedhojë, ushtria e tyre nuk ishte akoma në gjendje të shkatërronte 
një qytet kaq të fortifikuar sa Kostandinopoja.  
 Lëvizja e parë e Muratit ishte të shtrinte pushtetin osman në Anadoll. Për këtë ai 
iu apeloi udhëheqësve autonomë të ahive të Ankarasë të ndryshonin besnikërinë e tyre 
nga germijanët për te osmanët (1362) dhe në të njëjtën kohë eliminoi kërkesën e vëllait të 
tij, Halilit që ishte në Ankara për të marrë fronin. Kulminacioni i ekspansionit të Muratit 
në Anadoll erdhi kur ai pushtoi Geredenë dhe tokat në lindje deri thellë në Tokat, përgjatë 
një prej dy porteve të Detit të Zi që ishin akoma nën sundimin bizantin, Heraklea Pontika 
(Karadeniz Ereğlisi), duke izoluar bizantinët në Trabzon. Më pas, ai vazhdoi përparimet 
si i ati për në Evropë duke balancuar shtrirjen e tij sa në Evropë, aq edhe në Anadoll gjatë 
pjesës së mbetur të sundimit të tij. 
 Strategjia e Muratit në Evropë tregon se ai kishte njohuri të konsiderueshme të 
gjeografisë së saj. Objektivi i parë i tij ishte Edreneja, nga ku kalonin rrugët e formuara 
nga lumi Marica për në malet Ballkan dhe Rodope. Pas kësaj ai planifikonte të kapte 
Sofjen, nga e cila kalonte ndarja e fushave të Maricës dhe Nisavës; dhe që andej të 
kontrollonte rrugët e Maleve Ballkan që të çonin për në Nish, ku ruhej edhe udhëkryqi i 
rrugëve nga Selaniku drejt Beogradit në veri; Shkupin që kontrollonte burimet e Moravës 
dhe Vardarit dhe rrugën lindje – perëndim që lidhte Stambollin me Shqipërinë; dhe më në 
fund, në lindje të Bullgarisë ai kërkoi të merrte Slivenin, Karinovën dhe Ajdosin; nga ku 
kontrolloheshin rrugët për në vargmalet lindore të Ballkanit. Kundër tij bullgarët mbanin 
fushën e mesme dhe të sipërme të Maricës dhe vargmalet verilindore Ballkanike, së 
bashku me pjesë të Trakës lindore. Serbia kishte nën sundim zonat e Seresit dhe Dramas, 
ndërsa Shqipëria dhe Epiri i Veriut ishin të ndarë ndërmjet shteteve shqiptaro-serbe dhe 
shqiptare dhe principatave latine që ishin nën pushtetin e Napolit apo Venedikut. Bosnja 
ishte gjysëm e pavarur nën dominimin Hungarez, ndërsa Raguza kishte nën kontroll 
shumicën e bregdetit Dalmat. Serbia ishte në shkatërrim e sipër dhe nuk ishte në gjendje 
të krijonte ndonjë qëndresë domethënëse. Kjo gjendje kishte çuar Hungarinë, e cila nën 
dinastinë Anzhou dhe në veçanti në kohën e Luisit të Madh (1342 – 1382), të fitonte 
hapësira dhe forcë të madhe në Evropën qendrore, duke sunduar nga malet e Bohemisë 
nëpër Moravi në Hungari, në Transilvani duke u shtyrë deri në Vllahi, Moldavi, Bullgari 
dhe Kroaci. Shanset e Hungarisë u shtuan për të pasur më shumë pushtet me dobësimin e 
Serbisë pas vdekjes së Dushanit. Fuqia e saj vinte edhe nga kontrolli që ajo ushtronte mbi 
feudalët e Kroacisë, të cilët si rrjedhojë kishin ndikim mbi Bosnjën, Slloveninë dhe pjesë 
të Dalmacisë. Por Hungaria kishte edhe probleme të brendshme. Shtetasit e saj greko-
ortodoksë urrenin sundimin nga priftëria katolike. Në anën tjetër feudalët përdornin çdo 
mjet që kishin në dorë për të shfrytëzuar bujqit dhe për të rritur pushtetin e tyre në kurriz 
të mbretit, konflikte që çonin në përleshje që shkatërronin energjinë kryesore të kombit 
për të organizuar ndonjë qëndresë kristjane kundër pushtimit islamik. 
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 Kur Murati erdhi në vend të Sulejmanit si komandant i ushtrisë osmane në Evropë 
gjatë viteve të fundit të sundimit të Orhanit, trupat e tij kishin filluar të përparonin nëpër 
Trakë. Por ndërsa atij iu desh të shkonte mbrapsht në Anadoll për të marrë fronin dhe për 
të rimarrë Ankaranë nga karamanët, bizantinët kishin mundur të rimerrnin shumicën e 
qyteteve të Trakës që ishin marrë më parë nga Orhani dhe po përpiqeshin të bashkonin të 
krishterët e zonës kundër osmanëve. Menjëherë pas sigurimit të pushtetit në Anadoll 
Murati u kthye në Evropë dhe rivendosi pozitat osmane me kapjen e Edrenesë në 1361, 
kryeqendrën bizantine në Trakë dhe qytetin e dytë më të rëndësishëm të ngelur në 
Perandori. Pas kapjes së saj, Murati e ktheu Edrenenë në kryeqytetin e tij, duke 
përforcuar qëllimet e tij për të fuqizuar rolin e gazinjve në ekspansion drejt Evropës. 
Kapja e Edrenesë e lehtësoi shumë qëllimin në fjalë. Kështjella më e fuqishme ndërmjet 
Kostandinopojës dhe Danubit, që kontrollonte rrugët që çonin nga kryeqyteti bizantin për 
në malet Ballkan dhe ishte qendër e ushtrisë bizantine dhe sistemit administrativ në 
Ballkan ishte në duart e turqve tashmë. Osmanët mund ta përdornin atë si bazë për të 
përparuar dhe në të njëjtën kohë si qendër të qëndresës së tyre për t’i nxjerrë ata nga 
Evropa. 
 Duke përdorur avantazhet strategjike që posedonte, Murati mori Filipenë më pas 
(Filipopolis / Plovdiv) në vitin 1363, duke fituar kontroll mbi fushën e Maricës, që 
furnizonte Kostandinopojën me shumicën e grurit dhe orizit dhe të ardhura taksative. Me 
këtë lëvizje ai mundi të izolonte edhe bullgarët nga grekët që i rezistonin forcave të tij në 
bregdetin egjeas. Bizantinët u detyruan kështu të pranonin pas kësaj njëfarë nënshtrimi 
ndaj osmanëve, duke nënshkruar një traktat me Muratin (1363) që njihte të gjitha 
pushtimet osmane në Evropë dhe premtonte të përmbante bizantinët nga ngritja e 
kurtheve me princërit ballkanikë në shkëmbim të sigurisë që Murati duhej të jepte për të 
mos sulmuar Kostandinopojën dhe ta furnizonte atë me ushqim. Si rrjedhojë, Murati ishte 
i lirë të përparonte pa u mërzitur për prapavijat e tij. 
 Marrja e Edrenesë nga osmanët stimuloi Serbinë, Bosnjën dhe Hungarinë të 
bashkohen kundër sulltanit. Më 1364 ato formuan një aleancë dhe marshuan drejt lumit 
Marica me shpresën për të shtyrë turqit jashtë Evropës përpara se të ishte tepër vonë. Por 
Murati arriti të rrethonte kampin e tyre në Maricë, pranë Edrenesë në betejën e njohur në 
historinë turke si “shkatërrimi i serbëve” (Sırp Sındığı). Në këtë betejë shumë ushtarë dhe 
princër u mbytën ndërsa mundoheshin të kalonin lumin në panik. Luisi i Madh i 
Hungarisë mundi të shpëtonte nga beteja pas shumë mundimesh. Kjo ishte përpjekja e 
parë, mes të shumtave, kristjane për të vepruar të bashkuar kundër osmanëve dhe lehtësia 
e fitores në të, kurajoi Muratin të përparonte më tej. Evropa nga ana e saj reagoi me 
përpjekje edhe më të mëdha për të organizuar qëndresën, duke u udhëhequr nga papët, të 
cilët mundoheshin të siguronin mbështetjen e perandorit bizantin, mbretit të Hungarisë 
dhe sunduesve të një sërë qytet-shtetesh italiane. Papa deklaroi edhe një bulla më 25 
dhjetor 1366 duke shpallur kryqëzatë kundër turqve, por përgjigjja e vetme serioze ndaj 
kësaj thirrjeje erdhi vetëm nga Konti Amadeus II i Savojës, që udhëhoqi një flotë që 
pushtoi Gelibollunë dhe ua ktheu bizantinëve (24 gusht 1366). Megjithatë gjatë kësaj 
kohe osmanët ishin mjaft të fortifikuar në Trakë dhe humbja në fjalë nuk përbënte ndonjë 
tragjedi për ta. Murati iu përgjigj sulmit me lëvizje masive të popullatave turkmane në 
tokat e sapo pushtuara në Ballkan për të kontrolluar më mirë territoret dhe shpëtoi 
Anadollin nga shqetësimet lokale dhe përdori popullatat e sjella si trupa goditëse në zonat 
ku rezistenca armike ishte e fuqishme. Politika e Muratit ishte edhe lëvizja e popullatave 
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kristjane nga Ballkani në Anadoll dhe në rrethinat e Edrenesë, duke siguruar kështu 
sjelljen e mirë të kushërinjve të tyre në Evropë. 
 Osmanët ndoqën politikën tradicionale islamike të tolerancës kundrejt dhimive, 
apo “njerëzve të librit”, të krishterëve dhe çifutëve dhe të tjerëve që pranonin një Zot dhe 
që, si rrjedhojë kishin të drejtën e mbrojtjes së jetës, pasurive dhe feve për sa kohë që ata 
pranonin sundimin mysliman dhe paguanin taksat e veçanta (xhizjen) në shkëmbim të 
moskryerjes së shërbimit ushtarak. Nga të krishterët e Ballkanit, të paktë ishin ata që u 
konvertuan në Islam për të siguruar përfitimet që vinin nga anëtarësia në fenë shtetërore. 
Përjashtim bënë anëtarët e grupeve minoritare fetare si bogumilët e Bosnjës, që ishin 
persekutuar gjatë sundimit kristjan dhe gjetën në pushtimin Osman liritë e munguara. 
Osmanët nuk përqendruan kurrë ndonjë përpjekje serioze për të detyruar konvertime 
masive dhe nëse kishte ndonjë arsye, kjo ndoshta ishte dëshira për të marrë taksa për 
kokë për thesarin e shtetit. Vetëm në rastet kur qytetet apo fshatrat i rezistonin pushtimit 
apo kur sunduesit e vendeve refuzonin të pranonin pushtetin Osman, popullatat vuanin 
skllavërimin, humbjen e pasurisë dhe shtëpive ndaj pushtuesve apo emigrantëve 
myslimanë nga Anadolli apo gjetkë. 
 Fitorja e Sırp Sındığıt i dha fund fazës së parë të pushtimeve osmane në Bullgari. 
Edreneja dhe Traka perëndimore ishin të sigurta tashmë. Rezistenca e aleatëve ishte 
shkatërruar. Pjesa më e madhe e Maricës ishte nën kontrollin Osman. Bizanti ishte kthyer 
në vasalitet. Kapja e Filibes kishte hapur rrugët për në Serbi dhe ndikimi hungarez në 
Ballkan kishte marrë goditje fatale. 
 Faza e dytë e pushtimeve të Muratit në Ballkan filloi në vitin 1366 dhe vazhdoi 
deri në fund të sundimit të tij. Tanimë ai kishte zhvilluar një plan të vërtetë pushtimi. Si 
Osmani dhe Orhani, edhe ai organizoi zonat kufitare që ballafaqoheshin me të pafetë në 
zona lufte, por i ndau ato në krahë të djathtë, majtë dhe qendrorë. Provinca lindore 
kufitare apo krahu i djathtë drejtohej nga Murati vetë i cili mori nën kontroll bregun e 
Detit të Zi të Trakës, që më parë ishte marrë nga princi bullgar Gjon Aleksandër (1355 – 
1365) pas vdekjes së Stefan Dushanit. Në këtë mënyrë, bizantinët u prenë nga 
komunikimi i fundit i tyre tokësor me Evropën, duke komunikuar tashmë vetëm 
nëpërmjet detit, ose nga Deti i Zi për në principata apo nga Dardanelet, ku të dyja rrugët 
ktheheshin herë pas here nën kontrollin Osman. Për t’iu përgjigjur kësaj situate të 
dëshpëruar, Jani V, shkoi në Romë (tetor 1369) me shpresën se do të gjente mbështetjen e 
papës duke u kthyer vetë në fenë e Romës. Por paria e Kishës Ortodokse e dënoi këtë 
“konvertim”, duke e parë si një veprim vetjak të perandorit, pa ndonjë rëndësi të madhe. 
Larg marrjes së ndihmës së nevojitur kundër turqve, perandori vetëm se ndau edhe më 
keq shtetasit e tij dhe krijoi më shumë probleme për qëndresën popullore. 
 Fronti perëndimor apo krahu i majtë kufitar vendosur në bregdetin Egje, ishte 
krijuar me qëllim pushtimin e Maqedonisë dhe kryeqytetin e saj, Selanikun. Komandanti 
i tij ishte Evrenoz Beu, një ish-feudal bizantin në Anadoll që kishte hyrë në shërbim të 
osmanëve pas marrjes së Bursës dhe konvertuar në Islam, duke u kthyer në komandantin 
kryesor të ushtrisë nën Orhanin dhe Muratin. Oponentët kryesorë të tij përgjatë krahut të 
majtë ishin bullgarët, të cilët po rezistonin burrërisht deri në shkatërrimin e mbretërisë së 
tyre që erdhi pas vdekjes së Aleksandrit (1371) nga mosmarrëveshjet mes fëmijëve të tij. 
Lëvizja e parë e Evrenozit ishte në Maricë ku ai mori Ipsalën dhe Dimotikën dhe më pas 
në jugperëndim nëpër malet Rodope, ku pushtoi Komotinin (Gymylxhinenë) në brigjet e 
Egjeut më 1371. Më pas ai shkoi në Trakën perëndimore dhe në fushat e Maqedonisë 
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(1371 – 1375), duke ndarë serbët nga bullgarët, mori Kavallën, Dramën, Seresin dhe 
Selanikun dhe dërgoi trupa për në Shqipëri (1385), duke ndihmuar disa princër vendas 
kundër të tjerëve dhe kundër boshnjakëve dhe venedikasve, që po mundoheshin të 
merrnin portet detare. Murati më pas pushtoi Bullgarinë, pushtoi Sofjen dhe detyroi 
Shishmanin të pranonte pushtetin Osman (1376), duke fuqizuar marrëveshjen me 
martesën e sulltanit me bijën e të fundit, Tamarën. Perandori i ri bizantin Andonikus IV 
Paleologu u detyrua të ripërtërinte lidhjet e vasalitetit, duke i dhënë Muratit Gelibollunë, 
që u ishte kthyer bizantinëve përpara një dekade nga kryqtarët latinë të Amadeusit të 
Savojës. 
 Këto suksese në Bullgarinë qendrore dhe në fushat e Maqedonisë dhe Trakës 
hapën rrugët për Kara Timurtashin, komandantin e ushtrisë qendrore osmane, të niste 
fushatën për në luginën e Vardarit nëpër vargmalet e maleve Ballkan në veri dhe 
perëndim ndërmjet viteve 1385 dhe 1389. Duke filluar nga Samakovi, Timurtashi pushtoi 
kalatë kryesore të Manastirit dhe Prilepit në Bullgarinë perëndimore, duke thyer një 
armatë serbo – bullgare në Çirmen, pranë Maricës ndërmjet Edrenesë dhe Svilengradit 
(Mustafa Pasha). Më pas ai marshoi për në Serbinë jugore, ku kapi Nishin (1386) dhe 
detyroi princin serb Llazarin, të pranonte pushtetin Osman dhe të paguante taksat dhe pas 
kësaj marshoi për të nënshtruar shumicën e Serbisë jugore dhe sulmuar deri në Bosnje 
(1386 – 1388). 
 Por me çdo fitore osmanët largoheshin gjithnjë e më tepër nga burimi i forcës së 
tyre dhe hynin më thellë në territoret armike. Ndërsa princi Llazar kishte pranuar si fillim 
pushtetin turk, sukseset e vazhdueshme të Timurtashit e alarmuan atë duke e frikësuar se 
osmanët do ta eleminonin një ditë. Kështu, ai krijoi aleanca me pasardhësit e Dushanit në 
Serbi dhe me mbretin e Bosnjës. Duke përfituar nga problemet e osmanëve me rebelët 
karamanë në Anadoll, aleanca serbe tehu Timurtashin në Ploshnik, në Moravë (1388), 
duke detyruar të fundit të braktiste Serbinë jugore dhe të tërhiqet në Nish. Kjo ishte 
fitorja e parë e rëndësishme kristjane mbi turqit. Llazari fitoi, si rrjedhojë, prestigj të 
pamasë, që i mundësoi të krijonte një aleancë Ballkanike me serbë, bullgarë, boshnjakë, 
vllehë dhe disa shqiptarë, që më parë kishin pranuar pushtetin Osman kur mendonin se 
turqit ishin të pathyeshëm.  
 Megjithatë Murati ishte i aftë të thyente bullgarët shpejt pas humbjes dhe detyroi 
Shishmanin të pranonte pushtetin turk sërish, duke hequr në këtë mënyrë kontigjentin më 
të madh nga ushtria e Llazarit. Pa marrë parasysh këtë humbje, Llazari vazhdoi me 
përpara në themelimin e ushtrisë së tij, duke sjellë ushtarë që vinin nga larg si Bosnja, 
Hungaria dhe Polonia, vende që po arrinin të kuptonin rëndësinë e rrezikut turk. Për t’u 
përballur me kërcënimin, Murati u përpoq të sillte forcat e tij të ndryshme, duke përfshirë 
edhe vasalë nga Bullgaria dhe Bizanti, në ushtrinë e bashkuar. Por ndërsa përpiqej të 
përballej me aleancën ballkanike, ai u detyrua të dërgonte shumicën e ushtrisë së tij në 
Anadoll për t’u përballur me një numër rebelimesh.  
 Situata në Anadoll ishte jashtëzakonisht e komplikuar. E para ndërmjet armiqve të 
Muratit ishte principata e krijuar në Sivas, në pllajën qendrore, nga Kadi Burhanedini, që 
kishte përdorur pozitën e tij si kryeministër i principatës turkmane të Eretnës për të marrë 
pushtetin. Në juglindje ishte shteti i formuar nga turkmanët e Deles së Bardhë (Ak 
Kojunlu), të cilët po shtrinin pushtetin e tyre nga Erzinxhani dhe Dijarbakiri, në 
Anadollin lindor, për në Azerbajxhan dhe në Iranin veriperëndimor. Dhe në jug 
qëndronin karamanët, principata më e fuqishme turkmane e Anadollit qendror, të cilët që 
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nga origjina e tyre në Larende në Taurus ishin zgjeruar në Cicilja, kishin dëbuar 
mamlukët dhe kishin kthyer në vasalë sunduesit e Armenisë së Vogël përpara se të 
përparonin për në Anadollin qendror dhe të merrnin Konjën, qendrën e Perandorisë së 
vjetër Selxhuke, në kryeqytetin e tyre. Si përgjigje ndaj këtyre kërcënimeve, Murati 
fillimisht ndoqi politikën e të atit duke avancuar në Anadoll me mënyra paqësore. Ai 
martoi të birin, Bajazitin, me të bijën e sunduesit turkman të Germijanit, duke marrë si 
pajë të saj të gjithë gjysmën e principatës fqinje me karamanët së bashku me Kytahjanë. 
Më pas ai u kërkoi sunduesve të Hamitit t’iu blente pjesën më të madhe të territoreve 
kufitare me karamanët, së bashku me zonën liqenore të Bejshehirit dhe Akshehirit dhe 
kryeqendrën Eğridir, duke kufizuar kështu Germijanin dhe Hamitin në pjesët 
perëndimore të territoreve të tyre, sa më larg karamanëve të ishte e mundur. 
 Këto lëvizje sollën osmanët në Malet Taurus. Karamanët, si rrjedhojë, u alarmuan 
për më tepër ngaqë përparimi në Iran i një pushtuesi të ri nga Azia Qendrore, 
Timurlengu, kishte mbushur Anadollin me një numër të madh nomadësh turkmanë, 
shumica e të cilëve i ishin bashkuar ushtrisë së Muratit nga joshja e mundësive për para 
në Evropë. Siç duket, në një përpjekje për të larguar vëmendjen e Muratit nga Aleanca 
Ballkanike, Venediku, Serbia dhe Papa inkurajonin karamanët të sulmonin osmanët. Si 
rrjedhojë, karamanët pushtuan shumicën e tokave që Murati kishte blerë nga hamitët. Për 
të ruajtur prestigjin në Anadoll dhe për të pasur krahët të sigurtë Murati ishte i detyruar të 
largohej nga rreziku i ardhur nga Llazari. Duke pasur frikë se turkmanët e ushtrisë së tij 
nuk do ta mbështesnin në luftë kundër një principate turkmane, ai organizoi një forcë me 
vasalët e tij të dërguar nga princërit bullgarë, duke përdorur vullnetarë të krishterë të 
sulmonin shtetin mysliman turkman. Si përfundim, Murati i rifitoi tokat e tij në Hamit 
dhe vendosi autoritetin e tij në shumicën e Anadollit. Thuhet se osmanët përdorën topa 
dhe musketa kësaj here kundër karamanëve dhe me këtë sukses Murati i solli ata më pas 
në Evropë duke i përdorur me efekt të konsiderueshëm kundër ushtrive kristjane të 
Llazarit. Ndërsa Murati po kthehej në perëndim, ai pushtoi fushat e Qyprisusë (Köprü Su) 
dhe të Mangat Çajit nga principata e Tekesë. Në këtë mënyrë, zotërimet e tij të reja u 
lidhën me Mesdheun duke i lejuar të këtë akses nga deti. Si pasojë, fronti lindor ishte 
tashmë i sigurt sërish dhe Murati ishte sërish në gjendje të çonte ushtritë e tij në Evropë 
për t’u përballur më Unionin Ballkanik. 
 Beteja vendimtare (1389) do të kryhej në Kosovë, në perëndim të Prishtinës dhe 
ndërmjet Mitrovicës e Shkupit, në Jug të Serbisë. Ndër princërit ballkanas që shoqëronin 
Llazarin ishte mbreti Tvrko i Bosnjës, Vuk Brankoviçi, dhëndri i Llazarit, princi Vllah 
Mirkea i Madh, si dhe Gjergj Kastrioti, një nga princërit shqiptarë. Perandori bizantin 
Gjoni V nuk mori pjesë, si pasojë e nënshtrimit formal ndaj Muratit dhe në fakt si pasojë 
e mungesës së komunikimit të drejtpërdrejtë me forcat ballkanike dhe pamundësisë për 
t’u bashkuar me ta edhe nëse do të dëshironte. Murati e mori vetë komandën e ushtrisë 
osmane dhe shoqërohej nga Kostandini, princi bullgar i Këstendilit, një numër i vogël 
princërish serbë rivalë të Llazarit dhe disa princër turkmanë nga Anadolli me ndjekësit e 
tyre, në veçanti nga Saruhani, Ajdëni, Mentesheja, Hamiti dhe Tekeja. Burimet historike 
mbi këtë luftë ndryshojnë shumë mbi numrin e ushtarëve që merrnin pjesë, por mesa 
kuptohet, Bashkimi Ballkanik kishte rreth 100.000 vetë, ndërsa Murati nuk kishte më 
shumë se 60.000 vetë në rastin më të mirë. Gjatë luftës, Llazari dhe forcat e tij fillimisht 
fituan epërsi, por dezertimi në fund i forcave të Vuk Brankoviçit duket të ketë ndryshuar 
rrjedhën. Murati vetë u vra, por biri i tij, princ Bajaziti, mori kontrollin dhe udhëhoqi 



 35 

osmanët drejt fitores. Disa burime tregojnë se fitorja ishte siguruar nga Murati dhe se ai 
ishte vrarë më pas. Sido që të jetë e vërteta, Beteja e Kosovës ishte suksesi i parë osman  
kundër një aleance ushtarake evropiane. Ajo shkatërroi qëndresën e fundit të organizuar 
në Ballkan, në jug të Danubit, hapi Serbinë veriore ndaj pushtimit osman dhe veçoi 
Hungarinë si oponentin e vetëm të rëndësishëm në Evropën Juglindore. Fitorja 
nënkuptonte se tashmë Serbia, si Bullgaria, ishte nën kontrollin e sigurt osman, edhe pse 
si më parë osmanët mbanin pushtetin e tyre nëpërmjet princërve vasalë. Në më pak se dy 
dekada pasi Murati kishte marrë fronin, 30 vjet pasi Orhani kishte kaluar në Evropë, 
osmanët kishin siguruar sundimin e tyre mbi Evropën Juglindore, duke lënë jashtë 
kontrollit të tyre vetëm principatat, Bosnjën, Shqipërinë dhe pjesë të Greqisë. 
 
 
Institucionet dhe shoqëria osmane në shekullin e katërmbëdhjetë 
 
Ardhja në pushtet e Bajazitit I shënon një ndryshim rrënjësor nga politikat dhe traditat 
shtetërore osmane nën Osmanin dhe të ruajtura nga Orhani dhe Murati. Për të shpjeguar 
ndryshimin në fjalë në mënyrë të plotë, origjinën, implikimet dhe rezultatet ne më parë 
duhet të shqyrtojmë zhvillimin e institucioneve osmane gjatë shekullit të katërmbëdhjetë 
nën tre udhëheqësit e parë. 
 
 
 
Ndërtimi i qeverisë dhe i administratës osmane 
 
Shndërrimi i principatës kufitare të Osmanit në shtet dhe më pas në Perandori ndryshoi 
edhe marrëdhëniet e sunduesit të saj me ndjekësit. Si kryetar fisi, si bej kufitar dhe më 
pas si bej i pavarur, kreut osman i duhej të mbante mbi vete drejtimin e qeverisë dhe të 
ushtrisë osmane. Administrata dhe ushtria ishte e formuar nga të njëjtit njerëz, shumica 
pra anëtarë të familjeve të fisshme turkmane dhe ndjekësve të tyre nomadë së bashku me 
pak konvertë të krishterë. Gjatë paqes ata mblidhnin taksa nga tokat e pushtuara, ndërsa 
gjatë luftës ata drejtonin ushtrinë dhe merrnin plaçkën e luftës. Kryeqyteti i tyre ishte aty 
ku ndodhej komandanti dhe beu. Përgjatë gjithë kësaj kohe, lideri osman nuk ishte asgjë 
me tepër sesa një kryetar fisi, i gatshëm të ruante besnikërinë fisnore dhe klanore që e 
ndiqte atë për sa kohë që çonte fisin e tij në toka të mira dhe plaçkë lufte. Në këshillet e 
pleqve ai ishte i barabartë me të tjerët. Liderë individualë dhe ndjekësit e tyre mund ta 
braktisnin atë dhe në fakt bënin kështu kur ai nuk arrinte të fitonte sa ata kërkonin, apo 
për arsye të cilat atyre i dukeshin normale. Çdokush që donte të kontaktonte me liderin 
osman mund të bënte kështu në kampin e tij pa u dashur të kryejë ndonjë rit të veçantë 
apo shenjë kortezie. Autoriteti i Beut shkonte vetëm në rolet e tij si udhëheqës militar i 
klaneve aleate. Në çështjet e brendshme, çdo klan apo fis kishte autonomi. Secili zgjidhte 
çështjet e drejtësisë sipas normave dhe traditave të vendosura nga pleqësia e tyre pa pasur 
ndonjë ndërhyrje nga osmanët. Lideri osman mund të ndërhynte vetëm në 
mosmarrëveshjet ndërmjet klaneve dhe edhe atëherë si ndërmjetësues. Shumica e 
mosmarrëveshjeve zgjidheshin sipas ligjeve të vendosura fisnore, ku ligji islam dhe 
juristët myslimanë kishin shumë pak ndikim, edhe pse osmanët dhe ndjekësit e tyre 
pretendonin të ishin gazinj. 



 36 

 Nën një qeverisje të tillë, ç’kuptim kishte sundimi territorial? Çfarëdo 
administrate që ekzistonte në territoret e hershme osmane kishte karakter vetëm financiar. 
Secili klan, fis apo familje mblidhte të ardhurat që mundte në tokat që pushtonte si pjesë 
e ushtrisë osmane. Pas pushtimeve ata kishin të drejtë të mblidhnin taksa sa më 
rregullisht që të mundeshin. Administrata nuk kishte as kohën dhe as detyrën të 
ndërhynte në proçedurat e pasurisë, mbajtjes së pasurive të patundshme apo bujqësisë apo 
operacioneve tregtare ndaj klaneve për sa kohë që ata paguanin taksat. I vetmi avantazh 
që bejlerët osmanë kishin mbi komandantët në shkëmbim për pozitën si liderë që ata 
kishin, ishte e drejta e mbledhjes së taksës shtesë mbi të ardhurat, një të pestën e pasurisë 
së marrë në luftë, të quajtur pençik (persisht; një e pesta). Në këtë kohë thesari shtetëror 
dhe ai i sunduesit ishin të njëjtë, ku pasuria e sunduesit krijohej nga pençikët që vinin nga 
ndjekësit. Beu duhej më pas që me këtë pasuri të mbulonte çdo nevojë që paraqitej. 
Çfarëdo politike e përbashkët që duhej të ndërmerrej, vendosej nga këshilli i pleqësisë së 
fisit. Në këtë këshill, beu kishte ndikim të fortë por pa dyshim jo të vetmin. Ne mund të 
themi se ai ishte i pari ndërmjet të barabartëve në një formë joformale demokracie 
fisnore. 
 Por ndërsa sukseset osmane shtoheshin dhe territori nën sundimin e tyre sa vinte e 
shtohej, sidomos në Evropë, bejlerët filluan të adoptonin titullin sulltan, që i lejonte ata të 
kishin pushtet të plotë shekullor që i legjitimonte në të gjitha fushat, që jo 
domosdoshmërisht mbuloheshin nga ligji islamik.1 Ligjet e thjeshta fisnore ishin të 
pavlefshme kur principata u kthye në Perandori. Armiqtë tashmë qëndronin larg tokave të 
pushtuara dhe sundimi kryhej nga osmanët dhe ndjekësit e tyre. Perandoria kishte fronte 
të shumta dhe siç kemi parë, një mori ushtrish duhet të organizoheshin për t’u përballur 
me ato. Si rrjedhojë, ishte një kërkesë e pashmangshme që detyrat administrative, legale 
dhe financiare në qendër, duhej të ndaheshin nga ato ushtarake. Taksat duhet të 
mblidheshin për të mbështetur komandantët dhe ushtarët kur ata ishin larg. Thesari i 
sulltanit duhej të ndahej nga ai i shtetit në mënyrë që të kishte të ardhura të rregullta dhe 
të sigurta pa detyruar sulltanin të mbante administratën nga xhepi i tij. Ndërsa shteti 
zgjerohej, kompleksiteti i taksave për të qeverisur dhe luftuar në të njëjtën kohë e bënin të 
nevojshme të zhvillohej nga struktura e thjeshtë fisnore në struktura të ndara 
institucionale, karakteristike për shtetet e organizuara. Nën Orhanin dhe sidomos nën 
Muratin I, ishin krijuar institucione të reja për të përballuar nevojat e kohës. 
 Ndërsa institucionet qeveritare dhe ushtarake osmane zhvilloheshin, kishte një 
numër faktorësh që përcaktuan strukturat e tyre. Traditat e lëna nga dinastitë e vjetra 
turke të Azisë Qendrore luajtën një rol të ndjeshëm edhe pse jo dominant në ndryshimet 
në fjalë. Ndikimet në fjalë ishin dobësuar tashmë në Irak dhe Anadoll nga ndikimi i 
epërsisë së qytetërimit islam të abasidëve dhe selxhukëve. Megjithatë, ndërsa me mijëra 
nomadë vazhdonin të depërtonin në Anadoll ndërsa largoheshin nga mongolët dhe 
Timurlengu, sillnin me vete format e veçanta të organizimit ushtarak turk, të strukturës 
zyrtare dhe të taksimit – ku të gjitha këto forma u bënë pjesë integrale dhe themelore të 

                                                 
1 Ndërsa pretendohet se titulli është dhuruar nga Kalifi Abasid në hije, i cili mbahej nga mamlukët në Kairo 
pas pushtimit të Bagdadit në 1258 nga mongolët, një gjë e tillë duket e pavërtetë, ngaqë mamlukët vetë e 
pretendonin titullin në fjalë dhe ishin kundërshtar të ashpër të osmanëve për superioritet në botën islame. 
Por mesa duket, titulli ka ardhur si pasojë e prestigjit të lartë që osmanët fituan si rezultat i pushtimeve dhe 
sundimit në territoret kristiane. 
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sistemit osman. Një traditë tjetër e rëndësishme ishte Islami Sunit (Ortodoks), i zhvilluar 
nga perandoritë klasike të Islamit dhe i marrë dhe zhvilluar nga selxhukët. Islami sunit u 
kthye në fe shtetërore edhe pse mes turkmanëve dominonte misticizmi heterodoks. Të 
gjithë institucionet ligjore, xhamitë dhe shkollat së bashku me Sheriatin (ligjin fetar) u 
mbështetën dhe u ngritën nga hierarkia ortodokse e ekspertëve fetarë që promovonte dhe 
drejtonte atë. Siç do të shohim më poshtë, elementi më i rëndësishëm në strukturën 
qeveritare, vezirati, sistemi i iktës për mbledhjen e taksave dhe taksat individuale, të 
gjitha u adoptuan nga sistemi i Islamit klasik. Megjithatë, sufizmi, vazhdoi të jetë një 
rrymë me influencë intelektuale dhe fetare, sidomos në shekujt e hershëm të perandorisë. 
 Dhe më në fund ishte tradita bizantine. Duke asimiluar një shoqëri aktive 
bizantine në Anadoll dhe Evropë, osmanët pa dyshim që trashëguan mënyrat bizantine të 
kryerjes së punëve – feudet bizantine, taksat, ceremonitë, zyrtarët dhe administrata. Në 
shumë raste fasada e qytetërimit islam hidhej mbi institucionet e importuara gjetkë, duke 
ju dhënë atyre emra islamikë, ndërsa substanca ngelej bizantine, të paktën dy shekuj 
përpara se pushtimi i botës arabe do t’i jepte rrol mbizotërues qytetërimit islam në 
perandorinë osmane. Praktikat në ceremonitë gjyqësore dhe administratën qendrore ishin 
të ndikuara nga praktika bizantine. Duke filluar nga kohët e selxhukëve dhe duke 
vazhduar më pas në shekullin e katërmbëdhjetë, gratë bizantine dhe kristjane ishin pjesë e 
haremeve të sunduesve selxhukë, turkmanë dhe osmanëve të hershëm. Nëna e sunduesit 
selxhuk Izudin II ishte bija e një princeshe greke. Izudini II tregohet se ishte pagëzuar në 
fshehtësi duke lejuar më pas ndërhyrje të fuqishme të grekëve në pallatin e tij. Gruaja e 
Orhanit, Theodhora, e bija e Kantakuzenit, thuhet të ketë mbetur kristjane dhe të ketë 
ndihmuar të krishterët e Bithinias ndërsa ishte në pallatin osman. Murati I dhe Bajaziti I i 
kishin nënat e tyre kristjane – greke. Murati vetë u martua me princeshën bullgare 
Tamara dhe me princeshën bizantine Helena. Ndërsa Bajaziti u martua me Dhespinën, të 
bijën e princ Llazarit. Të gjitha këto gra sollën në me vete këshilltarët e tyre të krishterë 
në pallatin osman, duke përfshirë këtu edhe praktikat e pallatit perandorak osman dhe 
ceremonitë e tij që u zhvilluan në këtë shekull të rëndësishëm. Ne do të shohim më vonë 
sesi influenca e tyre shtyu sulltan Bajazitin I të ndryshohej nga një lider gazinjsh në 
pushtues të principatave myslimane – turkmane të Anadollit. 
   Princërit vasalë të krishterë të Ballkanit përveç dërgimit të ushtarëve ndaj 
osmanëve, dërguan tek të fundit edhe këshilltarë që ndihmonin në zhvillimin e 
administratës dhe institucioneve provinciale dhe qendrore osmane. Përsa kohë që 
konvertimi nuk ishte kusht për të shërbyer në administratën osmane, shumë të krishterë i 
shërbyen sulltanëve si oficerë, ushtarë dhe administratorë. 
 Të përcaktosh thellësinë e ndikimit të influencës turke, islamike dhe bizantine në 
institucionet e perandorisë osmane është tepër e vështirë. Problemi në rastin tonë 
ndërlikohet më thellë edhe nga burimet e kufizuara që gjenden për këtë subjekt dhe për 
më tepër nga vetë fakti se perandoritë islamike dhe bizantine ishin të ngjashme në shumë 
aspekte si rrjedhojë e komunikimit të tyre për shumë shekuj, përpara ardhjes së 
osmanëve, në të njëjtën mënyrë siç ishin shkëmbyer kultura helene dhe persiane në kohët 
më të hershme. Ato ndanin karakteristikat tradicionale të Lindjes së Mesme të përzierjes 
ekstreme të popullatave dhe feve, dhe, si rrjedhojë kishin probleme të njëjta që duhej të 
zgjidheshin në mënyra të ngjashme. 
 Megjithatë në disa zona të veçanta të jetës osmane, mund të dallohen ndikime 
specifike. Ne kemi theksuar më parë se si ndikimi bizantin mbi Muratin I dhe Bajazitin I i 
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shtyu ata të braktisnin sistemin fisnor të gjykatës osmane dhe të pranonin format e 
sundimit perandorak. Si sulltanë, sunduesit osmanë filluan të veçohen nga masat. Duke 
mos qenë të arritshëm, ata filluan të reformonin takimet e tyre nëpërmjet ceremonive të 
pallatit të huazuara nga persët dhe bizantinët. Duket qartë se një numër titujsh pallati 
erdhën nga bizantinët mes osmanëve me tendencë të qartë, e cila është e rrallë në 
historinë e perandorive turke, për të përqendruar pushtetin në institucione tepër të 
centralizuara qeveritare në vend që pushteti të ndahej mes anëtarëve të familjes sunduese 
dhe ushtarakëve të lartë.  Për më tepër kjo taktikë i dha mundësi osmanëve të shmangnin 
rënien e shpejtë të perandorisë dhe një jetë jashtëzakonisht të gjatë të saj, e cila përbënte 
një ndryshim rrënjësor që nuk gjendet në perandoritë e mëhershme turke. 
 Si rezultat e rritjes së kompleksitetit të funksioneve shtetërore dhe ushtarake dhe 
izolimi nga punët e përditshme të shtetit, sulltanët nuk mundeshin dot pas kësaj të 
merreshin me hollësitë shtetërore. Për të siguruar ndihmën e nevojshme në këtë sferë, 
atyre iu duhej të delegonin detyrat e tyre civile dhe ushtarake ndaj ministrave ekzekutivë 
të cilëve iu dha titull selxhuk, vezirë. Orhani i cili ushtronte detyrat e atit të tij të moshuar 
rreth viteve 1320, shërbente në fakt si vezir. Pasi Orhani ishte anëtar i familjes sunduese, 
i emëruar si trashëgues i pushtetit atëror, precedenti i vendosjes së vezirëve jashtë rrethit 
familjar osman, do të vendosej nga vetë Orhani, kur ai emëroi Alaudin Pashën si vezir, 
me fuqi të barabartë me të një kryeministri. Përveç vezirëve që vendoseshin si 
komandantë dhe guvernatorë civil në provincat e pushtuara, të tjerë u krijuan më vonë për 
të mbajtur detyrimet administrative dhe financiare. Për t’u dhënë autoritet, vezirëve u 
jepej titulli BE dhe sipas stilit të vjetër turk të autoritetit atyre iu caktohej një numër i 
ndryshueshëm bishtash kali të cilët ndikonin gradën dhe autoritetin e tij.2 Secili vezir më 
pas ndërtonte oborrin apo departamentet e tij për të manifestuar kështu pushtetin dhe të 
mundësonte kryerjen e detyrës. Më i rëndësishmi nga të gjithë postet ishte ai i thesarit të 
shtetit (Hazine-i Amire), që tashmë qëndronte i ndarë nga sunduesi. Organizimi i çdo 
departamenti dhe thellësia mbi të cilën mbështetej ai në traditën islamike, bizantine apo 
turke, varej në shumicën e rasteve nga edukimi dhe njohuritë e vezirëve dhe këshilltarëve 
në këtë erë institucion-ndërtuese. 
 Politika shtetërore diskutohej dhe vendosej nga këta vezirë në takime që u 
emërtuan me termin pers “Divani-i Hümayun” (Këshilli Perandorak). Fillimisht divani 
kryesohej nga sulltani, i cili merrte shumicën e vendimeve financiare. Por ndërsa 
funksionet shtetërore ktheheshin më komplekse dhe sulltanët izolonin veten nga vezirët, 
njëri nga të fundmit zgjidhej për të përfaqësuar sulltanin si kryetar i këshillit dhe 
koordinator i të gjithë vezirëve. Ky kryeministër, i quajtur sadr-ı azam nga osmanët dhe 
grand vezir në perëndim, do të shndërrohej në zyrtarin kryesor ekzekutiv të shtetit duke 
filluar nga vitet 1360. 

Nën Këshillin Perandorak, administrata provinciale osmane ishte aq e përzier në 
punët ushtarake saqë ato duhet t’i diskutojmë bashkë. Fillimisht të gjithë ushtarët e 
ushtrisë osmane ishin kalorës turkmanë, të cilët organizoheshin në klane dhe fise nën 
udhëheqjen e kryetarëve të fiseve apo udhëheqësve fetarë. Ata ishin pothuajse të gjithë 
kalorës, të armatosur me shigjeta, harqe dhe ushta. Ata që caktoheshin të ruanin zonat 
kufitare apo pushtonin dhe sulmonin tokat kristjane shpërbleheshin në përgjithësi me 

                                                 
2 Në këtë kohë bejlerëve të zakonshëm u jepej një bisht kali, që tregonte rangun e udhëheqësit osman, kur 
ata ishin vetëm bejlerë dhe jo sulltan; bejlerbejtë mbanin dy, kryeveziri tre, dhe sulltani katër. 
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plaçkën e luftës. Megjithatë Orhani arriti të kuptonte se ushtarët e padisiplinuar ishin 
jofrytdhënës në rrethimin dhe marrjen e qyteteve të fortifikuara. Ndërsa nomadët në fjalë 
ishin të dobishëm në mundjen e armikut, dëshira e tyre për plaçkë ishte shkatërrimtare 
për përpjekjet për të krijuar institucione të qëndrueshme në tokat e pushtuara. Selxhukët 
nga ana e tyre e patën zgjidhur problemin e nomadëve të pabindur duke i dërguar ata drejt 
kufijve dhe osmanët filluan të bënin po të njëjtën gjë. Por përpara se Orhani të çlirohej 
nga nevoja e shërbimit të tyre ushtarak, atij iu desh të zëvendësonte të parët me një ushtri 
të re. Si rrjedhojë, ai organizoi një ushtri të re me ushtarë, të cilët në vend të plaçkës së 
luftës apo përmbushjes së detyrimeve fetare që kishin më parë ushtritë, paguheshin me 
rrogë fikse. Ata të organizuar si këmbësorë u njohën si jaja, ndërsa kalorësit u quajtën 
myselem (müsellem). Ushtria e re përfshinte të krishterë dhe turq myslimanë, por ndërsa 
osmanët lëvizën në Ballkan nën Muratin, të parët i anashkaluan numerikisht turqit. 
Ndërsa ushtria e re rritej në madhësi dhe forcë, sunduesit osmanë ishin në gjendje të 
shtynin turkmanët drejt kufijve dhe t’i përdorin si trupa goditëse, ku ata do të njiheshin 
me emrat “akinxhinj” (“akıncı”, apo sulmues) dhe delinj (“deli”, apo “të marrë”) në vend 
të termit “gazinj”. Por në të njëjtën kohë, trupat në fjalë u treguan më të aftë sesa ushtria 
shtetërore osmane, duke hyrë deri thellë me sulmet e tyre në territoret armike në Greqi, 
Hungari dhe edhe Austri në kërkim të të ardhurave. Në Ballkan ata ishin caktuar të ruanin 
zonat më pak të arritshme të kohës, sidomos në Bosnje, Shqipëri dhe Mal të Zi. Pikërisht 
në këto zona ku rezistenca kristjane zgjati për kohë të gjatë, u vendos një numër i madh 
turkmanësh, gjë që do të shtonte diversitetin etnik të popullatave. Në vendet e tjera, ku 
sunduesit ballkanikë pranuan sundimin osman me pak apo aspak qëndresë, vendosja e 
elementit turk dhe ndërhyrja në popullatat kristjane ishte e vogël. Me kalimin e kohës 
forca osmane filloi të kthehej gazije më tepër në teori sesa praktikë. 

Nën Muratin I, jajatë dhe myselemët qëndruan si ushtria e përhershme osmane, 
edhe pse në këtë kohë ata kompensoheshin në pjesën më të mirë të rasteve me feude 
provinciale në vend të rrogave.  Megjithatë, Murati ishte i pakënaqur me cilësinë e 
njerëzve që i shërbenin vendit vetëm për para dhe qëndronin në shumicën e rasteve nën 
kontrollin e komandantëve të tyre. Për këtë arsye ai filloi të organizonte një ushtri të re të 
ndërtuar nga “skllevërit e Portës” (“kapıkulları”; njëjës: “kapıkulu”). Këta njerëz vinin te 
sunduesi si pjesë e pençikut, apo një të pestës së plaçkës së kapur në luftë nga armiku. 
Ndërsa më herët Murati merrte pjesën e tij në para, tashmë e përdori pjesën e tij të luftës 
për të ndërtuar një ushtri e cila do të ishte nën kontrollin dhe komandën e tij direkte. Kur 
këta të rinj vinin te sulltani, ata edukoheshin në gjuhën turke, mësonin rreth islamit, 
arabisht dhe pjesët e tjera të kulturës osmane. Më pas, atyre u jepej stërvitje ushtarake 
dhe organizoheshin si këmbësorë, të quajtur jeniçerë (“Yeni Çeri”, Forca e Re), apo 
trupat jeniçere, ndërsa kalorësit do të njiheshin me emrin “spahinj” (Sipahi). Si rrjedhojë 
jajave dhe myselemëve do t’u kushtohej më pak rëndësi në ushtri, duke kthyer kështu 
kapëkullutë, të cilët do të zëvendësonin nomadët dhe ushtarët me pagesë në pushtimet 
osmane, të cilat do t’i shpërblenin të fundit me toka për përpjekjet e tyre. Duhet të mos 
harrohet të përmendet se gjatë fundit të shekullit të katërmbëdhjetë që procesi në fjalë po 
merrte pjesë dhe trupat e reja po zëvendësonin të vjetrat, se ushtria osmane në shumë 
raste ishte e varur në efektivitetin dhe kontributet e trupave që i asaj i dërgoheshin nga 
vasalët ballkanas. 

Në zonat ku sundimi osman ishte vendosur në mënyrë të drejtpërdrejtë, ishte 
vendosur sistemi i vjetër selxhuk i iktasë, që tani quhej muka’ta. Pjesë të territoreve të 
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pushtuara ndaheshin në muka’ta të cilave më pas i jepej emri timar (feud). Sistemi i 
mëparshëm taksativ së bashku me praktikat feudale të zhvilluara në erën bizantine u 
ruajtën apo ndryshuan shumë pak. Timaret i jepeshin komandantëve osmanë si shpërblim 
për shërbimin e tyre dhe për t’i bërë ata sundues të provincave ku ata vendoseshin. Përveç 
detyrimeve administrative, mbajtësit e timareve, duhej të ushqenin, stërvitnin dhe 
furnizonin ushtarët për në ushtri kur nevojitej, duke lënë kështu thesarin shtetëror të 
paprekur nga ky obligim. E njëjta gjë vlente edhe për jajatë dhe myselemët të cilët 
fillimisht ishin me pagesë, por kur komandantët e tyre u pajisën me timare, ata kaluan 
nën varësi të timarit, gjë të cilën pësuan më pas edhe degët e kalorësisë së kapëkulluve. 

Qoftë për qëllimet ushtarake, ashtu edhe për ato administrative, timarmbajtësit u 
grupuan më vonë në divizione të quajtura allaje (“alay”, apo regjiment), të cilat 
udhëhiqeshin nga allajbeu dhe më pas në organizime më të mëdha të njohura si sanxhaqe 
apo liva (flamurtarë), të cilat drejtoheshin nga sanxhakbeu. Në majë të hierarkisë së 
organizimit osman qëndronin guvernatorët, të quajtur bejlerbej (apo beu i bejlerëve), të 
cilët sundonin mbi ejaletet (“eyalet”, provincat). Brenda këtyre strukturave timarmbajtësit 
përmbushnin të gjitha detyrat e administrimit vendas, duke u kujdesur që toka të punohej 
dhe që tregtarët të vazhdonin aktivitetin e tyre kështu që të ardhurat taksore të vileshin 
normalisht dhe më pas të matnin, të caktonin dhe të mblidhnin taksat e të ruanin rendin 
dhe sigurinë. Në secilin sanxhak gjykatësit myslimanë (kadinjtë) kujdeseshin për 
administratën bashkiake dhe vendore dhe për mbajtjen e drejtësisë në bashkëpunim me 
shefat e policisë (subashët) që emëroheshin nga sanxhakbeu. Kështu elementi ushtarak 
dhe fetar i Klasës Qeverisëse osmane bashkëpunonte për të siguruar rendin dhe 
drejtësinë. 

Sanxhaku më i rëndësishëm osman i shekullit të katërmbëdhjetë ishte ai i 
Hydavendigjarit (Hüdavendigâr), që përfshinte edhe kryeqytetin e Bursës, i cili ishte nën 
sundimin personal të sulltanit. Si rrjedhojë, Kadiu i Bursës konsiderohej si zyrtari më i 
rëndësishëm gjykues i perandorisë, ai kishte vend në pallatin perandorak dhe emëronte të 
gjithë kadinjtë e tjerë. Struktura administrative e autoritetit qëndronte në vend ndërsa 
sunduesi udhëhiqte timariotët në luftë, duke kombinuar kështu në mënyrë të plotë rolet 
militare dhe administrative në sistemin osman.  

Për sa kohë provincat e pushtuara evropiane ishin të organizuara sipas sistemit të 
timarit dhe dhënë fisnikërisë turke që drejtonin ushtritë osmane, tokat nën zotërimin e 
tyre u zhvilluan në ferma masive me të ardhura të bollshme. Si rrjedhojë, ushtarët nën 
sundimin e timariotëve, që paguheshin nga të parët, bindshmërinë do ta kishin ndaj 
timariotëve në vend të sulltanit. Si rezultat, gjatë rrjedhës së shekullit të katërmbëdhjetë, 
fuqia dhe pushteti i fisnikërisë turke u rrit së tepërmi në krahasim me atë të sunduesit. Ky 
proces kulminoi në fund të shekullit kur familja e fisshme turkmane e çandarllëve mori 
postin e kryevezirit, duke përqendruar në duart e veta një pushtet oligarkik. 

Përveç timarit, disa toka të pushtuara u dhanë si prona private (mülk) apo u 
zhvilluan në toka vakëfnore për fondacionet fetare. Pronat private jepeshin zakonisht në 
zonat kufitare ndaj udhëheqësve të gazinjve dhe për të inkurajuar vendosjen e turkmanëve 
të sjellë nga lindja për të luftuar të pafetë. Ndërsa vakëfet u krijuan për të ndihmuar dhe 
promovuar zhvillimin e institucioneve fetare islamike në tokat e pushtuara dhe për të 
mundësuar shërbimet publike siç ishin hamamet, burimet, hotelet dhe mirëmbajtja e 
rrugëve dhe furnizimit me ujë. Pjesa më e mirë e të ardhurave në tokat e pushtuara mbetej 



 41 

në duart e fisnikërisë turke, të cilët monopolizuan në këtë mënyrë pushtetin shtetëror dhe 
ushtarak përgjatë shekullit në fjalë.  

Për të kufizuar pushtetin e fisnikërisë Murati I kërkoi të zhvillonte armatat e 
ushtarëve vasalë të krishterë dhe ktheu kapëkullarët si trupa të tij personale, duke i kthyer 
në të pavarur nga ushtria e rregullt. Për më tepër, ai kopjoi sistemin e selxhukëve të 
stërvitjes së skllevërve të rinj apo gulamëve (rininë e huaj) dhe themeloi institucionin e 
devshirmesë (fjalë për fjalë; mbledhjen e të rinjve), nëpërmjet mobilizimit të rregullt të 
djemve të krishterë nga Ballkani, ku më të mirët e të cilëve hynin në ushtri dhe në pallatin 
perandorak. Megjithatë fisnikëria turke vazhdoi të udhëhiqte ushtritë pushtuese dhe të 
përfitonte kështu shumicën e fryteve; kështu që ata mbështesnin pushtimet e mëtejshme 
ndërsa forcat e skllevërve dhe këshilltarët e krishterë në pallat mundoheshin të bindnin 
sunduesin të shtynte pushtimet e tij drejt Anadollit turko-mysliman, duke mos lejuar në 
këtë mënyrë fuqizimin e rivalëve të tij. Këtu në shohim shfaqjen e tensioneve të 
brendshme të cilat do të shkatërronin shtetin osman dhe do të sillnin vdekjen tragjike dhe 
fundin e papritur të sundimit të Bajazitit I në fillim të shekullit të pesëmbëdhjetë. 

 
 
 
Shoqëria osmane në shekullin e katërmbëdhjetë 
 
Cilat ishin efektet e ekspansionit osman mbi masat popullore që përbënin shoqërinë 
osmane? Gjatë pushtimeve, lëvizja e shpejtë e ushtrive dhe nomadëve mbi zonat e 
banuara shpesh dhe në mënyrë të pashmangshme reduktonte popullatat vendase – kjo jo 
vetëm nga vdekjet në beteja por gjithashtu edhe nga uritë, sëmundjet dhe largimet masive 
nga zonat e luftës. Por në shumicën e rasteve popujt e pushtuar qëndronin aty ku ishin. 
Turkmanët nga ana e tyre, vendoseshin në zonat ku kishte qëndresë më të madhe ndaj 
ardhjes osmane dhe gjithashtu në qendrat kryesore ushtarake si Edrene (Adrianopojë), 
Filibe (Filipopolis), Sofje, Selanik, Tërhallë, Larisë dhe Shkup ku shohim influenca turke, 
por pa harruar se ato qëndruan si koloni përkrah masës më të madhe të popullsisë që 
vazhdonte të qëndronte kristjane. 
 Si rrjedhojë, provincat e pushtuara dëshmuan një mbijetesë të konsiderueshme të 
traditave kristjane. Transmetime kulturore ndodhën në të shumtën e rasteve në zonat në të 
cilat nuk pati interferencë nga nomadët turq si në bujqësi, tregti dhe jetën detare. Tradita 
e shkruar bizantine ishte ndikuese fillimisht, por më vonë këto dhe aspekte të tjera 
qeverisëse dhe jetësore u shkrinë me trashëgiminë e perandorive të mëhershme islamike. 
Ngaqë ligji islamik ishte i mirëzhvilluar dhe ngaqë të krishterët dhe çifutët lejoheshin të 
ruanin traditat e tyre legale nën sundimin osman, huazimet në këtë fushë ishin të vogla. 
Në fushën e arteve dhe artizanatit popullatat kristjane dhe myslimane të ardhura nga 
Lindja e Mesme kishin tradita të zhvilluara fuqishëm që mbijetuan duke jetuar me njëra 
tjetrën nën osmanët, me një përzierje dhe pasurim të ndërsjelltë.3 
 Në fushën e feve, ndërsa institucionet formale islamike nuk kishin ndonjë nevojë 
për të huazuar nga influenca bizantine, islami mistik heterodoks gjente gjithnjë hapësira 
për të huazuar elementë nga fetë e tjera që haste rrugës. Në të njëjtën mënyrë si turqit 

                                                 
3 S. Vryonis, “Ligjet Bizantine dhe Formalitetet Osmane”, Dumbarton Oaks Papers, nos.23-24, Vashington 
D.C., 1969-1970, f.280 
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paganë të Azisë Qendrore sollën elementët shamanistë në islam, në Anadollin osman 
praktikat dhe besimet kristjane hynë në islam nëpërmjet konvertimit të të krishterëve dhe 
observimeve dhe asimilimit social. Adhuruesit mistikë myslimanë adoptuan kultet e një 
numri shenjtësh të krishterë, duke i barazuar ata me shenjtët e tyre islamik – Shën 
Gjergjin dhe Shën Theodhorin me Hidër Eljazin, Shën Nikollën me Sari Salltëkun, Shën 
Sharalamposin me Haxhi Bektashin dhe kështu me radhë. Myslimanët u influencuan edhe 
nga praktikat kristjane të pagëzimit dhe sakrifikimit të kafshëve, me traditat turke që 
duket të kenë triumfuar mbi ato bizantine dhe islamin klasik në fushën e ushqimit, 
zbavitjes dhe tregimtarisë popullore.4 
 
 
 
 
 
 
 
Shkatërrimi i perandorisë së parë osmane; Bajaziti I (1389 – 1402) dhe Koha e 
Ndërmjetme  
 
Edhe pse elementet shoqërore dhe kulturore ishin të ndërlidhur në shekullin e 
katërmbëdhjetë, tensionet politike ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë dhe mes Klasës 
Qeverisëse mbetën të pazgjidhura. Kriza dinastike që ndoqi sundimin e shkurtër të 
Bajazitit I ishte pararendëse e shkatërrimit dhe e konfuzionit, në të cilin perandoria do të 
binte gjatë periudhës së ndërmjetme (fetret), kur ajo nuk do të sundohej nga një lider i 
vetëm. Cilat ishin shkaqet kryesore të kësaj gjendjeje? Si ishte gjendja e tokave osmane 
gjatë kësaj kohe? Si i erdhi fundi kësaj periudhe? Dhe si do të influenconte fundi i kësaj 
periudhe në zhvillimet osmane të shekullit të pesëmbëdhjetë? 
 
 
 
Luftërat dinastike osmane 
 
Mënyra si Bajaziti erdhi në pushtet ishte vendimtare për ngjarjet që rrodhën më pas. Nga 
djemtë që Murati I la pas, ishin Bajaziti dhe Jakupi, ku i fundit ishte më i madhi në moshë 
dhe mbështetej nga përfaqësia e fisnikërisë turkmane në betejat për pushtet në klikën 
osmane; ndërsa Bajaziti, djali i një gruaje greke, ishte kandidati i të krishterëve të rinj dhe 
të konvertuarve që ishin përkëdhelur nga Murati. Por më në fund fronin osman arriti ta 
marrë Bajaziti në Kosovë dhe kjo nuk erdhi nga pushteti i ndjekësve të tij (pasi në këtë 
kohë shumica e ushtrisë kontrollohej nga fisnikëria turkmane e familjes çandarllë), por 
ngaqë ai ishte prezent në skenën kur i ati vdiq, ndërsa Jakupi ishte në Anadoll për të 
rekrutuar turkmanët. Mbështetësit e Bajazitit ndërmjet vasalëve të krishterë të kampit të 
Muratit e konfirmuan atë si sundues përpara se fisnikëria turkmane të mësonte vdekjen e 
Muratit, por që e fshehën këtë fakt derisa ata të mund të vrisnin Jakupin, duke lënë 

                                                 
4 S.Vryonis, Rënia E Helenizmit Mesjetar Në Azinë e Vogël dhe Procesi i Islamizimit nga Shekulli i 11të 
Deri në Shekullin e 15të, Berkeley, Calif., 1971 
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ndjekësit e të fundit me një fait accompli. Çandarllëtë dhe fisnikët e tjerë pranuan 
fronëzimin e Bajazitit pasi ai ishte i vetmi mashkull i ngelur gjallë i dinastisë osmane. Por 
udhëheqja e principatave turkmane të Anadollit që kishte pranuar më parë pushtetin e 
Muratit falë sukseseve të tija në Evropë, ndërsa mbanin një pavarësi të konsiderueshme 
nga i pari, tashmë i rezistuan pushtetit të Bajazitit si pasojë e simpatisë së të fundit për 
elementët e krishterë në jetën osmane kundër traditave të vjetra gazite. 
 Ndërsa Bajaziti ishte i zënë në Evropë, principatat turkmane në Anadollin 
jugperëndimor u bashkuan me Karamanët dhe Kadi Burhanedinin, i cili posedonte 
shumicën e Anadollit qendror dhe kishte influencë të madhe mes nomadëve turkmanë në 
lindje, në një aleancë anti-osmane, nëpërmjet të cilës morën shumicën e tokave që i ishin 
dhënë Muratit nga sunduesit e Germijanit dhe Hamitit, duke përfshirë këtu Bejshehirin 
dhe Kırshehirin. Në përgjigje të këtij kërcënimi dhe nën influencën e elementëve të 
krishterë në pallat, Bajaziti ktheu vëmendjen e tij drejt lindjes për pjesën e mbetur të 
sundimit duke braktisur traditën gazite të pararendësve të tij. 
 
 
 
Sundimet osmane në Evropë 
 
Po ku mund të gjente Bajaziti forca për të nënshtruar bejlerët e fuqishëm të Anadollit? 
Parardhësit e tij ishin munduar gjithnjë në të kaluarën ti shmangnin konfliktet me ata, kjo 
jo vetëm nga tradita e tyre gazite por gjithashtu ngaqë ata ishin shumë më të fuqishëm. 
Bajaziti do ta ndryshonte këtë politikë, duke vendosur të qetësojë njëherë e mirë kufirin e 
tij anadollian duke sulmuar dhe shkatërruar bejlerët në vend që ti izolonte ata 
përkohësisht. Për të arritur këtë ai u kthye nga Evropa. Në vend që të përdorte Kosovën si 
mjet për të pushtuar Serbinë nga djali i Dushanit, Llazari, ai ra dakort të lejojë Llazarin në 
pushtet në shkëmbim të tributeve që ai do ti jepte sulltanit dhe mbështetjes ushtarake në 
Anadoll. Marrëveshja në fjalë u bekua me martesën e Bajazitit me Maria Dhespinën, 
vajzën e Llazarit, e cila do të çonte në një fluks të madh këshilltarësh të krishterë në 
pallatin osman dhe në vitet që do të rridhnin do të çonte në bizantinizimin dhe 
kristjanizimin e tij. Në mënyrë që princërit e mbetur të krishterë të mos sulmonin 
zotërimet osmane në Evropë gjatë një fushate të zgjatur në Anadoll, Bajaziti ripërtëriu 
organizimin e vjetër kufitar turk. Ai çoi komandantët e tij kufitarë të kryejnë sulme të 
mëdha në Bosnje, e cila po binte pre e përçarjeve feudale dhe dobësimit, pas vdekjes së 
Tvrkos I (1353 – 1391) dhe në Vllahi, duke siguruar vasalitetin e të dyja vendeve për të 
parën herë në vitin 1391. Sulmet turke në shtetet e mbetura kristjane në veri të Danubit i 
degraduan ato në gjendje kaosi të vazhdueshëm, gjë që i siguronte osmanëve rrugën për 
pushtimin final kur të ishte koha e duhur. 
 Bajaziti përfundoi pushtimet e tija në malësitë e Maqedonisë kur mori Shkupin 
dhe më pas populloi fushën e Vardarit me mijëra turkmanë duke ndërtuar kështu një bazë 
të re kufitare për pushtime drejt perëndimit dhe veriut dhe duke u mbrojtur gjithashtu 
ndaj sulmeve të mundshme nga Llazari apo princër të tjerë vasalë ndërsa osmanët do të 
ishin të zënë në Anadoll. Bajaziti u kujdes që të ruhej nga ndonjë pabesi serbe duke 
njohur princin rival serb, Vuk Brankoviçin si sundues të Prishtinës, duke lejuar djalin dhe 
pasardhësin e të fundit, Gjergj Brankoviçin (1398 – 1457) të ndeshet me Llazarin për të 
drejtën e dominimit të të gjithë vendit. Shkupi në këtë kohë ishte i pushtuar nga turkmanë 
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nga Saruhani. Pasha Jigit Bey, që ishte komandant i tyre, i udhëhoqi të fundmit drejt 
Shqipërisë, duke marrë Shkodrën, Ulqinin dhe Krujën (1393 – 1395), ndërsa Venediku 
pushtoi Lezhën, Durrësin dhe Drivastin nga familja e Balshajve në shkëmbim të parave 
dhe ndihmës anti-osmane që i dhanë të fundmëve. Në këtë mënyrë lindi edhe rivaliteti 
osmano – venedikas në Shqipëri dhe Detin Adriatik që do të çonte në shumë luftëra 
përpara se osmanët të triumfojnë. Në pjesët e pushtuara të Shqipërisë, Bajaziti bëri vasalë 
sunduesit vendas nga të cilët mori mbështetje kundër Venedikut dhe Anadollit. Sundimi 
direkt në Shqipëri vendosej vetëm në rastet kur princërit vendas i rezistonin marrëveshjes 
së mësipërme si në zonat e Përmetit dhe Korçës, të cilat furnizonin ushtrinë e sulltanit me 
kontingjente masive. 
 Mbrapa në Trakë, Bajaziti vazhdoi gjithashtu me procesin e ‘turkifikimit’ të 
Edrenesë, duke ndërtuar xhami, shkolla dhe shtëpi për të strehuar turkmanët dhe 
themeluar një administratë të rregullt. Ai rrethoi edhe Kostandinopojën me një numër 
kalash dhe i dha fund sundimit bizantin jashtë mureve të qytetit. Lëvizja e fundit të 
Bajazitit përpara se të hidhej në Anadoll ishte pritja e përfaqësuesve nga Raguza dhe 
Gjenova, nga të cilët pranoi bindjet për vasalitet dhe pagesën e haraçeve në shkëmbim të 
lejeve që iu jepeshin atyre për të vazhduar tregtinë në tokat e tij. Këto  kushte ishin në 
fakt kapitulacionet e para, pasi tregtarët e huaj të interesuar ishin vënë nën juridiksionin 
direkt të përfaqësuesve të tyre konsullorë, duke filluar kështu sistemin e përfaqësimit të 
jashtëm që do të kishte një efekt tepër të rëndësishëm në zhvillimet ekonomike osmane të 
të ardhmes. 
 
 
 
Zhvillimi i sistemit osman të skllavërisë 
 
Bajaziti, në të njëjtën mënyrë si Murati I, përpiqej të ishte sa më i pavarur nga 
aristokracia turke dhe ushtria e vjetër osmane, duke zhvilluar forcën e re me skllevër si 
rojet e tij personale dhe rrjedhimisht, si ushtrinë e tij. Murati pati filluar praktikën e 
rekrutimit të fëmijëve të krishterë nëpërmjet sistemit të devshirmesë. Bajaziti e zgjeroi 
edhe më tej këtë sistem në një shkallë edhe më të madhe, duke zhvilluar një sërë 
institucionesh që edukonin ata si osmanë dhe ushtarë. Përveç kësaj, ai i punësoi ata jo 
vetëm në ushtri por për herë të parë edhe në administratë, gjë që shkaktoi shumë 
pakënaqësi mes aristokracisë turke dhe mes gazinjve kufitarë, të cilët e shihnin këtë 
element si konkurrues të pushtetit të tyre.1 
 
 
 
Fushatat fillestare të Bajazitit në Anadoll 

Bajaziti ishte tashmë i gatshëm të përdorë fuqinë e akumuluar nëpërmjet pushtimeve në 
Evropë, për të pushtuar botën turko – islamike. Anadolli në këtë kohë ishte nën pushtetin 
e Ilhanidëve, por ata tashmë nuk kishin asnjë forcë për të mbajtur sundimin. Çfarëdo 
pushteti që kishte ngelur në Anadoll në këtë kohë ishte në duart e Kadi Burhanudinit, i 

                                                 
1 Halil Inalcik, “Ghulam” EI 2, II, 1085-1086 
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cili në vitin 1365 mposhti ilhanidët e fundit në rrafshnaltën veriore dhe qendrore, me 
kryeqytet Sivasin, ndërsa karamanët që ishin çuar në 1320 morën shkak nga rënia e 
ilhanidëve për të pushtuar Konjën dhe shumicën e tokave juglindore. Karamanët e 
mbanin veten e tyre si trashëgimtarët legjitimë të selxhukëve, si sundues mbi principatat 
turkmane, duke refuzuar në mënyrë të prerë pretendimet osmane për sundim në Anadoll, 
të cilat qëndronin përgjithësisht falë sukseseve gazite të të fundmëve në Evropë. Por 
ekspansioni i dhunshëm në tokat islamike, mund të rrezikonte reputacionin që osmanët 
gëzonin si gazinj, një reputacion i cili kishte çuar që në ushtrinë e tyre myslimanët dhe 
turqit të ishin shumica dhe që ishin rekrutuar në radhët osmane falë kësaj fame. Osmanët 
nga ana e tyre çdo aneksim që kryenin me lloj-lloj presionesh apo kërcënimesh e 
propagandonin si legjitim, ndërsa karamanët kritikonin qoftë edhe pushtimet e paqme të 
osmanëve, duke i emëruar ato si sulme kundër islamit. Duke filluar që nga koha e 
Bajazitit, sa herë që osmanët luftonin me karamanët apo çdo shtet tjetër mysliman, ata 
nxirrnin mandate fetare (fetva) për të justifikuar sulmet e tyre nga ulematë, duke 
deklaruar se aktet e tyre jo vetëm se ishin ligjore, por në fakt të detyrueshme kundër atyre 
që i kishin sulmuar ata nga pas ndërsa osmanët luftonin me të pafetë dhe pushtonin tokat 
e tyre. 
 Bajaziti marshoi kundër karamanëve me një ushtri të përbërë përgjithësisht prej 
ushtarësh vasalë serbë dhe bizantinë, ngaqë frikësohej se mos turkmanët e tij mysliman 
do të kundërshtonin një sulm kundër vëllezërve të tyre. Fillimisht Bajaziti u mor me 
aleatët e vegjël të karamanëve, Saruhanin, Ajdënin dhe Menteshenë – në një fushatë të 
vetme gjatë verë – vjeshtës së 1390-ës. Karamanët u kundërpërgjigjën duke lidhur 
aleancë me Kadi Burhanedinin dhe principatat e mbetura turkmane. Me gjithë këtë 
qëndresë Bajaziti mundi të përparonte deri në Anadollin qendror në vjeshtë dhe dimër të 
1390-ës, duke mundur shumicën e principatave të mbetura, duke përfshirë këtu Hamitin, 
Teken dhe Germijanin dhe duke marrë Akshehirin dhe Niğdenë, së bashku me Konjën 
dhe Bejshehrin nga karamanët. Por në këtë pikë ai pranoi një pakt paqeje me karamanët 
(1391) nga frika se përparimet e mëtejshme do të antagonizonin ndjekësit e tij turkmanë 
më shumë, gjë që mund ti çonte të fundit me Kadi Burhanedinin. Karamanët pranuan 
pushtimet osmane në territoret e tyre në Anadollin perëndimor, ku lumi Çarshanba Suju 
në fushën e Konjës do të ishte kufiri i ri i të dy shteteve. Pakti në fjalë i krijoi mundësi 
Bajazitit të marshojë drejt veriut kundër principatës së Isfendijarit të Kastamonës, që 
kishte strehuar shumë nga princërit e larguar turkmanë që ai kishte luftuar. Ai pushtoi 
Sinopin dhe Kastamonunë dhe vendosi Isfendijarin nën kontroll të plotë. Në këtë mënyrë 
Bajaziti pushtoi shumicën e Anadollit qendror dhe perëndimor dhe shtypi qëndresën e 
krijuar nga karamanët dhe Kadi Burhanedini. Por për sa kohë që këta rivalë nuk u 
eliminuan mundësia e rebelimeve të reja e ndalonte atë të ishte tepër aktiv në Evropë. 
 
 
 
Fushatat e reja në Evropë 
 
Fushata e parë dhe e dytë e Bajazitit në Anadoll nuk zgjati shumë. Megjithatë gjatë 
kthimit të tij për në Evropë në dimër të vitit 1390 sulltani mësoi se perandori Jani V 
kishte marrë shkas nga mungesa e tij për të riparuar muret dhe kullat e Kostandinopojës. 
Bajaziti detyroi perandorin të shkatërrojë riparimet e bëra. Por Jani V vdiq shpejt pas 
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kësaj dhe i biri i tij, Manueli filloi ti rezistojë pushtetin osman, duke refuzuar kërkesat e 
Bajazitit për ngritje të haraçit dhe themelimit të një lagjeje myslimane në 
Kostandinopojë. Si rrjedhojë, Kostandinopoja do të dëshmonte një numër rrethimesh 
vjetore, derisa Manueli pranoi kërkesat e reja, duke pranuar të dorëzojë disa qindra shtëpi 
për të themeluar një lagje turke në kryeqytet, e cila kishte një gjykatë islamike dhe një 
xhami në lagjen e qytetit e që më vonë do  të njihej si Sirkexhi; ai lejoi gjithashtu 
vendosjen e një garnizoni turk të përbërë prej 6000 ushtarësh në brigjet veriore të Kepit të 
Artë, territor që më parë mbahej nga gjenovezët dhe rriti pagesat e tij ndaj sulltanit, duke 
përfshirë një taksë prej një të dhjete të të ardhurave të tij nga plantacionet që qëndronin 
jashtë qytetit. 
 Pushtimi i Maqedonisë kishte hapur rrugët për pushtimin e fushave të Thesalisë, 
të cilat ishin marrë nga Evrenozi në 1392. Larisa, që ishte pushtuar më parë, ishte kthyer 
tashmë në kryeqendrën e Jenishehirit, ku e gjithë provinca u organizua në një timar të 
vetëm që i ishte dhënë Evrenozit si shkëmbim për drejtimin nga ana e të fundit të forcave 
osmane thellë në Greqinë qendrore dhe More. Pas kësaj Evrenozi rriti presionet e tij mbi 
shtetet latine të Greqisë në Athinë, Akea dhe Salona dhe ndaj kolonive venedikase në 
Modon dhe Koron që shtriheshin në More. Sulmet e Evrenozit erdhën pjesërisht nga vetë 
kërkesa e despotit bizantin Theodhoros, që ishte djali i vogël i Janit V. Duke përdorur 
këto suksese në avantazh të tij, Evrenozi pushtoi pjesërisht Morenë. Ndërsa sulme masive 
ai lëshoi drejt veriut kundër Bosnjës dhe Hungarisë, për të përfituar të ardhura dhe për të 
mbajtur turkmanët në formë. 
 Ndërsa Bizanti, Bullgaria dhe Serbia kishin pranuar pushtetin osman, Hungaria 
qëndronte si shteti më i fortë evropian që ishte në gjendje ti rezistonte sulmeve. Pushteti i 
Hungarisë shtrihej drejt jugut në Dalmaci e deri në Beograd dhe mbipushtetin e saj e 
njihnin princërit e Vllahisë dhe Moldavisë. Nën mbretin Sigismundin (1387 – 1437) u 
bënë përpjekje të reja për të organizuar Kryqëzata kundër turqve, por përpjekjet dështuan 
pasi liderët e Evropës Perëndimore ishin të zënë me problemet e tyre. Hungaria kishte 
gjithashtu problemet e saja të brendshme ndërmjet feudalëve dhe qeverisë qendrore dhe 
mes fshatarësisë ortodokse dhe fisnikëve e sunduesve katolikë. Megjithatë Sigismundi 
bëri çfarë mundi dhe në fakt pushtimi nga ai i Nikopolit  dhe përparimi për në Bullgari e 
detyroi Bajazitin të kthehet nga fushatat e tij në Anadoll. Ai arriti të rimarrë Nikopojën në 
fund të 1392-shit dhe eleminoi vasalin e tij bullgar, Shishmanin, që kishte rënë dakort të 
bashkohej me hungarezët. Pas kësaj sulltani pushtoi kryeqytetin bullgar Tirnovon (17 
korrik 1393) dhe shumicën e vendit përveç Dobruxhës dhe Vidinit, që qëndruan nën 
sundimin e princave të vegjël bullgarë. Kontrolli direkt osman i Bullgarisë i solli të 
fundmit në kontakt direkt me hungarezët. Në të njëjtën kohë, Bajaziti po fillonte një 
politikë të re sunduese osmane, duke mos njohur më sistemin e vjetër të sundimit me 
princa vasalë por zëvendësimin me sundim të drejtpërdrejtë. Por ngaqë sulltani ishte 
shumë i zënë në këtë kohë me Anadollin për të zgjeruar politikën në fjalë, ajo do të 
realizohej në shekullin e pesëmbëdhjetë nga pasardhësit e tij. 
 
 
 
Përparimet e reja osmane në Anadoll dhe ngritja e Timurlengut 
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Kërcënimet e shumta nëpër dominione e detyronin Bajazitin të lëvizte sa para mbrapa në 
Anadoll dhe Evropë, gjë që i dha edhe titullin Jıldırım (rrufe) nga shpejtësia e lëvizjeve të 
tij. Në vitet 1393 – 1394 ai përparoi në Anadoll për të kontrolluar forcimin e pushtetit të 
Kadi Burhanedinit dhe nga frika se mos pushtuesi tartar i Iranit, Timurlengu, pushtonte 
nga lindja. Dhe në të vërtetë, pas kthimit të Bajazitit në Evropë, princërit turkmanë që 
ishin jashtë kontrollit osman organizuan një lëvizje të re rezistence kundër osmanëve dhe 
kërkuan për këtë ndihmën e Timurlengut. Në kundërpërgjigje Bajaziti u kthye në Bursë 
për të mobilizuar trupat. Kadi Burhanedinin në këtë kohë zgjeroi kufijtë e tij duke 
pushtuar Amasian, Niğden dhe Kajserin dhe arriti në brigjet e Detit të Zi më 1393. 
Bajaziti duhej ti përgjigjej kërcënimeve të reja për të ruajtur prestigjin. Për këtë ai 
përparoi drejt Amasias. Kadi Burhanedini, si rrjedhojë, u tërhoq për në Sivas pasi e 
kuptoi se nuk mund të mposhtte dot osmanët në betejë të hapur. Shumica e turkmanëve 
që ishin bashkuar më atë në fillim, dezertuan për t’ju nënshtruar osmanëve. Për të 
riforcuar hegjemoninë e restauruar Bajaziti organizoi provincën e re të Anadollit 
(Anadolu, Anatolia), duke krijuar postin e dytë të administratorit, atë të bejlerbeut dhe 
konstruktoi ushtrinë e të fundit sipas bejlerbejlikut të Rumelisë, i krijuar më herët nga 
Orhani në zonat e pushtuara që u ndanë në timare nën supervizionin e tij. Siç kishte 
ndodhur edhe përgjatë Danubit, kjo fitore eleminoi boshllëqet që ruanin më herët 
osmanët nga armiqtë e fuqishëm të lindjes, duke ekspozuar ata ndaj kërcënimit të 
Timurlengut. 
 Timurlengu, që në lindje njihej si Timuri i Çalë (Timurlenk), u lind në prill të vitit 
1336 në Kesh (sot quhet Shehr-i Sebz), në jug të Samarkandit në Transoqeani, pranë një 
familjeje të dinastisë Çagatai e cila ishte lënë në kontroll të Samarkandit nga Xhengis 
Hani. Timurlengu u ngrit në pushtet në 1360-at si fitues final i luftërave civile ndërmjet 
anëtarëve të ndryshëm të dinastisë së perënduar çagatai. Sundimi i Transoqeanisë u arrit 
kur ai pushtoi Perandorinë Hvarizme me kryeqytet Hivën (1379), pas të cilës ai eleminoi 
çagatait e fundit në Mongoli (1381- 1389) në jug të Maleve Altai. Në vitin 1381 ai filloi 
të lëvizë në Iranin lindor, duke shkatërruar dinastitë që kishin lindur pas rënies së 
ilhanidëve, kaloi nga Malet Taurus për në Anadoll dhe në Kaukaz në 1386, shkretoi 
Karsin, sulmoi kryeqytetin e Gjeorgjisë Tiflisin dhe pushtoi pjesën perëndimore të 
Armenisë. Më pas ai u kthye në Iranin perëndimor në 1387 dhe mori Shirazin, Isfahanin 
dhe Kirmanin, ku masakroi me mijëra njerëz dhe grabiti një plaçkë të madhe lufte. Më 
pas atij iu desh të kthehet në Transoqeani për t’u përballur me kërcënimin e kipçakëve 
dhe ndërsa mungonte nga Irani, një numër dinastish iraniane rierdhën në pushtet. Por ai u 
kthye për ti eliminuar ato sërish në pranverë të 1393 dhe më pas mori Bagdadin dhe 
pjesën e mbetur të Irakut perëndimor në vitin që vijoi. 
 Në dimër të vitit 1394 Timurlengu kaloi Tigrisin për në Mesopotami, duke 
kërcënuar kështu mamlukët e Sirisë dhe osmanët gjithashtu. Po në këtë kohë ai mori 
apelimet për ndihmë nga princërit turkmanë që ishin shpronësuar nga Bajaziti, të cilët 
kërkonin ndihmë kundër sunduesit “të frymëzuar kristjan” të osmanëve. Timurlengu 
ndoshta nuk do ti ishte përgjigjur këtyre apeleve në qoftë se nuk do të kishte pasur vetë 
shqetësim për fuqizimin e Perandorisë Osmane në kufijtë e tij në një  kohë kur ai 
planifikonte të arrinte qëllimin e tij parësor; pushtimin dhe plaçkitjen e Indisë. Sido të 
jetë e vërteta, me Timurlengun në Mesopotami sulltani mamluk në Siri, Barkuku 
grumbulloi një ushtri në Siri për të mbrojtur perandorinë e tij nga ndonjë pushtim 
eventual dhe kërkoi ndihmën e Bajazitit dhe Kadi Burhanudinit kundër pushtuesit. Por 
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pasi osmanët ishin rreziku më i madh, ishte Timurlengu ai që do të pranonte apelin e 
karamanëve dhe principatave të tjera dhe kështu do të niste pushtimin. Pas kalimit të 
Tigrisit, Timurlengu pushtoi Urfën, Mardinin, Mosulin dhe Dijarbakirin, nga të fundit e 
Deles së Zezë dhe turkmanëve Artukid, në pranverë 1394. Si kundërpërgjigje Bajaziti, 
Barkuku dhe Kadi Burhanudini shkëmbyen mesazhe mbështetjeje të ndërsjellët. 
Megjithatë asnjë rezultat praktik nuk u realizua, pasi Timurlengu ishte i zënë në Azinë 
Qendrore dhe Kaukaz dhe pas pushtimit të parë të Indisë (1389), i dha frymëmarrje të lirë 
Anadollit dhe Irakut bashkë. 
 
 
 
Kryqëzata e Nikopojës 
 
Pasi Timurlengu ishte shmangur dhe karamanët me Kadi Burhanudinin luftonin me njëri 
tjetrin, sundimi osman në Anadoll u duk i sigurtë. Bajaziti atëherë ishte në gjendje të 
rikthehej drejt Evropës për t’u përballur me kërcënimet e reja që u krijuan nga apelimet 
bizantine për ndihmë nga perëndimi dhe nga marshimi i Venedikut në Maqedoni (ku 
Selaniku iu shit Venedikut nga bizantinët) dhe në Shqipëri, ku depërtimi osman tokësor 
përplasej me pushtimet venedikase nga deti. Në 1393 Venediku me Hungarinë krijuan një 
pakt të ri kundër turqve dhe Manueli II kërkoi ndihmë nga Evropa. Në përgjigje Bajaziti 
mbështeti Janin VII kundër të parit dhe nisi rrethimin e dytë osman të kryeqytetit bizantin 
(1395). 
 Kërcënimi parësor i osmanëve në Evropë ishte ardhja e Ushtrisë së re Kryqtare, 
në të cilën përfshiheshin shtetet kryesore perëndimore së bashku me ato që kërcënoheshin 
direkt nga përparimi osman. Duke iu përgjigjur apelimeve, Papë Bonifaci IX deklaroi 
kryqëzatë. Kryqtarët erdhën në Buda nga Anglia, Skocia, Polonia, Bohemia, Austria, 
Italia dhe Zvicra së bashku me të tjerë nga tokat e Evropës Juglindore që kërcënoheshin 
direkt nga osmanët. Në pranverë të 1396-ës Sigismundi udhëhoqi një forcë të madhe 
kryqtare nëpër Serbi, duke kaluar Danubin në Nikopojë dhe më pas duke pushtuar qytetet 
danubjane të Vidinit dhe Orsovës, ku masakruan çdo mysliman që gjetën përpara. Kur 
Nikopoja, pika e fundit mbrojtëse nën kontrollin osman, u vu nën rrethim, shpresat për 
garnizonin osman që e mbronte atë dukeshin tepër të vogla. Por Bajaziti mobilizoi 
kontingjente nga Anadolli me të cilat shkatërroi sulmuesit (25 shtator 1396), ku mijëra 
kryqtarë dhe udhëheqësit e tyre ose u vranë në fushëbetejë ose u mbytën ndërsa 
mundoheshin të kalonin Danubin. Mijëra u zunë rob duke përfshirë këtu fisnikë nga e 
gjithë Evropa, që u liruan më pas vetëm pas pagimit të gjobave të mëdha. 
 Fitorja osmane mbi kryqtarët në Nikopojë rriti shumë frikën evropiane ndaj 
osmanëve dhe rriti shumë prestigjin osman në të gjithë botën islame. Në mënyrë të 
veçantë, Bajaziti u portretizua si sulltan, apo sunduesi politik i Islamit. Si rrjedhojë, nën 
shërbimin e tij hynë me mijëra myslimanë që filluan të popullojnë Anadollin. Në shërbim 
të Bajazitit kësaj radhe nuk hynë vetëm turkmanë nomad por edhe shumë nga ata njerëz 
që më parë kishin formuar shtyllën kurrizore të jetës ekonomike dhe qeveritare në Iran, 
Irak dhe Transoqeani, por që tani largoheshin nga rënia e ilhanidëve dhe pushtimi i 
Timurlengut. Këta elementë i dhanë Bajazitit dhe pasardhësve të tij një burim të ri force 
njerëzore me të cilin ata mund të sundonin dhe pushtonin një perandori. 
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 Bajaziti në këtë kohë ishte përpara pikëpyetjes më dramatike të sundimit të tij: a 
duhej të merrte shanset që i lindën nga fitorja në Nikopojë dhe të shkonte më thellë në 
Evropë? Do të ishte diçka logjike që ai të bënte këtë nëse do të mbante gjallë traditën 
gazite dhe kjo strategji i kërkohej atij me insistim nga fisnikët turkmanë të familjes 
Çandarllë. Por në anën tjetër, këshilltarët e krishterë e këshillonin të harronte Evropën 
kështu që fisnikëria turke nuk do të mund të fuqizohej nga pushtimet dhe pasuritë që 
rridhnin, por në fakt të përqendrohej në Anadoll për të eliminuar principatat turkmane që 
kishin mbijetuar kaq gjatë duke i sjellë kërcënime nga pas. 
 Bajaziti u tërhoq në Edrene për të vendosur. Në të njëjtën kohë forcat osmane 
sulmuan Vllahinë, Hungarinë, Bosnjën dhe Styrian dhe pushtuan shtetin e fundit të 
pavarur bullgar në Vidin. Qyteti në fjalë u inkorporua më pas me Silistrinë dhe 
Nikopojën për të formuar një vijë të re kufitare nga ku do të përqendroheshin veprimet 
gazite kundër Hungarisë dhe Vllahisë (1396). Shqipëria u pushtua sërish, ku Shkodra, 
Kruja, Berati dhe Kastoria ranë nën kontrollin direkt të sulltanit, ndërsa familja e 
Bushatllijve që sundonte në veri, pranoi pushtetin e tij. Kostandinopoja u rrethua për të 
tretën herë (1396 – 1397) dhe Anadolu Hisarı (kështjella anadollase) u ndërtua në Bosfor 
për të kontrolluar kalimet bizantine në Detin e Zi. Por rrethimi u mbajt me gjysëm shpirti, 
ndoshta ngaqë osmanëve akoma ju mungonin teknikat e duhura, por për më tepër ngaqë 
këshilltarët e krishterë të sulltanit i apelonin të evitonte qytetin, pasi pushtimi i tij mund të 
çonte në lindjen e një kryqëzate evropiane të parezistueshme. Më në fund Bajaziti u bind 
për të hequr rrethimin në shkëmbim të një haraçi të shumëfishuar dhe të një 
marrëveshjeje me perandorin që të gjithë pasardhësit e tij të merrnin bekimin e sulltanit 
më parë. Pas kësaj Bajaziti, shkoi drejt fushatës së fundit, të pafat të tij, në Anadoll. 
 
 
 
Fushata e fundit anadollase e Bajazitit 
 
Ndërsa Bajaziti ishte i zënë në Evropë, princi i Karamanit, Alaudin Ali Beu, duke u 
munduar të rifitonte humbjet e tija me osmanët, mori Ankaranë, kryeqytetin e 
bejlerbejlikut osman të Anadollit dhe më pas marshoi nëpër Germijan drejt kryeqytetit të 
vjetër osman të Bursës. Bajaziti bashkoi ushtritë e tij rumeliane dhe anadollase në Bursë 
dhe marshoi drejt Konjës me një forcë aq të madhe saqë Alaudin Aliu dorëzoi të gjithë të 
burgosurit dhe plaçkën e marrë më parë dhe propozoi paqe. Por Bajaziti e refuzoi ofertën 
dhe sulmoi dhe mundi të parin e karamanëve në fushën e Akçait (1397) dhe e ekzekutoi 
më pas. I vendosur për ti dhënë fund karamanëve njëherë e përgjithmonë, Bajaziti pushtoi 
territoret lindore të principatës pranë Larendes / Karamanit së bashku me Konjën dhe 
rrethinat e saj. Në 1389 ai marshoi në brigjet e Detit të Zi duke arritur në kufijtë e 
Trabzonit Bizantin, ku vetëm kolonia gjenoveze e Amisusit (Kara Samsun), në lindje të 
Samsunit qëndroi jashtë kontrollit të tij. Këto pushtime vunë Bajazitin në kontroll të të 
gjitha tokave në veri, perëndim dhe jugperëndim të shtetit të Kadi Burhanedinit. Shteti i 
të fundit ishte akoma i madh, në të cilin përfshiheshin Sivasi, Kajseri, Tokati, Niksari dhe 
Kirshehir që shtriheshin në shumicën e Anadollit qendror – por me vdekjen e Kadi 
Burhanedinit në 1389, përçarjet e brendshme detyruan fisnikët e shtetit të pranojnë 
sovranitetin e Bajazitit në shkëmbim të ndihmës kundër sulmeve që iu vinin nga 
turkmanët e Deles së Zezë në lindje. Bajaziti jo vetëm që i ndihmoi fisnikët kundër të 
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fundmëve por edhe pushtoi të gjithë shtetin e Kadi Burhanedinit, duke e kthyer në një 
provincë kufitare. Në këtë mënyrë osmanët erdhën në kontakt të drejtpërdrejtë me 
territoret mamluke nga Malatja në Cilicja. 
 Në vitin 1399 Bajaziti shihet të jetë kthyer në Evropë për një kohë të shkurtër për 
të drejtuar punimet në ndërtimin e lagjes turke në Kostandinopojë që u popullua me turq 
nga Gëjnyku dhe Taraklı. Por pas vdekjes së sulltanit mamluk Barkuk (qershor 1399) dhe 
zëvendësimit të tij me një djalë pa përvojë, Nasirudin Faraxhit dhe gjithashtu të lajmeve 
se Timurlengu ishte duke kryer pushtime masive në Indi, Bajaziti vazhdoi pushtimet drejt 
lindjes. Qëllimi i tij parësor ishte pushtimi i shtetit vasal të mamlukëve, Dulgadır, që 
shtrihej në zonat e Marashit dhe Elbistanit që në fillim të shekullit të katërmbëdhjetë dhe 
përdorte ndihmën mamluke për të avancuar kundër armenëve të Cilicjes. Por duke u 
frikësuar se përparimet e mëtejshme kundër myslimanëve dhe turkmanëve do të kishin 
pasoja negative në trupat e tij turkmane, ushtria e Bajazitit shihet të jetë kompozuar 
përgjithësisht nga trupat vasale, sidomos ato të dërguara nga Serbia. Me rënien e 
mamlukëve në kaos pas vdekjes së Barkukut, Bajaziti nuk gjeti ndonjë problem në 
aneksimin e principatës (gusht – shtator 1399). Më pas ai mori shumicën e Cilicjas nga 
mamlukët dhe shkoi drejt lindjes së Eufratit, duke rivendosur unitetin e Anadollit turk. 
 Në pranverë të vitit 1400 Timurlengu rivendosi sundimin e tij në Azerbajxhan dhe 
Irakun lindor dhe detyroi mbretin kristjan të Gjeorgjisë të pranojë sovranitetin e tij. Në 
këtë kohë Bajaziti mori Erzinxhanin dhe Kemahun nga Mutaherten Beu, që më parë 
kishte pranuar sovranitetin dhe mbrojtjen e Timurlengut, gjë që krijoi kushtet e përplasjes 
së pashmangshme. Kur Timurlengu erdhi në Pasinler, pranë Erzurumit, atij iu bashkua 
një numër princash turkmanë të dëbuar nga tokat e tyre nga osmanët, ku të gjithë 
kërkonin ndihmën e tij për të rifituar pushtetin. Duhet të theksojmë se ata shkuan drejt 
Timurlengut pasi ai kishte hyrë në Anadoll. Mesa kuptohet, vendimi i tij për luftë me 
osmanët u mor më shumë nga frika që ai kishte nga fuqia osmane sesa nga apelimet e 
princave. 
 Timurlengu pas kësaj marshoi në Sivas, kryeqytetin e vjetër të Kadi Burhanudinit 
që ishte marrë nga Bajaziti pak kohë më parë. Timurlengu e pushtoi atë në 27 gusht 1400, 
ku theri të gjithë mbrojtësit, mysliman dhe jomysliman. Më pas ai përparoi për të forcuar 
pozitën e tij në jug, duke avancuar në Sirinë mamluke ku pushtoi Malatjan, Ajntapin, 
Alepon (tetor 1400) dhe Damaskun (dhjetor 1400), duke thyer ushtrinë mamluke disa 
herë dhe duke masakruar mijëra gjatë rrugës. Ndërsa Timurlengu ishte në jug, Bajaziti 
shkoi drejt Anadollit lindor dhe rimori Sivasin dhe Erzinxhanin, duke u munduar të ketë 
avantazhe strategjike përpara se pushtuesi të kthehet. Në pranverë të vitit 1402 ushtritë 
manovruan njëra tjetrën për të fituar avantazhe. Timurlengu mblodhi një ushtri të madhe 
në Gjeorgji dhe më pas hyri në Anadoll nga Erzurumi dhe Kemahu, duke lëvizur drejt 
Kajserit dhe më pas në Ankara, të cilën e futi nën rrethim, duke u munduar kështu të 
tërheqë Bajazitin në betejë ndërsa në të njëjtën kohë fitonte mbështetjen e turkmanëve 
duke restauruar bejlerët e mëparshëm në tokat që u merrte osmanëve. Timurlengu shihet 
të ketë fituar superioritet strategjik duke marshuar nga Sivasi për në Ankara nëpërmjet 
rrugës së mirëfurnizuar me ujë të veriut, duke detyruar Bajazitin të kërkonte me sa të 
mundte ujë dhe furnizime nga jugu që ishte më i varfër. Beteja vendimtare ndërmjet 
ushtrive u zhvillua në fushën e Çubukut, jashtë Ankarasë, në 27 korrik 1402. Burimet 
historike ndryshojnë shumë kur flasin për madhësitë e të dy armatave, por të gjitha janë 
në një mendje se ushtria e Timurlengut ishte shumë më e madhe. Beteja zgjati për rreth 
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14 orë. Bajaziti duket të ketë arritur suksese në fillim, por tradhtia e disa trupave 
turkmane dhe sipas disave, e forcave të tij vasale serbe ndryshuan rrjedhën e luftës. 
Ushtria osmane u mposht. Bajaziti u zu rob dhe Timurlengu fitoi. 
 
 
 
Koha e Ndërmjetme, 1402 – 1413 
 
Pushtimi i Timurlengut pati suksesin që pamë ngaqë Perandoria Osmane e ndërtuar në 
shekullin e katërmbëdhjetë kishte shumë pika të dobëta, ku në veçanti ishte sistemi i 
vasalitetit, i cili i lejonte princërit e krishterë të rrinin në pushtet dhe në momentin e parë 
që autoriteti qendror ishte i dobët apo në kaos, ata shkëputeshin. Ushtria e Bajazitit u 
shkatërrua aq lehtësisht pasi duke braktisur traditën gazite që kishin sjellë aq suksese për 
paraardhësit e tij, sulltani kishte ofenduar oficerët dhe ushtarët që kishin drejtuar 
pushtimet e mëhershme dhe për më tepër pushtimet drejt lindjes nuk ofronin në asnjë 
mënyrë llojin e pasurive dhe tokave që kishte në Evropë. Ishin problemet e 
sipërpërmendura me të cilat duhej të përballeshin dhe të zgjidhnin pasardhësit e Bajazitit 
gjatë kohës së pauzës së perandorisë, nëse perandoria do të restaurohej sërish një ditë. 
 Pas betejës së Ankarasë, Timurlengu qëndroi në Anadoll për tetë muaj (korrik 
1402 – mars 1403), duke lëvizur nëpër gadishull për të vendosur autoritetin dhe 
restauruar principatat e vjetra turkmane, ndërsa shkretonte tokat osmane për të grabitur 
pasuri që kërkonin njerëzit e tij. Gjatë kësaj kohe ai vrau mijëra, shkatërroi xhami dhe 
shkolla, dogji qytete dhe fusha dhe dërgoi me mijëra në skllavëri. Vetë Bajaziti dhe siç 
duket edhe bijtë e tij, Musai dhe Mustafa, qëndruan si robër në shoqërinë e pushtuesit 
derisa sulltani vdiq, në Akshehir më 9 mars 1403. Timurlengu vetë u kthye drejt lindjes 
dhe vdiq në Otrar më 18 Shkurt 1405, ndërsa po mundohej të kryente një ekspeditë të re 
në Kinë. 
 Përbërja politike e Anadollit që la Timurlengu pas, nuk ishte mjaft e ndryshme 
nga ajo që pati lënë Murati I në fund te sundimit të tij. Pushtuesi, në fakt, nuk kishte bërë 
më shumë sesa të eliminonte shtesat e arritura nga Bajaziti, me përjashtim të korridorit 
osman të hapur nga Murati I nga Ankaraja në Mesdhe, që tashmë ishte zëvendësuar me 
një tjetër që shkonte nga Ankaraja në verilindje në Detin e Zi për në Trabzon, me 
Timurlengun që kishte zëvendësuar me pushtetin e tij atë të ilhanidëve. Princi karaman, 
Mehmeti, ishte vënë në krye të një shteti të zmadhuar që përfshinte një të tretën e 
Anadollit, duke përfshirë këtu pjesët lindore të Hamitit dhe Germijanit dhe qytete si 
Kajseri, Isparta, Antalja dhe Alavije së bashku me tokat e mëhershme karamane. 
Timurlengu i bëri këto ndryshime mesa duket për të forcuar karamanët ti rezistojnë 
përpjekjeve për të restauruar pushtetin osman. Princi Karaman ishte deklaruar nga 
Timurlengu si “amir i kufijve”, komandant i të gjitha principatave, përfshirë të osmanëve, 
kundër të pafeve. Mbrapa karamanëve, Timurlengu restauroi vetëm ato principata që 
kishte pushtuar Bajaziti më parë, edhe pse kjo ishte e vështirë, pasi shumë nga familjet e 
mëparshme ishin shkrirë në sistemin osman. 
 Edhe osmanët kishin vendin e tyre në rendin e ri. Princi Sulejman ishte njohur si 
sunduesi osman në Evropë nga kryeqyteti i tij në Edrene. Nga bijtë e tjerë të Bajazitit, Isa 
Çelebiu sundonte në Balıkshehir dhe Bursë ndërsa Mehmet Çelebiu në Amasja, ndërsa të 
dy ata njohën pushtetin e Timurlengut. Osmanët në këtë mënyrë arritën të mbajnë nën 
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kontroll të gjitha territoret e perandorisë siç ajo ekzistonte përpara Bajazitit, por pa 
dyshim që prestigji i tyre kishte rënë ndjeshëm dhe nuk ishte e qartë nëse perandoria 
mund të mbijetonte në formën që ishte katandisur. Disa evropianë mendonin se nëse do të 
formonin një kryqëzatë të re, do të kishin shtyrë osmanët jashtë Evropës, por situata nuk 
ishte kaq e thjeshtë. Nga forcat e Bajazitit vetëm forca e ekspeditës ishte shkatërruar së 
bashku me shumë nga kapëkullarët e ushtrisë së re. Ndërsa ushtria feudale në Evropë me 
gazinjtë qëndronte e paprekur, në të shumtën e rasteve nën udhëheqjen e Sulejmanit dhe 
shumicën e ministrave dhe komandantëve. Edhe Evropa nga ana e saj nuk ishte në 
gjendje të merrte shanset kundër situatës së osmanëve. Serbia qëndronte e varur nga 
Sulejmani. Sigismundi i Hungarisë ishte i preokupuar me përpjekjet për të avancuar në 
Evropën qendrore dhe mungesa e tij kishte forcuar feudalët hungarezë. Pa mbështetjen e 
një Hungarie të bashkuar çdo sulm kryqtar do të kishte gjetur ndoshta të njëjtin fat me atë 
të Nikopojës.  

Problemi i osmanëve nuk ishte ai i ndërtimit të mbrojtjes kundër kundërpërgjigjes 
evropiane. Por ishte restaurimi i një udhëheqjeje të bashkuar, rivendosjes së pushtetit në 
Anadoll dhe për më tepër, themelimi i organizimit shtetëror dhe shoqëror në baza më të 
forta sesa ato që kishin çuar perandorinë anadollase dhe ushtrinë e Bajazitit të 
shkatërrohet kaq lehtë përballë Timurlengut. 

Politikat e brendshme të pauzës së pushtetit ishin shumë të komplikuara dhe këtu 
ne mund të shtjellojmë vetëm ato që çuan në konkluzionin final. Shumica e ngjarjeve u 
përqendruan në betejën për pushtet ndërmjet fisnikërisë turke dhe pasardhësve të tyre, që 
donin të restauronin traditën gazite dhe superioritetin e institucioneve islamike të 
selxhukëve dhe ndërmjet të mbijetuarve të kapëkullarëve dhe këshilltarëve të krishterë, 
që propozonin politika të kundërta për të ruajtur pushtetet e sapo krijuara. Ndërsa bijtë e 
Bajazitit luftonin për pushtet, ata fituan mbështetjen e njërit apo tjetrit grup, ku aleancat 
ndryshonin shpejt pasi grupet ndryshonin parashikimet e tyre se cili princ kishte shanset 
për ti drejtuar në fitore. Sulejmani për të parën herë u ngrit në fron në Edrene nga 
fisnikëria turke të udhëhequr nga Çandarllëtë. Por ai nisi të kërkojë mbështetjen me 
kapëkullutë dhe elementët e krishterë në shtet, duke vendosur kontakte të ngushta me 
perandorin Manuel II dhe me vasalët e krishterë, të cilëve iu premtoi autonomi si 
shkëmbim. Ai u njoh si sunduesi osman edhe nga Timurlengu, pasi ai ishte kontestuesi i 
vetëm që nuk pretendonte të shtrinte pushtetin në Anadoll. Por vëllezërit e tjerë, Musa, 
Isa dhe Mehmeti, po ndërtonin fuqitë e tyre tërësisht në Anadoll. Ata po përpiqeshin të 
krijonin ushtri të reja me turkmanë duke theksuar traditat e vjetra gazite kundër të pafeve. 
Meqë politikat e tyre i vinin më për shtat dëshirave të fisnikëve turq sesa ato të 
Sulejmanit, nuk zgjati shumë që familja Çandarllë dhe ndjekësit e tyre ta braktisin atë për 
djemtë më të rinj, edhe pse për ata ishte e vështirë të gjenin kandidatin e duhur. Përgjatë 
të gjithë periudhës në fjalë, kufijtë osmanë qëndruan pothuajse të pandryshuar përveç 
atyre të marra nga Timurlengu dhe atyre të dorëzuara nga Sulejmani për të marrë 
mbështetje nga të krishterët. Armiqtë e osmanëve nuk bënë ndonjë përpjekje serioze as në 
Evropë e as në Azi për të përfituar nga përçarja osmane dhe bashkëpunuar me njëri 
tjetrin. 

Rivalitetet për pushtet mes princave osmanë në Anadoll u panë për të parën herë 
në dimër të 1403-shit ndërsa Timurlengu ishte akoma në skenë. I pari që veproi ishte 
Mehmet Çelebiu, që u mundua të marrë trashëgiminë atërore në Bursa por që u dekurajua 
nga mbështetja që Timurlengu i dha vëllait të tij, Musës. Por Mehmeti në vend të aktit në 
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fjalë pranoi ofertën e një numri fisnikësh nga sanxhaku i tij i vjetër i Amasias, që kërkuan 
udhëheqjen e tij për të dëbuar Kara Devletashin, një nga oficerët e Timurlengut që ishte 
në pushtet aty. Mehmeti e kreu kërkesën me sukses dhe mori Amasian në 1403. Pas kësaj 
ai kaloi pushtetin e tij në qytetet fqinje të Sivasit, Tokatit dhe Niksarit, që ishin bastistur 
më parë nga Timurlengu. Sukses pas suksesi, fitore pas fitoreje i mundësuan atij të 
tërheqë një numër të madh të mbështetësve të dikurshëm të të atit, kështu që brenda një 
viti pas Ankarasë, ai kishte pas tij një ushtri të madhe turkmanësh e cila ishte e gatshme 
të përballej me çdo armik. 

Musai ishte i vetmi nga djemtë e Bajazitit që qëndroi me të atin si peng. Kjo i dha 
atij mundësinë të fitojë përkrahjen e pushtuesit, ndërsa Isai vendosi pushtetin e tij në 
Balëkeshir. Përplasja e parë mes princave osmanë, do të vinte në Karesi, ku Musa do të 
dilte fitimtar si sundues i zonës ndërmjet Bursës dhe Karesit. Por jo vonë, Isai do të 
kthente shanset dhe merrte territoret e Musës, i cili u largua si refugjat në Germijan. 

Përgjatë kësaj kohë, Sulejmani, djali më i madh, ishte më se i sigurtë në Edrene 
me ndihmën e elementëve kristjan. Serbia tanimë sundohej nga Stefani, i biri i Llazarit 
(1389 – 1427), por pasardhësi i tij eventual, Gjergj Brankoviçi, sa po niste të zgjeronte 
pushtetin e tij në Serbinë jugore. Sulejmani nuk ishte i kënaqur të shihte të dy princërit 
serbë të luftonin njëri tjetrin dhe mori shkas nga situata për të rritur pushtetin e tij mbi të 
dy. Në të njëjtën kohë ai ziente nga ambicjet për të fituar dominionet e të atit në Anadoll 
dhe të restauronte Perandorinë Osmane duke eliminuar të vëllezërit. Për këtë ai siguroi 
mbështetjen financiare dhe ushtarake bizantine në shkëmbim të disa koncesioneve 
territoriale që ju dha të fundmëve, me toka si Selaniku, shumicën e Maqedonisë jugore, 
Morea, pjesë të Trakës bregdetare, qytetet pranë Kostandinopojës përgjatë Detit të 
Marmarasë dhe Detit të Zi. Haraçi i bizantinëve u pezullua gjithashtu, që ishte një çmim i 
lartë kristjan për ndihmë kundër të vëllezërve. Marrëveshje të ngjashme u bënë edhe me 
Stefanin e Serbisë dhe me shtetet detare Italiane (3 qershor 1403), ku secili mori 
koncesione të majme tregtare nga Sulejmani që kërkonte ndihmë. Si kundërpërgjigje 
Mehmeti, Musai dhe Isai pranuan mbipushtetin e Timurlengut, të cilit i premtuan pagesë 
haraçi dhe ndihmë ushtarake në shkëmbim të ndihmës së tij kundër “agjentit të 
jobesimtarëve” në Edrene. 

Në Anadoll Çelebi Mehmeti përparoi shpejt në pushtet. Pas marrjes së shumicës 
së rrafshnaltës qendrore nga turkmanët e lënë aty nga Timurlengu, ai mundi Isain, duke i 
shtuar shtetit të tij më pas Bursën dhe Balëkesirin dhe Saruhanin. Menjëherë pas marrjes 
së Bursës, Mehmeti deklaroi veten sulltan përpara liderëve fetarë vendas dhe filloi të 
printojë monedhat në emër të vet, duke përmendur edhe Timurlengun si sovran. Isai pas 
kësaj u arratis në Kostandinopojë dhe më pas te Sulejmani ku kërkoi strehim. Për 
perandorin bizantin ai ishte një armë ideale për të mbajtur osmanët e përçarë; për 
Sulejmanin ai ishte një instrument i përshtatshëm kundër Mehmetit. Kështu, me 
mbështetjen bizantine Sulejmani dërgoi Isën sërish në Anadoll në krye të një ushtrie të 
madhe për të çuar opozitën kundër Mehmetit dhe për të rimarrë Bursën (1404). Por Isa 
pas kësaj shkoi drejt lindjes dhe nuk u dëgjua më, ndërsa aleatët e tij, principatat e vogla 
egjease, u detyruan të pranojnë pushtetin e Mehmetit. Pas kësaj Mehmeti dhe Sulejmani 
kishin pushtetin suprem në pjesët anadollase dhe evropiane të perandorisë dhe për një 
çast u duk se këto ndarje do të zgjasnin përgjithnjë (1405). 

Por ambicjet e Sulejmanit ishin të sundonte të gjithë perandorinë. Prandaj ai 
marshoi me ushtrinë e tij në Anadoll kundër të vëllait duke kërkuar të marrë Ankaranë, 
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duke ndarë kështu zotërimet e Mehmetit dhe duke iu afruar fitores totale. Por kryetarët 
turkmanë u bashkuan në pranverë të 1406-ës të frikësuar se fitorja e Sulejmanit do të 
ishte fundi i pavarësisë së tyre gjithashtu. Megjithëkëtë, ata nuk ishin në gjendje të 
nënshtrojnë ambicjet e tyre personale dhe xhelozitë për një luftë të bashkuar; si rrjedhojë 
aleanca u thye dhe Sulejmani ishte në gjendje të mundte armiqtë e tij njëri pas tjetrit. Kur 
Mehmeti u mundua të marrë Bursën duke hutuar Sulejmanin me këtë sulm nga mbrapa, i 
fundit arriti të triumfojë dhe thyejë të vëllanë në Jenishehir dhe ta kthejë mbrapsht në 
Amasja (1406). Përpjekja e fundit e Mehmetit kundër Sulejmanit ishte formimi i një 
aleance me karamanët. Në 1409 Mehmeti u përpoq sërish me një taktikë të re, duke 
dërguar Musa Çelebiun në Evropë për të marrë zotërimet e Sulejmanit ndërsa ai 
mungonte. Dhe Mehmeti arriti në fakt të ketë mbështetjen e Vllahisë dhe Stefanit të 
Serbisë, për Musain, të cilët kishin frikë nga fuqizimi i Sulejmanit që kërcënonte 
pavarësinë e tyre. Në Vllahi, Musai u martua me vajzën e princit dhe ndërtoi një ushtri 
me vllehë, turq, serbë dhe bullgarë me të cilët shkoi drejt Edrenesë. I përballur me këtë 
situatë Sulejmani u kthye në Evropë, ndërsa zotërimet e tij në Anadoll u rimorën nga 
Çelebi Mehmeti. Edhe pse Sulejmani pati disa fitore fillimisht, më pas shanset 
ndryshuan. Musai siguroi në betejat evropiane mbështetjen e emirëve gazij, që 
frikësoheshin se triumfi i Sulejmanit do të ndalonte përparimin e tyre në Evropë. Si 
përfundim Sulejmani u thye dhe u vra në 7 Shkurt 1411. 

Perandoria Evropiane e Sulejmanit tashmë erdhi nën sundimin e Musait, që ishte 
më energjik dhe më i zot se të tjerët. Ai prishi aleancën me Mehmetin dhe u kthye po aq i 
rrezikshëm sa kishte qenë Sulejmani. Musai deklaroi veten sulltan dhe printoi monedha 
në emër të vet. Me në krye Çandarllë Ibrahimin si vezir të parë, divani dhe institucionet e 
mëhershme osmane u restauruan dhe gazinjtë kufitarë nën udhëheqjen e Mihaloğlut, që u 
bë bejlerbej i Rumelisë, panë një ringjallje. Kështu, nën sundimin e Musait elementi i 
veteranëve gazinj triumfoi. Kapëkullarët u shtypën dhe timaret i shkuan sërish fisnikërisë 
turke dhe bejlerëve kufitarë. Për të tërhequr masat ndaj regjimit të ri, filozofi mistik dhe 
juristi i madh i kohës, mësimet e të cilit shiheshin si heretike nga myslimanët 
konservatorë, Bedredin Simavni u shpall shejhulislam.1 Me mësimet e tija ai tërhoqi një 
numër të madh njerëzish, myslimanë dhe të krishterë, me doktrinën e tij të ndarjes së 
barabartë të pasurisë mes njerëzve dhe dhënies fund të diferencimeve fetare në vend. 
Mësimet e predikuara më lart do të ktheheshin në doktrinën zyrtare të regjimit të Musait. 

Për të kënaqur gazinjtë që e mbështetën më parë, Musai ndëshkoi Serbinë dhe 
Bizantin për ndihmën që i patën ofruar Sulejmanit. Duke denoncuar faljen e territoreve 
myslimane që Sulejmani kishte kryer më parë, sulltani deklaroi xhihad për ti rimarrë ato 
në emër të Islamit dhe mori zona të mëdha në Serbinë jugore, së bashku me qendrat e 
nxjerrjes së argjendit në Novo Brdo dhe kështjellat e Pravadit dhe Qyprisë, ndërsa 

                                                 
1 Bedreddin Simavni kishte hyrë në Anadoll nga Irani, përgjatë pushtimit të Timurlengut. Ndërsa kishte 
shmangur përpjekjet e pushtuesve, që e ndalonin të fitonte mbështetjen e popullit për regjimin e ri ai kishte 
nisur punën si misionar përgjatë Anadollit dhe Rumelisë, duke ndërtuar Urdhërin e tij Mistik, dhe përfituar, 
të paktën pjesëririsht ndihmën e bejlerëve te Germijanit dhe Karamanit, të cilët shpresonin ta përdornin 
kundër osmanëve. Origjina e Bedredinit ishte sufiste, por me kalimin e kohës ai zhvilloi ide heretike, që e 
kthyen atë në një të pafe për ulematë mysliman, pasi i pari refuzonte idetë bazë islame si Ditën e Gjykimit 
dhe Botën Tjetër dhe anonte më shumë drejt formave radikale të panteizmit. 
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Mihalolluja (Mihaloğlu) dhe ndjekësit e tij pushtuan zona të Maqedonisë. Kur Manueli 
hodhi poshtë kërkesën e Musës për të kthyer territoret e marra më parë dhe paguante 
haraçet e pa dhëna, rrethimi i pestë i Kostandinopojës filloi (1411 – 1412), nga i cili 
Musai fitoi të gjitha territoret e kthyera më parë bizantinëve përveç Selanikut. 

Por aktivitetet e Musës do të krijonin probleme të cilat me kalimin e kohës do të 
shkatërronin bazën e mbështetjes së tij. Ai filloi të bëhej xheloz për pasurinë e mbledhur 
nga gazinjtë nëpërmjet luftimeve dhe timareve dhe iu kthye kapëkullarëve, duke i dhënë 
të fundmëve pozita dhe timare dhe duke urdhëruar gazinjtë të ndalojnë sulmet në 
territoret kristjane. Doktrina e Bedredinit që i drejtohej masave të varfëra, ishte e 
papranueshme nga fisnikëria turke dhe udhëheqja fetare ortodokse, gjë që shtyu të 
fundmit të kërkojnë rrëzimin e regjimit sa më parë. Udhëheqësit fetarë e kritikonin 
Bedredinin hapur si heretik dhe kërkuan që Musai ta heqë nga posti. Nga ana e tyre 
ministrat Çandarllë hynë në negociata sekrete me perandor Manuelin dhe Çelebi 
Mehmetin duke kërkuar të sjellin të fundit në pushtet (mars 1412), duke i premtuar 
Manuelit dhënien e territoreve të sapo marra mbrapsht, nëse Mehmeti do të fitonte. 

Pas marrjes së mbështetjes së Manuelit, Mehmeti zbarkoi në Rumeli me ushtrinë 
e tij, por u thye nga Musai dhe mundi të arratisej vetëm me anijet e dhëna nga bizantinët. 
Por edhe pas kthimit në Anadoll ai vazhdoi komplotet kundër Musës, duke zgjeruar 
kështu bazën e mbështetjes në Evropë me premtime territoriale ndaj Serbisë dhe Bizantit. 
Dhe kësaj radhe ai ishte më i suksesshëm. Pasi zbarkoi në bregun e Detit të Zi në veri të 
Kostandinopojës dhe marshoi drejt Edrenesë, ai shkatërroi ushtrinë e Musait në Viza, 
pranë Filibesë. Pasi shumica e mbështetësve të sulltanit dezertuan falë intrigave të 
Çandarlëve, Musai që u mundua të arratisej u kap dhe vra në Samakov, në jug të Sofjes 
(10 korrik 1413). 

Në këtë mënyrë, përçarja e madhe në shtëpinë e Osmanit erdhi drejt fundit. Me 
mbështetjen e fisnikërisë turke dhe elementëve bizantinë në shoqërinë osmane dhe të 
fqinjëve, Mehmeti arriti të ribashkojë zotërimet e të atit. Është interesante të vihet re si 
përfundim se në fund të fundit, shtetet që më shumë rrezikoheshin nga osmanët, në vend 
që të përdornin rastin e përçarjes osmane në Betejën e Ankarasë, punuan për t’i dhënë 
fund përçarjes osmane për disavantazhin e tyre. Perandoria Osmane rilindi nga dekadat e 
gjata të krizës në kontroll të plotë të të gjitha pikave strategjike të Evropës Juglindore, me 
Edrenenë, Sofjen dhe Shkupin në perëndim dhe me Slivën, Karinovën dhe Ajdosin në 
vargmalet lindore Ballkanike dhe vetëm me Nishin që ju kthye Serbisë nga ndihma që ajo 
i dha Mehmetit. 
 
 
 
 

KAPITULLI 3 
 

RIKTHIMI I PERANDORISË OSMANE, 1413 - 1451 
 
 
  

Me triumfin e Mehmetit mbi të vëllezërit, filloi një periudhë e re e imperializmit 
osman. Kufijtë e perandorisë së Bajazitit u restauruan dhe zgjeruan dhe bazat e 
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brendshme të shtetit u riorganizuan për të ndaluar përsëritjen e dobësive që kishin krijuar 
humbjen e Ankarasë dhe pasojat e saj. 
 
 

Mehmeti I, 1413 – 1420 
Fitorja e Mehmetit I erdhi jo vetëm nga mbështetja që ai mori nga bizantinët, por 

mbi të gjitha nga ndihma e gazinjve kufitarë dhe fisnikërisë turkmane. Për të kënaqur 
udhëheqjen fetare, ndihma e së cilës kishte qenë vendimtare për triumfin e tij, Sheh 
Bedredini u largua nga posti i shejhulislamit dhe u internua me gjithë familje dhe 
zëvendësi i tij u caktua nga ulematë konservatorë. Ndër mbështetësit e Sheh Bedredinit 
mes gazinjve ishte edhe Mihaloğlu Mehmet Beu, i cili u internua në Anadoll, edhe pse i 
fundit e braktisi shehun në fund. Sipas marrëveshjeve me Manuelin, ju rikthyen të gjithë 
territoret bizantine të fituara nga Musa rreth Kostandinopojës dhe Selanikut, edhe pse 
fisnikëria turkmane e refuzoi këtë. Traktate paqeje u nënshkruan me shtetet kristjane në 
Ballkan së bashku me Venedikun dhe Gjenovën, në mënyrë që shteti osman të fitonte 
kohë dhe fuqi. 
 Traktatet e sipërpërmendura nuk e ndaluan Mehmetin të eliminojë influencat 
bizantine dhe kristjane nga rrethi i tij, të cilat kishin çuar më parë Bajazitin të braktisë 
traditën gazite. Gratë dhe këshilltarët bizantinë u larguan nga pallati. Greqishtja u 
zëvendësua me turqishten dhe persishten në gjuhën administrative. Theks i veçantë iu 
kushtua të kaluarës turke të dinastisë dhe për këtë u punësuan historianë të dokumentojnë 
të kaluarën. Lidhjet e dinastisë me esnafët e ahive u rivendosën dhe kapëkullarët u vunë 
nën kontroll, u deprivuan nga timaret dhe u hoqën nga postet. Me kapıkullutë jashtë garës 
feudaliste, dega militare e fisnikërisë, arriti të rivendosë rolin e saj në qendër të ushtrisë 
osmane. Ndërsa elementët e krishterë dhe skllevërit u eliminuan dhe liderët gazinj 
humbën rëndësinë e tyre, Mehmeti ra nën kontrollin e fisnikërisë turke të udhëhequr nga 
familja Çandarlë, që kishte mundësuar triumfin e tij mbi Musain. Politika kryesore e 
ndjekur nga çandarlëtë në këtë kohë ishte braktisja e ambicjeve lindore të Bajazitit dhe 
vazhdimi i sulmeve gazite. Për këtë mijëra nomadë që kishin ngelur në Anadoll pas 
kolapsit të perandorisë së Timurlengut u dërguan në kufijtë perëndimorë për të krijuar 
forcën e duhur njerëzore. Rikthimi në traditën gazite kërkonte risjelljen e politikave 
shmangëse të konflikteve me principatat anadollase, megjithëse një gjë e tillë ishte e 
vështirë të kryhej falë politikave agresive që vazhdonin të kishin Karamani, Ajdëni dhe 
Kandari. 
 
 
 
Fushatat fillestare në Anadoll 
 
Sundimi osman në Anadoll gjatë kohës së Mehmetit I ishte kufizuar përgjatë një vije 
territoriale që shtrihej nga perëndimi në lindje nëpër pjesën veriore të pllajës që shtrihet 
nga Egjeu në  Erzinxhan, ku përfshihet Bursa, Izmiti, Eksishehiri, Ankaraja dhe Sivasi. 
Çandaroğllutë kontrollonin shumicën e brigjeve juglindore të Detit të Zi, së bashku me 
Kastamonunë dhe Samsunin. Pjesa e mbetur e Anadollit lindor ndahej ndërmjet Deles së 
Bardhë, qendra e të cilëve ishte në Azerbajxhan dhe turkmanëve të Deles së Zezë (që 
sundonin deri thellë në Shebin, Karahisar dhe Kojluhisar) të cilët ishin sjellë nga 
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Timurlengu. Dulgadirët kishin shtetin e tyre të përqendruar në Marash dhe Elbistan me 
territore që shtyheshin drejt perëndimit deri në pjesët jugore të Kajserit dhe Sivasit. 
Trabzoni qëndronte nën kontrollin bizantin. Malatja ishte nën mamlukët, ndërsa Delja e 
Zezë dhe Delja e Bardhë ishin në konflikt për tokat që kishin ndërmjet Divrigit dhe 
Erzinxhanit. Saruhani, Germijani, Ajdëni dhe Mentesheja ndanin jugperëndimin; Hamiti, 
Eshrefoğullari dhe Karamani sundonin mbi pjesën e mbetur jug-qendrore dhe lindore të 
Anadollit. Karamani vazhdonte me ambicjet për të sunduar mbi të gjithë trashëgiminë 
selxhuke, ku përfshiheshin zona të mëdha nën sundimin osman. Xhunejt Beu i Ajdënit, 
që më parë kishte qenë aleat i Musait, u mundua të merrte qendrën e tij të vjetër në Izmir 
me gjithë zonat bregdetare të Egjeut.  
 Për të forcuar pozitat, Mehmeti nisi një seri fushatash të shpejta në Anadoll gjatë 
fillimit të sundimit të tij. Në 1414 ai detyroi Menteshenë të pranojë sundimin e tij dhe 
rimori Izmirin, ku u ndihmua pjesërisht nga flota gjenoveze e stacionuar në ishujt e 
Egjeut. Fushata e parë u ndoq me dy fushata të shkurtra kundër Karamanit në 1414 dhe 
1415, të cilit iu morën shumica e zonave që ishin marrë nga Bajaziti më parë në 1402 por 
që ishin kthyer nga Timurlengu. Zonat në fjalë përfshinin Akshehirin, Bejshehirin dhe 
Hamitin – çlirimi i tyre u bë në emër të çlirimit të shteteve myslimane nga pushtimi 
karaman. 
 
 
 
Fushatat evropiane 
 
Pas fushatave të lartpërmendura Mehmeti u detyrua të merret me problemet që kishin 
lindur në Evropë. Fisnikët shqiptarë kishin marrë shans nga pauza perandorake për të 
masakruar shumicën e garnizoneve osmane të ngelura në vend. Mehmeti restauroi pozitat 
e tij në vend duke pushtuar Krujën (Akçahisarin) në malet qendrore dhe Vlorën (Avlonja) 
në bregdet. Këto qytete u kthyen në qendra parësore për ekspansionet dhe sundimin në 
vend. Sulltani sulmoi edhe Morenë dhe vendosi pushtetin mbi Mirkean, princin e 
Vllahisë (1386 – 1418) që kishte ndihmuar më parë Musain. Më pas Mehmeti pushtoi 
Giurgiun, një fortesë strategjike në Danub që kontrollonte rrugët që shkonin në fushat e 
Hungarisë qendrore. Ai kreu një seri sulmesh edhe në Transilvani dhe Hungari, ku mbreti 
Sigismund (1386 – 1437) ushqente ambicje për zonën dhe më pas kompletoi pushtimin e 
Dobruxhës. Sulmet e rregullta kundër Bosnjës detyruan shumë feudalë vendas të 
pranojnë influencën osmane, gjë që çoi Tvrtkon II (1420 – 1423) të pranojë formalisht 
sundimin osman. Më në fund osmanët luftuan në betejë detare me Venedikun në përgjigje 
të sulmeve që kryenin piratët që strehoheshin në ishujt e Egjeut. Por flota osmane, të 
cilën Mehmeti sapo kishte filluar të ndërtojë, u mund në Gelibollu (29 maj 1416). Por në 
fund, pas ndërhyrjes së Manuelit II mes osmanëve dhe venedikasve u nënshkrua paqja, 
ku Venediku mori përsipër shkatërrimin e piraterisë në shkëmbim të privilegjeve tregtare 
në Perandorinë Osmane. 
 
 
 
Rikthimi në Anadoll  
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Aktivitetet e mbetura të Mehmetit ishin përqendruar në Anadoll dhe këto jo sepse ishin të 
paraplanifikuara por si rrjedhojë e kërcënimeve të vazhdueshme që i vinin pushtetit 
osman aty. Dinastia Isfendijare e Kandarit kishte pushtuar shumicën e principatave të 
lëna nga Timurlengu, duke përfshirë Kastamonun dhe Safranbolun dhe kishte hyrë në 
aleancë me Karamanin për të ndaluar përparimin osman në Anadoll. Sundimi i Mehmetit 
në lindje kërcënohej edhe nga përparimi i turkmanëve të Deles së Zezë, që kishin 
pushtuar Erzurumin, Erzinxhanin dhe Shebin Karahisarin. Ndaj këtij kërcënimi të 
dyfishtë Mehmeti u përgjigj duke eleminuar fillimisht Kandarin dhe vënien e territoreve 
të tij nën kontroll të drejtpërdrejtë. Shumica e ushtarëve turkmanë të principatës u 
dërguan në Bullgari, pranë Filipesë (Plovdiv) në një vend që më pas do të thërritej Tartar 
Pazari (pazari i tartarëve) (1418). Ky do të ishte hapi i parë i vendosjeve masive të turqve 
nomadë në Ballkan, duke i dhënë fund në këtë mënyrë kërcënimeve të tyre në Anadoll 
dhe shndërrimi i tyre në garnizone të përhershëm për të ruajtur rendin në Ballkan. 
 
 
 
Revoltat e Bedredinit, të Dede Sulltanit dhe të Mustafait të Rremë 
 
Me gjithë sukseset e sipërtreguara, zgjerimi osman drejt lindjes u ndal si pasojë e një sërë 
revoltash që lindën në perëndim dhe sollën sundimin e Mehmetit në pasiguri të reja. 
Frymëzimi për revoltat erdhi nga Sheh Bedredini, kryekadiu dhe këshilltari shpirtëror i 
Musait, të cilin Mehmeti e kishte internuar në Iznik. Bedredini kishte një masë të 
konsiderueshme ndjekësish dhe konsekuencat ekonomike që ndoqën aktet ushtarake 
rritën popullaritetin e të fundit mes të varfërve. Bedredini në kohën në fjalë punonte për  
të ndërtuar urdhërin e tij në perandori, duke dërguar predikues në të katër anët të cilët 
predikonin dhe ndërtonin grupe sekrete mbështetësish. Nga frika prej Mehmetit I ai u 
largua nga Izniku për në Samsun duke shpresuar të marrë mbështetjen e Kandarit. Por të 
fundit u tërhoqën nga doktrina radikale e shejhut dhe e kaluan në Rumeli duke shpresuar 
se prezenca e tij do të krijonte probleme për regjimin osman aty. Në Vllahi Sheh 
Bedredini gjeti mbështetje nga djali i Mirkeas, Mihali, i cili i dha mbështetjen e duhur 
materiale për të çuar në revoltë masat e pakënaqura në të gjithë pjesën evropiane të 
perandorisë. Shehu pati suksese të mëdha, sidomos mes turkmanëve nomadë të sapo 
vendosur në Evropë, të cilët ishin të pakënaqur me kushtet ekonomike që kishin gjetur 
pas lëvizjes nga Anadolli në territoret kristjane. 
 Ndërsa Bedredini predikonte në Rumeli, mbështetësit e tij krijuan një sërë 
revoltash në Anadoll. Fuqia e revoltave ishte e atillë saqë dukej se do të dëbonte osmanët 
nga Anadolli. Ato do të shtypeshin vetëm nga ekspedita e gjerë ushtarake e organizuar 
dhe udhëhequr nga veziri i madh Bajazit Pasha dhe djali i sulltanit Murati (më vonë 
Murati II).  Udhëheqësit u ekzekutuan, por kjo nuk arriti të shkatërrojë pakënaqësitë ndaj 
regjimit. Në të njëjtën kohë, Sheh Bedredini kishte mbledhur me mijëra ndjekës në 
Deliorman, pranë Dobruxhës, ku shumica ishin njerëz të dëmtuar me mundjen e Musait 
dhe të tjerë të pakënaqur me kthimin e tokave ndaj bizantinëve dhe mirënjohjen që Çelebi 
Mehmeti kishte treguar ndaj vasalëve të krishterë që e ndihmuan atë të marrë pushtetin. 
Problemeve të Mehmetit iu shtua në këtë kohë një revoltë paralele e udhëhequr nga një 
njeri i quajtur Mustafa Çelebi, që pretendonte të ishte djali i humbur kohë më parë i 
Bajazitit I dhe që ishte burgosur së bashku me të atin nga Timurlengu. Mustafa shkoi në 
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Trakë dhe më pas në Thesali, ku organizoi revoltën e tij, duke përfituar nga mungesa e 
Mehmetit fillimisht në Anadoll dhe më pas kundër Bedredinit, për të kapur më pas 
Edrenenë dhe duke shpallur veten sulltan (1418). Ndërsa Çelebi Mehmeti udhëhoqi një 
nga ushtritë kundër Dyzme Mustafait (“Düzme Mustafa” apo Mustafai i Rremë), 
kryeveziri udhëhoqi ushtrinë tjetër në Deliorman kundër Bedredinit (pranverë 1419). 
Ndjekësit e shehut u shpërndanë menjëherë pas mësimit të mundjes së mbështetësve të 
tyre në Anadoll, gjë që çoi në kapjen dhe ekzekutimin e Bedredinit lehtësisht. Pas kësaj 
fitoreje Mehmeti mundi të bashkojë forcat e tij dhe të mundë Dyzme Mustafain, i cili u 
arratis mes bizantinëve ndërsa lëvizja e tij u shtyp (1420). 
 
 
 
Pushtimet e fundit të Mehmetit I  
 
Vetëm pas shtypjeve të revoltave, Mehmeti mund të merrej me pushtimet e tij finale. Ai 
aneksoi Ajdënin (1415) dhe Menteshenë (1416), duke marrë nën kontroll Anadollin 
perëndimor dhe më pas lëvizi drejt jugut, ku mori Teken dhe Antaljan duke sjellë kështu 
të gjithë bregdetin perëndimor të Anadollit nën kontrollin osman. Ngaqë Germijani e pati 
ndihmuar atë gjatë periudhës së pauzës perandorake, ai nuk e preku atë, por u mjaftua 
duke i marrë vetëm qendrat kryesore të komunikimit të Kytahjasë dhe Afjon Karahisarin. 
Por sunduesi i Germijanit ia dhuroi principatën e tij osmanëve, duke kompletuar kështu 
kontrollin osman mbi Anadollin jugperëndimor (1428). Kur Mehmeti vdiq papritmas në 
1421, djali i tij, Murati II morri fronin. 
 
 
 
Murati II, 1421 – 1451  
 
Murati II u kthye në një nga sulltanët më të mëdhenj osman, si themelues i fuqisë osmane 
në Evropë dhe Azi. Duke punuar në rrugën e Çelebi Mehmetit, ai zhvilloi institucionet 
shtetërore dhe ushtrinë në mënyrë të atillë që i biri dhe ndjekësi i tij, Mehmeti II të ishte i 
aftë të kryente pushtime të reja dhe të ndërtojë një perandori edhe më të madhe në lindje 
dhe perëndim. 
 
 
Politikat e brendshme dhe revoltat  
 
Përpara se Murati të mund të fillonte të rindërtonte perandorinë, atij iu desh të shpenzonte 
tre vite (1421- 1423) për të luftuar për pushtetin. Ai ishte vetëm 17 vjeç kur morri fronin 
dhe ekzistenca e katër vëllezërve më të vegjël u përdor si një mundësi për të krijuar 
përçarje nga armiqtë e tij brenda familjes. Osmanët në këtë kohë kishin nisur politikën e 
vrasjes së vëllezërve të sunduesit në mënyrë që të mos krijoheshin konflikte si rrjedhojë. 
Por Çelebi Mehmeti duket të ketë marrë masa vetë përpara se të vdiste në mënyrë që të 
shmangte luftërat pas tij. Për këtë ai kishte çuar princ Mustafain në Hamit që të sundojë 
Anadollin, ndërsa princërit më të vegjël Jusufin dhe Mahmutin i kishte çuar nën 
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mbrojtjen e bizantinëve në mënyrë që të siguronte jetën e tyre pas ardhjes së vëllait të 
tyre në pushtet. 
 Pas ardhjes në pushtet Murati shpresonte të ruante paqen për të ndërtuar kështu 
shtetin nga brenda, por bizantinët nuk duruan dot temptimet për të përdorur Mustafain e 
Rremë, që ishte akoma në duart e tyre,  për të dobësuar sa më shumë perandorinë. Murati 
detyroi perandor Manuelin të kthejë princërit te i vëllai, por djali i të fundit, që ishte bërë 
bashkëperandor, Gjoni VIII (1421), lëshoi edhe Dyzme Mustafain dhe aleatin e tij, 
Xhynejtin, duke i dërguar në Gelibollu (shtator 1421) pasi të fundmit i premtuan 
rikthimin e sundimit bizantin në Gelibollu dhe Thesali. Gelibolluja ra në duar të 
Mustafait lehtësisht. Karamani përfitoi nga kjo gjendje për të pushtuar tokat e Hamitit 
sërish, ndërsa Mentesheja, Ajdëni dhe Saruhani hodhën poshtë vasalitetin e tyre. 
 Për të ndërtuar pushtetin në Anadoll, Muratit iu desh të shkonte më parë në Bursa 
për të ndërtuar ushtrinë. Në këtë kohë Mustafa i Rremë kaloi në Evropë dhe marshoi drejt 
Edrenesë. Një ndihmë e madhe atij i erdhi në këtë rast nga 1) bejlerët kufitarë dhe 
ndjekësit e tyre që shpresonin të kryenin pushtime të reja në Evropë dhe që frikësoheshin 
se Murati do të ndiqte politikën e pararendësit të tij dhe do të përqendrohej me pushtimet 
në Anadoll dhe 2) nga masat e njëjta që i ishin bashkuar Bedredinit më parë. Kur 
kryeveziri Bajazit Pasha u mundua të mobilizojë forcat feudale të Muratit pranë 
Edrenesë, shumë prej tyre u bashkuan me rebelët ngaqë nuk pëlqenin kryevezirin që ishte 
nga kapëkullarët. Me Muratin në Anadoll dhe Mustafain në Evropë dukej sikur ndarja e 
perandorisë po zhvillohej si gjatë kohës së pauzës. Megjithatë në këtë kohë ndarjet nuk 
ishin ndërmjet ndjekësve dhe oponentëve të traditës gazite. Elementi gazit pranohej nga 
të gjithë elementët në luftën civile. Por konflikti i tanishëm ishte ndërmjet fisnikërisë 
turke që mbështeste sulltanin, i cili donte të vendoste pushtet të përqendruar në të gjithë 
pjesët e perandorisë dhe ndërmjet udhëheqësve gazinj dhe komandantëve ushtarakë në 
Rumeli, që mbështeteshin nga vasalët turkmanë të Anadollit që kërkonin të ishin sa më të 
pavarur dhe mbështesnin Mustafain për këtë arsye. Nuk duhet harruar se Mustafa kishte 
edhe ndihmën e bizantinëve dhe vasalëve të krishterë falë premtimeve të tij për pavarësi 
dhe ulje të tributeve që duhej të paguanin. Ata mendonin se ishte në interesin e tyre që 
perandoria të ishte sa më e decentralizuar, në vend të një perandorie të përqendruar  të 
cilën e kërkonte Murati, ministrat Çandarllë dhe fisnikëria turke. 
 Por Mustafai bëri të njëjtat gabime fatale që i kishin kushtuar Bajazitit I fronin, 
kur vendosi të hyjë në Anadoll për të bashkuar perandorinë nën sundimin e tij. Mesa 
duket ky hap u mor nga ai me shtytjen e bizantinëve, të cilët lumturoheshin ta shihnin atë 
dhe aleatin e tij, Xhynejt beun, që kërkonte të merrte pronat e tij familjare në Izmir, sa më 
larg të ishte e mundur. Në anën tjetër, sukseset e Mustafait në Evropë i mundësuan 
Muratit të marrë ndihmë nga Serbia dhe princërit e tjerë ballkanik që i frikësoheshin 
fuqizimit të pushtetit osman nën udhëheqjen e Mustafait. Mustafai marshoi kundër 
Bursës ku Murati kishte përgatitur ushtrinë. Por liderët e gazinjve dhe të tjerë që kishin 
mbështetur Mustafain deri tani falë premtimeve për të vazhduar fushatat në Evropë u 
tërhoqën nga aventura anadollase e tij dhe dezertuan në anën e Muratit. Kur të dy ushtritë 
u ndeshën në Ulubat, e fundit fitoi lehtësisht. Mustafa u arratis mbrapsht për në Evropë, 
duke u ndjekur nga Murati, i cili bllokoi anijet që i duheshin njerëzve të tij për t’u 
transportuar nga gjenovezët e Foçës. Mustafa mori thesarin dhe haremin e tij nga 
Edreneja dhe shkoi drejt Vllahisë, por gjatë rrugës u kap dhe u ekzekutua, duke i dhënë 
fund revoltës së tij. 
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 Pas kësaj Murati nisi rrethimin e gjashtë të Kostandinopojës për të ndëshkuar 
kështu perandorin për mbështetjen ndaj rebelit (qershor 1422). Por bizantinët bënë 
qëndresë të fortë dhe nxitën përparime të reja në Anadoll nga karamanët dhe germijani së 
bashku me vëllain e Muratit, princin Mustafa, që ishte guvernator i Hamitit. Të tre forcat 
krijuan një koalicion i cili mori Nikean dhe rrethoi Bursën (gusht 1422), duke kërcënuar 
sërish perandorinë e Muratit. Sulltani si rrjedhojë lëshoi rrethimin e Kostandinopojës dhe 
lëvizi sërish drejt lindjes. Mustafait në këtë kohë i ishte bashkuar një numër i madh 
fisnikësh turkmanë, që preferonin politikat e tija decentralizuese. Megjithatë esnafët e 
ahive rrethi anadollas i të cilëve kishte qenë i rëndësishëm në sukseset osmane, vazhdoi 
t’i qëndrojë besnik Muratit, duke ndihmuar forcat e tij të rezistojnë në Bursa derisa të 
arrinte sulltani nga Stambolli, të ekzekutojë të vëllanë dhe shtrojë vasalët në bindje 
(Shkurt 1423). Ndërsa vdekja e sunduesit karaman, Mehmet Beut gjatë rrethimit të 
Antaljas, rrëzoi edhe kërcënimin tjetër. 
 Duke marrë shans nga mosmarrëveshjet e karamanëve për pasardhësin e tyre, 
Murati përdori rivalizmat për pushtet, për të vendosur njeriun e tij, Mehmet Beun (1423 – 
1426) në fron. Si rrjedhojë e zhvillimeve, Hamiti u rikthye sërish nën osmanët dhe 
Karamani pranoi pushtetin e sulltanit, duke shkëmbyer martesa për të forcuar lidhjet 
ndërmjet të dy familjeve. Për të mbyllur fushatën anadollase, Murati aneksoi principatat 
perëndimore turkmane të Ajdënit, Menteshesë dhe Tekes. Karamani dhe Kandari u lanë 
të paprekur në lindje, ngaqë ndonjë përpjekje për të aneksuar ato mund të stimulonte 
ndonjë pushtim të ri nga suksesori i Timurlengut në lindje, Shahruhu, i cili pretendonte të 
kishte pushtet mbi të gjithë territoret që njëherë e njëkohë ishin nën sundimin selxhuk dhe 
ilhanid. 
 
 
 
Pushteti politik në Shtetin Osman 
 
Pasi arriti të zgjidhë problemet në Anadoll, Murati ishte i lirë të forcojë veten dhe 
dinastinë e tij në Edrene dhe të ndërtojë plane të reja për pushtime. Megjithatë e para gjë 
që ai duhej të bënte ishte forcimi i pushtetit, eliminimi i vasalëve dhe kontrollimi i 
centralizuar i perandorisë. Për këtë ai shpërbleu ministrat Çandarllë që mbështesnin 
politikën e tij me më shumë para dhe timare, dobësoi pushtetin e udhëheqësve kufitarë 
gazinj dhe forcoi skllevërit kapëkullu me më shumë pavarësi nga forcat feudale të 
Rumelisë, të cilët nuk kishin qenë fort të besueshëm në të kaluarën. Për të forcuar 
pushtetin e sulltanatit dhe kthimin e tij më të pavarur nga Çandarllëtë dhe fisnikëria turke, 
ai zhvilloi skllevërit si forcë alternative në perandori, por që ishin nën kontrollin e tij dhe 
që mund të përdoreshin kundër çdokujt që rezistonte ndaj pushtetit. Ai përdori sistemin e 
pençikut për të marrë djem të fuqishëm nga të kapurit në luftë kundër të pafeve. Murati 
bleu skllevër edhe në Kaukaz dhe në vende të tjera dhe vazhdoi sistemin e devshirmesë të 
filluar nga Bajaziti I, duke ndjekur sistemin edukues të të fundit që konvertonte robërit në 
Islam dhe i kthente ata në osmanë, kështu që ata të mund të konkurronin si të barabartë 
me fisnikërinë turke në sistemin osman. Aty ku mundte, ai i fuqizoi ata ekonomikisht dhe 
politikisht duke iu dhënë toka të sapo pushtuara në Ballkan si feude dhe duke i emëruar 
në pozicione të rëndësishme ushtarake, megjithëse ashtu si edhe më parë, Çandarllëtë 
arrinin t’i mbanin të parët jashtë administratës qendrore. Pushtimet në këtë mënyrë u 
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kthyen në armën kryesore të Muratit për të ndërtuar familjen e skllevërve kundër 
fisnikërisë turke. Të fundit si përgjigje u kthyen në paqësorë, duke kërkuar dhënien fund 
ndaj pushtimeve në Evropë që forconin rivalët e tyre, ndërsa skllevërit që fuqizoheshin 
përditë u kthyen në partinë më pro-luftë. Pasi të dy grupet u barazuan në fuqi, Murati 
ishte në gjendje t’i balanconte ata, duke pranuar kërkesat sa të një partie aq edhe të 
tjetrës, duke përdorur në të njëjtën kohë rivalitetin e tyre në favor të tij dhe duke siguruar 
kështu kontroll mbi të dyja në një sistem që do të kthehej në traditën e politikës osmane 
gjatë tre shekujve vijues. 

Murati kishte iniciuar një lëvizje e cila do të siguronte një shekull më vonë 
triumfin e skllevërve. Kapëkullut tashmë u kthyen në zemrën e ushtrisë osmane dhe 
ndaheshin në dy grupime: 1) Spahinjtë apo kavaleria, që mbahej kryesisht me timaret 
feudale që ishin nën kontrollin e fisnikërisë së vjetër turke dhe 2) trupat jeniçere, që 
mbështeteshin nga rroga që dilnin nga thesari dhe që si rrjedhojë ishin nën kontrollin e 
drejtpërdrejtë të qeverisë qendrore. Në këtë kohë një forcë e re kapëkullu, divizioni i 
topçinjve (Topçu Oxhakë), u zhvillua nga këmbësoria e vjetër jaja për të përdorur armën 
e re të luftës. Vendimi i Muratit për të përdorur armët e zjarrit dhe pushkët të cilat po 
gjenin vend në botën e armatimeve do të siguronte supremacinë osmane në Evropë dhe 
Azi gjatë shekullit në vijim. Dhe faktori që ndikoi në triumfin e jeniçerëve në luftërat 
politike osmane, do të vinte falë armatimit të tyre me armët më moderne të kohës, ndërsa 
kalorësia feudale që kontrollonte sistemin e timarit qëndronte akoma me shtiza, shigjeta 
dhe harqe, të cilat shpejt do të dilnin nga përdorimi ushtarak. 
 
 
 
Zgjerimi dhe ngulimet në Evropë 
 
Për sa kohë që ushtria me skllevër e Muratit nuk ishte në gjendje të merrte pjesë në 
pushtimet Evropiane dhe si rrjedhojë të ndante fitimet e luftës, ai i kufizoi aktivitetet e tij 
evropiane në të shumtën e rasteve në veprime mbrojtëse. Por në përgjigje ndaj sulmeve 
vllahe përgjatë Danubit – mesa duket të inkurajuara nga Sigismundi i Hungarisë – Murati 
dërgoi trupa goditëse në Vllahi (1422 – 1423) ndërsa vazhdonte të mbante nën rrethim 
Kostandinopojën. Pasi Venediku mori Selanikun nga Bizanti (1423), Murati e rrethoi atë 
derisa mbrojtësit e qytetit ranë dakort të paguajnë një haraç të majmë (1424), ndërsa 
bizantinët kthyen të gjithë Thesalinë dhe Maqedoninë. Pas kësaj Murati stabilizoi 
marrëdhëniet e tij me Evropën në një seri traktatesh nëpërmjet të cilave Bizanti, Serbia, 
Vllahia dhe Hungaria pranuan nënshtrimin ndaj osmanëve dhe pranuan të paguajnë 
haraçe për të qenë të sigurta nga sulmet (1424). 
 
 
 
Fushata të reja në Anadoll 
 
Anadolli përbënte shënjestrën parësore të strategjisë së Muratit për momentin. Kështu ai 
mundi Xhynejt beun, i cili si shpërblim për dezertim të Dyzme Mustafait më parë kishte 
zgjeruar territoret duke marrë Izmirin me rrethinat dhe shumicën e Ajdënit. Murati mori 
flotat gjenoveze nga Midilli (Mitilena) dhe Sakëzi (Kiosi) për të mbyllur lidhjet detare të 
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Xhynejtit, duke e bllokuar nga marrja e furnizimeve që i vinin më parë nga Mentesheja 
dhe Karamani. Si shpërblim ndaj ndihmës detare ai lejoi restaurimin e kolonive 
gjenoveze përgjatë bregdetit të Detit të Zi pranë Samsunit. Pasi arriti të kapë dhe të 
ekzekutojë Xhynejtin me familjen e tij (1426), osmanët qenë në gjendje të pushtonin 
Menteshenë dhe Teken, duke siguruar kontrollin mbi brigjet e Anadollit në Detin Egje 
dhe duke krijuar kështu kushtet e duhura për të zhvilluar flotën detare. 
 Në të njëjtën kohë, thellë në lindje mamlukët e Egjiptit dhe Sirisë shtrinë 
influencën e tyre në Cilicia, ku detyruan Mehmetin II të karamanëve t’ju paguajë haraç 
dhe ta përdorin për të dobësuar influencën osmane në veri dhe perëndim duke mbështetur 
lëvizjet për pavarësi të udhëheqësve turkmanë si Xhynejti. Pasi kishin mbaruar punë me 
të fundmin, Murati nxiti përçarjet mes princave karaman, duke instaluar më në fund, 
Ibrahim Beun në fron (1426) pasi i fundit ra dakort të transferojë bindjen nga mamlukët 
te osmanët. Murati ndoqi të njëjtën politikë edhe për të aneksuar territoret e Germijanit 
pas vdekjes së sunduesit plak të tij, Jakupit II (1429), duke arritur të bashkojë Anadollin 
sërish nën sundimin osman. Pas kësaj Murati ishte i lirë të kthehej në Evropë për t’u 
përballur me opozitën e dy kundërshtarëve të rrezikshëm, Venedikun dhe Hungarinë. 
 
 
 
Lufta e Parë Osmano –Venedikase: Përfshirja e Serbisë, e Vllahisë dhe e Hungarisë 
 
Deri në kohën në fjalë, osmanët kishin qenë në terma miqësorë me venedikasit në 
shumicën e kohës. Venediku kërkonte të mbronte interesat e veta komerciale në 
Perandorinë Osmane dhe zonën e Detit të Zi duke mbajtur marrëdhënie të mira me 
sulltanin dhe veçanërisht për sa kohë që rivalët e tyre, gjenovezët përdornin miqësinë me 
Muratin kundër të parëve. Venediku kishte nënshkruar një marrëveshje tregtare me 
Bajazitin në 1388 dhe kishte qëndruar jashtë Kryqëzatës në Kosovë. Por ekspansioni 
osman nëpër Maqedoni drejt Adriatikut dhe në Greqi drejt Egjeut krijoi nervozizëm dhe 
frikë nga konkurrenca në zona që kishin qenë nën influencën venedikase për shumë kohë. 
Përsa u përket osmanëve, për sa kohë që Venediku kontrollonte kalimet detare në Egje, 
rreziku ishte gjithnjë prezent për të ndërprerë komunikimin ndërmjet Anadollit dhe 
Rumelisë dhe privonte perandorinë nga unifikimi komplet i këtyre pjesëve kryesore të 
perandorisë. 
 Për të shkatërruar pushtetin osman në Maqedoni, Venediku krijoi një princ të ri 
osman që pretendonte se ishte Mustafai dhe dërgoi anije që ndihmuan të fundit të marrë 
Kasandrën dhe Kavallën dhe të fitojë mbështetje të madhe mes turkmanëve të zonës 
(1425). Murati kërkonte prej kohësh të pushtonte pjesët e mbetura të Maqedonisë, duke 
përfshirë këtu Selanikun dhe pushtimi venedikas i qytetit dhe mbështetja ndaj Mustafait 
vetëm sa shtuan bindjet e tij se nuk mund të toleronte kontrollin e qytetit nga një shtet më 
i fuqishëm se Bizanti. Përparimet e Muratit në Shqipëri, drejt veriut, rritën tensionet 
gjithashtu. Dhe rezultati ishte lufta e parë osmano – venedikase, që zgjati me intervale 
deri në vitin 1430. Arsyeja kryesore e zgjatjes së luftës ishin strategjitë radikalisht të 
kundërta të oponentëve. Venediku, forca e të cilit ishte në det mbante bazat e veta 
tokësore me pak forca. Osmanët, forca kryesore e të cilëve ishte në tokë, filluan të 
ndërtojnë flotën e tyre vetëm pas fitoreve të fundit në Anadoll. Kështu që të fundit nuk 
kishin mënyrë për të kontestuar fuqinë venedikase dhe si rrjedhojë për të mbajtur bazat. 
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Nga ana tjetër Venediku ishte i zënë me luftërat kundër oponentëve në Itali, që 
udhëhiqeshin nga Milano dhe si rrjedhojë mund të dedikonin vetëm një pjesë të vogël të 
flotës kundër turqve. Venediku arriti të sigurojë mbështetjen e Hungarisë në tokë, ku 
Serbia dhe Vllahia u kthyen në vendskenat kryesore të konfliktit me ushtritë e sulltanit. 
 Pushtimi osman i Serbisë deri në Danub dhe Bullgarisë në jug të Maleve Ballkan, 
i kishte sjellë ata në përplasje direkte me Hungarinë. Përplasja me Vllahinë nga ana tjetër 
vinte nga dobësitë e saja të brendshme. Ajo ishte ndërtuar mbi principatën e fortë dhe të 
bashkuar të Mirkeas së Madh (1386 – 1418), por luftërat për pushtet pas vdekjes së të 
parit dobësuan shumë mundësitë e Vllahisë që t’i rezistojë hungarezëve dhe osmanëve që 
përpiqeshin të merrnin shanse nga situata në vend. Si shkëmbim ndaj asistencës osmane 
dhe sulmeve osmane gjithashtu, djali i Llazarit, Stefani mbreti i Serbisë, lejoi ushtarët 
osmanë dhe sulmuesit të kalojnë nëpër territoret serbe kur sulmonin Bosnjën (1426), 
duke lehtësuar pushtimin osman në atë drejtim. Por vdekja e Stefanit (19 korrik 1427) e 
zhyti Serbinë në sherre dinastike për gjysmë shekulli që ishin mjaft të ngjashme me ato 
në Vllahi. Meqenëse nuk kishte fëmijë, Stefani kishte rënë dakort që fronin e tij ta merrte 
i nipi, Gjergj Brankoviçi, i cili njohu sovranitetin e Sigismundit në shkëmbim të ndihmës 
hungareze. Por Murati ndërhyri duke e kërkuar Serbinë për vete mbi bazën e martesës së 
Bajazitit I me motrën e Stefanit, Oliverën. Brankoviçi, si rrjedhojë, i dorëzoi hungarezëve 
kështjellën e madhe danubiane të Beogradit në shkëmbim të ndihmës, duke kthyer 
Hungarinë në shtyllën kryesore mbështetëse në qëndresën kundër osmanëve. Murati 
pushtoi Serbinë sërish në 1428 për të imponuar pretendimin e tij, mori kryeqytetin serb të 
Krusevaçit (Alakahisar) dhe detyroi Brankoviçin të nënshtrohet nën lidhjet e mëparshme 
vasale, duke u martuar me një princeshë tjetër serbe për të forcuar pozitat osmane në 
vend. 
 Por hungarezët vazhduan qëndresën në veri dhe në Vllahi gjithashtu. Sigismundi 
organizoi një sulm të koordinuar ndërmjet Hungarisë, Vllahisë dhe Karamanit kundër 
osmanëve në Evropë dhe Anadoll njëkohësisht. Venediku nga ana e vet shtyu latinët e 
Qipros të ndihmojnë karamanët dhe ju apeloi princave të mbetur turkmanë të Anadollit së 
bashku me sunduesin timurid të Iranit, Shahrur, që në dukje ishte akoma sovran mbi 
osmanët, të bashkohen në luftë. Megjithatë, Murati arriti të bindë të fundit se i qëndronte 
akoma besnik dhe shmangu goditjen ndaj karamanëve. Kthimi i Shahrurit në Afganistan 
liroi Muratin të kthehet në Evropë, ku ndërtoi një flotë të re dhe më në fund pushtoi 
Selanikun (1 mars 1430) nga venedikasit, duke kompletuar kontrollin mbi portet kryesore 
të Egjeut. Venediku si rrjedhojë u detyrua të pranojë Paqen e Lapsekit (korrik 1430), 
duke njohur kontrollin osman mbi Maqedoni dhe duke i paguar haraç Muratit si 
shkëmbim për pranimin nga ana e osmanëve të mbajtjes nën pushtim nga Venediku të 
Lepantos dhe bazave të tjera në Adriatik dhe dhënien e të drejtës venedikasve për të 
lundruar nëpër ngushtica për në Detin e Zi. Pas kësaj Murati ishte në gjendje të ndërtonte 
marrëdhënie tributare të njëjtë edhe me Republikën tregtare të Raguzës (Dubrovnik), që 
kishte dalë nga sundimi venedikas në 1358. 
 Me Venedikun asnjanës në Shqipëri dhe në fakt të zënë me luftën e re me 
Gjenevën, Murati ishte në gjendje të përparojë përpara lirshëm, duke marrë Janinën 
(1431) dhe Seresin (1433) dhe duke vendosur sundim direkt osman në Shqipërinë jugore 
dhe qendrore. Por duke filluar nga viti 1443, princërit vendas shqiptarë filluan të 
ndërtojnë opozitë të bashkuar në zonat malore, nëpërmjet ndihmës sekrete venedikase 
nën udhëheqjen e Gjergj Kastriotit (Skënderbeu), i cili arriti të rezistojë për gjysmën e 



 65 

shekullit në vijim. Megjithatë osmanët përqëndruan forca supreme në Ballkan, duke 
sunduar në mënyrë direkte në pjesë të Shqipërisë dhe Epirit dhe duke marrë tribute dhe 
ndihma ushtarake nga sunduesit e Serbisë, Bosnjës, Vllahisë, Raguzës, Venedikut dhe 
Bullgarisë së bashku me Morenë dhe Artën.  
 Megjithatë Gjergj Brankoviçi arriti të krijojë pavarësinë serbe me ndihmën 
hungareze, duke ndërtuar një fortesë të re në Semendria për të zëvendësuar atë të 
Beogradit. Kur princi i Vllahisë vazhdoi të pranojë vasalitetin ndaj osmanëve, Sigismundi 
e zëvendësoi me Vlad Drakulën I (1432 – 1446), i cili hodhi poshtë nënshtrimin ndaj 
osmanëve dhe iu bashkangjit një lidhjeje anti-osmane (1434) me Brankoviçin dhe 
mbretin boshnjak Tvrtko. Murati nuk ishte në gjendje t’i përgjigjet kësaj lige pasi në 
1453 Shahruhu pushtoi Anadollin, duke avancuar kundër zotërimeve mamluke dhe 
karamane në Cilicja. Murati nuk bëri asgjë fillimisht, pasi ai kishte pranuar në mënyrë 
nominale sovranitetin timurid. Por ai mori shanse nga zhvillimet e reja për të hyrë në 
aleancë me principatën turkmane të Dulgadirit dhe sulmoi Karamanin nga veriu dhe 
perëndimi (1435 – 1437), pushtoi provincën e Hamitit dhe dëboi sunduesin karaman, 
Ibrahimin, që kishte bashkëpunuar me mamlukët. Për të mos provokuar timuridët, Murati 
i dha pavarësi principatës karamane dhe mbajti vetëm pjesët perëndimore të shtetit të 
Hamitit për Perandorinë Osmane. Kjo lëvizje kënaqi jo vetëm timuridët por edhe 
mamlukët, që frikësoheshin se pushtimi total osman i Karamanit do të kërcënonte 
interesat e tyre në Siri. 
 
 
 
Zhvillimet e brendshme politike 
 
Vazhdimësia e dominancës së fisnikërisë turke në oborrin e Muratit ishin shkaqet 
kryesore të politikës pasive të sulltanit në Evropë dhe Anadoll. Çandarllëtë kërkonin një 
politikë paqësore dhe integruese, duke u frikësuar se pushtimet masive në lindje apo 
perëndim do të forconin pozitat e devshirmesë. Në fakt, balanca e vërtetë e pushtetit të 
fisnikërisë turke në këtë kohë nuk erdhi nga kapëkullarët por nga udhëheqësit e gazinjve 
kufitarë. Si në kohën e Osmanit, bejlerët kufitarë i ruanin postet e tyre nëpërmjet 
trashëgimisë dhe komandonin jo vetëm akinxhitë (sulmuesit) dhe gazinjtë por edhe 
kalorësinë e rregullt timariote. Përveç sulmimit dhe mbajtjes së vijave mbrojtëse armike 
në tension, ata hetonin në territoret armike për të mësuar se çfarë ndodhte pas tyre për të 
ditur sesi të veprojnë në sulmet e ardhshme osmane dhe gjatë fushatave ushtarake ishin 
gjithnjë pararojë e ushtrisë së rregullt për të siguruar kalimet e vështira. Ata sulmonin 
territoret armike pothuajse pandërprerë, edhe në rastet kur paqet zyrtare ishin në zbatim. 
Anëtarët e forcave akënxhë në disa raste paguheshin me rrogë nga bejlerët dhe në raste të 
tjera kishin timare nën sanxhaqet e bejlerëve, por avantazhi kryesor i tyre ishte 
përjashtimi nga çdo lloj takse lokale dhe lejimi i mbajtjes së plaçkës që zinin në luftë. Ata 
pranonin në princip pushtetin e bejlerbeut të Rumelisë, i cili zakonisht ishte nga 
kapëkullutë dhe nën kontrollin direkt të sulltanit. Si rrjedhojë, akënxhët dhe kapëkullut 
mbronin zhvillimin e politikave pushtuese në Evropë. Me pasurinë e mbledhur ata 
përbënin opozitën kryesore kundër fisnikërisë turke në oborr, ku në disa raste 
mbështesnin opozitën dhe disidencën kundër sulltanit, duke kërkuar të kenë një sundues 
që do t’u jepte dorë të lirë për të vazhduar pushtimet që ata dëshironin. Si rrjedhojë, kur 
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Murati hyri në vitet e fundit të sundimit të tij, bejlerët kufitarë u bashkuan më shumë 
kapëkullu në mbrojtje të ardhjes në pushtet të djalit të tij më të vogël, Mehmetit (më vonë 
Mehmeti II), shpirti luftarak i të cilit ishte reflektimi i dëshirave dhe interesave të tyre. 
 Çandarllëtë nga ana e tyre u përqëndruan në zhvillimin e institucioneve qeverisëse 
të cilat kishin nevojë të fuqizoheshin. Ata ndërtuan një sistem të rregullt edukativ, për të 
mësuar të gjithë djemtë e sulltanëve sundues, në mënyrë që kushdo që të vinte në pushtet 
prej tyre të ishte i aftë të vazhdonte punën e të atit në fushën qeveritare dhe ushtarake. 
Doktorë të ditur të Islamit u sollën në oborrin sulltanor për të edukuar princërit me 
mësimet dhe traditat e Islamit. Secili princ tashmë merrte titullin çelebi dhe vendosej që 
në moshë të vogël si guvernator, apo sanxhak be, i ndonjë province apo zone. Ai stërvitej 
në artin qeverisës nga një ministër me përvojë që ishte në rolin e tutorit, të cilët njiheshin 
si atabej nga selxhukët dhe lala nga osmanët. Djali i sulltanit ndërtonte oborrin e tij 
provincial, duke krijuar një mini Stamboll në miniaturë dhe në disa raste shtypte edhe 
monedha në emër të tij dhe zakonisht dërgonin njërin nga bijtë të jetonte me sulltanin si 
peng për të siguruar sjelljen e mirë. Princërit i bashkoheshin etërve gjatë fushatave, duke 
u bërë komandantë të krahëve kryesorë të ushtrisë, duke fituar kështu përvojë dhe dije 
ushtarake përveç administratives. 
 
 
 
Konflikte të reja me Evropën 
 
Për momentin, shqetësimi kryesor që Murati kishte, ishte mundësia e organizimit të një 
Kryqëzate të re evropiane. Jani VIII Paleologu kishte kohë që përpiqej të mundësonte 
bashkimin ndërmjet kishave të Kostandinopojës dhe Romës për të siguruar mbështetjen e 
perëndimit kundër të pafeve, edhe pse populli dhe udhëheqja fetare e tij ushqenin ndjenja 
të thella anti-romane. Në nëntor 1437 ai u largua nga Kostandinopoja për në Romë ku 
shkoi në kishën e Shenjtë Romane me shpresën për të gjetur mbështetjen evropiane që i 
nevojitej. Në fakt, Këshilli i Firences që u mblodh më 6 korrik 1439 deklaroi unifikimin e 
kishave, por opozita e vazhdueshme nga Kostandinopoja e bëri këtë bashkim të 
pamundshëm, pasi shumica e bizantinëve preferonin më mirë dominimin nga islamikët 
sesa të toleronin arrogancën që Roma dukej të shfaqte. 
 Nga ana e tij, Murati, herë pas here i jepte dritën e gjelbër bejlerëve dhe ndjekësve 
të tyre për të sulmuar Evropën dhe për të marrë plaçkë, duke i përdorur të fundit si 
kundërbalancues ndaj Çandarllëve dhe në të njëjtën kohë maste pulsin dhe përfitonte nga 
dobësimi i brendshëm në shtetet armike, kur të ishte mundësia. Vdekja e Sigismundit (9 
dhjetor 1437) krijoi shumë mosmarrëveshje të brendshme në Hungari, të cilat Murati i 
përdori duke kryer një ekspeditë sulmuese të gjerë nga e cila u shkatërrua fortesa 
danubiane e Severinit dhe vendosi nën rrethim Sibiun (1438). Ai pushtoi Serbinë dhe 
kapi fortesën e Brankoviçit në Semendria (1439) me qëllim dobësimin e lidhjeve serbo-
hungareze. Në të njëjtën mënyrë ai përfitoi nga anarkia e brendshme në Bosnje që erdhi si 
rrjedhojë e vdekjes së Tvrtkos II (1423), duke detyruar pasardhësin e tij boshnjak dhe 
sunduesit, tashmë, të pjesëve të pavarura jugore të vendit (që tani quhej Hercegovina) të 
paguajnë haraç. Megjithatë, mbreti i ri hungarez, Ladislasi, emëroi si guvernator 
(vojvodë) të Transilvanisë, Gjon Huniadin, i cili në 1441 shtyu osmanët jashtë 
Semendrias dhe i theu ata në shumë raste në Transilvani, gjë që jo vetëm s’e nxiti 
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Evropën të rezistojë por duke përfituar edhe për vete një reputacion që shpejt do t’i 
mundësonte të demonstronte aftësitë e konsiderueshme ushtarake në krye të një kryqëzate 
të re. 
 Përgjatë të gjitha përparimeve në Evropë, Murati nuk harroi të përfitojë nga 
streset ekonomike, sociale dhe fetare që kishin pllakosur shoqëritë në tokat armike. Ai 
ishte në gjendje t’i ofrojë fshatarëve të shtypur ballkanas diçka që mund të krahasohet 
vetëm me një revolucion social, që ishte liria nga tirania e padronëve feudalë. Brenda 
shteteve ballkanike luftërat për pushtet në qendër i kishin dhënë fund autoritetit qendror, 
gjë që kishte çuar baronët feudalë të rrisin pushtetin dhe shtypin bujqërit me metoda 
gjithnjë e më tiranike të taksimit dhe punës së detyrueshme. Në të kundërt, gjithnjë kur 
osmanët themelonin administratë direkte, e gjithë toka kthehej pronë e sulltanit, shteti 
vendoste kontroll dhe supervizion të ashpër mbi feud-mbajtësit, detyrimet ndaj feudalit 
dhe puna e detyrueshme abrogohej dhe detyrimet në fjalë zëvendësoheshin me një taksë 
lehtësisht të pagueshme të quajtur taksa e mbjelljes (çift resmi). Si rrjedhojë, masat 
ballkanike në rastet më të mira jepnin vetëm fjalë të mira për ushtritë e sunduesve të tyre 
dhe kryqtarëve, kundër myslimanëve.  
 
 
 
Kryqëzata e Varnës dhe Pasojat e Saj, 1444 
 
Agjitacioni për kryqëzatë të re kundër osmanëve në Këshillin e Firences, u mor përsipër 
të udhëhiqej nga Janaqi Torzello, i cili udhëtoi anembanë Evropës me mesazhin se nëse 
një flotë kristjane do të arrinte të bllokonte Ngushticat, osmanët nuk do të ishin në 
gjendje të dërgonin përforcime nga Anadolli dhe vetëm 80.000 veta do të nevojiteshin për 
të dëbuar turqit jashtë Evropës dhe për të rimarrë Tokën e Shenjtë. Pas këshillit në fjalë, 
Murati kërkoi dhe mori siguri nga perandori se Bizanti nuk do t’i bashkohej kurrë ndonjë 
përpjekjeje të këtillë (1422). Megjithatë, në të njëjtën kohë perandori nxiti Ibrahimin e 
Karamanit të lëshojë sulme të reja, gjë që detyroi Muratin të braktisë Rumelinë në kohën 
kur ai nevojitej më shumë për t’u përballur me pasojat e efekteve të fitores së Huniadit. 
Murati detyroi Ibrahimin të largohej, por lajmet e përpjekjeve të Huniadit detyruan 
sulltanin të harrojë Karamanin dhe t’i lejë në paqe edhe pse lëvizjet e tyre ishin 
tradhëtore. 
 Huniadi në këtë kohë ishte mitizuar si hero i madh kombëtar hungarez, si 
rrjedhojë e fitoreve kundër turqve në 1442. Fama e tij përshkoi Evropën. Njerëzit 
mendonin se tashmë kishin gjetur liderin që do të mundte, më në fund, të udhëheqë një 
kryqëzatë të suksesshme. Të stimuluar nga Papa, grupe kryqtarësh po organizoheshin në 
të gjitha vendet kryesore evropiane. I forcuar nga forcat serbe të udhëhequra nga Gjergj 
Brankoviçi dhe ushtria hungareze nën mbret Ladislasin, Huniadi organizoi Kryqëzatën në 
Buda me të cilën marshoi drejt Moravës, i sigurtë se ndërsa sulltani mungonte në Anadoll 
osmanët do të ofronin shumë pak qëndresë (1443). Huniadi pushtoi Nishin dhe shumicën 
e Serbisë jugore, gjë që stimuloi Skënderbeun dhe shqiptarët të intensifikojnë qëndresën. 
Pas kësaj kryqtarët shkuan mbi Malet Ballkan për në Bullgari, ku morën Sofjen dhe 
shpresonin të kalojnë malet dhe arritën në fushat e lumit Marica përpara se të afrohej 
dimri. 
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 Pas lajmeve të afrimit të kryqtarëve Murati u kthye menjëherë nga Anadolli. 
Ushtria e tij në Rumeli ishte pothuajse e shpërndarë. Në anën tjetër, bejlerët kufitarë dhe 
shumica e komandantëve feudalë merrnin shkas nga humbjet për të kërkuar ardhjen e 
menjëhershme në pushtet të djalit të ri të sulltanit, Mehmetit. Çfarë Murati kishte pas 
vetes në këtë kohë ishte forca e re e kalorësisë kapëkullu dhe trupat jeniçere, që u kthyen 
bashkë më të nga Karamani. Duke mos qenë i aftë për të përballuar kryqtarët në numër, 
sulltani vendosi t’i ndalojë ata duke mbajtur një nga kalimet kryesore të Ballkanit, 
Kapulu Derbendinë (derën Trajane), nëpërmjet të cilës armiku duhej të kalonte për të dalë 
në fushë. Kryqtarët dolën fitues në sulmet fillestare (24 dhjetor 1443), por ardhja e dimrit 
detyroi Huniadin të braktisë ekspeditën dhe pasi masakroi disa mijëra të burgosur 
myslimanë u kthye në Hungari për të kaluar dimrin. 
 Osmanët ishin në situatë kritike. Kryqtarët që kishin nuhatur erën e fitores, tashmë 
po përmbysnin Hungarinë në mijëra dhe fushatë e re po përgatitej. Në Anadoll, 
Karamanët ju përgjigjën lajmeve me sulme të reja. Dhe ndërsa në Shqipëri revolta po 
përhapej, despoti bizantin Kostandini i Moresë shkoi drejt Greqisë qendrore dhe pushtoi 
Athinën dhe Thebën. Në Edrene, dy vite luftë që nuk kishin prodhuar asnjë të ardhur 
kishin lënë thesarin pothuajse të zbrazur në pikën ku nuk kishte më para as për rroga, gjë 
që kishte krijuar pakënaqësi të madhe mes ushtarëve dhe administratorëve. Dhe për më 
tepër, vdekja e djalit të dashur të Muratit, Alaudin Beut, e kishte depresionuar sulltanin 
dhe plogështuar në një gjendje e cila nuk e lejonte të përballej me krizat. Kryeveziri dhe 
gruaja serbe e Muratit, Mara, e kishin bindur se paqja ishte zgjidhja e vetme. Me 
ndërmjetësimin e Brankoviçit sulltani nënshkroi një pakt në Edrene më 12 qershor 1444. 
Sipas tij, Hunaidi dhe ndjekësit e tij kërkonin që Murati dhe shumica e ushtrisë së tij të 
ktheheshin në Anadoll, kusht i cili do të kthente shkeljen e paktit dhe ripërtëritjen e 
kryqëzatës shumë herë më të lehtë. Nga ky pakt fituesi më i madh do të ishte vetë 
Brankoviçi; atij i ishin dhënë të gjithë territoret e Serbisë, duke restauruar mbretërinë 
Serbe siç kishte qenë në 1427 gjatë vdekjes së Stefan Dushanit. Murati kishte njohur 
autonominë e Serbisë dhe Vllahisë, që supozoheshin të ishin nën sovranitetin e tij, në 
shkëmbim të njohjes së sundimit osman mbi Bullgarinë dhe nënshkrimit të një paqeje 10 
vjeçare. Një paqe e tillë do të arrihej edhe me Karamanin pas pak. Pasi kishte siguruar 
pushtetin sa në lindje aq edhe në perëndim, Murati abdikoi nga froni në favor të të birit, 
princ Mehmetit (gusht 1444) dhe u tërhoq në Bursë, ku planifikonte të kalonte pjesën e 
mbetur të jetës në mënyrë askete. Abdikimi i sulltanit duket të ketë qenë rezultat jo vetëm 
i depresionit të pësuar nga vdekja e të birit, Alaudinit, por edhe nga opozita dhe dezertimi 
që ai pati nga gazinjtë dhe paria feudale e Rumelisë dhe nga seria e dështimeve që 
Huniadi i kishte shkaktuar pak më parë. Nga ana tjetër, ardhja e Mehmetit në fron, edhe 
pse ai ishte tepër i ri, duket të ketë frymëzuar një mbështetje të madhe dhe shpresë për të 
shpëtuar tokat osmane në Evropë nga kryqëzatat e ardhshme. Për më tepër, sigurimi i 
fronit nga Mehmeti për sa kohë që i ati ishte i gjallë, ishte shansi më i mirë për të shtypur 
intrigat që bizantinët dhe të tjerët mund të bënin më pretendentë potencialë të fronit 
osman. 
 Megjithatë tërheqja e Muratit dhe ardhja e Mehmetit në fron krijoi forca të reja që 
kërcënonin shtetin osman. Mbështetësit e Mehmetit përfaqësonin devshirmetë dhe parinë 
gazite të Rumelisë, të cilët kërkonin të eliminonin Çandarllëtë dhe fisnikërinë turke. Për 
më tepër, zhvillimet më të fundit tregonin se tokat e mbetura të perandorisë në Evropë 
rrezikoheshin të humbeshin edhe pa Kryqëzatë, pasi rebelimi shqiptar po shtrihej drejt 
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jugut dhe despoti i ri i Moresë – Kostandin Iragasis dhe Thoma Paleologu, vëllezër të 
perandorit Jani VIII – kaluan Isthmusin e Korintit dhe filluan të pushtojnë Thesalinë. Dhe 
kërcënimi më i madh vinte nga ushtria e re kryqtare që po krijohej nën yshtjet e Papës, që 
kishte shfajësuar nënshkruesit e krishterë të Paqes së Edrenesë nga përgjegjësia e 
obligimit ndaj osmanëve, mbi logjikën se besa e dhënë ndaj të pafeve nuk ishte e 
detyrueshme. Sido që të ishin relatat, Ladislasi kishte nënshkruar paktin vetëm nga 
nevoja urgjente që ai kishte për t’u kthyer në Poloni dhe sapo kishte zgjidhur problemet 
në shtëpi, ai vuante nga mosdurimi për të vazhduar luftën dhe për të përfituar nga frytet e 
saj. Nën të njëjtën logjikë edhe Venediku që më parë kishte shmangur konfliktet me 
osmanët, tashmë iu bashkangjit Hungarisë dhe Papës për të organizuar sulmin, nëpërmjet 
të cilit shpresonte të rimerrte Selanikun dhe Gelibollunë, duke fuqizuar kështu 
dominancën e tij mbi Egje dhe Adriatik. Por që të luante me sa më pak pasoja, anijet e tij 
mbanin flamujt e papatit dhe Burgundit në vend të atyre venedikase. 
 Kështu që në Buda nën udhëheqjen e mbret Ladislasit ushtria e re kryqtare u 
mobilizua me ushtarë të ardhur nga e gjithë Evropa. I vetmi që refuzoi të japë ndihmën e 
tij në këtë luftë ishte Brankoviçi i Serbisë, i cili ishte i kënaqur me fitoret që kishte arritur 
në Edrene. Për këtë ai madje njoftoi në mënyrë sekrete sulltanin për kryqëzatën e re duke 
shpresuar se në këtë mënyrë do të arrinte të ruante ato që kishte fituar më parë edhe nëse 
nga kjo luftë do të fitonin osmanët. Ushtria kryqtare u nis nga Segedini më 1 shtator 
1444. Në Orsovë pranë Danubit asaj iu bashkua Huniadi me forcat e kryqtarëve nga 
Transilvania, të cilat marshuan më pas përgjatë Danubit për në Varna. Komandantët 
rumelianë që kishin mbështetur Mehmetin II më parë për arsye politike, tashmë e kuptuan 
se ky djalosh nuk mund të ishte në gjendje të organizojë dhe udhëheqë një ushtri që mund 
të shpëtojë tokat e tyre. Për këtë arsye, Çandarllë Halili dhe mbështetësit e tij i kërkuan 
Muratit të kthehet në fron dhe të marrë në dorë qëndresën. Murati pranoi dhe me ndihmën 
e shumë anijeve gjenoveze transferoi ushtrinë anadollase në Evropë (tetor 1444). Ushtritë 
kundërshtare u takuan si përfundim pranë Varnës më 10 nëntor. Edhe pse kalorësia 
hungareze arriti të depërtojë në linjat osmane, sulltani u tregua i aftë të mbajë situatën nën 
kontroll. Dhe fitorja nuk do të vononte. Ajo erdhi kur jeniçerët do të kapnin Ladislasin 
dhe varin atë, gjë që shkaktoi panik në forcat armike dhe fitoren osmane. Huniadi nga ana 
e tij arriti të arratiset me shumë vështirësi, ndërsa la mbrapa mijëra kryqtarë të vrarë. Me 
dështimin në Varna, shpresat për fitoren e kryqëzatës dështuan. Fati i Bizantit ishte 
vulosur tashmë. Prestigji osman anembanë botës islame ishte ngritur jashtëzakonisht 
shumë dhe sundimi osman në Evropën Juglindore ishte siguruar sërish. 
 Edhe pas kësaj fitoreje Murati shpresonte të tërhiqej në Anadoll dhe të linte 
Mehmetin në fron. Por presionet e ardhura nga Çandarllëtë dhe fisnikëria turke e bindën 
sulltanin se sundimi i Mehmetit në këtë kohë do të çonte në triumfin e devshirmesë. Duke 
marrë shkas nga një revoltë e jeniçerëve në Edrene, në mbështetje të Osman Çelebiut që 
pretendonte fronin, u përdor nga Çandarllë Halili për të bindur Muratin të vijë në pushtet 
mbi idenë se Mehmetit i mungonte autoriteti dhe fuqia e nevojshme për të mbrojtur 
vendin. Si rrjedhojë, Murati u kthye në fron në gusht të 1446 duke pasur mbështetjen 
totale të fisnikërisë turke dhe të jeniçerëve. Megjithë ndryshimet më lart Mehmeti mbante 
akoma titullin sulltan, ndërsa Zaganos Pasha dhe Shahabedin Shahin Pasha u emëruan 
tutorët e tij, për ta përgatitur për ditën kur ai do të merrte pushtetin. 
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Fushatat në Evropë 
 
Murati shpenzoi vitet e mbetura të jetës së tij në një seri fushatash nëpërmjet të cilave 
synonte të qetësonte sundimin osman në Rumeli, duke shtypur vasalët që ishin rebeluar 
në fushatat më parë. Në 1446 ai sulmoi Morenë dhe detyroi despotin bizantin të pranojë 
vasalitetin. Ai vendosi sundimin direkt në shumicën e Greqisë tokësore, edhe pse 
Venediku, Gjeneva dhe bizantinët vazhdonin të kontrollonin një grup me porte dhe ishuj 
që shtriheshin nga Korfuzi në Negroponte. Meqë një numër i madh bullgarësh e patën 
braktisur atë përpara Betejës së Izladit, Murati e futi Bullgarinë nën kontroll të 
drejtpërdrejtë osman, duke eliminuar princërit e mbetur dhe “turkifikuar” dhe 
“osmanizuar” vendin më shumë se çdo provincë tjetër ballkanase. Për këtë një numër i 
madh fisesh turke u vendosën në veri dhe në lindje, kështu që brenda një shekulli ata do 
të formonin shumicën e popullatës. Sistemi i timarit tashmë aplikohej në mënyrë të plotë 
dhe shumica e klasës së vjetër feudale bullgare u integrua në sistemin osman. Murati 
ndërmori një fushatë të madhe edhe kundër rebelëve në Shqipërinë e veriut më 1447, por 
lajmet e përparimit të Huniadit drejt jugut me një ushtri të re kryqtare detyruan sulltanin 
të braktisë fushatën pa arritur ndonjë sukses. 
 
 
 

Kryqëzata e Kosovës, 1448 
Huniadi kishte filluar të punonte për ndërtimin e një ushtrie kryqtare që kur u 

kthye në Buda. Pas vdekjes së Ladislasit, ai ishte emëruar regjent i djalit të vogël të të 
parit, gjë që kishte forcuar mundësitë e tij për të organizuar luftëra të reja kundër 
osmanëve. Për këtë Huniadi i kishte apeluar kryqtarëve anembanë Evropës. Me rreth 
50.000 burra ai kaloi Danubin për në Serbinë veriore, edhe pse Brankoviçi kishte 
refuzuar të bashkëpunonte apo ofronte ndihmë. Ndërsa marshonte drejt jugut atij iu 
bashkuan ushtarë të dërguar nga Skënderbeu dhe Vllahia. Por Murati që u kthye 
menjëherë nga Shqipëria, takoi ushtrinë kryqtare ndërsa ajo shkonte për në Maqedoni, 
duke i dërrmuar ata në Kosovë (17 – 20 tetor 1448), në të njëjtin vend ku serbët ishin 
thyer nga Bajaziti I pothuajse një shekull më parë. Me fitoren në fjalë, sundimi osman në 
jug të Danubit ishte siguruar përsëri. Pas kësaj Murati dërgoi trupa goditëse në Vllahi dhe 
siguroi nënshtrimin e tyre. 
 Murati do të vdiste nga një tronditje në zemër më 5 Shkurt 1451. Për të evituar 
problemet e brendshme, ai kishte lënë përpara se të vdiste amanetin e tij në formë të 
shkruar, ku emëronte Mehmetin si suksesor të tij dhe me konsensusin e të gjitha palëve 
dhe ministrave emëronte Çandarllë Halilin si kujdestarin e sulltanit të ri. Në këtë mënyrë 
Murati arriti të sigurojë një kalim pushteti të padiskutueshëm edhe pse pak kohë më parë 
për ardhjen e Mehmetit në fron kishte pasur shumë mosmarrëveshje. Ai i kishte dhënë 
fund kërcënimit kryqtar ndaj perandorisë, por i kishte lënë ndjekësit të tij detyrën e 
vulosjes së unitetit osman nëpërmjet pushtimit final të Kostandinopojës.  
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KAPITULLI 4 

 
KULMIMI I FUQISË OSMANE, 1451 – 1566 

 
 
Me ardhjen e Mehmetit II, të quajtur “Pushtuesi” (Fatihu), osmanët hynë në një epokë të 
re pushtimesh që zgjeruan sundimin e perandorisë përtej Danubit për në Evropën 
qendrore dhe nëpër tokat e kalifateve islamike në Lindjen e Mesme dhe në shumicën e 
Afrikës Veriore. 
 
 
 
Pushtimi i Perandorisë së Re: Sundimi i Mehmetit II, 1451 – 1481 
 
Pas ardhjes në fron më 18 Shkurt 1451, Mehmeti trashëgoi një perandori me kushte 
shumë më të mira sesa ajo që i ati kishte gjetur tre dekada më parë. Ai ishte i lirë të 
marrte çfarëdolloj iniciative pa pasur shqetësime nga presionet e brendshme apo të 
jashtme. Megjithatë, kuptohet se pas ardhjes në pushtet, Mehmeti dhe këshilltarët e tij 
kryesorë, Shahabedin Shahin Pasha dhe Zaganos Pasha, kuptuan se ata kishin nevojë për 
një fitore spektakolare për të siguruar pushtetin politik kundër fisnikërisë turke, e cila 
kërkonte paqen në mënyrë që të ndalonte kapëkullutë dhe devshirmetë nga përdorimi i 
fitoreve për të ndërtuar pushtetin e tyre. Dhe asgjë nuk ishte më spektakolare sesa 
pushtimi i Kostandinopojës. Duke argumentuar me të drejtë se Bizanti kishte strehuar 
pretendentë myslimanë të fronit osman për të krijuar diversion në perandori, Mehmeti 
konkludonte se për sa kohë që Bizanti të ishte gjallë, mundësitë e kryqëzatave të reja për 
ta shpëtuar ishin gjithnjë të hapura dhe unifikimi i plotë i perandorisë ishte i pamundur. 
Përveç konsideratave në fjalë Mehmeti ëndërronte të ndërtonte një perandori botërore, me 
Kostandinopojën si kryeqytetin e saj natyral. Për shekuj me radhë ëndrrat myslimane për 
dominancë botërore janë lidhur me marrjen e kryeqytetit bizantin. Filozofi i shekullit të 
nëntë, al-Kindi, e shprehte këtë ndjenjë në profecinë e tij se Mehdiu, apo “kalifi i 
udhëzuar në rrugën e drejtë” do të kthehej një ditë për të “ripërtërirë Islamin dhe që të 
triumfojë drejtësia. Ai do të pushtojë gadishullin spanjoll dhe do të arrijë në Romë dhe do 
ta pushtojë atë. Ai do të udhëtojë drejt lindjes dhe do ta pushtojë atë. Ai do të pushtojë 
Kostandinopojën dhe pushteti mbi të gjithë tokën do të jetë i tij.”1 Ndërsa historiani i 
madh mysliman, Ibn Halduni, transmeton një tregim nga vetë Profeti që thotë: “Ai që do 
të shkatërrojë perandorin bizantin dhe që do të shpenzojë pasurinë e tij për hir të Zotit do 
të jetë njeriu i pritur (Mehdiu) pasi të pushtojë Kostandinopojën.”2 Kostandinopoja ishte 

                                                 
1 Cituar në “Mukaddimah” nga: Ibn Khaldun, “Introduction to History”, përkthim: Franz Rosenthal, vol 3., 
Nju Jork, 1958, II, 191 

2 Mukaddimah, II, 193 
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në të vërtetë “Molla e Kuqe” (Kızıl Elma) e profecive myslimane.3 I ushqyer me këto 
ëndrra, Mehmeti, që pas çastit të parë të ardhjes në pushtet, u angazhua në plane për 
pushtimin e qytetit. Por përpara se të kryhej pushtimi kishte shumë probleme që duhej të 
zgjidheshin. Vasalët e Mehmetit në Kostandinopojë dhe Ballkan edhe pse në princip 
pranonin sundimin, filluan të provojnë shanset pas ardhjes së tij në pushtet, duke 
menduar se ishte i papërvojë. Karamani bëri të njëjtën gjë në Anadoll, duke shtyrë 
pretendentët anti-osmanë të marrin pushtetin në principatat vasale turkmane. Mehmeti e 
kuptonte në të njëjtën kohë shumë mirë se fisnikëria turke, e udhëhequr nga Çandarllë 
Halili, kundërshtonte planet e tij për Kostandinopojën. Edhe pse Mehmeti nuk mund të 
shpëtonte nga pushteti i kryevezirit, ai arriti të eliminojë çelësin e ndonjë përpjekjeje për 
ta rrëzuar nga pushteti, duke vrarë të vëllanë princin Ahmeti i Vogël (Küçük Ahmet). 
Akti i vëllavrasjes nga Mehmeti që u krye për të ruajtur pushtetin – për të eliminuar 
luftërat civile që mund të lindnin për pushtet në perandorinë islame – do të shërbente si 
precedent që do të ndiqej nga pasardhësit e Mehmetit për më shumë se një shekull. 
Mehmeti internoi edhe të atin e të shoqes, Marës, mbrapsht në Serbi së bashku me pjesën 
më të madhe të këshilltarëve, duke i zëvendësuar ata me njerëzit e vet, të cilët u vunë në 
pozita kyçe për të rivalizuar familjen e Çandarllëve. 
 Pas lëvizjeve në fjalë, Mehmeti u mor me paqësimin e fqinjëve, në mënyrë që të 
kishte kohë për t’u përqendruar kundër Kostandinopojës.  Ai ripërtëriu traktatet e paqes 
me Serbinë dhe Vllahinë. Por marrëdhëniet me Karamanin do të ishin më të vështira, pasi 
ata kishin nën sundim zona të mëdha të Anadollit lindor dhe qendror së bashku me pjesën 
më të mirë të Cilicjas dhe përdornin influencën e tyre për të ngritur rebelime kundër 
osmanëve. I përballur me pabesitë karamane, Mehmeti u mundua t’i eliminojë të fundit 
menjëherë pas ardhjes në pushtet, por kur ushtritë e tij arritën Akshehirin, Ibrahimi i 
Karamanit pranoi të kthehet në kufijtë e mëparshëm, të mos sulmojë përtej tyre dhe t’i 
japë Mehmetit një nga të bijat për të ndërtuar marrëdhënie të reja. Sulltani pas kësaj la 
Is’hak Pashën si bejlerbe të Anadollit, detyra e të cilit ishte shtypja e revoltave që mund 
të lindnin ndërsa sulltani merrej me Kostandinopojën. 
 Hapi final që Mehmeti mori për të forcuar pushtetin pas kthimit nga Edreneja 
ishte heqja e kontrollit të trupave jeniçere nga Çandarllë Halili. Për të kryer këtë 
ndërmarrje, Mehmeti përdori si pretekst një revoltë jeniçerësh dhe kërkesat e tyre për 
pagë shtesë, që ndodhën pas kthimit të tij nga Anadolli. Ai zëvendësoi njerëzit e Halilit 
që ishin agallarë të trupave jeniçere dhe komandantët e këmbësorisë me njerëz nga 
devshirmetë, duke nisur kështu procesin nëpërmjet të cilit të fundit do të merrnin trupat 
nën kontroll. Pas kësaj ai i riorganizoi ato për të qenë i sigurt se jeniçerët do të kryenin 
funksionin për të cilin edhe ishin krijuar fillimisht: të qenit roje personale dhe 
instrumentë besnik të sulltanit, kundër të gjithë atyre që diskutonin pushtetin e tij. 
 
 
 

                                                 
3 M. Canard, “Les Expedition des Arabes contre Constatinople dans l’historie et dans la legende” Journal 
Asiatique, 208 (1926), 105; dhe L. Massignon, “Textes relatifs a la prise de Constantinople”, Oriens, 6 
(1953), 10-17 
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Marrja e Kostandinopojës 
 
Çandarllë Halili kundërshtonte vazhdimisht planet e sulltanit për të sulmuar 
Kostandinopojën, por megjithatë Mehmeti nuk u ndal. Pas kthimit nga Karamani, ai 
ndërtoi kalanë e Rumeli Hisarit, vetëm 10 milje në veri të qytetit në anën evropiane të 
Bosforit, nëpërmjet të cilës kërkonte të merrte nën kontroll rrugët detare dhe të 
vështirësonte komunikimet e Bizantit me Detin e Zi dhe të siguronte, gjithashtu, kalimin 
e trupave osmane nga Anadolli për në Evropë (janar – gusht 1452). Menjëherë sapo 
kalaja në fjalë u mbarua, Mehmeti i kërkoi Kostandinopojës të dorëzohej. Përndryshe, do 
të përballej me rrethim të plotë. 
 Përpjekjet e Bizantit për të siguruar ndihmë nga Evropa u sabotuan nga Çandarllë 
Halili, i cili ripërtëriu traktatet e vjetra me Venedikun, nënshkroi një traktat të ri me 
Hungarinë (20 nëntor 1451) dhe në përgjithësi tregoi gatishmërinë osmane për të reaguar 
arsyeshëm me ato shtete që nuk kundërshtonin hapur sulmin në fjalë. Megjithatë në 
këshillin perandorak Çandarllë Halili dhe bashkëpunëtorët e tij vazhdonin të 
kundërshtonin planet për pushtimin e Kostandinopojës, por në këto argumentime sulltani 
triumfoi, duke theksuar traditën gazite dhe kërcënimin që Bizanti paraqiste për sigurinë e 
shtetit osman (shtator 1452). 
 Rrethimi i Kostandinopojës nisi në shkurt të vitit 1453, kur forcat e para osmane 
të dërguara nga Edreneja pushtuan portet bizantine përgjatë Detit të Marmarasë dhe topa 
të mëdhenj u sollën nga Traka për të drejtuar sulmin kundër mureve të larta të qytetit. Në 
mars, ushtritë osmane të Anadollit kaluan Bosforin për në Rumeli Hisarin e ri, ndërsa një 
armatë e ndërtuar në Gelibollu kaloi nga Dardanelet për në Detin e Marmarasë dhe filloi 
të sulmojë qytetin nga deti. Brenda Kostandinopojës sulmi u prit me dëshpërim total; 
përçarjet fetare dhe politike vazhdonin të ndikonin në përpjekjet mbrojtëse të qytetit dhe 
nga jashtë arrinte të vinte shumë pak ndihmë. Forcat e armatosura bizantine ishin 
shpërfytyruar aq shumë, saqë ishte shumë e vështirë të gjeje njerëz për të mbajtur 
sistemin e gjatë mbrojtës të mureve. Lagje të tëra të qytetit ishin pothuajse të pabanuara. 
Bizantinët, përveç mureve, kishin edhe një armë tjetër për të mbrojtur qytetin; “Zjarrin 
Grek” dhe një zinxhir të shtrirë përgjatë gojës së Kepit të Artë që ndalonte hyrjen e flotës 
turke. Sido që të ishte puna, rrethimi zgjati për 54 ditë, nga 6 prilli deri në 29 maj 1453. 
Më 18 prill osmanët kishin arritur të pushtonin të gjithë ishujt në Detin e Marmarasë 
jashtë kryeqytetit, i cili qëndronte i pambrojtur. Dy ditë më vonë katër anije latine dhe një 
greke arritën të thyejnë bllokadën osmane duke u sjellë mbrojtësve furnizime të shumta, 
gjë që motivoi fuqishëm shpirtrat e tyre. Megjithatë, gjatë natës së 21 – 22 prillit flota 
osmane, e mërzitur me rolin e saj pasiv në Bosfor, arriti të transportojë një numër anijesh 
mbi kodrat e Gallatës për në Kepin e Artë, duke i vendosur ato në pozicion zjarri në 
muret detare që shtriheshin në anën tjetër, gjë që i shkaktoi mbrojtjes bizantine 
shpërhapje edhe më të madhe. Por përpjekjet osmane vazhdonin të sabotoheshin nga 
opozita e vazhdueshme e Çandarllë Halilit. 
 Sulmi përfundimtar kundër Kostandinopojës nisi natën e 28 majit. Mbrojtësit e 
qytetit, të thyer dhe të izoluar nga bota e jashtme, nuk kishin më forcë për të qëndruar. 
Pas dy orësh nga fillimi i sulmit, topat masivë osmanë, të vendosur ndërmjet lagjeve të 
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Topkapësë dhe të Jallëkapësë, hapën vrima të mëdha në muret e qytetit. Pas kësaj, 
sulmuesit vërshuan mbi qytet. Flota osmane theu zinxhirin bizantin dhe hyri në Kepin e 
Artë, duke shtuar numrin e forcave tokësore. Perandori mesa duket u vra ndërsa luftonte 
në muret e qytetit. Pasi kishin hyrë në qytet, osmanët përparuan në mënyrë të ngadaltë 
dhe metodike, duke pastruar rrugët nga mbrojtësit e mbetur. Ndërsa ligji islam do të 
kishte justifikuar një sulm të papërmbajtur mbi qytet duke parë qëndresën, Mehmeti i 
mbajti trupat nën kontroll, duke vrarë vetëm ata bizantinë që vazhdonin të rezistonin në 
mënyrë aktive, duke u kujdesur që qyteti të ruhej sa më i padëmtuar në mënyrë që të 
kthehej në qendrën e perandorisë së tij botërore. Shumë ushtarë dhe banorë u strehuan në 
koloninë gjenoveze të Gallatës, përballë Kepit të Artë, e cila kishte qëndruar asnjanëse 
gjatë luftës. Kalimi i mbrojtësve në anën e Gallatës prishte asnjanësinë e saj, por 
Zaganosi bëri një marrëveshje, nëpërmjet së cilës Gallata iu bashkua Perandorisë Osmane 
dhe pikat mbrojtëse u shkatërruan. Në shkëmbim, banorët e saj u lejuan të mbajnë 
pasuritë dhe të gëzojnë lirinë e fesë dhe të tregtisë brenda tokave të sulltanit. Banorët e 
Gallatës gëzonin të drejtën e pronës, por ata nuk u përjashtuan nga taksat e tjera, përveçse 
gëzonin të drejtën e mosdërgimit të fëmijëve në sistemin e devshirmesë, siç ishte norma 
në Ballkan. 
 Pushtimi nga Mehmeti i Kostandinopojës nuk kishte ndonjë rëndësi strategjike, 
pasi osmanët kishin mundur ta anashkalojnë atë ndërsa përparonin për në Evropë. 
Megjithatë, marrja e saj i hoqi Evropës bazën, e cila nëse fuqizohej si duhej mund të 
dëmtonte vijat mbrojtëse osmane. Zotërimi i kësaj qendre të madhe tregtare, 
administrative dhe ushtarake lehtësoi asimilimin, kontrollin dhe mbrojtjen e pushtimeve 
të sulltanit, ndërsa kontrolli i rrugëve detare ndërmjet Detit të Zi dhe Mesdheut krijonte 
një pikëbllokadë për tregtinë evropiane me malësitë e veriut dhe me lindjen ndërsa 
osmanëve u siguronte të ardhura të konsiderueshme. Pushtimi i ktheu osmanët në 
trashëgimtarë të traditës perandorake, pasi qyteti i pushtuar do të kthehej sërish në 
kryeqytetin e një perandorie madhore. 
 
 
 
Organizimi i Perandorisë 
 
Me prestigjin që pushtimi i Kostandinopojës (që tashmë do të njihej me emrin “Istanbul”) 
i solli Mehmetit II, sulltani hodhi hapa për t’u kthyer në një sundues absolut të një 
perandorie të qendërsuar. Në thelb, ai mund të shihej si perandori i Perandorisë Lindore 
Romake të rikthyer, si dhe i një kalifati perandorak që kishte implikime globale. Hapi i 
parë që Mehmeti do të merrte pasi të vinte në pushtet do të ishte eliminimi i fisnikërisë 
turke si forcë mbizotëruese politike dhe zhdukja e kujtdo anëtari të familjes osmane që 
kishte aspirata për pushtetin. Lëvizja kundër fisnikërisë turke dhe në veçanti familjes 
Çandarllë ishte dashur prej kohësh nga Mehmeti, që me të drejtë akuzonte Çandarllë 
Halilin për heqjen nga pushteti më 1446 dhe për opozitën e vazhdueshme ndaj pushtimit 
të Kostandinopojës. Në 1 qershor 1453, vetëm dy ditë pas pushtimit, Çandarllë Halili u 
pezullua nga posti i kryevezirit nëpërmjet akuzave të rreme për marrje parash nga 
bizantinët për të kundërshtuar sulmet. Pasuritë e tij u konfiskuan dhe ai vetë u burgos me 
shumicën e anëtarëve të familjes. Zëvendësimi i tij me këshilltarin e ngushtë të Mehmetit, 
Zaganos Pashain (shqiptar), që ishte anëtar i klasës së devshirmeve, ishte hapi i parë ndaj 
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një tradite të re ku pozitat më të rëndësishme të qeverisë qendrore rezervoheshin për të 
njerëzit e mbrojtur të sulltanit. Konfiskimet masive të timareve dhe të pronave private do 
të reduktonin shpejt pushtetin e familjeve turke; ndërsa pronat u jepeshin anëtarëve të 
devshirmesë, gjë që ndihmoi ardhjen e tyre në pozita sunduese. Kryeveziri do të kthehej 
tashmë në përfaqësuesin absolut të sulltanit në proceset qeveritare, duke e kthyer atë në 
anëtarin e vetëm të Klasës Qeverisëse fjala e të cilit duhej dëgjuar pa diskutim dhe 
vërejtje. Atij iu besua vula perandorake, që i vihej të gjitha vendimeve shtetërore, që nuk 
ishin vetëm nga sulltani, por edhe për rregulla më të vogla që lëshoheshin nga zyrtarët 
kryesorë. Zyrtarët kryesorë të provincave u vunë gjithashtu nën kontrollin direkt të 
kryevezirit, të cilit iu dhanë gjithashtu feude dhe të ardhura që e kthyen në osmanin më të 
pasur pas sulltanit. 
 Pushteti i Zaganosit si kryevezir u rrit më tej kur u caktua si guvernator i 
Rumelisë, që i dha mundësinë të kontrollojë ushtrinë e kryeqytetit dhe Evropës. Zaganosi 
bëri përpjekje për të forcuar ushtrinë e kapëkulluve, në veçanti trupa jeniçere dhe trupat e 
artilerisë së topçinjve. Ata u pajisën me armët e zjarrit më moderne të kohës, musketa dhe 
topa, duke i kthyer në ushtarët më të aftë të armatës së sulltanit. Për të qenë i sigurt për 
besnikërinë e jeniçerëve Mehmeti instaloi skllevërit e tij si komandantë dhe krijoi një 
divizion të ri skllevërish që nuk ishin përzjerë në konfliktet e mëhershme politike, me të 
cilët zgjeroi sistemin e devshirmesë duke rekrutuar të krishterë të vegjël për të ardhmen. 
Kështu me ndihmën dhe mbështetjen e kryevezirit të bindur dhe të fuqishëm dhe trupave 
jeniçere Mehmeti arriti të sigurojë pushtet autokratik mbi të gjithë shtetasit e tij. 
 Kjo nuk nënkupton se ai i la mbështetësit e tij të pakontrolluar. Qëllimi i tij i 
vërtetë ishte krijimi i balancës së pushteteve në oborrin e tij, në mënyrë që asnjë grup të 
mos kishte fuqi kontrolli mbi të. Si pasojë, disa funksione të rëndësishme administrative 
nuk iu dhanë kryevezirit por iu dhanë tre zyrtarëve të tjerë, kazaskerit (kryegjykatësit), 
defterdarit (kryetarit të thesarit) dhe nishanxhiut (krye shkruesit), të cilët kontrollonin 
hierarkitë fetare, financiare dhe dokumentuese të administratës. Në të njëjtën mënyrë 
Mehmeti nuk kërkonte të zëvendësonte dominimin e devshirmeve me atë të fisnikërisë 
turke – prandaj edhe nuk i eliminoi të fundit. Shumë fisnikë turq arritën të ruajnë pasuritë 
e tyre dhe të mbajnë postet në shtet, duke u lejuar të jenë pothuajse të barabartë me 
devshirmetë. Duke balancuar aristokracinë turke me devshirmetë, Mehmeti mund t’i 
kundërvinte me njëri tjetrin dhe në të njëjtën mënyrë të siguronte besnikërinë e të dyve. 
Ai zvogëloi pushtetin e bejlerëve kufitarë duke i rritur në numër dhe duke ulur numrin e 
ushtarëve që mund të mbanin në luftë dhe duke i vendosur nën komandën direkte të 
bejlerbeut të Rumelisë. 
 Sulltani kërkoi të ketë edhe mbështetjen e udhëheqjes fetare kristjane. Ai e siguroi 
klerin greko – ortodoks se liria e tyre fetare ishte e garantuar, në të dy aspektet, në 
Perandori dhe kundër bashkimit me Romën; madje për këtë ai emëroi kryekundërshtarin 
e bashkimit, Genadius Skolariousin si patriark, të cilit i dha pushtet civil dhe fetar bashkë 
mbi të krishterët ortodoksë të perandorisë, për të siguruar mbështetjen e klerit ndaj 
regjimit të ri. Në këtë formë do të krijohej sistemi i miletit i vetë-qeverisjes autonome nën 
udhëheqjen fetare, që më vonë i kaloi edhe armenëve, çifutëve dhe minoriteteve të tjera 
jomyslimane të perandorisë. Si rrjedhojë, udhëheqësit e mileteve panë interesat e tyre 
personale të ndërlidhura me ato të sulltanit, pasi ishin urdhërat e tij ata që ju jepnin më 
shumë pushtet mbi ndjekësit e tyre, sesa kishin mundur të kishin nga shtetet kristjane që 
kishin sunduar më parë. Pushtimi i plotë osman i Evropës Juglindore do të bashkonte 
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sërish shumicën e të krishterëve të zonës, grekë dhe sllavë bashkë, nën autoritetin e 
patriarkut grek, duke e kthyer, kështu, Kishën në përfituese nga ekspansioni osman, gjë 
që bashkonte më tej interesat e sulltanit me patriarkun. 
 
 
 
Rindërtimi i Stambollit 
 
Hapi tjetër që Mehmeti do të merrte pas pushtimit, ishte riparimi i Stambollit sipas 
madhështisë së mëparshme. Qytetit i mungonte prej kohësh prosperiteti ekonomik dhe 
popullata dhe gjendja e tij tashmë ishte e varfër dhe jashtëzakonisht e papopulluar me 
vetëm rreth 60.000 deri në 70.000 banorë. Pas pushtimit Mehmeti u mundua të evitonte 
menjëherë plaçkitjet sa më shumë të mundej, por megjithatë shumë njerëz u larguan nga 
frika, duke lënë pas jo më shumë se 10.000 banorë kur sulltani kërkonte të rindërtonte 
qytetin. Puna e parë që dilte përpara Mehmetit ishte ripopullimi i Stambollit. Për këtë ai 
lëshoi urdhëresa të cilat garantonin me ligj jetën dhe pasuritë e të gjithë qytetarëve, pa 
marrë parasysh fenë e tyre, për sa kohë që ata njihnin sulltanin dhe paguanin taksat. 
Mehmeti kërkonte të kthente kryeqytetin e tij në një qytet me përmasa perandorake ku të 
prezantoheshin të gjitha racat dhe fetë e perandorisë së tij dhe kur inkurajimet e tij nuk 
punonin për të ripopulluar qytetin, ai prezantoi një politikë të detyrueshme kolonizimi për 
të sjellë emigrantë nga Anadolli dhe Ballkani, të cilëve iu dhanë koncesione në fushën e 
taksave dhe pronësisë për t’i motivuar të kthehen në profesionet e mëparshme për të 
ringjallur jetën ekonomike të qytetit. Myslimanë, armenë, çifutë, grekë, sllavë dhe shumë 
të tjerë erdhën nga të gjitha anët e perandorisë. Shumë çifutë u joshën të vijnë nga aq larg 
sa Evropa perëndimore, ku ata përjetonin një valë të re persekutimesh në këtë kohë. 
Apele u dërguan në të gjithë botën e islamit për besimtarët që donin të kontribuonin në 
forcimin e kryeqytetit të ri të islamit. Robërve të luftës iu lejua të fitojnë lirinë nëse 
punonin në ndërtimin e rrugëve, ndërsa fshatarë nga Ballkani u vendosën brenda dhe 
përreth qytetit që të kujdeseshin për agrumet dhe pemët frutore dhe të kujdeseshin për 
bagëtitë që do të prodhonin ushqim për kryeqytetin. Si rezultat i përpjekjeve të 
mësipërme Stambolli do të përmbytej nga njerëzit brenda një kohe të shkurtër. 
 Përpjekjet për të ripopulluar qytetin u shoqëruan me ndërtime të mëdha. Mijëra 
shtëpi, ura, tregje, rrugë, mure dhe fabrika ishin rrënuar gjatë shekujve të fundit të 
sundimit Bizantin. Qytetit i mungonin shërbimet më minimale jetësore – sistemet e 
furnizimit me ujë ishin rrënuar, shtrimet e rrugëve ishin çarë dhe sistemi i ujërave të zeza 
mungonte. Mehmeti u mor me riparimin e këtyre problemeve pa humbur kohë dhe me 
zell të madh. Shumë prej atyre që më parë kishin marrë pjesë në pushtim, tashmë u 
ngarkuan me barrën e ndërtimit dhe riparimit të shtëpive, pazareve, ujëmbajtësve dhe 
rrugëve. Në vitin 1455 Mehmeti nisi punimet për ndërtimin e pazarit të madh , apo tregut 
të mbuluar, që do të kthehej në qendrën e jetës tregtare të Stambollit për një gjysëm 
mileniumi. Pallati i parë i pushtuesit i ndërtuar në qendrën e qytetit të vjetër ( ku sot 
gjendet Sheshi Bajazit dhe Universiteti i Istanbulit), shpejt do të njihej si Pallati i Vjetër. 
Rezidenca e re perandorake, e cila në kohën e pasardhësve të tij do të kthehej në qendër 
të sulltanatit dhe Klasës Qeverisëse deri në shekullin e nëntëmbëdhjetë, do të ishte Pallati 
i Topkapı-së, i ndërtuar në majën më të lartë të qytetit nga e cila mbishihej Bosfori, Deti i 
Marmarasë dhe Kepi i Artë (Halixhi). Xhamia monumentale e Fatihut (Xhamia e 
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Pushtuesit), e cila u ndërtua në emër të sulltanit, do të krijonte precedentin e arkitekturës 
osmane për ndërtesat e shumta fetare dhe shekullore që do të ndërtoheshin më pas. Siç ka 
ndodhur edhe me perandoritë e tjera madhështore të islamit, fondacionet fetare do të 
luanin një rol parësor në ngritjen e qyteteve kryesore, duke krijuar qendrat e ndihmës 
sociale të cilat nuk konsideroheshin të ishin detyrime të shtetit. Ndërtesa publike si 
shkolla, faltore, shatërvanë, spitale, hamame dhe hotele ndërtoheshin dhe mbaheshin nga 
vakëfet islame me fonde të dhuruara nga sulltani, familja e tij, Klasa Qeverisëse dhe 
pasanikët. 
 Si rezultat i përpjekjeve të sipërtreguara, në fund të erës së Mehmetit, Stambolli 
me rrethinat e tij banohej nga 16.324 shtëpi në total dhe ndoshta nga rreth 100.000 banorë 
(nëse marrim mesataren e 4 – 5 banorë për shtëpi), nga të cilat rreth gjysma ishin 
myslimanë, një e katërta grek – ortodoksë dhe pjesa e mbetur evropianë, çifutë, armenë 
dhe ciganë.4 
 
 
Zhvillimet ekonomike 
 
Mehmeti e zhvilloi jetën ekonomike të qytetit të tij për të ndërtuar një rrjetë pasurie e cila 
do të taksohej më pas për të financuar ushtrinë dhe këshilltarët politikë. Shtetasit e 
sulltanit si turqit mysliman, së bashku me grekët dhe armenët u nxitën të zhvillojnë 
industritë vendase. Si rrjedhojë në Anadollin perëndimor do të rritej industria e 
pambukut, në Ankara dhe Kastamonu rrobat e leshit të dhisë, në Bursa dhe Stamboll 
mëndafshi, ndërsa në Selanik dhe Stamboll do të zhvillohej industria e leshit dhe në 
Edrene këpucaria. Mehmeti punoi për të zgjeruar edhe tregtinë ndërkombëtare dhe atë 
ndërshtetërore, duke i dhënë fund privilegjeve ekonomike që evropianët gëzonin më parë 
nga bizantinët, në mënyrë që tregtarët vendas osmanë të përfitonin nga tregtia gjithashtu. 
Gjatë sundimit të Mehmetit, Stambolli, Bursa dhe Edreneja rimorën rolet e tyre të 
mëparshme si qendra masive industriale dhe tregtare – që kontribuonin në mirëqenien e 
përgjithshme. 
 Por zhvillimi ekonomik nuk ishte i mjaftueshëm për t’i dhënë Mehmetit të gjithë 
paratë e nevojitura për të mbajtur ushtrinë, ndërtimet dhe strukturat e reja qeveritare që ai 
po ndërtonte. Për këtë ai ndërtoi një politikë reformash drastike në ekonomi për të thithur 
sa më shumë fonde, me anë të të cilave të mundej të arrinte objektivat afatshkurtër dhe të 
shtrinte ekspansionin ekonomik që kishte nisur. Ai nënvleftësoi monedhën, duke e 
tërhequr nga qarkullimi në pesë raste të ndryshme për t’i rinxjerrë në qarkullim sërish me 
miksje të reja metalesh më pak të vlefshme. Prodhimet e përditshme dhe të domosdoshme 
si kripa, sapuni dhe qiriri u kthyen në monopole dhe i jepeshin me çmime të larta 
tregtarëve, të cilët, si rrjedhojë rrisnin çmimet në shitje për të kompensuar kostot dhe 
siguruar përfitime të mëdha në kurriz të popullit. Mehmeti vendosi të drejtën për të pasur 
nën pronësinë e tij të gjithë pronat pasuri-prodhuese të perandorisë. Tokat dhe prona të 
tjera që më parë i përkisnin shtetit por që më pas ishin privatizuar apo dhënë vakëfeve, 
tashmë u konfiskuan; dhe titujt e pronësive u rimorën sërish nën shqyrtim për të siguruar 

                                                 
4 Sondazh i Kadi Muhyi al-Din, TKS D9524; Ekrem Hakki Ayverdi, Fatih Devri Sonlarinda Instanbul 
Mahalleri, Sehrin Iskam ve Nufusul, Ankara, 1968; idem, Osmanli Mimarisinde Fatih Devri 855-886 
(1451-1481), 2 vols., Istanbul, 1973-1974 
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se pronat që ishin jashtë kontrollit shtetëror i përkisnin me të vërtetë personave që i kishin 
në zotërim. Shumica e tokave që ju sollën shtetit u ndanë më pas në timare – feude dhe ju 
dhanë anëtarëve të kalorësisë së spahinjve dhe më pas, gjatë fundit të sundimit të 
Mehmetit disa ju dhanë edhe aristokracisë turke për të kontrolluar në këtë mënyrë fuqinë 
në rritje të devshirmesë.5  
 
 
 
 
Qëllimet për sundim botëror të Mehmetit II dhe politikat pushtuese 
 
Me pushtimin e Kostandinopojës, bota islame e njohu Mehmetin si udhëheqës të Luftës 
së Shenjtë kundër kristjanizmit. Ai tashmë pretendonte superioritet mbi të gjithë 
udhëheqësit myslimanë, duke përfshirë edhe sulltanët fqinjë, mamlukë dhe kërkonte të 
drejtën për të zëvendësuar të fundit si kujdestarë të haxhillëkut në Qytetet e Shenjta. Ai 
stresonte edhe mbi lidhjet e osmanëve me perandoritë e vjetra turke të Azisë Qendrore 
dhe inkurajonte shkrimin e historive që tregonin se familja e tij rridhte drejtpërdrejt nga 
Oğuz Hani, duke luftuar kështu ambicjet e rivalit të tij kryesor në Lindje, Uzun Hasanit, 
sundues i Turkmanëve të Deles së Bardhë të Iranit, i cili siç do ta shohim më vonë, filloi 
të kërcënojë sundimin osman në lindje të Anadollit. 
 Mehmeti e konsideronte veten jo vetëm si trashëgimtar të Romës lindore por të 
një perandorie globale. Shkollarët italianë dhe bizantinë që e rrethonin e inkurajonin atë 
me idera madhështore për dominim të globit. Pasi eliminoi pretendentët kryesorë për 
fronin bizantin, ai nisi të pushtojë të gjitha tokat që më parë kishin qenë nën sundimin 
bizantin nga Eufrati e deri në Danub. Në vijim të fuqizimit të politikave centralizuese ai 
braktisi politikat e vasalizmit që ishin ndjekur nga sulltanët e hershëm osmanë dhe 
aneksoi shumicën e territoreve vasale, duke marrë konsensusin e familjeve sunduese 
kristjane në fjalë duke ju dhënë të fundmëve mundësinë e karrierës si osmanë në 
perandorinë e re. Çmimi për integrimin e familjeve në fjalë, në klasën e devshirmesë, 
ishte vetëm konvertimi formal në Islam dhe pranimi i qytetërimit osman. Ndaj masave 
popullore ai solli fundin e shtypjes feudale që sunduesit e krishterë ushtronin më parë mbi 
ta, sigurinë e jetës dhe të pasurisë, lidhjen me qeverinë qendrore nëpërmjet sistemit të 
timarit dhe mundësinë për të ruajtur traditat e tyre të mëparshme së bashku me fenë 
nëpërmjet sistemit të mileteve. 
 Gjatë zhvillimit të politikave pushtuese Mehmeti ndoqi rregullat e Ligjit Islam. 
Popujt e pushtuar lejoheshin të jetonin të siguruar me pronat e tyre nën mbrojtjen e shtetit 
dhe si shkëmbim për këtë ata duhet të paguanin një taksë të veçantë (xhizjen) së bashku 
me taksat e tjera që përkonin me prodhuesit e pasurive, qofshin ata myslimanë apo të 
krishterë. Në rastet kur haste në qëndresë, Mehmeti përdorte terror për të arritur 
pushtimin dhe këtë e bënte jo vetëm për të mundur armikun në fjalë por edhe për të thyer 
qëndresën gjetkë dhe të bindte masat se siguria dhe paqja dhe shembja e luftës vinte 
vetëm duke pranuar ftesën e sulltanit për t’ju bashkuar perandorisë dhe për të pranuar 
pushtetin e tij. 

                                                 
5 Bistra Cvetkova, “Sur Certaines Reformes du Regime Foncier au Temps de Mehmet II,” JESHO, 6 
(1963), 104-120 
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 Ndërsa Mehmeti eliminoi sunduesit e Evropës Juglindore me forcë apo bindje, ai 
vendoste administrimin e drejtpërdrejtë osman, regjistronte popullsinë, krijonte regjistrat 
e taksapaguesve dhe bënte ndarjet e tokave për qëllim taksimi. Në rastet kur terreni malor 
mundësonte të krishterët të rezistonin ndaj pushtimit osman, turkmanë nga Anadolli 
silleshin si kolonë për të vepruar si trupa rrethuese të përhershëm, të cilët më pas 
ktheheshin në pjesë integrale të popullatave të zonave në fjalë. Përpara se të tërhiqej nga 
tokat e sapo pushtuara, Mehmeti organizonte garnizonet dhe administratën e duhur që 
kishte si detyrë mbrojtjen e tyre në çfarë përbënte tashmë sistemin provincial osman. 
Tokat nëndaheshin në sanxhaqe, burimet e pasurive klasifikoheshin si timare dhe detyrat 
bashkiake ndaheshin mes gjykatësve fetarë dhe shefave të policisë (bimbashët). Në 
Ballkan, fshatarët e krishterë u lanë në tokat e tyre. Nga pushtimi më shumë prekeshin 
padronët e tyre feudalë, të cilët përfshiheshin së bashku me pronat e tyre në sistemin 
osman. Ky proces uli opozitën e klasës militare ndaj sundimit osman, pasi të fundit 
lejoheshin të mbanin pronat e tyre të mëparshme në shkëmbim të shërbimit ushtarak dhe 
kësaj radhe vetëm si timariotë dhe pa iu kërkuar të konvertohen në islam siç ndodhte 
gjatë shekullit të pesëmbëdhjetë. Në të njëjtën mënyrë edhe në Anadoll, komandantët dhe 
ushtarët e principatave turkmane u integruan në ushtrinë osmane, duke mbajtur tokat dhe 
timaret e mëhershme. Dhe më në fund, politikat populluese që u ndoqën më parë për të 
populluar Stambollin u zhvilluan për të vendosur myslimanë të bindur në Ballkan, të cilët 
mbanin nën kontroll popullatat kristjane. Në Anadoll, vendosja e popullatave bëhej për të 
thyer qëndresën anti-osmane nga dinastitë turkmane dhe grupet nomade. 
 
 
 
Legjislacioni dhe sistemi ligjor 
 
Një nga fushat e cila u ndërthur shumë me trashëgiminë romano-bizantine ishte 
kodifikimi. Mehmeti II ishte perandori i parë osman që u mundua të sistematizojë dhe 
kodifikojë grupet e ndryshme sociale dhe sistemet ligjore që gjendeshin në tokat e 
pushtuara përgjatë perandorisë, duke përfshirë praktika specifike në modelet e 
përgjithshme të qeverisjes dhe shoqërisë. Gjatë zhvillimit të perandorisë së centralizuar, 
Mehmeti modifikoi çdo gjë që kontradiktonte pasionet e tij për kontroll dhe më pas 
rezultatet i kodifikoi në serinë e tre kodeve ligjore (kanunname) : E para, e shpallur në 
1453 – 1456, merrej me kushtet dhe obligimet e shtetasve; e dyta, shpallur në 1477 – 
1478, merrej me organizimin e shtetit osman dhe Klasës Qeverisëse; dhe i treti, i shpallur 
në vitet e fundit të sundimit të tij, merrej me organizmin ekonomik, administrimin e tokës 
dhe taksat. Në këtë mënyrë, ligjet, praktikat dhe traditat e zhvilluara në shekujt e 
mëhershëm u sollën bashkë dhe u institucionalizuan, duke shënuar kështu fazat fillestare 
të një procesi që do të arrinte kulmin gjysmë shekulli më pas gjatë sundimit të Sulejmanit 
të Mrekullueshëm (1520 – 1566). 
 Ndërsa kodet ligjore të perandorëve bizantinë si Theodhosi II (408 – 450) dhe 
Justiniani (527 – 565) mund të kenë qenë si modele për kodifikimin, aktiviteti legjislativ i 
Mehmetit bazohej edhe në traditat e perandorive madhështore turke dhe mongole të Azisë 
Qendrore, të cilat u bënë të njohura nga selxhukët në Lindjen e Mesme. Dhe në fakt ishin 
selxhukët ata që zhvilluan plotësisht institucionin e sulltanit, si sundues shekullar në 
islam, që qëndronte pranë kalifit, i cili kishte pushtet vetëm për çështje fetare dhe 
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personale. Rezultati do të ishte një sistem i dyfishtë ligjor, ku sulltani ligjëronte ligjet 
shekullare (kanun) në të gjitha zonat që nuk mbuloheshin në detaj nga ligji fetar islamik. 
Mehmeti II ishte sulltani i parë osman që zhvilloi të drejtën e legjislimit për kode mbarë 
përfshirëse që mbulonin të gjithë aspektet e qeverisjes dhe sociale në mënyrën që asnjë 
sundues mysliman nuk kishte arritur të kryente më parë.6 
 
 
 
Pushtimet e Mehmetit II 
 
Po për pushtimet vetë? Etja më e madhe e përparimit ushtarak përgjatë të gjithë sundimit 
të Mehmetit ishte kundër të pafeve, sipas traditave gazite dhe të parandalonte opozitën e 
bashkuar nga bota perëndimore dhe të pushtonte territore të reja. Mehmeti u tregua i aftë 
t’i përçajë republikat tregtare italiane duke ju dhënë atyre privilegje të reja tregtare në 
Perandori. Në 1454 Venedikut iu njoh e drejta të paguajë vetëm një taksë doganore vetëm 
prej 2 për qind mbi mallrat që hynin dhe dilnin nga perandoria, së bashku me të drejtën e 
pasjes së përfaqësisë tregtare (i quajtur baile / baljos) në Stamboll, në shkëmbim të një 
pagese vjetore prej 200.000 dukate ari. Gjenevës që ishte rivali kryesor i Venedikut, ju 
dhanë të drejta të përafërta vetëm me Krimenë dhe disa ishuj egjeas, sërish duke paguar 
një taksë vjetore. 
 Duke menduar për pushtimet e reja, Mehmeti mori në konsideratë fitimet 
potenciale që mund t’i vinin nga lindja dhe perëndimi. Malësitë veriore të Detit të Zi 
kishin hyrë në një vakum politik pas disintegrimit të perandorisë së Hordhisë së Artë, e 
cila kishte kontrolluar për dy shekuj tokat nga stepat e Ukrainës deri në luginat e 
lumenjve Don dhe Vollga. Gjatë shekullit të katërmbëdhjetë Ukraina i kishte kaluar 
perandorisë polako – lituaneze të Jagelloniansit. Dhe gjatë mesit të shekullit të 
pesëmbëdhjetë kur Hordhia e Artë pothuajse ishte zhdukur nga harta, stepat e jugut të saj 
kishin rënë në duart e hanëve tartarë të Kazanit pas 1445, ndërsa Krimea vetëkontrollohej 
nga një dinasti tartarësh hanë e ndërtuar nga vetë jagelloniansit që përpiqeshin me këtë 
rast të përçanin mongolët e mbetur. Tartarët shumë shpejt u bënë të pavarur nga polakët 
dhe ranë në kontakt me Mehmetin II. Kjo çoi në lindjen e një aleance mes osmanëve dhe 
tartarëve të Krimesë që do të ishte e frytshme për të dyja palët. 
 Në vitin 1454 Mehmeti u mundua të pushtojë bregdetin e Detit të Zi përgjatë 
Moldavisë, për të forcuar në këtë mënyrë aleancën me tartarët. Megjithatë në këtë kohë 
interesi kryesor i Mehmetit ishte Ballkani perëndimor, ku Serbia autonome dhe e 
pafuqishme përbënte një kanal nëpërmjet të cilit hungarezët apo ekspeditat kristjane 
mund të marshonin kundër turqve; dhe në të njëjtën mënyrë despotët bizantinë të Moresë 
mund të përdoreshin nga Venediku për të ndërtuar baza të reja për përpjekjet për të 
dëbuar osmanët nga Evropa. Në kundërpërgjigje të këtyre rreziqeve Mehmeti ndërmori 
një seri ekspeditash nga viti 1454 deri më 1463, për të shtrirë sundimin e tij të 
drejtpërdrejtë nga Danubi në Egje dhe në këtë mënyrë të themelonte një vijë defensive të 
fuqishme. Dy fushatat e 1454 dhe 1455 i shkatërruan serbët. Osmanët pushtuan pjesën 
jugore të vendit, siguruan lidhje direkte  nga veriu me Maqedoninë për herë të parë dhe 

                                                 
6 Mustafa A. Mehmet, “De Certains Aspects de la Societe Ottomane a la lumiere de la Legislation 
(Kanunname) de Sultan Mahomet II (1451-1481),” Studia et Acta Orientalia, 2 (1960), 127-160 



 81 

fituan kontrollin e minierave të pasura me ar dhe argjend të Novo Brdos, nga të cilat do të 
vinte më pas shumica e kapitalit të nevojitur për ekspansionin ekonomik të perandorisë. 
 Gjatë verës së vitit 1456 Mehmeti ndërmori fushatën e tretë serbe dhe kësaj radhe 
duke u përpjekur të marri Beogradin nga hungarezët, ndërsa Brankoviçi mbante një 
asnjanësitet nervoz edhe pse e lejoi ekspeditën të kalonte nëpër territorin e tij. Megjithatë 
rrethimi gjashtë javor i bazës së madhe danubiane doli i pasuksesshëm. Arritja e Huniadit 
në momentet e fundit me gati 200 anije e detyroi sulltanin të tërhiqet. Kjo tërheqje do të 
linte qytetin në duart e hungarezëve edhe për gjysëm shekulli më shumë, derisa ai u mor 
më në fund nga Sulejmani i Mrekullueshëm. 
 Menjëherë pasi sulltani u kthye në Stamboll, Brankoviçi vdiq (24 dhjetor 1456), 
duke e lënë Serbinë në gjendje anarkie që kontribuoi në eklipsin e saj. Mehmeti kishte 
arsye të forta të kërkonte sundimin e vendit falë martesës së Muratit me Marën, por ai 
nuk mundi të reagojë për disa kohë, për shkak të problemeve gjetkë. I inkurajuar nga 
mbreti Alfons V i Napolit, Skënderbeu u përpoq të dëbonte garnizonet osmane jashtë 
Shqipërisë. Mehmeti u përgjigj me ekspedita që detyruan shqiptarët të shkojnë maleve. 
Në vitin 1456 aktivitetet pirateske të bazuara në ishujt gjenovezë të Egjeut e detyruan atë 
të niste një ekspeditë detare nga e cila u pushtua  Ajnosi (Enez), Imbrosi (Imroz), 
Lemnosi (Limni) dhe Thasosi (Tashoz). Intrigat ndërmjet dy despotëve bizantinë të 
Moresë, vëllezër të perandorit të fundit, Kostandinit, krijuan një luftë të tillë civile, që 
bënë që Mehmeti të pushtonte pjesën veriore të gadishullit gjatë verës të 1458-ës dhe 
duke marrë Athinën në janar 1459 dhe Morën e jugut në korrik të 1460-ës, i dha fund 
despotatit dhe la vetëm Trabzonin si relikën e fundit të Perandorisë Bizantine. Pushtimi 
në fjalë nënkuptonte që e gjithë Greqia ishte tashmë nën kontrollin osman me përjashtim 
të vetëm të porteve morease të Koronit, Modonit dhe Pylos, që do të merreshin nga 
Bajaziti II. Pas gjithë këtyre fushatash, më në fund në verë të 1459-ës osmanët marshuan 
sërish drejt Serbisë, dëbuan partizanët hungarezë dhe pushtuan të gjithë vendin me 
përjashtim të Beogradit, duke i dhënë fund pavarësisë së vendit dhe duke përfshirë 
sistemin e mëparshëm feudal, ligjor dhe financiar me pak ndryshime në organizmin 
administrativ osman. Në të njëjtën kohë, influenca hungareze në Bosnje kishte 
antagonizuar shumë fisnikërinë feudale vendase dhe shumicën e bujqve, ku shumica e 
tyre kishte adoptuar herezinë bogumile në shenjë proteste ndaj terrorit katolik. Mbreti 
boshnjak Stefan Thomasi (1443 – 1461) kishte mundur të ruante fronin me mbështetjen 
hungareze, duke marrë në mënyrë sekrete mbështetje nga papa, duke u konvertuar në 
katolik dhe duke marrë masa për të shtypur ‘heretikët’ brenda mbretërisë së tij. Por 
Mehmeti nuk ishte akoma i gatshëm të pushtojë Bosnjën tërësisht, por ai nxiti trupat 
sulmuese të godasin në jug të Danubit drejt Hungarisë dhe Austrisë jugore së bashku 
përgjatë bregdetit Dalmat dhe Istrian. 
 Në vitin 1461 dëshira kryesore e Mehmetit ishte të zgjidhte problemet e tij me 
Evropën kështu që ai mund të gjente kohë për të nënshtruar Anadollin. Me Serbinë dhe 
Greqinë të pushtuara, në perëndim po krijonte vështirësi vetëm Shqipëria. Vdekja e 
Alfonsit V e kishte ndërgjegjësuar më shumë Skënderbeun, gjë që e çoi këtë të fundit të 
nënshkruante një pakt me sulltanin (22 qershor 1461), që i lejoi atij të marrë nën kontroll 
jugun e Shqipërisë dhe Epirin në shkëmbim të premtimeve të mossulmimit të zotërimeve 
osmane në veri. Probleme të shumta shfaqnin edhe principatat. Moldavia në këtë kohë 
sundohej nga Stefani i Madh (1457 – 1504), i cili ndërtoi një shtet të bëshëm, pushtoi 
portin danubian të Kilias dhe ndërhyri në politikat e Vllahisë në vazhdën e hapave të parë 
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për të pushtuar bregdetin e Detit të Zi dhe Krimenë. Konflikti i tij me osmanët në këtë 
kohë ishte i kufizuar me kontrollin mbi princërit e dobët të Vllahisë. Përfundimisht Vladi 
I Tepeshi njohu sovranitetin osman dhe atë hungarez gjithashtu dhe u njoh si princi i 
Vllahisë. Mehmeti i premtoi sigurinë nga sulmet osmane për sa kohë që Stefani nuk 
përpiqej të zgjeronte tokat e tij (1460). 
 Pasi asnjanësizoi Vllahinë, Mehmeti kishte mundësi të kthehej nga Anadolli. 
Bregdeti i Detit të Zi me përjashtim të Trabzonit bizantin, kishte hyrë nën pushtetin 
osman gjatë pjesës së parë të sundimit të Mehmetit, megjithatë në Anadollin qendror dhe 
lindor kishte akoma kundërshtarë myslimanë. Pas shkatërrimit të Perandorisë Timuride, 
Delja e Zezë kishte ndërtuar një perandori të madhe në Iranin perëndimor dhe Irakun 
verior, ndërsa Delja e Bardhë, nën udhëheqjen e Uzun Hasanit (1453 – 1478) dhe me 
ndihmën mamluke, kishte ndërtuar autoritetin e saj në Iranin perëndimor dhe Anadollin 
lindor. Karamani vazhdonte gjithashtu të zgjeronte pushtetin e tij në Anadollin qendror, 
duke krijuar revolta kundër osmanëve. Sukseset osmane në Ballkan kishin frikësuar edhe 
Venedikun me Gjenovën, që i shtynte të inkurajonin diversionet në lindje për të 
zvogëluar kërcënimin osman kundër tyre. Si rrjedhojë, Mehmeti kuptoi 
domosdoshmërinë e forcimit të pushtetit përgjatë brigjeve të Detit të Zi për të ndaluar çdo 
përparim që armiqtë e tij mund të bënin si pasojë e shtytjeve evropiane. Duke filluar në 
prill të 1461-shit, ai vuri në përdorim flotën e sapondërtuar për të lëshuar sulme tokësore 
dhe detare me të cilat mposhti gjenovezët në Amara dhe më pas në principatën e fundit 
turkmane të zonës, në Kandar dhe më në fund kundër vetë Trabzonit. Uzun Hasani duke 
parë fuqinë e papërballueshme osmane – u detyrua të pranojë paqe në Erzinxhan (14 
gusht 1461). Duke parë zhvillimet në zonën përreth, Karamani nuk bëri asnjë orvatje për 
konflikt duke u frikësuar se çdo hap i pamatur mund të lëshonte egërsinë e sulltanit 
kundër tyre. Mehmeti më pas themeloi një provincë të re kufitare në zonat e pushtuara 
nën komandën e bejlerbeut të Anadollit, Gedik Ahmet Pashës, një konvert në devshirme 
me origjinë greke apo shqiptare, i cili themeloi garnizone të forta në kufij për t’u mbrojtur 
nga Delja e Bardhë apo Karamani. si rrjedhojë, karamanët kthyen vëmendjen e tyre më 
shumë drejt territoreve mamluke të Cilicias, sidomos drejt Adanasë dhe Tarsusit, të cilat i 
pushtuan përkohësisht dhe më pas i humbën ndaj kundërsulmit mamluk. Fuqia e 
karamanëve do të dobësohej edhe më shumë pas shtytjes së luftës civile që osmanët i 
shkaktuan të fundmëve në 1464. 
 Mehmeti do të tërhiqej nga fushatat në Anadoll pas sulmeve që Vladi IV Tepeshi, 
do të kryente në territoret osmane në Bullgarinë veriore (1461 – 1462). Ai u përgjigj duke 
sulmuar dhe pushtuar Vllahinë dhe duke e aneksuar në perandorinë e tij (prill – gusht 
1462). Vllahisë, megjithatë, iu dha autonomia më vonë, në favor të vëllait të Vladit, Radu 
IV i Bukuri (1462 – 1479), i cili ishte rritur në pallatin osman dhe ishte i gatshëm të 
paguante haraç dhe pranonte pushtetin e sulltanit, në shkëmbim të fronëzimit. Një 
shqetësim tjetër që osmanët kishin në këtë kohë ishte aktiviteti armiqësor i Venedikut. Të 
frikësuar nga ekspansioni osman përgjatë Detit Adriatik, Venediku bindi Skënderbeun të 
thyejë aleancën me sulltanin dhe të sulmojë garnizonet osmane në veri (Shkurt 1462). 
Mbreti i ri i Bosnjës, Stefan Tomaseviçi (1461 – 1463) iu bashkangjit Skënderbeut, duke 
refuzuar nënshtrimin osman dhe duke pranuar mbrojtjen dhe pushtimin hungarez (1462). 
Mehmeti u përgjigj duke pushtuar Shqipërinë dhe duke detyruar Skënderbeun të 
nënshkruajë paqe të re dhe të braktisë pushtimet e mëparshme (27 prill 1463). Më pas 
sulltani ishte i lirë për t’u marrë me Bosnjën, të cilën e pushtoi gjatë pjesës së mbetur të 
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verës duke u ndihmuar veçanërisht nga bogumilët, që kishin vuajtur nga persekutimet 
gjatë pushtimit hungarez. Pas kësaj, vetëm dy zona veriore boshnjake qëndruan nën 
kontrollin hungarez, që u organizuan si banate, apo provinca kufitare hungareze, të cilat 
sundoheshin nga një mbret kukull i cili pretendonte të rimerrte të gjithë Bosnjën për 
padronët e tij. Hercegovina, nga ana e saj, pranoi pushtetin osman dhe aneksimin që 
pasoi, duke sjellë sulltanin kështu edhe më pranë Adriatikut. 
 Si rrjedhojë, lufta me Venedikun ishte e pashmangshme. Papa Piu II përfitoi nga 
situata për të bashkuar Venedikun me Hungarinë kundër osmanëve (12 shtator 1463). 
Nëse kryqëzata e kësaj radhe do të triumfonte, Venediku do të përfitonte Morenë dhe 
territoret greke përgjatë Adriatikut; Skënderbeu do të zgjeronte shtetin e tij shqiptar në 
Maqedoni; Hungaria do të sundonte Bullgarinë, Serbinë, Bosnjën dhe Vllahinë; dhe 
Kostandinopoja me rrethinat do t’i kthehej anëtarëve që ishin gjallë të shtëpisë sunduese 
bizantine. Negociatat u nisën edhe me Uzun Hasanin, Karamanin dhe edhe me Tartarët e 
Krimesë, që premtonin të sulmonin osmanët në Anadoll në kohën kur kryqtarët do të 
hidheshin kundër Mehmetit në Evropë. Luftimet e planifikuara nisën në shtatorin e vitit 
1463, kur Venediku pushtoi një numër ishujsh në Egje së bashku me shumicën e Moresë. 
Në këtë mënyrë nisi lufta osmano – venedikase që do të zgjaste deri në vitin 1479. 
 Papa Piu II nisi të mbledhë një ushtri të re kryqtare në Ankonë. Ndërsa flota 
venedikase hyri në gojën e Dardaneleve dhe pushtoi Lemnosin dhe Tenedosin (1464), 
duke bllokuar osmanët nga dërgimi i furnizimeve drejt Moresë dhe duke kërcënuar 
Stambollin me sulm. Si kundërpërgjigje osmanët nisën ndërtimin e një flote të re në 
portet e Stambollit dhe në të dy anët e Dardaneleve u ndërtuan dy kala të fuqishme që 
shihnin njëra-tjetrën, për të mbajtur armikun jashtë (1463 – 1464). Pas kësaj kryeveziri 
udhëhoqi një ekspeditë masive që rimori Morenë, duke shkatërruar ushtrinë Venedikase 
(Pranverë 1464). Duke mos ditur se si do të dilte fushata kundër Moresë, Mehmeti 
organizoi një ushtri të re në Stamboll. Por kur mësoi për fitoren kundër Venedikut, 
ushtrinë në fjalë e çoi drejt Bosnjes me të cilën arriti të dëbojë hungarezët jashtë dhe më 
pas nisi sulmet ndaj Hungarisë, por duke dështuar edhe kësaj radhe të merrte Beogradin. 
Mehmeti arriti në këtë mënyrë të thyejë prapavijat e kryqëzatës, ndërsa Papa Piu vdiq i 
dëshpëruar në Ankona menjëherë pas dështimit (15 gusht 1464). Skënderbeu vdiq në 
1468 dhe pushtimi osman i Shqipërisë u kompletua menjëherë pas saj. 
 Në verë të 1468-ës Mehmeti udhëhoqi një ekspeditë masive drejt lindjes. 
Fillimisht ai deklaroi se objektivi i sulmit të tij ishte ose Delja e Bardhë, ose mamlukët që 
kishin pushtuar principatën turkmane të Dulgadirit, e ndodhur në burimet e Eufratit. Por 
kur Pir Ahmeti i Karamanit refuzoi ftesën e sunduesit për t’iu bashkuar ekspeditës kundër 
të fundmëve, Mehmeti pushtoi pjesën perëndimore të Karamanit, të përqëndruar në 
Konja. Nga ky sulm u duk sikur Karamani kishte marrë fund, por Pir Ahmeti u arratis në 
Malet Taurus dhe organizoi fiset lokale për t’i rezistuar sulltanit, me të cilat ripushtoi 
shumicën e provincës sapo Mehmeti u kthye në Evropë për t’u përballur me problemet e 
atjeshme. Me ndihmën e venedikasve dhe Deles së Bardhë ai arriti të shtyjë luftimet deri 
në territoret osmane përgjatë një serie sulmesh shkatërrimtare që arritën deri në qendër të 
Anadollit (1470). 
 Përgjigja e Mehmetit ishte e kufizuar si rrjedhojë e problemeve të reja që lindën 
në perëndim. Në vitin 1469 flota venedikase kishte hyrë në Egjeun lindor dhe kishte 
pushtuar ishujt e Lemnos dhe Imbrosit, kishte shkatërruar brigjet e Anadollit jugor ndërsa 
i jepte ndihma edhe karamanëve. Si kundërpërgjigje, në verën e ardhshme Mehmeti 
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udhëhoqi një forcë detare e cila pushtoi ishullin e Negropontes (Eğriboz) që ishte edhe 
baza kryesore detare e Venedikut në Egje. Ndërsa Papa dhe Venediku po mundoheshin të 
organizonin një kryqëzatë të re, Mehmeti shtriu pushtetin osman në Anadollin jug-
qendror përgjatë një serie ekspeditash kundër Karamanit. Megjithatë përgjatë fushatës në 
fjalë, komandanti devshirme i Mehmetit, Gedik Ahmet Pasha, i masakroi aq rëndë 
nomadët turkmanë të zonës, saqë si pasojë u krijua një kundërreagim, që do të kthehej në 
burimin kryesor të përçarjeve në shtetin osman përgjatë të gjithë shekullit të ardhshëm. 
 Pushtimi final i Karamanit i solli osmanët në kontakt të drejtpërdrejtë me 
mamlukët dhe Delen e Bardhë. Konflikti me mamlukët mbi çështjen e dominimit të 
Dulgadirit u la për një herë tjetër, si rrjedhojë e hapjes së luftës mes osmanëve dhe Uzun 
Hasanit, i cili u tmerrua nga ardhja e osmanëve në kufijtë e tij perëndimorë. Ai e 
konsedironte veten si pasardhës legjitim të ilhanidëve dhe timuridëve dhe pretendonte se 
ishte e drejta e tij e trashëguar të shtrinte pushtetin mbi pjesë të mëdha të Anadollit. Për 
këtë ai hyri në aleancë me Venedikun (1472), i cili i premtoi t’i dërgojë armë dhe 
ekspertë për të mësuar njerëzit e karamanëve sesi t’i përdornin ato, duke kërcënuar 
osmanët kështu me sulme të koordinuara nga lindja dhe perëndimi. 
 Flota venedikase solli materialet e premtuara në fund të 1472-shit, ndërsa një flotë 
aleate evropiane zbarkoi në Egje. Uzun Hasani u përgatit duke mbledhur rreth vetes të 
gjithë princërit turkmanë që ishin rrënuar nga Mehmeti më parë, duke ju premtuar të 
fundmëve riardhjen në pushtet në rast se do të luftonin kundër sulltanit. Për të realizuar 
planin, një armatë e madhe e Deles së Bardhë marshoi drejt Anadollit qendror, duke 
marrë Sivasin dhe Tokatin dhe duke rrezikuar Anadollin osman. Megjithatë Mehmeti iu 
përgjigj kërcënimit me furinë e tij të zakonshme. Pasi siguroi Stambollin që të ishte i 
gatshëm për t’u përballur me ndonjë sulm detar të mundshëm nga kryqtarët dhe duke i 
lënë komandën e qytetit djalit të tij 14 vjeçar, Xhem Sulltanit, ai marshoi me shumicën e 
ushtrisë drejt Anadollit, duke dërrmuar përpjekjen e kryqtarëve për të kaluar nëpër 
ngushticat. Pas shumë shmangiesh që të dyja palët i bënë njëra tjetrës, më në fund, ato u 
takuan në fushën e Otluk Belit, pranë Erzurumit. Edhe pse këmbësorët osmanë kishin 
thyer keqas një ditë më parë një pjesë të ushtrisë së Deles së Bardhë, të dy komandantët 
vazhduan luftimet sërish (11 gusht 1472). Duke kuptuar sërish se osmanët nuk mund të 
thyheshin në luftim të hapur, Uzun Hasani ra dakort të nënshkruante traktat paqeje me 
sulltanin (24 gusht 1472) dhe u kthye në Azerbajxhan. Sundimi osman në Anadoll pas 
bregut perëndimor të lumit Eufrat u sigurua sërish. Turkmanët anadollas që më parë 
kishin mbështetur Uzun Hasanin, u tërhoqën menjëherë nga lufta sapo panë dështimin e 
të parit. Pas kësaj shumica e tyre u tërhoq nga rezistenca ndaj pushtetit të Stambollit. Në 
të njëjtën mënyrë edhe aleanca e Uzun Hasanit me evropianët mori fund sapo ata kuptuan 
se ai nuk kishte mundësi të bënte më shumë sesa të shmangte osmanët. Gjatë sundimit të 
të birit, Jakupit (1479 – 1490), marrëdhëniet me osmanët qëndruan të qeta, ndërsa 
territori i gjerë malor që ndante të dy perandoritë shërbente si tokë e askujt.  
 
 
 
Zhvillimet e brendshme 
 
Pas kësaj Mehmeti kishte mundësi të kthente vëmendjen drejt Stambollit, ku problemet e 
brendshme po shmangnin osmanët nga ballafaqimi me armiqtë në Evropë. Masat e rrepta 
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financiare të sulltanit për të ngritur pagesat e luftës, ushtria e tij e re me skllevër dhe 
rindërtimi i Stambollit dhe qyteteve të tjera të perandorisë kishin shkaktuar reagime. 
Popullatat e vendosura me pahir nga vendet e tjera, ndërsa në qytet kishin gjetur shtëpi të 
reja dhe mundësi të shumta tregtare dhe biznesi, kishin sërish pakënaqësira. Qytetarëve 
që ishin thirrur më parë të popullonin Stambollin, duke i joshur me koncesione në taksa, 
këto privilegje iu ishin prerë më pas, si rrjedhojë e problemeve financiare. Për më tepër, 
gatishmëria e Mehmetit që të privilegjonte jomyslimanët dhe të punësonte fisnikërinë 
bizantine në poste administrative kishte krijuar pakënaqësi të mëdha mes familjeve 
udhëheqëse turko – myslimane, pushteti dhe pasuria e të cilave ishte pakësuar. Grekët që 
kishin bërë karrierë nëpërmjet klasës së skllevërve kishin arritur deri aty sa të 
monopolizonin zyrën e kryevezirit. Ish-fisnikët dhe zyrtarët bizantinë që ishin integruar 
në sistemin osman ishin bërë tashmë administratorë mukatash dhe timaresh, duke krijuar 
shumë pakënaqësi mes taksapaguesve myslimanë. Biznesmenët grekë ishin të zotë të 
blenin monopolet që Mehmeti kishte themeluar mbi mallrat strategjikë për të krijuar para 
dhe për çmimet e larta që ata vendosnin, tashmë akuzohej sulltani dhe skllevërit e tij të 
krishterë. Shumë nga masat financiare të Mehmetit ishin kopjuar në fakt nga ato që 
sunduesit autokratikë implementonin në Itali. Megjithatë origjina e tyre kishte pak 
rëndësi. Masa si rritja e taksës së korrjes mbi kultivuesit, vendosja e taksave doganore për 
tregtinë brenda perandorisë dhe konfiskimi i pasurive të fondacioneve fetare kishte 
krijuar një urrejtje të madhe dhe dhimbje ekonomike.  
 Mbrapa çështjeve të dukshme ekonomike, fshihej konflikti i vazhdueshëm 
ndërmjet klasës së vjetër aristokratike turke dhe klasës së re të skllevërve të Mehmetit. 
Edhe pse Mehmeti fillimisht kishte përforcuar devshirmetë në kurriz të aristokracisë 
turke, shumë nga masat që mori pas vitit 1471, edhe pse fillimisht ishin sjellë nga nevoja 
për para, synonin të balanconin pushtetin ndërmjet devshirmesë dhe aristokracisë turke, 
me qëllim dobësimin e pushtetit të të fundmëve për të kontrolluar sulltanin. Aristokracia 
turke që përfitonte nga pushtimet ishte ajo që mbështeste politikën agresive të sulltanit 
drejt Evropës. Ndërsa devshirmetë që për herë të parë po ktheheshin në paqësorë, 
refuzonin pushtimet. Ashtu si edhe në rastet e mëhershme, grupet politike, ambicjet dhe 
rivalizmat e tyre i fokusuan në kandidatët e fronit. Xhem Sulltani, princi me aktiv dhe 
militant, mbështetej nga aristokracia turke, ndërsa princi paqësor, Bajaziti ishte kandidati 
i devshirmeve. Si rrjedhojë, Xhemi, mbronte idenë e pushtimeve masive në Evropë, pa 
marrë parasysh rrjedhojat dhe problemet financiare dhe ekonomike, ndërsa Bajaziti 
kundërshtonte politikat financiare të sulltanit dhe favorizonte paqen në mënyrë që 
perandoria të konsolidonte pushtetin mbi tokat e pushtuara. Në një rast ndërsa Mehmeti 
dhe Bajaziti po kryenin një fushatë kundër Uzun Hasanit, Xhem Sulltani, që ishte lënë si 
përfaqësues i të atit në Stamboll, u përpoq të pezullojë politikat ekonomike të të atit dhe 
të marrë fronin duke pretenduar se nuk kishte marrë lajme nga sulltani prej 40 ditësh. 
 Përpjekja e Xhemit doli e dështuar, ndërsa ministrat devshirme që u përzjenë në 
ndryshimin e pushtetit u ekzekutuan nga Mehmeti pas kthimit nga fushata. Por incidenti 
në fjalë do të stimulonte dhe keqësonte konfiktin ndërmjet dy grupeve dhe princërve dhe 
do të vështirësonte ndërmarrjen e sulmeve të përbashkëta për të sulmuar armiqtë e 
perandorisë. 
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Luftime të reja në Evropë: Përfundimi i luftës me Venedikun 
 
Këmbëngulja e Hungarisë për të qëndruar në Beograd dhe ndërtimi nga ana e osmanëve e 
fortesave të reja përgjatë Danubit, në mbështetje të sulmeve të akënxhive në territoret 
hungareze profetizonin ardhjen e konflikteve të reja në Evropë. Matias Korvinusi i 
Hungarisë kishte arritur të bindte Stefanin e Madh të Moldavisë të refuzonte sundimin 
osman dhe të ndërtonte forca të fuqishme ushtarake për të kontestuar sundimin osman në 
Vllahi. Ambicjet hungareze në Moldavi I çuan të fundmit në luftë me Stefanin (1465 – 
1467), ku i fundit fitoi lehtësisht, pushtoi fortesat danubiane të Kilias dhe Ibrailit (1465) 
duke dalë nga lufta si sunduesi kryesor i vendit, i cili tashmë kishte mundësi të përballej i 
vetëm me osmanët pa pasur frikë për sulmet që mund t’i vinin nga pas. Pas fitoreve të 
mësipërme, Stefani pushtoi Vllahinë ku zëvendësoi kukullën e osmanëve, princin Radu, 
me njeriun e tij (1471). Një kërcënim tjetër që i erdhi osmanëve në këtë kohë ishte nga 
principata e Moskës, princi I të cilës, Ivani III i Madh (1462 – 1505) ishte martuar me 
Zoen (Sofien) Paleologun, të bijën e despotit të fundëm bizantin të Moresë dhe mbesën e 
perandorit të fundit. Në oborrin e princeshës bizantine kishte shumë shkollarë dhe artistë 
grekë, të cilët filluan të transformojnë Moskën në qendër të kulturës greko – ortodokse. 
Ndërsa Ivani nga ana e tij ishte i zënë me bashkimin e tokave të cilat më pas do të 
formonin Rusinë, si rezultat i martesës së sipërpërmendur, ai dhe pasardhësit e tij do të 
konsideronin veten edhe si trashëgimtarët e ligjshëm të Perandorisë Romane Lindore dhe 
përpiqeshin të kthenin Moskën në qendrën e re të Kishës Ortodokse, në shërbim të 
aspiratave të tyre. Kërcënimi i tretë që iu vinte osmanëve në këtë kohë, ishin 
Jagellonianët e Lituanisë dhe Polonisë, tashmë nën sundimin e Kasimit IV (1447 – 1492), 
pushteti i të cilit shtrihej deri në Ukrainë, duke u kufizuar më Moldavinë në veri dhe 
përgjatë Diesterit për në Detin e Zi në lindje. Ata ishin në aleancë me Hordhinë e Artë, që 
sundonte në veri. Hani i tartarëve të Krimesë, Mengili Girai, edhe pse ishte i lumtur të 
kishte mbështetjen e sunduesve osmanë kundër kërcënimeve të mësipërme, nuk ishte i 
kënaqur me përpjekjet e Mehmetit që synonin zgjerimin e influencës osmane në brigjet 
veriore të Detit të Zi. Për këtë arsye, ai nisi të bashkëpunojë me moskovitët. 
 Stefani i Moldavisë, jagellonianët, muskovitët, Hordhia e Artë dhe qoftë edhe 
tartarët e Krimesë edhe pse kishin interesa konfliktuale me njëri tjetrin, këtë kohë ranë 
dakort të ndërmarrin hapa të përbashkëta për të ndaluar ekspansionin osman në Detin e 
Zi. Për t’iu përgjigjur kërcënimit të mësipërm, osmanët dërguan Hadim Sulejman Pashën 
nga Shqipëria për në Serbi dhe Vllahi gjatë dimrit të 1475-ës, për t’iu bashkuar sulltanit 
për të sulmuar Moldavinë. Megjithatë, Mehmeti që ishte i sëmurë nuk mundi të nxjerrë 
ushtrinë nga Stambolli, gjë që i mundësoi Stefanit të thyejë osmanët në Rakovicë 
(Rakovë) me ndihmën e trupave jagelloniane dhe hungareze më 17 janar 1475. Por 
thyerja në fjalë nuk e pengoi Mehmetin të arrijë suksese në Krime. Duke përdorur 
përçarjet e brendshme në familjen e Hanëve ai zëvendësoi Mengili Girain (1469 – 1475) 
me të birin Erminak Girajin, i cili restauroi sundimin osman në Krime dhe më pas 
bashkëpunoi me ekspeditat detare osmane për të pushtuar të gjitha kolonitë e mbetura 
gjenoveze në brigjet veriore të Detit të Zi (qershor 1475). Por më pas Mehmeti risolli në 
pushtet Mengilin, pas ndërhyrjes që aristokratët krimeas bënë te sulltani, të cilët 
argumentonin se Mengili ishte më i aftë për të udhëhequr tartarët kundër armiqve që ishin 
në veri. Mengili nga ana e tij pranoi pushtetin osman dhe dhënien e ndihmave ushtarake 
dhe financiare nga sulltani. Në këtë mënyrë osmanët arritën të rivendosin kontrollin e tyre 
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mbi tartarët e Krimesë. Lidhja e osmanëve me tartarët do të zgjaste për tre shekuj, nga e 
cila sulltani do të përfitonte jo vetëm baza për të kontrolluar Detin e Zi por në të njëjtën 
kohë furnizime të rregullta me trupa të afta për luftë. Edhe pse në këtë kohë pushteti i 
hanëve krimeas nuk ishte i gjerë dhe nuk kalonte as vetë Krimenë, me ndihmën osmane 
ata do të ishin në gjendje të ruheshin të paktën nga pushtimet e Moskës dhe mos të 
ndiqnin shembullin e hanateve të tjera tartare të kohës. Tartarët krimeas do të ishin 
mbrojtja kryesore e osmanëve për të mbajtur rusët larg Detit të Zi për dy shekuj me 
radhë. 
 Sukseset në veri të Detit të Zi i dhanë sulltanit avantazhe strategjike për të qenë i 
aftë të sulmojë Stefanin e Moldavisë nga veriu dhe jugu i Detit të Zi. Ndërsa tartarët e 
Krimesë qëndronin si mbrojtës nga Hordhia e Artë, një sulm i dyfishtë nga osmanët 
pushtoi brigjet e Besarabisë dhe pushtoi Akermanin, duke marrë nën kontroll kështu 
grykën jugore të Danubit. Stefani nga ana e tij përpiqej të evitonte betejat në fushë të 
hapur me osmanët. Por ndihma e Vllahisë ndaj osmanëve i bëri përpjekjet e Stefanit të 
pafrytshme dhe më në fund ai u përball me sulltanin në Valea Alba (Akdere, 17 korrik 
1476). Mehmeti triumfoi në betejë duke shkretuar më pas Moldavinë, ndërsa Stefani vetë 
ishte i aftë të shpëtonte dhe të rimarrë pushtetin pasi osmanët u larguan nga vendi, edhe 
pse tashmë kishte humbur prestigjin dhe mundësinë për të kërcënuar osmanët si më parë. 
 Luftërat me principatat dhe në Detin e Zi morën fund për Mehmetin në kohën kur 
ai duhej të përballej me kërcënime të reja që po i vinin nga Perëndimi. Mathias Korvinusi 
sulmoi osmanët në kalanë e Semendrias (1476) , duke kërcënuar linjat defensive 
danubiane, por Mehmeti që ishte në Moldavi në këtë kohë, arriti të shtyjë mbrapsht 
hungarezët me sulme frontale të cilat u shoqëruan me sulme në Dalmaci dhe Kroaci. Pas 
kësaj ai u përqendrua kundër Venedikut, duke shpresuar të detyronte të fundmit të 
pranonin paqe dhe të kompletonte kështu pushtimin e Shqipërisë, duke siguruar një 
prezencë të sigurt në Adriatik. Në vitin 1477 forcat osmane në Shqipëri rrethuan portin e 
Lepantos (Inebahti) dhe kryeqendrën e vjetër të Skënderbeut, Krujën (Akçahisar), të cilat 
ishin nën kontrollin e komandantëve shqiptarë që merrnin asistencë venedikase. Ndaj 
këtyre rrethimesh flota venedikase u përgjigj duke ndërmarrë sulme në brigjet 
perëndimore të Anadollit, të cilat do të ndërpriteshin kur Mehmeti do të dërgonte në disa 
raste sulmues boshnjakë në Italinë veriore, që shkaktuan panik në fushat përkarshi 
Venedikut (1477 – 1478). Në fund të vitit 1478 e gjithë Shqipëria ishte vënë nën 
kontrollin direkt osman. Ajo ishte organizuar si një provincë e rregullt osmane, ndërsa 
ekonomia e saj u zhvillua me ndihmën e refugjatëve çifutë nga Spanja të cilët u vendosën 
aty dhe në Selanik gjithashtu. Vlora u kthye në një port ndërkombëtar ku u përqendrua 
shumica e tregtisë e Evropës perëndimore dhe Perandorisë Osmane. Shqiptarët nga ana 
tjetër, filluan të aderojnë në Klasën Qeverisëse osmane në mënyrë masive, duke 
anashkaluar shumë shpejt edhe boshnjakët në influencë dhe duke fituar pozita sunduese 
që tejkalonin shumë herë numrin e tyre, një situatë që do të vazhdonte deri në ditën 
moderne. Osmanët vunë nën kontroll edhe Malin e Zi (Crnagora / Karadağ), i cili ishte 
themeluar në fillim të shekullit të pesëmbëdhjetë gjatë një revolte kundër sundimit serb 
në malet e Zetës së Sipërme, të cilat mbroheshin nga zonat detare të Dalmacisë që ishin 
nën sundimin venedikas. Mehmeti pushtoi zonën jugore të vendit, ndërsa malazezët 
spostuan kryeqytetin e tyre drejt Cetinjes që do të kthehej edhe në qendër të qëndresës së 
tyre. 
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 Pushtimet e Mehmetit e izoluan Venedikun në mënyrë të qartë. Megjithatë me të 
fundit u arrit një marrëveshje që i njihte privilegjet tregtare në Perandorinë Osmane dhe i 
lejonte fuqi të mjaftueshme në Adriatik për të ruajtur komunikimet detare. Negociatat për 
këtë marrëveshje arritën pikën e tyre më të rëndësishme gjatë 25 korrikut 1470 kur në 
Stamboll u nënshkrua paqja që do t’i jepte fund luftës 16 vjeçare. Venediku pranoi të 
dorëzonte Shkodrën (Skutarin), portin e fundit të rëndësishëm që ajo kishte në Shqipërinë 
veriore dhe njohë sundimin osman në Shqipëri së bashku me pushtimet osmane në ishujt 
e Egjeut, duke i dhënë sulltanit kështu kontroll të plotë mbi Egjeun verior përveç ishujve 
Sporades, të cilat qëndruan nën zotërimin venedikas, si dhe ishullin e Kios që 
kontrollohej nga Gjenova. Në shkëmbim, Mehmeti i lejoi Venedikut të mbajë një numër 
portesh në Dalmaci përgjatë Adriatikut dhe zotërimet e mëhershme në More me 
përjashtim të Argos. Venediku pranoi të paguante një detyrim vjetor ndaj sulltanit në 
shkëmbim të zotërimeve në fjalë dhe të drejtës së ripërtëritjes së të drejtës së kryerjes së 
tregtisë në tokat e sulltanit dhe mbajtjes së përfaqësisë në Stamboll. 
 
 
 
Fushatat përfundimtare të Mehmetit 
 
Fitorja mbi fuqinë më të fortë detare në Mesdheun lindor, e bindi Mehmetin të synojë dy 
arritje të reja për flotën e tij: 1) pushtimin e ishullit të Rodit, i cili konsiderohej si porta e 
përparimeve të tjera drejt Mesdheut perëndimor dhe 2) pushtimin e Italisë, e cila dukej e 
gatshme për t’u pushtuar falë përçarjeve të pafund që e kishin kapur atë ndërmjet 
Venedikut, Napolit dhe Milanos së bashku me përçarjet që ishin shkaktuar nga aktiviteti 
politik i Papës. Rodi ishte ishulli i vetëm kryesor i Egjeut që nuk kishte hyrë ende nën 
sundimin osman. Ai kontrollohej nga urdhëri i Kryqtarëve të Shën Gjonit, i themeluar 
fillimisht në Jeruzalem më 1070 dhe i transferuar më pas në Qipro (1292) dhe më pas në 
Rod (1306). Pas çlirimit mysliman të Tokave të Shenjta, urdhëri ishte pozicionuar si 
fronti themelor i luftës kundër islamit, duke u kthyer në bazën kryesore të piraterisë që 
sulmonte anijet osmane në Egje dhe Mesdheun lindor dhe mbështeste përpjekjet e 
ndryshme kryqtare në det kundër osmanëve. 
 Gedik Ahmet Pasha që tashmë ishte bërë sanxhakbeu i Vlorës dhe komandant i 
flotës osmane në Egje, mori përsipër detyrën e organizimit të fushatave kundër Italisë dhe 
Rodit. Flota e  tij e parë pushtoi ishullin grek të Qefalonisë dhe Zanten dhe më pas rrethoi 
Rodin, më 4 dhjetor 1479, ndërsa trupat e tjera të tij u nisën drejt Italisë jugore dhe 
zbarkuan në Otranto më 11 gusht, duke filluar kështu fazën e dytë të fushatës.  Përballë 
këtij sulmi të papritur Romën e zuri paniku, ndërsa papa ndërtoi planet për t’u larguar 
drejt veriut me shumicën e popullsisë së qytetit. Në të njëjtën kohë, thirrja për kryqëzatë 
të re u lëshua në Itali, të cilën e mbështetën qytet-shtetet italiane, së bashku me 
Hungarinë dhe Francën. Gedik Ahmet Pasha u kthye në Rumeli në dimër të vitit 1481 për 
të rekrutuar forca të reja. Ndërsa po punonte për pushtimin e Italisë, atij i erdhi lajmi i 
vdekjes së papritur të sulltanit (3 maj 1481), si rezultat i të cilës rrethimit të Rodit iu dha 
fund. Përzierja e Gedik Ahmetit në konfliktet për zgjedhjen e pasardhësit në Stamboll, e 
lanë forcën e Otrantos pa udhëheqje, e cila e përballur me këtë realitet më 10 korrik 
vendosi të tërhiqet, duke i dhënë fund kështu përpjekjes për të krijuar një front të ri të 
ekspansionit mysliman në Evropë. 
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Bashkimi i Perandorisë: Bajaziti II, 1481 – 1512  
 
Sundimi i djalit të Mehmetit, Bajazitit II shënon fillimin e një periudhe tranzitore në 
historinë osmane, që ndan periudhën e vjetër të heroizmave të shekullit të katërmbëdhjetë 
dhe pesëmbëdhjetë për në epokën e madhështisë. Mehmeti II kishte bërë pushtime të 
shumta në Lindje dhe në Perëndim, duke rindërtuar perandorinë e Bajazitit I dhe duke  i 
shtuar asaj edhe më shumë. Por ai kishte lënë pas probleme të mprehta ekonomike dhe 
sociale të cilat kërkonin zgjidhje nëse perandoria duhej të mbijetonte dhe kontrollonte 
pushtimet e bëra. Sundimi i Bajazitit II ishte periudhë konsolidimi për të forcuar 
perandorinë për pushtime të reja. 
 
 
 
Reaksioni dhe lufta civile 
 
Tensioni ndërmjet aristokracisë turke dhe devshirmesë dhe rivaliteti ndërmjet dy 
princërve e bënë konfliktin të paevitueshëm, menjëherë sapo sulltani plak ndërroi jetë. 
Mehmeti, sa ishte gjallë, e kishte kuptuar këtë problem. Kjo shihet te vendosja e largët 
dhe e barabartë që ai i pati bërë të dy princërve nga Stambolli, në mënyrë që pas vdekjes 
së tij të dy të kishin të njëjtat mundësi dhe distanca për të ardhur në kryeqytet dhe për të 
kërkuar fronin. Bajaziti ishte guvernator i vilajetit të Rumit, duke përfshirë këtu edhe 
Sivasin, Tokatin dhe Amasian, ndërsa princi i ri, Xhemi, sundonte në provincën e 
Karamanit nga kryeqendra e saj në Konja. Për shumicën e vëzhguesve krijohet përshtypja 
se sulltani mbështeste kërkesën e Xhemit për të sunduar pasi i fundit ishte më shumë i 
ngjashëm me të atin me shpirt luftarak, në kundërshtim me Bajazitin që kishte një 
personalitet asketi dhe në disa raste i shthurur, që urrente dhunën dhe shumicën e vetive 
të të atit. Ata që ishin ndëshkuar nga politikat ekonomike të Mehmetit shpresonin prej 
kohësh në ardhjen e Bajazitit në pushtet, duke shpresuar që pushtimeve të mëtejshme do 
t’u jepej fund për sa kohë që vendi të lehtësohej nga problemet ekonomike. Ndërsa 
ministrat devshirme mbështesnin Bajazitin, mbrapa Xhemit qëndronte aristokracia turke, 
të udhëhequr nga Karamani Mehmet Pasha, kryeveziri i fundit i Mehmetit. Kur sulltani 
vdiq, Karamani Mehmet u mundua ta mbajë lajmin të fshehtë për të njoftuar më parë 
Xhem Sulltanin, në mënyrë që i pari të vinte në kryeqytet dhe të merrte fronin përpara 
Bajazitit. Për këtë arsye ai ngarkoi edhe jeniçerët me detyra në Anadoll, duke u munduar 
kështu t’i lejë të fundit të painformuar për vdekjen e sulltanit dhe të mos kenë mundësi të 
ndihmojnë Bajazitin në Stamboll. Por dredhia u zbulua. Jeniçerët që ishin në ekspeditë, 
arritën t’i mundësojnë Bajazitit të shkojë në Stamboll për të marrë fronin, ndërsa dërguan 
agjentë rrugëve që vonuan përpjekjet e Xhemit për të arritur kryeqytetin. Forca ushtarake 
e jeniçerëve në këtë mënyrë mundësoi fronëzimin e Bajazitit II si kandidatin e tyre, në 
kundërshtim me dëshirat e kryevezirit dhe aristokracisë turke. 
 Se sa këto ngjarje do të vendosnin Bajazitin nën kontrollin e devshirmesë e tregon 
edhe fakti se pasi mori pushtetin (21 maj 1481), ai caktoi udhëheqësin e jeniçerëve, Ishak 
Pashën si kryevezir dhe lejoi jeniçerët të ekzekutojnë Karamani Mehmetin me 
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mbështetësit e tij dhe të plaçkisin shtëpitë dhe pronat e tyre. Bajaziti u detyrua gjithashtu 
të rrisë rrogat e kapëkulluve në mënyrë drastike dhe të zgjerojë praktikën e pagimit të 
bakshishit të nisur nga i ati, pas hipjes në fron, një praktikë që më pas do të varfërojë 
pasardhësit e tij. 
 Sulltani i ri u detyrua gjithashtu t’i japë fund praktikave financiare të të atit dhe në 
veçanti asaj të zhvleftësimit të monedhës. Ai rivendosi të gjitha pronat private dhe 
vakëfet që ishin konfiskuar më parë nga Mehmeti në vitet e fundit të jetës. Njerëzit e 
devshirmesë u vendosën sërish në pozita kyçe, duke siguruar për momentin superioritetin 
e lëvizjes mbi familjet udhëheqëse turke, shumica e të cilave në këtë kohë u fshehën apo 
iu bashkuan Xhem Sulltanit. Ngjarjet e ardhjes së Bajazitit në pushtet shkatërruan 
balancat e pushteteve që Mehmeti pati zhvilluar gjatë sundimit të tij dhe lanë devshirmetë 
në kontroll të plotë të situatës. 
 
 
 
Revolta e Xhem Sulltanit 
 
Megjithatë Xhemi nuk u dorëzua lehtë. Në kohën kur ai mësoi për vdekjen e të atit, ishte 
tepër vonë për të ndaluar Bajazitin nga marrja e pushtetit. Kështu që ai u largua për në 
Bursa, ku mblodhi të gjithë mbështetësit e tij së bashku me turkmanët dhe myslimanët e 
Anadollit që urrenin prej kohësh sundimin e devshirmeve në Stamboll dhe deklaroi veten 
sulltan të Anadollit (28 maj 1481); propozoi ndarjen e perandorisë, me Bajazitin si 
sundues në Evropë. Por Bajaziti u kundërshtoi propozimin duke mbrojtur unitetin e 
shtetit osman dhe për këtë mori mbështetjen e Gedik Ahmet Pashës, i cili ishte në 
Anadoll në këtë kohë duke rekrutuar trupa për pushtimin e Italisë dhe që gëzonte emër të 
mirë mes jeniçerëve. Më në fund beteja vendimtare mes dy pretendentëve u zhvillua 
pranë Jenishehirit (20 qershor 1481). Supremacia numerike e Bajazitit e kombinuar me 
sulmet e fuqishme të jeniçerëve i mundësuan sulltanit triumfin. Xhemi dhe pjesa e mbetur 
e trupave të tij u detyruan të marrin arratinë, duke u strehuar në Perandorinë Mamluke së 
bashku me princin e fundëm të Karamanëve, Kasëm Beun. 
 Në këtë mënyrë nisi periudha e gjatë e mërgimit. Përpjekjet e Xhemit për të 
rrëzuar Bajazitin dhe për të rimarrë fronin, e mbajtën sulltanin dhe perandorinë në 
tensione që zgjatën deri në ditën e vdekjes së Xhemit 12 vite më vonë. Princit të arratisur 
fillimisht iu ofrua një ndihmë e vogël nga mamlukët dhe arriti edhe të ndërtojë një forcë 
të vogël në Alepo (prill 1482), ku atij iu bashkua një numër turkmanësh të arratisur dhe 
feudalë anadollas që ishin shpronësuar nga Bajaziti. Në të njëjtën kohë, Gedik Ahmet 
Pasha, Ishak Pasha dhe ministrat e tjerë devshirme arritën të dominojnë aq shumë 
sulltanin, saqë i fundit filloi të rivendoste aristokratë turq në pozita kyçe dhe u mundua të 
punonte me ata për të marrë situatën nën kontroll. Në të njëjtën kohë, kur ekspedita e re e 
Xhemit hyri në territoret osmane në Cilicja (19 maj 1482), ajo nuk gjeti mbështetje as 
mes devshirmeve e as mes aristokracisë turke dhe pasi marshoi për në Ankara (8 qershor), 
ai pranoi dështimin dhe u arratis për në ishullin e Rodit, ku iu dha strehim nga kryqtarët. 
 Armiku i fundit i Bajazitit në Anadoll, Kasëm Beu u neutralizua gjithashtu, kur i 
fundit u dorëzua dhe mohoi të gjitha kërkesat e tij në lidhje me Karamanin. Në shkëmbim 
ai u emërua guvernator i Içelit, duke u integruar në këtë mënyrë në sistemin osman, ashtu 
si kishin bërë më parë shumë fisnikë të tjerë turq. Në të njëjtën kohë Xhem Sulltani që 
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ishte akoma nën mbrojtjen e Kryqtarëve, zbarkoi për në Francë (1 shtator 1482), siç duket 
me kërkesë të agjentëve te sulltanit që kërkonin ta mbanin larg tokave të perandorisë. 
Shkuarja e Xhemit në Evropë nisi një varg negociatash mes fuqive kristjane të kohës që 
kërkonin të përdornin Xhemin kundër Sulltanit. Më në fund Xhemi i kaloi Papa Inocentit 
VIII (1486) i cili përgatitej të ndërmerrte një kryqëzatë të re. Por kur Karli VIII i Francës 
pushtoi Italinë dhe Romën, ai arrestoi Xhemin (27 janar 1495) dhe e dërgoi për në 
Francë. Por gjatë rrugës Xhemi mesa duket u sëmur dhe vdiq në Napoli (25 Shkurt 1495), 
ndoshta nga ndonjë helm i dhënë me kërkesë të Bajazitit, edhe pse një gjë e tillë nuk 
është vërtetuar asnjëherë. 
 
 
Probleme të brendshme 
 
Përveç kërcënimit të kryqëzatës kristjane që kërkonte të përdorte Xhemin, kishte edhe 
disa faktorë të tjerë që ndaluan Bajazitin nga ndërmarrja e ekspeditave të jashtme. 
Bajaziti ndjente se perandoria kishte nevojë për një kohë pushimi për të zgjidhur 
problemet që ishin krijuar më parë nga i ati. Ai kërkonte t’i jepte fund aktiviteteve 
ushtarake përkohësisht dhe të vinte nën kontroll pushtetin e arritur nga devshirmetë si 
rrjedhojë e sjelljes së tij në pushtet dhe rrëzimit të Xhemit. Për këtë qëllim ai mori shkas 
nga një thashethem i pavërtetë i përhapur që pretendonte se Gedik Ahmet Pasha ishte 
përzjerë në revoltën e Xhemit, për ta përjashtuar të parin (18 nëntor 1482) së bashku me 
Ishak Pashën si kryevezir, duke nisur kështu një betejë për t’u çliruar nga pushteti i 
devshirmesë, e cila do të vazhdonte për shumicën e kohës së sundimit të tij.  
 Megjithatë devshirmetë ishin akoma tepër të fuqishëm si rrjedhojë e posteve dhe 
të ardhurave që ata kishin siguruar gjatë sundimit të mëparshëm. Dhe në fakt Ishak Pasha, 
u pasua nga një tjetër kryevezir devshirme, Davut Pasha, guvernatori i Anadollit. Por 
tashmë kryeveziri i fundit që qëndronte përpara syve xhelozë të sulltanit nuk arriti të 
posedonte pushtetin që pati gëzuar pararendësi i tij. Për të dobësuar rolin e devshirmeve 
Bajazitit iu desh të bënte të kundërtën e asaj që Mehmeti II pati krijuar më parë, dmth të 
ndërtonte pushtetin e parisë turke dhe ulemave, duke ju siguruar poste dhe të ardhura. Në 
këtë mënyrë ai arriti të paqësonte mbështetësit kryesorë të të vëllait, jo vetëm duke ju 
dhënë mbrapsht pasuritë e konfiskuara por gjithashtu duke ringjallur institucionin e 
islamit ortodoks, duke financuar xhami të reja, duke mbështetur studimet fetare dhe duke 
filluar një seri sulmesh kundër territoreve të të pafeve. Në vitin 1483 Bajaziti kishte 
marrë nën kontroll shumicën e sistemit dhe vdekja e Xhemit në 1495 i lejuan atij të 
ndërmarrë pushtime të reja. 
 
 
 
Probleme ballkanike 
 
Hapat e parë të politikës agresive të Bajazitit ishin dërgimi i trupave goditëse nga Serbia 
dhe Bosnja përgjatë bregdetit Dalmat thellë deri në Raguzë dhe përtej Danubit në 
Timishoarë dhe në territore të tjera Hungareze. Sulmet në fjalë siguruan fitime të mëdha 
për osmanët dhe çuan në pushtimin e plotë të Hercegovinës (1483), ndërsa zona detare e 
Krajinës ngeli në duart e venedikasve. 
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 Nga zonat e para që Bajaziti vendosi të sulmojë, ishte Vllahia, ku Stefani i Madh i 
kishte sjellë humbje të konsiderueshme Mehmetit II, duke ndaluar kështu vendosjen e 
linjave të drejtpërdrejta të komunikimit nga Deti i Zi me shtetin e ri vasal të osmanëve në 
Krime. Bajaziti besonte gjithashtu se duke poseduar Moldavinë osmanët do të fitonin 
avantazhe strategjike kur lufta me Hungarinë të rilindte dhe t’iu lejonte të kontrollonin 
grykën e Danubit për të ndaluar piratët e krishterë që hynin në Detin e Zi dhe sulmonin 
lundërtarët dhe brigjet osmane. Preteksti për të hapur luftën në fjalë, osmanëve iu dha nga 
vetë Stefani, i cili sapo mësoi për revoltën e Xhemit pushtoi Vllahinë (qershor – korrik 
1481) dhe më pas kaloi Danubin duke ndërmarrë një seri sulmesh në Bullgari, duke 
kërcënuar kështu autoritetin dhe prestigjin e sulltanit mbi të gjithë vasalët e tij evropianë. 
Bajaziti ju përgjigj sulmeve nga i pari duke dërguar sulme drejt Moldavisë dhe duke 
organizuar sulme të koordinuara detaro – tokësore. Përpara se të largohej nga Edreneja, ai 
siguroi mbështetjen e ulemave dhe bejlerëve kufitarë duke hedhur themelet e një xhamie 
të re që mbante emrin e tij, së bashku me një medrese, spital dhe ndërtesa të tjera përgjatë 
Maricës dhe duke zëvendësuar tregun e mbyllur prej druri të Edrenesë që ishte djegur një 
vit më parë, me një të ri të ndërtuar prej guri dhe tulle. Sulltani në fushatën që do të niste, 
ishte i qetë edhe nga ndërhyrja e hungarezëve në konflikt, pasi Mathias Korvinusi në këtë 
kohë ishte i zënë në Evropën qendrore, duke përdorur revoltat e fisnikërisë austriake 
kundër Habsburgëve (1485) për të pushtuar shumicën e vendit, së bashku me Vjenën. 
 Bajaziti kaloi për në Moldavi së bashku me forcat e tij vasale nga Vllahia dhe 
pushtoi Kilian në brigjet e Danubit (14 korrik 1484), ndërsa një forcë tartarësh krimeas 
pushtoi Akkermanin (Cetatea – Alba) në Besarabi në brigjet e Dniesterit (3 gusht), duke 
vënë nën kontroll kështu brigjet perëndimore të Detit të Zi së bashku me grykën e 
Danubit dhe Dniesterit. Udhëheqësi krimeas Mengili Girai mori shkas nga fushata e 
përbashkët me osmanët në Moldavi për të marrë nga jagellonianët të gjithë bregdetin 
veriperëndimor të Detit të Zi, duke u kthyer kështu në lojtarin më të fuqishëm të zonës. 
Hungaria dhe Moldavia nga ana e tyre humbën ekskluzivitetin që ata gëzonin më parë në 
të qenit derë e tregtisë se Evropës qendrore dhe veriore me Detin e Zi. Si rrjedhojë tregtia 
në fjalë dhe begatia e tokave që vareshin nga ajo kaloi në duart e osmanëve. Stefani nga 
ana e tij nxitoi të njohë vasalitetin ndaj Bajazitit, gjë që qetësoi sulltanin dhe aleatin e tij 
krimeas të kthehen në shtëpi pa kërkuar të bëjnë pushtime të tjera. Megjithatë, Stefani do 
t’i mohonte zotimet e tij dhe do të mundohej të ripushtonte zotërime osmane sërish në 
vitin 1484 dhe në 1486 gjithashtu, por pa arritur ndonjë sukses. Arritjet e Bajazitit në 
zonat në fjalë u njohën përfundimisht edhe nga Hungaria dhe Polonia në marrëveshjet që 
u nënshkruan me sulltanin në vitin 1503, nëpërmjet të cilave tashmë njihej zyrtarisht 
statusi vasalist i Moldavisë dhe Vllahisë. Sukseset në Moldavi i sollën osmanët në 
kontakte të drejtpërdrejta me Poloninë, por sulmet e tartarëve krimeas në territoret polake 
i detyruan polakët të përqendrohen kundër tartarëve, duke evituar kështu konfliktet e 
drejtpërdrejta me osmanët. 
 
 
 
Luftë me mamlukët  
 
Në kohën për të cilën po shkruhet, Bajaziti preferonte të qëndronte sa më larg luftërave. 
Megjithatë ai nuk mundte t’i shmangej problemeve që ishin mbledhur prej kohësh, me 
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mamlukët, sunduesit e Egjiptit dhe Sirisë. Mosmarrëveshjet në lidhje me Anadollin lindor 
dhe Tokat e Shenjta – të krijuara në kohën e Uzun Hasanit dhe Karamanëve – tashmë 
rilindën sërish si rrjedhojë e ndihmës që mamlukët i patën dhënë Xhem Sulltanit në ditët 
e para të revoltës së tij. Në Cilicja, aneksimi që Mehmeti i pati bërë tokave të Karamanit 
e kishin sjellë perandorinë e Bajazitit në kontakte të drejtpërdrejta jo vetëm me mamlukët 
por edhe me Dulgadirin, që përfshinte zonat e Marashit dhe Elbistanit. Kur mamlukët u 
përpoqën të rrëzojnë Alaudvlen e Dulgadirit dhe në vend të tij të instalojnë një regjim më 
miqësor, ai kërkoi dhe mori ndihmën e guvernatorit osman të Kajserit. Pushtimet e 
guvernatorit në fjalë në territoret mamluke do të çonin në lindjen e luftës së parë osmane 
– mamluke (1485 – 1491). Por lufta në fjalë nuk ishte asgjë më shumë përveçse një seri 
përleshjesh në të cilat mamlukët fituan fazat e para, por që nuk ishin në gjendje t’i 
mbajnë ato si rrjedhojë e problemeve të brendshme politike dhe financiare. Në konfliktin 
në fjalë asnjë nga palët nuk përdori forcat në kapacitet të plotë dhe kur si rrjedhojë e 
luftës Siria u pllakos nga uria dhe sëmundjet, mamlukët ishin të parët që ofruan paqen, e 
cila u pranua nga Bajaziti (1491), duke lënë territoret ndërmjet të dy perandorive në 
gjendjen që ata kishin qenë përpara fillimit të konfliktit. Mamlukët kontrollonin qytetet e 
Cilicjas dhe kalatë që kontrollonin cepat jugorë të dyerve për në Cilicja, ndërsa osmanët 
mbajtën nën kontroll rrugët kryesore të grykave malore. Pas kësaj, mes të dy perandorive 
erdhi një periudhë paqeje (1491 – 1516), edhe pse mosmarrëveshjet e vjetra qëndruan siç 
kishin qenë më parë, duke ruajtur kështu armiqësinë deri në ditët kur pasardhësit e 
Bajazitit do të pushtonin Perandorinë Mamluke. 
 
 
 
Probleme në Evropë  
 
Edhe pse kërcënimi i kryqëzatës duke përdorur Xhem Sulltanin mori fund për osmanët në 
vitin 1495, zhvillimet e reja në Evropë sollën për osmanët sfida të reja. Ndërsa me 
vdekjen e Mathias Korvinusit fuqia hungareze po shuhej, fuqia e Perandorisë Hapsburge 
po tregonte muskujt e saj nën udhëheqjen e Maksimilanit I, Perandor Roman që në vitin 
1493. Ambicjet e Habsburgëve për supremaci në Evropën qendrore dhe lindore kishin 
lindur që në vitin 1273, kur Rudolfi I u bë perandor. Por përpjekjet e Habsburgëve kishin 
qenë të pasuksesshme për dy shekuj me radhë, si rrjedhojë e përqendrimit habsburg në 
Evropën qendrore dhe problemet e sundimit brenda perandorisë. Në kohën në fjalë 
habsburgët sundonin apo të paktën pretendonin kështu, mbi Austrinë, Hungarinë, Tirolin, 
Styrian, Boheminë dhe Karinthian së bashku me territore në perëndim, por territoret në 
fjalë ishin nën kontrollin e anëtarëve të ndryshëm të familjes. Maksimilani punoi për të 
themeluar një pushtet të përqëndruar, duke shpresuar të arrijë këtë, pjesërisht duke 
udhëhequr luftën kristjane kundër osmanëve dhe ndoshta, të merrte nën kontroll tokat e 
Evropës Juglindore së bashku me Stambollin. 
 Në kohën kur Bajaziti ripërtëriu paqen me Poloninë (1490), vdekja e Mathias 
Korvinusit që nuk la pas trashëgimtar çoi Maksimilanin të përpiqet të fusë nën kontrollin 
e tij Hungarinë. Kur Bajaziti e mësoi një gjë të tillë, vendosi të marrë shkas nga dobësimi 
i Hungarisë për të pushtuar Beogradin, duke shpresuar kështu të riparojë imazhin e 
prishur që i ishte shkaktuar perandorisë me fitoret mamluke në lindje. Kur osmanët po 
marshonin drejt Serbisë, fisnikëria hungareze, e cila nuk harronte përpjekjet e Korvinusit 
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për të shkatërruar fuqinë e tyre, zgjodhi si mbret të vetin sunduesin e dobët të Bohemisë, 
Ladislasin VII, duke vënë kështu interesat personale përpara interesave të Hungarisë së 
kohës, të cilës i nevojitej një udhëheqje e fortë si ajo që ofrohej nga habsburgët. Ladislasi 
nga ana e tij i shpërbleu fisnikët, duke shpërndarë aparatin qendror të shtetit së bashku me 
ushtrinë mercenare dhe divizionet mbrojtëse kufitare që ishin themeluar nga Korvinusi 
më parë, duke i dhënë dorë të lirë feudalëve të shtypin fshatarësinë dhe popullatat e 
qyteteve dhe të marrin pushtet mbi mbretin dhe qeverinë qendrore. Në këtë mënyrë, 
mundësia hungareze për t’u përballur me kërcënimin osman u shkatërrua. 
 Megjithatë, Bajaziti nuk dinte seç ndodhte në politikën Hungareze. Kur arriti në 
Sofje dhe mësoi mbi zgjedhjen e Ladislasit, ai presupozoi se përçarja e hungarezëve 
tashmë do të vinte drejt fundit dhe kapja e Beogradit do të ishte e pamundur. Duke dashur 
të evitonte dështimin personal, ai caktoi guvernatorin e Semendrias, Hadëm Sulejman 
Pashën, të udhëhiqte një sulm relativisht të vogël kundër Beogradit, ndërsa pjesën tjetër 
të ushtrisë ai e dërgoi kundër Transilvanisë, Kroacisë dhe Karinthias, një mision i cili 
tashmë ishte i lehtë, pas çmobilizimit të trupave kufitare të Korvinusit nga austriakët. 
Braktisja nga ana e Bajazitit e ekspeditës, i pezmatoi aq shumë devshirmetë që e kishin 
sjellë sulltanin në pushtet, së bashku me gazinjtë dhe të tjerët, saqë ata filluan të 
komplotojnë sërish për fronin osman dhe të aleancohen përkrah bijve të ndryshëm të 
sulltanit, lëvizje që do të çonte në lindjen e konflikteve të reja të brendshme politike në 
Perandori.  
 Arsyeja kryesore për vendimin e Bajazitit për të braktisur rrethimin e planifikuar 
të Beogradit, ishte lindja e problemeve të reja me Poloninë mbi Moldavinë dhe bregdetin 
e Detit të Zi. Pasardhësi i Kazimirit, militanti i aftë Jan Olbrecht (1492 – 1501), ishte 
zgjedhur nga fisnikëria polake falë shpirtit luftarak anti-osman që ai predikonte. Pasi 
kishte vënë nën kontroll pushtetin e tij në Poloni, ai hyri në aleancë me Venedikun dhe të 
vëllanë, Ladislasin (mbreti i Hungarisë) për të filluar luftën e përbashkët kundër 
osmanëve (5 maj 1494). Pot Stefani i Moldavisë refuzoi t’i bashkohej planit të Olbrechtit, 
duke pasur frikë se Moldavia do të kthehej në fushëbetejën e luftës osmano – polake. 
Përpjekjet e Olbrechtit për të rrëzuar Stefanin nga pushteti do të çonin në 
mosmarrëveshje me Ladislasin, ku i fundit e konsideronte Stefanin si vasalin e tij, gjë që 
do të çonte në shkatërrimin e aleancës. 
 Duke parë rrjedhojat e sipërpërmendura, Olbrechti u mundua të arrinte objektivat 
e tij pa ndihmë nga jashtë. Por duke mos pasur burimet e duhura financiare, atij iu desh 
t’i ofrojë privilegje të reja fisnikërisë vendase (1496), gjë që do ta bënte shtetin polak më 
të decentralizuar se kurrë. Megjithatë ai arriti të ngrinte një ushtri, ndërsa nga ana tjetër 
Stefani mori garancitë e mbështetjes osmane në rast të ndonjë pushtimi polak kundër 
Moldavisë. Sulmi i polakëve nisi në qershor të 1497-ës. Jagellonianët hynë kështu në 
konflikt me aleancën osmane, tartare të Krimesë, Moldavisë dhe Moskës. Osmanët iu 
përgjigjën sulmit polak duke kaluar në Bukovinë dhe i thyen polakët në Kozmin (26 tetor 
1497), duke sulmuar thellë në Poloni deri në Lemberg (Lvov). Dëshirat militante të 
Olbrechtit morën fund dhe ai u detyrua të nënshkruante paqen me Moldavinë (prill 1499) 
dhe me osmanët (shtator). Si përfundim, tartarët e Krimesë që ishin nën sovranitetin e 
sulltanit, ngelën në zotërim të perandorisë së tyre të madhe, që shtrihej edhe mbi stepën 
në veri të Krimesë nga Dniesteri deri në Vollga. Megjithatë, kjo shtrirje e madhe do të 
çonte në lindjen e një konflikti të pakthyeshëm me Moskën, e cila shumë shpejt do të 
shndërrohej në një rival në vend të aleatit. 
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Luftë me Venedikun 
 
Konfliktet në Ballkan të kombinuara me kërcënimet e Xhem Sulltanit, detyruan Bajazitin 
të nënshkruante një traktat të ri paqeje me Venedikun (6 janar 1482), nëpërmjet të cilit 
Venediku nuk i paguante më tribute sulltanit dhe privilegjet në Perandori i rriteshin. 
Megjithatë, rivalitetet në Adriatik, Shqipëri, Egje dhe në More vazhdonin të shqetësonin 
marrëdhëniet dypalëshe. Venediku po nxitej nga Papa që të rriste fuqinë e tij në veri të 
Italisë si shkëmbim të mbështetjes venedikase kundër osmanëve. Ndërsa në anën osmane 
vite të tëra pasiviteti kundër të pafeve kishin krijuar tensione. Lëvizjet heterodokse fetare 
që patën qenë mbizotëruese mes turkmanëve të Anadollit dhe patën shërbyer si platformë 
për turbullira politike, filluan të përhapen nëpër qytete tashmë dhe në mesin e jeniçerëve. 
Bajaziti shpresonte se një luftë e re me Evropën do të shmangte turbullirat në vend dhe do 
të frymëzonte unitetin kundër të pafeve. 
 Si rrjedhojë, sulltani kërkoi të provokonte luftë me Venedikun. Në vitin 1491 ai 
dëboi bajlozin venedikas. Në vitin 1496, menjëherë pas vdekjes së Xhemit, portet osmane 
iu mbyllën tregtarëve venedikas të grurit. Në dukje, kjo mbyllje u bë si rrjedhojë e 
pakësimit të grurit në perandori, por në të vërtetë, qëllimi ishte rritja e trysnisë. Në të 
njëjtin vit, forcat osmane nga Shqipëria pushtuan Malin e Zi, që ishte protektorat 
venedikas. Flota osmane sekuestroi një anije me pelegrinë të krishterë për në Jeruzalem 
(1497) dhe gjithkush që ishte në bord u vra apo u skllavërua. Venediku u përgjigj duke 
ndërtuar flotën e tij në Egje, por kjo lëvizje vetëm sa e nxiti edhe më tej sulltanin. Pas 
kësaj, Bajaziti filloi ndërtimin e një flote të re detare nën komandën e Qemal Reisit, i cili 
që nga viti 1490 kishte qenë komandat piratësh në Mesdheun Perëndimor, prej nga 
sulmonte brigjet e Francës dhe të Spanjës. Porte të reja u ndërtuan, anije të reja hynë në 
shërbim dhe mijëra detarë turq e grekë që jetonin pranë brigjeve detare u rekrutuan nën 
komandën e Qemalit. 
 Anijet osmane filluan të godasin zotërimet venedikase në Dalmaci. Kur Venediku 
si kundërpërgjigje hyri në marrëveshje me Francën, Bajaziti e përdori këtë akt si pretekst 
për të shpallur luftë dhe për të burgosur të gjithë rezidentët venedikas në Stamboll (4 
korrik 1499). Brenda një kohe të shkurtër, një flotë e madhe osmane mundi të pushtojë 
Lepanton (Inebahtë) gjatë një sulmi të koordinuar detaro – tokësor (28 gusht 1499), 
pushtim që i dha një grusht të fortë fuqisë venedikase në Adriatik dhe në Egje. Pas kësaj 
Bajaziti pushtoi portet kryesore Venedikase në More. Sulme masive akënxhëshë nga 
Bosnja shkatërruan Kroacinë dhe Dalmacinë, duke shkuar deri në dyert e Venedikut dhe 
duke pushtuar Durrësin (14 gusht 1501). Venediku u gjend në probleme financiare dhe 
nuk dukej i zoti të rezistonte më gjatë. Papë Aleksandri VI mundohej dëshpërueshëm të 
organizonte një kryqëzatë të re për të shpëtuar Venedikun, duke dërguar agjentë 
anembanë Evropës, por Bajaziti arriti të tërhiqte Milanon dhe Napolin me koncesione 
tregtare në kurriz të rivales së tyre, ndërsa marrëveshjet e paqes me Poloninë dhe 
Moldavinë i mbajtën të dy vendet jashtë konfliktit. Megjithatë në verë të 1501 një flotë 
relativisht e madhe hyri në Egje dhe përpjekjet e saj për të pushtuar ishullin e Lesbos, nga 
i cili komandohej Bosfori, alarmuan sulltanin. Por më në fund flota u shpërnda nga një 
furtunë dhe mosmarrëveshjet mes komandantëve të aleancës i ndaluan ata të ndërmarrin 
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hapa të përbashkët kundër osmanëve. Venediku ishte i gatshëm për paqe, pasi lufta për 
ata po dilte tepër e shtrenjtë, me humbje në tregjet dhe tregtinë në Levant dhe rrugët 
tregtare në Detin e Zi, të cilat keqësonin edhe më tej situatën e tyre financiare. Në të 
njëjtën kohë, problemet e reja në lindje, të kombinuara me pasigurinë sesi mund të 
nënshtrohej plotësisht Venediku, e bënë Bajazitin të pranonte paqen, që u nënshkrua në 
Stamboll (14 dhjetor 1502) me ndërmjetësinë polake. 
 Edhe pse Venediku arriti të mbante porte në More dhe në Shqipëri dhe të rimerrte 
sërish privilegjet tregtare, lufta përbënte në esencë një fitore të madhe për osmanët. Ajo 
shënonte daljen e Perandorisë Osmane si një fuqi kryesore detare në Mesdhe. Bazat që 
ajo mori nga Venediku i dhanë vende strategjike që mund të përdoreshin për ekspansione 
të ardhshme, jo vetëm drejt Mesdheut lindor por edhe vetë perëndimit. Lufta dhe 
marrëveshjet e paqes që rrodhën nga ajo, i futën osmanët në diplomacinë evropiane si një 
faktor me rëndësi të madhe në balancat e pushteteve. Osmanët ishin kthyer edhe në një 
fuqi të madhe ekonomike falë kontrollit që ata ushtronin mbi rrugët e tregtisë 
ndërkombëtare që kalonin nëpër Mesdheun lindor – Venedik, ku i fundit tashmë ishte i 
bindur të mos hynte më në luftë me sulltanin, pasi kjo cenonte interesat ekonomike të 
vendit. 
 Paqja e 1503-shit rriti gjithashtu interesin e osmanëve drejt Mesdheut perëndimor. 
Që në vitet 1482, myslimanët nasiridë të Andaluzisë, të dinastisë së fundit myslimane të 
Spanjës, kishin kërkuar ndihmë nga shteti i vetëm gazi kundër forcave rikonkuistadore 
kristjane të Aragonit dhe Kastiljes. Të gjymtuar nga revolta e Xhemit dhe të pasigurtë 
ndaj fuqisë së tij detare, sulltani u mjaftua vetëm me shprehjen e simpatisë, ndërsa 
ndihma praktike ndaj myslimanëve në fjalë erdhi vetëm nga piratët turq të Afrikës së 
Veriut. Kur Granada ra në duart e spanjollëve në vitin 1492 dhe shtetet myslimane të 
Afrikës Veriore filluan të kuptojnë rrezikun e pushtimit të mundshëm kristjan, presioni 
për ndërhyrjen osmane u rrit, përballë një mori apelesh që vinin për ndihmë. Megjithatë 
problemet në lindje pengonin Bajazitin nga dërgimi i ndihmës. Por shumë nga gazinjtë 
detarë osmanë, që në perëndim njiheshin si piratë, filluan të shkojnë në ndihmë të 
vëllezërve të tyre mysliman, ndërsa kryenin sulme të vogla ndaj të krishterëve. Në të 
njëjtën kohë, kur flota osmane ishte në ndërtim e sipër, shumë nga ‘piratët’ në fjalë u 
rekrutuan në shërbim të osmanëve dhe nën influencën e tyre osmanët nuk do të vononin 
të ishin të gatshëm për të përdorur fuqinë e tyre detare kundër perëndimit. 
 
 
 
Reforma të brendshme 
 
Me përfundimin e luftës me Venedikun, Bajaziti u tërhoq nga udhëheqja e drejtpërdrejtë 
dhe pushtetin e la në duart e kryevezirit dhe njerëzve që e rrethonin. Kjo lëvizje do të 
niste një fazë të re në politikën osmane, e cila do të arrinte kulmin në fund të shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë dhe në shekullin e shtatëmbëdhjetë kur pushteti mbi shtetin do të 
kontrollohej nga partitë sunduese, ndërsa sulltanët do të ktheheshin në kukulla në duart e 
tyre. Megjithatë një gjë e tillë nuk ndodhi gjatë sundimit të Bajazitit II, pasi ai u tregua 
mjaft i zoti në balancimin e aristokracisë turke me devshirmetë dhe të luante me interesat 
e të dyja palëve, në mënyrë që asnjëra prej tyre të mos fitonte superioritet. Përçarjet mes 
të dy partive sunduese në Perandori nuk lindnin në lidhje me çështje shtetërore, por në 
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shumicën e rasteve falë përplasjes së ambicjeve konfliktuale të udhëheqësve të të dy 
grupeve. 
 Bajaziti, gjatë periudhës në fjalë, përqendroi një pjesë të mirë të vëmendjes së tij 
ndaj fesë, mësimit dhe meditimeve mistike. Ai nxiti punimet e shumë njerëzve të ditur, 
duke përfshirë historianin Ibn Kemal (që njihet edhe si Qemal Pashazade), i cili shkroi 
një histori të Perandorisë Osmane dhe ndaj Idris Bitlisit të madh, i cili kishte qenë më 
parë nën shërbimin e Deles së Bardhë në Tabriz, i cili shkroi veprën e tij monumentale 
Hesht Behisht. Bajaziti vetë ishte muzikant dhe poet. Ai mblodhi ulematë dhe 
shkencëtarët më të ditur në oborrin e tij, të cilët iu bashkuan shkrimtarëve dhe 
mendimtarëve që trashëgoi nga oborri i Mehmetit II. Por atij i mungonte shpirti i 
mendimtarit dhe kërkuesit të lirë që i ati posedonte dhe si rrjedhojë ra nën influencën e 
mullahëve fanatikë, paraardhësit e Kadëzadelerëve. Ata e bindën atë të censurojë, madje 
edhe të ekzekutojë intelektualët që nuk binin dakort me ta, fakt që largoi shumë prej tyre 
nga oborri i sulltanit. 
 Mesa shkruam më lart, nuk nënkuptojmë se Bajaziti humbi interesin e tij në 
qeverisje. Ai urdhëroi vezirët e tij të ndërtonin një sistem të rregullt administrativ sipas 
rregullave të filluara nga Mehmeti II, ku fermat shtetërore dhe feudet u kthyen në 
komponentët kryesorë të qeverisjes. Një kujdes i veçantë ju kushtua rregullimit të 
strukturave financiare që furnizonin fushatat ushtarake, në mënyrë që shteti të mos merrte 
më masa drastike financiare si ato të kohës së Mehmetit të cilat cenonin strukturat 
ekonomike të perandorisë. Për të pasur rezerva financiare për luftërat e ardhshme Bajaziti 
rriti numrin e kalorësve që timarmbajtësit duhej të siguronin në raport me zotërimet e tyre 
dhe futi një taksë të re shtëpiake, të quajtur avariz, me të cilën synonte të ndërtonte 
thesarin e luftës, i cili duhej të mbahej i paprekur përderisa lufta të kërkonte shpenzime 
ekstra. Reforma në fjalë do të shërbente si precedent për sunduesit e ardhshëm dhe në 
bazë të saj do të shtoheshin taksat “rysum” (rüsum) shumë më tepër sesa parashikonin 
taksat e sheriatit, në bazë të së drejtës së sulltanit për të ligjëruar. Si rrjedhojë e 
rregullimeve të sistemeve administrative dhe financiare nga Bajaziti, jeta ekonomike dhe 
financiare mori një zhvillim të shpejtë dhe të ardhurat publike nga burimet në fjalë gati u 
dyfishuan gjatë sundimit të tij. Popullata dhe madhësia e qyteteve kryesore të perandorisë 
u rrit në mënyrë të shpejtë, ndërsa madhështisë perandorake iu shtuan ndërtime masive 
publike të llojeve të ndryshme. Bajaziti i kushtoi vëmendje edhe armatimit të trupave të 
tij me armë bashkëkohore dhe ndërtoi një flotë që do të pasqyronte supremacinë e 
sapofituar osmane në Egje. Në këtë mënyrë, do të hidheshin bazat e një lumi pushtimesh 
dhe madhështie, gjë që do të reflektohej në erën e pasardhësve të tij. 
 
 
 
Rreziku safavid në Lindje 
 
Por Bajaziti nuk kishte shumë kohë për t’u marrë me meditime. Ndërsa po plakej dhe 
tërhiqej nga jeta, tensionet e pazgjidhura mes grupeve rivale politike manifestoheshin në 
betejat e bijve të tij që kërkonin të trashëgonin pushtetin. Përveç këtyre, në lindje 
qëndronin rreziqe të tjera, që sa vinin dhe po shtoheshin me lindjen e një dinastie të re në 
Iran, Safavidët. 
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 E themeluar nga Sheh Safiudini (1252 – 1334) pas të cilit dinastia edhe emërohej, 
lëvizja safavide u shndërrua nga një lëvizje intelektuale sufiste drejt herezisë së shiizmit 
militant në mesin e shekullit të pesëmbëdhjetë, në kohën kur Murati II dhe Mehmeti II po 
zgjeronin kontrollin e centralizuar osman në Anadollin lindor. Reagimet e nomadëve dhe 
rezistenca ishin një mundësi e artë të cilën safavidët nuk mundën ta injorojnë. Duke pasur 
mbështetjen ushtarake të Uzun Hasanit, safavidët zhvilluan një uniformë fesi të kuq – me 
12 cepa në kujtim të 12 imamëve shiitë – si simbol dallues për pasuesit e tyre, të cilët pas 
kësaj do të njiheshin si Kızılbash (‘kokë kuq’). Pasardhësit e Uzun Hasanit u munduan t’i 
shtypin safavidët, gjë që çoi pjesërisht gjithashtu në kolapsin e shtetit të tyre, por Ismaili 
(1487 – 1524), një nga bijtë e udhëheqësit të fundit safavid, arriti të largohet për në Iran 
me shtatë fise Kızılbashësh, të cilat i mundësuan të fundit të eliminonte dinastinë e vogël 
iraniane që kishte zëvendësuar Delen e Bardhë dhe Timuridët dhe më pas të vendoste nën 
kontrollin e tij të gjithë vendin brenda një dekade. Ndërsa dinastia kishte lindur si fillim si 
udhëheqja e një lëvizjeje sufiste turkmane, transformimi i saj për në heterodoksinë Shiite 
ndodhi në vitet e para të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, si rrjedhojë e së cilës masat 
iraniane u mobilizuan rreth udhëheqjes së Ismailit. Në atëbotë, ashtu si edhe më vonë, 
feja në Lindjen e Mesme shërbente si mjet për të shprehur ndjenjat dhe ambicjet politike.  
 Ismaili ishte i vendosur për të shtrirë influencën safavide në territoret osmane të 
Anadollit lindor dhe për këtë dërgoi me qindra predikues të cilët shpërhapën mesazhin e 
tij në mes të nomadëve. Osmanët nga ana e tyre, në mënyrë korrekte e interpretuan 
mesazhin heterodoks si kërcënim politik dhe vepruan menjëherë kundër tij, duke 
kundërshtuar safavidët jo vetëm nga ana e rrezikut ushtarak që ata përfaqësonin, por edhe 
sepse mesazhi i tyre fetar ishte në kundërshtim me doktrinën ortodokse që përshkonte 
dinastitë klasike të Islamit që nga era e abasidëve. 
 Bajaziti ishte i pavendosur për të ndërmarrë një sulm të hapur kundër Ismailit. 
Nuk dihet nëse ishte simpatia e tij për mesazhin e predikuesve safavidë, apo dëshira e tij 
për të evituar luftën sa më shumë të ishte e mundur, apo ndoshta thjesht frika se mos 
mesazhi safavid mund të nënshtronte anëtarët e ushtrisë së tij, rëndësi ka që Bajaziti e 
evitoi konfliktin. Ai hyri në korrespondencë me Ismailin duke shpresuar ta bindte që t’i 
jepte fund rrugës heretike. Gjatë dimrit të vitit 1508 – 1509, Ismaili pushtoi Bagdadin dhe 
shumicën e Irakut jugperëndimor dhe nisi masakra masive kundër myslimanëve sunitë, 
shkatërrimin e xhamive dhe varreve sunite; por përgjigja e vetme e Bajazitit ishte të 
kërkonte nga Ismaili që t’i jepte fund akteve në fjalë. Bajaziti apeloi për ndihmë ndaj 
mamlukëve, të cilët nuk bënë më shumë sesa të urdhëronin guvernatorin e tyre në Alepo 
të refuzonte aktet safavide nëse ata hynin në Cilicja. Të vetmit që do të krijonin njëfarë 
shqetësimi për safavidët në këtë kohë ishte dinastia turkmane e Uzbegëve nga 
Transoqeania, e cila nisi të shfaqej si fuqi e rëndësishme. Ata lëshuan një seri sulmesh të 
cilat i preokupuan safavidët përgjatë pjesës së mbetur të sundimit të Bajazitit.  
 Megjithë sulmet uzbege, predikuesit safavidë vazhduan aktivitetin e tyre në mes 
të turkmanëve anadollas, sidomos në jugperëndim, ku ndjekësit e safavidëve kanë qenë 
gjithnjë të fuqishëm. Një prej safavidëve, Shah Kulu, u tregua i aftë të përdorë 
pakënaqësitë e turkmanëve për të filluar një revoltë masive në Antalja gjatë pranverës së 
vitit 1511 dhe më pas të arrinte të merrte mbështetjen edhe të disa mijëra ushtarëve 
osmanë që ishin dërguar për ta shtypur atë. Duke e portretizuar veten si kalif (ndjekës) të 
Ismailit, Shah Kulu, dërgoi predikuesit e tij përgjatë Anadollit; ku me ekstremistët e tyre 
e quanin udhëheqje e tyre Mehdi, të dërguar nga Zoti për të shpëtuar njerëzimin, profetin, 



 99 

dhe, edhe vetë Zotin. Rezistenca osmane kundër herezisë në fjalë po sabotohej nga 
rivaliteti i egër që kishte lindur për marrjen e fronit, mes dy guvernatorëve të sulltanit në 
gadishull, bijtë e tij Ahmeti, guvernatori i Amasjas dhe Korkuti, guvernatori i Antaljas. 
Shah Kulu nga ana tjetër, u tregua i aftë të shkonte drejt veriut nga Karamani, duke 
shkretuar Anadollin qendror dhe duke mundur ushtrinë anadollase të osmanëve pranë 
Alashehirit (qershor 1511), duke hapur kështu rrugën për sulmimin e Bursës. Vetëm kur 
shumica e Anadollit qendror dhe juglindor kishte rënë në duar të rebelëve, Bajaziti që 
rrinte i tërhequr dhe i sëmurë, do të merrte mundimin të dërgonte një ushtri prej 8000 
jeniçerësh. Të udhëhequr nga kryeveziri Hadëm Ali Pasha dhe në bashkëpunim me 
princin Ahmet, osmanët mposhtën rebelët pranë Kajserit (gusht 1511), duke kthyer një 
humbje të mëparshme në fitore, ku Shah Kulu u vra aksidentalisht nga një shigjetë. 
Lëvizja që kishte mbetur pa udhëheqjen e saj, u thye menjëherë. Forcat e Kızılbashëve që 
mbijetuan u arratisën për në Iran, ku safavidët vazhdonin të ishin në kontroll të vendit, 
duke sjellë kërcënime të vazhdueshme për pasardhësit e Bajazitit.  
 
 
 
Lufta për fronin 
 
Një nga arsyet e dështimeve të Bajazitit për të nënshtruar safavidët vendosmërisht dhe 
për të ndjekur fitoren në Kajseri, ishte lindja e konfliktit për pushtet dhe të drejtën e 
trashëgimit mes djemve të tij. Ai kishte pesë djem të rritur në kohën në fjalë dhe secili 
prej tyre qeveriste në një provincë, ku pajiseshin me aftësitë e duhura administrative dhe 
ushtarake. Më i madhi, Ahmeti, njihej si administrator i zoti dhe duhej shumë nga 
populli. Ai mbështeste politikat paqësore të të atit dhe bashkëpunimin dhe gëzonte 
mbështetjen e shumicës së administratorëve dhe të Bajazitit gjithashtu, por refuzohej në 
mënyrë të prerë nga trupat jeniçere falë një serie dështimesh që ata kishin pësuar në 
Anadoll nën udhëheqjen e tij. Kandidati më i dashur për ulematë ishte Korkuti, që ishte 
rritur në oborrin e gjyshit të tij, Mehmetit II. Ai ishte i arsimuar në shkencat islame, në 
poezi dhe muzikë dhe ndante frymën mistike të të atit dhe tërheqjen drejt pacifizmit. Por 
Korkuti kishte treguar pak talent ushtarak kur i ishte dashur të përballej me revoltën e 
Shah Kulusë. Nga ana tjetër, princ Selimi – që shquhej si më militanti dhe luftaraku mes 
vëllezërve, gëzonte mbështetjen e jeniçerëve dhe bejlerëve kufitarë përgjatë kufijve 
evropianë, por ai refuzohej nga i ati dhe shumica e shtetarëve për shkak të natyrës së tij të 
egër dhe të pashpirt. Shahinshahu i vdiq Bajazitit në 1511 dhe Alemshahu në 1512, duke 
lënë kështu vetëm tre princër të garojnë për pushtet, në vitin e fundit të jetës së atit të 
tyre. 
 Lufta për pushtet mes princërve në disa raste u shfaq si garim për të siguruar 
qeverisjen e provincave sa më pranë Stambollit. Në vitin 1507 Bajaziti shfaqi dëshirën e 
tij për Ahmetin, duke e emëruar atë guvernator të Amasjas. Korkuti që ishte nxehur nga 
ky fakt u largua për në Egjipt, duke pretenduar se po shkonte në haxh në Qytetet e 
Shenjta, por në fakt kërkonte mbështetjen mamluke për ambicjen e tij. Pasi mamlukët 
refuzuan një gjë të tillë, nga frika e tërheqjes së një sulmi osman, Korkuti arriti të 
siguronte faljen e të atit, pas së cilës u kthye në Antalja (1511). Më pas ai kërkoi të 
emërohet në Ajdën, i cili shtrihej pranë Stambollit, por një kërkesë e tillë u refuzua nga 
Ahmeti. Në mënyrë konsensuale, Korkuti atëherë u largua për në Manisën që e kishte 
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pranë. Ndërsa i vëllai luftonte në mënyrat tradicionale, Selimi përdori një mënyrë tjetër 
për të marrë pushtetin. Ai kërkoi të siguronte mbështetjen e udhëheqjes së jeniçerëve 
përgjatë një serie fushatash të suksesshme që pati në Gjeorgji dhe në territoret safavide në 
Anadollin lindor, pas revoltës së Shah Kulusë. 
 Përgjatë kohës së garimit për fronin, Selimi arriti të siguronte mbështetjen e 
tartarëve krimeas dhe luftoi kundër të atit në dy raste, në përpjekje për të marrë pushtetin. 
Më në fund, jeniçerët detyruan Bajazitin në Stamboll, të abdikojë dhe vendosi Selimin në 
fron, me argumentin se vetëm ai mund të shpëtonte perandorinë nga kërcënimi shiit (25 
prill 1512). Pas kësaj Bajaziti u largua menjëherë nga Stambolli duke shpresuar të kthehet 
në vendlindjen e tij në Demotika, për të kaluar vitet që i kishin mbetur në meditime dhe 
adhurim, por ai vdiq rrugës (26 maj 1512); mesa kuptohet nga shkaqe natyrore, por 
ndoshta edhe falë ilaçeve që i jepeshin nga doktori i tij nën urdhërat e Selimit. 
 Në këtë mënyrë, Bajaziti që kishte ditur sesi të balanconte pushtetin e 
aristokracisë turke dhe devshirmeve përgjatë shumicës së sundimit të tij, më në fund u 
hodh nga trupat jeniçere, që edhe pse rridhnin nga devshirmetë, kishin ditur sesi të 
shfaqeshin si forcë e pavarur politike që bashkëpunonte me timariotët e Rumelisë dhe 
bejlerët kufitarë të Serbisë dhe Bosnjes, për të siguruar ngritjen e kandidatit të tyre, 
Selimit. Më poshtë ne do të shohim se si Selimi diti më pas se si të shkatërrojë dominimin 
e mbështetësve të tij, në mënyrë që të sundonte dhe mbretëronte i pavarur.7 
 
 
 
 
 
Pushtimi i Lindjes: sundimi i Selimit I, 1512 – 1520  
 
Selimi I erdhi në fron me ambicjet për të restauruar politikat energjike të Mehmetit II dhe 
në fakt të realizonte ambicjet e Mehmetit për të themeluar një perandori botërore. Por 
forcat kryesore politike osmane ishin të përçara dhe kishin kundërshtuar ardhjen e tij në 
pushtet. Për këtë arsye Selimi ishte i vendosur të mos mbështeste forcat e tij në asnjërën 
dhe të mbështetet në fakt mbi jeniçerët, forca e të cilëve në Stamboll edhe e kishte sjellë 
në pushtet. Por si do të mundtë ai të kontrollonte trupat jeniçere dhe t’i kthente ata në 
instrumentet e tij dhe të ruhej të mos binte pre e atyre që e kishin sjellë në pushtet, siç pati 
ndodhur më parë me të atin dhe të gjyshin? Dhe si do të mundte ai të siguronte 
bashkëpunimin e grupacioneve të tjera politike, që kontrollonin shumicën e posteve 
administrative dhe ushtarake brenda shtetit? Zgjidhja e tij ishte dualiste. Në njërën anë, ai 
u përpoq të kontrollonte opozitën jo duke e kundërbalancuar atë, por duke e kërcënuar me 
forcën e armëve të jeniçerëve. Dhe në anën tjetër, ai u përpoq t’i kthente jeniçerët në 
instrumenta të sulltanit duke i zbutur, duke zmadhuar numrin e tyre deri në 35.000 vetë, 
duke rritur rrogat, duke iu paguar bashkish të lartë për fronëzimin dhe më në fund, duke 
zëvendësuar oficerët e tyre me skllevërit e tij. 
 
 

                                                 
7 Cagatag Ulucay, “Yavuz Sultan Selim nasil Padishah oldu?” Tarih Dergisi, VI/9 (Mart 1954), 59-90; 
VII/10 (Eylul 1954), 117-152 
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Kërcënimet ndaj fronit 
 
Marrja nën kontroll e qeverisë, u krye nga Selimi brenda pak muajsh pas marrjes së 
pushtetit. Por problemi tjetër që e priste sulltanin ishte sfida që i bëhej fronit të tij. Për 
këtë ai u mundua fillimisht të përdorte politikën e paqësimit, duke lejuar Korkukun të 
kthehet në Manisa dhe duke i ofruar Ahmetit qeverisjen e Konjës. Por i fundit kërkonte 
shumë më tepër, deklaroi veten sulltan në Anadoll dhe dërgoi të birin, Alaudinin, për të 
pushtuar Bursën e cila do të kthehej në kryeqytetin e tij (mes-qershor 1512). Në përgjigje 
të këtij reagimi, Selimi vendosi të forconte pushtetin e tij duke eleminuar jo vetëm të 
vëllezërit por edhe nipërit dhe më pas edhe bijtë e tij, me përjashtim të trashëgimtarit që 
do të linte, Sulejmanin. 
 Revolta e Ahmetit do të kthehej më e rrezikshme sesa kishte qenë ndonjëherë ajo 
e Xhem Sulltanit. Në 18 qershor Alaudini mori Bursën dhe me ushtrinë turkmane që 
drejtonte filloi të mblidhte taksa dhe të merrte besën në një zonë gjithnjë e më të madhe 
në Anadollin qendror dhe perëndimor. Por rekrutimet e dhunshme dhe konfiskimet 
masive të pasurive në mbështetje të revoltës, i kthyen masat armiqësore. Si rrjedhojë, 
Selimi kaloi në Anadoll me një ushtri të madhe, ku gjeti një mbështetje masive dhe ishte i 
aftë të detyronte Ahmetin dhe ndjekësit e tij të arratisen për në Cilicja (verë 1512). 
 Disa nga mbështetësit e Ahmetit i kërkuan atij të merrte ndihmë nga safavidët, por 
Ahmeti e urrente herezinë Shiite dhe kërkoi ndihmë nga mamlukët më mirë. Ndërsa 
Ahmeti vazhdonte negociatat nga kryeqyteti i tij i përkohshëm në Amasja, Selimi 
përparoi nëpër Anadoll duke vrarë të gjithë nipërit e tij, duke thelluar në këtë mënyrë 
ligjin e vëllavrasjes. Korkut u vra gjithashtu. Ahmeti që ishte inkurajuar nga lajmet se 
egërsia e Selimit drejt të afërmve të tij, kishte shkatërruar shumicën e mbështetjes që 
gëzonte, u hodh në sulm, por Selimi i mundi forcat rebele në Jenishehir (15 prill 1513), 
ekzekutoi Ahmetin dhe siguroi sundimin e tij pa ndonjë sfidë tjetër. 
 
 
 
Përgatitjet për pushtim 
 
Përvoja e mëparshme e Selimit në Trabzon e kishte bindur atë se kërcënimi më i madh që 
ai kishte, vinte nga safavidët. Për këtë arsye, sapo mbaroi punë me Ahmetin, ai u kthye 
më parë në Edrene për të qenë i sigurt se situata në Evropë e lënë nga parardhësi i tij ishte 
e qetë. Ai ripërtëriu marrëveshjet me Venedikun dhe Hungarinë në veçanti, duke ju 
ngritur koncesionet dhe privilegjet tregtare. Vetëm përpjekjet e carit të Rusisë Basili III 
(1505 – 1533), pasardhësi i Ivanit III, që kërkonte të vendoste marrëdhënie të mira u 
refuzuan, si pasojë e objeksioneve të hanëve krimeas, të cilët i rezistonin përparimeve 
ruse. Dhe në të kundërt, sulltani i la dorë të lirë hanit të ri krimeas, Mehmet Girajit (1514 
– 1523), i cili nisi sulme të forta kundër territoreve ruse dhe polake dhe hyri në aleancë 
me Hanatin e Kazanit për t’i ardhur në ndihmë të fundit kundër Basilit.  
Luftë me Safavidët 
 
Pas zhvillimeve të mësipërme Selimi ishte në gjendje të përballej me safavidët. Në kohën 
e ardhjes së tij në pushtet, Shah Ismaili ishte liruar përkohësisht nga përballja me uzbegët 
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dhe ishte sërish i gatshëm të mbështeste partizanët e tij në Anadoll. Nga ana tjetër, 
mamlukët që ishin frikësuar nga kërcënimet safavide ndaj zotërimeve të tyre në Siri dhe 
Qytetet e Shenjta, nënshkruan një aleancë formale me osmanët kundër Ismailit (1513), që 
i jepte Selimit qetësinë e përqendrimit kundër safavidëve pa u shqetësuar për ndonjë sulm 
të papritur nga krahët jugor. Edhe përpara se ushtria osmanë të nisej për në luftë, në 
Anadoll u masakruan me mijëra ndjekës të kızılbashëve, fushatë që përbënte rastin e parë 
masiv ku heteredoksia islame vinte nën një sulm të tillë në lindje. Ndërsa Selimi 
organizonte ushtrinë nëpër Anadoll, në prill dhe maj të 1514-ës, ai vazhdonte sulmet e 
egra kundër ndjekësve të Ismailit – shpesh duke e përdorur këtë si pretekst për të shtypur 
këdo që kundërshtonte sundimin e tij – duke sjellë në këtë mënyrë, në pikën më të lartë 
politikat centralizuese të filluara nga Mehmeti II. Ai u përball me probleme të mëdha 
furnizimi kur Dulgadiri refuzoi të ndihmonte sulltanin, të cilët frikësoheshin se një fitore 
osmane mbi safavidët do të ndiqej nga kolapsi i atyre vetë. Selimi iu përgjigj sfidës duke 
importuar ushqime nëpërmjet detit nga Trabzoni. Megjithatë problemi qëndronte prezent. 
Nga ana tjetër jeniçerët ishin të pakënaqur nga disiplina e rreptë që sulltani kishte sjellë 
mbi ata dhe si rrjedhojë e propagandës safavide. Për të zgjidhur problemin e furnizimeve, 
Selimit iu desh të dërgonte mbrapsht më shumë se gjysmën e 140.000 vetave që kishte 
ushtria dhe në të njëjtën kohë, me ata të mbante nën kontroll lindjen e rrëmujave nga 
kızılbashët, ndërsa ushtria marshonte. 
 Ndërsa osmanët lëvizën nëpër provincat e Erzinxhanit dhe Erzurumit pranë 
burimeve të sipërme të Eufratit, safavidët iu shmangën konfrontimit të hapur, duke njohur 
supremacinë ushtarake të Selimit dhe duke shpresuar të tërhiqnin sulltanin nëpër zonat 
malore të Iranit verior, ku terreni dhe problemet me mbajtjen e furnizimeve do të krijonin 
balancim forcash. Gjatë tërheqjes, komandantët e Ismailit ndiqnin teorinë e tokës së 
djegur për të mos u lejuar osmanëve mundësinë e furnizimeve në vendet ku shkonin, për 
çfarë ata kishin nevoja urgjente. Pa marrë parasysh mosndeshjet e vazhdueshme, Selimi 
vazhdoi me përparimin, duke ekzekutuar të gjithë ushtarët apo komandantët që kërkonin 
tërheqje. Në mes të gushtit, sulltani vendosi më në fund të marshonte drejt Tabrizit, për të 
detyruar Shah Ismailin të luftonte për të mbrojtur kryeqytetin. Ismaili ndoshta do të kishte 
qëndruar sërish i tërhequr nga konfrontimi, po të mos kishte qenë presioni i fiseve 
kızılbashe të cilat ishin tërbuar nga akuzat osmane që i quanin frikacakë dhe për këtë 
kërkonin luftim për të shpëtuar faqe. Beteja vendimtare u zhvillua më në fund në luginën 
e Çaldëranit, në mesin e rrugës ndërmjet Erzinxhanit dhe Tabrizit (23 gusht 1514). 
Humbja fillestare osmane u ndoq nga një fitore e plotë. Me mijëra nomadë kızılbashë u 
vranë, ndërsa Shahu vetë, i plagosur dhe i vetëm, arriti të shpëtonte pas shumë 
vështirësish. Humbje të mëdha pësuan të dy krahët, por vetëm osmanët u treguan të aftë 
të qëndronin të bashkuar si forcë efektive. Pas kësaj, Tabrizi u pushtua ndërsa mijëra 
tregtarë të aftë, artizanë dhe njerëz të ditur u dërguan në Stamboll. Megjithatë, Selimi 
vendosi të tërhiqet nga qyteti, pasi ai nuk mund të vazhdonte me eliminimin e safavidëve 
në ambiente të huaja që duhet të furnizoheshin përballë dimrit që po trokiste. Ai u tërhoq 
për në Karabag, në Kaukaz, vendin e preferuar dimëror të hordhive nomade të Xhingiz 
Hanit dhe Tamerlanit më parë, duke shpresuar të kthehet në vitin në vijim në Iran për të 
kompletuar pushtimin. Por ripushtimi i Tabrizit nga safavidët, i bashkuar me problemet e 
vazhdueshme të linjave të furnizimit dhe moralin e ushtrisë, e detyruan sulltanin që më në 
fund të drejtonte ushtrinë drejt Anadollit. Ardhja e dimrit të ashpër që e gjeti ushtrinë në 
tërheqje, i shkaktoi sulltanit me mijëra të vdekur. Feudalët spahinj u çmobilizuan gjatë 
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tërheqjes, duke siguruar kështu pamundësinë e Selimit për t’u hedhur kundër safavidëve 
në pranverën e ardhshme, siç kishte planifikuar sulltani më parë. (tetor 1514) 
 Selimi arriti në Amasja më në fund, në 24 nëntor. Ai dërgoi shumicën e jeniçerëve 
në Stamboll për të kaluar dimrin dhe evitoi kërkesat dhe debatet e tyre të vazhdueshëm. 
Në të njëjtën kohë, ai u përgatit për një fushatë të re pranverore kundër safavidëve, duke 
dërguar ushtrinë feudalë të Rumelisë të dimëronte në Ankara në vend që ta kthente të 
fundit në Evropë dhe duke stacionuar trupat e topçinjve pranë tij, në Shebin Karahësar. 
Një delegacion i dërguar nga Shah Ismaili për sulltanin me propozime për paqe, u burgos 
dhe kërkesa e tyre u refuzua. Forca jeniçere që ishte stacionuar në Amasja, pasi mësoi 
këtë lajm, u revoltua sërish (22 Shkurt 1515); por meqë anëtarët e saj ishin shpërndarë 
pothuajse, revoltës i mungoi shpirti luftarak dhe për këtë edhe u shtyp. Kryeveziri Ahmet 
Pasha u përjashtua nga shërbimi dhe u ekzekutua si pasojë e mosarritjes që të mbante 
trupat në qetësi (4 mars 1515). Pas kësaj, Selimi filloi masakrimin e komandantëve të 
jeniçerëve, duke vendosur skllevërit e tij në vend të tyre, për t’i kthyer trupat sërish në 
instrumentin e tij të pushtetit.  
 Edhe pse ripushtimet e Shah Ismailit të Tabrizit dhe pjesës së mbetur të 
Azerbajxhanit, riparuan rezultatet territoriale të fitores së Çaldëranit, fitorja osmane 
siguroi kontrollin e Erzinxhanit dhe Bajburtit dhe lehtësoi presionet safavide në zonat në 
fjalë. Ismaili kishte marrë mësime për të evituar konfliktet e hapura me osmanët. Si 
rrjedhojë, gjatë pjesës së mbetur të shekullit të gjashtëmbëdhjetë dhe shumicës së 
shekullit të shtatëmbëdhjetë, sa herë që osmanët hynin në Azerbajxhan, safavidët 
përsërisnin politikën e tokës së djegur, duke shpresuar në keqësimin e kohës dhe 
problemet me linjat e furnizimit që të detyronin armikun të lëshonte pushtimin. Pas 
betejës së Çaldëranit, Ismaili humbi prestigjin brenda Iranit, gjë që do të sillte lindjen e 
konflikteve për pushtet mes grupacioneve të ndryshme që mbështesnin atë, konflikte që 
do të vazhdonin edhe në periudhën e sundimit të të birit, Tahmaspit. Me ndryshimet që 
Selimi solli në Anadoll, propaganda e safavidëve pas kësaj u bë jashtëzakonisht e 
vështirë. Kushdo që i bindej mesazhit të tyre, merrte si shpërblim shtypjen e egër nga 
sulltani. Mundësia e Selimit për të marrë avantazhe nga fitorja e Çaldëranit dhe 
vështirësitë që u hasën gjatë fushatës, bindën sulltanin se përpara se të shkonte kundër 
safavidëve tjetër herë, të merrej më parë me disidentët e Anadollit lindor dhe të 
eliminonte mamlukët, prezenca e të cilëve në Siri përbënte kërcënim edhe në rastet kur 
ata flisnin për paqe. 
 
 
 
Pushtimi i Anadollit Lindor 
 
Për të konsoliduar sundimin osman në Anadollin lindor, Selimit iu desh të organizonte 
më parë një provincë të tërë kufitare nën udhëheqjen e Bëjëklë Mehmet Pashës, i cili u 
ngarkua me shtypjen e mbështetësve të fundit të safavidëve dhe pushtimin e zonave të 
fundit të Anadollit që ishin jashtë kontrollit osman. Osmanët pushtuan kalanë e Kemahut, 
e cila ndodhej në një pllajë që sheh mbi Eufratin pranë Erzinxhanit, të cilën, kızılbashët e 
kishin përdorur më parë për të copëtuar linjat e komunikimit ndërmjet Sivasit dhe 
Erzurumit. Në përgjigje ndaj këtij hapi të ri të osmanëve, Dulgadıri, mamlukët dhe 
safavidët iu përgjigjën duke themeluar një aleancë, megjithëse asnjëra nga palët në fjalë 
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nuk morri guximin për të vepruar haptas, fakt që i krijoi Selimit mundësinë për të 
ndërmarrë hapa të veçantë kundër aleatëve. Radha e parë i përkoi aleatit më të vogël, 
Dulgadırit. Selimi përdori një princ disident për të dobësuar dhe mundur ushtrinë e tij në 
Turna Dağ (12 korrik 1515), pas së cilës anëtarët e mbetur të dinastisë ose u ekzekutuan 
ose u integruan në Klasën Qeverisëse osmane. Në këtë mënyrë, nëse fitorja osmane në 
Çaldëran kishte lehtësuar sundimin osman në Anadollin lindor në përgjithësi, fitorja e 
Turna Dağut u dha osmanëve kontrollin përfundimtar mbi Cilicjan dhe u hapi rrugën për 
të lëvizur kundër mamlukëve. 
 Më pas Selimi lëvizi drejt Kurdistanit, zonës së përqëndruar rreth Dijarbakirit dhe 
që shtrihej nga liqeni Urmija deri në Eufrat, pjesërisht në Azerbajxhan dhe pjesërisht në 
Anadoll. Paria feudale sunite kurde kishte pranuar sovranitetin e safavidëve, por pas 
betejës së Çaldëranit ata kishin fituar pavarësi. Selimi që kuptoi se nënshtrimi i tyre do të 
kërkonte një fuqi të konsiderueshme ushtarake, vendosi që në vend të forcës, kryetarëve 
kurdë, t’u ofronte mbështetje ushtarake dhe financiare, në shkëmbim të së cilës ata 
ndryshuan besnikëritë e tyre dhe filluan të propagandonin idetë pro-osmane dhe pro-
sunite në zonat që kontrollonin. Personi përgjegjës për politikat kurde ishte Idris Bitlisi, 
që njëherë e një kohë kishte qenë sekretar i Uzun Hasanit. Ai kishte hyrë nën shërbimin e 
Selimit që në betejën e Çaldëranit dhe ishte një ekspert në traditat dhe ndjenjat kurde. Ai 
u emërua guvernator i Kurdistanit. Bitlisi mundi të pushtojë Dijarbakirin dhe Mardinin, 
duke mundur qëndresën safavide, qytete të cilat u kthyen më pas në qendra të provincës 
së re. Ndërsa në pjesët e tjera të perandorisë, osmanët kishin braktisur sistemin e 
vasalizmit, këtu sistemi u mbajt, ku bejlerët kurdë pranuan sovranitetin e sulltanit dhe si 
shkëmbim caktoheshin qeveritarë të trashëgueshëm që gëzonin autonomi të plotë ndaj 
vendeve të tyre. Përsa u përket kurdëve, ata thjesht zëvendësuan njohjen e sovranitetit 
ndaj safavidëve me atë për osmanët, por në anën tjetër bejlerët vendas gëzonin pavarësinë 
që kishin pasur edhe më parë. 
 Pushtimi i Anadollit i mundësoi sulltanit të kontrollonte rrugët kryesore 
strategjike që shkonin nga Anadolli për në Kaukaz, Siri dhe Iran dhe në të njëjtën kohë të 
organizonte vijat mbrojtëse dhe sulmuese ndaj zonave të vendeve më lart. Kontrollimi i 
rrugëve të tregtisë ndërkombëtare që sillte mëndafshin në Iran dhe produktet e tjera të 
lindjes nga Tabrizi për në Alepo dhe në Bursa, i dhanë thesarit osman burime të reja të 
ardhurash të rëndësishme dhe i mundësuan Selimit të ndalonte kur të donte tregtinë e 
begatshme të mëndafshit që Irani gëzonte me perëndimin. Dhe më në fund, duke 
kontrolluar aksesin e mamlukëve ndaj burimit të tyre kryesor të skllevërve në Kaukaz, 
Selimi mund të kryente tashmë, presione mbi të parët me forma të ndryshme në këto kohë 
të rëndësishme. 
 
 
 
Reforma të brendshme 
 
Ndërsa Idris Bitlisi ishte i zënë në lindje, Selimi arriti të kalonte disa kohë në Stamboll – 
që ishte një nga rastet e pakta gjatë sundimit të tij – kur ai u përpoq të vazhdonte punën e 
të atit për të ripërtërirë qeverinë dhe ushtrinë. Në fushën administrative ai u përqendrua 
në organizimin e sistemit të drejtësisë, duke sjellë rregulla të reja për ligjet kriminale dhe 
duke u dhënë gjykatësve dhe zyrtarëve provincialë mundësi efektive për të përmbushur 
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vendimet e tyre. Selimi punoi edhe për zgjerimin e tregtisë së perandorisë, duke detyruar 
guvernatorin mamluk të Alepos, Hajër Beun, të ndryshonte rrugët e karvanëve 
ndërkombëtarë drejt veriut për në Anadoll në vend të jugut të Egjiptit. Në të njëjtën kohë 
ai ndërpreu tregtinë që shkonte nga tokat osmane për në Iran dhe Egjipt. Vetëm pasi 
Selimi u kënaq me masat e mësipërme dhe i pa se ishin të suksesshme, vendosi të lërë 
Stambollin për në ekspeditën e re drejt lindjes. 
 
 
 
Pushtimi i botës arabe 
 
Pasi Selimi arriti të ishte sërish i ngeshëm për të vazhduar politikat agresive drejt lindjes, 
atij iu desh të vendoste se kë do të sulmonte: safavidët që ishin akoma të fuqishëm apo 
mamlukët që po dobësoheshin nga dita në ditë? Të fundit po vuanin shumë në vitet në 
fjalë nga lëvizjet e flotës portugeze në detet e lindjes. Duke filluar nga viti 1502 
Portugalia kishte themeluar prezencën e saj në Indi dhe kishte nisur fushata detare për të 
prerë të gjithë tregtinë me Indinë dhe për ta monopolizuar vetë këtë treg duke përdorur 
rrugët detare që kishte nën kontroll nga Afrika. Pushtimi i Sokotrës në Gjirin Adedin 
(1507) dhe i Hormuzit në Gjirin Persik (1508) i kishte mundësuar asaj të ndërtonte një 
bllokadë efektive, që kishte shkaktuar kriza të rënda në ekonominë mamluke dhe 
buxhetin e shtetit. Nga ana tjetër, Shah Ismaili që nuk shqetësohej shumë nga përpjekjet e 
evropianëve që kërkonin të monopolizonin Gjirin Persik, ishte i gatshëm t’i ofronte 
ndihmë portugezëve duke furnizuar anijet e tyre në shkëmbim të ndihmës anti-osmane që 
ata ofronin. Selimi ju përgjigj këtyre sfidash duke dërguar armë, barut dhe furnizime për 
flotën mamluke dhe anijendërtues dhe detarë për të ndihmuar në ndërtimin e Flotës 
Mamluke në Detin e Kuq (janar 1511). Megjithatë, mamlukët frikësoheshin dhe jo pa të 
drejtë, se Selimi kërkonte të ruante perandorinë e tyre që ta gëzonte vetë më pas; dhe për 
këtë arsye ata ruajtën asnjanësitet në konfliktin osmano – safavid. Selimi kishte arsye 
strategjike të forta kur kërkonte të pushtonte territoret mamluke. Kontrolli i porteve të 
Cilicjas do t’i mundësonte atij të përdorte rrugët detare, mesa duket nga Stambolli për në 
Pajas, në mënyrë që të furnizonte ekspeditat e ardhshme kundër safavidëve në mënyrë më 
efikase nga ç’kishte ndodhur në rastin e Çaldëranit.  
 Ndërsa ushtria osmane nisi marshimin e saj nëpër Anadoll në pranverën e vitit 
1516, në Kajro dyshimet filluan të lindin nëse kjo armatë do të shkonte sërish kundër 
safavidëve në Azerbajxhan, apo në Siri? Mamlukët që i trembeshin më shumë versionit të 
fundit, lëvizën ushtritë e tyre përtej Eufratit për në Taurus, edhe pse Selimi protestonte 
për qëllime të tjera dhe se kundër kësaj lëvizjeje ishte edhe shumica e komandantëve dhe 
guvernatorëve mamlukë, të cilët frikësoheshin se në këtë mënyrë po tërhiqnin Selimin 
ndaj një beteje për të cilën ata nuk ishin gati. Të udhëhequr nga Hajër Beu i Alepos, i cili 
ishte prej kohësh në kontakt me Stambollin, shumica e zyrtarëve mamlukë nisën ti çojnë 
mesazhe sekrete Selimit, të cilin e mbështesnin dhe i premtonin bashkëpunim dhe i 
kërkonin poste të larta dhe shpërblime në shkëmbim, nëse ai pushtonte Sirinë. Nga sa 
lexohet deri më këtu, duket sikur Selimi të mos e kishte ndarë akoma mendjen se nga do 
të shkonte. Dhe në fakt mendja e tij u ndryshua vetëm kur ai mësoi se sulltani mamluk al-
Gauri po marshonte drejt Anadollit, fakt që e bëri të ndërroj mendje dhe të vendosi të 
merret me këtë rrezik të menjëhershëm më parë dhe safavidët ti linte për një tjetër herë. 
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 Ushtria e Selimit hyri në territoret mamluke pranë Malatjasë në 28 korrik 1516. 
Më pas, pushtimi osman i territoreve mamluke përparoi me një shpejtësi të çuditshme. 
Rezistenca mamluke u shkatërrua nga dezertimet masive të parisë udhëheqëse të tyre dhe 
nga abstenimi i popullatës Siriane ndaj mbështetjes së anës humbëse. Beteja e vetme që u 
zhvillua ndërmjet të dy palëve, ndodhi në Marxh Dabik, pranë Alepos (24 gusht 1516). 
Armët osmane, disiplina dhe taktika ju dha të parëve një fitore të lehtë. Pas kësaj, Selimi 
u hodh për në pjesët e tjera të Sirisë, duke marrë Alepon (28 gusht), Hamën (19 shtator) 
dhe Damaskun (27 shtator), ku në secilin rast mirëpritej nga popullatat dhe qeveritarët 
vendas. Al-Gauri vdiq në Marxh Dabik. Ndërsa mamlukët e Kajros zgjodhën një sulltan 
të ri, Tuman Beun (11 tetor), përpjekjet e të cilit për të organizuar një ushtri të re në 
Egjipt, patën pak sukses. Ndërsa Selimi përparonte nëpër Siri, ai mundi të bjerë në ujdi 
me shumicën e qyteteve dhe provincave, me kryetarët e fiseve beduine dhe kryetarët e 
komuniteteve myslimane dhe jomyslimane. Greko-ortodoksët kishin marrë tashmë prej 
kohësh statusin e tyre prej mileti, që datonte nga pushtimi i Kostandinopojës, ndërsa 
armenasve – gregorian iu dha një status i veçantë për tani, në shkëmbim të mbështetjes që 
ata duhej të jepnin kundër mamlukëve, ndërsa patriarku i tyre i premtoi sulltanit besnikëri 
dhe bindje ndaj tij dhe pasardhësve të tij.8 
 Ushtria osmane kaloi Gadishullin e Sinait me pajisjet e saj të rënda dhe topat 
brenda pesë ditësh (11 – 16 janar 1517), që ishte një arritje me të vërtetë e rrallë. Nga ana 
tjetër, Tuman Beu udhëhoqi ushtrinë e tij të re për në Ridanija, nga e cila kontrollohej 
rruga që vinte nga Sinai për në Kajro. Por Selimi i anashkaloi pozicionet e ngritura nga 
mamlukët dhe i mundi në një ditë të vetme (22 janar 1517), ku humbën jetën mbi 25.000 
mbrojtës. Selimi i ofroi falje të gjithë mamlukëve që dorëzoheshin pa bërë qëndresë, duke 
shpresuar të ruante Kajron të pa shkatërruar, si qendër të plotë funksionale për jetën 
ekonomike dhe shtetërore të vendit (25 janar 1517). Por Tuman Beu dhe disa nga 
komandantët e tij organizuan qëndresë guerile, fakt që vështirësoi marrjen e qytetit vetëm 
pas tre ditësh beteje të përgjaktë, ku pjesë të qytetit u shkatërruan dhe mijëra ngelën të 
vrarë. Mamlukët vazhduan të rezistojnë në Deltë dhe Egjiptin e Sipërm dhe do të 
duheshin disa kohë derisa pushteti osman të shtrihej në të gjithë vendin. Megjithatë, 
Tuman Beu u kap dhe u ekzekutua në 13 prill 1517 dhe pas kësaj rezistenca mamluke që 
kishte mbetur do të përqendrohej vetëm në Egjiptin e Sipërm. Duke arritur të shuajnë 
dinastinë mamluke, sundimi osman në Egjipt do të ishte i sigurtë më pas. Dhe në fakt, 
Selimi vetëm pas këtij zhvillimi filloi të marrë besën e sheikëve të fiseve kryesore 
beduine dhe qoftë edhe nga vetë sherifi i Mekës (3 korrik), duke i dhënë sulltanit kështu, 
kontroll mbi qytetet e Shenjta të Islamit, pa pasur nevojë për të ndërmarrë ekspedita. 
Emërimi që Selimi do t’i bënte më pas, sherifit të Mekës si guvernator i Xhides dhe 
Hixhazit, së bashku me Mekën dhe Medinen do të krijonte një precedent për pasardhësit 
e sulltanit. 
 Jo vonë pasi flota osmane kishte arritur në Aleksandri për të sjellë ndryshimet e 
reja politike, Selimit iu desh të tërhiqte ushtrinë e tij për në Anadoll, duke mos mundur të 
gëzonte pushtimet e tij në Egjipt dhe Siri. Flota osmane u dërgua mbrapsht për në 
Stamboll së bashku me kalifin al-Mutavakil dhe disa 2000 tregtarë egjiptianë, artizanë 
dhe udhëheqës fetarë, duke nisur kështu procesin ku qendrat e vjetra të Islamit do të 
integroheshin në sistemin osman dhe kur mënyrat tradicionale islame dhe kultura do të 
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merrnin një bum të ri. Njerëz të arsimuar në shërbimin civil arab dhe pers tashmë hynë në 
administratën osmane, duke ndikuar strukturat dhe operimin e saj. 
 Një legjendë e vjetër tregon se menjëherë pas kthimit të flotës në Stamboll, kalifi 
al-Mutavakil, i kaloi të drejtën e kalifatit Selimit dhe pasardhësve të tij. Historia në fjalë 
duket të jetë e mbështetur nga referenca të kronikave të kohës në Stamboll dhe Edrene, 
qendra të cilat referohen si “zemra të kalifatit”. Megjithatë, referenca të tjera të kohës 
duket se e refuzojnë këtë argument, për arsyen e thjeshtë se familja osmanë nuk 
përmbushte lidhjen zakonore të prejardhjes nga familja e profetit dhe për arsyen se al-
Mutavakili më pas është kthyer në Kajro dhe mbajti postin e kalifit deri në vitin 1543. 
megjithatë, osmanët e përdorën titullin e kalifit për një periudhë kohe pas pushtimit të 
botës arabe. Por kjo ishte një praktikë e vjetër mes sunduesve myslimanë që arrinin të 
kryenin fitore të mëdha. Por Selimi dhe pasardhësit e tij, u identifikuan më shpesh me 
titullin sulltan dhe “kujdestar dhe mbrojtës të Vendeve të Shenjta” – ndërsa ideja e kalifit 
përdorej vetëm për të theksuar pushtetin e tyre mbi botën islame dhe të drejtën për të 
propaganduar dhe mbrojtur fenë dhe ligjin islam. Duke zhvilluar traditën gazite, sulltanët 
osmanë theksonin rolin e tyre si lider dhe mbrojtës të të gjithë botës islame, duke i dhënë 
një interpretim të ri nocionit të kalifatit, nëpërmjet të cilit vendosnin osmanët si padronë 
të popujve islamikë. Pretendimet e vërteta osmane në lidhje me nocionin e kalifatit janë 
bërë shpesh në kohë vështirësish, gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë, sidomos pas traktatit të 
Kyçyk Kajnarxhasë, kur Rusia i lejoi sulltanit të mbante disa të drejta fetare në Krime si 
kalif i myslimanëve, një pretendim që u njoh në atëbotë nga rusët por jo nga doktorët e 
islamit. 
 Si përfundim, Selimi i dha një shtesë të madhe perandorisë së të parëve të tij. 
Duke përdorur ushtrinë e re të ndërtuar nga Mehmeti II dhe bazuar mbi bazat 
administrative dhe strategjitë e lëna nga Mehmeti dhe Bajaziti II, ai mundi safavidët dhe 
zgjeroi Perandorinë Osmane që të përfshijë pjesë të rëndësishme të perandorive klasike 
Islame, ku vetëm Irani, pjesë të Irakut, Horasani dhe Transoqeania qëndruan nën 
pushtetin safavid. 
 
 
 
Reforma të brendshme 
 
Me paqen që mbretëronte në lindje dhe në perëndim, Selimi ishte i aftë të kalonte disa 
kohë në Stamboll, për të ndërtuar shtetin dhe ushtrinë për lëvizjet e tjera që do të 
bëheshin. Sulltani zgjeroi armatën e jeniçerëve duke zgjeruar sistemin e rekrutimit të 
devshirmeve dhe duke ndërtuar shkolla të reja në Galata Saraj për edukimin e djemve të 
rinj që silleshin në pallatin e tij, duke zgjeruar në këtë mënyrë godinat që përdoreshin më 
parë për këtë qëllim në Pllatin Topkapë dhe pallatin perandorak në Edrene. Për shkollën u 
ndërtuan ndërtesa të reja mahnitëse në kodrat e Galatës, pjesë e të cilave ishte një xhami, 
medrese, konvikti dhe kuzhina. Shkolla ishte qendër e një jete islamike dhe vendosja e 
parë masive e myslimanëve jashtë Stambollit të vjetër. Për rininë devshirme, u ndërtua 
një sistem i specializuar klasifikimi dhe stërvitje, sipas të cilit më të mirët e nxënësve 
veçoheshin për t’u dërguar në pallatin perandorak ndërsa të tjerët dërgoheshin në Anadoll 
për stërvitje fizike përpara se t’i bashkoheshin ushtrisë kapëkullu të robërve. 
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 Selimi përfundoi edhe procesin e lëvizjes totale të qeverisë osmane nga Edreneja 
për në Stamboll, ku kishin ngelur akoma shumë zyra edhe pasi osmanët kishin ndërruar 
kryeqytetin. Hatibët, ushtarakët, gratë e pallatit dhe të tjera, u transferuan për në Pallatin e 
Topkapësë; dhe kur pallati u mbipopullua, një vend tjetër më i vogël, Jalë Koshku, u 
ndërtua në brigjet e Detit të Marmarasë ndërmjet Sirkexhit dhe Sarajburnusë për t’i ofruar 
sulltanit dhe grave të tija të zgjedhura, një vend intimiteti. 
 Përpjekje të mëdha u bënë edhe për të ndërtuar një flotë të re edhe më të fuqishme 
osmane, e cila mund të merrte shanse nga fitorja e Bajazitit mbi Venedikun për të hedhur 
osmanët në brigjet e Mesdheut perëndimor kundër Habsburgëve spanjollë dhe Francës. 
Detyrë e flotës ishte edhe lëvizja kundër portugezëve në detet lindorë, të cilët kishin 
dëmtuar në mënyrë serioze botën arabe përpara pushtimit osman. Për këtë arsye, një 
kantier i ri detar u ndërtua në Kepin e Artë (Halixh) të Stambollit, në vendin e quajtur 
Kasëmpasha, ndërsa kantierët e vjetër në Gelibollu dhe Kadërga u rikonstruktuan dhe u 
zgjeruan. Përveç oficerëve dhe anijendërtuesve që osmanët posedonin, ata morën në 
Stamboll edhe admiralin e flotës Mamluke për Detin e Kuq, Selman Reisin së bashku me 
komandantët dhe artizanët e tij. (maj 1518). Osmanët mblodhën edhe në brigjet e 
Mesdheut dhe Detit të Zi detarë me përvojë; dhe pjesa më e mirë e të ardhurave që ju 
solli pushtimi i Egjiptit, u investua në ndërtimin e anijeve të reja dhe në trajnimin dhe 
organizimin e detarëve. Në këtë mënyrë, gjatë fundit të erës së mbretërimit të Selimit, 
osmanët posedonin një flotë të madhe, moderne dhe të mirëorganizuar, fakt që shkaktonte 
shqetësim të madh për të gjithë ato fuqi që kishin interesa detare në Mesdhe dhe detet e 
lindjes. Megjithatë, përdorimi i flotës do të mbetej në dorën e pasardhësit të Selimit, 
Sulejmanit të Madhërishëm. 
 
 
 
Fillimet e lëvizjes së xhelalinjve 
 
Shqetësimi i vetëm ushtarak që do të kishte Selimi në vitet e tij të fundit do të ishte lindja 
e vështirësive të reja me turkmanët e Anadollit Lindor, pakënaqësitë e të cilëve 
vazhdonin të ishin aktive edhe pasi safavidët ishin tërhequr nga nxitja e tyre. Turkmanët 
urrenin përpjekjet e qeverisë qendrore për të vendosur pushtetin në zonat ku ata lëviznin 
të lirë prej kohësh. Besimet e tyre heterodokse – dhe pjesërisht dëshira e tyre për 
separatizëm politik – i shtynin ata të kundërshtonin përpjekjet për përhapjen e 
institucioneve dhe besimit të islamit ortodoks, të cilët ishin bërë tashmë bazat e dinastisë 
osmane. Mënyra gjakatare me të cilën Selimi kishte shtypur mbështetësit e safavidëve 
kishte shtuar burimet e urrejtjes dhe pakënaqësisë. Në vitin 1519 pranë Tokatit shpërtheu 
një revoltë nomadësh, e cila udhëhiqej nga një njeri i quajtur Xhelal, një mësues safavid i 
cili kishte shpëtuar nga rrjeta e Selimit dhe kishte ndërtuar ndjekës të shumtë në kohën 
kur sulltani ishte në Egjipt. Duke pretenduar të ishte Mehdiu, ai kishte tërhequr pas vetes 
bujqit dhe elementë qytetarë që ishin të pakënaqur me taksat e Selimit. Xhelali, i dha 
vetes emrin Shah Ismail dhe arriti suksese të konsiderueshme, derisa ushtria e tij u 
sulmua dhe shkatërrua nga jeniçerët (24 prill 1519), ku mijëra pasues të tij u masakruan. 
Megjithatë, emri i Xhelalit jetoi edhe pas shkatërrimit të lëvizjes dhe lëvizjet rebele në 
Anadoll në dy shekujt e ardhshëm do të njiheshin si revoltat Xhelali.  
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 Më 18 korrik 1520, Selimi u largua nga Stambolli për në Edrene. Historianët nuk 
janë të qartë për qëllimin e lëvizjes së sulltanit. Disa burime pretendojnë se ai 
planifikonte të dërgonte një ekspeditë kundër Hungarisë, për t’u hakmarrë për disa sulme 
kufitare; të tjerë pretendojnë se ai donte të planifikonte një fushatë detare kundër Qipros 
apo Rodit apo kundër një flotë kryqtare për të cilën flitej se po punonte Papa. Përpara se 
të nisej, ai ishte ankuar për dhimbje në kurriz. Kur ai arriti fshatin e Sërtit, pranë Çorlusë, 
ai nuk mundi të shkonte më tej. Sulltani u sëmur rëndë dhe vdiq në 21 shtator 1520, mesa 
duket nga ndonjë sëmundje lëkure, edhe pse disa burime pretendojnë për mortajë apo 
kancer. Në këtë mënyrë përfundoi karriera meteorike e njërit prej pushtuesve më të 
mëdhenj të historisë islame. 
 
 
 
Kulmimi i madhështisë osmane: Sulejmani I i Madhërishëm, 1520 – 1566 
 
Asnjë princ tjetër i derës së osmanëve nuk pati fatin të merrte fronin me përparësitë që 
gëzoi Sulejmani I në vitin 1520. Ai nuk pati rreth vetes princër që vunë në pyetje 
sundimin e tij. Edhe grupacionet politike nuk kishin ndonjë kandidat pas të cilit duhet të 
grupoheshin për të siguruar pozitat e tyre. Për më tepër, Selimi i kishte lënë sulltanit të ri 
trupat jeniçere si instrumente pushteti për të kontrolluar të gjithë elementët e Klasës 
Qeverisëse, në një nivel që nuk kishte ndodhur kurrë më parë dhe më pas. Pushtimet e 
Bajazitit II dhe Selimit I i kishin dhënë Sulejmanit pozita të atilla strategjike që nuk 
gjendej rival për kohën në lindje apo në perëndim. Mamlukët ishin zhdukur. Safavidët 
dhe Venediku ishin shtypur; dhe ndërsa Perandoria e Habsburgëve që po lindte, po 
zëvendësonte Hungarinë si rivalin kryesor në veri të Danubit, ajo nuk kishte arritur 
akoma fuqinë e plotë. Flota e fuqishme e ndërtuar gjatë çerek-shekullit të mëparshëm i 
jepte Sulejmanit një armë të re të cilën mund ta përdorte për të luftuar armiqtë në tokë 
dhe në det. Pushtimet e Selimit të tokave të kalifatit të vjetër islamik i kishin krijuar 
sulltanit të ri një burim të pafund të ardhurash dhe një prestigj të atillë në botën islamike, 
saqë ai ishte i aftë të çonte perandorinë e tij në kulmin e begatisë dhe madhështisë. Për 
këtë arsye ai justifikonte drejtësisht titullin “i madhërueshëm” apo “Grand Turk” siç 
njihej figura e tij në Evropë. Sulejmani i solli fronit të tij edhe një thellësi përvoje të një 
administratori dhe ushtari të aftë i cili dinte jo vetëm sesi të pushtonte, por edhe sesi të 
kontrollonte, bashkonte dhe kodifikonte administratën shtetërore e cila ishte ngritur mbi 
shumë popuj, tradita dhe qytetërime. I njohur nga populli i tij si Kanuni – “ligjdhënësi”, 
ai mbetet një nga udhëheqësit më të mëdhenj ushtarak osman, i cili udhëhoqi dhe 
shoqëroi ushtrinë e tij në 13 fushata masive dhe një numër fushatash më të vogla, duke 
shpenzuar 10 vite nëpër beteja. Ai zotëronte një energji dhe intensitet që arrihet nga pak 
njerëz. Ai shtyu kufijtë e perandorisë që i kishin lënë paraardhësit shumë më thellë nga 
ato që gjeti. 
 
 
 
Reformat e brendshme 
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Sulejmani e nisi sundimin e tij me një fushatë për të siguruar drejtësi dhe virtyte, në 
mënyrë që të fitonte besnikërinë e shtetasve të cilët, politikat e dhunshme të të atit i 
kishin armiqësuar. Politika më antipopullore që Selimi kishte ndjekur ndonjëherë gjatë 
sundimit të tij ishte ndalimi i tregtisë me Iranin – nga e cila tregtarët osmanë vuajtën po 
aq sa edhe kolegët e tyre persianë. Tanimë kësaj ndalese ju dha fund, të mirat që ishin 
konfiskuar më parë u kthyen dhe u paguan kompensime. Artizanët dhe intelektualët që 
ishin sjellë në Stamboll nga Azerbajxhani dhe Egjipti u lejuan të kthehen në shtëpitë e 
tyre nëse ata donin, edhe pse reformat liberalizuese tërhoqën shumicën e tyre të 
qëndronin. Sulejmani u mundua të ndërtonte një sistem drejtësie për t’i dhënë fund 
mundësisë së akteve të dhunshme dhe arbitrare si ato që ishin implementuar në erën e 
Selimit dhe Mehmetit II dhe i kushtoi vëmendje çështjeve që lidheshin me mbrojtjen e 
jetës, pasurisë dhe nderit të individit pa dallim feje. Ditën tjetër pas marrjes së pushtetit, 
ai ligjëroi se ushtarakët duhet të paguanin për të gjitha furnizimet që ata kishin marrë 
gjatë fushatave në territoret osmane apo armike. Taksat u vendosën sipas mundësisë së 
pagimit të tyre, ndërsa taksat shtesë dhe konfiskimet e pararendësve të tij u deklaruan 
ilegale. Sistemi i gjykatave që ishte themeluar më parë, tashmë u zgjerua dhe policë dhe 
inspektorë shtesë u ngarkuan me detyrën e implementimit të urdhërave të gjykatave dhe 
ligjeve. Administrata u riorganizua gjithashtu dhe zyrtarët u paralajmëruan për dënime të 
ashpra nëse kapeshin duke abuzuar me të drejtat e popullit. Edhe përjashtimet nga 
administrata tashmë kryheshin për arsye të vërteta dhe jo më për teka të sulltanit apo 
zyrtarëve të lartë shtetëror. Në emërimin dhe promovimin në poste zyrtare, tashmë 
rëndësi ju dha vetëm meritës, ndërsa ndërhyrjeve nga pallati në çështjet administrative ju 
dha fund. Në shërbim të sulltanit hynë disa qindra shkollarë ligjesh dhe juristë. Në vitet 
që vijuan, edhe nëse Sulejmani ishte në fushata apo në Stamboll, ligjet dhe kodifikimet e 
tyre vazhdonin për të institucionalizuar dhe definuar strukturat e qeverisë së bashku me të 
drejtat dhe përgjegjësitë e të gjithë anëtarëve të Klasës Qeverisëse dhe shtetasve të 
sulltanit. 
 
 
 
 
Alternimi i fushatave dhe problemet e brendshme 
 
Pjesa më e madhe e jetës së Sulejmanit, iu dedikua një serie fushatash ushtarake, të cilat 
sulltani i ndërmori pjesërisht nga dëshira që kishte për të vazhduar punën e të atit për të 
ndërtuar një perandori botërore dhe pjesërisht ngaqë ishte i detyruar. Një nga arritjet më 
të mëdha të Sulejmanit gjatë fushatave të tij, ishte suksesi i tij në evitimin e hapjes së 
fronteve të ndryshme në të njëjtin vit. Ushtria përbëhej nga kontingjente feudale të cilat 
ktheheshin në feudet e tyre gjatë dimrit për të siguruar të ardhura dhe për të furnizuar me 
njerëz dhe materiale. Çdo fushatë fillonte nga Stambolli me ardhjen e pranverës dhe 
përjashtime kishte vetëm në ato vite kur sulltanit iu desh të qëndronte në fushata gjatë 
dimrit në të cilat ai fillonte marshimet e vitit të ri pa iu dashur të kryente ceremoninë e 
marshimit nga kryeqyteti për në kufijtë e perandorisë. Nëse çdo fushatë do të nisej nga 
Stambolli, atëherë për sulltanin do të kishte qenë e pamundur të luftonte me armiqtë e tij 
në lindje dhe perëndim brenda të njëjtit vit. Por ngaqë ai mori gjithnjë iniciativat për luftë 
dhe ngaqë armiqtë e tij nuk merrnin guximin të fillonin konfliktet me osmanët, problemi 
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logjistik i lartpërmendur nuk u shfaq kurrë. Por situata në fjalë nënkuptonte se sulltani 
duhej të alternonte fushatat në lindje dhe në perëndim në mënyrë që të mbante armiqtë e 
tij gjithnjë të pafuqishëm dhe të mos lejonte asnjë prej tyre të harronte forcën e 
madhështisë së ushtrisë së tij. 
 Ambicjet kryesore të Sulejmanit gjatë fillimit të sundimit të tij ishin të drejtuara 
drejt Evropës. Megjithatë, përpara se të merrej me ato, atij iu desh të merrej me shumë 
probleme që lindën pas ardhjes së tij në pushtet. Problemi i parë që sulltani pati pasi erdhi 
në pushtet ishte revolta që ish-mamlukët që kishin hyrë në shërbim të sulltanit në Siri 
organizuan me në krye Xhanberdi al-Gazalin, guvernatorin e Damaskut, i cili shpresonte 
të merrte Egjiptin dhe të restauronte Perandorinë Mamluke ndërsa sulltani i ri ishte i zënë 
në perëndim. Por ndërsa Damasku ra lehtësisht në duart e rebelëve, guvernatori osman i 
Alepos u tregua i aftë të organizonte forcat feudale të krahinës dhe mposhti rebelët në 
fund të vitit 1527. Më pas, për të stabilizuar sundimin osman në krahinat në fjalë, 
administrata e vjetër mamluke dhe udhëheqësit e saj u eliminuan dhe zëvendësuan nga 
sistemi i rregullt feudal osman, ku përjashtim bënte vetëm Mali i Libanit, i cili gëzonte 
autonomi të veçantë nën parinë e tij feudale. 
 Problemi i dytë që tërhoqi vëmendjen e Sulejmanit ishte ishulli i Rodit, i cili 
shërbente si xhep i rrezikshëm i kristjanizmit në atë që konsiderohej tashmë si deti 
osman. Piratët e Rodit kapnin në mënyrë të vazhdueshme një numër të madh anijesh që 
sillnin grurë dhe flori nga provincat e reja arabe dhe që transportonin haxhinjë për në dhe 
nga Qytetet e Shenjta, duke kërcënuar në këtë mënyrë prestigjin e sulltanit së bashku me 
thesarin e tij. Arsye strategjike dhe politike shtynë Sulejmanin që të neutralizonte Rodin 
përpara se të hidhej kundër Evropës qendrore. Për këtë arsye një forcë e madhe ushtarake 
u dërgua kundër ishullit e cila kreu një rrethim të tejzgjatur gjatë verës së vitit 1522. Të 
vendosur kundër osmanëve ishin 60.000 mbrojtës që ruanin një nga kalatë më të 
fuqishme që njiheshin në botën e asaj kohe. Përballë një mbrojtjeje të tillë sulmet osmane 
thyheshin njëra pas tjetrës. Situata do të ndryshonte vetëm kur agjentet çifute dhe 
myslimane të grave të skllavëruara nga kryqtarët i mundësuan forcave të sulltanit të 
thyenin rrethimin dhe të detyronin dorëzimin e ishullit (20 dhjetor 1522). Sipas 
marrëveshjes së dorëzimit të gjithë banorët që donin të largoheshin nga ishulli ishin të lirë 
ta bënin këtë, ndërsa kryqtarët lejoheshin të merrnin me vete armët dhe pasuritë e tyre. 
Ata që vendosën të qëndronin në ishull u lejuan të mospaguanin taksa për pesë vite me 
radhë dhe iu dhanë liritë fetare siç gjendeshin edhe në tokat e tjera të sulltanit. Si 
rrjedhojë, banorët që lanë ishullin ishin të paktë. Ndërsa kryqtarët u transportuan me 
anijet papale për në Maltë, të cilën ata e fortifikuan dhe e kthyen në një bazë të re për 
sulme anti-myslimane në zemër të Mesdheut. Megjithatë, kalimi i Rodit në duart osmane, 
e ktheu Mesdheun lindor në një zonë të sigurtë. 
 Por, zgjidhja e problemit të Rodit nuk e liroi sulltanin nga obligimet për të lëvizur 
kundër perëndimit, ngaqë në Egjipt shpërtheu një revoltë e rrezikshme. Si në rastin e 
Sirisë, ish-zyrtarë mamlukë u përpoqën të marrin shkas nga mungesa e sulltanit për të 
shpallur pavarësi. Megjithatë situata në Egjipt ishte paksa e ndryshme nga rastet e 
mëhershme, ngaqë ish-zyrtari mamluk, Hajër Beu që ishte bërë guvernatori i parë osman 
i vendit, i qëndroi besnik sulltanit deri në vdekje në tetor të 1522-shit. Ishte vetëm kur ai 
u zëvendësua nga një zyrtar osman, shqiptari Arnavut Ahmet Pasha (20 gusht 1523), i cili 
ishte zëmëruar me sulltanin që nuk e kishte emëruar kryevezir, që mamlukët gjetën 
udhëheqësin e tyre që ju nevojitej për të bashkëpunuar për revoltë të hapur. Brenda një 
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kohe të shkurtër, Ahmet Pasha emëroi njerëzit e tij në krye të jeniçerëve të lënë në vend 
për të përfaqësuar interesat e sulltanit. Zyrtarët osmanë të financave dhe në administratë 
që ishin lënë nga Selimi për të kontrolluar fuqitë e guvernatorit ishin zëvendësuar me 
mamlukë. Të ardhurat e fermave shtetërore që më parë administroheshin nga 
taksambledhësit osmanë për interes të thesarit qendror, ishin shndërruar në feude dhe 
ishin kthyer nën udhëheqjen mamluke. Në janar të vitit 1524 Arnaut Ahmeti u rebelua 
haptas kundër sulltanit. Deklaroi veten sulltan të Egjiptit, shtypi monedha në emrin e tij 
dhe detyroi klerin të përmendte emrin e tij në faljet e xhumasë. Megjithatë, garnizoni i 
jeniçerëve nuk iu bind Ahmetit dhe mbajti nën kontroll kështjellën e Kajros. Por sundimi 
i Ahmetit ishte tiranik dhe arriti brenda një kohe të shkurtër të armiqësonte shumicën e 
njerëzve dhe fisnikërisë së vendit, fakt që çoi në vrasjen e të fundit gjatë një revolte në 
vend (1525), përpara se osmanët në Stamboll të mundnin të reagonin kundër rebelimit të 
tij.  
 Pas shtypjes së revoltës, Sulejmani dërgoi kryevezirin Ibrahim Pasha në një 
ekspeditë të re në Egjipt për të riorganizuar sistemin administrativ dhe siguruar se revolta 
të tilla nuk do të ndodhin më në të ardhmen. Ibrahimi ndoqi dy politika bazë në reformën 
e tij: Në njërën anë, ai shtypi pa mëshirë të gjithë ata që kishin vënë në pyetje pushtetin e 
sulltanit, duke përfshirë mamlukët e fundit, të cilët ose u ekzekutuan apo internuan nëpër 
Perandori së bashku me ato fise beduine që kishin marrë shkas nga revolta për të marrë 
pavarësinë sërish. Në anën tjetër, Ibrahimi punoi të fitojë mbështetje popullore për 
sundimin osman duke përdorur të njëjtat ideale të krijimit të drejtësisë që Sulejmani 
kishte implementuar gjetkë. Personave, të cilëve pronat apo pasuritë iu ishin kompensuar 
gjatë pushtimit apo revoltës, u kompensuan. Të varfërit që ishin burgosur për borxhe, u 
lanë të lirë dhe borxhet e tyre u paguan nga thesari shtetëror. Ndërtesat dhe sistemet 
ujitëse që ishin shkatërruar gjatë dhe pas pushtimit u rindërtuan dhe përpjekje u bënë për 
të restauruar jetën normale dhe mirëqënien ekonomike përgjatë provincës. Kultivuesve iu 
ofruan ulje në taksa për t’u kthyer dhe punuar tokat dhe për t’i bërë ato pjellore. Nga të 
ardhurat e pasurive të sulltanit u dhuruan fonde me të cilat u ndërtuan institute edukative 
dhe bamirëse. Dhe së fundmi, për të parandaluar revoltat e ardhshme, Ibrahimi krijoi një 
sistem të komplikuar kontrolli dhe balancimi me të cilin zëvendësoi sistemin e Selimit që 
përqendronte pushtetin në duart e guvernatorit. Provinca u kthye pak a shumë në fermë 
shtetërore në duart e guvernatorit, nga i cili pritej të kontribuohej një shumë e caktuar 
vjetore ndaj Stambollit, ndërsa pjesa tjetër e fitimit i kalonte guvernatorit nga e cila ai 
paguante për disa obligime osmane ndaj Qyteteve të Shenjta dhe për haxhillëkun vjetor 
nga Egjipti. Për të kontrolluar pushtetin e guvernatorit, drejtori i thesarit, kryemyftiu dhe 
komandanti i ushtrisë emëroheshin drejtpërdrejt nga Stambolli dhe ngarkoheshin me 
detyrë për të mbajtur një sy ndaj guvernatorit dhe njëri-tjetrit gjithashtu, për të siguruar 
që ligjet e sulltanit dhe te drejtat e shtetasve të tij nuk prekeshin. Për të siguruar që të 
ardhurat e Egjiptit të shkonin drejt Stambollit në para apo mall, u ndërtua një sistem sipas 
të cilit të gjitha të ardhurat taksative të vendit, qofshin ato bujqësore apo nga burimet 
urbane, do të mblidheshin nga mbledhësit e taksave të cilët pasi të mblidhnin fitimin e 
fiksuar vjetor total të feudalëve do të mbanin taksën e shtetit më parë dhe më pas do të 
kthenin përqindjen e përfitimit ndaj feudalëve.  
 Një numër i caktuar trupash ushtarake osmane, të udhëhequr nga jeniçerët, u 
stacionuan përgjithnjë në Egjipt për të ruajtur vendin. Atyre iu ndalua mbajtja apo 
operimi i fermave shtetërore, në mënyrë që të fundit të ishin të varur nga rroga shtetërore 
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për të qenë gjithnjë nën kontrollin shtetëror. Për të siguruar që në vend të mos lindte 
ndonjë klasë vendase e cila mund të forcohej dhe të merrte pushtetin, për egjiptianët 
vendas u ndalua me ligj që të hynin në shërbim të Klasës Qeverisëse Osmane dhe të 
shërbenin në vend. Mamlukët që pranonin pushtetin e sulltanit mund të hynin në shërbim 
të tij – por diku gjetkë në Perandori dhe asnjë zyrtari osman nuk i lejohej tashmë të 
shërbente në një vend për më shumë se dy vjet. Strukturat provinciale të themeluara nga 
Ibrahimi në Egjipt ishin aq të suksesshme saqë në vitet që rrodhën, të njëjtat politika u 
implementuan edhe në provincat e tjera jo-feudale të perandorisë. 
 Në të njëjtën kohë, karriera e Ibrahim Pashës në kryeveziratin osman, shënon një 
ndryshim fundamental në politikat e Klasës Qeverisëse Osmane. Frenk Ibrahimi, siç ai 
njihej, kishte hyrë në sistemin osman kur ishte i ri dhe ishte zënë rob pranë shtëpisë së tij 
në Pargë të Italisë në kohën e Bajazitit II. Triumfi i tij mbi pararendësin turk, Piri 
Mehmetin, shënonte triumfin përfundimtar të klasës së devshirmesë mbi aristokracinë e 
vjetër turke. Njerëzit e devshirmesë filluan të zënë vende gjithnjë e më të mëdha në 
pozitat kyçe shtetërore, ndërsa shumica e anëtarëve të aristokracisë turke ishin detyruar të 
kthehen në tokat e tyre në Anadollin lindor, ku filluan të intrigojnë kundër qeverisë së 
Stambollit, duke kontribuar ndjeshëm në forcimin e revoltave të Xhelalive që do të 
tronditnin dinastinë në fund të shekullit. Megjithatë në kohën për të cilën po flitet, ndarjet 
e vjetra ndërmjet partisë së devshirmeve dhe anëtarëve të aristokracisë turke dhe 
pasardhësve të tyre, ishin modifikuar ngaqë turqit dhe myslimanët që ishin në shërbim të 
sulltanit tashmë përfshinin edhe shumë pasardhës të devshirmeve të cilët nëpërmjet 
martesave mikse me gratë turke dhe edukimit, kishin filluar të identifikohen me të 
kundërtën e devshirmeve.  
 Devshirmetë – të cilët nuk kërcënoheshin më nga aristokracia turke – tashmë u 
ndanë në grupacione të formuara nga udhëheqës individualë të cilët kërkonin pasuri dhe 
pushtet personal dhe jo më të klasës së tyre. Në këtë periudhë lufte politike hynë edhe 
nënat e sulltanëve, si Hafsa Hatuni dhe gra të tjera të haremit, të cilat nisën të promovojnë 
kandidaturat e fëmijëve të tyre. Për këtë qëllim ato punonin për të ndikuar mbi sulltanin 
dhe qeverinë, duke bashkëpunuar me njërën apo tjetrën parti politike. Dhe mesa shihet, 
triumfi i Ibrahim Pashës ishte rezultat i intrigave të partisë që ai udhëhiqte së bashku me 
Arnaut Ibrahim Pashën dhe në bashkëpunim me gruan e sulltanit, Rokselana (Hürrem 
Sultan), një grua me prejardhje ruse, e zënë rob në Galicia prej tartarëve krimeas. Hyrrem 
Sulltana ndihmoi në organizimin e komplotit, nëpërmjet të cilit ngriti dyshimet e 
Sulejmanit kundër kryevezirit të fundëm të madh turk, Piri Mehmetit, i cili, si rrjedhojë e 
fitoreve ushtarake, kishte filluar të dominonte sulltanin e ri. Dhe siç kemi parë, triumfi i 
Ibrahimit si kryevezir u ndoq nga emërimi i Ahmet Shqiptarit në Egjipt dhe revolta që 
pasoi. Ndodhia në fjalë, është e rëndësishme pse ajo nuk tregon më triumfin e 
devshirmeve si klasë politike, por tashmë fillimin e procesit kur sistemi osman do të 
dominohet nga partitë politike dhe gratë e haremit. Ndodhia në fjalë shënon edhe fillimin 
e procesit ku sulltanët do të jenë thellësisht të varur te kryeministrat, të cilët fillojnë dhe 
përdorin pushtetin për përfitime personale në vend të atyre të sulltanit dhe perandorisë. 
Ibrahimit për shembull, iu dhanë poste dhe të ardhura shtesë, duke e kthyer në personin e 
dytë më të fuqishëm të perandorisë. Martesa e tij me Hatixhe Sulltanën, të bijën e Selimit 
I, është indikatori më i qartë i prestigjit që gëzonin ai dhe pasardhësit e tij, nëpërmjet të 
cilit, gjatë mesit të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, kërkohet të dominohen sulltanët edhe 
pse të fundmit bënë të gjitha përpjekjet për të qenë të lirë. 
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Fushatat e para hungareze 
 
Qëllimi kryesor i Sulejmanit në Evropë ishte Hungaria. Fillimisht ajo ishte një mbretëri e 
pavaruri, më pas një vasal autonom që bashkëpunonte kundër Habsburgëve dhe më në 
fund u aneksua drejtpërdrejt nga Perandoria Osmane, gjë që solli osmanët dhe habsburgët 
në kontakte të drejtpërdrejta. Mbretëria e Hungarisë e cila sundohej nga Luisi II u 
dobësua në maksimum falë paftësisë mbretërore dhe korrupsionit, përçarjet e brendshme 
në lidhje me marrëdhëniet me habsburgët dhe llupsi i feudalëve për të pasur kontroll si 
mbi mbretin ashtu edhe mbi fshatarësinë. Fisnikëria e vogël, e udhëhequr nga princi i 
Transilvanisë, Gjon Zapolja, zhvilluan lëvizje kombëtare që kundërshtonin ndikimin e 
mbretit dhe të habsburgëve bashkë, ndërsa fshatarësia e shtypur kthehej masivisht drejt 
lëvizjes së re protestante në mënyrë demonstrative për të shprehur pakënaqësinë e tyre 
me regjimin. Martesa e motrës së Luisit II, Anës me Arkdukën Ferdinandi I, të vëllain e 
Perandorit Karli V dhe agjentin e tij në Austri, i dha të fundit pretendime për fronin 
hungarez, gjë e cila herët a vonë do të vendoste habsburgët në konflikt të hapur me 
osmanët. 
 Fushatat fillestare të Sulejmanit në Evropë ishin ideuar për të eleminuar xhepat e 
fundit të krishterë përgjatë brigjeve jugore të Dravës dhe Danubit; në Serbi dhe Bosnje, 
nga të cilat shtrihej rruga për pushtime të reja drejt veriut. Në 8 gusht 1520, kalaja e 
madhe e Beogradit u pushtua pas rrethimit, gjë e cila theu linjat mbrojtëse danubiane të 
Evropës kristjane dhe solli pjesët e fundit të Serbisë në duart osmane. Sabaci do të 
kthehej pas kësaj në qendrën e provincës së re të organizuar kufitare myslimane, ku grupe 
akënxhishë rrinin të stacionuar për të sulmuar në tokat e Austrisë habsburge. Në 
kundërpërgjigje të zhvillimeve në fjalë edhe Ferdinandi organizoi qëndresën e luftëtarëve 
kufitarë të tij. Ky hap detyroi edhe kroatët dhe boshnjakët të kërkojnë pushtimin dhe 
mbështetjen habsburge si kundërpërgjigje ndaj pushtimit osman. Të përballur me 
përparimet e reja, Papa u mundua sërish mbështetje masive nga Evropa kundër 
osmanëve. Por Sulejmani arriti të shmangë sërish Venedikun dhe Raguzën nga aleancimi, 
duke ju ofruar të fundmëve privilegje të reja tregtare nëse qëndronin jashtë koalicionit 
kristjan. Uniteti kristjan kundër osmanëve pësoi krisje edhe si pasojë e rivalitetit ndërmjet 
Habsburgëve dhe Francës, që në atë kohë sundohej nga Franci I (1515 – 1547). Aleanca 
anti-franceze e kompozuar nga habsburgët, papa dhe Anglia, detyruan francezët të 
kërkonin mbështetjen osmane. Mundja dhe zënia rob e Francit I nga Karli V dhe pushtimi 
i tokave të tij në Spanjë dhe Itali, e detyruan Francën të kërkonte miqësinë e sulltanit dhe 
inkurajonte agresionin osman kundër habsburgëve nga jugu. 
 Si pasojë e përçarjeve të brendshme në lindje, fushata fillestare osmane kundër 
Hungarisë u vonua deri në pranverë të vitit 1526. Në frontin hungarez, mobilizimi i 
hungarezëve për luftë u krye shumë ngadalë si rrjedhojë e mosdëshirës që feudalët kishin 
për të forcuar mbretin dhe dezertimi i një numri të madh fisnikësh të udhëhequr nga 
Zapolja, të cilët frikësoheshin se duke luftuar osmanët ata do të forconin elementët 
katolikë dhe habsburgë në vend. Mbrojtësit që vendosën të sfidonin forcën e Sulejmanit u 
takuan me ushtrinë osmane në fushën e Mohaçsit, në bregun e djathtë të Danubit që 
shtrihet në jug të Budës. (29 gusht 1526). Por ushtria e keqorganizuar dhe e shpërndarë e 
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Luisit nuk mund të krahasohej me forcën më madhështore të kohës dhe në veçanti me 
artilerinë e sulltanit. Gjatë arratisjes së ushtrisë së mundur drejt Danubit, mbreti dhe 
shumica e njerëzve të tij mbetën të vrarë. Buda dhe Pesti ranë 10 ditë më vonë. Osmanët 
pushtuan shumicën e vendit, me përjashtim të disa pjesëve në veri dhe perëndim, të cilat 
ngelën në duart e habsburgëve. Sulejmani i cili kishte vendosur të mos kërkonte pushtim 
dhe aneksim total të vendit si rrjedhojë e kërkesave emergjente që po i vinin në lindje, 
pranoi ofertën e Zapoljës dhe bashkëpunëtorëve të tij, të cilët ishin të gatshëm të njihnin 
pushtetin osman dhe të paguanin tribute nëse liheshin në kontroll të vendit (25 shtator 
1526). Si pasojë, garnizonet osmane u stacionuan vetëm në pak vende por morën nën 
kontroll zotërimet hungareze në Bosnje, gjë e cila do të mundësonte sulmet e ardhshme 
në territoret habsburge në Kroaci dhe Slloveni. Megjithatë, shumica e ushtrisë osmane u 
tërhoq së bashku me sulltanin, duke lënë Hungarinë nën pushtetin e vendasve. 
 
 
 
Revolta në Anadoll, 1526 – 1528  
 
Në Anadoll turkmanët po i rezistonin përpjekjeve të guvernatorit, Ferhat Pasha, që 
kërkonte të vendoste kontroll të drejtpërdrejtë dhe t’i jepte fund autonomisë së tyre. 
Pakënaqësitë lokale ishin përforcuar nga propaganda safavide, e cila edhe pse në vitet e 
fundit të sundimit të Shah Ismailit kishte marrë fund, tashmë ishte ringjallur sërish nën 
direktivat e djalit pasardhës të tij, Tahmasp, i cili kërkonte të merrte avantazhe nga 
diversioni i sulltanit në Hungari. Për më tepër, triumfi i devshirmeve në Stamboll dhe 
tërheqja drejt Anadollit e shumicës së anëtarëve të aristokracisë turke i dhanë lëvizjeve 
Xhelali një karakter të veçantë turk, që vinte në theks dominimin e devshirmeve në 
Stamboll. Revolta e parë masive Xhelali u zhvillua në Bozok, ku nomadët turkmanë të 
udhëhequr nga një udhëheqës sufi lokal, Baba Zynuni, i bënë qëndresë përpjekjeve të 
sanxhak beut që kërkonte të kryente regjistrimet kadastrale si hapin e parë përpara 
themelimit të sistemit të rregullt të timarit dhe taksave (28 gusht 1526). Revolta në fjalë u 
shtyp nga forcat feudale vendase, por ajo u vijua nga një seri revoltash xhelalije që u 
shfaqën në Cilicja dhe Anadollin qendror gjatë muajve të fundit të vitit 1526 dhe pjesës 
së parë të vitit 1527. Revolta më serioze e këtyre ishte ajo e udhëhequr nga Kalender 
Çelebiu, i cili me pretendimin se ishte pasardhës i Haxhi Bektashit mobilizoi pas vetes 
një grup të konsiderueshëm rebelësh turkmanë. Ai kuptohet të ketë tërhequr mijëra 
turkmanë nga Elbistani në revoltën e tij, ku disa prej tyre vinin nga urrejtja për shtypjen e 
dinastisë së Dulgadirit ndërsa të tjerët ishin qytetarë jo-turkmanë që vuanin nga 
keqsundimi i Ferhat Pashës. Ishte kjo revoltë ajo që detyroi sulltanin të kthehet në vend. 
Ekspedita fillestare osmane kundër Kalenderit u thye në Genxhefe (Karaçajër). 
Guvernatori i Karamanit dhe sanxhak beu që udhëhiqte ekspeditën, u vranë (8 qershor 
1527). Do të duhej vetëm ndërhyrja e Ibrahimit në zonat e Elbistanit, i cili iu ktheu tokat 
princërve të mbijetuar të Dulgadirit dhe u premtoi autonomi të plotë udhëheqësve vendas 
turkmanë, që lëvizja rebele të humbiste mbështetjen, gjë që u mundësoi më pas osmanëve 
të vrasin Kalenderin (22 korrik 1527) dhe të shpërndajnë ushtrinë e tij. 
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Ekspedita e dytë hungareze, 1527 – 1529  
 
Megjithatë, gjatë kohës në fjalë, habsburgët kishin ndryshuar realitetet që Sulejmani 
vendosi në Hungari më parë. Për këtë arsye pas nënshtrimit të revoltës së Kalenderit, 
sulltanit iu desh të fillonte një fushatë të re. Zapolja ishte zgjedhur mbret i Hungarisë nga 
shumica e fisnikërisë në Tokai (16 shtator 1527), ndërsa habsburgët nuk ndërhynë për 
momentin në çështjen hungareze, pasi Karli V përfshirë në luftën e dytë kundër Francës 
(1527 – 1529), ndërsa Ferdinandi ishte i zënë me vendosjen e pushtetit në Austri dhe 
Bohemi dhe ndërtuar qëndresën kundër Reformimit. Por fisnikëria hungareze e cila 
mbështeste habsburgët i inkurajonte ata të pushtonin pjesët veriore dhe perëndimore të 
Hungarisë në kohën kur Zapolja ishte i zënë në Transilvani. Përballë këtij kërcënimi i 
fundmi i kërkoi ndihmë Sigismundit I të Polonisë, por ndërsa popullatat polake 
simpatizonin nacionalistët hungarezë, fisnikëria e madhe qendronte e ndarë, gjë që 
detyroi Sigismundin të shtynte planet për një tjetër herë. Faktet e mësipërme i mundësuan 
Ferdinandit të mundte Zapoljan në Tokai (26 shtator 1527), të pushtonte shumicën e 
vendit dhe të shpallte veten mbret në kryeqytetin e vjetër hungarez në Bratislava / 
Pressburg (17 dhjetor), edhe pse garnizonet osmane e ndaluan atë nga jugu dhe Bosnja.  
 Në kundërpërgjigje të pushtimit habsburg, Zapolja nënshkroi një pakt me osmanët 
(28 Shkurt 1528) nëpërmjet të cilit njohu pushtetin e sulltanit për të siguruar mbështetjen 
osmane për dëbimin e Ferdinandit. Sulejmani preferonte gjithashtu që më mirë të shihte 
një Hungari autonome nën sundimin e Zapoljes, e cila do të shërbente si amortizator 
kundër habsburgëve, sesa të dedikonte trupa dhe burime që do të duheshin për pushtimin 
dhe kontrollin direkt të vendit. Rezultat i paktit ishte pushtimi i dytë osman i Hungarisë i 
cili nisi në verë të vitit 1528. Me habsburgët e zënë gjetkë, Sulejmani mundi të pushtonte 
Budën (3 shtator 1529) dhe pjesën e mbetur të vendit me pak vështirësi. Më pas ai nisi 
rrethimin e parë osman të Vjenës (27 shtator – 15 tetor 1529) duke shpresuar të pushtonte 
kryeqytetin habsburg apo të paktën të shkatërronte sistemin ushtarak austriak në mënyrë 
që Ferdinandi të ishte i paaftë të kërcënonte Hungarinë sërish në të ardhmen e afërt. 
Megjithatë stina ishte e gabuar. Sulmuesit nuk ishin në gjendje të siguronin furnizime dhe 
armatime të mjaftueshme falë afrimit të shpejtë të dimrit. Në të njëjtën kohë, Karli mundi 
të nënshkruante paqe me Francën në Kambrai (3 gusht 1529) dhe të dërgonte përforcime. 
Edhe pse periferitë e Vjenës u shkatërruan në pjesën më të mirë, muret u çanë në shumë 
vende dhe mbrojtësit pësuan humbje të mëdha, Vjena arriti të rezistonte edhe pse 
Ferdinandi dhe shumica e oborrit të tij mori arratinë. Ndërsa në anën tjetër trupat jeniçere 
– të cilat nuk ishin të pakënaqura me sulltanin që nuk ju kishte lejuar të shkretojnë Budën 
– u rebeluan sërish. Megjithëkëtë trupat turke vazhduan avancën e tyre. Disa prej tyre 
kaluan Alpet për në Gjermaninë jugore dhe arritën Ratisbonin në Bavari dhe Brunnin 
(Brno) në Bohemi. Nga këto përparime Evropa ndodhej e tmerruar. Nëse sulltani do të 
kishte rezistuar edhe pak më shumë, forcat e tij do të mund të kishin thyer Vjenën, ku do 
të ishin strehuar gjatë dimrit përpara se të marshonin më tej. Por mbledhja e shumë 
vështirësive arriti të bindte më në fund Sulejmanin të kthehet në Stamboll për të 
dimëruar. Si rrjedhojë rrethimi u hoq dhe Vjena u ruajt për kristjanizmin.  
 Në këtë mënyrë, përpjekja e parë osmane për të ardhur në Evropën qendrore 
dështoi. Nën kushtet ekzistuese të furnizimit dhe transportit, osmanët kishin arritur limitet 
e ekspansionit të mundshëm në perëndim nga baza dimërore që duhej të mbahej gjithnjë 
në Stamboll, për të përmbushur kërkesat e perandorisë për të qenë gjithnjë e gatshme për 
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t’u bërë ballë kërcënimeve që mund t’i vinin nga lindja apo perëndimi. Megjithatë, 
rrethimi i Vjenës prodhoi një numër rezultatesh të rëndësishme. Pikë së pari, ai siguroi 
zotërimet osmane në Hungari dhe marrëdhëniet vasaliste me Zapoljen. Së dyti, ai arriti të 
shkatërronte Austrinë dhe Hungarinë veriore në atë masë saqë për Ferdinandin një 
kundërsulm i suksesshëm ishte i pamundshëm. Dhe së treti, ajo siguroi status quonë me 
habsburgët, të cilët sundonin në kufijtë veriorë dhe perëndimorë të Hungarisë, ndërsa 
pjesa tjetër e vendit qëndronte nën pushtetin autonom vendas, duke shërbyer në këtë 
mënyrë si amortizator ndërmjet superfuqive që qëndronin në veri dhe në jug. 
 
 
 
Ekspedita e tretë hungareze, 1532 
 
Rreziku mysliman i demonstruar në muret e Vjenës, kishte tronditur Evropën që të 
kërkonte një kryqëzatë të re. Megjithatë, asnjë parti nga palët ndërluftuese nuk ishte e 
zellshme për të vazhduar konfliktin. Në anën evropiane, për të kontribuar në kryqëzatë 
kishte premtuar trupa Franci I, i cili i premtoi Karlit V të bashkohej me fushatën e tij. Por 
Ferdinandi nga ana tjetër, falë përvojës jo të mirë në të kaluarën, hezitonte të vepronte. 
Idesë së kryqëzatës do t’i shtohej edhe pesimizmi i Karlit kur i fundit kuptoi se Papa dhe 
Franci I nuk do të mbështesnin idetë e tij për pushtet mbi Italinë veriore. Si rrjedhojë, 
udhëheqësit habsburgë vendosën të përqendrohen në riparimin e mbrojtjes dhe riparimin 
e vështirësive që ishin shkaktuar nga reformimi. Sulejmani nga ana tjetër kërkonte 
gjithashtu të përmbahej nga nisja e fushatave të reja, në mënyrë që të gjente kohë për të 
themeluar sistemin e drejtësisë që kishte propozuar pas ardhjes në pushtet. Por 
pretendimet e vazhdueshme të Ferdinandit për fronin hungarez dhe një rrethim habsburg i 
Budës (23 dhjetor 1530) bindën sulltanin të ndërmerrte një fushatë të re e cila do të duhej 
jo vetëm që të rregullonte rendin në Hungari por në të njëjtën kohë të shkatërronte 
Perandorinë Gjermane dhe bindi këdo se sulltani osman ishte sunduesi suprem i botës. 
Fushata e vitit 1532 për të cilën po flasim, ndryshe nga fushata e vitit 1529 e cila kishte 
përfunduar në dyert e Vjenës aksidentalisht si rrjedhojë e fitoreve osmane në Hungari, e 
fundit ishte specifikuar tashmë të godiste Evropën qendrore. Sulejmani marshoi përmes 
Hungarisë në korrik dhe gusht, duke komanduar një forcë masive prej 300.000 vetësh. Ai 
kaloi lumin Rab për në Austri dhe që aty dërgoi sulmues në të gjithë drejtimet duke 
shpresuar të provokonte kështu ushtrinë kryesore habsburge për betejë. Megjithatë ai nuk 
mundi të ndeshet me të dhe për më tepër rezistenca që ai hasi në kalanë e vogël të Guns-it 
(Koeszegh), pranë lumit Rabb rreth 100 km larg juglindjes së Vjenës, i kushtuan sulltanit 
aq humbje kohe saqë ai vendosi të braktiste ekspeditën pa arritur qëllimin. Sulejmani 
dërgoi sulmuesit e tij në të gjithë Austrinë. Ata shkaktuan rrënime masive në mënyrë që 
habsburgët të tërhiqeshin në luftime. Por kjo strategji dështoi dhe si rrjedhojë sulltani u 
tërhoq mbrapa në Hungari për të kaluar dimrin që po afronte, nga ku dërgoi më pas 
ekspedita sulmuese në rrethinat e Dravës dhe në kufijtë austriakë në Kroaci dhe Slloveni 
përpara se të kthehej mbrapsht.  
 Si rrjedhojë, fushata e tretë hungareze nuk pati ndonjë përfundim të 
menjëhershëm. Habsburgët nuk ishin mundur. Ferdinandi ishte lënë në pozita të mira për 
të ripushtuar Austrinë jugore së bashku me Hungarinë veriore dhe perëndimore sapo 
ushtria e sulltanit u largua. Kërcënimi që qëndronte kundër Zapoljes nuk ishte larguar. Në 
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rastin më të mirë, çfarë kishte arritur të bënte fushata e Sulejmanit ishte të trondiste 
Austrinë dhe shumicën e Evropës me thellësinë e depërtimit turk, gjë që detyroi Karlin t’i 
ofrojë koncesione protestantëve në Gjermani për të fituar mbështetjen e të fundmëve, fakt 
që do të ishte i rëndësishëm në mbijetesën dhe ekspansionin e lëvizjes luterane në të 
gjithë Evropën perëndimore. Fushata kishte arritur të bindte Sulejmanin se operacione 
masive të këtij lloji nuk do të mundnin të siguronin më shumë territore për sulltanin, falë 
kushteve të dobëta të transportimit dhe luftës. Si rrjedhojë, ai pranoi të nënshkruante 
paqe, e cila u arrit me ndërhyrjen e Polonisë. Ferdinandi njohu sulltanin si “babë dhe 
sovran”, pranoi kryevezirin si “vëlla” dhe të barabartë në pushtet me veten dhe braktisi 
pretendimet për të sunduar Hungarinë me përjashtim të kufijve që kishte pushtuar që në 
ditët e pushtimit osman. Ferdinandi ra dakort t’i paguante sulltanit edhe një haraç të 
rregullt vjetor. Si përfundim, Sulejmani kishte arritur qëllimin e tij themelor në Hungari: 
ai nuk e kishte pushtuar dhe aneksuar atë, por kishte siguruar sundimin e një vasali 
miqësor i cili qëndronte si vend amortizator përballë ndonjë sulmi habsburg në të 
ardhmen (qershor 1533).  
 Paqja e 1533-shit u vijua me organizimin e garnizoneve të reja kufitare në të dyja 
anët e kufirit, gjë që formoi bazat e një të ardhmeje relativisht të qëndrueshme në kufijtë 
ndërmjet osmanëve dhe habsburgëve. Në anën austriake u ndërtua një varg i gjatë 
fshatrash të fortifikuara, muresh, blloqe shtëpish dhe kulla rojesh të cilat ruheshin nga 
grupe mercenarësh me pagesë dhe kolonë të përhershëm të cilët ishin vendosur dhe 
qëndronin nën mbikëqyrjen e Vjenës, e cila nuk i zinte besë fisnikëve më pak të 
besueshëm. Në anën osmane u krijuan gjithashtu lagje kufitare, të quajtura derbents, duke 
sjellë pranë Danubit sistemin kufitar osman që bota myslimane përdori ndër shekuj në 
përparimet e saj në botën e pafe. Kufijtë në anën osmane ndaheshin në krahina – 
sanxhaqe, ku secila administrohej dhe kontrollohej nga sanxhakbeu. Sanxhaqet më pas 
ndaheshin në timare, mbajtësit e të cilave përdornin të ardhurat e timareve për të 
sponsorizuar sulmuesit dhe sulmet e kalorësisë së spahinjve. Megjithatë, përndryshe nga 
praktikat në timaret e tjera, ku spahinjtë vendoseshin dhe administronin tokat në timaret e 
tyre, këtu spahinjtë qëndronin së bashku në qytetet kryesore të fortifikuara si Buda, 
Timishoara, Beogradi, Grani etj, ndërsa tokat ruheshin dhe administroheshin nga 
mercenarë me pagesë, shpesh jeniçerë të dalë në pension dhe ushtarakë të tjerë që 
preferonin të jetonin në këtë mënyrë. 
 
 
 
Pushtimi i Mesopotamisë 
 
Traktatet e paqes të nënshkruara në 1533 i dhanë Sulejmanit mundësinë për të qenë 
relativisht i lirë nga konfliktet tokësore në Evropë për pothuajse një dekadë. Kjo i dha 
mundësi atij të merrej me safavidët dhe Anadollin sërish, të ndërtonte flotë të re për të 
sfiduar portugezët në detet e lindjes dhe habsburgët në Mesdheun perëndimor dhe në të 
njëjtën kohë të zgjidhte personalisht problemet politike dhe administrative të perandorisë. 
 Problemi më urgjent me të cilin sulltani duhej të merrej në këtë kohë ishte fushata 
e shumështyrë kundër safavidëve, të cilët vazhdonin të cytnin revoltat turkmane në 
Anadoll edhe në kohën kur Shash Tahmaspi punonte për të ndërtuar një pushtet të 
centralizuar në Iran. Edhe pse Kurdistani ishte pushtuar pas Çaldëranit, Iraku qendror dhe 
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jugor, duke përfshirë Bagdadin dhe Basrën kishin ngelur në duart safavide dhe përpjekje 
po bëheshin për të zëvendësuar Islamin ortodoks me herezinë shiite në tokat që dikur 
kishin qenë zemra e Kalifatit Abasid. Doktorët sunitë të Islamit që refuzonin të pranonin 
doktrinën e re ekzekutoheshin, ndërsa varret e tyre dhe kultet sunite islame 
shkatërroheshin, duke përfshirë këtu ato të imam Ebu Hanifes dhe Abd al-Kadr Xhilanit. 
Pjesa më e mirë e shkollarëve sunitë ishin vrarë dhe xhamitë kryesore ishin konvertuar në 
ritet shiite. Edhe pse jo në mënyrë masive, në popull kishin filluar të lindnin edhe disa 
konvertime, ndërsa myslimanët që i qëndronin besnik ortodoksisë islame ishin subjekt 
persekutimi. Përballë terrorit shiit, Sulejmani që qëndronte si udhëheqës i botës islame 
nuk mund të rrinte indiferent. Për më tepër, sulmi kundër safavidëve kishte edhe arsye 
ekonomike. Kontrolli safavid i Irakut dhe Iranit kishte dobësuar tregtinë tokësore 
ndërmjet Lindjes së Largët dhe Evropës, ndërsa kontrolli portugez i detërave të lindjes 
kishte krijuar atë që mund të quhet një bllokadë totale ndaj rrugëve të vjetra të lindjes dhe 
perëndimit që kalonin në Lindjen e Mesme e cila tashmë ishte në kontrollin osman. 
 Tre muaj pas nënshkrimit të marrëveshjes së paqes me Austrinë, kryeveziri 
Ibrahim Pasha u nis drejt Kurdistanit duke komanduar maksimumin e ushtrisë që mund të 
mobilizonte (tetor 1533), ndërsa sulltanit që ngeli prapa ju desh të merrej me organizimin 
e pjesës tjetër të ushtrisë dhe të niste edhe atë drejt lindjes. Si hap të parë për pushtimin e 
Azerbajxhanit, Ibrahimi pushtoi zonat ndërmjet Erzurumit dhe Liqenit Van, duke i lejuar 
bejlerëve kurdë të gëzonin autonimë e mëparshme. Në të njëjtën kohë, Sulejmani që 
shpresonte të ndërtonte lavdi duke gjetur dhe mundur safavidët, hyri në Iranin qendror 
dhe arriti Sultanijen (13 tetor). Por Shah Tahmaspi preferoi të braktiste tokat e tij për të 
evituar betejën. Sulltani që ju frikësua pasojave të ndjekjes së armikut në kushtet e dimrit, 
vendosi të përqendrohej në Irak, ku klima ishte më e favorshme. Pasi kaloi malet Zagros, 
ai morri Bagdadin dhe pjesën e mbetur të Irakut gjatë muajve nëntor dhe dhjetor pa hasur 
ndonjë qëndresë të rëndësishme. Dhe e vërteta ishte se kur ushtria e tij arriti në dyert e 
Bagdadit, udhëheqësit sunitë çuan popullin në revoltë nga e cila u masakrua një numër i 
madh ushtarësh dhe imamësh shiit që kishin persekutuar të parët me herët. Ndërsa zonat e 
Bagdadit u morën me lehtësi, Iraku jugor duke përfshirë edhe Basrën, qëndroi në duart e 
dinastive beduine arabe, derisa u pushtua nga osmanët në 1538, duke shtrirë në këtë 
mënyrë pushtetin osman në Gjirin Persik. Në këtë mënyrë rreziku i përparimit safavid 
nëpërmjet Irakut për në Siri kishte marrë fund. Tokat e kalifatit të vjetër ishin inkorporuar 
plotësisht në perandorinë e sulltanit. Ortodoksia sunite ishte shpëtuar nga rreziku shiit. 
Ndërsa supremacia e Sulejmanit në botën islame ishte konfirmuar. 
 Sulejmani kaloi pjesën e mbetur të dimrit në Bagdad duke ndërtuar institucionet 
sunite që ishin shkatërruar nga safavidët më parë dhe duke themeluar administratën e 
rregullt osmane dhe sistemin e taksave në provincën e sapo pushtuar. Edhe pse 
Azerbajxhani ndërroi duar në disa raste, Sulejmani nuk arriti të tërhiqte Tahmaspin në 
betejë të hapur. Ai ju lejoi safavidëve të ripushtonin Azerbajxhanin, por përpara se të 
largohej nga lindja, organizoi provincën e re të Erzurumit, duke nisur procesin i cili zonat 
që më parë kishin qenë nën pushtetin autonom të emirëve kurd dhe turq apo fiseve, 
tashmë i kalonte nën kontrollin e drejtpërdrejtë të qeverisë. 
 Si përfundim, ekspedita e madhe lindore nuk arriti ndonjë sukses përfundimtar 
kundër safavidëve. Kurdistani dhe shumica e Irakut i ishin shtuar përfundimisht 
perandorisë, por safavidët nuk ishin mundur, Azerbajxhani, pjesë të Irakut lindor dhe 
Kaukazit jugor qëndronin akoma nën kontrollin e Shahut. Ndarja e tokave të Kalifatit të 
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vjetër Abasid ndërmjet lindjes dhe perëndimit dhe si rrjedhojë, ndarja e vetë botës islame 
do të prodhonte një kufi i cili do të vinte i tillë deri në ditët e sotme. Megjithatë prestigji 
ushtarak dhe fetar i safavidëve në Anadoll ishte dobësuar dhe sundimi osman në 
gadishull ishte tashmë i sigurtë, për të kaluar më pas në procesin e futjes së administratës 
së rregullt. Dhe sërish Sulejmani kishte liri të përqendrohej gjetkë. 
 
 
 
Konflikti detar me Habsburgët: ngritja e Hajredin Barbarosës 
 
Konflikti ndërmjet islamit dhe kristjanizmit për kontrollin e Mesdheut perëndimor në 
kohën e osmanëve nisi në shekullin e gjashtëmbëdhjetë. Domeini mysliman në Spanjë që 
njëherë e njëkohë e pati kthyer të gjithë detin në fjalë në një liqen mysliman, kishte marrë 
fund gjatë shekujve të lindjes së fuqisë osmane. Ndërsa Italia me Spanjën qëndronin të 
përçara dhe Franca ishte e zënë me luftën e saj Njëqind Vjeçare me Anglinë, Mesdheu 
nuk kishte ndonjë forcë që ta dominonte. Shtetet evropiane që lindën në fund të shekullit 
të pesëmbëdhjetë bënë përpjekjet e para për të mbushur vakumin ekzistues. Spanja nga 
ana e saj ishte bashkuar falë martesës së sunduesve të Aragonit dhe Kastiljes dhe fuqizuar 
pas pushtimit të zotërimeve të fundit myslimane në Granada (1492). Ndërsa përpjekjet e 
Francës për t’u shtrirë në Italinë veriore dhe konflikti që ajo kishte me Spanjën, 
reflektoheshin në rivalitetin e të dyjave në Mesdhe. Në Afrikën Veriore, të ashtëquajturit 
Maurë – që në fakt ishin refugjatët e larguar nga persekutimi kristjan në Spanjë – 
orvateshin të merrnin hak për atë që kishin hequr nga evropianët, duke formuar flota 
piratësh me të cilat sulmonin anijet dhe brigjet kristjane. Por në përgjigje të sulmeve 
pirate spanjollët pushtuan një numër portesh përgjatë brigjeve algjeriane dhe marokene 
dhe detyruan dinastinë vendase myslimane, hafsidët, të pranonin pushtetin e tyre në 
Algjer dhe të lejonin themelimin e një baze ushtarake në afërsi të ishullit të Penon 
d’Argel. 
 Për t’ju kundërpërgjigjur agresioneve të reja kristjane, luftëtarët myslimanë që 
vepronin në Mesdheun qendror dhe lindor u kthyen ndaj mundësive që fushatat në 
perëndimin e pasur ju ofronin, duke filluar kështu procesin nëpërmjet të cilit edhe fuqia 
osmane do të shtrihej më pas. Dy nga luftëtarët më të famshëm myslimanë në Mesdhe, që 
u shquan në qëndresën e tyre antikristjane ishin vëllezërit nga ishulli i Midillit 
(Mitilenes), Uruc Reis dhe Hëzër Reis. Në vitin 1502 ata u vendosën në portin tunizian të 
Goletta-s (Halk ul-Vad) ku ndërtuan një perandori piratësh. Ata arritën të fitonin aleancën 
e shumicës së piratëve maurë të zonës si pasojë e sulmeve të suksesshme që ndërmerrnin 
në brigjet dhe anijet kristjane. Vëllezërit arritën të fitonin përkohësisht kontrollin e 
Algjerit, por spanjollët të cilët ndërtuan aleanca me dinastitë vendase arabe arritën ti 
largonin më pas. Gjatë luftës në fjalë, Uruc Reisi vdiq, por vëllai i tij u shfaq si heroi më i 
madh mysliman i kohërave – i mbiquajtur Hajredin nga myslimanët dhe Barbarosa – apo 
mjekërkuqi nga evropianët që tmerroheshin nga shfaqja e flotës së tij. Hajredin Barbarosa 
kërkoi ndihmën osmane pasi Selimi I pushtoi Egjiptin. Për këtë ai mori lejen e sulltanit 
për të rekrutuar detarë në Anadoll dhe për të siguruar topa dhe barut për flotën e tij. Më 
pas ai arriti të aneksonte Algjerin për perandorinë, ndërsa vetë u njoh si guvernator i saj. 
Gjatë viteve të para të sundimit të Sulejmanit të Madhërueshëm marrëveshjet e Selimit u 
ndoqën pak me Barbarozën, si rrjedhojë e angazhimeve të sulltanit në fushatat lindore 
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dhe perëndimore. Ndërkohë seritë e reja të sulmeve pirate i mundësuan Hajredinit të 
rimerrte Algjerin të cilit i bashkoi edhe ishullin e Penon d’Argel në 1529. 
 Gjatë kësaj kohe në shërbim të Karlit V kishte hyrë admirali i madh gjenovez 
Andrea Dorja (i cili kishte braktisur flotën habsburge dy herë më parë, në 1524 dhe 
1528). Ai filloi të ndërtonte një flotë të madhe, në të cilën u inkuadruan kryqtarët e Rodit 
në Tripoli dhe Malta (1530) për të mundësuar baza për sulme ne Mesdheun lindor. Edhe 
pse osmanët trashëgonin një flotë jo të mjaftueshme nga koha e Bajazitit II – dhe disa 
kantiere në Stamboll dhe Gelibollu dhe baza përgjatë Egjeut dhe Mesdheut lindor, së 
bashku me lëndë drusore dhe burra të mjaftueshëm me të cilët mund të ndërtonin dhe 
mbanin flotën – neglizhenca e Sulejmanit nuk kishte mundësuar zhvillimin e saj. Si 
pasojë, osmanët nuk kishin mundësi të përballeshin me Dorean i cili kishte shkretuar 
brigjet e Greqisë dhe kishte marrë portet e Lepantos dhe Koronit në shtator të 1532-shit. 
Për t’u përballur me kërcënimin, Sulejmani thërriti Barbarozën, i cili lundroi drejt lindjes 
nëpër Mesdhe. Rrugës ai shkatërroi një pjesë të flotës habsburge pranë Moresë dhe më 
pas lundroi drejt Stambollit, ku sulltani i njohu dhe ripërtëriu marrëveshjet e nënshkruara 
më parë nga Selimi I. Sulltani emëroi Barbarozën si kryeadmiralin e flotës osmane 
(kapudan pasha, kapudan-ë derja) më 27 dhjetor 1533 dhe nisi ndërtimin e një flotë të re 
për t’u përballur me habsburgët. Algjeri u aneksua zyrtarisht në Perandorinë Osmane 
ndërsa qeverisja e tij u la vakante për t’u plotësuar nga kryeadmirali, i cili të ardhurat e 
saj do ti përdorte për të mirëmbajtur flotën dhe paguar oficerët dhe detarët. Hajredini 
kishte sjellë me vete kapitenët dhe detarët e tij, të cilët do të përbënin bazën e flotës së re. 
Ai udhëhoqi flotën osmane kundër armikut në kohën kur Sulejmani fushonte në 
Azerbajxhan dhe pushtonte Irakun. Gjatë pranverës dhe verës së 1534-ës, Barbarosa 
rimori Koronin dhe Lepanton, së bashku me Tunizin (2 prill 1534), ndërsa shkretoi 
brigjet e Italisë jugperëndimore për të ndihmuar në këtë mënyrë francezët kundër 
habsburgëve. Në këtë mënyrë do të lindte, lufta osmano – habsburge për kontrollin e 
Mesdheut qendror. Baza në Tunis i lejonte Hajredinit të sulmoj Siçilinë dhe zgjeroj 
fuqinë detare osmane në Mesdheun perëndimor në mënyrë të shpejtë. Por Dorea nga ana 
e tij u përgjigj duke organizuar një flotë të re kryqtare e cila ripushtoi Tunisin (21 korrik 
1535), hap që i dha një grusht të fortë shpresave osmane drejt perëndimit. 
 Për t’ju kundërpërgjigjur kundërsulmit të Doreas, osmanët hynë në aleancë 
formale me Francën për të parën herë. Disa indikacione historike na bëjnë të mendojmë 
se francezët kanë shtyrë faktikisht Hajredinin të hynte në shërbim të Sulejmanit, me 
shpresë se ky hap do të largonte vëmendjen e habsburgëve nga perëndimi. Për këtë arsye 
në maj të vitit 1535 ambasadori francez, Jean de la Foret, hyri në bisedime me sulltanin 
kur ai po kthehej nga Iraku për në Azerbajxhan dhe i ofroi bashkëpunim në luftë kundër 
habsburgëve. Për këtë arsye, marrëveshja tregtare e njohur si Kapitulacionet u nënshkrua 
mes të dy palëve (18 Shkurt 1536) sipas modelit të atyre të nënshkruara me Venedikun 
dhe Gjenovën më parë. Sipas paktit në fjalë tregtarët francezë që vizitonin tokat e 
sulltanit fitonin liri nga ligjet osmane dhe kalonin nën juridiksionin e përfaqësuesit 
francez në Stamboll i cili i gjykonte sipas ligjeve franceze. Nga ky ligj do të lindte 
komuniteti i frankëve në Stamboll, i cili do të përbënte njëfarë mileti që do të krijonte 
precedentin për kombet e tjera evropiane që në të ardhmen do të kërkonin të kishin pjesë 
nga tregtia me Levantin. Anëtarët e të dy palëve nënshkruese fituan të drejtën e udhëtimit 
dhe tregtisë së lirë në tokat e njëri-tjetrit dhe fituan koncesione në pagimin e taksave të 
ulëta për importet dhe eksportet. Nga ky pakt, konsujt francezë fituan të drejtën e 
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dëgjimit dhe gjykimit të të gjitha çështjeve kriminale dhe civile që lindin nga dhe 
ndërmjet, shtetasve francezë në tokat e sulltanit, duke mos pasur ndërhyrje nga zyrtarët 
apo gjykatësit osmanë, edhe pse të fundmëve ju lejohej të ndihmonin në kryerjen e 
vendimeve nëse kërkohej kështu. Çështjet civile që përfshinin shtetasit myslimanë 
osmanë duhet të trajtoheshin në gjykatat osmane sipas ligjit islamik, por mbrojtësve ju 
lejohej të kishin konsulentë francezë për këshillim. Në çështjet kriminale, shtetasve 
francezë ju lejohej të mos paraqiteshin përpara gjykatësve osmanë dhe çështjet e tyre 
prezantoheshin përpara kryevezirit apo të dërguarit të tij, në të cilat raste dëshmive të 
shtetasve osmane dhe francezë ju jepej vëmendje e barabartë. Ky fakt përbënte ndryshim 
me trajtimin në gjykatat myslimane, ku dëshmisë së myslimanit i jepej më shumë 
vëmendje. Nënshkrimi i marrëveshjes tregtare u ndoq nga nënshkrimi i një aleance 
ushtarake që parashihte aksione të përbashkëta kundër habsburgëve. Megjithatë ky pakt u 
mbajt sekret, pasi që asnjëra nga palët nuk donte të pranonte publikisht marrëdhëniet që 
kishte me një fuqi të pafe. 
 
 
 
Ekzekutimi i Ibrahim Pashës dhe fillimet e Sulltanatit të Grave 
 
Ndërsa një forcë osmane po përgatitej të përmbushte detyrimet osmane të pakteve të 
sipërnënshkruara, Sulejmani filloi të ndjente impaktet e disa problemeve të brendshme 
politike. Partia e devshirmeve e cila ndjehej konfidente pas emërimit të Ibrahim Pashës si 
kryevezir, ishte ndarë në grupacione të vogla politike qëllimi i të cilave ishte karriera 
politike pa marrë parasysh interesat e shtetit. Shënja e parë e kësaj tendence u pa 
menjëherë pas kthimit të sulltanit në Stamboll dhe varjes dhe konfiskimit që ai i bëri 
pasurive të Ibrahim Pashës (14/15 mars 1536). Arsyet e dukshme të Ibrahim Pashës ishin 
përparimi i tij në Azerbajxhan përpara arritjes së sulltanit dhe akuzat se ai kishte pranuar 
ryshfete nga safavidët për të dobësuar një fushatë nga Bagdadi për në Iran dhe se ai po 
përpiqej të përdorte komandimin e ushtrisë osmane për t’u bërë i pavarur. 
 Megjithatë, arsyet e rënies së Ibrahimit ishin shumë më të komplikuara. Ai kishte 
qenë i zgjedhuri i nënës së Sulejmanit, Hafsa Hatunit dhe pas vdekjes së saj më 19 mars 
1534 pozitat e tij ishin dobësuar shumë. Pozicioni i mëparshëm i nënës mbretëreshë 
(valide sulltan) ishte marrë nga gruaja e sulltanit, Hyrrem Sulltana, e cila kishte nisur të 
ndërtonte partinë e saj të haremit në aleancë me Iskënder Çelebiun, njërin prej rivalëve 
kryesorë të Ibrahimit. Ajo ëndërronte të kontrollonte sistemin osman duke fituar të 
drejtën e trashëgimisë për njërin prej katër bijve të saj; Mehmetin, Xhihangirin, Selimin 
apo Bajazitin. Por ajo kundërshtohej nga gruaja më e madhe e Sulejmanit, Gylbahar 
Hatuni (Gülbahar Hatun), e cila ishte gjithashtu aktive politikisht në mbështetje të të 
birit, Mustafait, djalit më të madh të sulltanit. Ajo kishte edhe Ibrahimin mbështetës. Por 
Hyrrem Sulltana triumfoi në intrigën e saj, pasi arriti të aleanconte pas vetes edhe 
ambasadorin francez të cilit i interesonte një kryevezir më i dhënë pas fushatave në 
perëndim sesa Ibrahimi dhe si rrjedhojë arriti të bindte sulltanin se Ibrahimi e kishte 
tradhtuar me të vërtetë. Në këtë mënyrë, vrasja e Ibrahimit, nuk shënonte vetëm lindjen e 
pushtetit të grave të haremit në politikën osmane por edhe ndërhyrjen e intrigave të 
ambasadorëve të huaj në kryeqytetin osman. 
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Luftë në Mesdhe 
 
Në vijim me obligimet e marrëveshjes së nënshkruar, francezët dhe osmanët filluan 
aksionet e përbashkëta militare duke ndërmarrë një sulm kundër Italisë: ku të parët 
sulmuan nga veriu nëpërmjet tokës, ndërsa të dytët nga jugu nëpërmjet detit. Fronti i ri i 
hapur me habsburgët, transformoi skenën e luftimit të dy perandorive nga toka në det. 
Ushtritë franceze marshuan drejt Italisë veriore duke pushtuar Milanon dhe Gjenovën 
(prill 1536). Ndërsa Barbarosa që kishte ndërtuar flotën e re filloi një seri sulmesh kundër 
pozicioneve habsburge në Mesdheun perëndimor dhe qendror (verë 1536). Më pas ai u 
kthye në Stamboll për t’ju bashkangjitur sulltanit për të ndërtuar një armatë masive prej 
300.000 vetash të drejtuar nga Sulejmani e cila u drejtua nga Stambolli për në Shqipëri, 
nga ku flota do t’i transportonte për në Itali. Megjithatë në këtë pikë kyçe, kur armada 
madhështore osmane qëndronte në brigjet shqiptare për t’ju bashkangjitur pushtimit 
francez në Itali, sulltani mësoi se çfarë i priste pasardhësit e tij në vitet që do të vinin. 
Miqtë e tij të pafe do të braktisnin të gjitha marrëveshjet kur interesat e tyre në Evropë të 
kërkonin kështu. Nën presionin e Papës, Karli V dhe Franci i dhanë fund konfliktit, në 
mënyrë që Evropa të bashkohej kundër Islamit. Si pasojë, francezët u tërhoqën nga Italia 
veriore, ndërsa Sulejmani i zhgënjyer zhvendosi forcat e tij në një konflikt me përmasa të 
vogla, kundër bazave venedikase në Shqipëri dhe Dalmaci (shtator 1537). 
 Rezultatet e vetme të rëndësishme që u arritën gjatë fushatës erdhën nga Hajredin 
Pasha në det. I zhgënjyer nga tradhëtia franceze në Itali, ai lëvizi drejt ishujve të Egjeut 
dhe ktheu shumicën e ishujve të tij në principata vasale ndaj osmanëve, duke vendosur 
supremaci absolute osmane mbi Egje (shtator – nëntor 1537). Ishujt e mbetur venedikas 
në zonë, duke përfshirë edhe Kretën, u shkatërruan gjatë verës së ardhshme, duke i lënë 
Venedikut shumë pak mundësi për bazat detare. Ndaj sulmeve të Barbarozës, Papa u 
përgjigj duke organizuar një Lidhje të Dytë Detare të Shenjtë, e cila do të drejtohej sërish 
nga Dorea. Flota hyri në Egje në kohën kur flota osmane ishte kthyer në Stamboll për të 
dimëruar. Ajo mundi vetëm të bombardonte (por jo të pushtonte) portin kryesor osman në 
Shqipëri, Prevezën, në hyrje të Gjirit të Artës në jug të Janinës (13 gusht 1538). Kur 
Hajredini mësoi për sulmet kryqtare, ai mblodhi një pjesë të flotës së tij sërish dhe doli në 
Adriatik, ku më pas shkatërroi në mënyrë të plotë flotën armike përballë Prevezës (28 
shtator 1538). Thyerja e Doreas erdhi pjesërisht si rrjedhojë e mosmarrëveshjeve mes 
komandantëve të ndryshëm të tij dhe në veçanti gjenovezëve dhe venecianëve. Në këtë 
mënyrë, pasi arriti të bashkonte flotën e tij të përçarë, ai u tërhoq nga beteja pa u munduar 
të ndeshet sërish. 
 Dorea dhe shumica e Evropës e konsideruan betejën si një konfrontim, por fakti 
është se pas kësaj osmanët vunë nën kontroll detin e Egjeut dhe Jonin. Pushtimet e 
vonshme të ishujve fqinjë nga Hajredini tashmë ishin të sigurta, në të njëjtën mënyrë siç 
kishin fituar edhe tre dekada më parë osmanët ndaj Venedikut në Mesdheun lindor. 
Venediku, edhe pse u orvat të ofronte disa përpjekje të mbytura për të rezistuar ndaj 
osmanëve, më në fund nënshkroi paqe (20 tetor 1540). Ai dorëzoi zotërimet e fundit që 
mbante në More, duke njohur të gjitha pushtimet e Hajredinit në Egje dhe pranuar të 
paguante detyrime të rënda për dëmet e luftës dhe një haraç të lartë në shkëmbim të 
njohjes që osmanët i dhanë sundimit të tyre në Krete dhe Qipro së bashku me restaurimin 



 124 

e privilegjeve tregtare. Në këtë mënyrë Republika e Shën Markut mori goditjen e saj 
finale. Tashmë begatia e saj varej nga tregtia në tokat osmane. 
 
 
 
Luftë në detet e Lindjes 
 
Ndërsa osmanët ndesheshin me habsburgët në Mesdhe, pushtimet osmane në botën arabe 
i kishin sjellë ata në pozita luftarake ndaj dominancës portugeze në detet e lindjes. 
Interesat portugeze ndaj rrugës së re nga Evropa për në Lindjen e Largët kishin nisur një 
shekull më parë kur Princ Henri “Lundërtari” kishte dërguar eksploratorë në brigjet e 
Afrikës. Në 1488 lundërtarët portugezë zbuluan mundësinë e shkuarjes përqark Afrikës 
nga Kepi i Shpresës së Mirë dhe brenda më pak se një dekade më vonë, në 1497, një flotë 
e komanduar nga Vasko de Gama përdori këtë rrugë për të arritur Kalkutën. Portugalia e 
zhvilloi dhe monopolizoi këtë rrugë, duke themeluar baza tregtare në Koçin në jug të 
Kalkutës për të sfiduar tregtarët arabë nga Egjipti dhe Siria që ishin ngulitur fuqishëm në 
Kalkuta. Në 1502 flota portugeze bllokoi Detin e Kuq dhe Gjirin Persik për të detyruar të 
gjithë tregtinë që shkonte nga India për në Evropë, të përdorte rrugën që ajo kontrollonte. 
Edhe pse shtytja portugeze kishte origjinë ekonomike fillimisht, përpjekja e tyre kishte 
tone fetare gjithashtu, ku Papa ju kishte caktuar si detyrë rrethimin e botës islame nga 
mbrapa dhe të ndihmonin në përhapjen e kristjanizmit në Lindjen e Mesme dhe Indi, 
ndërsa Spanja këtë detyrë duhej ta bënte në Botën e Re. 
 Mamlukët morën goditjet më të mëdha nga sulmet portugeze. Vendet që u goditën 
më shumë nga pasojat portugeze ishin portet e Suezit dhe Aleksandrisë, që ishin pikat 
lidhëse me tregtinë me Detin e Kuq, përveç tyre vuajtën edhe Basra, Alepo dhe Tripoli i 
Libanit që ishin qendra të tregtisë me Gjirin Persik. Problemet financiare dhe ekonomike 
që rrodhën nga sa më lart e bënë të vështirë për mamlukët që të ndërtonin flotë me forcat 
e tyre. Do të duhej vetëm pushtimi osman që në botën islame të bëhen përpjekje serioze 
për t’u përballur me kërcënimin portugez. Në kohën kur kryeveziri Ibrahim Pasha ishte 
në Egjipt, ai ripërtëriu kantierin e vjetër detar mamluk në Suez, krijoi një komandë të 
pavarur detare për Detin e Kuq të cilën e financoi nga të ardhurat doganore egjiptiane, 
shumica e të cilave ishin vënë për qëllimin në fjalë. Flota në fjalë do të ishte e gatshme të 
vihej në punë vetëm në vitin 1530 kur pushtimet e Sulejmanit në Irak dhe veçanërisht në 
Basra u ndoqën nga krijimi i një flote tjetër aty, gjë që i krijonte mundësinë osmanëve të 
ndërtonin një sulm gjithëpërfshirës kundër portugezëve. Në të njëjtën kohë, sulltani mori 
një apel për ndihmë nga sunduesi mysliman i Guxhratit në Indinë perëndimore, i cili 
kërkonte ndihmë nga i pari kundër portugezëve dhe mogulëve, të cilët nën Baburin (vd. 
1530) që ishte një nga nipërit e Timurlengut, kishin pushtuar shumicën e Indisë veriore 
dhe qendrore dhe tashmë po përparonin drejt perëndimit. Një flotë osmane u largua nga 
Suezi më 13 qershor 1538 nën komandën e Hadëm Sulejman Pashës, guvernatorit të 
Egjiptit. Ndërsa flota e tij po kalonte pranë Adenit në Jemen, ai mori shans nga lufta 
civile në vend për të pushtuar zonat bregdetare, duke i mundësuar kështu perandorisë 
baza të reja nga të cilat mund të mbrohej Deti i Kuq nga sulmet e ardhshme kristjane. 
Dhe në fakt kjo ishte pjesa më e suksesshme e ekspeditës. Kur flota e Hadëm Sulejmanit 
arriti Guxhratin, sunduesi që kishte kërkuar më parë ndihmën osmane tashmë ishte 
zëvendësuar nga i biri i cili refuzoi kërkesën dhe për kundërpërgjigje fortifikoi qytetin me 
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trupa portugeze për të ndaluar zbarkimin e osmanëve. Si rrjedhojë e mungesave në 
furnizime dhe frikës se flota portugeze mund t’ju bllokonte tërheqjen, forca osmane 
vendosi të tërhiqet për në Egjipt. 
 
 
 
 
Fushata moldave 
 
Ndërsa flota osmane vazhdonte luftën kundër kristjanizmit në lindje dhe në perëndim, 
sulltani vetë po ndërmerrte fushata të reja tokësore në Evropë. Në 1538 ai pushtoi 
Moldavinë, princi i të cilës, Peter Rareshi, ishte shtyrë nga habsburgët të refuzonte lidhjet 
vasaliste. Por pas ardhjes osmane, princi u largua për në Transilvani, ndërsa Sulejmani 
pushtoi dhe shkretoi qytetet kryesore të Moldavisë, së bashku me kryeqytet Jasin (Jash) 
dhe më pas rishikoi marrëveshjet për zgjedhjen e princërve vendas, duke bërë kusht 
konfirmimin osman kur fisnikëria vendase zgjidhte dikë. Sulejmani aneksoi edhe 
Besarabinë jugore ndërmjet lumenjve Pruth dhe Dniester, duke vendosur një garnizon 
trupash të rregullta dhe sulmuesish për të mbajtur nën kontroll vasalët e sulltanit që 
qëndronin pranë. Pushtimet e reja u organizuan si sanxhaku i Buxhakut, ndërsa 
moldavianët pranuan të mos ndërtonin më kështjella apo të vendosnin trupa përgjatë 
kufijve, në mënyrë që trupat osmane të lëviznin kur dhe ku të donin pa hasur ndonjë 
qëndresë. 
 
 
 
Ndryshime të brendshme  
 
Nga 27 nëntori 1539 kur u kthye nga Moldavia, e deri në 20 qershor 1541, kur u largua 
për një ekspeditë në Hungari, Sulejmani kaloi pothuajse dy vite në Stamboll për të 
mbikqyrur vetë konsolidimin e shtetit. Pasi synimet e sulltanit ishin të përqendrohej në 
çështje administrative dhe kulturore, ai solli në postin e kryevezirit një nga njerëzit më të 
ditur dhe të zotë të devshirmeve në oborrin e tij, vezirin e dytë Lutfi pashain (vd. 1562). 
Ai ishte një poet dhe dijetar ligjesh i aftë, siç ishte edhe ushtarak dhe administrator i zoti. 
Pjesa më e madhe e punës së sulltanit përfshinte kodifikimin në ligje (kanune) të 
organizimit administrativ në provincat e ndryshme dhe adoptimin e masave për të forcuar 
ato. Përveç të tjerash, një kodik i përgjithshëm ligjesh të reja (Kanunname) u krijua në 
emër të Sulejmanit, duke u bazuar në kodikët e mëparshëm të cilëve ju shtuan seksione të 
reja të lindura më vonë dhe për t’i bërë ato të detyrueshme. Ndërsa Kanunname-ja e 
Mehmetit II përqendrohej kryesisht në çështje të organizimit shtetëror, ajo e Sulejmanit 
përqendrohej në temat e drejtësisë dhe financës, dy probleme akute që ishin trashëguar 
nga koha e të atit. Kodiku i ri parashikonte ndëshkime për krimet e vjedhjes, vrasjes dhe 
prostitucionit, së bashku me ato të dehjes dhe sjelljeve të pahijshme. Dënimet varionin 
nga gjoba në para, ndëshkim e njëjtë si krimi, deri në prerjen e dorës së dikujt dhe 
ekzekutimin. Kanunname-ja krijoi rregulla edhe për mbajtësit e timareve, ku detyrat e 
tyre administrative dhe ushtarake u definuan më qartë, u vendosën rrogat dhe detyrimet e 
spahinjve dhe ushtarëve këmbësore, u specifikuan taksat për kafshët, rregullat e 
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kultivimit, kopshtarisë etj. Si rrjedhojë, i gjithë organizimi financiar i shtetit, duke filluar 
nga thesari e deri të taksambledhësi më i vogël, u sistematizuan dhe institucionalizuan.  
 Lutfi pasha u përpoq të zgjidhte edhe një numër problemesh që sapo kishin filluar 
të shqetësojnë perandorinë dhe që më pas do të kontribuonin në rënien e saj. Për këtë, u 
vendosën rregulla të forta që i jepnin fund ndërhyrjeve të haremit në punët e përditshme 
të administratës. Parregullsitë në porte – që përfshinin pagesat e ryshfeteve nga tregtarët e 
huaj që kërkonin të shpëtonin nga pagimi i taksave doganore, së bashku me lëshimin e 
skllevërve të huaj dhe të burgosurve – u vonë nën kontroll. Konfiskimet e pasurive pa 
kompensim dhe burgosjet pa gjyq u ndaluan. Rregulla u sollën në fuqi për të organizuar 
dhe mundësuar zhvillimin e shpejtë të flotës. Strukturat administrative të ndërtuara nga 
Mehmeti II u forcuan. Përpjekje u bënë që emërimet dhe ngritjet në pozitë në zyrat 
shtetërore të bëheshin falë zotësisë së aplikantëve dhe përjashtimet dhe uljet në detyrë të 
bëheshin për çështje serioze. Sekretarët dhe burokratët e tjerë u ndaluan nga përdorimi i 
pushtetit për përfitime personale dhe të rrethit shoqëror, duke mbledhur taksa të 
paligjshme, pagesa apo bakshishe dhe marrëdhëniet në tregti private për të plotësuar të 
ardhurat. Në Perandorinë Osmane u fut ideja e një buxheti të balancuar, ku shpenzimet të 
barazoheshin me të ardhurat e pritura, ndërsa përpjekje u bënë për të mbajtur shpenzimet 
për ushtrinë në linjë me të ardhurat shtetërore. Kryeveziri ndërtoi një sistem sipas të cilit 
hollësitë e çdo problemi prezantoheshin përpara sulltanit dhe divanit perandorak, ku 
shpjegoheshin të gjitha mundësitë dhe konsekuencat, ndërsa të gjithë vendimet 
regjistroheshin në regjistra e myhimesë (mühimme), të cilët në shumicën e rasteve, 
vazhduan të mbeten burimi kryesor i regjistrimeve zyrtare, deri në shekullin e 
nëntëmbëdhjetë. Përfundimisht, për të rregulluar çështjen e furnizimit të ushtrisë nëpër 
fushatat perandorake, vëmendje e veçantë ju kushtua vendosjes së depove furnizuese në 
vendndalimet kryesore të ushtrisë, nga ku furnizimet do të kompensoheshin nga njerëzit 
që jetonin pranë linjave të marshimit.9  
 Lutfi pasha promovoi shumë edhe artin e mësimit dhe aktivitetet intelektuale. Ai 
shkroi edhe një libër për kryevezirët. Por edhe ai, ashtu si pararendësi i tij, ra pre (1541) e 
intrigave të grupimeve politike që ai u mundua t’i eleminonte. Partitë e udhëhequra nga 
Hajredin Barbarosa dhe vajza e Selimit I, Shah Sulltana, arritën më në fund të sigurojnë 
heqjen e tij nga skena politike dhe zëvendësimin me Hadëm Sulejman Pashën, ish-
guvernatorin e Egjiptit. Rënia e Lytfi Pashës dhe triumfi politik i partive, shënon edhe 
fillimin e pikës së rënies së sistemit osman. 
 
 
 
Luftime me habsburgët 
 
Luftimet me habsburgët do të merrnin shumicën e kohës së sulltanit në gjashtë vitet që 
rrodhën. Marrëdhëniet me Ferdinandin ishin keqësuar si pasojë e sulmeve dhe 
kundërsulmeve përtej kufijve të dy perandorive në Bosnje dhe Kroaci. Gjon Zapolja, 
mbreti vasal i Hungarisë, nisi të frikësohet nga pushtimi i drejtpërdrejtë osman dhe si 
rrjedhojë nënshkroi një pakt me Ferdinandin në Grosvardein (Varadin, Varat) në Shkurt 
1538, nëpërmjet të cilit bijtë e Zapoljes pranonin t’i dhuronin të gjithë Hungarinë 

                                                 
9 M. Tayyip Gokbilgin, “Lutfi Pasa,” IA, VII, 96-101; Lutfi Pasa, Asafname, Instanbul, 1326 
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Ferdinandit, ndërsa i fundmi premtonte ndihmë kundër çdo sulmi të mundshëm osman. 
Por lëvizja habsburge binte ndesh me interesat polake të Sigismundit mbi Hungarinë, i 
cili në kundërpërgjigje mundësoi martesën e të bijës, Izabela me Zapoljen, nga e cila lindi 
një djalë trashëgimtar, Sigismund Janosi. Pas kësaj Zapolja u mundua të sigurojë 
mbështetjen polake për të anulluar marrëveshjen me Ferdinandin në mënyrë që e drejta e 
trashëgimisë të ngelet mbi të birin. Ai u mundua të merrte edhe ndihmën osmane për të 
reaguar kundër zgjerimit të fuqisë habsburge në vend.  
 Por pas vdekjes së Zapoljes (22 gusht 1540), Ferdinandi u përpoq të përmbushte 
të drejtat e tij, duke deklaruar martesën e Zapoljes të paligjshme sipas marrëveshjes së 
nënshkruar më parë dhe madje deklaroi se edhe djali i lindur nga kjo martesë nuk ishte 
djali natyral i Zapoljes. Trupat habsburge pushtuan Hungarinë dhe Pestin, ndërsa agjentët 
e Ferdinandit i premtuan osmanëve se ai do të njihte sovranitetin e plotë osman në vend, 
nëse lejohej të pushtonte vendin (7 nëntor 1540). Megjithatë, Sulejmani nuk ishte i 
gatshëm të toleronte ekspansionin e fuqisë habsburge. Në 1541 ai drejtoi një fushatë 
masive kundër Hungarisë, ku edhe mundi austriakët. Duke gjykuar se lënia e vendit në 
dorë të princit të vogël do të ishte e gabuar, ai çoi princin së bashku me të ëmën të 
sundojnë si vasalët e tij në Transilvani. Ndërsa Hungaria u pushtua dhe u aneksua në 
Perandorinë Osmane dhe më pas u organizua si provinca e Budës. Ferdinandi vazhdoi të 
mbante nën kontroll malësitë e perëndimit dhe veriut si vasal ndaj sulltanit. E njëjta 
politikë u ndoq edhe në Transilvani, ku përfshiheshin fushat ndërmjet Danubit dhe 
Tiszës. Vetëm territori i Budës, në veri të Danubit, u vendosën nën kontrollin e 
drejtpërdrejtë osman për të shërbyer si bazë kundër sulmeve të mundshme habsburge. 
Guvernatorit të Budës iu dhanë kompetenca të jashtëzakonshme, që e lejonin atë të 
organizonte administratën e rregullt osmane dhe t’i përgjigjej i pavarur sulmeve 
habsburge. Përveç titullit të guvernatorit të provincës, atij iu dha edhe grada e vezirit, që e 
barazonte me anëtarët e Këshillit Perandorak. Atij iu dha edhe komanda e drejtpërdrejtë e 
trupave sulmuese kufitare dhe garnizoneve qytetare – ndërsa në vendet e tjera këto forca 
ishin të pavarura nga autoritetet provinciale. Atij iu dha pushtet edhe në dhënien e 
timareve vakante, emërimit të komandantëve të garnizoneve dhe negocimi me fuqitë e 
huaja në mënyrë të drejtpërdrejtë. Autoriteti i tij kufizohej vetëm nga zyrtarët e emëruar 
nga Stambolli që kontrollonin çështjet financiare, juridike dhe fetare të provincës. Në 
këtë mënyrë, vasalitetit hungarez i erdhi fundi.  
 Por habsburgët nuk humbën shumë kohë për t’ju përgjigjur fitoreve të Sulejmanit 
në Hungari. Edhe pse Ferdinandi kishte deklaruar se do t’i paguante haraçet sulltanit, ai 
kërkoi mbështetje nga gjermanët e bashkuar për të organizuar një kryqëzatë të re, duke ju 
lejuar koncesione të shumta princërve protestantë në mënyrë që të kishte mbështetjen e të 
fundmëve (14 janar 1542). Si rrjedhojë, u organizua një ushtri e madhe kryqtare, në të 
cilën kontribuan kryqtarë nga e gjithë Evropa përveç Francës dhe Venedikut. Francezët 
njoftuan sulltanin në kohë që të forconte Budën dhe t’u jepte mundës mbrojtësve të 
thyenin sulmin (24 nëntor 1542). Sulejmani kreu fushatën e tij të pestë hungareze gjatë 
verës së vitit 1543, në të cilën pushtoi shumicën e kështjellave të mbetura habsburge në 
Hungari dhe Sllavoni. Edhe pse këto fitore i mundësonin sulltanit të sulmonte Vjenën 
sërish nëse donte, mësimet e sulmeve të mëparshme e bënë ta harronte një ide të tillë, e të 
përqendrohej në Hungari për ta spastruar nga habsburgët. 
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Fushata mesdhetare e 1543-shit 
 
Në të njëjtën kohë, Barbarosa udhëhoqi flotën osmane në një fushatë në Mesdheun 
perëndimor, e cila vinte pjesërisht në përgjigje të kërkesave franceze për ndihmë kundër 
habsburgëve. Pasi kishte sulmuar brigjet e Italisë dhe kishte shkaktuar panik në Romë 
dhe Napoli, osmanët zbarkuan në Francën perëndimore ku morën një pritje të 
komplikuar. Gjatë kësaj kohe, ankesat që i vinin Francit I për bashkëpunimin që ai kishte 
me të pafetë, e çuan drejt braktisjes së premtimeve të mëhershme për bashkëpunim 
kundër habsburgëve në Itali. Në kundërpërgjigje, Hajredini pushtoi Toulonin (5 gusht 
1543) pa leje, ndërsa detyroi zyrtarët lokalë francezë t’i ofronin ndihmë gjatë një 
përpjekjeje të dështuar për pushtimin e Nicës (20 gusht – 8 shtator). Më pas Hajredini u 
kthye sërish në Mesdheun lindor, ku gjatë rrugës sulmoi brigjet e Spanjës, Francës dhe 
Italisë. Dëshpërimi i Sulejmanit me tradhtinë franceze, i kombinuar nga nënshkrimi i 
paqes së Krespit ndërmjet francezëve dhe habsburgëve (18 shtator 1544), e detyroi të 
nënshkruante paqe me habsburgët (10 nëntor 1545). Pakti u nënshkrua duke njohur 
pushtimet e deriatëhershme, ku perandori njihte pushtimet e reja osmane dhe premtonte 
të paguante haraçe për ato pak zona të Hungarisë veriore dhe perëndimore që ishin akoma 
nën sundimin habsburg. Në pakt, të dyja palët premtonin të mos sulmonin territoret e 
njëri-tjetrit. Traktati i mësipërm u shndërrua në paqe të përhershme (13 qershor 1547), 
kur Franci I vdiq, ndërsa tregtarët habsburgë fituan privilegje tregtare në tokat e sulltanit. 
 
 
 
Zhvillime të brendshme 
 
Paqja me habsburgët i dha mundësi Sulejmanit të qëndronte në Stamboll dhe të 
përqendrohej në zhvillimet e brendshme për pesë vite me radhë, deri në vitin 1548 kur ai 
ndërmori një ekspeditë të re kundër Iranit. Gjatë periudhës në fjalë, vëmendje e 
konsiderueshme iu kushtua organizimit të hierarkisë së institucionit kulturoro / fetar të 
Klasës Qeverisëse nën udhëheqjen e Shejhulislamit Ebu us-Suud Efendi (1490 – 1574), 
që ishte kryekadiu i kohës. Rregullat organizative për ulematë osmanë, që ishin vendosur 
nga Mehmeti II, tashmë u vunë në praktikë. Rregulla dhe procedura u shtuan për të 
siguruar që vetëm njerëzit e aftë dhe më të diturit do të pranoheshin në rangun e ulemave 
dhe se ata do të shërbenin me ndershmëri dhe efikasitet, pa pasur ndërhyrje nga qeveria, 
duke theksuar gjithnjë dëshirën e sulltanit për të mbrojtur të gjithë shtetasit e tij. Në 
gjykatat e perandorisë, u prezantuan standarte të reja ndershmërie dhe efikasiteti. Por kur 
u ngrit çështja nëse autoriteti i gjykatësve të perandorisë rridhte nga ligji i shenjtë apo nga 
caktimet e sulltanit, Ebu us-Suudi bëri të mundshme për sulltanët që do të rridhnin më 
pas dhe ministrat që do të ishin më pak të interesuar ndaj drejtësisë, të pretendonin që 
gjykatat ndjekin dëshirën e tyre në aplikimin e ligjit, duke ndarë në shumë pjesë 
standartet që ai dhe superiorët e tij mendonin të krijonin si baza të sistemit osman. 
 Ebu us-Suudi përfundoi edhe një koleksion mbi aplikimet e praktikave të ligjit 
islamik në tokat e sulltanit. Nën drejtimin e tij u kompletua mbledhja e kodeve ligjore 
(kanunname) të Mehmetit II, për të gjitha ligjet dhe rregulloret që ishin nxjerrë më parë 
në lidhje me bazat e administratës, financës, ushtrisë dhe sistemit ekonomik të 
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perandorisë. Ato më pas, u bashkuan me rregullat dhe principet e ligjeve fetare në një seri 
opinionesh juridike (fetva), duke shmangur në këtë mënyrë rreziqet e dualizmit dhe 
justifikimit të ligjshmërisë sipas kërkesave të kohës. Ebu us-Suudi më pas ndërtoi Kodin 
Ligjor të Shtëpisë së Osmanit (Kanunname-i Al-i Osman), duke e pasuruar me rregulla të 
reja për të ndëshkuar shkelësit e ligjit, organizimit të sistemit të taksave dhe vendosjes së 
hierarkisë mes klasave të ndryshme të rajave dhe ushtarëve. Statusi legal dhe financiar i 
timar-mbajtësve u sqarua, timaret u ndanë në tre klasa (hase, timare dhe zeamete) sipas 
nivelit të të ardhurave. Në ligj u bënë rishikime për të legalizuar të ardhurat shtetërore që 
i kalonin fondacioneve fetare për çështje fetare dhe sociale. Pikave kufitare, kalave dhe 
garnizoneve të tjera për herë të parë ju dhanë organizime dhe rregulla legale. Rregullat e 
vjetra islamike sipas të cilave tokat e pushtuara ndaheshin sipas mënyrës së pushtimit, u 
zëvendësuan nga një sistem i cili të gjitha këto prona i konsideronte shtetërore (miri) dhe 
subjekt taksash të barabarta. Vëzhgimet kadastrale u vendosën si bazë e sistemit të 
rregullt financiar dhe administrative osman. Individëve që jetonin në prona shtetërore ju 
lejua të posedojnë si prona private të gjitha pasuritë e tundshme, shtëpitë e tyre dhe 
kopshtet e vogla, me të drejtë blerje – shitje dhe trashëgimie. Në provincat që nuk ishin të 
ndara në feude, që në përgjithësi ishin territoret e sapo pushtuara arabe, guvernatorëve iu 
kërkua të caktonin taksat provinciale për të taksuar fermerët. Nga e ardhura e kësaj takse, 
një shumë e caktuar do të derdhej në thesarin e shtetit çdo vit, ndërsa paraja shtesë do të 
mbahej nga ata. Ndër të tjera, u specifikua edhe politika se si sulltani mund të 
konfiskonte pasuritë e Klasës Qeverisëse. Të fundmit tashmë gëzonin më shumë të drejta 
sesa në të kaluarën, mëgjithëse në fund të fundit si skllevër të sulltanit që ishin, ata ishin 
subjekt i absolutizmit të tij në të gjitha çështjet. 
 Sulejmani po fillonte të ndjente problemet ekonomike dhe sociale që do të 
shqetësonin perandorinë në kohën e pasardhësve të tij. Vetëm gjatë sundimit të tij, 
popullata e perandorisë gati u dyfishua, nga 12 milion në 22 milion banorë. Ndërsa toka 
që vihej nën kultivim rritej në shkallë shumë më të vogël, fakt që rezultonte në problemet 
e mbipopullimit rural, migrime masive drejt qyteteve, papunësi qytetare, mungesa 
ushqimore dhe ngritje çmimesh. Problemet ekonomike detyronin timar – mbajtësit, 
fermerët e malikaneve dhe zyrtarët e tjerë në zonat rurale të vendosnin taksa ilegale dhe 
punë të detyruar, e cila ishte eliminuar pas pushtimit osman. Edhe pse Sulejmani punoi 
me të gjitha forcat për të ndaluar këto lloj abuzimesh dhe ndëshkoi fajtorët, problemi nuk 
u shmang. 
 Por energjia dhe koha kryesore, që sulltanit iu desh të shpenzonte në këto kohë 
ishte e lidhur me luftërat për pushtet ndërmjet grupeve të ndryshme politike. Hyrrem 
Sulltana kishte arritur sukses në sigurimin e të drejtës për trashëgimi për të birin, 
Mehmetin dhe në emërimin e aleatëve të saj në vende të rëndësishme në qeveri dhe 
ushtri. Por vdekja e Mehmetit do të çonte në një eklips të përkohshëm në ndikimin e saj 
në pallat. E drejta e trashëgimisë pas kësaj iu dha djalit më të madh, Mustafait, nëna e të 
cilit, Gylbahar Sulltana, u shfaq e plotpushtetshme. Ajo hyri në aleancë me ulematë, 
trupat jeniçere dhe me ministrin e dytë të fuqishëm, Husrev Pashën, i cili kishte ndikim të 
madh pas kryevezirit plak Hadëm Sulejman Pasha. Por Hyrrem Sulltana, nuk u mjaftua 
me kaq. Ajo u hodh në luftë duke mundësuar pezullimin dhe internimin e Hadëm 
Sulejman Pashait dhe Husrevit, duke hedhur mbi ta akuza korrupsioni. Me heqjen e tyre 
ajo siguroi postin e kryevezirit për nipin e saj, Damat Rustem Pashain, ndërsa reklamoi 
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në kulm kandidaturën e djalit të saj të paaftë, Selimit, për trashëgimtar. Ngritja e 
Rustemit në pushtet ishte një shenjë tjetër drejt rënies së perandorisë. 
 
 
Ekspedita e dytë iraniane e Sulejmanit 
 
Kur Elkaz Mirza, vëllai i Tahmaspit, kishte marrë strehim në territoret osmane (1547), 
sulltani shpresoi të përdorte përçarjet dinastike mes safavidëve për t’i dhënë fund 
kërcënimit shiit dhe pushtonte Kaukazin dhe Azerbajxhanin. Edhe partitë në oborrin 
osman mbështesnin idenë e ekspeditës kundër Iranit, ku secila palë kishte interesat e saj. 
Mihrimah Pasha dhe Rustem pasha shpresonin se një fitore në Iran do të forconte 
prestigjin e princit Bajazit, ndërsa Hyrrem Sulltana kërkonte që i biri i saj, Selimi të bëhej 
kaimakam (zëvendës) për sulltanin në Stamboll gjë që do t’i jepte mundësinë e vendosjes 
së njerëzve të saj në pozitat kyçe. Sulejmani e pushtoi Azerbajxhanin ashtu si edhe më 
parë pa hasur ndonjë vështirësi. Ndërsa Tahmaspi ashtu si edhe më parë ndoqi sërish 
politikën e tokës së djegur si paraardhësit e tij dhe u kthye për të ripushtuar tokat e marra 
nga osmanët, sapo të fundit u kthyen në Anadoll për të dimëruar. Por kur Elkaz Mirza 
dezertoi osmanët kur kuptoi se të fundit nuk mund të fitonin lehtësisht me safavidët, 
sulltani i cili u zhgënjye nga rezultatet vendosi të kthehet në Stamboll. Ai nuk kishte 
arritur shumë në fushatën dy-vjeçare përveçse disa kështjella që kishte pushtuar në 
Gjeorgji dhe kalanë e sapo pushtuar të Vanit. E fundit ishte organizuar si provincë më 
vete dhe fortifikuar për të përballuar depërtimet e ardhshme safavide drejt Anadollit. 
Kërcënimi safavid ishte nën kontroll sërish, por sigurisht që nuk ishte eleminuar. 
 
 
Fushata në Transilvani dhe ngritja e Sokolli Mehmetit 
 
Marrëdhëniet e osmanëve me habsburgët u acaruan sërish, ku Transilvania do të kthehej 
skena kryesore e veprimeve. Veprimeve luftarake kësaj here ju bashkua edhe Polonia, ku 
djali i Sigismundit I, Sigismundi II August (1548 – 1572) ishte aleancuar me habsburgët 
(2 korrik 1549), për ti bërë ballë përhapjes së protestantizmit në tokat e tija dhe 
kërcënimeve që i vinin nga kundërshtarët politikë. Marrëveshja në fjalë i kishte dhënë liri 
habsburgëve të ndërhynin në Transilvani pa pasur frikë nga reagimet polake. Por këtu 
Sulejmani kishte lënë një principatë autonome që sundohej nga djali i Zapoljes, 
Sigismund Janosi, për të cilin përkujdesej e ëma, princesha polake Izabela dhe Peshkopi 
regjent Martinuzi i Grosvardeinit. Por i fundit ndërsa përpiqej të rriste pushtetin e tij, i 
kishte dhuruar koronën e Transilvanisë Ferdinandit, të cilit i dha leje të pushtonte 
provincën (19 korrik 1551) në shkëmbim të premtimit që atij ti lejohej të sundonte i 
vetëm si guvernator i habsburgëve. Në përgjigje të pushtimit habsburg, Sulejmani dërgoi 
një forcë të madhe ushtarake të komanduar nga bejlerbeu i Rumelisë, Mehmet Sokullu 
(1505 – 1579), i cili ishte një devshirme i krishterë nga Bosnja. Në këtë mënyrë nisi 
ngritja në pushtet dhe rëndësi e ministrit që do të kontrollonte fatet osmane për pjesën më 
të mirë të shekullit në fjalë. Fushatat fillestare të Mehmet Sokullut në Banat të 
Timishoarës, gjatë verës së vitit 1551, qenë të pasuksesshme. Por habsburgëve, vrasja e 
Martinuzit (10 dhjetor 1551) mbi dyshimet se ai po mbështeste osmanët, u shkaktoi 
humbjen e mbështetjes popullore dhe të fisnikërisë, si dhe humbjen e fitimeve të deri 



 131 

atëhershme. Pas kësaj shumica e popullit preferonte restaurimin e autonomisë së parë që 
kishin marrë nga sulltani, në vend të keqsundimit dhe pushtimit austriak. Si rrjedhojë, 
gjatë verës së vitit 1552 osmanët mundën të rimerrnin Timishoarën (26 korrik) dhe 
shumicën e Transilvanisë, ndërsa Ferdinandit i mbetën vetëm disa baza nëpër malet 
veriore. Edhe pse lufta me habsburgët do të zgjaste edhe për një dekadë, më pas nuk pati 
më ndryshime të rëndësishme dhe Sigismund Janosi vazhdoi të sundonte Transilvaninë 
me lejen e osmanëve. 
 
  
 
Lufta Mesdhetare, 1551 – 1562  
 
Luftimet që u zhvilluan në Transilvani ishin vetëm një pjesë e vogël e luftës që kryen 
osmanët, ku pjesa më e madhe e saj zhvillohej në det. Flota osmane kishte pësuar rënie të 
pjesshme gjatë vitit të fundit të Barbarozës. Kjo rënie vazhdoi të thellohet edhe  më tej 
pas vdekjes së të parit kur për arsye politike komanda e saj ju dha fillimisht Mehmet 
Sokullut (1546 – 1550) dhe më pas Koxha Sinan Pashës (1550 – 1554), ku aftësia 
kryesore e të fundit ishte të qenit vëlla i Rustemit. Gjatë kësaj kohe pushteti i 
kryeadmiralit u reduktua dukshëm dhe guvernatorë të ndryshëm u emëruan për Algjerin, 
ndërsa të ardhurat e flotës u limituan me ato çka mund të nxirrte admirali nga sanxhaqet e 
Gelibollusë dhe Aleksandrisë. Komanda reale e flotës gjatë periudhës në fjalë ishte në 
duart e Turgut Reisit (Dragut), i cili ishte një nga nxënësit më të suksesshëm të 
Barbarozës. Ai arriti të ruante dominancën osmane në Mesdhe gjatë kësaj kohe edhe pse 
u has me shumë vështirësi. 
 Lufta e re në Mesdhe nisi në shtator të vitit 1550 kur Karli V pushtoi Mahdijen në 
Tunizi dhe stimuloi kryqtarët e Maltës të ndërmarrin veprime pirateske kundër anijeve 
osmane. Turguti u përgjigj duke pushtuar Tripolin (15 gusht 1551) por përpjekjet e tij për 
të marrë Maltën, dështuan. Me vdekjen e Francit I dhe ardhjen e Henrit II (1547 – 1559) 
aleanca osmano – franceze ishte harruar, por fitoret e reja franceze kundër habsburgëve 
që rrodhën më pas, nxitën aleatët të formalizonin dhe të deklaronin aleancën e tyre për të 
parën herë dhe të nënshkruanin një marrëveshje të re (1 Shkurt 1553) në të cilën 
specifikohej bashkëpunimi i ndërsjellët kundër habsburgëve. Por përmbushja e traktatit 
nuk arriti të finalizohet kurrë. 
 Gjatë verës së vitit 1553, Koxha Sinani dhe Turguti drejtuan së bashku një flotë të 
re kundër perëndimit, e cila, me ndihmën e skuadroneve franceze, sulmoi brigjet e 
Napolit, Siçilisë dhe Korsikës. Por xhelozia e Sinanit ndaj famës në ngritje te Turgutit, e 
kombinuar me intrigat e përfaqësuesve venedikas në Stamboll, të cilët ishin ankuar për 
kapjen nga ana e Turgutit e shumë anijeve, do të çonin në rënien e tij, fakt që do të çonte 
shumicën e kapitenëve më të mirë të flotës osmane t’i ktheheshin profesionit të tyre të 
mëparshëm të mercenarisë detare (1553). Situata në flotën osmane do të përmirësohej kur 
Sinani (vd. 1554) u zëvendësua si kryeadmiral nga i famshmi Pijale Pasha, një kroat i 
zënë rob në Betejën e Mohaçsit, i cili kishte shërbyer si asistent i Turgutit për shumë vite. 
Pijali rindërtoi flotën dhe emëroi Turgutin si guvernator të Tripolit, ku i fundit ndërtoi 
flotën e tij provinciale më të cilën bashkëpunonte me kryeadmiralin në luftimet kundër 
armikut. 
 



 132 

Paqe me Habsburgët 
 
Interesi i habsburgëve për të mbajtur luftën e hapur me osmanët u zbeh kur perandorit iu 
desh të përballej me kërcënimet e brendshme që i vinin nga lëvizja e reformimit dhe 
konfliktet me armiqtë në Evropë. Në vitin 1555, Karli V abdikoi nga froni pas 
nënshkrimit të Paqes së Augsburgut. Perandori ishte i dëshpëruar me pamundësinë e tij 
për të shkatërruar protestantizmin dhe për të restauruar Perandorinë e Shenjtë Romane. 
Ndarja e territoreve habsburge ndërmjet Filipit II të Spanjës dhe Ferdinandit, që tashmë 
ishte zgjedhur perandor (1558 – 1589), dobësuan edhe më tej mundësitë e habsburgëve 
për të mobilizuar Evropën kundër të pafeve. Si pasojë, u bënë përpjekje për të arritur 
paqe edhe me Francën. Dhe përpjekjet u finalizuan në Cateau – Cambresis (3 prill 1559), 
ku luftimeve ndërmjet shtëpive të habsburgëve dhe valoisve ju erdhi fundi. Henri vdiq 
shpejt pas nënshkrimit të paqes, ndërsa Francës iu desh pas kësaj të përqendrohet për një 
pjesë kohe në problemet e brendshme nën regjencën e Katerinë de Mediçit (1519 – 
1589), fakt që dekurajoi Sulejmanin e lënë pa aleat, për të vazhduar luftimet më 
habsburgët. Në Perandorinë Habsburge, pasuria e madhe që po i vinte thesarit të Filipit 
nga zbulimet në Botën e Re, si pasojë e zbulimeve spanjolle, do të çonte në tërheqjen e 
vëmendjes nga perëndimi. Për më tepër, pjesët gjermane të perandorisë ranë në një 
harresë të përgjithshme dhe filluan të merreshin me problemet e brendshme, duke lënë 
pak hapësirë për aksione të reja kundër osmanëve. Sulejmani shpresonte të kryente 
pushtime të reja në Hungarinë veriore, por problemet e shumta të brendshme e detyruan 
sulltanin të pranonte përpjekjet habsburge për paqe. Marrëveshja e re e paqes (1 qershor 
1562) ishte pak a shumë replikë e asaj të vitit 1547. Ndërsa kufiri tokësor ishte lënë i 
paprekshëm, flotat e Algjerit dhe Tunizisë ishin sërish të lira për të sulmuar dhe për të 
shkretuar pa pasur frikë. 
 
 
 
Detet e Lindjes 
 
Fuqia osmane në detet e lindjes ishte rritur në mënyrë të konsiderueshme pas kapjes së 
Basrës, Adenit dhe Jemenit jugor në vitet 1530. Kontrolli i Jemenit kishte avancuar edhe 
në pjesën tokësore, duke kulmuar në marrjen e Sanës në vitin 1547 kur në vend u 
themelua edhe administrata e rregullt osmane, ku brigjet e Zabidit dhe tokat e Sanës ishin 
organizuar si provinca më vete. Në të njëjtën periudhë, Flota Osmane e Detit të Kuq ishte 
shndërruar në forcë të rëndësishme, falë udhëheqjes së heroit më të madh detar osman të 
shekullit të gjashtëmbëdhjetë, Piri Reisit (1465 – 1554). Ai kishte nisur karrierën në 
shtetin osman si pirat në Mesdhe nën Bajazitin II, kishte ndihmuar pushtimin e Selimit të 
Egjiptit dhe më pas në operacionet në Detin e Kuq dhe gjatë kësaj kohe shkroi 
enciklopedinë më të madhe gjeografike osmane të kohës, Kitab-ë Bahrije (Libri i Detit). 
Në vitin 1547 Piri Reisi u caktua kryeadmiral i flotës së Oqeanit Indian (Hind Kapudan-ë 
Derja) dhe admiral i flotës së Egjiptit (Mësër Kapudan-ë Derja), pasi këto poste ishin 
ndarë nga ai i guvernatorit të Jemenit të jugut. Portugezët kishin dërguar më herët një 
flotë në Detin e Kuq, që kishte sulmuar thellë deri në Suez dhe kishte pushtuar Adenin. 
Piri Reisi, udhëhoqi fushatën e tij gjithashtu, me të cilën çliroi Adenin (26 Shkurt 1548) 
dhe më pas shkonte në ekspedita vjetore në Oqeanin Indian. Edhe pse Basra, në Irakun 
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jugor, kishte pranuar sovranitetin osman në 1539, sunduesit e saj beduin arab qëndruan 
në pushtet deri në vitin 1547, kur qyteti erdhi nën pushtetin e drejtpërdrejt osman. Pas 
kësaj osmanët ndërtuan një flotë të re arabe për Gjirin Persik. Por sheikët arabë të Gjirit u 
kundërpërgjigjën kundër ekspansionit osman në Gjirin Persik, duke bashkëpunuar me 
portugezët, të cilët ndërtuan kështjella dhe garnizone në Maskat dhe Hormuz dhe 
zbarkuan në Katif me qëllim bllokimin e zhvillimit të Basrës si bazë detare osmane. Por 
në vitin 1552, Piri Reisi sulmoi me një flotë të madhe dhe dëboi portugezët nga Muskati. 
Pas vdekjes së tij, një tjetër hero – pirat, Sejdi Ali Reisi, u emërua si kapiteni i Flotës së 
Detit të Kuq, detyra e të cilit ishte restaurimi i pushtetit osman në Gjirin Persik (7 dhjetor 
1553). Sejdi Aliu rindërtoi portin e Basrës dhe flotën, por u thye nga portugezët në ujërat 
e Hormuzit (25 gusht 1554), duke shpëtuar vetëm duke u larguar më pas drejt Oqeanit 
Indian për në Diu. Ai u kthye në atdhe më pas duke ndërmarrë një udhëtim epik tokësor 
nëpër Indi, Afganistan, Azinë Qendrore dhe Iran (maj 1557). 
 Pas kësaj, Gjiri Persik qëndroi i mbyllur për anijet osmane në pjesën më të mirë të 
kohës. Por kontrolli osman i Detit të Kuq, i cili ishte fortifikuar nga marrja e porteve më 
1557, i mundësoi Sulejmanit të restauronte pjesën më të mirë të rrugëve ndërkombëtare të 
tregtisë që kalonin nga Egjipti. Nga ana tjetër, portugezëve ju mungonte fuqia e 
nevojshme për të bllokuar rrugët e vjetra tërësisht. Dhe do të duhej vetëm shekulli i 
shtatëmbëdhjetë dhe më pas, kur ata do të zëvendësoheshin nga flotat e fuqishme të 
Anglisë dhe Hollandës, që rrugët e vjetra tregtare t’i mbylleshin Lindjes së Mesme 
përfundimisht dhe zona do të binte në kriza ekonomike nga të cilat do të arrinte të merrte 
veten vetëm në kohët moderne. 
 
 
 
Probleme ekonomike dhe financiare 
 
Dhjetëvjeçari i fundit i sundimit të Sulejmanit dëshmoi fillimin e problemeve ekonomike 
dhe financiare, të cilat do të ngrinin pakënaqësi dhe revolta përgjatë pjesës së mbetur të 
shekullit të gjashtëmbëdhjetë. Edhe pse Sulejmani i ishte përgjigjur përpjekjeve 
portugeze për të mbyllur rrugët e tregtisë ndërkombëtare që kalonin nëpër Lindjen e 
Mesme, disa humbje ishin të pashmangshme. Inflacioni stimulohej nga rritja e popullsisë, 
ndërsa mungesa e metaleve të çmuara kishte çuar në zhvlerësimin e monedhës. Fakti më 
ironik është se mungesat fillimisht kishin prekur Evropën dhe Iranin shumë më tepër sesa 
Perandorinë Osmane, pasi minierat e arit në Egjiptin e Sipërm dhe në Sudan dhe minierat 
e argjendit në Serbi përmbushnin nevojat e perandorisë. Megjithatë, kërkesat evropiane 
çuan çmimet e arit dhe të argjendit të ngrihen në të gjithë kontinentin, në një masë të 
atillë sa që rezervat osmane filluan të shterojnë. Problem shtesë në këtë kohë ishte edhe 
rritja e lartë e shpenzimeve qeveritare që erdhi gjatë sundimit të Sulejmanit, si pasojë e 
krijimit të një aparati të gjerë qeveritar, oborrit të mrekullueshëm dhe fushatave vjetore 
që sulltani ndërmerrte në Evropë dhe Azi. 
 Nevoja për para detyroi sulltanin të krijonte taksa të reja dhe të dhimbshme, që 
shpesh u njohën si “tekalif-i divaniye” (taksa të vendosura nga Këshilli Perandorak), të 
cilat fillimisht ishin menduar të mbulonin disbalanca të përkohshme për çështje të 
caktuara, por që me kalimin e kohës u bënë të përhershme. Si pasojë, kultivuesit nisën të 
bëhen pre e paradhënësve, të cilët morën shkas nga situata për të vendosur fajde të larta, 
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gjë që çonte fshatarët të kishin pak apo aspak të ardhura nga produkti i punës së tyre. Të 
shtyrë nga kërkesat e fajdexhijve dhe taksambledhësve, mijëra fshatarë filluan të braktisin 
tokat e tyre. Të përballur me inflacionin, timar-mbajtësit me të ardhura fikse nuk mund të 
përmbushnin më obligimet ushtarake. Kalorësia feudale, që nuk mund të nxirrte më të 
ardhura si më parë, nisi të formonte banda grabitësish të cilat jetonin duke sulmuar ata që 
jetonin nga toka dhe karvanët dhe në disa raste, qendrat e mëdha urbane. Fshatrat filluan 
të lëvizin drejt qyteteve, të cilave ju mungonte organizimi politik dhe ekonomik për të 
konfrontuar nevojat e popullatave që vinin në rritje, sidomos që kur largimet nga tokat 
dhe rritja e bandave provinciale çuan në rënien e prodhimit ushqimor. 
 Qeveria, së cilës i mungonte kuptimi i situatës ekonomike, nisi të zbatonte 
zgjidhje sipërfaqësore. Për këtë, u themelua një sistem kontrolli çmimesh, për të ndaluar 
çmimet, por kjo masë krijoi mungesa ushqimore pa arritur të përmirësonte situatën.  
Fondet që nevojiteshin filluan të nxirren duke rritur taksat, duke konfiskuar pasuritë e 
tregtarëve më të pasur dhe duke zhvlerësuar monedhën. Por këto masa e keqësuan 
ekonominë edhe më tej, rritën inflacionin dhe i bënë kushtet edhe më të vështira. 
Fshatarët që ishin larguar nga fshatrat filluan të kthehen dhunshëm nëpër toka, pa pasur 
ndonjë përpjekje për të përmirësuar kushtet që i kishin detyruar të largohen. Dhe më e 
keqja e të gjithave ishte, se për të implementuar dhe detyruar këto rregulla dhe për të 
shtypur manifestimet e pakënaqësive, trupat jeniçere u shpërndanë në të gjithë 
perandorinë si garnizone provinciale të një shkalle të gjerë, duke zëvendësuar forcat 
feudale që historikisht kishin qenë përgjegjëse për mbajtjen e rregullit dhe sigurisë në 
zonat që kishin nën kontroll. Jeniçerët ishin dërguar fillimisht në qytete dhe fshatra vetëm 
për të shtypur banditët lokalë, por me kalimin e kohës ata filluan të merrnin pushtetin e 
policisë. Por ata jo vetëm që nuk ishin të aftë të siguronin rendin, por filluan të merrnin 
vetë toka, prona dhe biznese në vendet ku stacionoheshin, duke nisur kështu procesin ku 
trupa e disiplinuar nisi të degradohet dhe anëtarët e saj harruan qëllimet ushtarake përpara 
jetës së përfitimeve që i ishte shfaqur përpara.  
 
 
 
Zvetënimi politik në vitet e fundit të Sulejmanit 
 
Dekada e fundit e sundimit të Sulejmanit dëshmoi dy ekspedita kryesore që sulltani 
drejtoi drejt lindjes, edhe pse dëshira e tij ishte të qëndronte në shtëpi. Ekspeditat kësaj 
radhe nuk u shkaktuan vetëm nga ripërtëritja e propagandës dhe sulmeve safavide në 
Anadollin lindor, por edhe nga intrigat e pallatit. Kryeveziri Rustem pasha sabotonte 
vazhdimisht përpjekjet e princit Mustafa, guvernator në Amasja, për të reaguar 
efektivisht kundër rrezikut safavid, ngaqë prestigji që princi mund të fitonte me këtë rast 
do të dobësonte shanset e Selimit për të ardhur në pushtet. Rustemi dhe Hyrrem Sulltana 
hapën edhe fjalë, që në fakt nuk ishin plotësisht të pabaza, se Mustafa po fitonte 
mbështetjen e spahinjve të Anadollit, turkmanëve dhe banditëve për të organizuar një 
revoltë të përgjithshme kundër keq-qeverisjes së devshirmeve në Stamboll, me qëllim që 
të hipte vetë në fron. Për këtë qëllim, Rustemi edhe falsifikoi një letër e cila përpiqej të 
tregonte se Mustafa po kërkonte ndihmën e safavidëve. Si rrjedhojë, kur Sulejmani 
udhëhoqi një ekspeditë të re për në Anadoll gjatë verës së vitit 1553, e cila në dukje 
kishte qëllim safavidët, ai ekzekutoi Mustafain në Aktepe, pranë Konjës (5 tetor), duke 
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hequr, në këtë mënyrë, nga skena princin më të zot dhe duke lënë perandorinë në duar të 
pazota. 
 Në verën që erdhi, sulltani vazhdoi fushatën kundër safavidëve, kësaj radhe duke 
u munduar të kapte armikun që tërhiqej, duke shkretuar territoret e tij në Kaukaz. Por 
Shahu arriti të tërhiqet në malet e Luristanit, duke shpëtuar ushtrinë nga shkatërrimi, edhe 
pse osmanët arritën të kapnin dhe të dërgonin në Stamboll një numër të mirë të 
burgosurish dhe të mirash materiale. I dëshpëruar nga mungesa e shanseve për të arritur 
një fitore përfundimtare, Sulejmani në fund nënshkroi marrëveshje paqeje në Amasja (29 
maj 1555), e cila i dha fund serisë së gjatë të luftërave ndërmjet të dy perandorive për 
disa vite me radhë. Tahmaspi njohu kufijtë osmanë ashtu siç ishin, duke përfshirë edhe 
pushtimet e fundit dhe premtoi t’i jepte fund propagandës dhe sulmeve. Në shkëmbim 
Sulejmani lejoi haxhijtë persianë të shkonin për haxhillëk në qytetet e Shenjta të Mekës 
dhe Medinës dhe në vendet e shenjta të shiitëve në Irak. Kufijtë që u vendosën në pakt, 
kalonin përmes maleve që ndajnë Gjeorgjinë lindore dhe perëndimore, nëpër Armeni, 
nëpër faqet perëndimore të maleve Zagros duke zbritur në Gjirin Persik. Pas kësaj interesi 
i Sulejmanit për lindjen u zbeh, duke mbajtur marrëdhënie të mira me uzbekët dhe duke 
inkurajuar presionet e tyre për të ndaluar Tahmaspin nga rifillimi i agresioneve. 

Një arsye e rëndësishme pas braktisjes së Sulejmanit të fushatave persiane, ishte 
situata kritike në vend. Ekzekutimi i Mustafait kishte krijuar pakënaqësi mes jeniçerëve 
dhe feudalëve të Anadollit dhe mes komandantëve të banditëve, të cilët ishin më të 
gatshëm se kurrë për të përdorur çdo lloj arme kundër qeverisë. Si rrjedhojë, gjatë kohës 
kur sulltani po kthehej në Stamboll në korrik të vitit 1555, forcat kundërshtare u 
bashkuan në një revoltë të hapur kundër autoritetit të tij në Rumeli. Ata udhëhiqeshin nga 
një njeri që pretendonte të ishte princi i vdekur, i cili në histori u njoh si Dyzme Mustafai 
i Dytë. Duke pretenduar se kishte shpëtuar nga komploti për ta vrarë dhe ishte arratisur në 
Rumeli, Dyzme Mustafai shpalli flamurin e revoltës për të parën herë në Eregli. Pas tij u 
mblodhën disa qindra timariotë, fshatarë rebelë, anëtarë të ulemave dhe studentë fetarë që 
urrenin sundimin e devshirmeve në Stamboll. Më pas, rebelët kaluan nëpër Gelibollu për 
në Rumeli, ku gjetën mbështetjen e feudalëve dhe komandantëve kufitarë, të cilët 
shpresonin se ai do t’i udhëhiqte drejt një ere të re ekspansioni drejt territoreve kristjane. 
Mustafa ndërtoi një ushtri të mjaftueshme në Maqedoni, krijoi qeverinë e tij në mërgim 
që kishte për kryevezir një udhëheqës akënxhëshë dhe u përpoq të pushtonte Edrenenë, të 
cilën shpresonte ta kthente në kryeqytet të shtetit të vet. Brenda një kohe të shkurtër ai 
arriti të pushtonte shumicën e Trakës dhe Maqedonisë së bashku me Dobruxhën. 
Shpejtësia e suksesit dhe mbështetja popullore që ai gjeti ishin dëshmitarë të rëndësishëm 
që tregonin thellësinë e problemeve ekonomike dhe sociale të perandorisë. Mbështetësit e 
tij nisën të konfiskonin pasuritë e zyrtarëve shtetërorë dhe rajanëve të pasur dhe sulmuan 
thesaret shtetërore dhe depot, duke i shpërndarë pasuritë të varfërve. Në këtë mënyrë, ata 
aplikuan në shumë aspekte të njëjtat motive ‘komuniste’ që kishte përdorur kohë më parë 
Bedredin Simavni. Sulejmani mësoi për revoltën vetëm kur kishte arritur në Bolu, pas 
kthimit nga lindja. Por princi Bajazit arriti të mposhtte revoltën, kapi dhe ekzekutoi 
udhëheqësin e saj (18 gusht 1555), përpara se ushtria e dërguar nga Sulejmani të arrinte 
në Rumeli. 

Duke parë suksesin e shtypjes së revoltës, gjasat tregonin se princi Bajazit do të 
zgjidhej zyrtarisht si princi i kurorës. Por për të parandaluar këtë, Mihrimah Sulltana, 
hapi fjalë se princi e kishte shpikur vetë të gjithë revoltën, për të rritur imazhin e tij dhe 
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se ai kishte eliminuar krijesën e tij vetëm pasi lëvizja rebele u pa se kërcënonte strukturat 
e brendshme të perandorisë. Sulltani urdhëroi që Bajaziti të ekzekutohet, por Hyrrem 
Sulltana mundi ta shpëtonte atë, duke bindur Sulejmanin ta emëronte princin guvernator 
të Kytahjasë. Në anën tjetër, mijëra rebelë u ekzekutuan ndërsa timariotët që akuzoheshin 
për bashkëpunim, u shpronësuan. Por meqë kushtet që çuan në sukseset e hershme të 
Dyzme Mustafait nuk u riparuan, shqetësimet sociale dhe ekonomike vazhduan më tej. 

Në kohën për të cilën po shkruhet, në Perandori kishin ngelur vetëm dy princër, 
Bajazit dhe Selimi. I fundmi tashmë sundonte në Manisa. Burimet historike që flasin për 
këtë periudhë, ndryshojnë kur flasin për aleancat politike të kohës. Por që të dy princërit 
ishin bijtë e Hyrrem sulltanës dhe mendohet se ajo ishte mbështetëse e të dyve për 
pushtet. Por Selimi në përgjithësi konsiderohej të ishte një njeri i pavendosur dhe përtac, 
ndërsa Bajaziti ishte i mirë arsimuar, mjaft aktiv, i aftë dhe si pasojë favorizohej nga 
shumica e ushtarëve dhe administratorëve. Por ndërsa të dy princërit kishin ndërtuar 
oborret dhe ushtritë e tyre në kryeqytetet përkatëse, ndërmjet tyre nuk shihej ndonjë 
konflikt i hapur prej shumë kohësh, si pasojë e ndikimit të nënës së tyre. Por me vdekjen 
e saj (16 mars 1558), dhuna u shfaq. Timariotët ishin në anën e Bajazitit, por jeniçerët me 
kalimin e kohës kaluan mbështetjen e tyre për Selimin, pasi ata vuanin më pak nga 
problemet ekonomike të kohës ngaqë vareshin nga rrogat shtetërore sesa nga mbledhja e 
taksave. Për më tepër, fakti se Bajaziti ishte i aftë dhe aktiv në promovimin e çështjes së 
tij, ndërsa Selimi ishte dembel dhe inaktiv, por që preferonte diplomacinë e qetë për të 
fituar mbështetjen e të atit, duket se e kanë çuar Sulejmanin t’i frikësohet më shumë të 
parit sesa të fundit. Për këtë arsye ai riemëroi Bajazitin në Amasja, në lindje dhe larg 
Stambollit (6 shtator 1558). Bajaziti u përgjigj duke shkuar në Ankara ku nisi të ndërtonte 
një ushtri kundër të vëllait. Sulejmani u mundua të qetësonte të dy vëllezërit duke dërguar 
ministrat e tij për t’i këshilluar. Por ministri që ai dërgoi te Selimi ishte Sokullu Mehmet 
Pasha. Në këtë mënyrë ai i dha të fundit shërbimin e një ministri të shkëlqyer, i cili arriti 
më në fund jo vetëm të siguronte fronin për atë, por të dominonte edhe shtetin për 
shumicën e viteve të mbetura të shekullit. 

Ndërsa ushtria e Selimit kompozohej në pjesën më të mirë nga jeniçerët që ia 
kishte dërguar i ati, ndërsa ajo e Bajazitit kishte tërhequr rreth vetes elementët e 
pakënaqur që më parë kishin marrë pjesë në revoltën e Dyzme Mustafait, konflikti 
ndërmjet të dy princërve u shfaq si një dyluftim i ri ndërmjet aristokracisë së vjetër turke, 
që tashmë përfaqësohej nga feudalët e Anadollit dhe devshirmesë. Megjithatë këto ndarje 
ishin paksa të paqarta, pasi në të dy frontet qëndronin luftëtarë që kalonin në anën e 
princit që ofronte më shumë, pa marrë parasysh origjinën. Por në fund, falë njerëzve dhe 
furnizimeve që sulltani dërgoi nga Stambolli dhe rregullit dhe disiplinës që Sokullu 
Mehmeti kishte krijuar, Selimi arriti të krijonte një ushtri shumë herë më të mirë sesa ajo 
e Bajazitit, e cila kompozohej nga nomadë turkmanë dhe ushtarë feudalësh. Të dy 
ushtritë u ndeshën pranë Konjës. Ushtria e Selimit fitoi; ndërsa Bajaziti u arratis në Iran, 
ku më pas u ekzekutua nga Shah Tahmaspi në shkëmbim të parave të shumta që i ofroi 
Sulejmani (12 Shkurt 1560). Pas kësaj, Sulejmani emëroi djalin e tij të vetëm që jetonte 
akoma, Selimin, si pasardhësin e tij, ndërsa shumica e mbështetësve të Bajazitit ju 
bashkuan lëvizjes në ngritje rebele që po lindte nëpër fshatra, të cilën, jeniçerët do ta 
vinin nën kontroll me shumë vështirësi gjatë sundimit të tij. 
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Vitet e fundit të Sulejmanit: rrethimi i Maltës dhe ekspedita në Hungari 
 
Pas kthimit nga Irani në vitin 1555, Sulejmani, la problemet shtetërore në shumicën e 
rasteve në duart e elementëve të haremit dhe kryevezirit. Kryeveziri i ri, Sokullu 
Mehmeti, arriti të ndërtonte pushtetin e tij personal duke u martuar më të bijën e Selimit, 
Esma Sulltanën (25 shtator 1561) dhe duke ndërtuar një parti të re mes haremit dhe 
devshirmesë e cila arriti të zëvendësonte dominancën e Hyrrem sulltanës dhe Rustemit 
dhe të sundonte për tre dekadat që vijuan. 
 Pushtimi i ishullit të Sakëzit (14 prill 1566) që ishte ishulli i fundit dodekanez në 
duart e gjenovezëve, fuqizoi pozicionet detare osmane në Dardanele dhe tregoi interesat e 
vazhdueshme osmane në kontrollin e detërave. Por në tokë, problemet ishin zgjeruar me 
habsburgët si pasojë e sulmeve dhe kundërsulmeve që kryheshin në kufij dhe si pasojë e 
disa përparimesh habsburge në Transilvani. Për këtë arsye, Sokullu bindi Sulejmanin në 
rëndësinë e ndërmarrjes së një ekspedite të re, ku sulltani do të udhëhiqte ushtrinë 
personalisht sërish, pas një dekade pushim (1566). Qëllimi kryesor i kësaj fushate ishte 
pushtimi i Sigetvarit, që mund të përdorej për të mbrojtur tokat e kontrolluara osmane 
nga sulmet e ardhshme habsburge në zonat e Hungarisë dhe Transilvanisë. Por gjatë 
marshimit, sulltani u sëmur rëndë – ndërsa komanda reale e ushtrisë ishte në duart e 
kryevezirit. Marrja e Sigetvarit nga Sokullu (29 gusht) dhe e kalasë së Gjulasë (1 shtator), 
që ishte pika e fundit e rëndësishme habsburge në Hungarinë veriore, fuqizuan në mënyrë 
të ndjeshme prestigjin dhe ndikimin e tij në një kohë delikate. Sulejmani vdiq në 7 
shtator, pas një sëmundje një javore dhe mesa duket vdiq nga cerma, edhe pse disa 
burime mendonte se shkak mund të këtë qenë edhe dizanteria, apopleksia apo infarkti. 
Falë prestigjit të tij, Sokullu arriti të mbante ushtrinë në rregull derisa e ktheu në 
Stamboll, ku Selimi II mori fronin, duke siguruar në këtë mënyrë një marrje paqësore të 
pushtetit. 
 Në këtë mënyrë përfundoi sundimi i njeriut, i cili, konsiderohet nga disa të ketë 
qenë më i madhi i sulltanëve. I ardhur në pushtet me një pasuri dhe pushtet që asnjë nga 
paraardhësit apo pasardhësit e tij nuk e pati, ai i bashkoi perandorisë Hungarinë, 
Transilvaninë, Tripolin, Algjerin, Irakun, Rodin, Anadollin lindor nga Vani deri në 
Ardahan, pjesë të Gjeorgjisë, ishujt më të rëndësishëm të Egjeut, Beogradin dhe Çerben. 
Ai luftoi në mënyrë të suksesshme habsburgët në detin Mesdhe dhe portugezët në detet e 
lindjes, duke e kthyer perandorinë në një fuqi madhore detare. Institucionet osmane 
arritën kulmin e tyre gjatë sundimit të tij dhe siç do ta shohim më pas, ato arritën shumë 
në fushën e kulturës. Por shenjat e problemeve ishin gjithashtu të dukshme. Sundimi i tij 
dëshmoi triumfin e devshirmeve, tërheqjen e sulltanit nga drejtimi i drejtpërdrejt i 
qeverisë, ardhjen në pushtet të haremit, defekte në trajtimin e problemeve sociale dhe 
ekonomike që shkaktonin shumë pakënaqësi dhe revoltat masive që rezultuan në Rumeli 
dhe Anadoll. Të gjitha këto, do të ishin trashëgimia e Sulejmanit për pasardhësit e tij në 
shekullin që do të vinte. 
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KAPITULLI 5 
 

DINAMIKA E SHOQËRISË DHE E 
ADMINISTRATËS OSMANE 

 
 

Ndërsa Perandoria Osmane arriti kulmin e saj në shekullin e gjashtëmbëdhjetë, 
institucionet e saj sociale dhe administrative kishin arritur në formën dhe modelin e tyre 
klasik. Për këtë arsye, periudha e Sulejmanit të Madhërueshëm na shërben si linjë ndarëse 
për të dalë nga kufizimet që na vijnë nga sundimi i individit, për të analizuar strukturat e 
brendshme të perandorisë. 
 Botëkuptimi osman i qëllimit dhe strukturave të shtetit dhe shoqërisë, duket të 
ketë rrjedhur përgjithësisht nga konceptet tradicionale të Lindjes së Mesme, koncepte që 
ishin zhvilluar nga sasanidët dhe që u prezantuan në qytetërimin e Lindjes së Mesme 
Islame nga burokratët persianë që i shërbyen kalifëve abasidë. Baza filozofike e 
organizimit politik gjendet e analizuar në shkrimet e Nizamulmulkut dhe al-Ghazalit, të 
cilët theksonin nevojën e drejtësisë dhe sigurisë për shtetasit. Kronikani osman i shekullit 
të shtatëmbëdhjetë, Mustafa Naima, e prezantonte në këtë formë “Qarkun e Drejtësisë”. 
Ai theksonte se: (1) Shteti (devlet) apo sundimi (mülk) nuk mund të ekzistonte pa ushtri; 
(2) por mbajtja e ushtrisë kërkon pasuri; (3) paraja mblidhej nga populli; (4) populli do të 
jetë i begatë vetëm nëse ka drejtësi; (5) ndërsa pa “mülk” dhe “devlet” drejtësia nuk mund 
të mbahet dot.1 Në këtë mënyrë, prodhimi dhe shfrytëzimi i pasurisë, për qëllim 
mbështetjen e sunduesit, shtetit dhe sigurimin e drejtësisë për popullin, shihej si baza e 
organizimit dhe praktikës politike. 
 Në të njëjtën mënyrë, shoqëria ndahej në dy grupe: masa popullore, qëllimi 
kryesor i së cilës në jetë ishte të prodhonte të mira materiale dhe pasuri duke u marrë me 
industri, tregti dhe bujqësi dhe që paguante taksa ndaj sunduesit; dhe në anën tjetër 
ekzistonte një grup i vogël sunduesish, që vetë as nuk prodhonte pasuri dhe as paguante 
taksa, por vepronte si instrument i sovranit për të mbledhur të ardhurat e tij dhe për të 
përdorur ato, për të mbështetur atë, familjen e tij dhe veten e tyre. Qëllimi kryesor i 
shtetit ishte: (1) të organizonte shfrytëzimin e pasurisë që i përkiste sunduesit, (2) 
punonte për zmadhimin dhe mbrojtjen e pasurisë së tij, (3) të ruante rendin, (4) të 
promovonte Islamin dhe të lejonte praktikimin e feve të tjera në tokat e sunduesit. 
Qeveria ishte krijuar dhe administrata e saj organizohej, për të përmbushur këto 
funksione, ndërsa ushtrisë i ishte besuar mbrojtja dhe zgjerimi i burimeve të pasurisë dhe 
mbrojtja e sunduesit dhe e shtetit. Për të udhëzuar sunduesit, administratorët, ushtarakët 
dhe popullin e gjerë si dhe për të përmbushur detyrat në shoqëri, feja islame duhej të 
mbahej, ruhej dhe promovohej. Të gjithë funksionet e tjera i liheshin në dorë individëve, 
të cilët silleshin në shoqëri sipas dëshirës së tyre dhe rregullonin marrëdhëniet e tyre 
nëpërmjet instrumentave organizativë që posedonin. Por detyra finale e sunduesit ishte të 
siguronte të drejtat e tyre dhe të mbronte masat (rajat) kundër çdo padrejtësie, në 

                                                 
1 L.V.Thomas, “Një Studim i Naimait”, Nju Jork, 1972, f.78; W. L. Wright, Diplomacia Osmane , Prinston, 
Nju Jork, 1935, f.119, nr.19 
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shkëmbim të pagesës së taksave që çdo shtetas kryente dhe t’i udhëhiqte ato (masat) drejt 
rrugës “së drejtë dhe të ngushtë” të caktimit të Zotit. 
 
 
 
Klasa Qeverisëse 
 
Personat që merreshin me qeverisjen e shtetit, anëtarët e Klasës Qeverisëse, njiheshin si 
osmanë (Osmanlılar), ngaqë ata ishin në shërbim të dinastisë sunduese apo edhe kur 
shërbenin si ushtarakë (askeri), falë natyrës esenciale që ushtria ka luajtur gjatë shekujve 
të parë të perandorisë. Gjatë tre shekujve të parë të sundimit osman, Klasa Qeverisëse, siç 
edhe kemi parë, dominohej fillimisht nga anëtarët e familjeve turkmane që krijuan 
principatat që sunduan shumicën e Anadollit pas rënies së Selxhukëve. Më pas, kjo klasë 
përbëhej nga elitat qytetare myslimane dhe anëtarët e klasave sunduese bizantine dhe 
perandorive klasike Islame, që hynë në shërbimin osman gjatë shekujve të 
katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë ndërsa perandoria u shtri në tokat e tyre. Dhe më në 
fund, shtrirja e perandorisë, solli elementë të rinj nëpërmjet sistemit të rekrutimit të 
devshirmesë dhe konvertimeve. Duke qenë se origjina nuk merrej në konsideratë në 
perandori, që dikush të ishte anëtar me të drejta të plota i Klasës Qeverisëse Osmane, 
duhej të plotësonte këto kushte: (1) Të pranonte dhe praktikonte fenë Islame dhe 
filozofinë e mendimit dhe veprimit të saj; (2) të ishte besnik ndaj sulltanit dhe shtetit të 
themeluar për të përmbushur detyrat e tij sunduese dhe të përfitonte nga të ardhurat; dhe 
(3) të njihte dhe praktikonte sistemin e komplikuar të traditave, sjelljeve dhe gjuhës që 
formonte rrugën osmane. 
 Personat të cilët nuk përmbushnin cilësimet e mësipërme, konsideroheshin si 
anëtarë të Klasës së Shtetasve, apo popullit që ishte nën mbrojtjen e sulltanit. Anëtarët e 
saj kishin të drejtë të bënin karrierë për në Klasën Qeverisëse duke përvetësuar dhe 
praktikuar kriteret e mësipërme, ndërsa anëtarët e Klasës Qeverisëse dhe fëmijët e tyre 
mund të ktheheshin në rajanë nëse nuk i përmbaheshin kritereve më lart. Pra siç shihet, 
ekzistonte një sistem lëvizje sociale, i vendosur mbi përmbushjen e disa kritereve të 
mirëdefinuara dhe të arritshme. Por edhe pse fëmijët e anëtarëve të Klasës Qeverisëse e 
kishin relativisht të lehtë të adoptonin karakteristikat e sipërthëna, për të ruajtur statusin 
social të prindërve të tyre, kjo nuk do të thotë se ishte e mjaftueshme. Atyre i duhej të 
kalonin nëpër një rrjet të gjerë studimor në shkollat e ndryshme që mbaheshin nga Klasa 
Qeverisëse për të edukuar anëtarët e rinj dhe të mësonin praktikat e punës në 
departamentet qeveritare. Ambicja, aftësia dhe fati i mirë ishin faktori që vendoste se 
kush do të ngrihej në sistemin osman. 
 
 
 
Rekrutimi dhe stërvitja 
 
Si funksiononte sistemi i lëvizjes shoqërore në Perandori? Shumë osmanë ishin bij të 
anëtarëve të Klasës Qeverisëse, por ndërsa kohët kalonin shumë të tjerë vinin dhe 
bashkoheshin nëpërmjet sistemit rekrutues, të njohur si devshirme. Emri devshirme 
fillimisht përshkruante procesin e të drejtës së mbledhjes së pençik-ut (persisht – një të 
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pestën) nga sunduesi, ndaj plaçkës së mbledhur në luftë. Kjo taksë mblidhej ndaj robërve 
të rinj, të cilët, më pas konvertoheshin dhe stërviteshin, përpara se t’i bashkoheshin trupës 
së rojeve personale të sunduesit, Jeni Çerëve apo “Trupave të Reja”. Zhvillimi i sistemit 
të devshirmesë në formë institucionale për rekrutimin periodik të fëmijëve të krishterë për 
të plotësuar postet në pallat dhe administratë, nisi në kohën e sundimit të sulltan Bajazitit 
I, ndërsa aplikimi masiv i sistemit erdhi më vonë, në kohën e Muratit II dhe Mehmetit II. 
Shtetasit e krishterë jashtë Stambollit ishin të detyruar të paguanin taksën në fjalë. Për 
këtë arsye nëpunësit e qeverisë shkonin në mënyrë periodike nëpër provinca, ku 
rekrutonin të rinjtë më të aftë për t’i shërbyer sulltanit. Grupet e rekrutuara të fëmijëve, 
më pas i jepeshin një syryxhiu (“sürücü”, shofer), i cili i dërgonte në Stamboll apo Bursa, 
ndërsa rajanët që jetonin pranë rrugëve perandorake kishin për detyrë të paguanin taksa 
speciale për të përballuar kostot e transportit dhe jetesës së tyre. Ata konskriptë që 
tregonin aftësi të larta kalonin në grupet e djemve të rinj (Acemi oğlan) ku trajtoheshin si 
djem të Shërbimeve të Brendshme (Iç oğlan) për Pallatin Perandorak. Ndërsa pjesa e 
mbetur dërgohej mes turqve (Türk oğlanları) për të punuar me bujqit, në shumicën e 
rasteve në Anadoll, ku gjatë procesit përgatiteshin nga ana fizike, shekullare dhe fetare 
për t’u bërë myslimanë dhe osmanllinj të plotë në shërbim të ushtrisë së kapëkulluve. Por 
edhe nga grupi i fundit, ata që tregonin aftësi të mira, më pas mund të hynin në shërbim të 
pallatit si anëtarë të reparteve të bostanxhinjve (kopshtarëve), të cilët kujdeseshin për 
portat dhe kopshtet e pallateve të sulltanit. 
 Sistemi i devshirmesë zakonisht nuk zbatohej për fëmijët e Stambollit dhe të 
qyteteve të tjera kryesore të perandorisë. Edhe fëmijët e zanatçinjve ruralë nuk 
rekrutoheshin në këtë shërbim, si rrjedhojë e kujdesit që tregohej për të mos dëmtuar 
industrinë dhe tregtinë e tyre. Megjithatë, disa fakte tregojnë, se popullatat qytetare të 
krishtera dhe myslimane shpesh paguanin ryshfete apo dërgonin fëmijët e tyre në fshatra 
për të siguruar karrierën e tyre në jetë nëpërmjet rekrutimit për në devshirme. Nga sistemi 
i devshirmesë, çifutët dhe armenët, duket të jenë përjashtuar tërësisht, ndoshta si rrjedhojë 
e marrëveshjeve të bëra me udhëheqësit e mileteve të tyre apo ndoshta pse shumica e tyre 
jetonte në qytete. Përjashtime kishin edhe rajanët që i shërbenin sulltanit në mënyra të 
ndryshme – si kultivues të tokave të sulltanit, apo punëtorë në minierat e arit dhe 
argjendit, apo roje të rrugëve kryesore dhe kryqëzimeve. Myslimanët e vetëm që 
inkuadroheshin sistematikisht në sistem ishin boshnjakët. Shumica e tyre ishin konvertuar 
në Islam pas pushtimit osman dhe kërkonin në mënyrë ekskluzive që ata dhe fëmijët e 
tyre të përfshiheshin në devshirme sipas paktit që kishin nënshkruar me Mehmetin II. 
Rekrutët boshnjakë grupoheshin nën emrin potor dhe dërgoheshin drejtpërdrejt në 
shërbim të pallatit, në vend të ushtrisë. 
 Içollanët e Shërbimit të Brendshëm të pallatit shkolloheshin për t’u përgatitur për 
të shërbyer në pozitat më të larta të perandorisë. Puna e tyre për sulltanin zakonisht 
merrte pak kohë, ndërsa pjesët e mbetura të ditëve ata i shpenzonin duke mësuar rreth 
fesë, stërvitjes me armë e kaligrafisë. Të gjithë e kishin të detyrueshme të mësonin si të 
shkruanin dhe të lexonin në arabisht, persisht dhe në osmanisht, të njihnin Kuranin dhe 
shkenca të ndryshme islame. Ata kalonin nëpër trajnime speciale ku përgatiteshin për të 
hyrë në degë të caktuara të Klasës Qeverisëse. Içollanët kalonin nëpër stërvitje të 
konsiderueshme fizike, ku rëndësi e madhe i jepej sporteve të mundjes, harkëtimit, peshë 
ngritjes, hedhjes së gjyles dhe kalorësisë. Ata kalonin një jetë me disiplinë absolute, duke 
u izoluar nga bota e jashtme dhe familjet e tyre dhe ndaloheshin nga kontakti me gratë 
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për të cilën supervizoheshin nga eunukët e bardhë të pallatit. Pas një stërvitje katër 
vjeçare içollanët kalonin në procesin e tretë të përzgjedhjes. Ata që gjendeshin më të aftë, 
kalonin në shërbimin e rregullt të pallatit, zakonisht në thesarin apo kuzhinën personale të 
sulltanit, ndërsa të tjerët emëroheshin oficerë të spahinjve apo batalioneve të silahtarëve 
të kalorësisë së kapëkulluve, nga ku më pas shkonin me shërbim si ushtarë apo 
administratorë në pjesë të ndryshme të perandorisë. Anëtarë të Klasës Qeverisëse gjatë 
shekullit të gjashtëmbëdhjetë ishin edhe skllevërit gulam, ku disa prej tyre rekrutoheshin 
nëpërmjet sistemit të devshirmesë, ndërsa në raste të tjera duke u blerë apo zënë në luftë. 
Ata kalonin nëpër të njëjtin proces trajnimi si edhe Içollanët dhe më pas “liroheshin” për 
t’ju bashkuar Klasës Qeverisëse apo asaj të shtetasve. Por, megjithë arritjet që mund të 
arrinte në jetë, kjo klasë ish-skllevërish e konsideronte veten gjithnjë nën varësinë e ish-
padronëve të tyre të vjetër, duke punuar për ata dhe vetveten kurdoherë që shfaqej 
mundësia. 
 Për të kritikuar një sistem ku personi kërkohej të ndahej nga familja, shtëpia dhe 
feja për të bërë karrierë në jetë, është e lehtë të flasësh. Megjithatë, kjo praktikë duhet 
parë me sytë e kushteve dhe vlerave të shekullit të gjashtëmbëdhjetë. Në shoqërinë 
osmane të kësaj kohe, ashtu si edhe në Evropë, feja nuk ishte thjesht vlera personale e një 
individi apo e një grupi shoqëror dhe marrëdhënia e një njeriu kundrejt Krijuesit të tij, por 
mbi të gjitha ishte edhe vetë definicioni i sjelljes dhe pozitës së njeriut në të gjitha 
drejtimet e jetës. Në këtë kohë njerëzit mendonin, flisnin, vepronin, kryenin tregti, 
martoheshin, blinin dhe shisnin, trashëgonin pasuritë dhe vdisnin sipas traditave dhe 
praktikave që vinin dhe diktoheshin nga feja. Si rrjedhojë, feja duhej të ishte pjesë e 
procesit nëpërmjet të cilit ndryshonte statusi i individit dhe pozita e tij. Për këtë arsye 
sistemi i devshirmesë dhe gulamit nuk bënte asgjë më shumë, por vetëm se evidentonte 
dhe institucionalizonte këtë fakt, duke ndërtuar në këtë mënyrë struktura fluide sociale 
mbi të cilat individi i talentuar mund të çohej në pozita të rëndësishme në shërbim të 
sulltanit. 
 Klasa Qeverisëse ishte e ndarë në katër grupe funksionale: në Institucionin e 
Pallatit dhe Shkruesve, Ushtrinë dhe në institucionet Kulturore dhe Fetare. 
 
 
 
 
A. Institucioni i Pallatit 
 
Institucioni i Pallatit prodhonte udhëheqjen për Klasën Qeverisëse. Përgjatë të gjithë 
historisë së Lindjes së Mesme, afërsia me sunduesin ka rritur rëndësinë e individit. Dhe 
ata që jetonin në pallat gëzonin fuqi dhe autoritete të veçanta, jo vetëm për të prodhuar, 
edukuar dhe mbështetur sunduesit – por edhe për të siguruar gjithashtu qenësinë e të 
paktën një princi që do të ishte i aftë të sundonte kur nevojitej – dhe në të njëjtën kohë të 
mbante sistemin osman në punë. Pallati vetë kishte ndarjet e tij strukturale dhe simbolike 
ndërmjet zonave të izoluara, që ishin haremi dhe Seksioni i Brendshëm (Enderun) në 
njërën anë dhe në anën tjetër, Seksioni i Jashtëm (Birun) që ishte më i aksesueshëm. 
 
Haremi. Për sa kohë që osmanët ruajtën institucionet e tyre të thjeshta tribale, haremi i 
sunduesit ishte relativisht i thjeshtë në strukturë dhe organizimin e tij. Por me zgjerimin e 
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perandorisë dhe rritjen e prestigjit dhe pasurisë së sunduesit – të kombinuara këto me 
modelet e gjetura në organizimin hierarkik dhe ceremonitë e oborrit bizantin – edhe 
haremi osman u kthye në më kompleks dhe i detajuar. Ndryshim i rëndësishëm në 
strukturat e haremit ndodhi pasi ky i fundit u transferua në Topkapı Sarajet nga Hyrrem 
Sulltana gjatë periudhës së fundit të sundimit të Sulejmanit. 
 Eunukët që ruanin haremin komandoheshin nga Agai i Darusadesë (“dar üs-saade 
ağası”, apo Agai i Shtëpisë së Lumturisë), i cili gjatë shekullit të gjashtëmbëdhjetë 
radhitej për nga rëndësia vetëm pas kryevezirit dhe shejhulislamit. Ndikimi i tij rridhte 
nga fuqia që ai zotëronte për t’u takuar dhe komunikuar me sulltanin dhe shfrytëzimi i 
rivaliteteve dhe i grupimeve të haremit. Përgjatë shumicës së shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë, eunukët ishin njerëz të bardhë nga Kaukazi, ndërsa më vonë ata u 
zëvendësuan me skllevër të zinj nga Sudani dhe Afrika qendrore. 
 
 
Shërbimi i Brendshëm. Shërbëtorët e haremit që përbënin shërbimin e brendshëm 
(Enderun) banonin në seksionin fqinjë të brendshëm të pallatit. Vendi i tyre shërbente 
edhe për aktivitete zyrtare si mbledhjet e Këshillit Perandorak, pritjet e ambasadorëve 
dhe kështu me radhë dhe nga ku sulltani vihej në kontakt me personat e shërbimit të 
jashtëm dhe botën jashtë pallatit. 
 Nën drejtimin e Agait të Darusadesë, Shërbimi i Brendshëm ndahej në gjashtë 
departamente sipas rëndësisë: Dhoma e Sekreteve (Has Oda) ishte seksioni më i lartë si 
pasojë e rolit të saj të dyfishtë që ishte përmbushja e shërbimeve të përgjithshme ndaj 
sulltanit dhe mbajtjes së sendeve të shenjta të tij. Vendodhja e saj ishte zakonisht 
ndërmjet (mabejin) apartamenteve ndërmjet mureve të haremit dhe oborrit të tretë. 
Zyrtarët kryesorë të saj ishin shpatëmbajtësi i sulltanit (silahtar ağa), që mbulonte të 
gjitha komunikimet nga jashtë për sulltanin, garderobisti i tij (çohadar ağa) që drejtonte 
funksionet e shoqërimit, hapjes së dyerve etj dhe sekretari personal i sulltanit (sır katibi). 
Seksioni i dytë ishte Dhoma e Thesarit (Hazine Odası), që ndahej në dy seksione: Thesari 
i Jashtëm (Dış Hazine), që kujdesej për mbajtjen e arkivave financiare, palltot e lëkurës 
dhe rrobat e tjera të nderit që i dhuroheshin personaliteteve dhe kujdesej për të ardhurat 
dhe shpenzimet jashtë pallatit, dhe: Thesari i Brendshëm (Iç Hazine), që kujdesej për 
shpenzimet e Shërbimit të Brendshëm dhe me mbajtjen e gurëve të çmuar, froneve, 
rrobave perandorake dhe sendeve me vlerë të sulltanit. I treti ishte Qilari (Kiler Odası) që 
kujdesej për ushqimet. I katërti ishte Dhoma e Fushatave (Seferli Odası), krijuar në vitin 
1635 për të përmbushur këto detyra: “rënies së daulleve, rregullimi i turbanëve, rruajtjen 
e kokës dhe pastrimin e rrobave mbretërore,”2 e cila ishte e rëndësishme sidomos gjatë 
fushatave. E pesta ishte Dhoma e Fajkojve (Doğancı Odası), mbyllur në mesin e shekullit 
të shtatëmbëdhjetë. Dhe e gjashta ishte Dhoma e Madhe (Büyük Oda) dhe Dhoma e 
Vogël (Küçük Oda), ku organizohej trajnimi dhe shërbimet e vazhdueshme të nxënësve të 
içollanëve. 
   Nxënësit që rriteshin në pallat, ngriheshin në mënyrë graduale drejt Shërbimit të 
Brendshëm dhe më pas në Dhomën e Sekreteve, pas së cilës ata promovoheshin në pozitë 
ose në zyrat e Shërbimit të Jashtëm ose duke u bërë anëtarë të plotë të Klasës Qeverisëse, 

                                                 
2 Ata, I, 154, cituar në Gibb and Bowen, I/1, 337 
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ku, duke përdorur dijet dhe përvojën e tyre, ata fitonin poste si guvernatorë provincash, 
komandantë dhe kryevezirë. 
 
 
 
Shërbimi i Jashtëm (Birun). Oborri i dytë, apo zona e jashtme (Birun), përfshinte 
shërbëtorët e sulltanit që merreshin me çështjet e jashtme dhe ato të brendshme të pallatit, 
duke demonstruar në fakt funksionet e sulltanit për të drejtuar ushtrinë dhe administruar 
perandorinë. Këtu kishte pesë grupe: (1) anëtarët e ulemave, ku përfshihej edhe mësuesi i 
sulltanit (hoxha), i cili kujdesej edhe për arsimimin e princërve, mjeku i sulltanit (hekim 
başı), i cili drejtonte edhe mjekë të tjerë në perandori, kirurgu (cerrah bashı), okulisti 
(kehhal başı), studiuesi i yjeve (münecim başı) dhe imami i pallatit (hünkâr imamı); (2) 
sheremini, të cilët ishin përgjegjës për ndërtimet dhe mirëmbajtjen e pallateve 
perandorake, kujdeseshin për ndërtimet dhe riparimin e ndërtesave publike në kryeqytet 
nën drejtimin e kryearkitektit (mimar başı) dhe mirëmbajtjes së sistemit të ujë-
kanalizimeve nëpërmjet supervizorit të ujërave (su nazırı); (3) shefi i kuzhinës 
perandorake (matbah-ı amire emini) , i cili kujdesej për përgatitjen e ushqimit dhe 
furnizonte kuzhinën nëpërmjet shërbimit të Qilarëve Perandorakë (Kiler- ı Amire) ; (4) 
shefi i punishteve (darphane emini); dhe (5) shefi i miellrave (arpa emini), i cili 
furnizonte me grurë dhe furnizime për kafshët Stallat Perandorake (Istabl-ı Amire) dhe që 
kujdesej gjithashtu për kafshët e zyrtarëve dhe ambasadorëve që vizitonin pallatin. Ai 
bashkëpunonte me emir-ı ahor (emirin e ahurit) i cili ishte përgjegjës për stallat dhe për 
përkujdesjen ndaj karrocave dhe pajtonëve që i përkisnin sulltanit dhe anëtarëve të 
familjes së tij. 
 Zyrtarët e tjerë të Shërbimit të Jashtëm ndaheshin në tre grupe. Grupi i parë 
përfshinte zyrtarët e shpurës perandorake (rikab agaları) të cilët meqë marshonin në të 
dyja anët e sulltanit përgjatë betejave dhe ceremonive, gëzonin favore të veçanta. Të tillë 
ishin agallarët e jeniçerëve dhe trupave të tjera; emiri flamurmbajtës (emir-i alem), që 
ishte përgjegjës për mbajtjen dhe ruajtjen e simbolit të pushtetit të sulltanit dhe 
transmetimit të mesazheve ndërmjet sulltanit dhe përfaqësuesve të huaj; shefi i portierëve 
(kaıcı bası), që mbishihte të gjithë portierët (kapıcılar) e pallatit, që kishin për detyrë 
ruajtjen e tyre, transmetimit të urdhërave dhe mesazheve dhe ekzekutimit të vendimeve të 
Këshillit Perandorak, duke përfshirë këtu ekzekutimin e dënimeve me kamxhik; dhe 
çavushlar-ët që drejtoheshin nga çavush bashı, i cili vepronte si i dërguar i Këshillit 
Perandorak. Grupi i dytë i zyrtarëve të Birun-it përfshinte trupat e kopshtarëve (Bostancı 
Ocağı) që drejtoheshin nga bostancı bashı, i cili ishte përgjegjës për të gjithë kopshtet e 
shtetit, duke përfshirë ato të pallatit dhe ruajtjes së pjesëve të brendshme të pallatit dhe 
qenies përgjegjës për organizimin dhe mbrojtjen e linjës bregdetare në Stamboll dhe 
Detin e Marmarasë. Grupi i tretë përbëhej nga artizanë të vegjël, si rrobaqepësit, 
palltoxhinjtë, lundërtarët, arkëtarët dhe peikët, që formonin rojën personale të sulltanit. 
Trupat Myteferrika (Müteferrika) – që përbëheshin përgjithësisht nga bijtë e princërve 
vasalë të lënë në shërbim të sulltanit për t’u trajnuar dhe si pengje për të siguruar 
mirësjelljen e etërve të tyre – i përkisnin këtij grupi gjithashtu. 
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 Të gjithë këta zyrtarë dhe të punësuar, të shërbimit të Brendshëm dhe Jashtëm, 
renditeshin në një hierarki tmerrësisht të rregullt dhe komplekse. Pagat dhe promovimet e 
tyre, vareshin falë vjetërsisë, edhe pse në disa raste modifikoheshin pas ndërhyrjeve të 
sulltanit apo anëtarëve të afërt të familjes së tij. Detyrë e tyre ishte shoqërimi i sulltanit 
nëpër fushata, gjatë së cilës, secili grup organizohej si forcë e veçantë ushtarake dhe me 
detyra specifike. Shërbime të veçanta, në disa raste i jepeshin si shpërblim Klasës 
Qeverisëse që qëndronte jashtë pallatit, ndërsa shumica e grave të pallatit që nuk 
favorizoheshin për dashnore nga sulltani i jepeshin si gra anëtarëve të Klasës Qeverisëse 
në shenjë vlerësimi. 

 
 
B. Institucionet e Shkrimit (Kalemiye) 
 
Dega më e rëndësishme e Klasës Qeverisëse ishte ajo e shkruesve (katip), apo e njerëzve 
të penës (ehl-i kalem). Institucioni i tyre ndahej në dy degë, që organizoheshin si Këshilli 
Perandorak (Divan-ı Hümayun), detyra e të cilit ishte korrespondenca dhe administrimi 
dhe Thesari Perandorak (Hazine-i Amire), që kujdesej për financat dhe llogaritë. Brenda 
tyre kishte departamente që organizoheshin sipas funksioneve, ku shkruesit formonin 
edhe esnafe për të zhvilluar artin e tyre dhe përforconin standartet profesionale. Secili 
departament drejtohej nga një mjeshtër (hoxha), që vepronte nëpërmjet punonjësish 
(kallfa) të specializuar, të cilët drejtonin shkruesit e tjerë dhe mbishihnin trajnimin e të 
rinjve (shegert) dhe ekzaminimin e kandidatëve të rinj (mylazim) që kërkonin të bëheshin 
pjesë e esnafit dhe shërbimit të departamentit. Pasi të gjithë burokratëve i kërkohej të 
trajnoheshin në dijet tradicionale islame, literaturë, histori, gjeografi dhe shkencat e fesë, 
ata merrnin po aq edukim nga ulematë sa merrnin edhe nga shkruesit e departamenteve të 
tyre. Ulematë fitonin shumë ndikim në administratë duke dërguar shumë nga ndjekësit e 
tyre për të shërbyer në Institucionin e Shkrimit. Marrëdhëniet ndërmjet të dy palëve ishin 
aq të ngushta, saqë anëtarët e të dy grupeve mbanin titullin e njëjtë efendi dhe transfertat 
ndërmjet të dy grupeve ishin shumë herë më të shpeshta sesa mund të ishin me 
institucionet e tjera të Klasës Qeverisëse. Anëtarët e esnafeve të shkruesve shërbenin, pa 
dyshim, për të gjithë Klasën Qeverisëse, por përqendrimi i tyre kryesor ishte ndaj 
Këshillit Perandorak dhe Thesarit. 
 
 
Këshilli Perandorak. Këshilli Perandorak ka qenë që nga ditët më të hershme dhe deri në 
fund të shekullit të shtatëmbëdhjetë organi kryesor qendror i administratës osmane. Ai 
ndahej në katër kategori anëtarësh: (1) vezirët, me grada prej tre bishta-kuajsh, ku hynte 
edhe kryeveziri dhe guvernatorët e provincave më të rëndësishme të cilët ishin të të njëjtit 
rang dhe thërriteshin bejlerbej; (2) shkruesit, që përfaqësoheshin nga drejtori i thesarit 
dhe nishanxhiu, apo drejtori i arshivit të kryevezirit. Kryeqatipi (Reis ul-küttap) apo 
drejtori i këshillit të shkruesve dhe kryepërkthyesi (baş tercümanı), edhe pse nuk ishin 
anëtarë zyrtarë, merrnin pjesë në takime dhe kishin të drejtën e marrjes pjesë në 
diskutime dhe jepnin informacione për çështje të caktuara; (3) ushtarakët, që 
përfaqësoheshin nga kryeadmirali dhe agai, apo komandanti i trupave jeniçere; dhe (4) 
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ulematë, apo klasa fetare dhe kulturore, që përfaqësohej nga kryegjyqtarët (kazasker-ët) e 
Rumelisë dhe Anadollit. 
 Punimet e këshillit regjistroheshin nga kryeqatipi dhe shkruesit që ndaheshin në 
disa departamente: (1) “Bejlikçi”, apo “Divan Kalemi” (që drejtohej nga bejlikçiu, që 
ishte shkruesi i dytë më i rëndësishëm zyrtar i Këshillit Perandorak), puna e të cilit ishte 
mbajtja rekord ndaj fjalimeve në këshill dhe vendimeve dhe kthimi i kopjeve zyrtare të 
vendimeve në formë ligjore, shpalljesh dhe marrëveshjesh;  (2) Departamenti i 
Emërimeve (Tahvil Kalemi), i cili, nën drejtimin e tahvil kisedarı, regjistronte dhe 
lëshonte vendime për emërime, pezullime dhe transferime për të gjithë rangjet e larta 
osmane së bashku me timaret dhe zeametet; (3) “Rüus” apo “Nishan Kalemi”, kishte të 
njëjtat detyra dhe drejtohej nga rüus kisedarı, por ky i fundit adresonte personat e 
rangjeve të ulëta; dhe (4) “Amedi Kalemi”, ku amediu ishte drejtuesi i stafit të shkruesve 
vetjakë të kryevezirit dhe të kryeqatipit, detyra e të cilëve ishte realizimi i komunikimit të 
kryevezirit dhe i kontakteve të tij me sunduesit e huaj dhe me përfaqësuesit dhe tregtarët, 
duke e kthyer departamentin në prototipin e ministrisë së jashtme, derisa ajo u krijua në 
shekullin e nëntëmbëdhjetë. Duhet pasur parasysh, se punët e kryeveziratit që nga fillimet 
e krijimit të zyrës së kryevezirit janë mbuluar gjithnjë nga zyra e amediut për Këshillin 
Perandorak. Do të duhej vetëm shumë kohë më vonë (1654) që kryevezirët të nisnin të 
ndërtonin stafin e tyre në departamente të ndara nga qeveria. Departamenti në fjalë quhej 
“Paşa kapısı” (Dera e Pashës) ose “Bab-ı Ali” – Porta e Lartë, siç njihej në Evropë. 
 
 
 
Institucionet Financiare (Maliye) 
 
Shkruesit e punësuar në institucionet financiare të sunduesit, përmbushnin të gjithë 
aktivitetet e lidhura me qarkullimin e pasurisë në Perandori. Gjatë shekullit të parë të 
perandorisë, organizatat financiare pothuajse nuk ekzistonin fare. Sunduesi kishte 
thesarin e tij personal dhe nëpërmjet financierit të tij mblidhte të ardhurat që mblidheshin 
nga pençiku – i cili përbënte një të pestën e plaçkës së luftës. Ai mblidhte të ardhura edhe 
nga tokat që ishin pjesë e pasurisë mbretërore (hass). Pasi shumica e të ardhurave të 
perandorisë shkonte për timaret me të cilat mbahej ushtria e sulltanit dhe administrata, 
nevoja për krijimin e një departamenti thesari të detajuar nuk ekzistonte. Por nevoja për 
të paguar jeniçerët dhe zyrtarët e tjerë në para, detyruan kryevezirin Çandarlı Kara Halil 
Pasha (1368 – 1373), të zhvillonte departamentin e thesarit, ku më pas të ardhurat dhe 
shpenzimet personale të sulltanit (Hazine-i Hasa) u ndanë nga shtetëroret (Hazine-i 
Amire). 
 Struktura financiare e krijuar drejtohej nga bash defterdari (drejtori i thesarit), i 
cili ishte në të njëjtën kohë edhe drejtues i thesarit të Rumelisë. Ndërsa drejtuesi i thesarit 
të Anadollit ishte vartës i tij. Me kalimin e kohëve, zyrtarë të ndryshëm u caktuan për të 
drejtuar çështjet financiare të provincave që pushtoheshin. Defterdari ka qenë zyrtar i 
parëndësishëm në shekullin e parë të perandorisë, pasi shumica e problemeve financiare 
mbahej nga vetë timariotët. Por me fillimin e punës së  tyre, defterdarët u kthyen në 
zyrtarët më të rëndësishëm të shtetit, me kompetenca të njëjta me ato të kryevezirit dhe 
kryegjyqtarëve, për të nxjerrë urdhërime në emër të tyre. Departamentet financiare nëpër 
të gjithë perandorinë ishin të ndërtuara sipas një skeme të njëjtë, e cila demonstronte 



 147 

sistemin e detajuar të mbajtjes së hollësive, që ishte cilësi e administratës osmane dhe 
tregonte rëndësinë e veçantë që osmanët i jepnin kontrollit të burimeve të pasurisë. Nga 
defterdarët rridhnin katër lloje departamentesh. Njëra ishte Defterhane-ja, që drejtohej 
nga defter emini (drejtuesi i regjistrave) i cili kujdesej për regjistrimet kryesore. Nën këtë 
departament ishin zyrat e Ixhmal-it (përmbledhjeve), në të cilat përgatiteshin 
përmbledhjet e buxheteve të provincave apo departamenteve kryesore të thesarit. Më pas 
vinin zyrat Muffasal (hollësitë), në të cilat mbahej rekord për të ardhurat për çdo zë të 
burimeve pasurore dhe shpenzimeve; dhe zyrat Ruzmane (Ditore) që mbanin shënim për 
pagesat. Departamenti i dytë ishte Muhasebe (Llogaria), ku mbahej shënim për faturat, 
ndërsa i treti ishte departamenti Murakabe (Auditimi), ku të dhënat e departamenteve të 
tjera rishikoheshin dhe nga ku nxirreshin bilancet vjetore për pagesat ndaj ushtrisë dhe 
shërbimit të pallatit. Departamenti i katërt ishte Mevkufat-i (Kadastra), detyra e të cilit 
fillimisht ishte vetëm regjistrimi i pasurive që mblidheshin për thesarin, por më pas aty 
mbaheshin rekorde edhe të të ardhurave dhe shpenzimeve për pasuritë. 
 Organizimi i thesarit qendror në Stamboll përbënte shembullin e specializimeve të 
punës në këtë sektor. Departamenti i Thesarit Perandorak (Hazine-i Amire Dairesi) 
mbante shënim mbi të ardhurat në para, duke përfshirë taksat nga jomyslimanët. Zyra të 
veçanta ekonomike regjistronin të gjitha shpenzimet dhe të ardhurat e vakëfeve të 
krijuara nga sulltani dhe ministrat e tij për Rumelinë dhe Anadollin. Departamenti i 
Drejtorit të Thesarit (Bash Defterdarlık Kalemi) kishte për detyrë të mbulonte operimet e 
porteve dhe skelave përgjatë Danubit, monopoleve të vendosura shtetërore siç ishin kripa, 
sapuni dhe duhani dhe mbishihte gjithashtu nxjerrjen dhe prodhimin e arit, argjendit dhe 
bakrit në minierat e Rumelisë. Departamenti i Kadastrës mbante shënim për pronat e 
braktisura të cilat i ktheheshin shtetit, siç ishin timaret dhe malikanet. Llogaritari i 
fortesave kontrollonte emërimet dhe pezullimet e llogaritarëve e fortesave përgjatë të 
gjithë perandorisë. Pas shekullit të gjashtëmbëdhjetë këto departamente u zgjeruan dhe 
modifikuan sipas nevojës. 
 
 
Sistemi i Taksave. Sistemi i taksave osmane, në të njëjtën mënyrë si edhe ligjet e 
perandorisë, ndahej ndërmjet atyre që përmendeshin dhe autorizoheshin nga ligji Islam 
(Sheriati) dhe ato që ishin vendosur nga sunduesi, falë të drejtës së tij për të ligjëruar në 
çështjet shekullare që nuk mbulohen nga ligji i shenjtë. Nga taksat më të rëndësishme të 
Sheriatit ishin e dhjeta (“öşür” apo yshyri) kanunore që vendosej mbi prodhimin 
bujqësor; taksa për kokë (“cizye” apo xhizja) që mblidhej mes jomyslimanëve dhe ndahej 
në tri grupe sipas mundësisë për të paguar; zekati apo paraja e bamirësisë, e cila jepej nga 
të gjithë myslimanët e devotshëm në mënyrë të drejtpërdrejtë për të përmbushur një nga 
shtyllat e fesë, por që më pas u kthye në taksë që mblidhej nga shteti, për qëllime 
bamirëse; taksa e bashkisë (ihtisap resmi), që mblidhej nga inspektorët e pazareve 
(muhtesip) ndaj të gjithë artizanëve dhe tregtarëve për linçensimin dhe rregullimin e 
tregjeve; taksa e deleve (agnam resmi) e cila përveç obligimeve kanunore për dele 
përfshinte taksa ‘tradicionale’ shtesë mbi kafshët e tjera; dhe taksa e minierave (maden 
resmi), që i mundësonte shtetit të taksonte një të pestën e fitimit mbi të gjithë minierat 
private. 
 ‘Privilegjet e sunduesit’ apo taksat orfi, njiheshin edhe si taksa të Këshillit 
Perandorak (tekalif-i divanije) ngaqë autorizoheshin me vendime të të fundit. Këto taksa 
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(rüsum) ndryshonin në mënyrë të gjerë në Perandori dhe shpesh referoheshin si taksa 
adat apo tradicionale meqë përmbanin disa forma vendase takse para-osmane. Nga këto, 
taksa avarız (shtëpiake) ishin vendosur mbi fshatrat dhe qytetet për të përmbushur 
nevojat e jashtëzakonshme të shtetit si për të mbështetur ushtrinë dhe funksionarët që 
vizitonin vendin, shpenzimet e fushatave dhe të ndihmës për provincat fqinje që ishin 
goditur nga fatkeqësi natyrore. Me kalimin e kohës, kjo taksë u kthye në taksë të rregullt. 
Një taksë tjetër tradicionale ishte taksa çift resmi, taksa bazë që paguhej nga çdo person, i 
krishterë apo mysliman i Anadollit perëndimor dhe Trakës, për të fituar të drejtën e 
kultivimit të çift-it, që ishte njësia bazë e tokës bujqësore dhe definohej si zona e cila 
plugohej nga një çift buajsh, ku madhësia e saj varionte nga 60 – 150 dynym (1 dynym = 
940 metra katror) në varësi të pjellorisë së tokës. Në zonat ku taksa e çift resmi-t nuk 
zbatohej, mblidhej taksa e spenxhit (“ispenç resmi” apo taksa e kullotave) nga bujqit e 
krishterë. Nomadët i paguanin mbajtësve të mukatave taksa për kullota. Në vendet ku 
zyrtarët vdisnin në krye të detyrës vihej taksa e nüzül bedeli-t. Përveç të lartpërmendurat, 
praktikat feudale njihnin edhe një numër gjobash dhe taksash minore. Taksa kishte për 
urat, gjoba për të shëruar kafshët e sëmura, taksa për tregjet, taksa doganore që i 
vendoseshin tregtisë së brendshme dhe jashtme dhe pagesa për përdorimin e shkallëve 
publike etj. Zyrtarët merrnin edhe bakshishe nga shtetasit për të përmbushur hallet e tyre. 
 E drejta për të mbledhur taksën, konsiderohej nga osmanët si një nga cilësitë 
kryesore të pushtetit. Dhe në fakt, Klasa Qeverisëse, ishte krijuar dhe mbahej nga sulltani 
për këtë qëllim. Të gjitha të ardhurat nga taksat i përkisnin sulltanit për të përmbushur 
pushtetin perandorak (havass-ı hümayun). Në disa raste ai mund dhe në fakt bënte, që 
taksa të caktuara t’ia kalonte përgjithnjë individëve të caktuar si prona private (mülk) apo 
vakëfeve për qëllime fetare, apo edhe në mënyrë të përkohshme individëve në formë 
prone (timaret, zeametet dhe haset) në shkëmbim të shërbimit ushtarak apo administrativ 
që personat jepnin. 
 Për të organizuar procesin e taksambledhjes të gjitha burimet e të ardhurave të 
zotërimeve perandorake ishin organizuar në njësi të quajtura mukata, të cilat ishin 
zhvilluar nga sistemi i ikta-s i perandorive të mëparshme islame. Mukatat-ë ndaheshin në 
pjesë edhe më të vogla në varësi të formës sesi të ardhurat organizoheshin për të shkuar 
ndaj thesarit apo shfrytëzuesit. Ato pjesë nga të cilat dilnin të ardhura për thesarin 
quheshin emanet-e (amanete) dhe mbajtësit e tyre emin (të besuar). Ata paguheshin me 
rrogë nga shteti. Megjithatë këto forma administrative ndesheshin vetëm në qytetet e 
mëdha, në unitet administrative që përfshinin kontrollin e tregjeve dhe mbledhjen e 
taksave doganore, ku kontrolli i operacioneve ishte më i lehtë për arkën e shtetit. Një 
praktikë tjetër, ishte dhënia e mukatave si ferma me taksë (iltizam) ndaj mbajtësve 
(mültezim), të cilët paguanin në shkëmbim shuma të fiksuara vjetore ndaj arkës së shtetit. 
Ata inkurajoheshin në të qenit efiçentë në shfrytëzim, duke mbajtur pjesën e mbetur të 
fitimit për vete. Forma e kundërt e emaneteve ishte timari, ku shfrytëzuesi mbante për 
vete të gjitha të ardhurat në shkëmbim të shërbimeve që i ofronte sulltanit. 
 
 
Struktura Provinciale. Deri më tani ne kemi diskutuar për institucionet e Klasës 
Qeverisëse, përgjithësisht në nivelin e qeverisë qendrore. Megjithatë, ata shtriheshin në të 
gjithë perandorinë në grupime të ndryshme administrative, që formoheshin në nivelet 
provinciale, e mëhallave dhe lokale. 
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 Njësia bazë e qeverisë provinciale në sistemin osman ishte sanxhaku (në arabisht 
liva), të cilin osmanët e trashëgonin nga selxhukët. Termi literalisht nënkuptonte 
“flamuri” i sunduesit apo administratorit, i cili kishte të drejtë të ushtronte funksione 
ushtarake, civile dhe pushtetare dhe të mbante titullin turk të Beut. Shteti origjinal i 
osmanit konsistonte nga sanxhaku i tij i vetëm. Më vonë sanxhaqe të tjera u krijuan në 
Anadoll dhe Rumeli. Ndërsa titulli bejlerbej apo ‘beu i bejve’, që fillimisht e gëzonte 
komandanti i tij suprem apo këshilltari, më pas do të nënkuptonte sunduesin civil të 
territoreve të pushtuara në Rumeli dhe komandantin e forcave osmane aty. Ndërsa 
provincat kufitare osmane organizoheshin nën udhëheqjen e komandantëve të gazinjve, 
atyre u lejohej të gëzonin autonomi nga bejlerbeu në mënyrë që të organizonin më mirë 
operacionet e tyre. Në fund të shekullit të katërmbëdhjetë, një bejlerbej i veçantë u caktua 
për Anadollin, me qendër në Kytahja. Por ai është konsideruar gjithnjë inferior në status 
ndaj bejlerbeut të Rumelisë, pasi zona të tëra që duhet të ishin nën kontrollin e tij në 
zonat kufitare të Anadollit, i kalonin bijve të sunduesit, të cilët kishin postin e Uc Beut në 
sanxhaqet kufitare me përgjegjësi kryerjen e luftimeve kundër armiqve të osmanëve, 
myslimanë apo të krishterë, ndërsa merrnin aftësitë dhe trajnimin e duhur për t’u bërë 
sulltanë një ditë. Një arsye tjetër për superioritetin e bejlerbeut të Rumelisë vinte nga 
fakti se këtë post dhe atë të kryevezirit zakonisht e mbanin personalitetet e larta, ngaqë 
posti ju krijonte mundësitë e ndikimit të Këshillit Perandorak dhe ceremonive. 
 Bejlerbejlikë të tjerë u krijuan edhe në zonat kufitare të perandorisë për ta 
mbrojtur nga armiqtë. Por duke filluar nga shekulli i gjashtëmbëdhjetë termi vali filloi të 
përdoret në mënyrë sinonimore për bejlerbeun, si guvernator. Ky fakt vihet re sidomos 
nëpër provincat e reja, ndërsa termi vilajet nisi të behët termi standart për të përshkruar 
‘provincat’. 
 Provincat nga ana e tyre ndaheshin në sanxhaqe, ndërsa sanxhaqet ndaheshin në 
rrethina (kaza), qytete dhe fshatra. Guvernatorët merrnin gradën e dy-bishtave, në të 
njëjtën mënyrë si vezirët dhe mbanin titullin pasha. Ata gëzonin funksionet ushtarake dhe 
civile bashkë. Ndërsa zyrtarët që caktoheshin nga institucionet e Klasës Qeverisëse në 
Stamboll për t’i ndihmuar ata, fillimisht ishin nën kontrollin e tyre, por më vonë i 
kërkohej të ruanin pavarësinë në mënyrë që të balanconin pushtetin e pashallarëve dhe të 
shmangnin përpjekjet për t’u revoltuar kundër pushtetit qendror. Në shumicën e 
provincave, divan efendisi (sekretari i këshillit) mbulonte korrespondencën dhe 
regjistrimet, ndërsa arkëtari (mal defterdarı) kujdesej për të ardhurat e provincës dhe 
shpenzimet me ndihmën e kethydasë së timarit (“timar kethüdası”, apo togerit të timarit) 
dhe arkëtarin e timarit (timar defterdarı). Kadinjtë (gjykatësit) e provincave ndiqnin 
çështjet juridike dhe ligjore; ndërsa tezkerexhiu (tezkereci) ishte sekretari privat i 
guvernatorit dhe kishte për detyrë lëshimin e të gjitha urdhëresave dhe ligjeve 
provinciale. Ndërsa subashi (“subashı”, shefi i policisë) drejtonte policinë e çdo qyteti 
apo fshati kryesor, sidomos të kryeqendrave që zakonisht shërbenin si sanxhak i 
guvernatorit dhe nga të ardhurat e tij mbuloheshin të gjitha shpenzimet qeveritare nëse në 
provinca të caktuara të ardhurat e tjera ishin caktuar në formën e timarit. Këshilli i 
Provincës (Vilayet Divanı) kishte detyra pothuajse të ngjashme me ato të Këshillit 
Perandorak, duke përfshirë të drejtën e nxjerrjes së ligjeve, të dëgjimit të ankesave dhe 
ndëshkimin ndaj shkelësve të ligjit. 
 Nga shekulli i gjashtëmbëdhjetë e mandej, ne gjejmë dy lloje të veçanta 
provincash. Në provincat e vjetra timariote, të gjitha të ardhurat i jepeshin mbajtësit të 
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timareve, zeameteve dhe haseve, ndërsa guvernatorët dhe zyrtarët e tjerë paguheshin nga 
të ardhurat e sanxhakut qendror dhe disa të ardhura të tjera që caktoheshin për ta. 
Timariotët nga ana e tyre përmbushnin detyrat e mbledhjes së taksave dhe mbajtjes së 
rendit lokal, nën supervizionin e sunduesit të sanxhakut. Megjithatë, në provincat e 
fermave nën taksë që shfaqen në shekullin e gjashtëmbëdhjetë, guvernatorët e 
konsideronin çdo provincë si fermë nën taksë. Ndërsa ata ishin të obliguar të dorëzonin 
ndaj qeverisë qendrore shuma të fiksuara të ardhurash (irsalije), atyre ju lejohej që të 
mbanin pjesën e mbetur të taksave si pasuri personale që ishte shtesë mbi rrogat e tyre 
(saljane) të cilat ju paguheshin nga arka qendrore. Të gjitha provincat evropiane – me 
përjashtim të principatave autonome të Vllahisë, Moldavisë, Transilvanisë dhe Krimesë – 
ishin provinca timariote, siç ishte edhe Anadolli, me përjashtim të pak sanxhaqeve 
kufitare në lindje. Ndërsa në botën arabe, pjesë të Alepos, Tripolit në Siri dhe Damaskut 
trajtoheshin në të njëjtën mënyrë, ndërsa pjesët e tjera së bashku me Egjiptin dhe Afrikën 
Veriore ishin organizuar si ferma nën taksë. Në provincat e fermave nën taksë shumica e 
detyrimeve për sigurinë, mbledhjen dhe caktimin e taksave, kryhej nga zyrtarët e 
qeverisë, duke sjellë në këtë mënyrë të ardhurat qeveritare të rriteshin sa herë rriteshin të 
ardhurat e mbledhura. 
 
 
 
C. Institucionet Ushtarake (Seyfiye) 
 
Osmanët të cilët kishin për detyrë mbrojtjen dhe zgjerimin e perandorisë, ruajtjen e rendit 
dhe sigurisë, kujdesin për shfrytëzimin e drejtë të pasurive dhe mbrojtjen e organizmave 
dhe funksionimit të sistemit, njiheshin si ‘Burrat e Shpatës’ (Ehl-i Sejf) dhe formonin 
Institucionin Ushtarak të Klasës Qeverisëse. 
 
Ushtria Tokësore. Institucioni Ushtarak i perandorisë ndahej në dy grupime kryesore; të 
cilat ishin ushtria tokësore dhe flota. Grupi i parë përbëhej nga ‘shërbëtorët e portës’ 
(kapıkulu, shumës. kapıkulları) dhe forcat e provincave. 
 
1. Ushtria e Kapëkulluve. Kjo ishte ushtria e përhershme në shërbim të sulltanit. Në 
fillimet e saj, shumica e trupave të saj ishin robërit e luftës dhe mercenarët, myslimanë 
ose jo të tillë, ndërsa më vonë radhët e saj formoheshin pothuajse plotësisht nga rekrutët e 
rinj që vinin nëpërmjet sistemit të devshirmesë. 
(a) Trupat jeniçere. Trupa këmbësore e jeniçerëve ishte pjesa më e rëndësishme e ushtrisë 
kapıkulu. Ajo shërbente si krahu ushtarak i klasës së devshirmeve. Trupa në fjalë ndahej 
në 10 batalione (orta) të cilat udhëhiqeshin nga oficerët e quajtur çorbaxhinj (“çorbacı”, 
fjalë për fjalë: “çorbësjellësit”). Pas tyre vinin segbanët (mbajtësit e qenve), të cilët 
ndaheshin në 34 batalione me nga 40 deri në 70 vetë secili, detyra e të cilëve ishte 
shkuarja në luftë dhe gjueti me sulltanin dhe shërbimi si roje të tij personale përgjatë të 
gjithë kohës. Meqënëse ishin njerëzit më të afërt ndaj sulltanit, nga segbanët dilnin 
shumica e oficerëve për trupat e tjera. Ndërsa Selimi I krijoi një grupim special 
batalionesh, të njohur si “ağa bölüks” (trupat komando), të cilët shërbenin si forcë 
personale e agait (komandantit) të jeniçerëve dhe kryenin një sërë detyrash, si mbajtjen e 
qetësisë në kryeqytet, ruajtjen e sulltanit dhe formimin e pjesës kryesore të ushtrisë. Me 
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jeniçerët shoqërohej edhe urdhëri mistik i bektashinjve. Dervishët e urdhërit shërbenin si 
këshilltarët kryesorë të jeniçerëve, kujdeseshin për dijet dhe praktikat fetare të tyre dhe 
shërbenin si hoxhallarë të batalioneve. Gjatë fundit të shekullit të gjashtëmbëdhjetë 
bektashinjtë iu bashkangjitën zyrtarisht trupave jeniçere duke formuar batalionin e 
nëntëdhjetë e nëntë, ndërsa kryedervishi i tyre u emërua çorbaxhi (çorbacı).  
 Trupat jeniçere supozoheshin të qëndronin në gjendje lufte gjatë të gjithë kohës 
dhe ishin gjithnjë të gatshëm për luftë; dhe për rrjedhojë, njerëzve të tyre nuk ju lejohej të 
martoheshin por kërkohej të qëndronin në baraka dhe stërviteshin vazhdimisht. Jeniçerët 
nuk numëronin më shumë se 30.000 vetë në kohën e Sulejmanit dhe si rrjedhojë nuk 
përbënin grupin më të madh të ushtrisë osmane. Megjithatë, falë organizimit, stërvitjes, 
disiplinës dhe profesionalizmit që ata kishin në përdorimin e pushkëve, ushtave, 
shigjetave dhe shpatës, ata përbënin forcën luftuese më të rëndësishme të perandorisë deri 
në shekullin e shtatëmbëdhjetë. Kur nuk luftonin në fronte, jeniçerët ruanin rendin në 
pikat strategjike të perandorisë. Në Stamboll ata ruanin takimet e Këshillit Perandorak 
dhe shërbenin si policët dhe zjarrfikësit e qytetit, përveç mbrëmjeve dhe ditëve të Premte, 
kur atyre ju duhej të kryenin obligimet fetare dhe detyrat më lart kryheshin nga të tjerë. 
Ata shërbenin në mënyrë periodike edhe si roje të dyerve kryesore të qyteteve, qytezave, 
kështjellave dhe stacioneve policore përgjatë perandorisë. Ata shërbenin edhe si policë të 
qyteteve provinciale, për një kohë prej nëntë muajsh, përpara se të ktheheshin në barakat 
e tyre në Stamboll. Ata paguheshin katër herë në vit dhe individët që kryenin akte dhe 
shërbime të vështira merrnin shpërblime financiare. 
(b) Trupa e Artilerisë. Në ushtrinë osmane, zhvillimi i armëve të reja, siç ishin topat dhe 
armët e barutit, hynë me vonesë për përdorim të përgjithshëm. Ndërsa kalorësia feudale i 
rezistonte përdorimit të armëve moderne, trupat e kapıkulu-ve, apo më saktë jeniçerët i 
adoptuan ato menjëherë dhe në mënyrë totale gjatë kohës së Mehmetit II. Ndërsa 
adoptimi i armëve të zjarrit në mënyrë totale nga ushtria osmane do të vinte pas 
dështimeve që mamlukët ju dhanë osmanëve në Anadollin lindor. Në kundërpërgjigje 
ndaj humbjeve në fjalë, sulltani furnizoi jeniçerët me armë të lehta zjarri (harquebuses) 
dhe rriti prodhimin e topave të lëvizshëm dhe mburojave, në mënyrë që armët e reja të 
bëheshin pjesë e të gjithë ushtrisë dhe jo më e grupeve të caktuara. Trupat që kishin për 
detyrë prodhimin dhe shpërndarjen e armëve që përdoreshin nga jeniçerët dhe dërgimin e 
tyre ku ishte nevoja, njiheshin si trupa Xhebexhi. Anëtarët e xhebexhi-ve trajnoheshin 
edhe për shërbime ushtarake, siç ishte arti i përdorimit të armëve të dorës. Ata kishin 
gjithashtu për detyrë policimin e lagjeve të Stambollit pranë barakave të tyre, të cilat 
qëndronin në anën e kundërt të Agja Sofisë në Stamboll. Trupa në fjalë ishte numerikisht 
e vogël por me anëtarë të zgjedhur. Në vitin 1574 ata nuk numëronin më shumë se 625 
vetë, ndërsa më vonë numri i tyre u rrit në mënyrë drastike, si pasojë e procesit të rritjes 
së numrit të trupave dhe rënies së standarteve dhe disiplinës ushtarake, që do të godisnin 
ushtrinë gjatë erës së rënies së perandorisë. 
 Trupa e Topçinjve (Topçu Ocağı) ishte krijuar dhe organizuar në erën e Muratit 
II. Detyrë e saj ishte prodhimi dhe përdorimi i topave. Trupa e topçinjve arriti forcën e saj 
të plotë në kohën e reformave të Bajazitit II. Pas kësaj, ajo mbështeste forcat jeniçere dhe 
feudale në raste betejash dhe rrethimesh dhe kishte për detyrë ruajtjen e kështjellave dhe 
vendeve strategjike. Trupa ndahej në dy grupime bazë – fonderia dhe reparti i zjarrit. 
Barakat dhe fonderitë kryesore të trupës ishin në Stamboll, në zonën e njohur si Tophane 
(Fonderia e Topave), ndërsa trupa vendosej dhe kishte fonderi të tjera edhe në pjesë të 
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ndryshme të perandorisë. Si në rastin e jeniçerëve, edhe trupa e topçinjve ndahej në 
batalione. Në vitin 1574 ajo numëronte rreth 1100 veta ndërsa në shekullin e 
shtatëmbëdhjetë 5000. Meqënëse transporti i topave dhe gjyleve ngadalësonin shumë 
marshimin e ushtrisë, Mehmeti II themeloi sistemin e trupës së Vagonistëve të Topave 
(Top Arabacı) për të transportuar armët dhe municionet gjatë fushatave. Fabrika e 
prodhimit të vagonëve ishte në lagjen e Tophanes, ndërsa barakat e trupës ishin në lagjen 
e Shehireminit. Njësi të tjera vendoseshin edhe në kështjellat dhe qytetet e perandorisë.  
Trupa e vagonistëve të topave ndahej në 63 batalione. Ajo numëronte 400 vetë në vitin 
1574 dhe në shekullin e shtatëmbëdhjetë 622. Për të transportuar topat ekzistonte edhe 
një flotë e vogël me anije të vogla. 
 Dhe përfundimisht, rrethimet e kalave dhe qyteteve kryheshin nga trupa kryesore: 
(1) Gërmuesit (Lağımcıyan) detyra e të cilëve ishte gërmimi i kanaleve nëntokësore për 
tu mbrojtur nga muret dhe topat e armikut dhe (2) Trupa e Mortajistëve (Humbaracıyan), 
detyra e të cilëve ishte transportimi, prodhimi dhe goditjet me mortaja, mina, granata dhe 
bomba, të cilat hidheshin kundër kështjellave armike nga toka apo deti. Trupa e 
gërmuesve, e cila ishte themeluar nga Murati II, ndahej në dy grupe sipas specialitetit. Në 
njërën anë ishin rrogëtarët që ishin pjesë e kapëkulluve dhe shërbenin në ndihmë të 
sulmeve të jeniçerëve kundër fortifikatave. Këta i bashkëngjiteshin trupës së cebecive. 
Ndërsa në anën tjetër, gërmuesit që ishin pjesë e timariotëve, organizoheshin nën 
komandën e ushtrive provinciale për të mbështetur të fundmit gjatë fushatave. Trupa e 
Mortajistëve ndahej gjithashtu në dy pjesë. Njëra pjesë, e cila kishte për detyrë prodhimin 
e armëve i bashkëngjitej trupës së cebecive. Ndërsa ata që kishin specialitet granatimet 
atashoheshin pranë trupës së artiljerëve. Përveç grupeve të mësipërme, ekzistonte edhe 
një grup tjetër mortajistësh. Ata ishin të shpërndarë nëpër kalatë e perandorisë dhe 
mbështeteshin nga timarjotët. Si pasojë, ata nuk drejtoheshin nga udhëheqësit e trupës së 
tyre, por ishin nën komandën e mbrojtësve të kalave dhe gjeneralëve feudalë, edhe pse 
zyrtarisht konsideroheshin të ishin pjesë e ushtrisë së kapëkulluve. 
(c) Kalorësia Kapëkullu. Trupat kapëkullu (kapıkulu) kishin edhe degë kalorësiake në 
formacionet e tyre, që quheshin kalorës kapëkullu (Kapıkulu Süvarileri). Në disa raste, 
kjo trupë kalorësiake ngatërrohet me kalorësinë provinciale, ndërsa ajo ishte trupë më 
vete. Ajo ishte e stacionuar në Stamboll dhe mbahej me rrogë dhe jo nga timaret dhe 
zakonisht njiheshin si “Sipah” (kalorës), “Altı Bolük Halkı” (Njerëz të Gjashtë 
Regjimenteve), apo thjesht si “Bölük Halkı” (Njerëz të Regjimentit) në vend të termit 
“spahi” (sipahi), me të cilin njihej kalorësia feudale. Nga gjashtë divizionet që përbënin 
kalorësinë e kapëkulluve, dy të parët quheshin “ulufexhijan” (“Ulufecıyan”, rrogëtarë) 
dhe ndaheshin në të krahut të majtë dhe të atij të djathtë. Kjo trupë ishte themeluar si 
derivat i kavalerisë me pagesë të Kara Timurtash Pashait, bejlerbej i Rumelisë, gjatë 
periudhës së Muratit I. Divizioni i tretë dhe i katërt i trupës njihej me emërtimin “gureba” 
(të huajt), të cilët ndaheshin po ashtu në të krahut të djathtë dhe të majtë. Kjo trupë 
ndërtohej nga mercenarët myslimanë nga Lindja e Mesme që hynin në shërbimin osman. 
Ndërsa dy regjimentet e fundit, të quajtura “Silahtar” (armëmbajtësit) dhe “Spahi 
oglanlar” (djemtë e spahinjve) ishin organizuar vonë, ndoshta gjatë kohës së Mehmetit I, 
dhe mbaheshin si elita e të gjithë forcës. Në përgjithësi, njerëzit e katër divizioneve të 
para njiheshin si “Katër Regjimentet” (Bolükat-ı Arba’a) dhe vepronin në të dy krahët e 
sulltanit gjatë luftimeve, ndërsa Silahtarët dhe Bijtë e Spahinjve qëndronin vetëm në anën 
e djathtë pranë sulltanit. Anëtarët e trupës së kalorësisë kishin paga dhe status superior në 
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krahasim me ato të këmbësorisë kapëkullu, për këtë arsye punësimi në këtë trupë ishte 
shumë i kërkuar. Anëtarët e trupës dilnin nga nxënësit e Iç ollanëve që nuk 
konsideroheshin mjaft të aftë për të shërbyer në pallat, bijtë e anëtarëve të trupës; 
myslimanët e Lindjes së Mesme, shumica arabë, persianë dhe kurdë; nga anëtarët e 
dalluar të trupës jeniçere dhe në raste të veçanta nga anëtarë të dalluar të trupës së 
kapëkulluve. Gjatë betejave, Bijtë e Spahinjve dhe Silahtarët ishin përgjegjës për ruajtjen 
e sulltanit. Të fundit kishin për detyrë punën e pararojës për pastrimin dhe hapjen e 
rrugëve dhe urave përpara ardhjes së ushtrisë, udhëheqjes dhe ruajtjes së kuajve të 
sulltanit dhe mbajtjes së bishtave të kuajve të sulltanit. 
 Meqënëse kjo trupë ishte masive, barakat e tyre ndodheshin në dalje të Stambollit 
dhe qyteteve të tjera. Secili nga grupet e tyre udhëhiqej nga kethüda jeri (togeri i trupës) i 
cili emërohej dhe përgjigjej përpara agait të trupës. Për të njëjtat arsye si edhe në rastin e 
kalorësisë provinciale, ata evitonin përdorimin e armëve të rënda të dorës dhe përdornin 
harqe dhe shigjeta, thika, jataganë, ushta dhe sëpata. Ndërsa në shekullin e 
gjashtëmbëdhjetë trupa në fjalë numëronte rreth 6.000 vetë, në fundin e shekullit të 
shtatëmbëdhjetë numri i saj shkoi në 20.844 vetë dhe në fillim të shekullit të 
tetëmbëdhjetë ishte 22.169 vetë. 
 
2. Forcat Provinciale. Pjesa më e madhe e ushtrisë osmane vinte nga provincat, ku hynin 
forca e spahinjve – kalorësisë, sulmuesit akıncı, ushtarët e ndryshëm dhe trupat që 
mbaheshin nëpër kështjella, rrugëkalime dhe vendet e ndryshme strategjike.  
 
(a) Spahinjtë Timariotë. Pjesa më e madhe e kalorësisë që i shërbente sulltanit gjatë 
fushatave, vinte nga mbështetja dhe begatia që sillte sistemi i timarit. Ne e kemi analizuar 
më lart timarin dhe funksionet e tij administrative dhe financiare. Po në anën militare, 
çfarë roli gëzonte ai? Timariotët që gëzonin të drejtën e shfrytëzimit të tij, e gëzonin këtë 
të drejtë si dirlik, apo e ardhur me të cilën ata jetonin dhe në shkëmbim ofronin shërbimet 
e tyre për shtetin, që kishin përgjithësisht karakter ushtarak. Timari në këtë mënyrë 
kompensonte rrogën që merrnin zyrtarët dhe ushtarakët e shtetit, si shpërblim për 
shërbimin e tyre të vazhdueshëm ushtarak dhe gatishmërisë që tregonin për të luftuar në 
çdo moment, duke sjellë me vete çdo armë, furnizime dhe ushqime që nevojiteshin gjatë 
luftës, duke mos i krijuar probleme arkës së shtetit.  
 Timaret ndaheshin në tre grupe sipas specifikës së të ardhurave të tyre dhe 
rëndësisë së shërbimit që ata ofronin. Timaret e rregullt nxirrnin të ardhura jo më të 
shumta sesa 19.999 akçe në vit. Ata i jepeshin kalorësve që dalloheshin në luftë apo në 
rrugë të tjera. Ndërsa timaret që prodhonin nga 20.000 deri në 99.999 akçe për vit, 
klasifikoheshin si zeamete dhe i jepeshin timariotëve që dëshmonin aftësi dhe trimëri të 
rralla në betejë dhe edhe anëtarëve të Klasës Qeverisëse që kishin pozicione me rëndësi 
në qeverinë e Stambollit apo në ushtrinë e përhershme. Ndërsa timaret që prodhonin më 
shumë se 100.000 akçe në vit, njiheshin si hase. Fillimisht ato ishin prona të sulltanit apo 
anëtarëve të familjes së tij, por më pas i ishin dhënë kryevezirëve dhe ministrave që 
favorizoheshin nga sulltani. 
 Ofruesve që ju kërkohej shërbimi ushtarak për në luftë, në beteja duhej të sillnin 
kuaj, armë, ushqime dhe furnizime të tjera për vete dhe ushtarët (xhebeli) që ata ofronin 
në varësi të të ardhurave që kishin. E ardhura bazë e timarit e cila njihej si këllëç (“kılıç”, 
shpatë), apo iptida (fillestare) zakonisht ishte 6000 akçe për vit në Rumeli dhe nga 1500 
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deri në 3000 Anadoll dhe Azi. Kjo ishte e ardhura bazë që mbajtësi duhej të kishte me 
vete për të mbështetur veten në ushtri me armë dhe shërbim, kur të ishte nevoja. Për çdo 
3000 akçe të ardhura shtesë që timariotët kishin dhe 5000 akçe nga mbajtësit e 
zeameteve, kërkohej që në fushata me ato para të sillej dhe mbahej një ushtar – xhebeli – 
shtesë së bashku me kalin e tij. Aktet dhe shërbimet heroike në luftë i jepnin mbajtësve të 
timareve shpërblime (terakki) që shkonin nga 3000 deri në 5000 akçe në vit. Të ardhurat 
e dhëna i shtoheshin të ardhurave iptida, gjë që detyronte timariotin të rriste numrin e 
xhebelinjve në luftë, ndërsa në të njëjtën kohë të parit i rritej edhe masa e timarit e cila 
mund të bëhej zeamet apo edhe hass, nëse pikët që mblidhte në luftë ishin të 
mjaftueshme. 
 Kur një timariot vdiste, pjesa e iptida-së që ai kishte, i trashëgohej djalit më të 
madh nëse ai ishte madhor në moshë dhe i aftë për të kryer shërbimin ndaj perandorisë. 
Por pjesët e fituara si shpërblime (terakki) normalisht duhet ti ktheheshin rezervave 
tokësore që sanxhakbeu i provincës mbante për të shpërblyer timariotët e tjerë në zonën e 
tij. Ndërsa kur djali i spahiut timariot nuk ishte në moshë, atij i lejohej të vendoste një 
xhebeli në vendin e tij, ku i fundit shpesh shërbente si mësues i të parit për t’i mësuar 
detyrat në mënyrë që një ditë të merrte në dorë timarin. Në rastet kur spahiu plagosej apo 
ishte tepër i vjetër për të luftuar, ai tërhiqej në pozitat e iptidasë, ku kishte të drejtë të 
shfrytëzonte timarin e tij origjinal nën rregullin e të drejtës së shpatës (kılıç hakkı), ndërsa 
pjesa e mbetur e timarit i kalonte të birit apo spahinjve të tjerë. 
 Bijtë më të vegjël zakonisht merrnin timare me iptida paksa më të vogla sesa ato 
të prindit të tyre, kur ato ishin të mundshme. Por atyre nuk ju lejohej të vepronin si 
vëllezërit e tyre më të mëdhenj që të mbanin iptida dhe punësonin një xhebeli ndërsa 
ishin minorenë. Ndërsa në rastet kur timarioti vdiste duke mos lënë ndonjë djalë pas, 
prona e tij i kthehej sanxhakbeut për t’ia dhënë një kalorësi tjetër të aftë, i cili zakonisht 
ishte dikush që kishte shërbyer si xhebeli më parë. Kur bejlerbeu u bënte thirrje 
kontingjenteve feudale të provincës së tij për luftë, bejlerët e sanxhaqeve ngarkoheshin 
me detyrën e thirrjes dhe komandimin e të gjithë timariotëve dhe xhebelinjve të zonës së 
tyre dhe heqjen e pronave ndaj atyre që nuk i përgjigjeshin thirrjes apo që nuk sillnin 
numrin e duhur të xhebelinjve. 
  Spahinjtë jetonin në fshatrat ku ishin vendosur tokat e timareve të tyre. Ata 
mblidhnin taksat e tokës nga fshatarët – zakonisht kjo ndodhte në mal si rrjedhojë e 
mungesës së parave dhe tregjeve ku fshatarët mund të shisnin mallrat e tyre – dhe të 
ardhurat e marra i shpenzonin për të mbajtur veten dhe xhebelinjtë. Fshatarët ishin të 
detyruar t’i ofronin timariotit edhe një kohë punë pa pagesë, të ngarkonin për të bar, 
kashtë dhe dru. Megjithatë detyrimi konkret nuk ishte i qartë, pasi shumë varej nga 
traditat feudale që ekzistonin që përpara pushtimit osman. Fshatarët që punonin në tokë 
kishin të drejtë të qëndronin në to për sa kohë që i mbillnin tokat dhe paguanin taksat, 
duke detyruar në këtë mënyrë feudalin të ketë nevojë për punën e tyre. Rajanët tokën 
mund t’ia trashëgonin fëmijëve të tyre, por nuk kishin të drejtë ta lëshonin apo shisnin pa 
lejen e timariotit. Në rastet kur bujku vdiste apo largohej dhe toka mbetej bosh, timarioti 
kishte të drejtë t’ia jepte dikujt tjetër nëse i fundit binte dakort ta kultivonte dhe pranonte 
të paguante taksat. Timariotët kishin të drejtë që tokat e lira t’i lëshonin me qera ndaj 
fshatarëve që pranonin të paguanin qera vjetore dhe prodhimin ta mbanin për vete. Përveç 
taksave të përfituara nga kultivuesit, timariotët zakonisht mbanin për përdorim personal 
edhe një çiflig, të cilin e punonin me punëtorë me pagesë dhe punën që bujqit i 
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detyroheshin. Në rastet kur një timarioti i largoheshin nga toka bujqit dhe ata gjendeshin 
duke punuar në tokat e krahinave pranë të tij, spahinjtë kishin të drejtë të apelonin ndaj 
kadive vendas për të detyruar ligjërisht fshatarin që të kthehej në tokën e mëparshme. 
Ndërsa në rastet kur bujku që kishte braktisur fermën kthehej në artizan dhe nga kjo punë 
nxirrte të ardhura, spahiu kishte të drejtë ta gjobiste dhe kërkonte kompensim nga bujku 
nëpërmjet taksës së quajtur çift bozan resmi apo ‘taksa për ndërprerjen e bujqësisë’. 
 Detyrë e spahinjve nuk ishte vetëm kultivimi dhe mbledhja e taksave në timarin e 
tij, por edhe mbajtja e rendit nëpër fshatra, ku në të shumtën e rasteve punën e policimit e 
kryenin xhebelijtë e tij. Në rastet kur ata vendosnin gjoba për krime të lehta, gjysma e 
kësaj shume i kalonte spahiut ndërsa pjesa tjetër sanxhak beut. Ndërsa në rastet kur për të 
vendosur gjoba kërkohej edhe ndërhyrja e kadiut, pjesëtar në ndarjen e gjobës bëhej edhe 
ky i fundit.  
 Në rastet kur spahinjtë kërkoheshin të shërbenin në luftë, sanxhakbejtë e çdo 
province kujdeseshin që për çdo 10 spahinj, 1 të ngelej në sanxhak për t’u kujdesur për 
rendin dhe mbledhjen e taksave në kohën që të tjerët ishin në luftë. Në të njëjtën mënyrë, 
në raste luftërash, sanxhakbejtë caktonin zyrtarë zëvendës që të ushtronin autoritetin e 
tyre mbi spahinjtë. Allajbejtë caktoheshin të komandonin mbi 1000 spahinj. Zakonisht 
gjatë dimrit spahinjtë ktheheshin nëpër shtëpi për të përmbushur obligimet që i prisnin. 
Por në rastet kur ju duhej të qëndronin larg, ata zgjidhnin 5 deri në 10 prej tyre të 
ktheheshin në sanxhak për të mbledhur të ardhurat e duhura (harçlıkçıs), me të cilat 
siguroheshin paratë dhe furnizimet e duhura për të mbajtur të fundmët në fushatat e 
viteve që vinin. Allaj bejtë zakonisht shpërbleheshin për shërbimin e tyre me zeamete në 
të njëjtën zonë ku shërbenin apo përreth saj. 
 Në vitin 1527, menjëherë pas ardhjes në pushtet të Sulejmanit, në Perandori 
numëroheshin 37.521 timariotë, nga të cilët 27.868 ishin spahinj të rregullt, të cilët së 
bashku me xhebelijtë e tyre formonin një forcë kalorësiake prej 70.000 deri në 80.000 
vetë, ndërsa kapıkulutë formonin në rastin më të mirë 27.900 vetë. Për më tepër në 
Perandori kishte 9.653 timariotë që shërbenin si anëtarë të garnizoneve të kalave: 6.620 
në Evropë, 2.614 në Anadoll dhe 419 në botën arabe. Në kohën në fjalë, timariotët 
mbanin për vete 46 përqind të të ardhurave të taksës së tokës në Rumeli, 56 përqind në 
Anadoll dhe 38 në botën arabe, ndërsa të ardhurat e mbetura i kalonin arkës së shtetit 
nëpërmjet fermave nën taksë apo pronave private dhe fondacioneve.3 Në vitin 1607, Ajn-i 
Ali Efendi njoftonte se në Perandori kishte 44.404 timare të cilët mobilizonin një forcë 
prej 105.339 vetash. Nga raportimi i mësipërm kuptohet se supremacia ushtarake osmane 
nuk vinte nga superioriteti numerik i ushtarëve të saj, siç pretendohej shpesh nga armiqtë 
e mundur në Evropë. Superioriteti në cilësinë e komandës, disiplinës, stërvitjes dhe 
taktikave duket të ketë qenë faktori vendimtar. 
 
 
(b) Rojet Specialë të Provincave. Forcat speciale që kishin provincat e perandorisë, 
shërbenin si ruajtës. Nga rojet më të rëndësishëm ishin ruajtësit e kalave, ruajtësit 
derebent dhe forcat e përhershme ushtarake.   

                                                 
3 Omer Lutfi Barkan, “Osmanli Imperatorlugunda buyuk nufus ve arazi tahrirleri ve hakana mahsus 
istatistik defterleri,”Istanbul Universitesi, Iktisat Fakultesi Mecmuasi, 2 (1940), 20-59 (esp.51), 214-247; 
dhe Barkan, “Timar,” IA, XII 286-323 (esp.288) 
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(i) Rojet e Fortesave. Përgjatë perandorisë shtriheshin shumë kala, të cilat ishin brenda 
dhe jashtë qyteteve dhe shërbenin jo vetëm për të ruajtur kufijtë por edhe për të siguruar 
pushtetin mbi feudet. Në shumicën e rasteve, pjesa më e mirë e rojeve të garnizoneve të 
kalave vinte nga njësitë jeniçere. Përveç tyre ishin edhe Azapët. Trupa e tyre u krijua për 
të parën herë në shekullin e katërmbëdhjetë në Menteshe dhe principatat osmane si 
marinë detare, ndërsa më vonë u kthye në forcë të lehtë harkëtarësh që vepronte në linjën 
e parë të artilerisë dhe jeniçerëve, për të mbajtur armikun larg ndërsa trupat e rregullta 
përgatiteshin për të sulmuar. Azapët filluan të shërbejnë nëpër garnizonet e kalave në 
fund të shekullit të katërmbëdhjetë. Detyra e tyre ishte roja e natës dhe në rastet kur 
anëtarët e tjerë të garnizonit ishin jashtë kalave në shërbim të ushtrisë, apo për të 
vendosur rendin dhe mbledhur taksat në zonat që mbikëqyrnin, ata ruanin fortesat. Azapët 
ishin trupë ushtarake me pagesë, si jeniçerët, por origjina e tyre nuk rridhte nga 
devshirmetë e krishterë por nga turkmanët e Anadollit. Atyre ju lejohej martesa dhe 
trashëgimi i posteve ushtarake ndaj bijve. Duke filluar nga shekulli i gjashtëmbëdhjetë 
Azapët që i bashkoheshin ushtrisë perandorake nga kalatë e perandorisë, nisën të 
ndihmojnë trupat e tjera si gërmues, ura dhe rrugë ndërtues, duke zëvendësuar trupat 
Xhebexhi në funksionet e mësipërme, kur trupa e fundme nuk furnizohej rregullisht nga 
sistemi i devshirmesë. Në kohën në fjalë, të gjithë meshkujt myslimanë të zonave kufitare 
e kishin për detyrë të rekrutoheshin në trupën e Azapëve. Për çdo vit në çdo 20 deri në 30 
shtëpi ishte e detyrueshme të nxirrej një i ri për t’ju bashkuar trupës, ndërsa të tjerëve ju 
kërkohej të siguronin ushqimet dhe armët që do t’i nevojiteshin ushtarit. Në mesin e 
shekullit të gjashtëmbëdhjetë, trupa u nda zyrtarisht në dy pjesë: në Kale Azapları (apo 
Azapët e Kalave) dhe Deniz Azapları (apo Azapët e Detit). Me këtë ndarje trupa do të 
shkonte deri në shekullin e nëntëmbëdhjetë, kur reformat e Mahmutit II do ta 
transformonin. 
 Njësitë e tjera të rëndësishme që shërbenin në kalatë osmane ishin edhe 
vullnetarët (Gönüllüyan). Kjo trupë ishte formuar fillimisht duke rekrutuar luftëtarë nga 
popullatat vendase, duke përfshirë edhe të krishterët që konvertoheshin në islam dhe në 
këtë mënyrë i bashkëngjiteshin këtij segmenti të Klasës Qeverisëse. Trupa në fjalë ndahej 
në njësinë këmbësore dhe kalorësiake dhe njerëzit e saj paguheshin zakonisht nga fshatrat 
e tyre dhe jo nga arka shtetërore. 
 
(ii) Rojet Derbent. Kur flasim për forcat provinciale që ruanin rendin, ruanin kufijtë dhe i 
bashkoheshin luftës kundër të pafeve përtej kufijve, ne nuk mund të harrojmë një grup 
osman i cili qëndronte ndërmjet Klasës Qeverisëse dhe popullit. Trupa në fjalë përbëhej 
në pjesën më të mirë nga shtetas jomyslimanë– disa të konvertuar dhe disa jo dhe disa të 
lindur mysliman – ku grupi i fundit gëzonte njëfarë të drejte për të udhëhequr dhe 
gëzonte disa privilegje të vogla në uljen e taksave, nëpërmjet ligjeve të nxjerra nga 
sulltani mbi ‘të drejtën e ligjërimit’ (örf) që ai gëzonte. Grupi në fjalë hynte nën sferën e 
ligjit për “njerëzit e orfit”. Nga njerëzit më të spikatur mes derebejve, që në fakt përbëjnë 
forcat më pak të njohura osmane, ishin ata që ruanin derbentët, apo shtëpitë mbrojtëse të 
fortifikuara, të cilat ndërtoheshin për të drejtuar dhe komanduar rrugët ushtarake dhe 
tregtare, rrugëkalimet malore, pikat strategjike kufitare dhe rrugët që kalonin përmes 
fshatrash. Sistemi derbent osman u zhvillua mbi sistemin mbrojtës tutkavul të ilhanidëve 
për mbrojtjen e karvanëve dhe rrugëve. Suksesi i këtij sistemi i pa derbentët të përhapen 
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gjerësisht që në shekullin e katërmbëdhjetë, duke u praktikuar edhe në tokat e Krimesë 
Tartare, Hordhinë e Artë dhe veriun e Detit të Zi. 
 Organizimi i parë formal i derbentëve u zhvillua gjatë mesit të shekullit të 
pesëmbëdhjetë, kur banorë myslimanë dhe të krishterë nisën të punësoheshin për të 
ruajtur fshatrat e tyre dhe për të mbajtur rrugët kryesore dhe urat në gjendje të mirë. Me 
kalimin e kohëve, derbentët shpesh bëhen shkas për zhvillimin e fshatrave, popullatat e të 
cilave kishin për detyrë shërbimin dhe mbajtjen e tyre. Gjatë kësaj periudhe organizata 
dhe numri i derbentëve sa vinte dhe rritej, në opozitë me numrin e ushtrisë së rregullt e 
cila sa vinte dhe dobësohej si pasojë e vështirësive ekonomike dhe sociale të kohës. Në 
shumë raste hanet dhe karvansarajet e themeluara fillimisht për të strehuar tregtarët dhe 
udhëtarët e ndryshëm, u kthyen në derbentë dhe një ndër arsyet e shumta ishte edhe 
vetëmbrojtja. Emri martolos fillimisht i jepej ushtarëve të krishterë, zakonisht mbajtësve 
të feudeve nën bizantinët, serbët dhe bullgarët, që hynë në shërbim të sistemit ushtarak 
osman për të siguruar zotërimet e tyre nën sistemin e timarit. Në fund të shekullit të 
pesëmbëdhjetë, këta martolos kryenin shërbime ushtarake në shumicën e kalave osmane 
të themeluara përgjatë Danubit dhe në Hungari, në kohën kur këto toka iu shtuan 
zotërimeve osmane nga Sulejmani i Madhërishëm. Sulejmani përdori aq shumë martolos 
për të mbajtur derbentët në provincat kristjane saqë emri Derbentçi dhe martolos nisi të 
marrë të njëjtin kuptim. Me kalimin e kohëve, përveç ushtarëve të rregullt me pagesë 
nisën të rekrutohen edhe shumë të krishterë vendas si trupa ndihmëse, të cilët në 
shkëmbim përfitonin ulje taksash. 
 Në shumë vende derbentët rridhnin edhe nga pasardhësit e nomadëve turkmanë. 
Në Rumeli ata njiheshin me emrin jërykë (“yörük”, nomadë) ndërsa në Anadoll me emrin 
turkmanë (türkmen). Duke u ndarë zakonisht në batalione prej 25 deri në 30 veta, anëtarët 
e trupës shërbenin në fushata në mënyrë rotative, ku prej tyre vetëm 5 dilnin në luftë. 
Pjesa që mbetej qëndronte në shtëpi dhe i paguante atyre që shkonin 50 akçe për fushatën 
në shkëmbim të shërbimit. Shumica e anëtarëve të këtyre grupeve mbahej duke kultivuar 
pjesë të vogla tokash që ju liheshin në përdorim, ndërsa nuk ju kërkohej asnjë taksë – nga 
rrjedh edhe vetë emri i tyre, “müsellem” (të pa obliguar). Në fund të shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë ekzistonin 1294 jërykë, të gjithë myslimanë. Por shumica e 1019 
myselemëve të të njëjtës periudhë ishin të krishterë, që thërriteshin vontenuk kur ishin 
bullgarë. Ata kujdeseshin për kuajt e zyrtarëve të lartë osman apo shërbenin si mbajtës 
fajkuajsh (dogancı) për sulltanin dhe anëtarët e shtëpisë së tij. 
 Derbentët kompensoheshin për punën e tyre ose duke ju dhënë timare në zonat ku 
ata banonin ose duke u përjashtuar nga taksat. Ata shpesh mblidhnin edhe pagesa nga 
personat që ata mbronin përgjatë rrugëve, ndërsa në raste të tjera ju duhej të paguanin 
kompensime për personat e grabitur ndërsa kalonin në tokat që ata ruanin. Pozita e 
derbentëve, zakonisht trashëgohej. Në disa raste për të kryer detyrën e derbentit dhe për 
të mbuluar të ardhurat e tyre ngarkoheshin fshatra të tëra, të cilat dërgonin burra për të 
shërbyer në formë periodike dhe ju paguanin edhe shpenzimet. Shërbimet e mësipërme 
kompensoheshin nëpërmjet përjashtimit nga taksat.4  
 
 

                                                 
4 Cengiz Orhonlu, Osmanli Imparatorlugunda Derbend Teskilati, Instanbul, 1967 
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(iii) Forcat Sulmuese. Përgjatë të gjithë shekullit të gjashtëmbëdhjetë, pjesa më e mirë e 
kufijve osmanë me të krishterët e pafe nuk ruhej nga garnizonet e rregullta por nga forca 
speciale sulmuese, gazinjtë, apo përndryshe të njohur si akıncı (sulmues), të cilët 
grumbulloheshin në zona speciale kufitare nën komandën e bejlerëve kufitarë (uc bejs). 
Duke formuar një lloj kalorësie të lehtë, akinxhitë kishin për detyrë sulmimin e territoreve 
armike, marrjen e armëve, parave dhe skllevërve dhe mbajtjen e forcave armike gjithnjë 
nën terror në mënyrë që të mos gjenin kohë për të sulmuar osmanët apo përgatisnin 
mbrojtjen kundër ushtrisë së rregullt osmane. Udhëheqësit e akinxhinjve (akıncı) dhe 
pasuesit e tyre zakonisht nuk detyroheshin të paguanin taksa, ndërsa mbanin zona të tëra 
si timare të trashëgueshëm, ku paratë që përfitonin nga të fundit kalonin për të financuar 
operacionet luftuese. Pozitat e akinxhinjve trashëgoheshin nga ati te i biri ndër breza. 
Akinxhinjtë vazhduan të vepronin deri në vitin 1595, kur kryeveziri Koxha Sinan Pasha e 
shkriu trupën pas humbjeve masive që ajo pësoi në Vllahi. Trupat dhe tokat e tyre pas 
kësaj ju bashkuan trupave të rregullta në provincat që ata jetonin. Pas shkrirjes së trupës, 
sulmet kundër territoreve të të pafeve kryheshin nga jërykët dhe njerëz profesionistë që 
dërgoheshin nga tartarët e Krimesë për këtë punë. 
 Përveç sulmuesve të mësipërm, ishin edhe delinjtë apo “të marrët”. Ata 
thërriteshin kështu si pasojë e forcës së sulmeve të tyre, edhe pse disa versione të tjera 
pretendojnë se emri i tyre ishte një shtrembërim i emërtimit “delil” (udhëtregues), i cili i 
ishte dhënë organizatës së tyre në kohët e hershme. Delinjtë, trupa e të cilëve ishte 
ndërtuar në fund të shekullit të pesëmbëdhjetë, ishin shumica me origjinë kroatë, serbë 
dhe boshnjakë të konvertuar në islam që i shërbenin sulltanit. Megjithatë, në shërbim të 
delinjve kishte edhe disa turq. 
 
 
 
Organizimi dhe Strategjia e Fushatave Osmane. Për të organizuar fushatat ushtarake, 
osmanët mbështeteshin në një sistem të mirorganizuar spiunazhi. Rrugët e ndjekura në 
fushatat e mëhershme, në disa raste që përpara një shekulli, i shërbenin taktikave të 
luftës. Një faktor që ndikonte thellësisht në vendosjen e bazave kryesore dhe rrugëve të 
fushatave ishte gjeografia. Në Anadoll, Erzurum – tek të cilët shkohej nëpërmjet Detit të 
Zi nga Stambolli apo nëpër tokë nga Dijarbakiri – ishte baza kryesore e fushatave veriore 
drejt Kaukazit apo lindoreve drejt Iranit dhe Azerbajxhanit. Dijarbakiri dhe Vani 
shërbenin si baza për fushatat kundër Sirisë dhe Azerbajxhanit, ndërsa në kohë të tjera 
përdorej edhe Mosuli dhe Alepo. Për fushatat që shkonin drejt veriut të Dnieperit dhe 
Dniesterit, portet danubiane të Ochakovit, Kilburunit, Akkermanit dhe Kilia ishin të 
rëndësishëm, ndërsa në raste të tjera si baza për sulme përdoreshin edhe Ismaili, Ibraili, 
Silistria dhe Rusçuku. Fushatat drejt pjesëve të mesme të Danubit lëshoheshin nga 
Stambolli për në Edrene, nëpërmjet Maleve të Ballkanit për në Filibe dhe Sofje për në 
Nish dhe më pas ngriheshin sipër për në fushën e Moravës për në Beograd. Për sulmet 
matanë Danubit shërbente Hungaria, ku fusha e lumit Tisza i çonte drejt Transilvanisë pa 
pasur nevojë që të kalonin malet Karpate nga Vllahia. Lumenjtë Sava dhe Drava 
shërbenin për të pasur akses të kollajtë në Bosnje dhe që andej ushtria osmane mund të 
kalonte nëpër fushat malore për të arritur në Mal të Zi, Hercegovinë dhe Dalmaci dhe për 
në brigjet e Adriatikut. Dhe së fundi, Selaniku shërbente si baza kryesore për fushatat që 
ndërmerreshin në Greqi dhe Shqipëri. 
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 Si rrjedhojë e natyrës pjesërisht feudale të ushtrisë dhe nevojës që sulltani dhe 
ushtria e tij kishin për t’u kthyer në Stamboll herë pas here, të shoqëruara këto me kushtet 
jashtëzakonisht të këqija të rrugëve gjatë dimrit, fushatat kryheshin zakonisht ndërmjet 
muajve prill dhe shtator, ndërsa gjatë muajve të dimrit ushtria çmobilizohej. Fushatat e 
reja zakonisht planifikoheshin menjëherë pas çmobilizimeve, gjatë tetorit dhe nëntorit. 
Gjatë dy muajve të tjerë – ndërsa timariotët ishin në timaret e tyre duke mbledhur taksat 
dhe furnizime – urdhëra dërgoheshin për t’u organizuar për fushatat që nisnin në prill. 
Zakonisht, mbledhja e  të gjithë ushtrisë ishte e pamundur përpara fillimit të korrikut, gjë 
që sillte fushatat të kryheshin gjatë muajve të gushtit dhe shtatorit, ndërsa afrimi i dimrit 
dhe pakësimi i furnizimeve ushqimore dhe kashtës për kafshët detyronin ushtrinë të 
tërhiqej dhe shpërndahej në tetor përpara se të ishte tepër vonë. Si pasojë e këtyre 
kushteve fushatat që shkonin përtej Hungarisë veriore apo Anadollit lindor ishin 
pothuajse të pamundura të kryheshin nga sulltani brenda një viti të vetëm. 
 Përgatitjet e fushatave kërkonin mbledhjen e furnizimeve dhe materialeve 
luftarake të shumta. Më e vështirë sesa këto ishte më pas shpërndarja e ushqimit dhe 
kashtës për njerëzit dhe kafshët e tyre. Së bashku me ushtrinë, silleshin edhe tufa të tëra 
me bagëti dhe dele; ku edhe fshatarët që jetonin pranë linjave të marshuesve furnizonin 
ushtrinë me kafshë, miell dhe ushqime të tjera, për të cilat në disa raste kompensoheshin. 
Edhe pse qeveria nuk ndërhynte në rregullimin e tregtisë dhe bujqësisë, ajo inkurajonte 
mbjelljen e grurit dhe orizit përgjatë vijave të marshimit të ushtrisë në mënyrë që ato të 
ishin aty kur të ndihej nevoja. Për të tërhequr karrocat edhe topat e ushtrisë, në Rumeli 
rriteshin apostafat qe dhe buaj, ndërsa për rrugët e shkurtra përdoreshin mushka dhe kuaj 
që vinin nga pjesa e poshtme e Danubit dhe deve që vinin nga Anadolli dhe bota arabe. 
 Fushatat luftarake hapeshin me ceremoni të detajuara dhe rituale fetare. Për këtë 
dy nga gjashtë bishta-kuajt që mbante sulltani, apo një nga tre bishta-kuajt që mbante 
kryeveziri (nëse i fundit ishte përgjegjës për fushatën), vendoseshin në oborrin e parë të 
pallatit në Stamboll për të treguar se po kryheshin përgatitjet për fushatë ushtarake. Më 
pas këto bishta-kuajsh i dërgoheshin një ditë më parë ushtrisë për të treguar ardhjen e 
kohës për luftë, ndërsa lagja perëndimore e Stambollit, Davut Pasha shërbente si vend 
kampimi i natës së parë përpara se ushtria të nisej për në Evropë, ndërsa Yskydari, 
matanë Bosforit shërbente për kampimin për sulmet drejt Anadollit. Largimi i ushtrisë 
nga Stambolli shoqërohej me ardhjen e kontingjenteve nga esnafët e ndryshëm të cilët 
dërgonin zanatçinjtë e tyre në shoqëri të ushtrisë për t’i shërbyer dhe për të tregtuar me të. 
Më pas vinin trupa jeniçere dhe të tjerët, së bashku me anëtarët e Klasës Qeverisëse, që 
udhëhiqeshin nga sulltani apo kryeveziri, ndërsa ndaheshin me ata që linin pas. Ishte në 
traditën e sulltanit, kryevezirit dhe të gjithë zyrtarëve të rëndësishëm të shkonin me 
ushtrinë, së bashku me shërbëtorët, pasuritë dhe shpenzimet e tyre. Përpara se ushtria të 
largohej, në Stamboll caktoheshin zëvendësa (kaymakam) për të përmbushur detyrimet e 
personave që shkonin në luftë. Por kjo politikë u ndryshua pas kalimit të sundimit të 
Sulejmanit. Pas kësaj, zëvendësit ishin ata që shoqëronin ushtrinë ndërsa zyrtarët e 
rëndësishëm qëndronin në Stamboll. 
 Ndërsa ushtria niste marshin e saj, një kujdes i veçantë i kushtohej rrugëve nga 
ajo do të kalonte. Përpara marshimit, për të riparuar rrugët dhe urat direktiva nxirreshin; 
nëpër rrugë shenja caktoheshin me blloqe gurësh dhe drurësh për të treguar drejtimin e 
marshimit në rastet kur ushtria nuk ndiqte rrugë të rregullta. Përgjatë shumicës së 
shekullit të gjashtëmbëdhjetë, sulltanët ruajtën një disiplinë tepër strikte për ushtrinë gjatë 
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marshimit, duke dënuar çdokënd që mund të shkaktonte ndonjë dëm ndaj pronave që 
ndesheshin rrugës dhe paguanin kompensime për dëmet e shkaktuara. Ushtria osmane 
përbëhej nga pararoja që përbëhej nga akinxhinjtë, delinjtë dhe jërykët të cilët hapnin 
rrugën dhe përgatisnin ardhjen e ushtrisë; më pas nga një pararojë kalorësie speciale të 
udhëhequr nga Çarhacıbashi; trupa jeniçere dhe të tjerë; dhe më pas vinte sulltani dhe 
zyrtarët e tjerë, i cili rrethohej nga të dy anët nga kalorësia feudale e cila i ruante edhe 
shpinën gjithashtu. 
 marshimi zakonisht kryhej gjatë orëve të herëta të mëngjesit deri në mesditë, pas 
të cilave ndërtohej edhe kampimi i ushtrisë. Në qendër të kampit vendoseshin tendat dhe 
shërbyesit e sulltanit dhe anëtarët e tjerë të rëndësishëm të Klasës Qeverisëse, të cilët 
rrethoheshin nga jeniçerët dhe trupat e tjera të pallatit, të cilat formonin edhe forcën 
kryesore. Më pas fushonin forcat e feudalevë provincialë dhe trupat e tjera nga provincat 
jo-feudale, të cilët në shumicën e rasteve udhëhiqeshin nga guvernatorët apo komandantët 
e tyre. Gjatë marshimit mbahej një disiplinë e lartë. Ushtarëve ju ndalohej pija dhe ju 
kërkohej të qëndronin gjithnjë të pastër duke u qethur dhe larë vazhdimisht – dhe në 
kampe mbahej një qetësi e përgjithshme – gjë që ishte krejt ndryshe në ushtritë e armiqve 
të krishterë në këtë kohë. 
 Gjatë betejave, jeniçerët dhe trupat e tjera stacionoheshin përreth sulltanit dhe 
kryevezirit dhe formonin qendrën kryesore të taktikave osmane, edhe pse ata ishin 
numerikisht të paktë në krahasim me forcat e tjera. Ata mbroheshin nga kanale dhe 
rrethoheshin nga topa dhe karrot e luftës, ndërsa spahinjtë ju mbronin krahët ndërsa 
manovronin për të futur në kurthe apo për të rrethuar armikun ndërsa ai përpiqej t’i 
afrohej qendrës. 
 
 
Forca Detare. Osmanëve ju desh kohë derisa zhvillimi i flotës së tyre nga ana strukturale 
dhe organizative të arrinte gradat e forcave tokësore. Për shkak se lufta tokësore përbënte 
bazën e strategjive osmane të pushtimit – ndërsa flota nuk bënte më shumë sesa të 
mbronte brigjet dhe ngushticat dhe transportimin e ushtarëve – oficerët e forcave tokësore 
do të mbanin shumicën e pozitave dhe posteve të rëndësishme në Perandori dhe 
përfitonin më shumë nga të ardhurat financiare të fitoreve. Megjithatë osmanët e 
zhvilluan flotën e tyre në mënyrë graduale sipas modeleve venedikase dhe gjenoveze, gjë 
që shihet edhe në përdorimin e shpeshtë të terminologjisë italiane apo përkthimit të tyre 
në turqisht. Flota osmane do të zhvillohej në fazën e saj perandorake vetëm gjatë kohës së 
Hajredin Pashës dhe pasardhësve të tij në shekullin e gjashtëmbëdhjetë. 
 Në krye të strukturës së flotës osmane qëndronte derja beu (beu i detit), i cili 
njihej edhe si kaptan apo kapudan pasha sipas modelit Italian të capitano dhe gjatë 
fillimit të shekullit të gjashtëmbëdhjetë do të njihej si kapudan-ı derja apo kaptan-ı derja 
(kapiteni i detërave apo krye admiral). Mbajtësi i parë I këtij posti ishte Sulejman bej 
Balltaollu (Baltaoğlu Süleyman Bey), i vendosur në këtë post nga Mehmeti II në shenjë 
mirënjohjeje për shërbimin që ai i kishte bërë në Kepin e Artë për marrjen e 
Kostandinopojës. Atij dhe pasardhësit të tij iu dha grada e sanxhakbeut, ndërsa përfitonin 
të ardhurat e sanxhakut të Gelibollusë (Gelibolu), kazasë së Gallatës (popullata gjenoveze 
e së cilës përfitonte një numër koncesionesh tregtare dhe në taksa në shkëmbim të 
ndihmesës që jepnin ndaj flotës) dhe Izmitit (i cili detyrimet tatimore i përmbushte duke 
furnizuar flotën me lëndë drusore), të ardhura me të cilat ata duhej të ndërtonin, riparonin 
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dhe paguanin detarët dhe flotën. Ndërsa në kohën e Hajredin Pashës admirali i flotës fitoi 
titullin dhe gradën e bejlerbeut dhe të drejtën e qëndrimit në Këshillin Perandorak. Për të 
mbajtur flotën, në periudhën e Barbarozës, u dhanë një sërë ishujsh në Egje që do të 
formonin më pas provincën e Xhezairit, të cilët së bashku me provincën e Algjerisë, do të 
formonin timarin e përhershëm, nga i cili komandanti i flotës do të nxirrte fondet që i 
nevojiteshin. Megjithatë, grada që mbante Hajredini konsiderohej të ishte një shpërblim 
personal për të parin në fitoren kundër Doreas dhe si rrjedhojë, pasardhësit e tij gjatë 
shekullit të gjashtëmbëdhjetë dhe shtatëmbëdhjetë në shumicën e rasteve merrnin gradë 
më të ulët, atë të vezirit me dy bishta-kuajsh. Vetëm më vonë, kur organizimi ushtarak 
osman dhe ai i flotës do të dobësohej dhe titujt keqadministroheshin, që kryeadmiralët do 
të gëzonin rangun dhe pushtetin e vezirit me tre bishta-kuajsh. 
 Komanda e flotës osmane përqendrohej në Kantierin Detar Perandorak (Tersane-i 
Amire) nga ku përpunoheshin politikat e koordinimit të kantierëve dhe porteve të 
perandorisë, së bashku me flotën, oficerët dhe marinarët që punonin në të. Kryeadmirali 
drejtonte luftimet së bashku me ndërtimin dhe mirëmbajtjen e flotës, ndërsa punonjësit e 
kantierëve mbaheshin larg nga ushtarakët. Çdo kantier drejtohej nga një hierarki 
zyrtarësh duke u udhëhequr nga drejtori i portit, i cili ndihmohej nga oficerët dhe 
komandanti i tij, drejtuesit e operacioneve portuale, administratorët, sekretarët dhe të 
tjerë. Përpara ardhjes së Hajredinit, operacionet e flotës kishin një organizim jo shumë të 
sofistikuar. Secila anije komandohej nga një komandant (reis), i cili në anijet e mëdha 
njihej si kaptan apo hassa reis. Hassa reisët kishin në zotërim të tyre edhe timare pranë 
sanxhaqeve të kryeadmiralit me të cilat ata nxirrnin fonde dhe marinarë për anijet. Pas 
mesit të shekullit të gjashtëmbëdhjetë të gjithë kapitenët e anijeve nisën të thërriten reis, 
ndërsa emërtimi “kaptan” i jepej vetëm komandantëve të flotave. Ndërmjet tyre dhe 
kryeadmiralëve ndarja organizative nuk ishte tepër e sofistikuar, deri një shekull më 
vonë, kur për admiralët u caktuan një sërë gradash. 
 Përveç Azapëve detarë, marinarët e anijeve rekrutoheshin nga brigjet e 
perandorisë, ku hynin turq, grekë, shqiptarë dhe dalmatë, të cilët pas kësaj njiheshin me 
emrin levent, i cili, ndoshta është ndonjë korruptim i termit italian Levantino që në atë 
kohë përdorej për shumicën e marinarëve të flotave Mesdhetare. Marinarët apo leventët e 
flotës osmane në disa raste ofronin shërbimet e tyre në shkëmbim të taksave që familjet 
apo fshatrat e tyre i kishin borxh kryeadmiralit, ndërsa në raste të tjera kundrejt pagesës 
që ata merrnin nga arka e marinës. Përveç të lartpërmendurve, flota kishte edhe rremtarë 
(kürekçiler), të cilët vinin nga radhët e robërve të luftës dhe kriminelëve që dënoheshin. 
Megjithatë rëndësia e tyre ra, pasi flota osmane adoptoi sisteme të tjera lundrimi në 
shekullin e tetëmbëdhjetë dhe në flotë filluan të rekrutohen marinarë me pagesë. Këto të 
fundit njiheshin si “aylakçılar” gjatë shekullit të gjashtëmbëdhjetë dhe “kalyoncullar” më 
pas.5 
                                                 
5 Anijet me rrema quheshin çektiri dhe klasifikoheshin sipas numrave të vendeve, që gjendeshin në 
dispozicion të rremtarëve. Anija luftarake Kırlangıç kishte 10 – 17 vende, dhe në secilin vend uleshin 2 – 3 
rremtarë. Anija mbante 70 – 80 leventë dhe oficerë të tjerë. Ndërsa brigantinat (Pergende) që ishin paksa 
më të gjëra kishin zakonisht 18 vende, ndërsa galeotet (kalite, kaljota) kishin 19 – 24 vende, dhe ekuipazh 
deri në 250 burra. Anijet me rrema që kishin 25 vende njiheshin si galione (kadırga). Ato ishin të gjata 36 – 
40 m, kishin 190 -200 rremtarë dhe mbanin rreth 350 njerëz. Kadırgat që ishin më të gjëra quheshin 
bastarde dhe kishin 26 – 30 vende, me gjatësi prej 42 – 45 m, dhe mbanin deri në 500 rremtarë, 300 topçinj 
dhe detarë. Për më tepër ekzistonin edhe anije te fuqishme me vela, të njohura si agripar me dy shtylla, dhe 
me 40 topa; Barça (barka) me dy deri në tre shtylla dhe 65 – 70 topa, dhe një sërë anijesh të tjera me vela, 
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 Kryeadmirali mbante departamentet dhe këshillin e tij në bazën detare, nga ku 
dërgonte vartësit e tij për të administruar ishujt dhe tokat që kishte nën pronësi, ndërsa 
vetë drejtonte policinë e cila kishte për detyrë mbajtjen e rendit në zonat pranë kantiereve 
detare, në veçanti në kantierët e Gallatës dhe Kasım Pashës. Ashtu si edhe me ushtrinë 
tokësore, flota nisej për në luftë gjatë verës dhe në kësi rastesh kryheshin ceremoni të 
veçanta ku merrte pjesë sulltani dhe zyrtarët e lartë. Ndërsa gjatë dimrit flota qëndronte 
në porte ndërsa zyrtarët e saj që kishin obligime feudale shpërndaheshin për në timare për 
të mbledhur paratë që ju nevojiteshin për të mbajtur vetveten dhe anijet. Ndërsa marinarët 
me pagesë, kalonin dimrin në barakat të cilat i kishin në Gallata, duke qëndruar jashtë 
flotës dhe kaluar një jetë problematike dhe të zhurmshme, për të cilën emri levent mori 
kuptime negative duke nisur nga fillimi i shekullit të gjashtëmbëdhjetë. 
 
 
D. Institucioni i Të Diturve (Ilmiye) 

 
Më në fund, osmanët që ishin ekspertë në dijet islame dhe si rrjedhojë njiheshin si “të 
ditur” (ulema) dhe ju jepej titulli “effendi” (zotëri) grupoheshin në Institucionin e Të 
Diturve, apo Ilmije (Ilmiye), detyra e të cilit ishte organizimi dhe propagandimi i fesë 
islame, ruajtja e unitetit mes myslimanëve dhe interpretimi e zbatimi i ligjit hyjnor 
(Sheriatit). Detyrë e tyre ishte edhe mësimi i fesë në shkolla dhe në xhami, si dhe ruajtja e 
standardit dhe e nivelit të njerëzve të ditur. 
 
Sistemi Arsimor. Një nga detyrat kryesore të institucionit të Ilmijes ishte sistemi arsimor, 
i cili organizohej pranë shkollave elementare pranë xhamive (mejtepe), të cilat i mësonin 
popullit normat bazë fetare dhe institucionet e mësimit të lartë (medresetë), në të cilat 
mësonin anëtarët e rinj të ulemave dhe anëtarët e Klasës Qeverisëse. Medreseja e parë 
osmane është ndërtuar nga Orhani në Iznik në vitin 1331. Në fund të shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë në Perandori kishte me qindra të tilla. Ato kishin tetë faza sipas stilit të 
medaris-i semanijes të themeluar nga Mehmet Fatihu në ambientet e xhamisë së tij në 
Stamboll. Shkolla e fundit ishte më e famshmja në Perandori në të cilën edukimi kryhej 
në 8 vite, duke filluar me mësimin fillor hashije-i tecrit medreses që kryhej në qytetet e 
vogla dhe më pas kalonte në nivelet e miftah, kırklı, hariç, dahil dhe sahn-ı seman, ku 
secili nivel kishte studime më të avancuara dhe subjekte shtesë. Pas kësaj nxënësit më të 
aftë hynin në faza më të larta studimesh të cilat jepeshin në nivelin e muhsıla-ı sahn dhe 
sahn-ı seman medrese, të cilat jepeshin në kompleksin e xhamisë Fatih. Nxënësit që 
studionin në shtatë nivelet e para quheshin suhte apo softa (studentë të fesë), ndërsa ata 
që mbaronin shkollën e sahn-ı seman fitonin emrin e nderuar danishman (të ditur). 
 Mësimet përfshinin të gjithë zhanret e dijes islame, duke përfshirë këtu zhanre që 
nga kaligrafia, gjuhën dhe gramatikën arabe (sarf ü nahiv), retorikën (belagat) dhe 
poezinë (shi’ir), shkencën e arsyetimit dhe logjikën (mantik), filozofinë (ilm-i hikmet) 

                                                                                                                                                 
duke përfshirë këtu; salopet që ishin 20 m të gjata, korvetet me gjatësi nga 25 – 30 m dhe mbanin 175 – 200 
burra, gallonet me gjatësi prej 33 – 40 m që peshonin nga 1500 – 2000 ton, fregatat (fıraketejn) me gjatësi 
prej 30 – 40 m që mbanin 30 – 70 topa; kapaket apo gallonet me të paktën dy dhoma qëndrimi që mbanin 
69 – 80 topa dhe deri në 1000 njerëz. Duke filluar nga shekulli i 17të anijet më të mëdha osmane ishin üç 
anbarlı-të (anije me tre kate), që kishin gjatësi rreth 50m dhe mbanin 110 – 120 topa dhe një ekuipazh prej 
800 – 1000 burra.  
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astronominë (hejet) dhe shkencat fetare siç ishte analizimi i Kur’anit (tefsir), bazat 
doktrinale të fesë (akaid), historitë e Profetit dhe bashkëkohësve të tij (hadith), bazat e 
ligjit fetar (usul-ü fikih) dhe jurisprudencën (fikih), së bashku me teologjinë dhe etikën. 
 Përveç subjekteve tradicionale që mësoheshin në medresetë e zhvilluara në fillim 
të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, disa shkenca ekzakte si mjekësia, matematika dhe disa 
degë të fizikës mësoheshin në një kompleks katër medresesh të ndërtuara nga Sulejmani i 
Madhërishëm ndërmjet viteve 1550 dhe 1559, pranë kompleksit të xhamisë që mban 
emrin e tij. Në këtë shkollë një nivel edhe më i lartë studimesh jepej për ata që kishin 
mbaruar degën e sahn-ı seman dhe kishin aftësi dhe dëshirë të studionin më tej. Nën 
sistemin e ri edukativ të Sulejmanit, tre degët më të ulëta të sistemit të vjetër, të cilat në 
fakt mësonin vetëm lëndë elementare, iu bashkangjitën sistemit elementar të mejtepit. 
Ndërsa pesë shkallët e tjera mësimore, së bashku me katër të tjera që jepeshin në 
kompleksin e Sulejmanies, u organizuan në një sistem dymbëdhjetë shkallësh, i cili 
ndahej në katër grupe: 
 

1. Hariç (jashtë medresesë); ky nivel jepte dije bazë në shkencat kryesore siç ishin 
morfologjia dhe sintaksa arabe, logjika, gjeometria, teologjia dhe retorika. 

2. Dahil (jashtë), apo niveli i ndërmjetëm në medrese, i cili jepte një trajnim më të 
saktë në dijet e nisura më herët, ndërsa kishte plus lëndën e jurisprudencës dhe 
analizimin e Kur’anit. 

3. Ndërsa shkollat e përparuara përfshinin shkallët që më parë formonin nivelin më 
të lartë në kompleksin e Fatihut. Mësuesit e këtij niveli paguheshin me 50 akçe në 
ditë, ndërsa më të dalluarit e tij që njiheshin edhe si altmıshlı (gjashtëdhjetëshit) 
falë pagesës së lartë që merrnin. 

4. Niveli më i lartë, apo semanije (tetë) medrese, ishte i vendosur në kompleksin e 
xhamisë Sulejmanije, ku studentët përfitonin specializimin më të lartë të 
mundshëm, sidomos në jurisprudencë, teologji, retorikë dhe në shkenca të tjera që 
kishin lidhje me ato. 

 
Medresetë e perandorisë mbështeteshin nga vakëfet që zakonisht themeloheshin për të 

mbështetur një seri ndërtesash dhe kompleksesh (ku përfshiheshin spitale, hotele dhe 
institucione të tjera bamirëse) të ndërtuara përreth xhamive të mëdha. Çdo medrese 
drejtohej zakonisht nga një müderris (mësues) i cili përdorte paratë e sjella nga 
administratori i vakëfit për të mirëmbajtur ndërtesat, për të paguar shërbyesit dhe për të 
përzgjedhur dhe paguar nxënësit, ku më të mirët shërbenin si ndihmës të tij për të 
përsëritur dhe shpjeguar mësimin ndaj të tjerëve. Nxënësve të medreseve i paguhej një 
rrogë e vogël dhe i ofrohej pa para ushqimi dhe strehimi pranë medresesë apo në ndërtesa 
të saj aty pranë. Pak medrese të mëdha kishin deri në tre mësues, ku më i vjetri i tyre 
drejtonte dy të tjerët, ndërsa detyrat dhe rrogat ndaheshin sipas vjetërsisë. 

 Anëtarët e tjerë të ulemave dilnin nga radhët e mësuesve dhe nxënësve të 
medreseve. Ata studentë që arrinin nivelin e danıshmanit kishin të drejtë të plotësonin 
vendet bosh në hierarkinë e institucionit të Ilmijes kur krijohej mundësia. Në raste të tjera 
ata i bashkoheshin Institucionit të Shkruesve. Ndërsa studentët që ishin larguar nga 
medresetë përpara se të mbaronin të gjitha nivelet e shkollimit, zakonisht hynin në 
shërbim të kadinjve si ndihmës (naip) apo bëheshin sekretarë pranë thesarit apo në 
institucionet e tjera që mbaheshin nga Institucioni i Shkruesve. Në raste të tjera ata hynin 
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në shërbime private ndaj anëtarëve të Klasës Qeverisëse apo Klasës së Shtetasve. Ata që 
edukoheshin si danıshman zakonisht qëndronin në sistem, duke shërbyer fillimisht si 
müderris pranë shkollave fillore dhe më pas duke u ngritur dalëngadalë në detyra 
nëpërmjet aftësive dhe vendeve bosh që krijoheshin. Müderrisëve ju lejohej të aplikonin 
për të plotësuar edhe vendet bosh të kadinjve, apo për postet e nishanxhijve dhe 
defterdarëve në Institutet e Shkruesve, nëse të parët posedonin kualifikimet e shkruesit. 
Müderrisët që në medresetë e përparuara merrnin 60 akçe në ditë, mund të aplikonin për 
postet e kadinjve të qyteteve kryesore të perandorisë si: Meka, Medina, Jeruzalemi, 
Damasku, Alepo, Kajro, Edreneja dhe Bursa, ku paguheshin 500 akçe në ditë. Ndërsa 
müderrisët e medreseve pranë kompleksit Sulejmanije mund të aplikonin për postet e 
mësipërme së bashku me postin e kadiut të Stambollit apo kazaskerin e Rumelisë dhe 
Anadollit. Müderrisëve të kryeqyteteve të vjetra të Stambollit, Edrenesë dhe Bursës i 
jepej më shumë preferencë kur aplikonin sesa të njëjtëve në shkollim por që vinin nga 
shkollat e tjera. Dhe më në fund, müderrisët e tre grupeve më të larta mund të bëheshin 
kandidatë për myfti, ndërsa për postin e shejhulislamit, i cili ishte kryemyftiu i 
perandorisë dhe drejtues i Ilmijes, mund të konkurronin vetëm ata të grupit të 
Sulejmanies. Emërimet për postet bëheshin nga sulltani dhe kryeveziri duke marrë më 
parë këshillën e shejhulislamit. Ndërsa i fundit në shumicën e rasteve mbështetej në 
sugjerimet e pleqësisë së mësuar që mbante pranë, të cilët vendosnin kandidatët përpara 
një provimi gojor dhe me shkrim dhe u kërkonin të shkruanin ese në subjekte të caktuara. 
 
 
 
Sistemi Ligjor. Përveç müderrisëve klasa e ulemave përfshinte edhe praktikuesit dhe 
implementuesit e ligjit në gjykata si juristë (kadinjtë) dhe konsulentë ligjorë (myftinjtë), 
të cilët studionin dhe interpretonin ligjin. Cili ishte ligji Islamik që implementohej në 
Perandorinë Osmane? Dhe në çfarë mënyrë ishin strukturuar institucionet e Ilmijes për ta 
aplikuar dhe interpretuar atë? 
 1. Ligji. Idetë mbi ligjin, që u zhvilluan nën osmanët, përbënin një kombinim 
ndërmjet traditave të perandorive turke dhe persiane të së kaluarës dhe atyre islame. Nga 
persianët vinte koncepti – që u zhvillua në erën e abasidëve – se sunduesi ishte absolut 
dhe të gjithë aktet ligjore dhe të drejtësisë ishin në mbështetje të pushtetit të tij suprem. 
Në anën tjetër, nga turqit, u zhvillua koncepti i ligjit suprem (jasa / jasak) që sunduesi 
duhej të sundonte me drejtësi pa marrë parasysh dëshirat e tij personale. Në të njëjtat ide 
me të sipërmet, vinte ideja islame e ligjit fetar, apo Sheriatit, i cili zbriste nga Kur’ani dhe 
traditat e hershme islame. Ndërsa Sheriati ishte jashtëzakonisht i zhvilluar në fushat e 
sjelljes së individit dhe jetës komunitare, në shumë çështje të ligjit publik nuk kishte 
zhvillime të gjera, sidomos në zonat e organizimit shtetëror dhe administrativ. Në 
shumicën e rasteve Sheriati krijonte platformat, mbi të cilat mundësitë e interpretimit dhe 
legjislimit në çështje specifike nga sunduesi dhe qeveria e tij ishin të shumta. Shumica e 
teoricienëve të ligjit islamik njihnin të drejtën e sulltanit, i cili i nisur nga e ‘drejta për të 
sunduar’ (orf) merrte iniciativën dhe lëshonte ligje shekullare (kanun) në çështje që nuk 
mbuloheshin nga Sheriati. Në këtë mënyrë komuniteti Islamik Osman kishte dy lloje 
ligjesh: ligjin e caktuar nga sulltani (orf-i sulltan) dhe ligjin fetar. Personat e ngarkuar për 
të ekzekutuar dhe detyruar obligimet e ligjit të parë njiheshin si ehl-i orf, ndërsa ulematë 
ishin ata që ekzekutonin dhe implementonin ligjin islamik në Perandori dhe në veçanti 
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mbi miletet myslimane. Sheriati mbulonte çështjet personale të mileteve myslimane 
ndërsa ideonte principet e ligjit publik për qeverinë, ashtu si shpjegoheshin dhe 
implementoheshin edhe ligjet fetare të mileteve jomyslimane nga paria fetare e të 
fundmëve. Por duhet të kemi parasysh, se anëtarët e ulemave kishin të drejtë të 
zhvlerësonin çdo ligj që ata e kuptonin të ishte në konflikt me Sheriatin. Megjithatë kjo 
gjë ndodhte rrallë, pasi si anëtarë të Klasës Qeverisëse, ata emëroheshin dhe mund të 
pezulloheshin nga sulltani. Si pasojë, sulltanët gëzonin liri të legjislonin ndryshime në 
mënyrë të lirshme për t’u përballur me problemet e kohës, për sa kohë që këto ligje 
qëndronin brenda suazave principale të Sheriatit. 
 2. Kadinjtë. Interpretuesit kryesorë të ligjit fetar ishin klasa e ulemave; ndërsa 
shkenca që merrej me studimin dhe interpretimin e tij quhej fikih. Megjithatë ndërmjet 
personave që studionin dhe interpretonin ligjin, apo konsulentëve juridikë (myftijtë) dhe 
atyre që e implementonin atë në gjykata si gjyqtarë (kadinjtë), që në disa raste njiheshin 
edhe si arbitrues (hakim), kishte ndryshime. Vetë perandoria ndahej nëpër provinca 
juridike (kaza), ku secila kishte gjykatësit e saj (mahkeme) dhe gjyqtarët me zëvendësit e 
tyre (naip) dhe asistentë të tjerë. Edhe pse në islam ekzistojnë katër shkolla të sunizmit, 
në të gjithë Perandorinë Osmane pranohej vetëm Shkolla e Abu Hanifes. Si rrjedhojë, në 
gjykata punësoheshin vetëm kadinjtë Hanefi. Por, meqë në disa pjesë të perandorisë, 
sidomos në Egjipt dhe Siri, populli dhe udhëheqja fetare pranonte shkolla të tjera ligjore, 
zyrtarëve të provincave në fjalë ju lejohej të njihnin parinë e ulemave vendas si 
këshilltarë dhe të rekomandonin vendimet e tyre ndaj kadinjve Hanefi zyrtarë të 
provincave përkatëse. 
 Çdo kadi gëzonte funksione administrative dhe juridike. Si gjyqtar i gjykatave 
myslimane lokale, ai kishte për detyrë të implementonte ligjin islamik së bashku me 
kanunet e sulltanit për popullin dhe anëtarët e Klasës Qeverisëse, gjithashtu. Detyrë e tij 
ishte të siguronte që gjykata të ishte e hapur për të gjithë myslimanët që kërkonin drejtësi 
dhe që procesi i drejtësisë ishte i shpejtë dhe i drejtë dhe jashtë ndërhyrjeve të avokatëve 
profesionistë dhe që personat që nuk ishin të aftë të mbronin vetveten, siç ishin gratë, 
fëmijët dhe jetimët, të gëzonin një mbrojtje të veçantë. Popullatat e kazave ishin të 
bindura se Sheriati, që transmetohej nga kadiu, ishte garanci për mbrojtjen e të drejtave të 
tyre të cilën nuk mund t’ua merrte asnjë zyrtar i sulltanit. Ndërsa zyrtarët nga ana tjetër, si 
shërbëtorë të sulltanit që ishin, i nënshtroheshin dëshirës së tij absolute ndërsa edhe mund 
të ekzekutoheshin dhe kishin pasuritë e konfiskuara pa ndonjë arsye të deklaruar dhe pa 
pasur të drejtën e ndërhyrjes dhe mbrojtjes nga kadiu. 
 Kadiu përdorte zyrtarët e tij për të hetuar çështjet, për të thirrur dëshmitarët dhe 
për të ndëshkuar fajtorët. Por në funksionet në fjalë ai asistohej nga sanxhakbeu i vendit 
dhe subashi (shefi i policisë) të cilët operonin nën mbikëqyrjen apo të paktën në 
prezencën e përfaqësuesve të komunitetit mysliman. Shanxhakbejtë dhe kadinjtë 
supozohej të ndanin bashkë autoritetin vendor, por ngaqë të parët në shumicën e rasteve 
ishin nëpër fushata, të fundit ishin ata që kishin pushtetin e vërtetë. Zakonisht çdo qytet 
dhe qytezë kishte subashin e saj, i cili mundej dhe arrestonte shkelësit e ligjit nëpërmjet 
kompetencave të tij apo me kërkesën e kadiut. Në rastet kur shtetasit donin të ankoheshin 
për aktet ilegale, ata ankoheshin te muhtesipi kur çështja kishte të bënte me tregjet, ndërsa 
në rastet kriminale drejtoheshin te subashi. Megjithatë, muhtesipit i duhej të siguronte 
ndihmën e të fundit në rastet kur abuzuesit e pazareve refuzonin t’i bindeshin atij. 
Subashët kompetencat e tyre i merrnin nga sanxhakbejtë dhe përgjigjeshin vetëm përpara 
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tyre, por në rastet kur ata vetë thyenin ligjin, ata silleshin përpara kadiut për t’u gjykuar 
dhe dënuar. Për këtë arsye të fundit mbeteshin figurat më të rëndësishme në shoqëri. Nga 
kadinjtë pritej të implemetohej ligji fetar dhe shekullar në të njëjtën mënyrë. Dhe për 
vendimet që merrnin gëzonin autonomi të plotë. Rastet, kur sulltani apo ndonjë nga 
zyrtarët e tij, apo eprorët e kadiut në Stamboll, ndërhynin për të ndikuar apo komanduar 
gjykimet pasi ato ishin dhënë, ishin tepër të rralla. 
 Të ardhurat më të larta të lejuara për kadinjtë e kazave ishin 150 akçe në ditë, 
ndërsa për ata të rangjeve më të ulëta të ardhurat ishin deri në 40 akçe në ditë të cilave i 
shtoheshin pagesat e të ardhurave nga gjyqet dhe nga pagesat e lëshimeve të çertifikatave 
të lindjeve, martesave, ndarjeve, vdekjeve etj. Për më tepër, shumë kadinj mblidhnin 
shuma të mëdha nga gjobat dhe administratorët e vakëfeve që ata mbikëqyrnin. Kadinjtë 
zakonisht kishin të drejtë edhe të emëronin mësuesit dhe punonjësit e mejtepeve dhe 
medreseve zonale, ku mundësitë ishin për të përfituar pagesa nga kandidatët e zgjedhur. 
 Kadinjtë mbulonin edhe detyrime administrative vendore. Këto përfshinin 
mbikëqyrjen dhe administrimin e vendeve të tyre, të vërtetonin listat e përcaktimeve të 
taksave dhe paranë e mbledhur, të ndërhynin për të arbitruar në rastet e konflikteve të 
autoritetit apo kompetencave dhe në disa raste të autorizonin dhe implementonin 
pezullimin e zyrtarëve vendas që shkelnin ligjin dhe të mbulonin veprimet e të fundmëve 
derisa nga Stambolli të arrinin zëvendësit. Kadinjtë mbikëqyrnin edhe veprimet e 
anëtarëve të Klasës Ushtarake në zbatimin e rendit dhe trajtonin rastet e ankesave të 
popullit ndaj veprimeve arbitrare nëse kishte të tilla. Kadinjtë mbikëqyrnin edhe procesin 
e mbjelljes dhe korrjes së drithërave dhe më pas përcaktimin dhe mbjelljen e taksave. 
Nga kadinjtë, shpesh mbikëqyrej edhe mobilizimi i forcave ushtarake vendase, gjendja e 
policisë dhe garnizoneve të derbentëve, funksionimi i bashkive në rregullimin e tregjeve 
dhe kontrollin e çmimeve dhe marrëveshjet që kryheshin për të mirëmbajtur rrugët dhe 
rrugicat e qyteteve. Ndërsa qeveria osmane, duke filluar nga shekulli i gjashtëmbëdhjetë 
përpiqej të largonte nga kontrolli i saj shumicën e provincave, kadinjtë ishin ata që përveç 
detyrimeve juridike dhe legale, do të merrnin në duar edhe kontrollin administrativ dhe 
financiar të tyre, deri në atë pikë saqë në shumë zona, ata, përbënin qeverinë e vërtetë. 
 Të ardhurat ditore të kadiut të Stambollit ishin 500 akçe në ditë, duke e kthyer 
postin e tij në më të kërkuarin dhe luksozin e të gjithë posteve të klasës së ulemave. 
Përveç detyrimeve standarte, kadinjtë e Stambollit, Ejüpit, Gallatës dhe Yskydarit 
merrnin pjesë në takimet e të Mërkurave të këshillit të kryevezirit, për të dëgjuar ankesat 
në lidhje me vendimet apo veprimet e kadinjve përgjatë perandorisë, duke themeluar në 
këtë mënyrë gjykatën e lartë. Kadiu i Stambollit kishte për detyrë edhe mbikëqyrjen e 
tregjeve dhe kontrollin e çmimeve të qytetit së bashku me mbikëqyrjen e standarteve të 
ndërtimit, ndriçimin e rrugëve dhe mirëmbajtjen e tyre, furnizimin me ujë dhe pastërtinë. 
Detyrimet në fjalë ai i mbikëqyrte së bashku me ndihmësit e tij – ihtisap agën 
(përgjegjësin e tregut), mimarbashin (kryearkitektin për rrugët dhe ndërtimet), subashin 
(shefin e policisë), çoplük subashin (përgjegjësin e pastrimit) dhe të tjerë. Të gjithë 
personat e sipërpërmendur përbënin stafin bashkiak të qytetit që mbulonte funksionet 
jashtë atyre që mbuloheshin nga miletet, artizanët dhe esnafët e ndryshëm. 
 Postet juridike që qëndronin mbi nivelin e lagjeve cilësoheshin të gradës së 
mevlevijetit dhe mbajtësit e tyre njiheshin si molla. Pasi për postet në fjalë numri i 
kandidatëve ishte gjithnjë më i madh sesa i vendeve të mundshme, punësimet bëheshin 
për jo më shumë sesa një vit për postet e larta juridike dhe për 20 muaj për kadinjtë e 
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kazave, pas së cilës, individët me poste largoheshin nga puna dhe hynin në radhën e të 
përjashtuarve (mezul), ndërsa emrat e tyre vendoseshin në fund të listës së kandidatëve 
për punë. Në kohën që personat në fjalë qëndronin të papunë, atyre, ashtu si edhe 
anëtarëve të Klasës Qeverisëse që për një arsye apo tjetër ishin të papunë, u jepej një 
pension special i quajtur arpalık, që konsiderohej të ishte pagesa e pensionit për personat 
që largoheshin nga puna falë moshës së vjetër, sëmundjes dhe si kompensim për të 
papunët që ishin në pritje. Për disa zyrtarë të lartë osmanë, arpalık-u jepej me hase apo 
timare. Megjithatë shumica vinte në formë pagese në para nga arka e shtetit. Anëtarët 
mezul (të përjashtuar) të klasës së ulemave në disa raste shërbenin edhe si asistentë 
(mülazim) në zyrat e kazaskerëve apo si gjyqtarë (kassam) për trashëgimitë që nuk hynin 
në kompetencat e kadinjve, punë që ju siguronte të ardhura shtesë ndaj pensionit që 
gëzonin. Kadinjtë e kategorisë mezul zakonisht qëndronin të papunë për dy vite përpara 
se të mundnin të aplikonin për poste të reja në vende të preferuara. 
 Përveç emërimeve në postin e kadiut, klasa e mezulëve mund të punësohej edhe 
në pozicione të tjera. Këto përfshinin toprak kadis (gjykatësit e tokave), të cilët shërbenin 
si shpjegues të rrugëve për kadinjtë e rregullt, sidomos në provincat feudale, kur të 
fundmëve u duhej të shkonin për të hetuar ankimet e keqsundimit apo veprimeve ilegale 
nga ana e zyrtarëve apo feudalëve vendas dhe merrnin vendime kur lindte nevoja. 
Kadinjtë dërgoheshin edhe si mehajif müfettishleri (inspektorë krimesh) për të dëgjuar 
ankimet e popullit kundër kadinjve dhe naipëve vendas dhe në të njëjtën kohë gëzonin 
pushtetin për t’i pezulluar të fundit në rastet e shkeljeve apo që ankesat e marra t’i 
transmetonin te kazaskeri apo Këshilli Perandorak për të marrë masat e duhura. Kadinjtë 
e rangjeve të larta caktoheshin si gjyqtarë ushtarak (ordu kadiları) me kompetenca për të 
zëvendësuar kazaskerët kur i fundit mungonte. 
 Në rang të barabartë me molla-t ishin edhe anëtarët e ulemave që punësoheshin në 
shërbimin e oborrit të sulltanit për poste fetare dhe kulturore. Këtu hynte hoxha i sulltanit, 
detyrë e të cilit ishte udhëzimi dhe instruktimi i tij në fe, i cili gjatë shekullit të 
katërmbëdhjetë ishte në të njëjtën kohë edhe kryetar i ulemave; dy imamët perandorakë, 
që drejtonin faljet në xhamitë që sulltani zgjidhte për të ofruar lutjet e Xhumasë, së 
bashku me xhaminë e Topkapı Pallatit; kryedoktori i sulltanit (hekim bashi) që shërbente 
pak a shumë si udhëheqës i esnafit të doktorëve në perandori; dhe kryeastrologu i tij 
(münexxim bashi), i cili e këshillonte për datat më të mira për të ndërmarrë veprime. 
 3. Myftilerët. Meqënëse ligji islamik nuk kishte kode fikse dhe të paluhatshme, 
por në fakt ishte rezultat i një studimi dhe diskutimi të gjatë ndërmjet ekspertëve ligjorë 
nëpër shekuj, zgjidhja eksplicite e secilës çështje nuk mund të bëhej duke u mbështetur 
në referenca të thjeshta të nxjerra nga kodet ligjore, por vetëm pas një studimi të të gjithë 
literaturës ligjore ekzistuese. Myftilerët, që aplikonin principet e përgjithshme ndaj të 
përveçmëve, fillimisht njiheshin si muxhtehids (ata që ‘përpiqen’ për të gjetur zgjidhjen e 
vërtetë ligjore) dhe nga vendimet e tyre rrodhën edhe shkollat e ndryshme ligjore të 
Islamit sunit. Por, pasi këto shkolla u pranuan nga masat, aftësitë e muxhtehidëve 
individualë apo anëtarëve të tjerë të ulemave për të interpretuar rastet sipas gjykimeve të 
tyre mori fund. Si rrjedhojë, ‘dyert e interpretimit u mbyllën’ dhe anëtarëve të ulemave që 
ju duhej të vendosnin për çështje të ndryshme apo të interpretonin ligjet, ju duhej të 
ndiqnin me rigorozitet interpretimin e shkollës së cilës ata i përkisnin. Ulematë që 
merreshin me interpretimin e ligjit sipas bazës së këtyre kodeve njiheshin si fakihë, 
ndërsa vetë shkenca e komentimit u njoh si fikh (jurisprudencë). Në kohët osmane, fakihë, 
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ishin myftilerët, të cilët nxirrnin fetva (deklarata në çështje ligjore) në kundërpërgjigje të 
problemeve që hasnin kadinjtë, zyrtarët apo personat e thjeshtë, ndërsa kërkonin përgjigje 
për të shpjeguar sjelljet ligjore në rastet e tyre specifike. Dhe në të vërtetë, myftilerët, nuk 
mund të shpiknin apo jepnin gjykime personale duke u mbështetur në ekzaminimet e tyre 
të burimeve. Por përgjigjet, ata mund t’i jepnin vetëm duke u mbështetur në kodet e 
degëve specifike të ligjit islamik dhe në precedentët historikë. Megjithatë, në praktikë, ka 
pasur raste kur myftilerët mund dhe nxirrnin përgjigjet që ju interesonin, duke zgjedhur 
ato pjesë të ligjit dhe precedentë që ju interesonin dhe injoronin të tjerat që mund të 
shkonin kundër argumentimit të tyre; dhe në të njëjtën mënyrë edhe kadinjtë, në disa 
raste i referoheshin interpretimeve që ju shkonin më për shtat. 
 Por në kundërshtim me kadinjtë, që emëroheshin nga qeveria, anëtarët e ulemave 
që plotësonin kushtet e të qenit kështu, mund të vetëdeklaroheshin myfti dhe të 
praktikonin detyrën në fjalë nëse personat që kërkonin fetva kishin besim tek ata. Në 
kohën e Sulejmanit, u bënë përpjekje për të ndërtuar një organizatë për myftinjtë sipas 
modelit të kadinjve. Për këtë arsye u ndërtua zyra e shejhulislamit (kryetarit të Islamit), 
qëllimi i të cilës ishte të shërbente si kryemyftinia e perandorisë dhe myftinia e Stambollit 
dhe në të njëjtën kohë të shërbente si zyrë koordinuese ndërmjet punës së kazaskerëve 
dhe kadinjve. 
 Pas kësaj, myftilerët zyrtarë për secilin qytet dhe shumë kaza kryesore të 
perandorisë emëroheshin nga shejhulislami, i cili kishte për detyrë edhe të lëshonte fetva 
kur kjo kërkohej nga kadinjtë dhe autoritetet provinciale dhe vendore. Emërimet për në 
postet e myftinjve të zonave të rëndësishme, i jepeshin ulemave që kalonin nëpër të gjithë 
sistemin edukativ të medreseve, ndërsa për në vendet më pak të rëndësishme emërime 
jepeshin edhe për ata që kishin studiuar më pak. Meqënëse shkolla Hanefite ishte shkolla 
që njihej zyrtarisht për interpretimet ligjore në perandori, shumica e myftinjve, ashtu si 
edhe me kadinjtë, i përkisnin asaj. Por në provincat ku praktikoheshin shkollat e tjera – si 
shkolla Shafii në Egjipt, Siri dhe në Qytetet e Shenjta – emëroheshin myftilerët e 
shkollave përkatëse, me kërkesë të guvernatorëve apo udhëheqjes fetare vendase. Si 
kadinjtë, edhe myftinjtë nuk paguheshin me rrogë dhe jetonin me pagesat që nxirrnin nga 
fetvatë që lëshonin, të cilat zakonisht caktoheshin në proporcion të drejtë ndaj pasurisë që 
personi kërkues kishte; apo nga përfitimi që ai mund të nxirrte nga implementimi i saj. 
Myftilerët e emëruar nga qeveria, merrnin rroga të mira nga arka e shtetit dhe në 
shumicën e rasteve emëroheshin në poste të mira siç ishte administratorë të vakëfeve dhe 
rregullues të trashëgimive. Në disa raste ndodhte që të kishte edhe myftilerë privatë, që 
lëshonin fetva individuale, në kundërshtim të drejtpërdrejtë me ato të myftilerëve zyrtarë. 
Në këto raste rangu dhe prestigji i myftiut ishte ai që vendoste edhe rëndësinë që opinioni 
i jepte fetvasë në fjalë. 
 
Ulematë e Rangjeve të Ulëta. në Perandori kishte disa qindra ulema që nuk mbanin poste 
zyrtare por që ishin anëtarë të Klasës Qeverisëse falë dijes që ata posedonin. Të edukuar 
vetëm në shkallët e para të medreseve, ata shërbenin si hoxhallarë nëpër xhami, apo si 
udhëheqës të faljeve publike, duke qenë në këtë mënyrë pak a shumë drejtues të xhamive, 
apo hatibë, të ngarkuar për të mbajtur fjalime (hutbe) nëpër xhami gjatë ditëve të faljes 
publike të Xhumasë. Hatibët kishin funksionin e rëndësishëm të kujtimit të emrit të 
sunduesit që pranohej në zonën ku ndodhej xhamia. Përveç tyre, ulema të tjerë shërbenin 
si shejhë të thjeshtë, apo udhëheqës fetarë me detyrë edukimin e popullit për detyrat dhe 
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obligimet fetare. Ata mbanin mësime gjatë ditëve të javës nëpër xhami ndaj besimtarëve 
që mblidheshin, ndërsa muezinët kishin për detyrë thirrjen e besimtarëve në falje nga 
minaret dhe leximin e lutjeve të ndryshme gjatë faljes. Megjithatë zgjedhja e të fundmëve 
nuk bazohej mbi njohuritë që ata kishin, por mbi cilësinë e zërit të tyre dhe për këtë arsye 
radhiteshin në rangun më të ulët të ulemave. Përveç të mësipërmve, ulema të tjerë 
pajtoheshin për të kryer detyrime të vogla fetare, siç ishte kujdesi për varrezat, lutjet për 
të vdekurin, mirëmbajtja e vendeve të shenjta, sidomos për Qytetet e Shenjta dhe lutjet 
për popullin. Të gjithë ulematë e rangut në fjalë, emëroheshin dhe paguheshin nga 
mbikëqyrësit e vakëfeve që ishin themeluar për të mbështetur aktivitetet e tyre apo 
personat për të cilët ata shërbenin. Me kalimin e kohëve, shumë prej tyre kishin mundësi 
të bëheshin administratorë vakëfesh, duke fituar në shumë raste të ardhura dhe pushtet 
shumë më të madh sesa ai që kishin shumë ulema të shërbimeve edukative dhe ligjore. 
 
Udhëheqja e Institucionit të Ilmijes. Edhe pse gjykatat dhe kadinjtë ekzistonin që përpara 
krijimit të perandorisë, vetëm në kohën e sulltan Muratit I u bënë përpjekje serioze për t’i 
organizuar dhe kontrolluar ato duke krijuar postin e kadiut të ushtrisë (kadiasker / 
kazasker). Fillimisht posti i kazaskerit përfshinte detyrën e mbledhjes së ulemave duke 
sjellë njerëzit e ditur nga qendrat e vjetra islame dhe caktimi i tyre në poste juridike dhe 
të tjera dhe pajtimin e tyre për të edukuar shtetasit osmanë të cilët më pas do të ndërtonin 
sistemin e medreseve. Rreth mesit të shekullit të pesëmbëdhjetë ky proces kishte provuar 
kaq i suksesshëm saqë detyra e drejtimit të ulemave ishte mjaft e vështirë për një njeri të 
vetëm. Si rrjedhojë, posti i kazaskeratit u nda në degë të veçanta për Anadollin dhe 
Rumelinë. 
 Duke filluar nga fundi i shekullit të pesëmbëdhjetë udhëheqja e Ilmijes ndahej 
ndërmjet kazaskerëve dhe kryemyftiut të Stambollit, i cili, nëpërmjet postit të tij si 
udhëheqës i esnafit të myftinjve të perandorisë dhe mundësisë për të lëshuar fetva për të 
ligjëruar kanunet e sulltanit dhe përafrimit të tyre me ligjin fetar, arriti të përfitonte 
pozitën e shejhulislamit (udhëheqësit të islamit). Gjatë periudhës së gjatë të shërbimit të 
Ebu us-Suud Efendiut si shejhulislam në erën e Sulejmanit të Madhërishëm, pozitat e 
balancimit të pushteteve ndryshuan, pasi mbajtësit e këtij posti në fund të shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë gëzonin të ardhura ditore që shkonin deri në 750 akçe në ditë. Ebu us-
Suudi siguroi edhe të drejtën e emërimit të të gjithë kadinjve, müderrisëve dhe myftinjve 
të shkallës së lartë që paguheshin nga 40 akçe në ditë apo më shumë, gjë që çoi 
kazaskerët të kontrollonin në mënyrë efektive vetëm ulematë e rangut të ulët. Megjithatë, 
të fundmit vazhduan të kenë ndikim mbi të gjithë sistemin e Ilmijes falë anëtarësisë në 
Këshillin Perandorak. Ndërsa fetvatë e nxjerra nga myftinjtë duhet të “respektoheshin” 
nga kadinjtë, të fundmit nuk obligoheshin ligjërisht t’i pranonin ato, përveç fermanëve që 
lëshoheshin nga sulltani. Shejhulislamit i mungonte autoriteti për t’i treguar kadinjve si të 
implementonin ligjin në gjykata. Por ky pushtet, në mënyrë teorike, i përkiste vetëm 
sulltanit (në autoritetin e të cilit kadinjtë zbatonin ligjin), por si detyrë në disa raste 
ushtrohej nga kryeveziri pas këshillimit me kazaskerët në vend të shejhulislamit. Në anën 
tjetër, edhe pse autoriteti administrativ ligjërisht nuk ishte i obliguar të pranonte fetvatë, 
për shkak të prestigjit të myftinjve i bindeshin shpesh kërkesave të anëtarëve të 
rëndësishëm të Ilmijes.  
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Kultura tek Osmanët. Meqënëse në tokat islame, kultura qëndronte brenda sferave të 
institucioneve dhe individëve të Ilmijes dhe meqënëse pjesa më e mirë e mendimtarëve 
dhe shkrimtarëve të mëdhenj të kohës ishin nga klasa e ulemave, bëhet e domosdoshme 
që jetën kulturore osmane ta shohim si pjesë e studimit të klasës në fjalë. Vëzhguesit 
evropianë kanë besuar prej shumë kohësh se fuqia osmane qëndronte në arritjet ushtarake 
dhe organizimin politik, duke përjashtuar kontributet kulturore. Konkluzione të këtilla 
shpesh kanë qenë produkt i injorancës evropiane dhe paragjykimeve që ata kanë për 
islamin. Rezultate të këtilla vinë edhe si pasojë e mosnjohjes së gjuhës dhe aftësive 
krijuese që nevojiten për të ndarë dhe vlerësuar zhvillimet kulturore jashtë sferave 
evropiane të përvojës dhe dijenisë. Osmanët zhvilluan dhe mbajtën një jetë shumë të 
pasur dhe diverse kulturore përgjatë gjithë periudhave të perandorisë. 
 
 
Literatura Osmane e Periudhës Klasike. Bazat e jetës kulturore osmane, që u themeluan 
në Anadoll nga Selxhukët e Rumit nga shekulli i njëmbëdhjetë deri në të 
katërmbëdhjetin, ishin në pjesën më të mirë vazhdim i zhvillimeve në kalifatet e mëdha 
islame. Në sferat ligjore dhe fetare, gjuha dhe kultura arabe ishin dominante, ndërsa 
pasuria e trashëgimisë persiane, e zhvilluar me fanatizëm nga selxhukët e Bagdadit, do të 
mbante vendin kryesor në letërsi dhe art. Selxhukët e Rumit, që kishin përqafuar në 
mënyrë zyrtare Islamin ortodoks, sollën mësues të fesë nga lindja për të luftuar ndikimet 
e heterodoksisë dhe për të siguruar triumfin e Islamit Sunit, të paktën në institucionet 
zyrtare të shtetit. Për këtë arsye, në Anadoll, në të njëjtën mënyrë si në lindje, medresetë 
përveç të tjerash u kthyen në institucionet nëpërmjet të cilave ulematë dhe shkrimtarët 
sunitë u edukuan dhe dominuan. 
 Sistemi i lartë stilistik, shpjegues me format e shprehjes që reflektonin 
sofistikimin e kulturës së Lartë Islame do të shpinte në lindjen e letërsisë osmane, e cila 
do të patronizohej, praktikohej dhe vlerësohej nga klasat e larta dhe të edukuarit e tokave 
të sulltanit. Poezia dhe jo proza, ishte mjeti kryesor i shprehjes në letërsinë klasike 
osmane, e cila njihej përgjithësisht si letërsia e Divanit për shkak të manifestimit të saj në 
formë përmbledhjesh (divane) poezish, të cilat shkruheshin nga poetët dhe personat e 
dhënë pas letërsisë. Shkrimi në prozë ishte zhvilluar vetëm në disa zona të kufizuara në 
formën e eseve (risale) dhe biografive ndaj poetëve, evlijave dhe anëtarëve të Klasës 
Qeverisëse. Megjithatë në fushat e fesë, ligjit dhe historisë ekzistonte një letërsi e gjerë në 
formë proze. Format e tjera të letërsisë prozatore si novelat, pjesët teatrale dhe historitë e 
shkurtra nuk do të ishin dominante në shkrimet turke derisa të silleshin nga perëndimi 
gjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë. 
 Si rrjedhojë, poezia ishte forma kryesore e shprehjes letrare. Ajo kompozohej në 
arüz vezni, apo rimën në verse, e cila bazohej në format e shkurtra dhe të gjata të 
rrokjeve. Rima arüz e cila përdorej nga arabët dhe gjendej e modifikuar te persët, ishte 
stil i huaj dhe i përshtatur me vështirësi për tingujt e turqishtes; megjithatë stili letrar dhe 
identifikimi i Klasës Qeverisëse me trashëgiminë islame detyronte poetët të shkruanin 
turqishten osmane duke përshtatur gjuhën për të fituar harmoninë poetike. Do të duhej 
vetëm ardhja e fundit të shekullit të pesëmbëdhjetë dhe më pas që gjuha dhe stili poetik 
do të pajtoheshin mjaftueshëm që ky stil të kthehej në një mjet të bukur dhe të 
rëndësishëm të shprehjes letrare. (Por edhe atëherë, mjetet me të cilat u arrit një gjë e 
tillë, duke futur një numër të madh fjalësh dhe shprehjesh arabe dhe perse në turqishten 
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osmane, e kthyen gjuhën në pak a shumë një skelet nëpërmjet të cilës thuheshin ide dhe 
mendime të huaja, nëpërmjet fjalëve të huaja). Përveç rimës format e tjera të poezisë që 
përdoreshin në Divanet e hershme osmane ishin: (1) kasidet, që përbëheshin prej më 
shumë se 15 vargjesh në rimë në të cilat zakonisht përmendeshin njerëz apo 
përkujtoheshin ngjarje të rëndësishme; (2) gazelet (lirikat) , me 4 deri në 15 vargje, ku i 
pari fillonte me rimë e cila pasohej përgjatë të gjithë rreshtave të fundit të vargjeve të 
tjerë; (3) mesnevitë, apo poemat e gjata, të cilat përdornin një modë të vetme, ndërsa 
secili varg fillonte me rimë të veçantë; dhe (4) rubairat, apo katërshet, ku fjali me 4 
rreshta përdoreshin për të shprehur ide filozofike. 
 Megjithatë, përqendrimi i turkmanëve nomadë në Anadoll mundësoi mbijetesën e 
praktikave dhe traditave të turqve të Azisë Qendrore. Paralel me poezinë e Divanit të 
Klasës Qeverisëse mbijetoi letërsia popullore. Poetët popullorë, të cilët udhëtonin 
zakonisht si toubadorë shtegtar dhe njiheshin si “saz shairleri” (poetët e sazes) vazhduan 
të përdorin stilet e vjetra në poezi, së bashku me legjendat turke. Gjuha e tyre ishte 
reflektuese e jetës së përditshme, nga e cila gjuha turke buronte nëpërmjet letërsisë 
popullore (Halk Edebiyatı), që do të njihej edhe si ‘letërsia e devocionit mistik’ apo 
‘letërsia e të marrëve’ (Aşık Edebiyatı) për shkak të njehsimit të saj me dervishët 
endacakë dhe idetë mistike fetare që ata shpërndanin. Ndërsa letërsia e Divanit, me 
huazimet e huaja, impresiononte në pjesën më të mirë shumicën e klasës së lartë dhe 
mesme të qytetarisë myslimane të Anadollit që nuk ishin anëtarë të Klasës Qeverisëse, 
letërsia popullore kishte audiencat e saj në masat e fshatarësisë e cila përbënte shumicën e 
popullatës turke të perandorisë. 
 Bazat e letërsisë së Divanit dhe popullore ishin zhvilluar në shekullin e 
trembëdhjetë, gjatë kohëve të fundit selxhuke dhe fillimit të osmanëve. Poezisë së divanit 
iu desh të përpiqet për disa kohë derisa zhvilloi përmbajtjen dhe strukturën e turqishtes 
osmane si mjetin e saj kryesor të të shprehurit. Avangardë në këtë aspekt ishin poetët 
lirikë. Ndërsa shkruante për sunduesin selxhuk në Anadoll, Alaudin Kejkubadin (1284 – 
1307), Hoxha Dehhani shkroi një seri poemash lirike, kasidesh dhe gazelesh, me një 
turqishte të thjeshtë e cila kishte huazuar aq fjalë arabe dhe perse sa për të kompletuar 
verset. Në kundërshtim me shumicën e poetëve të kohës, ai nuk përqendrohej në tema 
mistike dhe fetare, por shkroi poezi dashurie dhe për verën, tema që më pas do të 
bëheshin normë e pasuesve të tij në artin e Divanit, së bashku me idetë rreth bukurisë së 
natyrës, lavdet për sunduesit dhe zyrtarët e lartë. Letërsia osmane e divanit lindi nga ky 
lloj ambienti në kohët më të vona.  
 Poetët e sazeve, hynë në Anadoll me turqit pas betejës së Manzikertit, duke u 
shpërndarë jo vetëm mesazhet e Azisë Qendrore por edhe duke shpjeguar betejat dhe 
duke lavdëruar fitoret mbi armikun. Këta poetë vendosën fuqishëm rreshtat me rrokje si 
baza të artit të tyre. Puna e tyre shihet më qartë në 12 poezitë epike (destans) të Dede 
Korkutit dhe në punimin e Seit Batall Gaziut (Seyyit Battal Gazi) dhe në 
Danishmentnamen e shkruar nga Danishment Ahmet Gazi, themeluesi i njërës prej 
principatave më të fuqishme turkmane në Anadollin lindor. Jeta dhe traditat e njerëzve të 
kohës dhe mençuria popullore shprehen më mirë në përmbledhjet humoristike me 
tregime dhe anekdota të shkurtra që shpesh i kushtohen Nastradin Hoxhës (Nasrettin 
Hoca), i cili ndoshta ka jetuar në Anadoll gjatë kohës së Bajazitit I dhe pushtimit të 
Timurlengut. Elementet mistike të letërsisë popullore turke janë vendosur për herë të parë 
gjatë shekullit të trembëdhjetë nga Mevlana Xhelaludin Rumiu (1207 – 1272), punimet 
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kryesore të të cilit ishin në persisht. Megjithatë punime të tjera të tij ndikuan letërsinë e 
kohës dhe rrjedhëse popullore turke në përmbajtje dhe formë. Urdhëri i Mevlevinjve, i 
themeluar nga ai, përçoi mesazhet e Rumiut nëpër botën islame. Djali i tij, Sultan Veledi 
(1227 – 1312) e shpërndau mesazhin e të atit në gjuhën turke, edhe pse me më pak 
origjinalitet në poezi dhe filozofi, por që ndikoi në futjen më të thellë të stilit aruz dhe 
mesnevi në letërsinë në lindje të Anadollit të kohës. Kjo lëvizje mistike letrare, e njohur si 
Tesavuf Edebiyatı, arriti kulmet e saja me Junus Emren (1238 – 1329), një dervish 
turkman nga Anadolli qendror. Përdorimi sensitiv nga ana e tij e turqishtes dhe rimës 
hece stimuloi letërsinë popullore anadollase, ndërsa idetë e tij mistike të bashkimit të 
besimtarit me Zotin tërhoqën shumë gjatë kohëve të ndryshimeve politike dhe sociale. 
 Krijimi më madhështor popullor i shekullit të katërmbëdhjetë janë mbledhjet në 
prozë të Dede Korkutit, që janë një nga shembujt e epikave më të vjetra të turkmanëve 
oğuz. Dede Korkuti rrëfen për betejat e turkmanëve me gjeorgjianët dhe çerkezët 
abazjanë në Kaukaz dhe me bizantinët në Trabzon, të cilave ju shton rrëfime edhe mbi 
historitë e marrëdhënieve dhe konflikteve mes fiseve turkmane. Sot nuk ekzistojnë 
informacione mbi personalitetin e Dede Korkutit dhe madje ka edhe dyshime nëse 
historitë kanë në fakt një shkrues për autor apo më shumë. Megjithatë, forma dhe stili i të 
shkruarit dëshmojnë se një dorë e vetme duhet të ketë pasur rolin, edhe pse në mënyrë të 
thjeshtë, të mbledhjes së historive të shpërndara apo të kompozimit të tyre. Sido që të jetë 
e vërteta, historitë përbëjnë një burim kryesor për historinë dhe letërsinë e kohës, të 
shkruara në një turqishte të thjeshtë dhe të pastër, e cila shpalos muzikalitetin dhe stilin 
bazë të një gjuhe të pandikuar nga ndërhyrjet e jashtme siç ndodh në punimet e tjera 
turke. Punimi që përfshin shumë epika fisnore, shpreh traditat themelore të jetës fisnore, 
marrëdhënieve familjare, moraleve dhe zakoneve të tjera të Anadollit lindor, ku Delja e 
Bardhë dhe Delja e Zezë dominonin. 
 Por edhe letërsia e Divanit kishte zhvilluar formën e saj unike, edhe pse ajo nuk 
arriti të ketë ndikimin dhe popullaritetin e letërsisë popullore. Ndër shkruesit kryesorë të 
kohës punimet e të cilëve përfshinin dy llojet e kategorive ishte Ahmet Gülshehri (vd. 
1317), që jetonte në Kırshehir. Vepra e tij Mantık al-Tajr (Logjika e Zogjve) ishte 
përshtatja në turqisht e mesnevit persian me të njëjtin titull shkruar nga Faridudin Attar, 
megjithëse vepra në fjalë nuk ishte një përkthim i thjeshtë siç është menduar më parë. 
Duke zhvilluar një alegori rreth idesë mistike të unitetit të krijimit, Gülshehri rrëfen 
historinë e udhëtimit të një grupi zogjsh drejt mbretëreshës së tyre, ku nga i gjithë grupi i 
zogjve, vetëm 30 arrijnë në vendmbërritje. Pjesa më e madhe e shtesave të Gylshehirit 
janë reflektime mbi shoqërinë e kohës në Anadoll, si dhe informacione mbi fütüvvetin, 
stilin mysliman kalorësiak të jetës, që ishte standart i organizatave të ahive. Vepra në 
fjalë pati ndikim të madh në shpërhapjen e ideve se turqishtja mund të kthehej në një 
gjuhë të barabartë apo qoftë edhe me epërsi ndaj arabishtes dhe persishtes. 
 Shkruesi më i rëndësishëm i divaneve në shkollën turke të Anadollit të kohës në 
fjalë ishte poeti i madh nga Kytahja, Taxhudin Ibrahim Ahmedi (1335 – 1412), i cili 
shërbeu për dinastinë e Germijanit përpara se të hynte në shërbim të osmanëve, ku edhe 
shkroi për Sulejmanin, djalin e Bajazitit I, Iskendernamen e tij të famshme; jetën e 
Aleksandrit të Madh në 8250 vargje. Përveç dhënies së informacionit rreth Aleksandrit të 
Madh, Ahmedi zhvillon një stil elegant në diskutimin rreth mjekësisë, filozofisë dhe fesë, 
përpara se të mbylli punimin, në të cilin sjell edhe një interpretim të rëndësishëm mbi 
origjinën dhe ardhjen në pushtet të osmanëve. Punimi i tij poetik rreth mjekësisë, Tervih 
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ul-Tervah, përbën edhe një nga hapat parësorë të zhvillimit të gjuhës turke në një gjuhë të 
aftë për të shprehur informacione shkencore dhe që në të njëjtën kohë stimuloi 
themelimin e një shkolle mjekësore në oborrin osman. 
 Në shekullin e pesëmbëdhjetë, pas kohës së pauzës së perandorisë, procesi i 
bashkimit të pushtetit dhe institucioneve qeveritare dhe të shoqërisë do të çonin në 
rilindjen e jetës kulturore osmane. Vend të rëndësishëm në këtë stad zhvillimi kulturor do 
të zinte pushtimi i Edrenesë dhe kthimi i saj në kryeqytetin e ri osman, si një qendër që 
kishte qëndruar jashtë influencave të Lindjes së Mesme. Në këtë kohë, një shkollë e re 
nisi të zhvillohej shembulli më i mirë i së cilës është Shejhi (vd. 1429) i Kytahjasë. I 
lindur në Germijan, ai u edukua si mjek dhe më pas ju bashkua oborrit osman nën 
Mehmetin I, ku shërbeu për familjen mbretërore përpara se të tërhiqet dhe izolohet nga 
jeta e përditshme. Ai kompozoi një përmbledhje divanesh që i sollën poezisë turke stilin 
lirik të poetit të madh persianit Hafızit. Në punimin në fjalë Shejhi vinte thekse në rolin e 
fesë, e cila sipas tij ishte me shumë formale sesa rituale dhe se bashkimi me Zotin mund 
të arrihej vetëm nëpërmjet pirjes së verës simbolike pas së cilës njeriu përjetonte përvoja 
të plota mistike. Ai solli edhe satira në poezinë klasike turke të divanit, nëpërmjet 
mesnevisë së tij, Harname (Libri i Gomarit), në të cilin kafshët personifikonin armiqtë e 
tij politikë, të cilët nga xhelozia që kishin për favoret që sulltani i ofronte autorit, i ngritën 
kurth për ta rrahur. Stili i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë i punimit krijoi influencë të 
konsiderueshme në letërsinë e kohës dhe të ardhshmen. 
 Por poeti më i madh osman i pjesës së fundit të shekullit të pesëmbëdhjetë ishte 
Bursalı Ahmet Pasha, djali i njërit prej kazaskerëve të Muratit II. Si kadi i Edrenesë ai 
ishte një nga mësuesit dhe këshilltarët kryesorë të Mehmetit II, përpara se të binte nga 
pozitat për shkak të miqësisë që ai kishte me një nga bijtë e preferuar të sulltanit. Për 
arsyet më lart ai u burgos dhe u kërcënua edhe me vdekje, por më në fund fitoi faljen 
nëpërmjet një kasideje penduese që shkroi. Pas kësaj ai shërbeu në të gjitha anët e 
perandorisë dhe vazhdoi të shkruante deri në kohën e vdekjes më 1497. Gazelet dhe 
kasidet jashtëzakonisht të bukura të divaneve të tij, të shkruara me një stil dhe devocion 
të madh, i mundësuan autorit të fitonte popullaritet të gjerë dhe të shërbente si urë 
kryesore lidhëse ndërmjet stilit në zhvillim të divanit të shekullit të pesëmbëdhjetë dhe 
formave të tij më të vonshme klasike. 
 Pushtimi nga Mehmeti II i Stambollit dhe zhvillimi i tij si qendër e jetës 
administrative dhe komerciale osmane u shoqërua me përpjekje të përqëndruara për të 
zhvilluar, ringjallur dhe zgjeruar jetën kulturore të qytetit. Njerëz të ditur u sollën në qytet 
nga të gjithë pjesët e perandorisë, ndërsa shteti ju dha të gjitha llojet e mbështetjeve për të 
promovuar aktivitetet e tyre. Ky fakt do të sillte humbjen e rëndësisë së hershme që 
gëzonin në këtë dhe aspekte të tjera kulturore të jetës osmane qytete si Bursa dhe Edrene. 
Me fitoren e superioritetit osman në botën islame, një valë e re shkollarësh myslimanë 
vërshuan drejt qendrës së pushtetit. Edhe pse Mehmeti II shpenzoi shumicën e jetës së tij 
në fushëbeteja, ai kishte interesa të thella për artin dhe shkencën dhe shpenzonte çdo 
moment të lirë të tij për inkurajuar shkollarët dhe zhvillimin e krijimtarisë së tyre. Ai 
duket të ketë qenë njeri me shije liberale dhe tolerante që kërkonte të mësonte sa më 
shumë të mundte nga të gjithë njerëzit, pa dallime fetare. Për këtë arsye, shkollarë 
bizantinë dhe serbë dhe shumë të tjerë të sjellë nga Italia, ju bashkuan projektit të 
ringjalljes kulturore osmane. Patriarku i parë ortodoks, Gennadiusi, thuhet të ketë marrë 
pjesë në diskutime religjioze me sulltanin dhe udhëheqësit e tij fetar. Amirutzesit të 
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Trabzonit ju kërkua nga sulltani të ndërtonte një hartë të botës për të drejtuar pushtuesin 
në përparimet e tij. Sulltani urdhëroi gjithashtu edhe shkollarë italianë të shkruanin 
historinë e Perandorisë Romane, të cilën shpresonte ta rindërtonte. 
 Edhe pse Mehmeti II inkurajonte kontaktet me trashëgiminë e krishterë, 
promovimi i kulturës myslimane osmane ishte qëllimi i tij parësor. Për këtë arsye mijëra 
kisha të vjetra dhe të braktisura u rindërtuan për xhami, ndërsa rreth tyre u ndërtuan 
medrese për të shërbyer si qendra për ulematë e ndritshëm që predikonin nga Stambolli. 
Shkollarë të mëdhenj të kohës, si Alaudin Tusi, Bursalı Hoxhazade Muslihidin Mustafa 
Efendiu dhe Mevlana Abdulkerim Efendi u ngritën në poste udhëheqëse si müderrisë. 
Medrese fillore u ndërtuan edhe nga kryeveziri dhe të tjerë në kryeqytet dhe vendet 
kryesore të perandorisë për të mundësuar trajnim paraprak për mësuesit e ardhshëm. 
Stambolli, Edreneja dhe Bursa ishin qendrat e kulturës së re. Por poezia, letërsia dhe 
shkencat lulëzuan edhe në sanxhaqet që ishin nën sundimin e princërve osmanë. Me 
zgjerimin e perandorisë kultura do të lulëzonte edhe në qendrat e provincave siç ishin 
Bagdadi, Dijarbakiri dhe Konja në lindje dhe Shkupi, Sarajeva dhe Buda në Evropë. 
 Mendimtarët osmanë ishin fanatikë në pranimin e traditës sunite islame të 
zhvilluar nga al-Razi dhe al-Gazali, që refuzonte idetë fanatike se ‘shkencat e intelektit’ 
siç ishin astronomia, logjika dhe matematika binin ndesh me doktrinën islame dhe se 
‘dyert e kërkimit janë mbyllur’. Si rrjedhojë, shkollarët osmanë gëzuan arritje të mëdha 
në fushat në fjalë që në kohët më të hershme. Një nga matematicienët e parë të 
rëndësishëm turq ishte Kadızade Musa Pasha. Ai themeloi një shkollë të zhvilluar në 
observatorin e famshëm të ndërtuar nga pasardhësi i Timurlengut në Samarkand, Ulug 
Beu (1399 – 1449) i cili shkroi një numër komentesh mbi Euklidin. Ndërsa matematicieni 
kryesor gjatë sundimit të Mehmetit ishte nxënësi i të parit, Ali Kushçu (vd. 1474), 
karriera e të cilit në oborret e sunduesve ishte një pasqyrë e urisë për dije që kishte koha. 
Aliu kishte shërbyer fillimisht si mbajtës fajkuajsh (nga i cili i rrodhi edhe emri Kushçu) 
për Ulug Beun, që sundonte në Transoqeani nga kryeqyteti i tij në Samarkand ku 
mblidheshin disa nga njerëzit më të mëdhenj të qendrave tradicionale të kulturës islame. 
Pas vdekjes së Kadızades, Ali Kushçu drejtoi observatorin e Samarkandit deri pas 
vdekjes së Ulug Beut. Më pas, ai hyri në shërbim të sunduesve të rinj të zonës, Uzun 
Hasanit sunduesit të Deles së Bardhë, i cili ndërtoi qendrën e tij kulturore në Tabriz. I 
fundit e dërgoi atë si ambasador pranë Mehmetit II në Stamboll, ku iu bë një pritje kaq e 
bujshme që e detyroi të hynte në shërbim të sulltanit si müderris pranë shkollës së Agja 
Sofias për të ndërtuar më pas shkollën e tij të matematikës. Disa nga ulematë kryesorë të 
kohës morën mësime logjike dhe matematike nga ai. Ai shkroi gjithashtu një numër 
punimesh në fushat e matematikës dhe astronomisë që do ta bënin të famshëm në të 
gjithë perandorinë. Ndër studentët e tij mund të kujtohet kozmografi Hafız Mehmet ibn 
Ali (vd. 1543) dhe admirali dhe gjeografi i famshëm Sejdi Ali Reis (vd. 1562) i cili, në 
punimet e tij më vonë, dha një numër të mirë informacionesh matematike rreth lundrimit 
dhe astronomisë.  
 Mjekësia njohu zhvillime të gjera në shekullin e pesëmbëdhjetë gjithashtu, ku 
edhe në këtë rast zë të veçantë kishin shkollarët e Azisë Qendrore. Nga studiuesit më të 
rëndësishëm të mjekësisë së hershme osmane ishte kryemjeku i spitalit publik të 
Amasjas, Sherefedin Sabunxhuollu (Sabuncuoğlu Şerefeddin), studimi i të cilit në fushën 
e kirurgjisë, “Cerrahname-i Ilhan” (1465), që bazohej në përvojat e tij mjekësore, përbën 
një nga punimet më origjinale mjekësore osmane për kohën. Mumin Sinopllu (Sinoplu 
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Mumin), që ishte arsimuar në oborrin e princit Ismail bej të Kandarit dhe që iu bashkua 
shërbimit osman në kohën e Muratit II, shkroi një studim të detajuar mbi mjekësinë me 
titull “Zahire-i Muradiye” (1437), ku referencat mjekësore arabe dhe perse të së kaluarës 
gërshetohen me praktikat dhe përvojat më të fundme turke. Altunxhuzade (Altuncuzade, 
vd. në fund të shekullit të pesëmbëdhjetë) arriti përparime të dukshme në fushën e 
analizimit dhe trajtimit të problemeve urinare dhe themeloi bazat për shkencën e 
operimeve në Perandori. Hekim Jakupi, një çifut i kthyer në Islam, si dhe persiani Lari 
ishin mjekët personalë të Muratit II dhe drejtuesit e esnafit të doktorëve, të cilët 
kujdeseshin për trajnimin e doktorëve dhe kirurgëve dhe ruajtjes së standarteve kuruese. 
 Në shkencat fetare, shekujt e katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë dëshmuan një 
progres të dukshëm me figura të rëndësishme që i dhanë islamit sunit energjitë e 
nevojshme për t’i bërë ballë kërcënimit që popullariteti i heterodoksisë krijonte nëpër 
masa. Tranzicioni ndërmjet traditave të vjetra arabe dhe atyre të zhvilluara nën osmanët, 
u mundësua nga Davud-u Kajseri (vd. 1350) dhe Molla Fenari (1350 – 1431). Ata 
prezantuan punimet kryesore arabe në turqisht, ndërsa bënë që idetë e Muhidin-i Arabit 
rreth unitetit të ekzistencës të kthehen në themelet e sistemit fetar dhe filozofik dhe të 
zënë vend mes ulemave që mësonin për të ndërtuar Institutin e të Diturve në vigjiljet e 
shtetit osman. Një kontribues tjetër i rëndësishëm i shekullit të pesëmbëdhjetë ishte edhe 
Sheh Bedredin Mahmud-i Simavni. Punimet e tij rreth misticizmit dhe jurisprudencës 
ishin shumë influencuese. Së bashku me Teshilin (Lehtësimet) e tij, në të cilin diskutohej 
‘njëshmëria e ekzistencës’ konceptet mistike, punimet e Bedredinit diskutonin rreth 
xhenetit dhe xhehenemit, teoritë rreth engjëjve, xhindëve dhe njeriut ideal. Ishin ide të 
këtilla ato që çuan ndjekësit e tij të rebelohen kundër sulltanit. Por mendimtari më i madh 
fetar i shekullit të pesëmbëdhjetë ishte Hoxhazade Muslihudin Mustafa Efendiu. Karriera 
e tij nisi si një nga mësuesit e Mehmetit II ndërsa më pas duke përdorur mirënjohjen e 
sulltanit u ngrit në radhën e ulemave. Por gjatë fundit të sundimit të Mehmetit II ai vuajti 
një rënie të pjesshme si pasojë e xhelozive të shkollarëve të tjerë, që mbështeteshin nga 
Karamani Mehmet Pasha. Por me ardhjen e Bajazitit në pushtet ai u emërua kadi i Bursës 
dhe müderris i medresesë Sultanije, ku kaloi pjesën e mbetur të jetës duke mësuar dhe 
shkruar. Për të inkurajuar teologjinë skolastike të Hoxhazades, Mehmeti II shtyu për 
lindjet e mosmarrëveshjeve të vjetra islamike për lidhjet që qëndronin ndërmjet filozofisë 
dhe fesë, që kishin filluar në kohët e selxhukëve ndërmjet Ibni Rushdit dhe al-Ghazalit, 
në të cilat më pas do të hynte edhe Nasirudin Tusi nga Irani. Nasirudini mbështeste idetë 
e Ibni Rushdit se feja dhe filozofia mund të bashkoheshin dhe se logjika e njeriut ishte e 
nevojshme të vihej në përdorim për të kuptuar plotfuqinë e Allahut. Por Hoxhazade, 
mbante anën e Gazaliut që mendonte se arsyeja mund të aplikohej në shkencat reale siç 
ishin mjekësia apo matematika, por kur vinte në çështjet fetare, mund të çonte vetëm se 
në gabime; dhe si rrjedhojë shkencat e fesë duhet të mbroheshin nga deklaratat e logjikës 
dhe filozofisë. Më në fund, duke pasur edhe mbështetjen e sulltanit ulematë osmanë 
pranuan pozitat e Hoxhazades ndërsa filluan të përqendrohen në përafrime gjithnjë e më 
të ngushta në fushën e skolastikës. 
 Një nga mendimtarët më të mëdhenj në fushën e ligjeve të Mehmetit II ishte edhe 
Molla Husrevi, që njihej edhe si “Abu Hanifa i kohës sonë” nga sulltani. Molla Husrevi 
kishte studiuar në shkollën e themeluar nga Molla Fenari. Ai punoi si müderris në Bursë 
dhe kadi në Edrene, ndërsa më pas sulltani e emëroi kazasker të Rumelisë dhe kadi të 
Stambollit, menjëherë pas vdekjes së zyrtarit të mëparshëm, Hızır Beut (1458).  Në një 
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periudhë kohe Molla Husrevi gjendet i tërhequr në Bursa ku themeloi një medrese, ndërsa 
më vonë thërritet sërish në Stamboll për të shërbyer si shejhulislami i parë në Perandori – 
duke themeluar në njëfarë mënyre postin e udhëheqjes së ulemave. Përpjekjet e Molla 
Husrevit ishin të rëndësishme për kthyerjen e postit në drejtues të hierarkisë së Ilmijes – 
ndërsa u kthye gjithashtu në autoritetin kryesor në çështjet e ligjit të shenjtë dhe 
jurisprudencës. Puna e tij në këtë fushë do të ndiqej nga Zenbilli Ali Xhemali Efendi (vd. 
1525), një nga shkollarët më të mirënjohur të kohës, që u ngrit në kohën e Bajazitit II dhe 
u kthye në një nga ulematë më të rëndësishëm gjatë kohës së Selimit I dhe viteve të para 
të Sulejmanit të Madhërishëm. Nëpërmjet postit të tij ai shpëtoi një varg ulemashë nga 
ekzekutimet e shumta që ishin bërë modë gjatë sundimit të Selimit I. 
 Ndërsa fillimet e vërteta të historiografisë osmane janë në kohën e sundimit të 
Muratit II dhe Mehmetit II, të cilët sponsorizuan një numër punimesh historike për të 
promovuar pretendimet e familjes osmane për të sunduar mbi popujt e ndryshëm të 
perandorisë. Punimi i Ahmedit; Destan-ı Tevarih-i Müluk-i Al-ı Osman (Epikë mbi 
Historitë e Shtëpisë së Osmanit) na jep burimet më të hershme për të studiuar origjinën 
dhe ardhjen e osmanëve në pushtet gjatë shekullit të katërmbëdhjetë. Ndërsa punimi i 
Ashëkpashazades, Tevarih-i Al-ı Osman (Histori rreth Shtëpisë së Osmanit)  na japin 
informacione të vlefshme bashkëkohore mbi origjinën e osmanëve të marra drejtpërdrejt 
nga Jahshi Fakih Efendiu, imami i xhamisë së themeluar në Bursë nga Orhani II. Kashifi 
që shkroi në vitet e para të Mehmetit II, na jep informacione të vyera mbi pushtimet e 
Orhanit në Rumeli të cilat i gjejmë në Gazaname-i Rum (Historitë e Luftës në Rum). 
Ndërsa Abdurrahman Bistami nga Ankaraja jep informacione për gjysëm shekulli pas 
thyerjes së omanëve në Betejën e Ankarasë. Punime si ai i Enverit, Düsturname, që ju 
dhurua kryevezirit Karamani Mehmet Pasha, Tarih-i Ebul Feth nga Dursuni, Tarih-i 
Sultan Mehmet Han-ı Sani (Historia e Sulltan Mehmetit II) nga Kritovolos, që u shkruan 
pjesërisht në greqisht me urdhër të sulltanit dhe Tarih-i Al-ı Osman (Historia e Derës së 
Osmanit) shkruar nga Shehdi sipas stilit persian të Shahnamesë, apo epikës së sundimit – 
japin informacione mbi kohën e Fatihut që tejkalojnë të gjitha informacionet e 
mëparshme që i dedikohen paraardhësve të tij. Këto punime të shumta do të ishin edhe 
themelet e shkollës historike që do të ndiqte perandorinë më pas. 
 Nën Bajazitin II historiografia osmane vazhdoi të zgjerohet nën stimulin e lavdisë 
dinastike. Kronika e Ashıkpashazades, e nisur gjatë kohës së Mehmetit II u zgjerua dhe 
përfundoi në kohën e Bajazitit II. Në atë lexuesi gjen rrëfime personale të ngjarjeve të 
shekullit që nga Beteja e Ankarasë. Ndërsa Neshri Mehmet Efendiu shkroi një histori të 
ngjashme por të përqendruar rreth sundimit të Bajazitit. Idrisi-i Bitlisi karriera e të cilit 
kishte nisur në oborrin e Uzun Hasanit, shkroi veprën e tij në persisht Hesht Behisht me 
urdhër të Bajazitit II, ku sillen informacione të konsiderueshme mbi ngjarjet në Iran dhe 
Anadollin lindor gjatë shekullit të mëparshëm, ku edhe këto janë në të shumtën e rasteve 
rezultat i dëshmive të shkruesit. 
 Historiani më i madh i kohës së Bajazitit, ishte ndoshta Ahmet Shemsedin Ibn 
Kemali (Kemalpashazade) (vd. 1536). Ai ishte një shkollar i rëndësishëm në fushën e 
ligjit islamik dhe letërsisë. Ai rridhte nga një familje e vjetër osmane, ku gjyshi i tij, 
Kemal Beu kishte shërbyer si guvernator dhe vezir për Mehmetin II. Ai ishte edukuar 
gjatë shërbimit në ushtri si shkrues, duke përfituar në këtë mënyrë më shumë përvojë sesa 
shumica e ulemave të kohës. Përpara se t’i bashkohej klasës së ulemave ai kishte qenë 
spahi dhe më pas kadi i Edrenesë (1515), kazasker i Anadollit (1516) dhe gjatë periudhës 
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së fundit të jetës shejhulislam. Gjatë periudhës së fundit ai prodhoi punimet më të 
rëndësishme në fushën shkencore dhe poezi. Vepra e tij, Tarih-i Al-ı Osman (Historia e 
Shtëpisë së Osmanit) shërben si materiali më i rëndësishëm burimor që gjendet sot për të 
kuptuar kohën kur ai jetoi.  
 Libraristi dhe shkollari më i madh i kohës së Sulejmanit të Madhërueshëm ishte 
Tashkoprülü zade Ahmed Hüsamüdin Efendiu (vd. 1553), që shkroi në pjesën më të 
madhe në gjuhën arabe (punimet e tij u përkthyen në turqisht nga i biri dhe të tjerë). Në 
punimet e tij ai mbuloi të gjitha fushat e dijes së kohës, por punimet më të rëndësishme i 
përkasin fushës së biografisë, logjikës, shkencave fetare dhe gramatikës. Vepra e tij 
Shakajık-ı Nu’manije përmbledh biografitë e 600 njerëzve të ditur të shekullit të 
mëparshëm. Vepra u përkthye në turqisht dhe u pasurua nga shkrues të mëvonshëm nën 
titullin Hadajık ul-hakajık fi tekmilet ush Shakajık (Kopshtet e të Vërtetës në Përfundim 
të Shakajëkut) dhe që atëherë e deri në ditët e sotme është burimi kryesor për të mësuar 
mbi karrierën e ulemave më të rëndësishëm. Vepra tjetër e tij, Nevadir ul-Ahbar fi 
Menakıb ül-Ahjar (Mungesa e Informacionit në Karrierën e të Virtytshmëve) jep të njëjtat 
informacione, por tashmë për shkencëtarët, doktorët, astronomët dhe matematicienët më 
të mirë osmanë, së bashku me parinë e doktorëve të fesë Islame, evlijave dhe ndjekësit e 
Profetit. Ndërsa libri i tij Miftah us-Sa’ade ve-Misbah us-Sijade që në gjuhën turke është 
përkthyer si Mevzuat ul-Ulum (Lëndët e Shkencës) na ofron një punim enciklopedik mbi 
gjendjen e zhvillimit të shumicës së shkencave ekzakte dhe fetare në kohën në fjalë, ku 
përfshihen edhe degë si kimia, fizika, botanika dhe zoologjia, ku lexuesi gjen një 
përmbledhje të të gjithë njohurive siç njiheshin ato në lindje dhe në perëndim gjatë 
shekullit të gjashtëmbëdhjetë. 
 Ebu us-Suud Efendiu (1490 – 1574), të cilin përmendëm edhe më parë, shërbeu si 
shejhulislam për 29 vite, gjatë shumicës së kohës së sundimit të Sulejmanit. Ai ishte 
shkollari më i madh ligjor i kohës, që punoi për të vendosur sundimin e Sheriatit në tokat 
e sulltanit. Ebu us-Suudi nxori me mijëra fetva për të interpretuar dhe implementuar ligjin 
sipas kushteve të kohës. Në shumë raste ai përdori mjete politike për të përafruar ligjet 
shekullare të sulltanit me ato të Sheriatit, ndërsa përdorte influencën e tij mbi qeveritarët 
kryesorë për të zhvilluar Sheriatin si ligjin e të gjithë perandorisë. Ebu us-Suudi ktheu 
postin e shejhulislamit në atë të drejtuesit të institucionit të Ilmijes dhe kryemyftiut të 
perandorisë, duke themeluar një praktikë që do të zgjaste deri në ditët moderne. 
 Historiografia osmane arriti kulmin e saj në kohën e Sulejmanit, me Ibn-i 
Kemalin që shërbeu si nyjë lidhëse me historianët e shekullit të mëparshëm. Periudha në 
fjalë u dominua nga tre kronistë. Njëri ishte Hoxha Sadudin Efendi (1536 – 1599), i cili 
gjatë sundimit të Sulejmanit punoi qetësisht si müderris por në kohën e Muratit III, të cilit 
i kishte shërbyer si hoxhë, shpërtheu në krijimtari. Në kohën e Mehmetit III ai shërbeu si 
shejhulislam për dy vite përpara se të ndërronte jetë. Ndër punimet e shumta të tij mund 
të kujtojmë Tac ut-Tevarih (Krona e Historive) ku jepet një histori e detajuar e dinastisë 
osmane nga origjina e saj e deri në vdekjen e Selimit I. Në punimin në fjalë një vend i 
veçantë i jepet jetës dhe karrierës së politikanëve dhe njerëzve të ditur kryesorë në secilën 
kohë. Lexuesi gjen një numër të madh informacionesh origjinale të kohës të cilat mund të 
kenë ardhur nga intervista me dëshmimtarë të moshuar. Por shënimet e tij mbi sundimin e 
Sulejmanit nuk u kompletuan kurrë gjatë jetës së autorit, por do të ishte i biri Mehmet 
Efendiu, që i mblodhi ato më pas në një volum të vetëm së bashku me Selimname-n e tij, 
për t’ia dedikuar Selimit I. 
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 Kronikani i dytë ishte Mustafa Ali (1541 – 1599). Lindur në Gelibollu në një 
familje tregtarësh, ai shërbeu si shkrues dhe financier në provincat e Stambollit. Edhe pse 
ai shkroi një numër veprash poetike, fama e tij vjen si historian. Punimi më i rëndësishëm 
i tij ishte Kunh ul-Ahbar, një histori rreth botës që ndahet në katër pjesë. Pjesa e parë 
merret me gjeografinë e botës dhe historinë e njerëzimit nga Ademi deri të Krishti, e dyta 
rrëfen historinë e Islamit klasik nga era e Profetit deri te rënia e abasidëve, e treta flet për 
turqit nga kohët e lashta deri në ardhjen e osmanëve dhe pjesa e katërt fillon me historinë 
e Perandorisë Osmane deri në vitin 1597. Autori përfshin edhe biografi në punimin e tij 
mbi jetën e njerëzve të ditur, ministrave, poetëve etj. Ndër 40 punimet historike të tij të 
rëndësishme për t’u përmendur janë punimet e tij mbi artet osmane (Menakıb-ı 
Hünerveran); mbi fushatën e Sulejmanit në Sigetvar (Heft Mexhlis) e cila ju paraqit 
kryevezirit Mehmet Sokullu Pashës, mbi fushatën në Kaukaz (Nusretname ve 
Firsatname); rreth konfliktit ndërmjet princit Selim dhe Bajazit gjatë fundit të sundimit të 
Sulejmanit; dhe veçanërisht mbi pushtimin e Rodit (Menakıb-ı Halil Pasha dhe 
Fetihname-i Rodos). 
 Kronikani i tretë ishte Mustafa Selaniku (vd. 1600). Duke qenë me profesion 
shkrues gjithashtu, vepra e tij ishte Tarih-i Selaniki, i cili fillonte nga vitet e fundit të 
sundimit të Sulejmanit deri në mesin e sundimit të Mehmetit III (1563 – 1599). Vepra e 
tij do të përbënte bazën e kronikave të para zyrtare, të cilat do të ndiqeshin nga vepra e 
Mustafa Naimës gjatë shekullit të shtatëmbëdhjetë. Selaniku me kronikën e tij vendosi 
shembullin dhe krijoi bazat e funksionit të historianit zyrtar të oborrit, që do të ndiqej më 
pas nga Naima dhe do të vazhdohej deri në fund të perandorisë. 
 Zhvillimi i gjeografisë osmane gjatë shekullit të gjashtëmbëdhjetë shkoi në 
mënyrë paralele dhe u motivua nga fuqia e flotës osmane, e cila krijonte mundësitë për 
zgjerimin e dijes osmane për tokat që i rrethonin. Nuk ka dyshim, se punimet e para 
gjeografike osmane e kishin të nevojshme të mbështeteshin në njohuritë e mbledhura nga 
shkrimtarët islamikë të shekujve të mëhershëm. Dhe vetëm në fund të shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë punimi i parë gjeografik osman do të shkruhej, në një mënyrë tërheqëse 
nga disa prej heronjve të flotës perandorake. Që në vitin 1513, Piri Reisi (vd. 1553) botoi 
një hartë të botës së njohur në dy pjesë, nga e cila vetëm pjesa perëndimore i ka rezistuar 
kohëve, të cilën ai ia prezantoi Selimit I pas pushtimit të Kajros në vitin 1517. Ai përdori 
si burime për hartën e tij një numër hartash evropiane që tregonin zbulimet portugeze të 
kohës së bashku me një hartë që tregonte udhëtimin e Kristofor Kolombit për në Botën e 
Re, të cilën Piri Reisi e kishte siguruar nga një marinar spanjoll i kapur në Valencia nga 
xhaxhai i Pirit, Kemal Reisi. Por punimi më i rëndësishëm i Piri Reisit ishte Kitab-ı 
Bahrije (Libri i Detrave) (1521), ku përmblidhej e gjithë dija mbi detet dhe lundrimin e 
zhvilluar nga detarët dhe shkruesit islamikë gjatë tetë shekujve të mëparshëm, së bashku 
me përvojën e të parit dhe të detarëve perëndimorë arritjet e të cilit ishin hulumtuar nga 
autori. Libri ndahej në 129 kapituj, secili shoqërohej me një hartë në të cilën shpjegohej 
Mesdheu dhe detet e lindjes, portet, pikat strategjike, shkëmbijtë e rrezikshëm dhe të 
rëndësishëm dhe kushtet natyrore, rrjedhat e rrymave, mundësitë e furtunave dhe me 
radhë. Në versionin e zgjeruar që ju prezantua sulltanit, ishin shtuar 1200 versete me 
njohuri mbi detet. 
 Në rrugën e Piri Reisit, qoftë detare dhe letrare do të shkonte edhe pasardhësi i tij, 
admirali i flotës së Detit të Kuq, Sejdi Ali Reisi (vd. 1562), i cili shkroi rreth astronomisë 
dhe matematikës në mënyrë voluminoze. Por ai u bë me famë falë shkrimeve gjeografike. 
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Punimi i tij, Al-Muhit (Oqeani), të cilin e shkroi kur ishte i internuar në Ahmedabad të 
Indisë në 1554, ishte një përmbledhje e përvojave të detarëve islamikë që kishin lundruar 
në Gjirin Persik dhe Oqeanin Indian gjatë shekujve të mëparshëm, së bashku me të atyre 
që kishin udhëzuar Vasko De-Gamën në udhëtimin e tij drejt Indisë në fillimin e shekullit 
të tij. Në punim përshkruheshin detet dhe tokat që rrethojnë Detin e Kuq, Oqeanin Indian 
dhe Gjirin Persik në veçanti. Ndërsa në librin Mirat ul-Memalik (Pasqyra e Tokave) 
autori ka dhënë informacione më të detajuara dhe letrare me rrëfime personale mbi 
kthimin e tij për në Perandorinë Osmane. Rrëfime të konsiderueshme gjeografike rreth 
Anadollit dhe Ballkanit gjatë fushatave të Selimit I dhe Sulejmanit të Madhërueshëm janë 
dhënë nga Feridun Beu në librin Munshcat. 
 Siç e thamë edhe më parë, shkencat osmane morën një hov të rëndësishëm pas 
hapjes së kompleksit të medreseve në xhaminë Sulejmanie, në të cilën për herë të parë 
mjekësia dhe matematika kishin peshën kryesore në vend të shkencave fetare. Edhe pse 
në shekullin e gjashtëmbëdhjetë u prodhua një numër i konsiderueshëm punimesh 
shkencore, do të duhej hapja e një shkolle si e mësipërmja që figura të rëndësishme të 
mund të zhvilloheshin. 
 Matematicieni më i njohur osman gjatë fillimit të shekullit të gjashtëmbëdhjetë 
ishte Nasuf ul-Silahi ul-Matraki, që përndryshe njihet edhe si Matrakcı Nasuhi. Në 
punimin e tij me titull “Beyan-ı menazil-i sefer-i Irakeyn” (Përshkrime mbi 
Vendqëndrimet Gjatë Fushatave në Dy Irakët) ai jep shpjegime të hollësishme mbi 
qytetet dhe qytezat që shtriheshin nga Stambolli e deri në Bagdad. Megjithatë shkollari i 
parë origjinal në fushën e matematikës ishte algjeriani, Ali Ibn Veli. Veprat e tija si 
Tuhfet ul-adad (Pakësia e Numrave), një punim rreth trigonometrisë, aritmetikës dhe 
algjebrës përmbajnë ide mbi konceptet e logaritmit, të cilat sapo kishin filluar të 
shpërhapeshin mes matematicienëve evropianë nëpërmjet shkrimeve të Napierit (1614). 
 Ndërmjet shumë astronomëve të zotë osmanë të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, më 
i famshmi i tyre ishte Takiudin Mehmeti (1521 – 1585), i cili shërbeu për shumë vite si 
krye-astronomi (müneccim bası) i sulltanit. Ai korrigjoi shumë tabela astronomike të 
zhvilluara në Samarkand në kohën e Ulug Beut dhe arriti të siguronte ndërtimin e një 
observatori (rasadhane) të ri në kodrat e lagjes Tophane në Stamboll. Por refuzimi nga 
shejhulislami Kadızade Ahmet Shemsedin Efendiu për kryerjen e këtij aktiviteti çoi 
sulltanin të kërkonte shkatërrimin e tij (22 janar 1580). Në librin e Takiudinit Alat ur-
Reshadije (Instrumentet e Observatorit) shpjegohej secili instrument astronomik dhe 
përdorimi i tij. Në libër përfshihej një orë astronomike nëpërmjet të cilës ishte e mundur 
të gjehej venddodhja e trupave qiellorë shumë më saktësisht se më parë. 
 Por në kompleksin e Sulejmanies, mjekësia ishte shkenca që promovohej më 
shumë se të tjerat. Kjo gjë mund të shihet edhe nga themelimi i një numri të madh 
spitalesh në Stamboll dhe përgjatë perandorisë në fundin e çerekshekullit në fjalë. 
Avangardi i këtij zhvillimi ishte Ahi Ahmet Çelebi (1436 – 1523), kryedoktori i 
perandorisë gjatë sundimit të Bajazitit II dhe viteve të para të Sulejmanit. Ai vuri në punë 
pasurinë e konsiderueshme që i kishtë lënë i ati për të ndërtuar spitale të vogla në 40 
fshatra që ishin nën zotërimin e tij dhe gjetkë. Ai la edhe një punim mbi gurët në veshka 
dhe fshikëz, shkaqet dhe trajtimin e tyre, ndërsa sponsorizoi edhe punimin e doktorit 
çifut, Musa Kalinus ul-Israili, mbi aplikimet e drogës dhe ilaçeve të tjera. Në spitalet e tij 
të cilat shërbenin edhe si shkolla, trainoheshin doktorët, të cilët më pas i dërgonte përreth 
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perandorisë për të mjekuar popullin. Në këtë mënyrë Ahi Ahmet Çelebiu do të 
themelonte edhe shkollën e parë mjekësore osmane. 
 Letërsia osmane e divanit arriti kulmin e saj në mesin e shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë. Poeti më i madh i klasicizmit osman të kohës ishte Muhamed Abd ul-
Baki (1526 – 1600), i cili njihej edhe si “sulltani i poetëve” nga bashkëkohësit e tij fal 
perfektshmërisë së strukturës dhe stilit të tij. Duke qenë djali i një muezini të varfër, ai 
pati shanse për të kontaktuar disa ulema gjatë rinisë, megjithatë profesioni i rinisë së tij 
ishte samar-bërës. Megjithë vështirësitë, kur ishte 19 vjeç ai arriti të studiojë në medrese 
ndërsa vazhdonte profesionin e mësipërm. Por dija dhe mprehtësia do të ishin elementët 
që do ta ngrinin Bakin në famë. Pasi kishte mësuar elementët e artit nga plaku Zait, Bakiu 
nisi të shesë poemat e tij në oborrin e xhamisë Bajazit me çfarëdo lloj çmimi, për sa kohë 
që me ato fitonte diçka për të jetuar. Poemat e të riut tërhoqën vëmendjen e 
kryemüderrisit të medresesë Sulejmanie, Kadızade Ahmet Shemsedin Efendi, i cili nisi të 
sponsorizojë të riun. Në këtë mënyrë ai u largua nga profesioni i mëparshëm dhe mundi 
t’i dedikohet poezisë. Pas pak kohësh, ai fitoi edhe simpatinë e Ebu us-Suud Efendiut dhe 
nëpërmjet tij, të sulltanit vetë, mik i ngushtë i të cilit do të kthehej edhe Bakiu vetë, duke 
fituar një pozitë që asnjë poet osman nuk mund të kishte pasur më parë. Por afërsia me 
sulltanin krijoi shumë xhelozi në oborr, duke përfshirë këtu edhe disa nga miqtë dhe 
mbështetësit e tij, të cilët nisën t’i frikësohen fuqisë influencuese të tij. Si rrjedhojë, ata 
arritën ta largojnë poetin nga oborri i Sulejmanit, pak kohë përpara vdekjes së sulltanit. 
Kjo ngjarje detyroi Bakiun të shkruante elegjinë e tij të famshme, që konsiderohet edhe si 
vepra e tij më e madhe. Përgjatë 40 viteve më parë, ai ishte përzjerë në çdo intrigë të 
oborrit, ishte çuar dhe ulur në pushtet ndërsa kishte fituar edhe poste në Ilmije, duke u 
emëruar deri në kazasker, por duke vdekur pa përmbushur ëndrrën e tij, postin e 
shejhulislamit. Kjo erdhi si rrjedhojë e objeksioneve që kishin Hoxha Sadudin dhe miqtë 
e tij në oborr. Por vdekja e Bakiut do të zgjonte pasione të mëdha përgjatë perandorisë 
dhe atij ju dha një funeral madhështor në Stamboll, ndërsa lutjet e fundit ju kënduan nga 
vetë hoxhë Sadudini. 
 Bakiu shkroi pak vepra fetare, por nëpërmjet poezisë ai mundi të reflektonte mbi 
talentin e tij dhe modën e klasave të larta osmane në Stamboll. Theksi i penës së Bakiut 
ishte natyra tranzitore e jetës së kësaj bote dhe rëndësia që individi duhej t’i kushtonte 
kalimit të saj në mënyrën më të mirë, pasi kënaqësitë largoheshin përditë. Edhe pse në 
disa raste ai përdorte terminologji mistike, ai nuk kishte interesa të veçantë në fe. 
Mjeshtëria që ai kishte në artin e vjershërimit nëpërmjet sistemit aruz dhe gjetja e temave 
jashtëzakonisht interesante ishin faktor që çuan në ngritjen e famës së tij, si gazel 
shkruesi më i mirë në letërsinë klasike osmane. 
 Mehmet ibn Sulejman Fuzuli (1480 – 1556) ishte letrari më i famshëm pas 
Bakiut, ndër poetët e kohës klasike osmane. Lindur si shia në Irak gjatë kohës së Deles së 
Bardhë, ai mbaroi studimet e plota në medrese pa kaluar nëpër vështirësitë që Bakiut iu 
desh më parë. Karriera e Fuzulit nisi në radhët e ulemave të Bagdadit, ndërsa më vonë 
hyri në shërbim të qeveritarëve safavidë deri në kohën e pushtimit osman më 1534. Pas 
kësaj, Fuzuli arriti të ndërronte padronët dhe bindjet fetare pa pasur shumë problem, nga 
ku fitoi edhe kënaqësinë e Sulejmanit me kasidet që shkroi në nder të tij, pas së cilës fitoi 
edhe pensione të rregullta nga qeveritarët e Bagdadit. Vepra e gjerë e tij dëshmon për një 
dije dhe fuqi analizuese jashtëzakonisht të gjerë. Temat kryesore të Fuzuliut janë njëjtësia 
e krijimit të shenjtë (tevhidi), dashuria mistike dhe vdekja tragjike e heronjve shiitë, 
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Hasanit dhe Hyseinit në Qerbela. Edhe pse vjershat e tij në persisht nuk janë të një fame 
të lartë, në poezinë turke ai është një nga më të talentuarit. 
 Ndërsa letërsia e divanit fitoi famë të madhe në popull falë perfeksionimit të stilit 
gjatë shekullit të gjashtëmbëdhjetë, tendenca e saj për të mbuluar tema që shqetësonin 
zakonisht klasën e lartë, krijuan dhomë për zhvillimin e letërsisë popullore turke. Poetët 
mistikë popullorë të shekullit të gjashtëmbëdhjetë nuk arritën kurrë të ngrihen në gradat e 
poetëve si Junus Emreja. Megjithatë urdhërat e ndryshëm fetarë që u përhapën në këtë 
kohë, shpërndanë fjalët e një numri poetësh mistikë të talentuar. Nga këta mund të 
përmendim Pir Sultan Abdalin, rebelin më të madh Kızılbash, mbështetës të safavidëve, i 
cili mori pjesë aktive në revoltat kundër sulltanit në zonat e Sivasit përpara se të 
ekzekutohej. Por edhe poetët e sazeve, apo troubadorët, qëndruan të famshëm në letërsinë 
popullore. Ata zhvilluan zhanrin e poetit këngëtar në poezinë turke, që shkonte shumë për 
shtat me natyrën e troubadorëve të Evropës mesjetare, duke transformuar në këtë mënyrë 
traditën e mëparshme të epikave heroike me një stil të ri të quajtur hikaje, apo “tregime”, 
i cili ishte ripërtëritës i formave dhe temave të vjetra por me refleksione të reja dhe 
bashkëkohore. 
 Ndër troubadorët dhe poetët epikë të shekullit të gjashtëmbëdhjetë mund të 
përmendet Bashi, i cili i këndoi pushtimit të Egjiptit nga Selimi I; Oksüz Aliu, që rrëfeu 
për traditat dhe shpirtin e popujve të Detit të Zi dhe për fushatën e Ferhat Pashës në Iran 
në fund të shekullit; dhe më i madhi it ë gjithëve, ishte Koroglu, i cili mori pjesë në 
fushatat në Iran të Ozdemiroglu Osman Pashës. Emri Koroglu që ai kishte, ishte marrë 
nga një rebel xhelali me të njëjtin emër, duke çuar shumë persona të mendonin se poeti 
dhe rebeli ishin të njëjtë. Epika “Hikaje” e Koroglut dhe të tjerëve kishte një patern 
stilistik. Tregimi dhe dialogu i individëve ishte në prozë. Ndërsa disa recitime të veçanta 
bëheshin në verse që ndërthureshin me tekstin prozë dhe këndoheshin me muzikën e 
sazeve nga vetë troubadori. Shekulli i gjashtëmbëdhjetë dëshmoi edhe zhvillimin teatrit 
në hije (karagjoz), që i mundësonte troubadorëve të rrëfenin historitë e tyre në pamje 
vizive përveç këndimit, gjë që rriti audiencat e tyre në mënyrë të konsiderueshme. 
 
 
 
 
 
 
Klasa e shtetasve 
 
Të gjithë subjektet e sulltanit që nuk ishin anëtarë të Klasës Qeverisëse, konsideroheshin 
si “njerëz nën mbrojtje” (raja). Në shkëmbim të kujdesit dhe mbrojtjes që sulltani i 
ofronte të fundmëve, ata prodhonin të mira materiale, të cilat mbroheshin dhe 
shfrytëzoheshin nga Klasa Qeverisëse. Të gjithë funksionet që nuk përmbusheshin nga të 
fundmit i liheshin në dorë shtetasve, të cilët mund të organizoheshin sipas dëshirës nëpër 
grupe të ndryshme të bazuara mbi fenë, profesionin dhe vendbanimin, të cilat të marra së 
bashku formonin nënshtresën e shoqërisë së Lindjes së Mesme. Statusi i çdo subjekti, në 
të njëjtën mënyrë si me atë të Klasës Qeverisëse osmane, varej nga grupi në të cilin ai 
hynte. Nëpërmjet rregullimit dhe mbrojtjes së subjekteve, Klasa Qeverisëse organizonte 
aktivitetet e saj. 
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Ndarjet sipas vendbanimit 
 
Në klasën e subjekteve kishte dy grupe kryesore sipas llojit të vendbanimit: (1) ata që 
jetonin në qytete, qytezat fshatare dhe fshatrat dhe (2) nomadët. Secili grup kishte të 
drejta, privilegje dhe obligime të veçanta dhe për dikë që kërkonte të kalonte nga një 
vend në tjetrin nevojitej leje zyrtare. 
 
 
Qytetarët dhe Bujqit. Subjektet më të privilegjuar të sulltanit ishin qytetarët, pasi ata 
përjashtoheshin nga shërbimi ushtarak dhe nga shumë taksa dhe rekrutimet për punë të 
detyruar që ju imponohej fshatarëve. Si pasojë, të fundit kërkonin vazhdimisht të shkonin 
drejt qyteteve. Por, duke qenë se migrime të këtilla do të kishin pasoja shkatërrimtare për 
ekonominë dhe do të shkaktonin humbje në taksa për Klasën Qeverisëse nga të ardhurat 
bujqësore – dhe ndoshat do të bënin që qytetarët të humbisnin shumë privilegje – lëvizja 
mbahej nën kontroll të fortë. Bujqit që lëshonin tokat e tyre dhe përpiqeshin të vendosen 
në qytet, detyroheshin të ktheheshin në shtëpitë e tyre të mëparshme. Atyre ju lejohej të 
bëhen qytetarë ligjor vetëm nëse ata kishin ndenjur në qytet për më shumë se 10 vjet dhe 
kishin punuar rregullisht, që të përballonin jetën pa mbështetje publike. Pas kësaj, atyre ju 
kërkohej të paguanin një taksë të veçantë (çift bozan resmi/ taksë për thyesit e çiftit) që të 
përfitonin qytetarinë. Rezidenca dhe gjendja civile e gjithëkujt shkruhej në regjistrat e 
kadastrës së thesarit, e cila qëndronte si regjistrimi kryesor për të verifikuar statusin dhe 
obligimet taksative të individit në Perandori. 
 
Nomadët. Nomadët që ishin personat që jetonin nëpër male, stepa dhe shkretëtira – 
qëndronin në pjesën më të mirë larg strukturave urbane dhe fshatare të shoqërisë dhe 
bënin një jetë krejtësisht të lirë larg rregullave të qeverisë qëndrore. Ata jetonin në 
Dobruxhë, pjesë të Shqipërisë, Malet Ballkan në Evropë, Anadollin lindor dhe Kaukazin 
jugor. Ata grupoheshin nën emrin ulus (nomadë) dhe zyrtarisht njiheshin sipas fiseve (boj 
apo ashiret), klaneve (ojam apo xhemat) dhe zonave (oba apo mahalle). Kryetarët e tyre, 
që mes turqve njiheshin si bej dhe shejhë mes arabëve, gëzonin njohje zyrtare së bashku 
me ndihmësit e tyre, kethudatë, që kishin për detyrë kujdesjen për problemet e brendshme 
të fiseve dhe mbajtjen e kontakteve me zyrtarët shtetëorë. Pjesa më e mirë e të ardhurave 
taksore që dilte nga zonat fisnore mblidheshin në timare apo hase të mëdha dhe i jepeshin 
anëtarëve të familjes mbretërore apo zyrtarëve të lartë. Agallarët turkmanë shërbenin si 
zyrtarët kryesorë të shtetit për të mbajtur kontakt me fiset, njihnin kryetarët e rinj, 
mblidhnin taksat dhe komunikonin vendimet shtetërore, sidomos në kohë luftë kur ju 
kërkohej shërbimi ushtarak. Ndaj fiseve dërgoheshin edhe kadi specialë për t’u kujdesur 
për nevojat e tyre fetare dhe juridike në periudhat e migrimeve. Gjatë verës, fiset 
merreshin kryesisht me rritjen e kafshëve dhe gjueti dhe me bujqësi në dimër. Ata 
furnizonin qytetet me shumicën e mishit, vajit, kosit, gjalpit dhe djathit për konsum. Për 
më tepër, anëtarët e fiseve më të aksesueshme, shpesh rekrutoheshin për detyra ushtarake 
nga komandantët e ekspeditave që kalonin në territoret e tyre. Atyre ju kërkohej 
gjithashtu të ruanin kryqëzimet dhe qafë malet, të ndërtonin dhe të mirëmbanin rrugët, 
urat, kalatë dhe objektet portuale, të transportonin mallra dhe të ruanin karvanët, të 
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punonin në miniera dhe të transportonin mineralet. Ndërsa atyre që jetonin pranë lumejve 
dhe detrave ju kërkohej të ndërtonin anije dhe të jepnin furnizime për të. 
 
 
 
Ndarjet sipas fesë 
 
Ligji mysliman, Sheriati, vendoste bazat kryesore në bazë të të cilave duhet të ndaheshin 
dhe organizoheshin subjektet e sulltanit për të përmbushur detyrimet shoqërore. 
 
Sistemi i Miletit. Pasi sheriati ishte ligji fetar i myslimanëve, juridiksioni i tij nuk ishte i 
aplikueshëm për problemet që lindnin në marrëdhëniet me jomyslimanët, por vetëm në 
rastet kur të fundit kishin çështje penale me myslimanët apo ishin dakort të gjykoheshin 
nga sheriati, në rastet kur ligji i tyre fetar ishte jo-i-plotë. Si pasojë, ishte në dorë të 
jomyslimanëve, të përdornin ligjin dhe institucionet e tyre për të rregulluar sjelljet dhe 
konfliktet me parinë e tyre fetare. Në të njëjtën mënyrë, subjektet myslimane që nuk ishin 
anëtarë të Klasës Qeverisëse formonin grupet e tyre përqark atyre që kishin për detyrë 
implementimin e sheriatit, ulematë. Ndarjet e shoqërisë në vija komunitare sipas linjave 
fetare formonin sistemin e miletit (kombit), ku secili individ apo grup i përkiste një mileti 
apo tjetri në varësi të përkatësisë fetare. Subjektet fitonin statuset dhe pozitat e tyre në 
shoqëri vetëm nëpërmjet anëtarësisë në sistemin e miletit. Marrëdhëniet e tyre me Klasën 
Qeverisëse zakonisht kalonin nëpërmjet parisë së miletit të tyre, ndërsa të fundmit ishin 
përgjegjës përpara sulltanit dhe zyrtarëve të tij për sjelljen, pagesën e taksave dhe 
përmbushjen e obligimeve të tjera nga grupi i tyre kundrejt shtetit. 
 Ndarja e shtetasve sipas komuniteteve fetare nuk ishte unike vetëm për osmanët. 
Kjo lloj ndarjeje ka ekzistuar edhe ndërmjet romakëve dhe perandorive mesjetare në 
Evropë dhe në ato të Lindjes së Mesme, duke përfshirë edhe kalifatet. Sipas kësaj lloj 
ndarjeje, shtetasve ju lejohej të aplikonin ligjet e tyre nën juridiksionin e krerëve të tyre të 
cilët ishin përgjegjës përpara parisë shtetërore. Ndërsa osmanët i shtuan disa hollësi 
sistemit, kontributi i tyre kryesor, ashtu si edhe në fushat e tjera, ishte institucionalizimi 
dhe rregullimi i tij, duke e kthyer në pjesë të strukturës të shtetit dhe shoqërisë. Më pas, 
secili milet krijonte dhe mbante institucionet e tij të cilat përmbushnin nevojat që nuk 
kryheshin nga Klasa Qeverisëse apo shteti, siç ishin edukimi, feja, drejtësia dhe siguria 
sociale. Shkollat e ndara, spitalet dhe hotelet, së bashku me qendrat bamirësisë ndaj të 
varfërve dhe të moshuarve, kanë ardhur deri në ditët tona edhe pasi sistemi dhe gjykatat e 
miletit u shpërbënë nga komb-shtetet që u krijuan gjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe 
njëzetë. 
 Osmanët njihnin tre milete kryesore, përveç atij mysliman. Në fund të shekullit të 
pesëmbëdhjetë mileti më i madh i perandorisë ishte ai ortodoks që përfshinte subjektet 
sllave së bashku me ato greke dhe rumune. Ortodoksët ishin të ndarë në një numër 
patriarkanash të pavarura që përpara pushtimit osman. Patriarkana Bullgare ishte 
përqëndruar në Ohër dhe Tërnovë, ajo serbe në Pejë dhe ajo greko-ortodokse qëndronte 
në Kostandinopojë. Por ritet dhe doktrina e tyre ishte pak a shumë e njëjtë me përjashtim 
të gjuhës. Për këtë arsye Mehmeti II ishte i aftë t’i bashkonte ato nën udhëheqjen e 
patriarkut të Kostandinopojës menjëherë pas pushtimit, duke fituar si pasojë mbështetjen 
e të fundmëve për pushtetin osman. Patriarku për t’u emëruar si i tillë kishte nevojë për 
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konfirmimin e sulltanit dhe instalohej në post me rituale të plota bizantine pa praninë e 
perandorit. Atij i jepej rangu i pashës osman me tre bishta dhe kishte të drejtën e 
implementimit të ligjit ortodoks ndaj ndjekësve të tij në çështjet religjioze dhe ato fetare 
bashkë që nga qendra e tij në lagjen e Fenerit në Stamboll.  
 Pas krijimit të miletit ortodoks, edhe çifutët fituan të drejtën e themelimit të 
miletit të tyre, nën udhëheqjen e kryerabinit (haham bashı) të Stambollit, i cili kishte të 
drejta shumë të ngjashme mbi besimtarët e tij si patriarku ortodoks, edhe pse nga ana 
ligjore ata nuk kishin njohje të tillë deri në vitin 1839. Çifutët gëzonin një autonomi të 
gjerë, fakt që tregon se statusi i tyre u përmirësua dukshëm që çoi një numër të madh 
çifutësh të emigronin drejt Perandorisë Osmane për të shpëtuar nga Spanja gjatë kohës së 
Rikonkuistës Kristjane dhe persekutimeve në Poloni, Austri dhe Bohemi. Me ardhjen e 
tyre ata sollën kapitale të mëdha, së bashku me aftësi tregtare dhe të tjera në Perandori. 
Pas vendosjes në Perandori ata fituan pasuri dhe favore të shumta dhe influencë ndërmjet 
sulltanëve të fundshekullit të gjashtëmbëdhjetë. Brenda miletit çifut kishte disa ndarje 
doktrinale dhe sociale. Ndërmjet çifutëve të Lindjes së Mesme, përpara emigrimit të 
çifutërisë evropiane, ekzistonte një ndarje ndërmjet Rabinitëve që pranonin dhe besonin 
Talmudin dhe Karaitëve, që ishin më pak fetar. Shumica e çifutërisë që emigroi nga 
Evropa Perëndimore pranoi udhëheqjen e të parëve, të cilët formonin mazhorancë të 
konsiderueshme brenda miletit. Ndërsa çifutët e ardhur nga Spanja dhe Portugalia, u 
përqëndruan drejt Karaitëve, por në të njëjtën kohë u grupuan si komunitet i veçantë i 
çifutëve Sefardim, duke ruajtur dialektin spanjoll të shekullit të pesëmbëdhjetë që sollën 
(i cili do njihej si Ladino). Ndërsa çifutët e ardhur nga Gjermania dhe Evropa qëndrore 
formuan një grup tjetër të veçantë, Ashkenazët. Por emigrimi masiv i çifutëve sefardim i 
bëri të fundit dominant në komunitetin çifut, institucionet dhe traditat e tij, ndërsa gjatë 
shekullit të gjashtëmbëdhjetë anëtarët më të zgjedhur dhe të pasurit të tij, fituan influencë 
të madhe në oborret e Selimit II dhe Muratit III. 
 Kisha Kombëtare Armene ishte monofizite në doktrinë dhe si pasojë ishte dënuar 
nga kisha ortodokse si heretike. Anëtarët e saj ishin të përqëndruar në qendrat 
tradicionale të mbretërisë së lashtë armene, pra në cepat më lindorë të Anadollit, në 
Kaukaz dhe në zonat përreth Cilicjas ku të fundit kishin emigruar pas pushtimit të tokave 
të tyre nga bizantinët dhe më pas nga turqit. Armenë të shumtë kishte edhe në Stamboll, 
ku ata patën luajtur një rol të rëndësishëm në jetën politike dhe komerciale të qytetit gjatë 
fundit të erës bizantine. Katholikosi i kishës armene gjatë pushtimit të Stambollit ishte 
Ekmiadzini, i vendosur në Kaukaz, jashtë territoreve osmane. Në Cilicja armenët kishin 
gjithashtu një qendër rivale ndaj të parës. Kur Mehmeti II njohu miletin armen në vitin 
1461, ai solli kryepeshkopin e Bursës që ishte zyrtari më i lartë armen, në perandorinë e 
tij dhe e pagëzoi patriark të armenëve, duke i dhënë të fundit të njëjtin autoritet mbi 
popullin e tij, siç gëzonte edhe patriarku grek dhe kryerabini. Miletit armen ju dha pushtet 
edhe mbi të gjithë shtetasit që nuk përfshiheshin në dy miletet e para, ku të numrit më të 
madh ishin jevgjit (të quajtur Kıbti, apo koptë nga arabët dhe osmanët; siç duket falë 
identifikimit të gabuar të të fundmëve me banorët e Egjiptit), më pas vinin asirianët, 
monofizitët e Sirisë dhe Egjiptit dhe bogumilët e Bosnjes, të cilët doktrinalisht ishin 
pranë manikeanëve. 
 Por pushtimet e shekullit të gjashtëmbëdhjetë sollën ndryshime të rëndësishme në 
sistemin e mileteve. Pushtimet në botën arabe sollën një rritje të atillë të shtetasve 
myslimanë, ku të fundit përbënin shumicën e popullsisë për të parën herë, gjë që i dha 
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miletit mysliman dominancë numerike. Megjithatë, pushtimet sollën numra të mëdhenj 
besimtarësh të tjerë për miletet jomyslimane, gjë që ju lejoi të rezistojnë ndaj problemeve 
që krijoheshin për shkaqe politike, ekonomike dhe sociale. Përsa i përket patriarkut 
ortodoks, pushtimi i botës arabe dhe më pas i Qipros dhe Kretës, solli nën kontrollin e tij 
zona të reja të ortodoksisë duke përfshirë këtu patriarkanën e lashtë të Jeruzalemit, 
Antiokut dhe Aleksandrisë, të cilat prej shumë kohësh ishin kthyer në qendra të herezisë 
kundrejt kishës, edhe pse qëndronin nën pushtetin islamik që prej shekullit të shtatë. Por 
sjellja e patriarkanave të reja nën juridiksionin e patriarkut ekumik, rriti problemet 
politike të të fundit për të ruajtur supremacinë. Por urdhërat e lëshuara nga sulltani nën 
influencën e patriarkut siguruan ndalimin e marrjes së posteve të larta të priftërisë 
ndërmjet banorëve arabë dhe sllavë, duke nisur procesin e dominimit të kishës nga 
elementi grek. Ndërsa përsa i përket armenëve, ata pësuan ndryshime rrënjësore pas 
pushtimeve të Selimit I të qendrave të mëdha të jetës armene, pas mposhtjes së 
safavidëve në Çaldıran më 1514. Selia e katholikos tashmë u inkuadrua në perandori, 
ndërsa autoriteti i përgjithshëm brenda miletit vazhdoi të ushtrohej nga patriarku i 
Stambollit. Gjatë kësaj kohe lindën luftërat civile ndëmjet armenëve, që u përpoqën të 
themelojnë qendrën e tyre në Anadollin lindor ndërmjet Armenisë së Vogël dhe të Madhe 
dhe kurdëve që jetonin në këto toka, të cilët i rezistuan çdo përpjekjeje për t’u larguar nga 
vendbanimet e tyre. Lufta në fjalë do të krijonte probleme dhe tensione që do të 
mbijetonin deri në ditët moderne. 
 Një nga grupet e shumta katolike romane të perandorisë gjatë kësaj kohe ishin 
edhe Maronitët e Libanit. Në kundërshtim me ortodoksët, ata besonin se Krishti kishte 
vetëm një natyrë dhe jo nga një të veçantë për të dy natyrat e tij. Për të fituar të drejtën e 
praktikimit të fesë sipas mënyrës së tyre dhe me klerin e tyre, ata kishin pranuar 
sovranitetin e kishës së Romës. Përveç të mësipërmve, në Perandori kishte edhe katolikë 
të ritit latin të cilët gjendeshin në Hungari, Kroaci dhe Shqipërinë Veriore. Numri i 
katolikëve në Perandori pësoi rritje pas pushtimeve në shekullin e gjashtëmbëdhjetë të 
ishujve të Egjeut dhe më besimtarët Armenë Uniatë në Cilicja dhe në Palestinë. Të gjithë 
grupet e mësipërme qëndronin të klasifikuar nën miletin armen, edhe pse gëzonin 
autonomi të konsiderueshme. 
 
 
Organizatat Fetare Popullore. Përveç bashkësive zyrtare ortodokse, që vendosnin dhe 
organizonin statusin dhe veprimet e individëve në sistemin osman, një rrjet i madh 
organizatash jo-zyrtare vepronin në perandori, gjithashtu. Ato kontrollonin shumicën e 
shtetasve të sulltanit, qofshin ata myslimanë apo jo të këtillë. Përsa i përket myslimanëve, 
grupet fetare jo-zyrtare ishin produkt i lëvizjeve mistike, sufiste, që kishin konvertuar 
shumicën e nomadëve turq në islam që në kohët kur ata ishin në Azinë Qendrore dhe 
përgatiteshin për të pushtuar Lindjen e Mesme. Praktikantët e këtyre lëvizjeve, dervishët, 
kishin themeluar urdhëra fetare (tarikate). Me idetë e tyre mistike ndërthurreshin idealet e 
luftës fetare kundër të pafeve të konceptit të gazijve. Këto lëvijze që ndërthurrnin besimet 
mistike me detyrën e muxhahidit dhe ndjenjat e kurajos, shpirtmadhështisë dhe 
fisnikërisë, të cilat rridhnin nga traditat beduine arabe dhe persiane, do të ndërtonin më 
pas grupet e luftëtarëve mistikë apo gazijve të njohura si fütuvvet. Pasi organizatat 
mistike të llojit të fütuvvetit do të predominonin jetën e gazijve dhe esnafëve qytetarë 
përgjatë shekullit të pesëmbëdhjetë dhe gjashtëmbëdhjetë, me kalimin e kohës këto dy 



 186 

grupime krejt të ndryshme do të bashkoheshin në një dhe do të shërbenin si faktor 
unifikimi për shoqërinë myslimane osmane. Ndryshimi kryesor që dëshmuan lëvizjet 
mistike ishte zhdukja graduale e diferencave doktrinale ndërmjet grupimeve të shumta 
nëpërmjet influencës së lëvizjes së fütuvvetit, e cila i solli grupet e shumta nën një çadër 
të vetme të urdhërave kryesorë mistikë. 
 Urdhërat fetarë apo tarikati, fjalë për fjalë nënkuptonte “rrugën” për veprime dhe 
sjellje të specializuara e cila i kërkohej të gjithë ndjekësve që pretendonin të arrinin 
perfektshmërinë mistike drejt Zotit, sipas udhëzimeve të shejhëve dhe themeluesve të 
tyre. Anëtarëve të urdhërave mistikë ju kërkohej të kalonin jetë në varfëri, të 
shmangeshin nga jeta materiale e kësaj bote, të jetonin nëpër teqet e urdhërave, apo të 
kalonin nëpër to ndërsa kërkonin nevojat elementare të jetës në formë lëmoshe (zekati) 
nga vëllezërit e pasur myslimanë. Dija mistike ndahej në tre nivele. Fillestari (müridi) në 
tarikat i bashkangjitej një dervishi të ditur nga i cili merrte dijet elementare, pas së cilës 
atij i lejohej hyrja në urdhër nga kryetari (shehu, babai apo piri) i teqesë. Më pas ndjekësi 
mund të vishte rrobën dhe kapelen e veçantë të urdhërit dhe bashkohej me të tjerët në 
ritualet e faljes, ndërsa pajisej me dije të tjera mbi besimet dhe praktikat e tarikatit 
nëpërmjet të cilës ngrihej në dije – duke ju afruar perfektshmërisë për takimin me Zotin.  
 Dervishlerët e mbanin veten si pasardhësit shpirtërorë të mistikëve të mëparshëm, 
themelues të urdhërave të tyre, mbas të cilëve ndërtonin zinxhirët (silsile) e gjenealogjisë 
shpirtërore që i lidhte me të kaluarën e hershme të islamit, që zakonisht zbriste te kalifi 
Ali. Varri i themeluesit të urdhërit zakonisht vendosej në qendër të teqesë. Në këtë 
mënyrë, themeluesit ktheheshin në shenjtë, ndërsa praktikat e adhurimit ndaj tyre shpesh 
zhvilloheshin në mënyrë të atillë që diferencat ndërmjet adhurimeve të shenjtëve paganë 
dhe jomyslimanë nuk ishin ndryshime të mëdha. Shpesh vendet e praktikave të këtilla 
ndërtoheshin në kulte të mëhershme jomyslimane, duke prodhuar një vazhdimësi të 
traditave të mëhershme dhe miksje  mes njerëzve të feve të ndryshme. Shenjtët mistikë 
nisën të njihen në popull si evlija (miq) të Zotit. Në radhët e tyre futeshin të gjithë 
profetët e pranuar të islamit zyrtar, nga Ademi, Ibrahimi, Musai dhe Sulejmani e deri te 
profeti Muhamed dhe Aliu, së bashku me udhëheqjen sufiste osmane të kohës. 
 Urdhëri më i rëndësishëm sufist që solli këtë lloj ideologjie mistike në Anadoll 
pas pushtimit turk që rrodhi me Betejën e Manzikertit, ishte ai i themeluar nga Kalenderi, 
emri i të cilit ka hyrë në fjalorin e gjuhës turke si sinonim i dervishëve endacak dhe si 
rrjedhojë, për personat menefrego. Anëtarët e këtij sekti ishin shumë të shpërhapur në 
botën myslimane gjatë shekullit të dymbëdhjetë dhe dalloheshin për veshjet e vjetra, 
flokët dhe mjekrat e pakrehura dhe ndërsa kalonin rrugëve i binin daulleve dhe kryenin 
akte të çuditshme për të tërhequr vëmendjen, për të mbledhur ndihma që ju nevojiteshin, 
për të predikuar mesazhin dhe lëmoshë për të jetuar. Mesazhi i thjeshtë dhe popullor që 
transmetohej nga këta predikues i përçohej fiseve turkmane që endeshin në Iranin verior 
dhe Anadollin lindor të kohës, të cilëve u kërkohej të shkonin drejt kufijve të islamit dhe 
I zgjeronin ato drejt tokave të të pafeve. 
 Por pasi perandoria u themelua dhe ulematë sunitë myslimanë u kthyen në 
elementët kryesorë të Klasës Qeverisëse, kalenderët u çuan për të kundërshtuar urdhërin e 
ri, duke stimuluar në këtë formë kryengritjet nomade të shekullit të pesëmbëdhjetë të cilat 
kulmuan me lëvizjen e Kızılbashëve dhe themelimin e Perandorisë Safavide në Iran. Ndaj 
tendencave shtetërore për të shtypur këtë lëvizje, që kalenderët ia dhanë masave të 
paedukuara, do të çonin në themelimin e një sekti të ri që i përgjigjej kufizimeve të 
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ortodoksisë. Ai ishte Urdhëri i Bektashinjve, themeluar nga Haxhi Bektash Veliu, 
ndoshta gjatë shekullit të trembëdhjetë, i cili tre shekuj më vonë do t’i bashkohej trupës 
së jeniçerëve. Urdhëri i Bektashinjve edhe pse ishte heterodoks në natyrë, falë aleancimit 
me osmanët dhe pretendimit të prejardhjes së tij nëpërmjet kalifit Ali dhe Ebu Bekri, që 
është pasardhësi më i dashur i profetit ndërmjet myslimanëve sunitë dhe pranimeve të 
shumta që ata i bënin interpretimeve sunite në kundërshtim me urdhërat e tjerë, i siguroi 
të fundmëve pranimin e ulemave. Urdhëri pati shtrirje të gjerë ndërmjet nomadëve të 
Anadollit lindor dhe në Evropën Juglindore. Misionarizmi aktiv bektashian dhe tendenca 
e tyre për të përfshirë rituale dhe praktika jomyslimane i ktheu ata në konvertuesit 
kryesorë të fshatarësisë kristjane në Ballkan, gjë që ju dha edhe forcë të konsiderueshme. 
Ndërsa anëtarët e jeniçerëve depërtuan në popullatën osmane si artizanë dhe tregtarë në 
kohët e rënies së perandorisë, paralel me të parët edhe urdhëri shtrinte influencën e tij në 
masat qytetare. 
 Një urdhër tjetër i rëndësishëm për osmanët e hershëm ishte edhe ai i Mevlevinjve 
apo ‘dervishëve rrotullues’. Në Evropë, ritet e tyre janë më mirë të njohur sesa ato të 
urdhërave të tjerë. Megjithatë përdorimi i muzikës dhe kërcimit nga dervishët i ka bërë 
ata të papranueshëm nga islami zyrtar. Themeluesi dhe padroni i urdhërit Mevlevi, ishte 
Mevlana (‘zoti ynë’) Xhelaludin Rumi (1207 – 1273), poeti i madh mistik i selxhukëve të 
shekullit të trembëdhjetë, idetë e të cilit tërhoqën shumë njerëz nga Klasa Qeverisëse dhe 
populli i thjeshtë, gjë që përcaktoi edhe natyrën urbane dhe intelektuale të urdhërit që në 
fillimet e tij, në kundërshtim me urdhërat e tjerë popullorë dhe fanatikë.Urdhëri nuk ka 
pasur teqe gjatë kohës që themeluesi ishte gjallë dhe vetëm pas vdekjes së tij, urdhëri u 
themelua në Konja dhe u shpërnda në Anadoll. Doktrina e mevlevinjve ishte shumë më e 
sofistikuar sesa ajo e kalenderëve dhe e bektashinjve. Urdhëri nuk kishte shpërndarje mes 
fiseve dhe për shkak të natyrës së apelit të tij urban, në gjirin e sektit aderonin shumë 
anëtarë të Klasës Qeverisëse. Në kohë të ndryshme urdhëri është përdorur nga qeveria për 
të luftuar influencën e bektashinjve. 
 Urdhërat fetarë që depërtuan shoqërinë anadollase në kohët osmane, i dhanë asaj 
strehim, mbrojtje dhe ushqim shpirtëror për individin dhe në të njëjtën kohë shërbyen si 
platformë për të shprehur interesat dhe qëndrimin e tij ndaj shoqërisë, e cila përndryshe 
ishte ndërtuar në shërbim të Klasës Qeverisëse. 
 
 
 
Ndarjet sipas profesionit 
 
Elementi i tretë ndarës dhe organizues ndërmjet shtetasve të sulltanit ishte profesioni i 
tyre, ku bujqit, artizanët dhe tregtarët formonin grupim më vete nga personat që 
përfshiheshin në sferat e fesë dhe edukimit. Për shtetasit që prodhonin të mira materiale, 
që punonin tokën dhe merreshin me punë artizanale shteti kishte rregulla të veçanta dhe 
siguronte qëndrimin e tyre në pozitat në fjalë, pasi prodhimi i tyre ishte i domosdoshëm 
për vazhdimësinë e furnizimeve jetësore dhe për më tepër pjesa më e mirë e të ardhurave 
të shtetit vinin nga ata. Për këtë arsye, ata konsideroheshin si elementi më i 
domosdoshëm i sistemit ekonomik dhe social osman. 
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Bujqit. Ne kemi shpjeguar më sipër sistemin nëpërmjet të cilit anëtarët e Klasës 
Qeverisëse fitonin autoritetin për të taksuar bujqit. Po punuesit e tokave vetë? Si i 
siguronin dhe mbanin ata pozitat e tyre? Çfarë rregullash pronësie aplikoheshin mbi ata? 
Çfarë marrëdhënie kishin ata me taksambledhësit? Dhe në çfarë mase përfitonin ata nga 
frytet e punës së tyre? 
 Që nga lindja e perandorisë e deri në shekullin e shtatëmbëdhjetë, pronësia mbi 
tokën bujqësore në Perandori ishte në duart e mbretit si pjesë e atributeve pushtetare të të 
fundit. Tokat më pas i kaloheshin nga ai shtetit, siç kemi parë edhe më parë. Sipas 
rregulloreve shtetërore të vendosura në kanune, e drejta e kultivimit të tokës i jepej 
kultivuesve të saj nëpër njësitë e njohura si çifligje, ku çdo njësi definohej si një tokë e 
cila mund të punohej nga një çift qeshë, edhe pse madhësia ekzakte varionte nga vendi në 
vend, lloji i tokës dhe pjelloria. Por në shumicën e rasteve një çiflig përfshinte nga 60 e 
deri në 150 dynym (ku 1 dynym kisht 1000 metra katror). Prona të këtilla mbaheshin nga 
bujqit raja, të krishterë dhe myslimanë, nëpërmjet akteve regjistruese në kadastra, duke i 
kthyer këto, në njëfarë mënyre, në prona private edhe pse pronësia absolute mbi to 
mbante emrin e sulltanit. Për çdo çiflig pagesa vjetore ishte 22 akçe pa marrë parasysh 
prodhimet e bujkut dhe pjesën që i mbetej atij pas pagimit të haraçit. Për këtë arsye taksa 
e mësipërme vihej mbi zotërimin e tokës dhe jo të ardhurat.6 Megjithatë, në fund të 
shekullit të gjashtëmbëdhjetë, inflacionet e vazhdueshme dhe kërkesat e pafund të 
sulltanit dhe Klasës Qeverisëse shkaktuan rritjen e taksës nga 33 në 50 akçe në Anadoll 
dhe Siri, ndërsa në Evropë kjo taksë mbeti 22 akçe në pjesën më të mirë të kohës. Për më 
tepër, ndërsa vlera e akçes vazhdoi të binte, taksa në fjalë (çift resmi) humbi rëndësinë e 
saj; dhe me kalimin e kohës u zëvendësua nga taksa për shtëpi – avariz – që më parë 
vendosej si taksë e jashtëzakonshme, por që më vonë u kthye në taksë të rregullt 
shtetërore. 
 Bujqëve ju lejohej të ndanin çifligjet e tyre vetëm në kushte ekstreme, pasiqë 
ndarja e tokës mund të dëmtonte kultivimin e bollshëm të tokës dhe mbledhjen e taksës. 
Megjithatë, këto rregulla shkeleshin në shumë raste, duke sjellë efekte negative. Rajave 
që mbanin çifligje në mënyrë kolektive ju kërkohej të ndanin përqindjet e punës dhe 
taksat pa ndarë tokën në fjalë. Fshatarët nuk kishin të drejtë t’ia kalonin tokën tjetërkujt 
apo t’i shndërronin ato në toka për vakëfet apo pronë private. Në rastet kur çifligjet 
liroheshin apo nuk punoheshin për tre vjet, mbajtësit e mukatave mund t’ia shisnin të 
drejtën e përdorimit të tyre bujqëve të tjerë që pranonin të punonin tokën dhe të paguanin 
taksat. Por për sa kohë që bujku përmbushte detyrimet e tij, askush nuk kishte të drejtë ta 
largonte nga toka apo t’i prekte të drejtat. Si rrjedhojë, fshatarët nuk ishin të shtypur, 
sidomos në dy shekujt e parë të sundimit osman. Problemi kryesor bujqësor i osmanëve 
deri në fund të shekullit të gjashtëmbëdhjetë ishte mungesa e forcës së punës. Dhe për 
këtë arsye fshatarëve ju kërkohej të qëndronin pranë tokës. Në disa raste ata josheshin 
pranë tokave të lëna bosh nëpërmjet joshjes si me heqje taksash për një periudhë deri 
dhjetë vjeçare dhe të drejtën e shitjes së të ardhurave në treg. Por me rritjen masive të 
popullsisë në fund të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, e cila krijoi mbirritje në forcën 

                                                 
6 Inalçik, “Çift Resmi,” EI2, II, 32-33. 
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punëtore, fshatarësia u kthye në subjekt taksimesh të shumta të cilat edhe pse nuk patën 
efekt mbi prodhimin, çuan në lindjen e lëvizjeve rebele në të gjithë Anadollin.1 
 Përveç çifligjeve në përdorim të rajave, disa toka i jepeshin drejtpërdrejt edhe 
ushtarëve apo administratorëve të zeameteve dhe haseve. Ndryshe nga timaret, të fundit 
mbaheshin dhe mbilleshin drejtpërdrejt nga ata apo fshatarë me pagesë. Kjo praktikë 
zgjati të paktën deri në fund të shekullit të gjashtëmbëdhjetë, kur shumica e tyre ju 
bashkuan çifligjeve të rajave dhe timareve, nën administrimin e po atyre personave që i 
kishin pasur në zotërim më parë. Në shumë raste, sulltani i jepte të afërmve të tij dhe 
anëtarëve të Klasës Qeverisëse, fshatra dhe lagje të tëra, të cilat mbanin emrin çiflig 
gjithashtu, i cili në rastin në fjalë përbënte njëfarë prone private, që kishte dalë përgjithnjë 
nga pronësia perandorake dhe ishte kthyer në pronën e tjetërkujt, i cili tokat në fjalë mund 
t’ia lëshonte me qera kultivuesve ose fermerëve. Në këtë mënyrë shumë toka djerrë u 
kthyen në prodhuese duke u lëshuar si çifligje. Mbajtësit e tyre përfitonin përjashtime nga 
taksat përderisa tokat të viheshin në efiçensë të plotë dhe klasifikoheshin si çifligje të 
rregullt rajash dhe cilësohen si timare. 
 
Artizanët. Përveç ndarjes së shtetasve sipas fesë dhe klasifikimit të tyre nëpër milete, 
natyra esnafore e shoqërisë osmane çoi shumicën e grupeve ekonomike të saj të 
themelojnë organizatat e tyre (esnafet) për të rregulluar dhe koordinuar punët, promovuar 
interesat e grupeve dhe individëve, për t’u kujdesur për anëtarët e tyre dhe për t’I 
përfaqësuar ata përpara qeverisë dhe anëtarëve të Klasës Qeverisëse. Për të përmbushur 
të gjitha nevojat sociale të kohës, esnafët viheshin shpesh në aleancë me urdhërat fetare 
apo miletet. Ato përforconin principet morale mbi individët duke ndihmuar detyrimet që 
vendoste feja mbi ata. Qëllimi kryesor i esnafëve ishte ruajtja e standarteve artizanale dhe 
mbajtja nën kontroll e aderimit të anëtarëve të rinj në biznes, si mënyrë për të kontrolluar 
çmimet dhe fitimin, të ndalonin garimin me çmime të ulëta dhe të mbulonin marrëdhëniet 
e anëtarëve me esnafet e tjerë dhe qeverinë. Esnafët përmbushnin edhe funksione sociale 
për shoqërinë qytetare. Ato mblidhnin fonde për të ndihmuar anëtarët e tyre me para hua 
që jepeshin me interesa të ulët, ku interesi i fituar më pas i kalonte aktiviteteve bamirëse 
siç ishin dhënia ushqim anëtarëve të varfër dhe jo-anëtarëve, ndihmesa ndaj të sëmurëve 
që nuk kishin mundësi të fitonin para dhe mbulimi i shpenzimeve për funeralet e 
anëtarëve, familjet e të cilëve nuk mundnin të mbulonin këto shpenzime. Esnafët ishin të 
parët në organizimin dhe pjesëmarrjen në festivalet dhe ceremonitë urbane, siç ishin 
ditëlindjet e princërve, ardhjen e sulltanëve, largimin apo ardhjen e ekspeditave ushtarake 
dhe dërgimin e karvanëve vjetorë për të kryer haxhillëkun. 
 Anëtarët e esnafeve ndryshonin dukshëm. Disa prej tyre ishin tërësisht 
myslimanë, të krishterë apo çifutë, ndërsa të tjerë mblidhnin bashkë persona të feve dhe 
klasave të ndryshme për arsye ekonomike. Esnafe kishte edhe për shkruesit dhe njerëzit e 
fesë, përveç artizanëve dhe zanatçinjve. Çdo esnaf kishte në krye një usta. Udhëheqja e 
esnafit i besohej një këshilli pleqsh, i cili udhëhiqej nga udhëheqësi i esnafit, apo shehu, 
që ishte udhëzues shpirtëror dhe moral i organizatës. Ndërsa autoriteti i përditshëm i 

                                                 
1 O. L. Barkan, “Konsekuencat shoqërore të krizës ekonomike në Turqi në fund të Shekullit të 
Gjashtëmbëdhjetë” në Aspektet Shoqërore të Zhvillimit Ekonomik, Stamboll, 1964; krahasuar me M. A. 
Cook, Presioni Popullor në Fshatrat e Anadollit, 1450-1600, Oxford, 1972, i cili trajton shtrirjen e revoltës 
popullore. 
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esnafit ushtrohej nga zëvendësi i tij kethüda apo qehajai. Në këshillin e lartë të esnafit 
përfshihej edhe jigit bashı, përgjegjës për implementimin e rregullores, gjobave etj të 
esnafit; ishçi bashı i cili interesohej për nivelin e punimeve, dy ehlihibratë (“ehl-i hibrat”, 
njerëzit e përvojës), detyra e të cilëve ishte zgjedhja dhe trajnimi i anëtarëve të rinj 
përpara se të pranoheshin. Të gjithë anëtarët e këshillit zgjidheshin nga ustallarë nën 
mbikqyrjen e kadiut, ndërsa qehajai kishte për detyrë marrjen e autorizimit nga sulltani 
për të verifikuar prodhimin. Ustallarët individualë kishin të drejtë të zgjidhnin 
zëvendësuesit e tyre, megjithëse ekspertiza e të fundmëve duhej të verifikohej nga 
këshilli përpara se të fundit mund të cilësoheshin si kallfë dhe më pas ustallarë, me të 
drejtë hapjen e dyqaneve më vete. Këshilli këshillohej me shehun dhe qehajanë për 
problemet që i lindnin, hetonte problemet, akuzat dhe keqtrajtimet që lindnin mes 
anëtarëve dhe kujdeseshin për çështjet që shqetësonin grupin, duke përdorur ehlihibratët 
si përfaqësues dhe hetues. 
  E drejta e ustait për të hapur dyqan dhe ushtruar zanatin, njihej si gedik (licencë, 
monopol). Në mënyrë që garimi të mos ishte shkatërrimtar, numri i lejeve për të ushtruar 
zanatin ishte i kufizuar. Gediku cilësohej si pronë private e ustait, i cili mund ta shiste apo 
trashëgonte pasardhësve për sa kohë që marrësi ishte i aftë të kryente atë zanat sipas 
standarteve. Disa gedikë autorizonin mbajtësit e tyre të ushtronin zanatin ku të mundnin, 
ndërsa të tjerë ishin të kufizuar në vende specifike. 
 Përveç shërbimit ndaj anëtarëve dhe zanatit, esnafët përmbushnin edhe një numër 
funksionesh për qeverinë dhe shoqërinë në përgjithësi. Funksioni më i rëndësishëm 
joekonomik i tyre ishte ndërmjetësimi mes Klasës Qeverisëse dhe anëtarëve të tyre. 
Qehajai ishte ai që zakonisht i shpallte anëtarëve të esnafit kanunet e sulltanit dhe mbante 
përgjegjësi përpara Klasës Qeverisëse për implementimin e tyre dhe ndërshkimin e 
thyesve të ligjit. Qehajai përfaqësonte anëtarët e esnafit edhe përballë qeverisë, ankohej 
pranë kadiut apo të tjerëve kur zyrtarët shkelnin në mënyrë serioze të drejtat e tyre. Në 
Egjipt, esnafet vendosnin dhe mblidhnin taksat e tregjeve nga anëtarët e tyre. Megjithatë 
në anët e tjera të perandorisë kjo praktikë nuk ndiqej pasi ishin muhtesipët ata që kryenin 
këtë punë. Megjithatë esnafët kishin për detyrë mbledhjen e taksave doganore nga 
anëtarët e tyre për mallrat që dërgoheshin brenda apo jashtë perandorisë. Ata kishin për 
detyrë të kontrollonin cilësinë e prodhimit dhe ndërshmërinë në peshim dhe matje, së 
bashku me fiksimin e pagesave dhe çmimeve, edhe pse në këtë aspekt autoriteti i tyre 
kufizohej duke denoncuar shkelësit përpara muhtesipit dhe kadiut, në vend që të merrnin 
vetë masa. Esnafët kishin për detyrë edhe furnizimin e qeverisë dhe ushtrisë me artizanët 
dhe mallrat e duhur, sidomos gjatë fushatave ushtarake. 
 
 
Tregtarët. Ndërsa bujqit dhe artizanët ishin nën kontroll të vazhdueshëm dhe përfitimet e 
tyre taksoheshin, tregtarët në pjesën më të mirë shpëtonin nga këto kufizime, duke qenë 
të lirë të merren me tregtitë dhe bizneset që ju lejonin të mblidhnin kapital dhe ta shtonin 
atë. Ligji islamik i mundësonte tregtarëve të formonin partneritete dhe korporata të 
formave të ndryshme në mënyrë që kapitali dhe mundësitë e fitimeve të arrinin 
maksimumin. Edhe pse përdorimi i fajdes ishte i jashtëligjshëm, mundësia e fitimit me 
interes ekzistonte në forma të ndryshme, që inkurajonte pasanikët të investonin. Traditat 
islamike dhe turke ishin favorizuese për tregtarët në shoqëri dhe inkurajonin sunduesit të 
evitonin masat që lëndonin të parët për të vepruar sipas interesit. Tregtarët që merreshin 
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me lëvrimin e parasë dhe lëshonin para (sarrafët) së bashku me bankierët e shoqërisë 
islame nevojiteshin nga të gjithë klasat për të mundësuar hapjen e bizneseve dhe pagesat 
e taksave. Por edhe pse këto tradita dhe nevoja për ta ishte e domosdoshme, në shoqëri 
ekzistonte një armiqësi e madhe kundrejt tregtarëve të këtij zhanri. Praktika që ju kishte 
mundësuar tregtarëve të përfitonin dhe ndërtonin kapitale – siç ishte gjetja e tregjeve për 
materiale dhe vendosja e çmimeve – kishte kthyer shumicën e esnafëve t’i shihnin 
tregtarët si rivalë. Për këtë arsye, esnafët shpesh mundoheshin të influenconin politikat 
shtetërore drejt limitimit të fitimit të tregtarëve në kuotat që kishin edhe anëtarët e 
esnafëve, të cilat shpesh varionin nga 10 deri në 15 përqind. Megjithatë, përpjekjet e 
këtilla shpesh nuk arrinin sukses, pasi tregtarët përgjigjeshin me taktika si mos shitjen e 
mallrave derisa të hiqeshin kufizimet.  
 Këto ishin kushtet që çuan tregtarët vendas osmanë të dominonin tregtinë 
ndërkombëtare gjatë shekujve të pesëmbëdhjetë dhe gjashtëmbëdhjetë. Qytete si Bursa, 
Stambolli, Kajro, Edreneja dhe Selaniku u kthyen në qendrat kryesore të kalimit dhe 
shitjes së mallrave. Për mallrat që kalonin nga Azia Qendrore, India dhe Arabia në njërën 
anë dhe Evropën në tjetrën, Bursa shërbente si stacioni kryesor i tranzitit, ndërsa qyteti 
shërbente në të njëjtën kohë edhe si qendër e një industrie të gjallë mëndafshi. Në 
shkëmbim të erëzave dhe kafes që vinte nga lindja, Bursa eksportonte mallra si 
mëndafshi, prodhimet e hekurit, lëkurë dhe lëndë drusore. Tregtia në fjalë kryhej nga 
tregtarët vendas osmanë dhe ata evropianë gjithashtu. Rruga që kalonte nga Bursa për në 
Firence nëpërmjet Edrenesë dhe Raguzës ishte më e begata, ku tregtarët e shumtë 
myslimanë kishin përfaqësitë e tyre tregtare në qendrat e mëdha tregtare të Italisë veriore. 
Kajro dhe Aleksandria ishin qendrat e tregtisë së skllevërve, floririt, fildishit etj. Tregtarët 
e tekstileve të Edrenesë kishin shkëmbime intensive me Evropën, në të cilën dërgonin 
prodhimet tekstile të Stambollit, Anadollit dhe qoftë edhe Dubrovnikut nëpër qytete si 
Parisi, Firence dhe Londra. Në shkëmbin ata merrnin nga Evropa veshje të modës që 
pëlqeheshin në tokat e sulltanit. Ndërsa tregtarët e pambukut shumicën e mallrave të tyre 
i blenin në Anadollin perëndimor dhe në disa raste edhe në Egjipt, Jemen dhe Lindjen e 
Largët, të cilat i shisnin më pas jo vetëm në Evropën Juglindore por edhe në qendrat 
kryesore perëndimore. Nuk ka dyshim se edhe vetë Stambolli ishte një nga qendrat 
kryesore tregtare të kohës, nëse jo për arsye të tjera, por vetëm për faktin se qyteti kishte 
nevojë për sasi tepër të mëdha gruri, orizi, mishi dhe vaji, të cilat importoheshin nga 
Ballkani dhe Lindja. Tregtarët e Stambollit nuk ishin vetëm shtetasit e thjeshtë por edhe 
anëtarët e Klasës Qeverisëse, të cilët jo në pak raste përdornin paratë e shtetit apo 
kursimet e tyre, së bashku me autoritetin që ju rridhte nga sulltani, për të eksportuar 
prodhimet e timareve dhe pronave të tyre, duke nxjerrë në këtë mënyrë përfitime të 
majme falë diferencave të mëdha që ekzistonin mes çmimeve të ulta osmane dhe atyre të 
botës së huaj. Edhe çifutët sefardimë sollën sasi të mëdha parash në Stamboll dhe 
Selanik, duke u kthyer në bankierë dhe tregtarë. 
 Nga të ardhurat e tregtarëve osmanë, shumë pak prej fitimeve të tyre përfundonte 
në arkën e shtetit. Për këtë arsye ata ishin të aftë të mblidhnin kapitale të mëdha, të cilët 
më pas i investonin në biznese të ndryshme, sidomos në fushat e prodhimit të rrobave të 
cilat kërkoheshin shumë jashtë vendit. Nga këto investime punësohej një numër i madh 
njerëzish të cilët punonin nëpër shtëpi apo punishte. Prodhimet e nxjerra më pas 
dërgoheshin në Evropën Juglindore, Rusinë jugore dhe pjesë të Evropës perëndimore. 
Tregtarët e mëdhenj ju lëshonin para me interes edhe tregtarëve, artizanëve, qoftë edhe 
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qeverisë osmane dhe anëtarëve të Klasës Qeverisëse, ku të fundit pasi ngriheshin në 
pozitë në shtet nëpërmjet parasë së marrë hua, kishin mundësi të ripaguanin paranë e 
marrë tregtarëve në formë paraje, malikanesh apo duke ju dhënë monopolin mbi mallra të 
caktuar. Tregtarët e mëdhenj pajtoheshin shpesh nga shteti për të ndërtuar fabrika dhe 
prodhuar rroba dhe armatime për ushtrinë të cilat nuk mund të prodhoheshin nga esnafët 
në sasitë e mëdha dhe kohën e shkurtër që kërkoheshin. Por ky rivalitet rriste 
pakënaqësinë e esnafëve të cilët urrenin metodat jo etike që rivalët e tyre përdornin 
kundër sistemit ekonomik osman. 
 
Gratë. Gratë myslimane, në shtëpitë dhe rolet personale që luanin në shoqërinë osmane, 
gëzonin një pozitë të veçantë dhe të rëndësishme. Supozimet e shpeshta që pretendojnë se 
ato kishin status të prapambetur në shoqëri janë të pabaza. Kërkimet e fundit kanë treguar 
se ato kishin të drejtë të gëzonin prona, së bashku me atë që e sillnin si pajë gjatë 
martesës dhe kishin të drejtë të drejtonin përdorimin e tyre pa ndërhyrjen e burrave, 
etërve apo meshkujve të tjerë në familje. Gratë kishin të drejta të plota të ankoheshin në 
gjykata në mënyrë të drejtpërdrejtë për të mbrojtur të drejtat e tyre kur ishte nevoja dhe 
këtë e bënin shpesh. Ato kishin të drejtë të dëshmonin në gjykatat myslimane – edhe pse 
ligjërisht dëshmia e tyre supozohej të kishte vlerën e gjysmës së asaj të një burri. Gratë 
ishin shpesh aktive në proceset ligjore dhe në dëshmitë e pasurive. Gratë nuk mund të 
detyroheshin të martoheshin kundër dëshirës së tyre, edhe pse, ato shpesh bëheshin 
subjekte të presioneve sociale dhe të tjera. Megjithatë e drejta e grave për të kryer ndarjen 
me burrat ndodhte vetëm në raste të rralla, ku ato mund të ndaheshin nga burrat dhe 
merrnin pasurinë e tyre dhe qëndronin jashtë kontrollit mashkullor për sa kohë që të 
mundnin të mbështesin vetveten.1 
 
 
 

Organizimet qytetare 
Pasi esnafet dhe korporatat kishin një influencë të madhe në shoqërinë urbane dhe 

funksionet e tyre ishin të ndërlidhura me ato të agjentëve qeveritarë që kujdeseshin për 
qytetet, lind nevoja që ne të disktutojmë strukturat zyrtare urbane që formoheshin nga 
esnafet dhe qeveria. 
 Jeta qytetare osmane ishte e varur nga autoriteti i pavarur i zyrtarëve të ndryshëm 
që kishin për detyrë rregullimin dhe kontrollin e aspekteve të ndryshëm jetësorë, pa pasur 
nevojë të grupoheshin në ndonjë strukturë bashkiake. Autoriteti më i rëndësishëm i 
zyrtarëve bashkiakë osmanë ishte përfaqësuesi më i lartë i Klasës Qeverisëse të çdo 
qyteti, apo lagjeje të qyteteve të mëdha; kadiu. Detyra e tij ishte komunikimi i të gjithë 
urdhërave që qeveria qendrore lëshonte për miletet, esnafët, korporatat dhe organizmat e 
tjerë; dhe të siguronte zbatimin e tyre. Autoriteti i kadiut të Stambollit mbulonte vetëm 
qytetin e vjetër, ndërsa Galata dhe dy qytetet e tjera që ishin pranë (Yskydari dhe 
Bejoglu) grupoheshin si “tre qytetet” (bilad-i selase), ku secili prej tyre kishte kadiun e tij 
që përmbushte funksione si i pari. Në Stamboll nuk kishte një subash të vetëm 
(kryepolic). Detyra e policimit ndahej ndërmjet trupave kryesore ushtarake, ku agai i 

                                                 
1 R. C. Jennings, “Gratë në Fillim të Shekullit 17të - Regjistrimet Ligjore Osmane - Gjykata e Sheriatit të 
Kajserit Anadollian,” JESHO, 18 (1974), 53-114. 
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jeniçerëve kishte për detyrë ruajtjen e rendit në pjesën më të madhe të qytetit të vjetër. 
Pas zyrtarëve ushtarakë qëndronte një mori zyrtarësh të vegjël të cilët përmbushnin 
detyrat policore dhe mbanin kontakte të drejtpërdrejta me popullin. Muzhir Agai, i cili 
drejtonte një njësi jeniçerësh, kishte për detyrë ruajtjen e rendit ndërmjet jeniçerëve dhe 
trupave të tjera në rastet kur ata thyenin rregullat qytetare në kryeqytet. Nga ana tjetër, 
qytetarët, mbikqyreshin nga subashi (në këtë rast i një rangu të ulët), i cili gjatë ditës ishte 
shef i policisë ditore dhe gjatë natës ases bashı apo shef i policisë së natës dhe kishte nën 
shërbimin e tij roje nate, apo bekçis-ë të cilët kujdeseshin për qytetin kur policia e rregullt 
ishte pushim. 
 Qeverisja bashkiake ushtrohej nga një numër zyrtarësh të cilët ishin nën varësi të 
kadiut dhe policisë. I pari i tyre ishte shehir emini (prefekti i qytetit), post të cilin e pati 
themeluar Mehmeti II për të mbikqyrur ndërtimet dhe riparuar ndërtesat e kryeqytetit të ri 
me ndihmën e kryearkitektit të njohur si mimar bashı. Gjatë shekullit të gjashtëmbëdhjetë 
prefekti kishte për detyrë edhe rregullimin e furnizimit me ujë të qytetit, për të cilën 
ndihmohej nga su naziri (inspektori i ujrave) dhe mbajtjen pastër të rrugëve dhe 
ndërtesave për të cilën ndihmohej nga çoplük subashısı (drejtori i plehrave). Në qytet nuk 
mund të ndërtohej asnjë ndërtesë pa miratimin e mimar bashit dhe pagesën e shumës së 
caktuar për të marrë liçensë. Në rastet e ndërtimit të ndërtesave publike apo fetare, detyra 
e mimar bashit nuk ishte vetëm inspektimi dhe përmirësimi i projektit por edhe ndihma 
me punëtorë dhe materiale, ku fondet për të fundit dilnin nga thesari shtetëror ndërsa 
artizanët silleshin nga esnafët profesionistë. Agjentët e mimar bashit inspektonin rrugët e 
qytetit për të siguruar që ndërtesat e reja ndërtoheshin sipas planimetrive të lejuara dhe të 
gjenin godinat e dëmtuara për të kërkuar më pas nga pronarët e tyre, riparimin apo 
shkatërrimin e tyre në mënyrë që siguria publike të ishte e garantuar. Mimar bashi 
punonte me su nazırın për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e kanalizimeve të ujërave të 
bardha me të cilat furnizohej qyteti (të cilat u ndërtuan nga Sulejmani i Madhërishëm për 
të sjellë ujë nga kodrat që ndodheshin ndërmjet Detit të Zi dhe Kepit të Artë) dhe 
burimeve (të quajtura sebil apo çesmë) që ndodheshin në qytet për të furnizuar popullin 
me ujë të freskët. 
 Mbikqyrja dhe rregullat industriale, tregtare dhe komerciale qëndronin në duart e 
muhtesipit, detyra zyrtare e të cilit ishte të vendoste dhe të mblidhte taksa nga tregjet; dhe 
si rrjedhojë, ai ishte zyrtari kryesor që ruante dhe inspektonte tregjet dhe caktonte çmimet 
e sulltanit, fitimin dhe rregullat cilësore. Si zëvendës i kadiut, ai mbikqyrte edhe sjelljet 
publike në pazare dhe në zonat publike përreth xhamive dhe ndërtesave të tjera, duke i 
dhënë rëndësi të veçantë edhe mbajtjes dhe kryerjes së rregullt të faljeve të namazit. Në 
Stamboll muhtesipët inspektonin edhe karvanët që sillnin mallra nga jashtë qytetit dhe 
përcaktonte ndarjen e tyre ndërmjet esnafeve dhe anëtarëve të tyre. Taksa më e 
rëndësishme që ai vendoste në anëtarët e esnafeve ishte: (1) bac-ı pazari (taksa e pazarit) 
që vendosej mbi të gjithë mallrat që hynin nga jashtë qytetit dhe shiteshin në tregjet e tij; 
(2) damga resmi (taksa e vulës) që vendosej për metalet e shtrenjta dhe tekstilet të cilave 
ju vihej vula e cilësisë për të siguruar blerësin për origjinalitetin e mallit; (3) taksa e hakk-
i kapan e cila paguhej për të vërtetuar peshën e arkave me perime dhe drithëra, dhe; (4) 
taksa e mizanit (peshores) e cila paguhej për të vërtetuar saktësinë e peshoreve. Ngaqë 
posti i muhtesipit qarkullonte shumë para, mbajtësi i tij paguante ndaj arkës shtetërore një 
shumë të caktuar vjetore dhe pjesën tjetër të parave që mblidheshin i mbante për vete. 
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 Edhe pse esnafet e qyteteve osmane ishin relativisht autonome, kanunet e sulltanit 
i jepnin zyrtarëve të qyteteve mundësi të ndryshme për t’i mbikqyrur dhe kontrolluar ato 
në një masë më të madhe sesa mund të mendohet. E drejta e sulltanit për të emëruar 
qehajain e esnafit, pasi të këshillohej me kadiun, përfshinte edhe të drejtën e pezullimit të 
atij nëse qehajai refuzonte të pranonte dëshirat e kadiut apo zyrtarëve të tjerë. E drejta e 
muhtesipit për të vendosur nëse esnafi dhe anëtarët e tij shkelnin ligjet i mundësonin edhe 
të fundit të gëzonin influencë mbi ata. Mosmarrëveshjet brenda individëve të esnafit apo 
ndërmjet esnafeve dhe devijimet nga kanuni nga ana e anëtarëve të esnafeve krijonin 
mundësitë e ndërhyrjeve nga anëtarët e Klasës Qeverisëse. Megjithatë, në shumicën e 
rasteve pesha normale e autoritetit qeverisës ushtrohej sipas rregullave për të siguruar 
kontrollin e parisë së esnafeve mbi anëtarët e tyre, për të siguruar status quonë dhe 
rregullin.  
 
 
 

Roli i vakëfeve 
Ekspansioni i shpejtë i kufijve të Islamit shënohej edhe me ndërtimin e xhamive, 

medreseve, banjove, kuzhinave popullore, çezmave publike dhe me institucione të 
ngjashme fetare dhe bamirëse. Monumente të këtilla i jepnin lavdi emrit të sulltanit dhe 
shërbenin si bazat e qyteteve osmane dhe jetës qytetare. Pasi koncepti i qeverisjes në 
Lindjen e Mesme nuk përfshinte shërbimet publike, shpenzimet për mirëmbajtjen e 
institucioneve në fjalë kryheshin nëpërmjet caktimit të disa burimeve dhe rregullave të 
veçanta për administrimin e tyre. Ndërtimi i strukturave bamirëse për shoqërinë dhe 
caktimi i të ardhurave vazhduese për funksionimin e tyre, përbënin atë që njihet si vakëf 
(vakıf). 
  Vakëfet, përveç dhënies së mbështetjes për institucionet fetare siç ishin xhamitë, 
kishat, sinagogat dhe manastiret, mbështesnin edhe institucionet edukative siç ishin 
mejtepet dhe medresetë islame dhe në të njëjtën mënyrë shkollat çifute dhe kristjane, 
libraritë për fëmijë dhe të rritur, gjithashtu jepnin ndihmesë ndaj të varfërve me ushqime, 
paguanin borxhet dhe faturat, pajat, veshjet, ndihmonin studentët dhe jepnin ndihma 
mjekësore. Të gjithë objektet publike si spitalet, çezmat, hostelet dhe hotelet, 
karavansarajet, pazaret, ndërtesat industriale dhe stallat e kafshëve që gjendeshin përgjatë 
perandorisë, ishin themeluar dhe mbaheshin nga fondacionet fetare dhe jo nga thesari i 
shtetit. 
 Vakëfet luanin një rol të rëndësishëm edhe jashtë qyteteve apo qytezave. Shteti 
osman inkurajonte tregtinë dhe komercin duke ndërtuar rrugë, duke mbrojtur karvanet, 
duke ndërtuar porte dhe duke u dhënë privilegje të huajve për të kryer tregti në tokat e 
sulltanit. Për më tepër, për të siguruar udhëtimin tokësor qeveria kishte themeluar posta 
ushtarake jashtë qyteteve dhe qytezave përgjatë rrugëve kryesore, të cilat ruheshin me 
ushtarë për të mbrojtur udhëtarët. Por jashtë këtyre kornizave, shërbimet e tjera si 
mirëmbajtja e rrugëve dhe urave, ndërtimi i karavansarajeve dhe haneve për të strehuar 
udhëtarët, tregtarët dhe kafshët e tyre mbaheshin nga vakëfet. Këto gjendeshin në 
kryqëzimet kryesore, ndërsa pranë tyre shpesh lindnin qytete që me kalimin e kohës u 
kthyen në qendra komerciale, tregtare dhe industriale. Vakëfe të tjera mbështesnin 
foundacione më të vogla, vendet e faljeve, të ngrënies, hane, banjo dhe hamame etj. 
Funksionet bamirëse të vakëfeve shpesh përcaktoheshin nga qendrat e urdhërave mistikë, 
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të cilat mirëprisnin kalimtarët dhe me përfitimet që nxirrnin nga tokat që kishin në 
pronësi, sponsorizonin aktivitetet e tyre fetare dhe sociale.       
 Edhe pse për vakëfet dhurimet zakonisht bëheshin nga pronat e sulltanit, anëtarët 
e Klasës Qeverisëse dhe individë privatë shpesh themelonin vakëfe, ndërsa shteti nuk 
guxonte të ndalonte akte të këtilla nga frika e ofendimit të ndjenjave publike. Disa nga 
këto vakëfe, në mjaft raste mbështesnin anëtarët e vetë donatorëve të tyre, duke i 
punësuar ata në postet administrative. Për këtë arsye në shumë raste vakëfet ktheheshin 
në mjet të anëtarëve të Klasës Qeverisëse që kërkonin t’i kalonin pasuritë e tyre 
pasardhësve pa u prekur nga rregulloret dhe taksat e trashëgimisë apo ndaj kërcënimeve 
të konfiskimit të pasurisë, të cilat në shekujt e rënies së perandorisë u bënë të shpeshta. 
Moda e spostimit të zotërimeve perandorake në mënyrat ilegale të thëna më lart, bëri që 
zona të mëdha pasurish të dalin nga duart e shtetit dhe shkonin në dorë të fondacioneve 
dhe administratorëve të tyre, ku shumë prej tyre qëndronin në aleancë me ulematë, të cilët 
mbrapa skene fitonin pushtet të konsiderueshëm ekonomik. Edhe pse kjo praktikë ishte e 
dëmshme për shtetin dhe në këtë mënyrë pasuri të shumta kalonin në duart e 
administratorëve të tyre, faktet tregojnë se vakëfet dhanë mbështetje të madhe në 
mbështetjen dhe mirëmbajten e institucioneve publike dhe shërbimeve sociale  
 
 
 
Struktura e qytetit osman 
 
Si ishte struktura fizike e Stambollit dhe qyteteve të tjera kryesore të perandorisë? Njësia 
bazë lokale e cilitdo qyteti osman ishin lagjet apo mëhallat të cilat zakonisht ngriheshin 
përreth objekteve të rëndësishme fetare apo tregjeve kryesore (bedestan). Çdo mëhallë 
përbënte më pas një komunitet më vete dhe të veçantë, ku zakonisht zhvilloheshin rituale 
dhe një mënyrë jetese e veçantë. Banorët e saj lidheshin nga feja e njëjtë, aktivitetet 
ekonomike dhe faktorë të tjerë që e bënin atë të dallueshme nga fqinjët. Vendi i faljes dhe 
pazari formonin qendrën e lagjes, e cila zgjerohej kur nevoja lindte dhe mirëmbahej me 
punën e përbashkët të të gjithë banorëve. Mëhalla në këtë mënyrë mund të konsiderohet 
edhe si përbërëse e njësisë bazë të miletit apo esnafit apo e urdhërave të dervishlerëve, 
për banorët e saj, aq sa edhe ishte qendra fizike e jetës qytetare. Çdo mëhallë zakonisht 
kishte çezmën e saj, shkollën dhe xhaminë apo kishën; dhe në rastet kur ishte qendër 
tregtare, aty ndodheshin hane, fabrika dhe të ngjashme si këto, të cilat ishin ndërtuar dhe 
mirëmbaheshin nga vakëfet të cilat ndihmoheshin apo ishin themeluar nga banorët e saj 
apo nga miletet dhe esnafet të cilës ajo i përkiste. Banorët zakonisht organizonin dhe 
mbanin patrullat e tyre për ruajtjen e rendit, sidomos gjatë natës kur policia qytetare dhe 
muhtesipët nuk punonin. Për këtë arsye pajtoheshin roje nate (bekçis) të cilët 
konsideroheshin si ruajtësit e mirëqënies së përgjithshme. Lagjet osmane, pajtonin 
gjithashtu pastrues rrugësh dhe dritë-ndezës dhe organizonin zjarrëfikës vullnetarë. 
Zakonisht, udhëheqësi fetar i mëhallave – qoftë ai imami, rabini apo prifti – ishin 
personat e njohur zyrtarisht si përfaqësues përpara qeverisë, detyra e të cilit ishte marrja e 
urdhëresave nga sulltani dhe dërgimi i tellallëve nëpër rrugë për të deklaruar vendimet 
banorëve dhe marrja e ankesave sa herë që ndonjë banor shkelte ligjet. Me kalimin e 
kohëve, mëhallat me fe dhe interesa të njëjtë apo të ngashme ekonomike kishin tendenca 
për t’u bashkuar në lagje më të mëdha. Kjo ndodhte shpesh në rastet e jomyslimanëve, 
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gjë të cilën e inkurajonte edhe vetë shteti pasi në këtë mënyrë e kishte më të lehtë të 
mbikqyrte grupet e ndryshme. 
 Shërbimet e përbashkëta zakonisht organizoheshin nga zyrtarët bashkiakë në 
bashkëpunim me drejtuesit e mëhallave, ndërsa banorët e tyre paguanin kostot pjesërisht 
apo në total. Shtrimi dhe riparimi i rrugëve kryhej nga esnafet e shtruesve nën 
supervizionin e shehir eminit, mimar bashit dhe su nazirit, ku shpenzimet për rrugët 
kryesore mbuloheshin nga thesari perandorak, ndërsa rrugët anësore shtroheshin dhe 
pastroheshin me shpenzimet e banorëve dhe dyqanxhinjve të zonës. Në Stamboll dhe 
qytetet e tjera të perandorisë nuk kishte ndriçime për rrugët deri në shekullin e 
nëntëmbëdhjetë, megjithëse përjashtime mund të ndodhnin kur mëhallat e donin një gjë 
të tillë. 
 
 
 
Shtetasit e huaj në Perandori 
 
Të huajt që jetonin në Perandori si përfaqësues zyrtarë, tregtarë, apo edhe si vizitorë për 
arsye private, edhe pse ishin të ndryshëm nga të tjerët, në njëfarë mënyre ishin përfshirë 
në strukturat baza të shtetit. Në trajtimin e të huajve, osmanët ndiqnin orientimet e ligjit 
dhe traditës islamike rreth parashikimeve për mbrojtjen (aman) komunitare për të huajt. 
Çdo mysliman si individ dhe komuniteti i gjithë së bashku kishte të drejtën t’i jepte aman 
(mbrojtje) çdo individi apo grupi të vogël që vinte nga “Toka e Luftës”, që është, tokat e 
huaja për islamin. Ndërsa për grupet e përmasave të mëdha, përfaqësuesit dhe tregtarët e 
huaj, të drejtën për t’i pasur nën mbrojtje e gëzonin vetëm imamët dhe udhëheqësit fetarë. 
Individit të cilit i ofrohej mbrojtja në këtë mënyrë, kishte të drejtë të kalonte apo 
qëndronte në territoret myslimane pa i ndodhur gjësendi, ndërsa nga ana njerëzore 
klasifikohej si njëri nga shumë shtetas jomyslimanë të vendit. Individi që kërkonte aman 
duhet të premtonte në shkëmbim ofrimin e paqes dhe miqësisë, ndërsa mbrojtja i ofrohej 
në formë urdhëri (berat) që lëshohej nga sulltani apo përfaqësuesit e tij, të cilët ishin të 
vetmit që kishin të drejtë të vendosnin kur marrësi kishte thyer premtimet dhe 
zhvlerësonte të drejtjën e qëndrimit. 
 Për dhënien e këtyre vendimeve, qeveria osmane merrte parasysh interesat e saj 
për përfitime mallrash si argjend, veshje apo hekur dhe në të njëjtën kohë ruajtjen e 
marrëdhënieve të mira me shtete të caktuara evropiane dhe përfitimin e të ardhurave 
taksore të cilat përbënin një nga të ardhurat kryesore të arkës së shtetit. Marrëveshjet e 
njohura si kapitulacione të cilat nënshkruheshin me kombe të veçanta specifikonin në 
berate kushtet që i jepeshin shtetasve të vendeve në fjalë. Nëpërmjet marrëveshjeve të 
këtilla qeveria osmane zakonisht vinte në pah përfitimet reciproke, siç ishin privilegjet 
tregtare për shtetasit e saj jashtë vendit, duke ju mundësuar tregtarëve, myslimanë dhe 
jomyslimanë, të zhvillonin operacione me gamë të gjerë në Evropën jugore dhe 
Juglindore, sidomos gjatë shekujve të pesëmbëdhjetë dhe gjashtëmbëdhjetë. 
 Të gjitha çështjet civile dhe kriminale që përfshinin rastet e të huajve me shtetasit 
osmanë duhet të kalonin nëpër gjykatën e sheriatit, në të njëjtën mënyrë siç ndodhte për 
anëtarët e mileteve të tjera. Por në rastet në fjalë, shtetasit e huaj kishin të drejtë të 
apelonin për mbrojtje pranë ambasadorit apo konsullit të tyre në vend, apo përfaqësuesit e 
tyre, që zakonisht ishin përkthyesit. Por në rastet kur mosmarrëveshjet përfshinin 
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zgjidhjen e problemeve rreth shumave të mëdha, ato mund dhe në fakt çoheshin për 
shqyrtim në Këshillin Perandorak, ku përfaqësuesit e qeverive të huaja zakonisht kishin 
shumë peshë. Të huajt mund dhe aplikonin për ndihmë në gjykatën e sheriatit, nëse ata e 
donin diçka të këtillë, në rastet kur kishin mosmarrëveshje me njëri – tjetrin. Aplikimi në 
gjykatat e sheriatit bëhej nga të huajt kur ata kuptonin se ligji islamik mund të ishte më i 
favorshëm për zgjidhjen e çështjes së tyre dhe kur shpenzimet gjyqësore ishin më të 
vogla. 
 Për çdo udhëtim që të huajt kryenin jashtë vendeve të tyre të zakonshme, atyre ju 
duhej të kërkonin leje, por ky lloj obligimi nuk përbënte ndonjë ndryshim me ligjet që për 
këtë punë duhej t’i bindeshin edhe shtetasit e thjeshtë dhe anëtarët e Klasës Qeverisëse. 
Zyrtarët osmanë mund të kontrollonin personat, shtëpitë apo mallrat e shtetasve të huaj 
vetëm kur të fundit dyshoheshin se bashkëpunonin apo strehonin kriminelë apo skllevër 
të arratisur apo kryenin tregti kontrabandë. Të drejtat doganore zakonisht specifikoheshin 
në marrëveshjet e kapitulacioneve dhe vlera e tyre shkonte nga 2 deri në 5 përqind, që 
ishin mjaft herë më të ulëta sesa ato që duhej të paguanin shtetasit osmanë. Megjithatë 
shtetësia e tregtarëve, mallrat që tregtoheshin dhe pika doganore në tokat osmane ku 
malli kalonte, ishin disa nga faktorët që përcaktonin taksën që vendosej për mallrat e të 
huajve. Përveç kësaj, të huajt shpesh i paguanin bakshish zyrtarëve osmanë. Megjithatë 
vlera totale e taskave ishte gjithnjë shumë më e vogël sesa ajo i duhej të paguante për të 
njëjtin mall një shtetasi osman. Për arsyet e lartpërmendura, të huajt gëzonin avantazhe të 
jashtëzakonshme në tregtinë ndërkombëtare, të cilën, pas shekullit të tetëmbëdhjetë, e 
përdorën për të fituar dominim në politikën osmane. 
 Si konkluzion, mund të themi se shtetasit e huaj që rezidonin në Perandorinë 
Osmane fituan shumë avantazhe nëpërmjet statusit të miletit dhe përjashtimit nga ligjet 
osmane që ju dha të fundmëve një pozitë aq të privilegjuar, që ata formonin një “shtet 
brenda shteti”, në një perandori të tyren, ku kishin mundësi të bënin çfarë të dëshironin 
pa pasur ndërhyrjen e autoriteteve osmane. Implikimet e një situate të këtillë u bënë të 
dukshme dhe ndikuan mbi jetën sociale dhe ekonomike osmane më shumë gjatë 
periudhës së degradimit të perandorisë dhe në këtë kontekst ata do të diskutohen edhe më 
tej.1 
  
 
 
Sulltani si qendra e sistemit osman 
 
Diskutimi që vijon më tej, do të trajtojë mënyrat sesi shërbyesit dhe shtetasit e sulltanit 
ishin organizuar dhe ndarë, për të përmbushur sa më mirë funksionet e tyre, ndërsa në të 
njëjtën kohë, të evitonin kontaktin dhe konfliktet me atë. Por si kontrollohej gjithë kjo 
masë në qenësinë e shoqërisë osmane? 
 Njësia bazë e sistemit osman ishte sulltani, i cili përbënte gurin bazë të saj, pasi 
vetëm ai ishte fokusi i besnikërisë që duhej t’i dedikoheshin sunduesit dhe të sunduarit. 
Për të siguruar besnikërinë e çdo elementi në sistemin osman ai vinte në përdorim mënyra 
të ndryshme. Për anëtarët e Klasës Qeverisëse ai ishte padroni i tyre; dhe ata shërbëtorët e 
tij. Jeta dhe pasuritë e tyre ishin në shërbim të tij. Por rajatë, ndryshe nga anëtarët e 

                                                 
1 Halil Inalcık, “Imtiyazat,” EI2, III, 1185-1189.  
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Klasës Qeverisëse, konsideroheshin si ‘populli i mbrojtur’ i sulltanit dhe jeta dhe pasuritë 
e tyre së bashku me fenë dhe traditat ishin të mbrojtura nga ai. Për shtetasit e krishterë 
jomyslimanë sulltanët gëzonin të drejtën e deklarimit edhe si “hünka” ose 
“hüdavendigar” apo “perandor”, pasi ky i fundit kishte marrë postin e perandorëve 
bizantinë dhe shtetin e bizantinëve e kishte kthyer tashmë në sundues të botës. Për këtë, 
sulltanët osmanë mund të përmendnin edhe martesat e hershme të sunduesve dhe të 
princërve osmanë me vajzat e sunduesve të krishterë të kohës paraosmane në Evropën 
Juglindore. Për më tepër, bindja e parisë së mileteve osmane ndaj sulltanit rridhte edhe 
nga mundësia që të fundit kishin për të ushtruar pushtet mbi ndjekësit e tyre, në çështje 
shekullare dhe fetare bashkë, pushtet i cili i kalonte kompetencat që të fundit gëzonin në 
shtetet e krishtera.  
 Ndërsa ndaj shtetasve myslimanë, sulltani osman aplikonte dhe siguronte një seri 
burimesh besnikërie. Si sulltan, ata e gëzonin këtë post që nga era e selxhukëve, i cili 
kishte gëzuar pranimin e kalifëve. Me fjalë të tjera, sulltani gëzonte të drejtën e sundimit 
në të gjitha çështjet që nuk mbuloheshin nga sheriati, në shkëmbim që i fundit të luftonte 
dhe mbronte tokat e islamit, sidomos duke mbrojtur islamin sunit nga kërcënimi i 
shiizmit, i cili në kohën osmane përfaqësohej nga Perandoria Safavide e Iranit. Për 
shtetasit myslimanë jo-turq, siç ishin arabët dhe kurdët, sulltanët theksonin pozitën e tyre 
si imamë, udhëheqës dhe mbrojtës të islamit, vendeve të shenjta, haxhit dhe ritualeve të 
tjera dhe të qënit gazinj apo ‘luftëtarë të fesë’. Dhe më në fund, për myslimanët turq, 
sulltanët gëzonin të drejtën e sundimit si bejlerë të tyre, pasardhës legjitim të princërve 
turkmanë që patën sunduar Anadollin gjatë shekullit të trembëdhjetë nëpërmjet të drejtës 
martesore dhe pushtimeve. Sulltanët ishin edhe pasardhës të hanëve, të sunduesve para-
islamikë turq të perandorive në Azinë Qendrore; dhe qoftë edhe kadanë, apo zotërit e 
mëdhenj të cilët turqit paganë adhuronin në kohët para-islame. Legjitimiteti i osmanëve 
rridhte nga personaliteti i atit të Osmanit, Ertugrulit, i cili sipas traditës osmane besohej të 
kishte trashëguar të drejtën e udhëheqjes nga turkmanët nëpërmjet të parit të tyre, Oğuz 
Hanit. Në këtë mënyrë, si sundues i anëtarëve të Klasës Qeverisëse, si udhëheqës 
shekullar i të gjithë shtetasve dhe udhëheqës fetar i të gjithë myslimanëve dhe si 
udhëheqës, shekullar dhe fetar i turqve në veçanti, sulltanët osmanë kishin të drejtë të 
drejtonin perandorinë në të gjithë aspektet dhe ta bashkonin atë si nuk mund ta bënte 
askush tjetër, qofshin individë apo grupe udhëheqësish. 
 Duke gëzuar këto të drejta, sulltani dhe vetëm ai kishte të drejtë të nxirrte ligje 
nëpërmjet vendimeve të cilat shkruheshin sikur të ishin fjalët e tij, edhe në rastet kur ato 
nxirreshin dhe përpunoheshin nga Këshilli Perandorak, kryeveziri apo të tjerë. Pozitat e 
sulltanit kundrejt shtetit dhe ligjit ishin në vazhdimësi të idealeve turke dhe islamike të 
Lindjes së Mesme në lidhje me natyrën dhe detyrat e sovranit. Urdhërat e tij duhet të 
dëgjoheshin pa mëdyshje nga të gjithë anëtarët e Klasës Qeverisëse, duke përfshirë këtu 
edhe ulematë në çështjet e interpretimit të Ligjit të Shenjtë nëpërmjet pozitës së imamit 
që ai gëzonte, me përjashtim të rasteve kur shkeljet e ligjit demonstroheshin në mënyrë të 
qartë nga anëtarët e Klasës Qeverisëse. Sulltani ishte komandanti suprem i ushtrisë, edhe 
pse në disa raste ai mund ta delegonte autoritetin e tij. Ai apo vartësit e tij, jo vetëm që 
emëronin anëtarët e Klasës Qeverisëse, por edhe konfirmonin udhëheqësit e mileteve dhe 
kishin pushtet mbi pezullimin e tyre. Në teori, sulltani osman gëzonte pushtet absolut, i 
cili në radhë të parë ishte mbi anëtarët e Klasës Qeverisëse dhe nëpërmjet tyre mbi 
qeverinë dhe të gjithë shtetasit e tij. 
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 Megjithatë, në terma praktikë situata ndryshonte. Shpesh, natyra e sistemit osman 
bënte që sulltani të gëzonte fuqi të kufizuar. Pikë së pari, qëllimi i pushtetit të tij ishte i 
kufizuar në shfrytëzimin e pasurive të perandorisë, promovimin e institucioneve dhe 
praktikave islame dhe të feve të tjera të shtetasve të tij, mbrojtjen dhe zgjerimin e 
territoreve të perandorisë dhe ruajten e rendit në to. Si rrjedhojë, shumë aspekte të jetës 
osmane liheshin në duar autonome, të cilat nuk përfaqësoheshin vetëm me miletet por 
dhe nga esnafet, korporatat, shoqëritë fetare dhe grupet e tjera që formonin strukturën e 
komplikuar të shoqërisë osmane. Edhe brenda vetë Klasës Qeverisëse, kompleksiteti i 
sistemit e bënte jashtëzakonisht të vështirë për një njeri të vetëm, sado autokratik të mund 
të ishte ai në teori, që të kuptonte hollësitë e çdo funksioni për të kërkuar më pas nga 
zyrtarët që të plotësonin dëshirat e tij dhe të sigurohej që ato kryheshin ashtu. Sulltani 
mund t’i bashkonte elementët e ndryshëm të shoqërisë osmane jo në mënyrë simbolike, 
por si një administrator i plotfuqishëm dhe aktiv. Dhe në fakt, do të duhej të pritej arrdhja 
e shekullit të nëntëmbëdhjetë, kur si pasojë e influencave perëndimore, qeveria osmane 
do të arrinte të siguronte atë nivel autokracie dhe përqendrimi pushteti që Evropa kujtonte 
se perandoria posedonte. 
 Pyetja që tashmë shtrohet është se nëse dalim nga kornizat teorike të pushtetit 
sulltanor, si mundte shoqëria osmane të organizohej dhe qëndronte e bashkuar? Këtu 
duhet të theksojmë se forca më e madhe lidhëse e sistemit ishte struktura korporale e 
shoqërisë e cila bashkonte myslimanët dhe jomyslimanët, në bazë të interesave të njëjta 
për në aktivitete dhe interesa të përbashkëta ekonomike dhe kërkimi i të qënurit sa më 
pranë Zotit. Institucionet osmane, ishin produkt i shoqërive të Lindjes së Mesme të cilat u 
zhvilluan ndër shekuj për të përmbushur nevojat e njerëzve. Në këto institucione, 
konfliktet e interesave harmonizoheshin në një formë të atillë sa që edhe vetë strukturat 
politike osmane ndoshta nuk e kuptonin një gjë të tillë. Dhe një nga arsyet e kësaj ishte 
edhe dobësia e strukturave politike të perandorisë, të cilat osmanëve ju mundësonin më 
pak influencë mbi sistemin nga ç’mund të imagjinohet, pasi vetë sistemi ishte i ndërtuar 
për të përmbushur çështjet që ishin në interes apo për të mirën e popullit. 
 
 
 
Bazat e marrëdhënieve vetjake dhe të sjelljes në shoqërinë osmane 
 
Brenda kufijve të shoqërisë osmane, ashtu si diktoheshin ato nga traditat dhe ligjet, si e 
perceptonte vetveten individi osman dhe marrëdhëniet me njerëzit që e rrethonin? Sjellja 
e individit në shoqërinë osmane ndërtohej nga koncepti i had-it (apo kufijve) individualë, 
të cilët ndërtoheshin nga kombinimi i edukatës familjare të dikujt, pozitës shoqërore, 
fesë, klasës, rangut dhe pasurisë. Brenda këtyre kufijve, individi osman ishte i lirë të 
vepronte sipas dëshirës, pa pasur ndonjë limit përveç atyre që i imponoheshin nga 
rregullat e sjelljes tradicionale dhe ligjit. Individi nuk mund të kalonte kufijtë e sipërthënë 
vetëm duke rrezikuar të thyente privacinë e të tjerëve, sjellje e cila konsiderohej jo vetëm 
si joetike, por edhe kriminale dhe dënohej në mënyra të ndryshme, të cilat shkonin deri 
në humbjen e pozitave në shoqërinë osmane. Në vijim me konceptin e hadit, edhe në 
marrëdhëniet shtetërore, zyrtari osman gëzonte autonomi në profesionin dhe fushën e tij. 
Për më tepër dhe duke aplikuar të njëjtat standarte, zyrtarët e perandorisë duhej të 
kufizonin interesat e tyre tërësisht në sferat e tyre dhe injoronin çështjet dhe kushtet e 
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privacisë së kolegëve të tij edhe në rastet kur detyrat e tyre ishin të njëjta apo të 
ndërlidhura me aktivitetet e personit në fjalë. Kjo është një nga arsyet pse për sistemin 
osman janë shkruar kaq pak studime nga vetë osmanët dhe pse ishte aq e vështirë që 
shkeljet të mbikqyreshin dhe të kontrolloheshin. 
 Sipas së drejtës së privacisë së osmanëve të Klasës Qeverisëse, çdo individ 
gëzonte nderin e tij personal (sheref), i cili ishte indikator dhe tregues i statusit të tij 
social dhe postit në Klasën Qeverisëse. Çdo përpjekje për të prekur të drejtat e tij sipas 
definicionit të had-it konsiderohej si një prekje në nder dhe si pasojë, nuk përbënte vetëm 
një sulm personal por një pushtim i statusit të tij jetësor. Nëse personi në fjalë kërkonte të 
ruante statusin e tij, ai duhej të hakmerrej. Duke qenë se kufijtë e hadit personal ishin të 
pashkruar, nëse dikujt i merrej një e drejtë apo pushtet i caktuar nga dikush tjetër, për 
personin humbës konsiderohej si një dobësi e madhe nëse nuk përpiqej në ndonjë mënyrë 
të kundërshtonte. Por në shoqëritë osmane, në kundërshtim me normat perëndimore, 
reagimi kundër ofendimeve varej shumë nga rangu dhe pushteti i dhunuesit dhe personit 
të sulmuar. Në rastet kur viktima përballej me një agresor të rangut të lartë, shoqëria 
pranonte se hakmarrja ishte e pamundur për momentin dhe pranonte që viktima të bënte 
qoftë një protestë modeste në mënyrë që të fitonte respektin nga ajo. Në shoqërinë 
osmane ishte normë e pranueshme nëse personi i dhunuar qeshte përballë agresorit dhe 
priste deri sa armiku të dobësohej dhe arrinte pozita dobësie të atilla që lejonin të parin të 
hakmerrej për ofendimin e mëparshëm.  
 Pjesa më e madhe e marrëdhënieve të shtetasve osmanë kryhej nëpërmjet 
praktikës së intisap-it, që ishte ndërtimi i marrëdhënieve të padeklaruara dhe të 
bashkëpranuara ndërmjet individit të fuqishëm dhe të dobëtit. Personi i dobët vendoste 
veten e tij në shërbim të të fortit për të forcuar pasurinë dhe pozitën e të fundit; ndërsa më 
i fuqishmi trajtonte të dobëtin si protégé dhe e mbante pas vetes gjatë karrierës për në 
pushtet dhe pasuri, ndërsa i pari qëndronte në pozitat e të nënshtruarit. Kur personi i 
fuqishëm humbiste pozitën apo binte nga rangu i shoqërisë osmane, ai merrte me vete 
mbështetësin e tij (intisap); dhe kur dikush hakmerrej (intikam) kundër personit të 
fuqishëm, pjesë e hakmarrjes bëheshin të gjithë pasuesit e tij. Kjo lidhje besnikërie 
ndërmjet individëve ishte karakteristika kryesore e jetës politike dhe shoqërisë osmane. 
Në kohët kur sistemi osman nisi të shpërbëhet, pas shekullit të gjashtëmbëdhjetë dhe me 
të erdhën në pushtet devshirmetë, pjesa më e mirë e emërimeve nëpër poste bëheshin 
nëpërmjet lidhjeve dhe interesave vetjake dhe jo mbi bazat e aftësive dhe të përvojës së 
personave. Në shoqërinë osmane, në rastet kur njëra nga palët priste në besë tjetrën apo 
nuk mbante fjalën e dhënë, kjo konsiderohej si një mëkat i madh dhe cenim i nderit të 
personit. Diktatet e kulturës së intisapit influenconin çdo akt administrativ dhe emërim në 
perandorinë osmane, vlera të cilat nuk gjendeshin vetëm në shoqërinë tradicionale 
osmane por që kanë mbijetuar deri në ditët e sotme. 
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PJESA II 

 
 
 
 

KAPITULLI 6 
 

DECENTRALIZIMI DHE REFORMA TRADICIONALE NË PËRGJIGJE TË 
SFIDËS 

 
Pasi nisi në mesudhë me mbretërimin e Sulejman Ligjvënësit dhe vazhdoi thuajse 

pa prerë gjer në fund të shekullit të tetëmbëdhjetë, struktura e ndërlikuar e qeverisjes dhe 
e shoqërisë osmane filloi të shprishej pak nga pak në një proces që rrënoi forcën e 
perandorisë dhe çoi në humbjen e territoreve e rritjen e sundimit të imperializmit 
evropian, çka solli edhe në emërtimin “i sëmuri i Bosforit”, teksa hynte në kohët e sotme 
me shekullin e nëntëmbëdhjetë.  
 
 
 
 
 
 
 
Decentralizimi dhe reforma tradicionale 1566 – 1683 
 
 
 

Procesi i decentralizimit dhe i rënies ishte po aq i ndërlikuar saç ishte e prekur 
edhe struktura. Në një masë të madhe, ai ishte i brendshëm, brenda vetë trupit të politikës 
osmane. Mirëpo në lojë ishin edhe kushtet dhe zhvillimet jashtë Perandorisë, madje edhe 
jashtë mundësive të sulltanëve e të ministrave më të aftë e të burokratëve më të zotë për 
të mbajtur nën kontroll e për t’i gjetur ilaçin kësaj gjendjeje. Fuqia në rritje e shteteve-
kombe të Evropës, përparimet politike, ekonomike, ushtarake e kulturore të të cilëve i 
bënë ata shumë më të fuqishëm në krahasim me kohën kur ishin përballur me sulltanët e 
mëdhenj të shekujve të pesëmbëdhjetë e të gjashtëmbëdhjetë, bënin që Perandorisë t’i 
duhej jo vetëm të rifitonte ç’kishte pasur, por edhe të përparonte e të zhvillohej për të 
mos mbetur pas. 

Analiza e rënies mund të zhvillohet në nivele të ndryshme. Shumëkush mund të 
na sjellë ndër mend se procesi u zhvillua hap pas hapi dhe farërat e kalbëzimit u lëshuan 
fshehurazi ndër shekuj në trupin e politikës e të shoqërisë osmane. Për shkak të forcës 
themelore të sistemit dhe, në veçanti, të nënstrukturës së brendshme të shoqërisë së 
Lindjes së Mesme, prirja ishte që e gjithë kjo të mos vihej re. Ndaj edhe Evropa, për vite 
të tëra, nuk arriti të njohë rënien dhe nuk u përpoq të përfitonte prej saj. Kështu, 
Perandoria arriti të mbijetojë shumë më gjatë nga ç’do të kishte mundur në kushte të 
tjera. Në të vërtetë, rënia osmane nuk ishte fort e dukshme për Evropën deri në shekullin 
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e shtatëmbëdhjetë dhe kjo i bëri sulltanët të flenë mbi dafina në një kohë që mund të 
punonin për të shëruar sëmundjen dhe i nanurisi ata në një ndjesi vetëbesimi që i preu 
udhën nxitjes për reformë deri në çastin kur ishte tepër vonë. 
 
 
 
Faktorët politikë dhe ushtarakë të rënies 
 
Shpesh, është e vështirë të dallohet një element i veçantë si shkak kryesor i rënies, por 
duke qenë se sistemi osman ishte aq i varur nga sulltani në nxitjen, udhëheqjen dhe të 
mbajturit të bashkuar dhe përderisa rënia u shoqërua me elementë seriozë kalbëzimi 
brenda institucionit të sulltanatit dhe njerëzve që mbanin pushtetin, lind e drejta të 
pohohet se kjo përbënte kyçin e rrëzimit. 
 
Edhe në ditët më të lavdishme të mbretërimit të Sulejman Ligjvënësit, kishte përsëri 
rënie. Ndoshta do të ishte e tepruar të pritej që kjo apo çdo dinasti tjetër të mund të ruante 
një radhë udhëheqësish të aftë si ata që e kishin ngritur Perandorinë. Nga ana tjetër, duke 
qenë se shumëçka ishte në dorën e individualitetit të sulltanit, një qeverisës i dobët ishte i 
mjaftueshëm për t’u hapur rrugën një radhe njerëzish të paaftë e mediokër. Sulltanët e 
hershëm ishte stërvitur për të qeverisur dhe kishin ardhur në pushtet përmes një procesi 
që siguronte triumfin e më të aftit. Ata kishin mundur të vinin në jetë aftësitë e tyre në 
problemet e shtetit përmes pjesëmarrjes së gjallë në procesin e qeverisjes dhe udhëheqjes 
së ushtrive të tyre në betejë. Ata kishin siguruar kontrollin e ndjekësve të tyre duke 
zhvilluar një klasë skllevërish dhe duke e vënë atë në lojë kundër aristokracisë së vjetër 
turke. Duhet theksuar, meqë ra fjala, se teoria e vjetër, sipas së cilës madhështia osmane i 
detyrohej një sistemi që i ktheu skllevërit në klasë qeverisëse deri në përjashtimin e 
myslimanëve të lindur dhe se rënia erdhi si pasojë e hyrjes së këtyre të fundit në sistem, 
është e pathemeltë. Ngritja e Perandorisë Osmane ishte udhëhequr e mbështetur gjerësisht 
nga elementë të aristokracive turke e myslimane. Vetëm në kohën e rënies skllevërit 
fituan kontroll, por kjo nuk çoi në triumf, por në kalbëzim. 
 
Nëse devshirmeja do të mundte të ruante unitetin e saj pasi siguroi fitoren mbi 
aristokracinë e vjetër turke në shekullin e gjashtëmbëdhjetë, ajo do ta kishte mbrojtur 
sistemin që tani kishte nën kontroll, në mos për ndonjë arsye tjetër, të paktën për interesin 
e vet. Mirëpo, pa nxitjen e konkurrencës së siguruar më parë nga aristokracia dhe pa 
nevojën për t’u përballur vazhdimisht me kontrollin e kujdesshëm të sulltanëve të 
fuqishëm, klasa e devshirmesë, në vetvete, u përça në grupime politike, secili prej të 
cilëve ishte i bashkuar rreth një apo disa udhëheqësve ambiciozë politikë, caktuar sipas 
diktatit të intisap-it. Pa arritur të nxjerrë në pah ndonjë grup të veçantë që të mund të 
qeveriste gjatë, Klasa Qeverisëse u gjend në një labirint luftërash të vogla, me palë që 
krijonin koalicione të përkohshme dhe me shpërblime fitoresh përmes postesh shtetërore 
që prodhonin të ardhura. Në mënyrë që sulltanët të mos ndërhynin në këto luftëra dhe në 
përfundimet e tyre, ata u larguan për në joshjet e këndshme të haremit. Veç kësaj, edhe 
procesi i aftësimit të princërve në çështjet qeveritare e ushtarake përmes shërbimit në 
provinca u braktis. Ata mbaheshin tani në apartamentet private të pallatit, në të 
ashtuquajturit kafaze dhe arsimimi i tyre kufizohej vetëm në atë çka mund t’u sigurohej 
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nga gratë dhe eunukët që banonin aty. Kështu edhe një princ qëllimmirë e i aftë për nga 
natyra, pasi vinte në fron, përballej me mungesën e njohurive dhe përvojës për të 
reformuar në ndonjë mënyrë sistemin. Në të njëjtën kohë, procesi sipas të cilit vëllezërit e 
sundimtarëve vriteshin për të shmangur përplasjet brenda dinastisë, mori fund. Sistemi që 
siguronte trashëgiminë e fronit për birin më të aftë të sulltanit u zëvendësua me një tjetër, 
sipas të cilit froni i kalonte mashkullit më të madh në moshë që jetonte në fis apo anëtarit 
të dinastisë që mbështetej nga pala më e fuqishme në kohën kur jepej froni. Pasoja e 
pashmangshme ishin luftërat për pushtet brenda pallatit mes vëllezërve e bijve të sulltanit 
që formuan partitë e tyre politike të haremit, të udhëhequra në përgjithësi, nga nënat dhe 
gratë e tyre, me qëllimin që të fitonin pushtetin për vete. Me kalimin e kohës, fitoret më 
të qëndrueshme u përvijuan përmes koalicioneve të formuara nga grupet e fuqishme 
brenda haremit dhe nga grupet e devshirmesë jashtë tij. 
 
Korrupsioni i palëve në majë u përhap pak nga pak në të gjithë sistemin. Dhuratat e 
mëdha, të kërkuara tradicionalisht nga sulltanët dhe zyrtarë të tjerë të lartë prej të 
emëruarve në poste të rëndësishme, u përhapën shpejt në mbarë klasën qeverisëse, krahas 
rritjes përkatëse në korrupsion e ryshfet. Çdo të emëruari në një post të caktuar i duhej, 
tashmë të paguante për privilegjin dhe në shkëmbim, shpërblehej për pagesën, siguronte 
fitime dhe natyrisht, përparonte në interesat politike të tij dhe të partisë së tij. 
 
Gjendja ishte e njëjtë në të gjitha institucionet e klasës qeverisëse. Ndërsa shumë shkrues, 
të ditur (ulema) dhe oficerë të veçantë ushtrie vazhdonin të mbeteshin ende tejet të aftë e 
të ndershëm, ata nuk kishin tjetër rrugë mbijetese, veç përshtatjes me gjendjen ekzistuese. 
Pjesa më e madhe e trupave kapëkullu dhe e spahinjve (Sipahi) feudalë, pasi 
martoheshin, linin kazermat, bëheshin tregtarë, artizanë apo pronarë trojesh, braktisnin në 
tërësi përgatitjen ushtarake dhe ruanin anëtarësinë në korpusin e tyre vetëm për të 
siguruar të ardhurat e privilegjet që merreshin në shkëmbim të kësaj anëtarësie. Kur 
thirreshin në detyrë, pjesa më e madhe e tyre dërgonin vartësit e vet. Për këtë arsye, një 
pjesë e mirë e ushtrisë përbëhej nga njerëz të tillë dhe nga cilido tjetër që oficerët mund të 
regjistronin gjatë ekspeditave, ndërsa forcat më të efektshme siguroheshin nga tartarët e 
Krimesë dhe grupime të tjera vasale më të vogla. Në provincat feudale, pronarët e timarit 
nuk bënin asgjë më shumë se fermerët e taksave, çmonin e mblidhnin taksa, ndërsa 
detyrat e tyre të mëparshme për mbrojtjen e rendit e të sigurisë u ishin lënë bejlerëve të 
sanxhaqeve dhe guvernatorëve, që kishin ngritur forcat e veta të armatosura, shumica e të 
cilëve ishin djem fshatarë e ushtarakë dezertorë që ua kishte ënda të përdornin postet 
zyrtare për interesat e veta. Veç kësaj, ndërsa ushtria e timarit si organizim administrativ 
ra, korpuset kapëkullu (kapıkulu), që ishin lënë të shtriheshin në provinca për t’i 
zëvendësuar ato me garnizone e trupa sigurie, duke u shndërruar në shkëmbim, në elita të 
privilegjuara, veçanërisht në Anadoll, iu bashkangjitën shpurave të disa bejlerëve të 
sanxhaqeve, kadinjve, e madje fermerëve të taksave dhe duke përdorur pozitën e tyre për 
të sunduar sovranë e të nënshtruar, nisën të vinin dorë gjithmonë e më shumë në të 
ardhurat e taksave vendore në përfitim të vet dhe të zhvasnin detyrime shtesë prej bujqve. 
Shumë banorë vendas, duke dashur të përfitonin nga pozitat e privilegjuara të trupave 
jeniçere, hynë në to shpesh përmes rrugësh të paligjshme, duke sjellë zgjerimin e këtyre 
trupave deri në 200,000 anëtarë aty nga mesi i shekullit të shtatëmbëdhjetë dhe duke u 
bërë shkak për shpenzime të tepërta për shoqërinë dhe shtetin. 
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Faktorët shoqërorë dhe ekonomikë të rënies 
 
Rënia politike u shoqërua dhe u thellua me ndryshimet ekonomike e shoqërore që ishin të 
vështira për t’u kuptuar, e aq më pak, për t’u kontrolluar nga klasa qeverisëse. 
 
 
Rritjet e popullsisë 
 
Ndryshime themelore po ndodhnin në popullsinë osmane, sikurse edhe në strukturat 
financiare dhe ekonomike të Perandorisë. Popullsia e Perandorisë vetëm gjatë shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë, thuajse u dyfishua dhe në të njëjtën kohë, një shtim i ngjashëm i 
popullsisë ndodhi edhe në vende të tjera që lageshin nga Mesdheu. Osmanët kishin 
njohur, natyrisht, rritje thelbësore të popullsisë përgjatë historisë së tyre nga dyndja e 
fiseve turkmane në Anadoll për shkak të ushtrive pushtuese që vinin nga Azia qendrore. 
Mirëpo emigrues të tillë dërgoheshin përsëri jashtë vendit si gazinj e kalorës apo përmes 
procesit të shpërnguljeve masive (sürgün). Ata ishin vendosur si kolonë në hapësirat e 
Evropës juglindore ose në ishujt e Egjeut dhe të Medheut që ishin veçanërisht të vështirë 
për t’u nënshtruar. Sidoqoftë, gjatë shekullit të gjashtëmbëdhjetë, ndërsa emingrimi i 
turkomanëve nomadë ra, problemet e mbipopullimit dolën më së shumti nga rritjet 
radikale në numrin e lindjeve dhe rëniet në shkallën e vdekshmërisë, rrjedhim i një epoke 
paqeje e sigurie që Perandoria Osmane kishte sjellë, si dhe pakësimi i rasteve të murtajës. 
Kështu, kishte një numër tejet të madh njerëzish të lidhur me tokën dhe me vendet e 
punës që ekzistonin brenda Perandorisë. Për njëfarë kohe, fshatarë që s’mundeshin të 
gjenin tokë në vetë fshatrat e tyre, u përpoqën të largohen për t’u vendosur në qytete. 
Fshatarë të tjerë pa tokë u zhvendosën për në zonat kufitare, ku u ngarkuan si roja nga 
forcat e mbrojtjes. Të tjerë shërbenin përkohësisht në flotë. Disa iu bashkuan gardave 
provinciale, të formuara nga zyrtarët osmanë, si segban-ët dhe të tjerë si këta. Sidoqoftë 
trysnia e popullsisë vazhdoi të rritej. Shpërngulja e fundit e madhe e fshatarëve të patokë 
ndodhi në Qipro, pas pushtimit të saj më 1570. Megjithëse rritja e popullsisë duket se u 
ngadalësua, lëvizjet drejt perëndimit nuk vepronin më si valvol sigurie, ndërsa kthimi i 
atyre që kishin marrë pjesë në fushata luftarake dhe ishin mësuar me përdorimin e armëve 
vetëm sa e rriti këtë trysni. 
 
 
Çarjet ekonomike 
 
Në të njëjtën kohë, Perandoria filloi të përjetonte problemet më të mëdha që lindnin nga 
zhvillimet ndërkombëtare në tregti, industri e financë. Sistemi ekonomik i osmanëve ishte 
i mbështetur në idenë e vetëmjaftueshmërisë perandorake. Struktura e fuqishme e 
qendërzuar, e zhvilluar në shekullin e pesëmbëdhjetë, u mundësoi sulltanëve që të sillnin 
zhvillim afërsisht të njëjtë në zonat e ndryshme të Perandorisë dhe të ndiqnin politika që 
ishin mbështetëse për mirëqenien e të gjithëve. 
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Mirëpo ashtu sikurse aftësia e qeverisë për të imponuar sistemin e vetëmjaftueshmërisë u 
dobësua, duke filluar aty nga fundi i shekullit të gjashtëmbëdhjetë, edhe Evropa zhvilloi 
një lloj fuqie ekonomike e financiare që e nxiti dhe aftësoi për të goditur sistemin në të 
mirë të vet. Kjo përfundoi gjerësisht me ngritjen në Evropën perëndimore të një 
ekonomie të re të qendërzuar tregtare. Zgjerimi evropian në të dy Amerikat dhe në Afrikë 
siguroi begatinë dhe mjetet për të shtrirë tregtinë në lindje përmes rrugëve që kapërcenin 
godagat dhe rregullsitë e imponuara prej atyre që kontrollonin Lindjen e Mesme. Futja në 
Evropë e kapitalit të përfituar krijoi, gjithashtu, inflacion dhe nxiti më pas rritjen 
ekonomike dhe shoqërore. Mirëpo, ekonomia e mbyllur osmane, e mbështetur nga 
qëndrimet shtrënguese të esnafëve që kontrollonin industrinë – iu kundërvu dhe i 
parandaloi ndryshime të tilla. Ndërsa në Evropë u rrit kërkesa për lëndë të parë, edhe 
çmimet u rritën në përputhje me këtë kërkesë dhe mallra si gruri, leshi, bakri dhe metalet 
e çmuara u thithën jashtë Perandorisë Osmane, ku çmimet kishin mbetur relativisht të 
lira. Kundrejt kësaj gjendjeje, këto materiale u pakësuan shumë brenda Perandorisë; dhe 
derisa disa shoqëri esnafësh, me çmimet e tyre të rregulluara rreptë, nuk mund të 
përballonin konkurrencën me tregtarët e huaj në sigurimin e lëndëve të para, 
prodhueshmëria e tyre ra, duke krijuar një rreth vicioz brenda sistemit të mbyllur 
ekonomik. 
 
Pa dyshim që përpjekje të rralla u bënë për t’i trajtuar këto probleme ekonomike duke 
goditur e shtypur shfaqjet e tyre të jashtme. U nxorrën vazhdimisht rregulla për të ndaluar 
eksportimin e drithërave “strategjikë” dhe mallrave të tjera dhe për të fiksuar çmimet e 
ngarkuara për to në Perandori. Mirëpo, fitimet e siguruara me rrugë të paligjshme nga 
eksportimi i këtyre të mirave materiale ishin aq të mëdha, saqë ata tregtarë që merreshin 
me këtë tregti ishin të gatshëm të korruptonin zyrtarët e qeverisë për të siguruar 
vazhdimin e veprimtarive të tyre. Kjo tregti mallrash kontrabandë u siguroi shumë 
tregtarëve shumë më tepër kapital nga ç’kishin pasur ndonjëherë. Megjithatë, shtrëngesat 
e vazhdueshme, nën të cilat shoqëritë e esnafëve vepronin, e bënin të pamundur që ata të 
investonin në ato lloje të industrisë që do të mund t’u përshtateshin kushteve të reja dhe 
që do të mundësonin për osmanët pjesëmarrjen në një ekonomi të re evropiane dhe 
mesdhetare që po lindte.1 
 
Një tjetër pasojë e rritjes së kapitalizmit evropian dhe e tregtisë së mbizotëruar nga 
evropianët ishte një rënie e vazhdueshme e zejeve tradicionale osmane. Në Evropë, 
ekspansioni tregtar dhe grumbullimi i kapitalit çuan në krijimin e industrive të reja, 
veçanërisht në fushat e metalurgjisë dhe të tekstileve, të cilave u duhej të gjenin treg 
eksportimi për të vijuar zgjerimin e tyre. Sipërmarrësit kapitalistë zhvillonin industritë 
dhe tregjet e tyre duke krijuar teknika të reja, si dhe nevoja të reja në procesin e 
konkurimit me industrinë tradicionale osmane edhe brenda vetë territoreve të saj. 
Tregtarët e Evropës blinin lëndët e para, të cilat i prodhonin në Evropë dhe i shisnin 
përsëri në vendsundimet e sulltanit, duke i tregtuar prodhimet tradicionale osmane me 
çmime më të lira dhe herë-herë, me cilësi më të mirë. Kështu filloi procesi që do të 
shkatërronte industrinë e zejeve tradicionale osmane në fundin e shekullit të 

                                                 
1 Ömer Lütfi Barkan, “The Price Revolution of the Sixteenth Century: A Turning Point in the Economic 
History of the Near East”, IJMES, 6 (1975), 3-28. 
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tetëmbëdhjetë dhe në gjysmën e parë të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Prishja e 
barazpeshës që ndodhi në tregti, e shteroi Perandorinë jo vetëm për nga lëndët e para dhe 
industritë e saj vendase, por edhe për nga një pjesë e madhe e arit e argjendit, mbi të cilët 
varej shumë gjallëria e ekonomisë. Faktorët e inflacionit, gjithashtu u shtuan dhe bënë që 
çmimet jo vetëm të dyfishoheshin, por edhe të katërfishoheshin gjatë dy shekujve që 
pasuan ardhjen në fuqi të Selimit II. Vlera e monedhave osmane ra në përputhje me këtë 
gjendje, pavarësisht nga të gjitha përpjekjet e qeverisë për të kontrolluar çmimet dhe 
vlerat monetare. Çmimet e ushqimit dhe lëndëve të tjera u rritën me shpejtësi dhe njerëzit 
me të ardhura të paracaktuara, përfshirë anëtarët me rrogat më të larta të klasës 
qeverisëse, filluan të vuanin ndjeshëm probleme ekonomike dhe për të dalë nga kjo 
gjendje nisën t’ua shisnin shërbimet propozuesve të ofertave më të larta dhe të pranonin 
ryshfete. Në përfundim, shtetit nuk i mbeti tjetër, veçse të zhvlerësonte vazhdimisht 
monedhën, çka solli çrregullime dhe çoi nga njëra krizë financiare në tjetrën. 
 
Një pasojë e inflacionit ishte nxitja për të braktisur sistemin e timarit si bazë e fuqisë 
ushtarake. Timaret e vogla, të mbajtura nga spahinjtë, ishin në çdo rast shumë të vegjël 
për të financuar pjesëmarrjen në fushata për shkak të çmimeve të larta që tani 
kërkoheshin për ushqim dhe armë. Pasi mungesa e tyre në fushata çonte, së fundi, në 
konfiskimin shtetëror të pronave të timareve, spahinjtë ose nuk i merrnin parasysh 
konfiskimet dhe u jepnin ryshfete zyrtarëve që përgjigjeshin për vënien në jetë të 
vendimeve, ose u bashkoheshin dhe nganjëherë udhëhiqnin forcat e cubave të zonave të 
tyre. Nga ana tjetër, rritjet e çmimit të mallrave bujqësore e kthyen tokën në një burim 
shumë fitimprurës investimi dhe kjo u krijoi më vonë, mundësinë pronarëve të mëdhenj 
të tokave që të mos i merrnin parasysh detyrimet e tyre ushtarake dhe të zgjeronin pronat 
e tyre për të shtuar fitimet. Herë nga zotëruesit e timareve dhe herë nga fermerët e 
taksave që u ishin dhënë timaret e konfiskuara lindi një klasë e re të shquarish fshatarë që 
zotëronin troje shumë të gjera apo çifligje (çiftlik). Në shumë raste, individë të tillë 
thjesht zinin tokën shterpë apo të lënë djerrë nga largimi i fshatarëve që e punonin më 
parë, vendosnin aty skllevërit ose kultivuesit me pagesë dhe i përdornin këto troje si 
pronë private. Shumë raja që kishin marrë arratinë për shkak të shtypjes dhe 
mbingarkimit me taksa në trojet e tyre, hynin si punues fermash në prona të tilla, duke 
formuar kështu, një klasë të re fshatarësh të patokë, të shfrytëzuar nga punëdhënësit e vet. 
Anëtarë të fuqishëm të klasës qeverisëse mundeshin gjithashtu të ngrinin çifligje të 
mëdha duke marrë timare apo ferma taksash dhe duke i shndërruar ato në mënyrë të 
paligjshme në fondacione fetare, të administruar nga ata vetë dhe nga pasardhësit e tyre, 
apo në mukata’a të jetës, të njohura me emrin malikâne, të cilat për të gjitha qëllimet 
praktike ishin pronë private që mund të shiteshin, bliheshin e liheshin në trashëgimi, 
megjithëse formalisht njiheshin si pronësi perandorake. Duke mos e pranuar më 
kontrollin e shtetit mbi veprimtaritë e tyre, këta çifligarë të mëdhenj e mbanin gjithë 
prodhimin e tokës për vete dhe e përdornin pasurinë për të korruptuar zyrtarët e për të 
pajtuar me qira ushtri të vetat për të mbrojtur interesat e tyre. Jeniçerët, trupa të rregullta 
kalorësie dhe forcat kapëkullu, që përbënin garnizonet provinciale pas rënies së sistemit 
të timareve, luftonin kundër çrregullimeve jo aq për të ndihmuar fshatarët sesa për të 
ndarë plaçkën në një proces që i bënte ata element mbizotërues në qytezat e qytetet më të 
shumtë, shpesh në aleancë me çifligarët e nganjëherë edhe si pjesë e forcave të këtyre të 
fundit. Në shumë nga provincat më të largëta ata kishin arritur të formonin klasën 
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kryesore sunduese, duke zhvilluar sistemet e tyre skllavërore mamluke për t’i siguruar 
vetes një burim forcash të pavarur nga Stambolli, duke mbizotëruar jetën politike dhe 
ekonomike dhe duke përvetësuar shumicën e të ardhurave shtetërore, ndërsa qeveria 
qendrore mbetej, në të shumtën e rasteve, duarlidhur dhe e paaftë për të ushtruar 
pushtetin e saj ndaj atyre që po mbushnin vakumin politik. 
 
Ndërsa të ardhurat provinciale binin, thesarit i duhej të përdorte të gjitha mjetet për të 
përballuar detyrimet. Monedha zhvlerësohej rregullisht. Në rastet kur ishte e mundur, 
mukata’a-të konfiskoheshin dhe u jepeshin sjellësve të ofertës më të madhe, bashkë me 
pronat e atyre, partitë e të cilëve, gjatë asaj kohe, kishin humbur ndikimin politik. Veç 
kësaj, shteti përdorte sistemin e avarız-it për taksat e ekonomive shtëpiake, duke u lejuar 
guvernatorëve të përdornin këtë emërtim si maskë për taksa të reja që imponoheshin për 
të pajtuar e paguar forca të parregullta, të nevojshme për të mbrojtur rendin, deri në atë 
masë sa këto tatime u kthyen në burimin e tretë të të ardhurave pas taksave të votimit dhe 
atyre të tokës. 
 
Të gjitha këto ndryshime krijuan një grup të gjerë osmanësh që përfitonin nga gjendja 
ekzistuese. Ata përfshinin një klasë me një interes të madh në shpërdorimet e kohës, 
ndërsa shtetasit i humbën shumicën e përparësive që sistemi osman kishte sjellë në fillim. 
Puna e detyruar nisi përsëri, ndërsa zyrtarët bënin shumë pak për ta ndaluar këtë praktikë 
dhe madje merrnin pjesë në zbatimin e saj. Veç kësaj, zyrtarët imponuan përsëri mbajtjen 
e fshatarëve pa kufi kohor. Ata nisën të kërkonin në mënyrë të paligjshme drithin e 
fshatarëve, gjënë e gjallë dhe paratë e tyre pa kompensim, praktikë kjo që nisi të quhej 
solgun (epidemi). 
 
Për të qenë të sigurtë, u bënë përpjekje që këto shkelje të shmangeshin përmes 
“vendimeve të drejtësisë” (adaletnameler) që ndalonin veprime të tilla në kundërshtim 
me ligjin dhe me drejtësinë e natyrshme për konceptin e sulltanit. Por, vetë fakti që këto 
vendime u lëshuan e rilëshuan shpesh në shekujt e shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë, 
tregon shkallën, në të cilën gjendja që ata po përpiqeshin të kuronin vazhdonte t’u 
shkaktonte vuajtje fshatarëve pavarësisht nga vendimet e një qeverie qendrore të 
pafuqishme.1 
 
 
Kryengritje dhe revolta 
 
Në këto kushte, nuk është për t’u habitur që Perandoria nisi të përjetonte kryengritje 
masive në shkallë të gjerë në fund të shekullit të gjashtëmbëdhjetë. Ne pamë se si 
fshatarët dhe ushtarët e mbetur pa punë formuan bandat e quajtura levent, që zbrazën 
fshatrat dhe u larguan nga vendet e tyre – gjë që u bë e njohur në histori me emrin 
“Arratia e Madhe” (Büyük Kaçgun) – të shtrënguar nga vështirësitë e shkaktuara prej 
inflacionit dhe urisë. Këta formuan një rezervë luftëtarësh të gatshëm për t’iu bashkuar 
ushtrive zyrtare e jozyrtare, sipas interesave të çastit, duke dhënë vetveten me qira tek ata 

                                                 
1 Halil İnalcık, “Adaletnameler”, Belgeler, II, 3-4 (1965), 49-145; Yücel Özkaya, “XVIIInci Yüzyılda 
Çıkarılan Adalet-nâmelere göre Türkiye’nin İç Durumu”, Belleten, 38 (1974), 445-491. 
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që u ofronin më shumë, ose duke u përfshirë në grabitje për llogari të vet. Disa u larguan 
për në qytetet e mëdha, duke e rritur së tepërmi popullsinë urbane, si dhe duke bërë të 
lindin problemet e strehimit, punësimit dhe ushqimit për këtë shtesë popullsie. Shumë 
prej tyre mundën të punësohen në nivelet më të ulëta të shoqërisë urbane, si shërbëtorë, 
pastrues e të tjera si këto. Veç kësaj, sistemi mysliman i shkollimit u mbush, në një masë 
dërrmuese, me djem të varfër që e shihnin karrierën në arsim si të vetmen rrugëdalje. Me 
standardet në rënie të institucioneve kulturore, të cilat nuk ishin në gjendje as ta edukonin 
masën e madhe të djemve, e jo më ta kontrollonin atë, shkollat u shndërruan në qendra të 
përtacisë, pamoralshmërisë dhe shqetësimeve, me studentë (softa) që merrnin pjesë 
gjallërisht në turbullirat urbane shoqërore e politike sa herë që t’u paraqitej mundësia. 
 
Në gjithë këtë mishmash, vëzhguesi mbetet i habitur jo aq me revoltat dhe trazirat që u 
bënë të zakonshme në Perandori gjatë kohës së rënies, por me faktin se Perandoria, edhe 
në këto kushte, arriti të qëndronte në këmbë dhe e bashkuar edhe për tre shekuj të tjerë 
dhe arriti të rifitonte disa herë terrenin e humbur, e të mbetej fuqia më e madhe në Evropë 
deri në agun e kohëve moderne. 
 
 
Përpjekjet për reformë tradicionaliste 
 
Përballë kaosit të dukshëm, nënshtresa e shoqërisë së Lindjes së Mesme arriti t’i zbuste 
pasojat më të rënda të anarkisë për masën e popullit. Në shumë raste, gjykatësit dhe 
udhëheqësit fetarë vepruan me efikasitet si instrumente kryesorë të qeverisë vendore. Në 
disa raste, madje veçanërisht kur rrjedhojat e kalbëzimit të brendshëm u bënë aq të ashpra 
sa të kërcënonin me rrënim të Perandorisë, sulltanë dhe ministra të veçantë nxitën 
reforma që ata mendonin se do të sillnin shpëtimin. 
 
Është gabim të mendohet se klasa qeverisëse, përballë rrënimit të brendshëm, nuk bënte 
asnjë përpjekje për të përmirësuar gjendjen. Në kohë kyçe gjatë shekujve të 
shtatëmbëdhjetë e tetëmbëdhjetë pati reformatorë e reforma, por edhe reformatorët më të 
mençur e më largpamës osmanë në atë kohë i përkisnin bindjes se sistemi osman kishte 
epërsi të skajshme mbi gjithçka që mund të zhvillonin të pafetë, qëndrim ky që kishte 
justifikim të konsiderueshëm vetëm kur u zhvillua për herë të parë në shekullin e 
gjashtëmbëdhjetë. Sipas këtij mendimi, arsyeja e rënies osmane ishte dështimi në 
zbatimin e teknikave dhe formave të organizimit që kishin pasur sukses në kulmin e 
forcës osmane, të barazuar natyrisht, me mbretërimin e Sulejman Ligjvënësit. Prandaj për 
reformatorët tradicionalistë të shekujve të shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë, reforma 
mund të realizohej duke bërë që sistemi të punonte si më parë, duke i larguar ata që 
vidhnin, duke u dhënë fund ryshfetit e korrupsionit, duke kryer emërime vetëm sipas 
aftësisë, duke reformuar e përforcuar korpuset ushtarake tradicionale dhe duke hedhur tej 
të gjithë ata që kundërshtonin të kryenin detyrat që u takonin. Këta reformatorë u treguan 
shpesh të pamëshirshëm në metodat e tyre, por ata patën sukses në një masë të habitshme, 
duke krijuar kushtet e mjaftueshme për Perandorinë që ajo të merrte veten nga pasojat më 
të këqija të çorganizimit, të zmbrapste pushtuesit e huaj dhe të vazhdonte të mbahej. 
Mirëpo, sapo kapërceheshin rreziqet e çastit, reformat braktiseshin dhe shkeljet 
toleroheshin. Rënia vazhdoi udhën e saj të gjatë, duke sjellë humbje territoresh, ndërsa 
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përçarja mes fuqive evropiane që përpiqeshin të largonin osmanët, më tepër se vetë forca 
osmane, i mundësoi Perandorisë që të mbijetonte aq gjatë sa mundi. Le të ndalemi tani, 
më hollësisht në epokën e rënies dhe në reformën tradicionaliste. 
 
 
Shfaqjet e rënies 1566 – 1623 
 
Epoka otomane e rënies shtrihet në dy periudha të dallueshme: (1) një shekull i 
decentralizimit që fillon me sundimin e Selimit II dhe zgjat deri më 1683, kur ushtria e 
ringjallur osmane dështoi në një përpjekje të dytë për të marrë Vjenën; dhe (2) një shekull 
i shpërbërjes, që përfshin shumë nga shekulli i tetëmbëdhjetë, gjatë të cilit anarkia e 
brendshme u ndërthur me humbje të pjesëve integrale të Perandorisë. 
 
 
Sundimi i Selimit II 
 
Elementë të rënies, si dhe burime potenciale të fuqisë që e mbajti Perandorinë në këmbë 
për një kohë të gjatë, u shfaqën gjatë sundimit relativisht të shkurtër të Selimit II (1566 – 
1574), të quajtur Sarı Selim (Selim Verdhacaku) e Sarhoş Selim (Selim Sarhoshi) në 
turqisht dhe “Selim Pijaneci” në Perëndim. Selimi mundi të merrte fronin pa ndonjë 
opozitë, mënjëherë pas vdekjes së të atit. Vëllai i tij, Bejaziti, dhe katër bijtë e tij ishin 
vrarë në Iran nga Tahmaspi (23 korrik 1562) pas një lufte të gjatë civile mes tyre, e cila 
mendohet se lindi si rrjedhojë e një marrëveshjeje, sipas së cilës Selimi i premtoi shahut 
Karsin dhe troje të tjera lindore, si dhe një pagesë prej afro 400,000 monedhash ari. 
Menjëherë pas ngjitjes në fron, Selimi pohoi zgjidhjen e çështjes territoriale, por mënyra 
se si ai e realizoi këtë i krijoi atij shumë armiq. Për këtë arsye, shumë nga veprimet e tij 
menjëherë pas ardhjes në fron i duheshin kushtuar pajtimit të elementëve kryesorë të 
fuqishëm në shtet. Kjo u përmbush gjerësisht nëpërmjet shpërndarjes së dhuratave dhe 
ryshfeteve. Kështu Selimi iu bashkua ushtrisë së udhëhequr tashmë nga Sokolli Mehmeti, 
në Beograd, duke rikthyer traditën e vjetër të të paguarit të “shpërblimeve shtesë” (culus 
bahşişi) ndaj çdo anëtari të trupave jeniçere dhe duke u shtuar shpërblime rrogave të tyre 
të rregullta për t’u siguruar që ata do të pranonin regjimin e ri. Përveç kësaj bujarie, 
jeniçerët kërkuan edhe më shumë. Ndërsa sulltani po kthehej në Stamboll në fillim të 
dhjetorit, ata bllokuan rrugët dhe e detyruan atë që t’u siguronte një pagesë shtesë prej 
1000 akçesh për kokë. Në këto kushte, ushtarët e tjerë kapëkullu që e kishin ndihmuar 
Selimin kundër Bajezitit, këmbëngulën për një ndarje të barabartë, duke bërë përpara 
drejt Stambollit dhe duke sulmuar miqtë dhe mbështetësit e tij për të imponuar 
përmbushjen e kërkesave të tyre. Pasi u kthye, Selimi ekzekutoi shumicën e udhëheqësve 
të tyre, por megjithatë atij iu desh të shpërndante rroga e shpërblime të larta për rebelët në 
mënyrë që ata të qetësohen. Kështu u krijua precedenti i përfshirjes së ushtarëve të 
Perandorisë drejtpërsëdrejti në luftërat për trashëgiminë e fronit dhe i sigurimit nga ana e 
tyre të ryshfeteve aq të mëdha saqë ata u bënë elementët kryesorë në spektrin politik për 
të arritur më vonë deri në rrënimin e thesarit. 
 
Në këtë kohë, hapa të tjerë të rëndësishëm që e dobësuan sulltanatin pasuan kur Selimi u 
pagoi ryshfete të ngjashme edhe ulema-së dhe i lejoi kryevezirit që të drejtonte shtetin 



 211 

ndërsa sulltani u tërhoq për t’u dhënë pas qejfeve të haremit. Sidoqoftë, ky proces rënieje 
ishte i ngadalshëm. Herë pas here, Perandoria tregohej përsëri e aftë të mblidhte forca të 
mjaftueshme për të parandaluar humbjen e territoreve të rëndësishme, madje edhe për të 
fituar territore të reja. 
 
 
Ripushtimi i Jemenit 
 
Ngjarjet në Jemen treguan gjendjen e re në fillim të sundimit të Selimit. Osmanët kishin 
pushtuar një gjysmë shekulli më parë pjesën më të madhe të Arabisë jugperëndimore, por 
Jemenin nuk e kishin vënë dot kurrë nën kontroll të plotë. Zejdinjtë vendës, të cilët 
mbështesnin një doktrinë heretike shiite të përkorë që përfshinte imamin e pestë, Zejd ibn 
Aliun dhe për këtë arsye quheshin “pesistë”, bënë qëndresë brenda vendit. Përpjekja e 
Sulejmanit për ta bërë më efikase administratën osmane në vend duke e ndarë atë në dy 
pjesë, çoi në të vërtetë, në një ndarje të forcave dhe në mosmarrëveshje pushteti që e 
dobësuan aftësinë e osmanëve për të qëndruar. Si pasojë, zejdinjtë mundën të pushtonin 
shumicën e territorit, çka kulmoi me pushtimin e Sanasë (16 gusht 1567), pak pas ardhjes 
në fron të Selimit. Ata më pas morën shumicën e bregdetit, përfshirë Adenin, duke u lënë 
osmanëve vetëm Zebidin dhe rrethinat e tij më të afërta. Selimi i bashkoi dy provincat e 
Jemenit (28 prill 1568) nën drejtimin e guvernatorit të Halepit, Ëzdemirollu Osman 
pashait (Özdemiroğlu Osman Paşa), i cili me ndihmën e Sinan pashait, guvernator i 
Egjiptit, arriti të shpartallonte zejdinjtë, të rimerrte Sananë dhe të rifitonte besnikërinë e 
shumicës së fiseve vendore. Zejdinjtë sidoqoftë ruajtën pozicionet e tyre në male. 
 
 
Politikat veriore dhe ekspedita e kanalit Vollga – Don 
 
Menjëherë pas suksesit osman në Jemen, u bënë përpjekje për të përforcuar pozitën e 
sulltanit në veri të Detit të Zi kundër kërcënimit të përparimeve të reja nga ana e 
Muskovit. Kërcënimi rus nuk kishte qenë, në të vërtetë, vërtetë serioz derisa Ivani IV, apo 
Ivani i Tmerrshëm (1533 – 1584) u shtri me shpejtësi në lindje e jug, nga Uralet në Detin 
e Zi, duke mposhtur hanatet e fundit të mëdhenj të tartarëve dhe duke përdorur kazakët si 
luftëtarë guerrilas kundër osmanëve dhe tartarëve të Krimesë. Sulejmani kishte qenë tepër 
i zënë me përpjekjet kundër habsburgëve dhe nuk mundej t’u vınte në ndihmë miqve të tij 
në veri të Detit të Zi, por pak kohë pas ardhjes në fron të Selimit II, kryeveziri Sokolli 
Mehmeti organizoi një ekspeditë të madhe me shpresën për të vënë nën kontroll 
Astrahanin që ta përdorte atë si qendër të një sistemi mbrojtjeje të fortifikuar në atë zonë, 
si dhe për të ndërtuar një kanal mes lumenjve Vollga dhe Don, i cili do të bashkonte 
Detin e Zi dhe Detin Kaspik. Përparimi i rusëve në jug do të ndalej dhe forcat e sulltanit 
do të vendoseshin në një pozicion, prej nga mund të nxirrnin persët jashtë nga Kaukazi 
dhe Azerbajxhani. Marrëdhëniet me uzbekët antisafavidë, si dhe me tartarët e Krimesë, 
do të lehtësoheshin dhe rrugët e vjetra të karvaneve në Azinë qendrore mes lindjes dhe 
perëndimit do të mund të rivendoseshin. Gjatë verës së vitit 1570, një forcë e madhe 
lundroi përmes Detit të Zi për në Kefe dhe që andej drejt veriut, por ajo u mbyt për shkak 
të dështimit të komandantëve osmanë për të siguruar furnizimin e duhur, si dhe për shkak 
të tërheqjes së han-it krimeas në çastin e fundit nga frika që duket se u nxit nga rusët, se 
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suksesi do të rriste kontrollin osman mbi të. Sidoqoftë, tartarët mundën më pas t’i 
dëbonin rusët nga Kabarda (1570 – 1572) dhe e bastisën gjithë rrugën deri në rrethinat e 
Moskës, ndërsa Sokolli Mehmeti e rriti ndikimin e sulltanit mbi princërit e Moldavisë e të 
Vllahisë, si dhe të Polonisë, duke ndalur kështu, ekspansionin rus në lindje e perëndim të 
Detit të Zi. 
 
 
Marrëveshja e kapitulacioneve frënge 
 
Oborri osman u kthye tani në qendër të intrigave politike. Sokolli Mehmeti në përgjithësi, 
arriti të kontrollonte qeverinë me fondet e siguruara nga bankierët e pasur çifutë sefardikë 
me në krye Esther Kira-n e Doña Gracia-n, si dhe me të birin e këtij të fundit, Don 
Jozefin. Atij i kundërvihej një grupim i fuqishëm venedikas, i udhëhequr nga e shoqja e 
sulltanit, Safije Sulltana që duket se edhe vetë kishte prejardhje venedikase. Lufta, në 
vetvete, lidhej kryesisht me çështje parash dhe postesh. Sokolliu dhe aleatët e tij 
përpiqeshin të përforconin pozitat e tyre duke mbështetur lidhje më të fuqishme me 
Francën dhe duke u dalë në mbrojtje ekspeditave kundër zotërimit të fundit të madh të 
Venedikut në Mesdheun lindor, Qipros, të cilin Don Jozefi, gjithashtu, shpresonte ta 
kthente në një mëmëdhe çifut për ata bashkëfetarë të tij që kishin marrë rrugët e mërgimit 
për shkak të përndjekjeve në Evropë. 
 
Ngjitja në pushtet i krijoi Sokolliut mundësinë për të siguruar përmbushjen e qëllimit të 
parë. Miqësia e vjetër franko-osmane që ishte shuar pas vdekjes së Fransuait I, u rivendos 
me një marrëveshje të re kapitullimi (18 tetor 1569). Kjo marrëveshje i hapte rrugën 
kalimit të lirë të anijeve frënge në ujërat dhe portet osmane dhe kërkonte nga anijet e 
vendeve të tjera evropiane perëndimore që të lundronin me flamurin frëng për të përfituar 
përparësi të ngjashme, duke përforcuar kështu pozitën e përfaqësuesve konsullorë 
francezë si udhëheqës të bashkësisë evropiane në Perandori. Mbizotërimi tregtar e politik 
frëng në Lindjen e Mesme që u ngrit në këtë mënyrë, vijoi deri në kohët e sotme, ndërsa 
epoka e bashkëpunimit diplomatik mes dy perandorive u mundësoi sulltanit dhe 
ministrave të tij që të ndërmerrnin përpjekje të reja kundër Venedikut dhe habsburgëve. 
 
 
Çështjet detare dhe marrja e Qipros 
 
Mbizotërimi detar i mbetur nga Sulejmani, vijoi edhe në kohën e sundimit të Selimit dhe 
bëri të mundura aventura të reja në lindje e perëndim. Pijale pashai zuri Sakız-in (Kiosin) 
nga Gjenova dhe fitoi shumë plaçkë lufte përmes bastisjeve në Mesdhe. Një flotë osmane 
u dërgua për të ndihmuar myslimanët e Sumatras kundër portugezëve (1568). Don Jozefit 
nuk iu desh shumë punë për të bindur Selimin të ndërmerrte një ekspeditë kundër Qipros 
për t’iu kënaqur verërave të saj të shijshme. Edhe Pijale pashai mbështeste pushtimin e 
ishullit për të ndaluar piratët e krishterë që u ishte dhënë strehim në Qipro nga sulmet në 
rritje mbi anijet osmane në Mesdheun lindor. Sulmet e shumta të piratëve më në fund, i 
siguruan fitoren palës që mbështeste luftën, të udhëhequr tani nga Nur Banu Sulltana, 
nëna e princ Muratit (më vonë Murati III), e cila i përkiste një prejardhjeje çifute. 
Venediku bëri thirrje për ndihma evropiane, por Franca dhe Austria i trembeshin prishjes 
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së marrëveshjeve që sapo kishin arritur me sulltanin. Papa mundi t’i siguronte ndihmë 
vetëm Filipit II të Spanjës dhe të Gjenovës për Lidhjen e Shenjtë që ai krijoi. Trupat 
osmane zbritën në Qipro në mesin e majit të vitit 1570 dhe e pushtuan atë brenda një viti. 
Në vend u vendos administrata e rregullt osmane dhe një numër i madh turqish nga 
Anadolli u rivendos aty, duke hedhur kështu themelet e një bashkësie të madhe turke që 
ka mbetur në Qipro deri në ditët tona. Disa qipriotë grekë u vendosën në Anadoll, 
kryesisht pranë Antalias, si pengje për të siguruar sjelljen e mirë të bashkëatdhetarëve të 
tyre, por këta të fundit, në të vërtetë, e pritën me shumë ngrohtësi qeverisjen osmane, pasi 
ajo i shpëtoi ata nga shekuj të gjatë përndjekjeje nën mbrojtjen e Venedikut. 
 
 
Beteja e Lepantos 
 
Lidhja e Shenjtë arriti të organizohej dhe të dërgonte një flotë në Mesdheun lindor vetëm 
pasi Qiproja kishte rënë. Qëllimi i saj ishte që të rimerrte jo vetëm këtë të fundit, por edhe 
të gjitha tokat e krishtera që ishin pushtuar nga turqit. E udhëhequr nga Don Zhuani i 
Austrisë, biri kopil i Karlit V, ajo lundroi nëpër Egje në fillim 1571, njëlloj siç kishin 
bërë osmanët kur kishin marrë Qipron dhe u ndalën për pushim në Lepanto (İnebahtı), një 
gji në bregdetin grek. Flota osmane nuk ishte e përgatitur mirë për të luftuar, pasi detarët 
dhe oficerët e saj ishin dërguar në shtëpi për shkak të dimrit dhe oficerët që kishin mbetur 
ishin dobësuar seriozisht për shkak të grindjeve të brendshme mes ndjekësve të Pijale 
pashait dhe Sokolli Mehmetit. Osmanët lundruan jashtë portit, me sa duket, për të 
trembur armikun. Të dyja palët luftuan në nivel të barabartë për njëfarë kohe, por 
evropianët me numrin e tyre të madh dhe komandën e aftë, më në fund, shfaqën epërsi. 
Flota osmane u shpartallua dhe u shpërnda duke humbur shumicën e anijeve dhe të 
njerëzve (7 tetor 1571). 
 
Beteja e Lepantos u kremtua anembanë Evropës. Për herë të parë që nga shekulli i 
pesëmbëdhjetë, osmanët ishin mundur. Mesdheu lindor ishte vënë përsëri nën kontrollin e 
krishterë. Dukej sikur ishte vetëm çështje kohe që jo vetëm Qiproja, por edhe Vendi i 
Shenjtë t’u rrëmbehej nga duart myslimanëve. Për herë të parë, Evropa nisi të krijojë 
mendimin se osmanët nuk janë aq të fortë sa ç’kishin qenë më parë dhe në atmosferë nisi 
të ndjehet shija e fitores. Mirëpo Evropa do të zhgënjehej përsëri. Beteja e Lepantos nuk 
kishte qenë vendimtare. Në atë kohë, osmanët ishin ende aq të fortë, sa ta rimerrnin veten 
pas humbjes dhe të rimblidhnin përsëri forcat. Ndërsa Evropa gëzonte, gjatë dimrit 1571 
– 1572, Selimi II e rindërtoi tërësisht flotën, duke i shtuar asaj madje tetë nga anijet më të 
mëdha që ishin parë ndonjëherë në Mesdhe. Brenda një kohe të shkurtër, përçarjet e 
brendshme dhe nevoja e Venedikut për paqe bënë që Lidhja e Shenjtë të tërhiqej nga 
Mesdheu lindor, ndërsa epërsia detare e osmanëve u rivendos.1 Venediku nënshkroi një 
paqe të re me osmanët (7 mars 1573), pranoi humbjen e Qipros dhe rritjen e pagesave 
vjetore të haraçit në shkëmbim të vazhdimit të njohjes së përparësive në zotërimet e 
sulltanit, duke shpëtuar kështu lëkurën nga përzierja me Lidhjen e Shenjtë. Epërsia e 
flotës osmane u vu re gjallërisht edhe pak më vonë, në verën e të njëjtit vit, kur ajo 

                                                 
1 Andrew C. Hess, “The Battle of Lepanto and Its Place in Mediterranean History”, Past and Present, 52 
(1972), 53-73. 
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shkretoi brigjet e Sicilisë dhe Italisë së jugut, si dhe në vitin 1574, kur ajo u mori 
Tunizinë hafsidëve, të cilët ishin mbështetur për disa kohë nga trupat spanjolle. Në këtë 
mënyrë, sundimi osman u rivendos edhe në Mesdheun perëndimor. 
 
 
Vdekja e Selimit II 
 
Sulltani ndërhynte herë pas here për të manipuluar apo përcaktuar politikat, por pjesën 
më të madhe të viteve të mbetura të mbretërimit të tij, ai i kaloi në harem, ndërsa çështjet 
e qeverisjes ia la në dorë Sokolli Mehmetit. E ndërsa e meritonte vërtet epitetin 
“Pijaneci” apo “Verdhacaku”, ai ishte edhe një njeri i mësuar. Ai shkruajti shumë poezi 
nën emrin “Selimiu” dhe mbështeti shumë të ditur e poetë të kohës. Gjithashtu gjatë 
sundimit të tij, ndikimi i grave të haremit në jetën politike arriti kulmin, duke sjellë në 
këtë mënyrë “Sulltanatin e Grave”, i cili do të zgjaste deri në shekullin pasardhës. Selimi 
ishte edhe nismëtari i procesit, sipas të cilit zakoni i vjetër e përgatitjes në provinca të 
princërve osmanë me detyra administrative e ushtarake u braktis, duke filluar një traditë 
të re, sipas të cilës princërit e kalonin jetën në harem, pa përfituar arsimimin dhe përvojën 
e nevojshme për të qeverisur me efikasitet nëse vinin në fuqi. Selimi vdiq në mes të 
tetorit 1574, siç thuhet nga plagët që mori pasi u rrëzua në një hamam, ndërsa disa burime 
bënë të ditur se kjo ndodhi nga marrja e mendve që ai kishte filluar të vuante pas 
përpjekjeve për të lënë alkoolin. 
 
 
Murati III, 1574 – 1595 
 
Trashëgimia e fronit i kaloi automatikisht birit më të madh të Selimit, Muratit III, i 
përcaktuar për këtë qysh në të gjallë të të atit. Ai vijoi me egërsi një traditë familjare, 
duke vrarë të pesë vëllezërit e tij në ditën e ngjitjes në fron. Murati ishte i fundmi i 
sulltanëve që patën përvojë terreni përpara ardhjes në fuqi. Ai kishte shërbyer si 
administrator province si nën gjyshin e tij, Sulejmanin, ashtu edhe me të atin. Mirëpo 
dëshira e tij mëse e shfrenuar për gra solli praninë e 40 grave pa kurorë në oborrin e tij, të 
cilat prodhuan gjithsej afro 130 fëmijë meshkuj, si dhe një numër tejet të madh fëmijësh 
femra. Si rrjedhojë “Sulltanati i Grave”, u bë edhe më i fuqishëm dhe më i përhapur se 
kurrë, me dy parti kryesore, njëra e udhëhequr nga nëna e tij, Nur Banu Sulltana, e 
mbështetur nga Esma Han Sulltana, bijë e Selimit II dhe grua e Sokolli Mehmetit, dhe 
tjetra nga bashkëshortja e tij, Safije Sulltana, që siç kemi parë më sipër, përfaqësonte 
anëtarët provenedikas të oborrit osman. Pas kësaj shtrirjeje të sundimit të Muratit, 
Sokolliu u përpoq të ruante epërsinë e tij përmes aleancës me Nur Banu Sulltanën, por 
Safije Sulltana intrigoi kundër tyre. Si Selimi II, ashtu edhe Murati u shqetësua nga 
mbisundimi i kryevezirit, ndaj edhe u tregua shumë i ndjeshëm ndaj intrigave. Mirëpo në 
procesin e dobësimit të pozitës së vezirit duke larguar njerëzit e tij nga postet kyçe, 
Murati nxiti dhe zhvilloi, njëkohësisht, edhe procesin e shpërbërjes brenda administratës, 
duke emëruar njerëz të bindur të palës së tij, pa aftësi apo ndershmëri. Nga ana e tij, 
Sokolliu vazhdoi të qëndronte edhe për disa kohë në post, duke përdorur pushtetin e tij 
për të siguruar paqe të vazhdueshme me armiqtë kryesorë të Perandorisë, duke përtërirë 
marrëveshjet e paqes dhe ato tregtare me Venedikun (8 gusht 1575), Iranin (1574) dhe 
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habsburgët (1 janar 1577), megjithëse përplasjet në kufi vazhdonin për shkak të sulmeve 
e kundërsulmeve në rritje të grupeve të mbrojtjes kufitare nga të gjitha anët. 
 
 
Ndërhyrja osmane në Poloni 
 
Edhe në këtë kohë shpërbërjeje të brendshme dhe lufte të ashpër politike, pati disa nisma 
të rëndësishme diplomatike dhe ushtarake, duke filluar me Poloninë. Gjatë mbretërimit të 
Sulejmanit, armiqësia e përbashkët me Rusinë dhe Austrinë i kishte miqësuar osmanët 
me polakët. Mirëpo dinastisë jagellone, e cila kishte sunduar Poloninë dhe Lituaninë që 
nga viti 1386, i erdhi fundi pak përpara ardhjes së Muratit në fron (7 korrik 1572). Kjo u 
shoqërua me përpjekje nga ana e të gjithë shteteve të mëdha evropiane për të siguruar 
zëvendësimin e saj me një dinasti që t’u përshtatej interesave të tyre. Sokolliu pati frikë 
se nëse zgjidheshin kandidatët rusë apo austriakë, Polonia do të kthehej në një qendër të 
re mbështetjeje për agresionin e të pafeve nga veriu. Për këtë arsye, ai iu vu punës për të 
siguruar ardhjen në fron të një polaku të shquar, apo nëse oreksi i shumëkujt do ta 
kërkonte, edhe të një princi të huaj që të paktën, do ta mbante vendin e tij larg armiqësisë 
me osmanët. Më së fundi, francezët morën mbështetjen e osmanëve për kandidatin e tyre, 
Hanri dë Valua (Henri de Valois), premtimet e të cilit ndaj fisnikëve jokatolikë siguruan 
zgjedhjen e tij në fronin polak (11 prill 1573). Por vdekja e mbretit frëng, Karlit IX (18 
qershor 1574), e detyroi atë që të kthehet pa pritur në Francë, ku ai u ngjit në fron si 
Henri III, ndërsa fronin polak e la vakant, duke rihapur kështu çështjen polake. Disa nga 
fisnikët e mëdhenj zgjodhën Maksimilianin II, perandorin habsburg, si mbret të Polonisë, 
por osmanët dhe francezët morën mbështetjen e shumicës për Stefan Batorin, pasues i 
Sigismund Janosit, si princ i Transilavanisë (nga 14 marsi i vitit 1571) dhe që për këtë 
arsye ishte vasal i sulltanit. Më në fund, ai arriti të fitojë (23 prill 1576). Batori, tani e 
ngriti politikën e tij të brendshme e të jashtme mbi bazën e miqësisë me osmanët, duke 
siguruar mbështetjen e sulltanit kundër ndikimit të habsburgëve në Transilvani, Hungari, 
si dhe për bashkëpunimin e Polonisë me tartarët e Krimesë kundër përparimeve të Ivanit 
IV në territorin polak, megjithëse ai pasi ndjeu se u poqën kushtet, siguroi si hapur, ashtu 
edhe fshehurazi, mbështetjen papale për Poloninë në shkëmbim të premtimeve për t’u 
kthyer kundër shtetit, nga i cili mbahej nën kontroll. 
 
 
Përparimet në Afrikën veriore 
 
Ndërkohë, përparime të rëndësishme u bënë në Afrikën veriore, veçanërisht në Marok, i 
cili që nga viti 1553, kishte qenë nën sundimin e një dinastie shiite. Murati përdori 
mosmarrëveshjet e brendshme të dinastisë për të marrë nën kontroll Fezin në vitin 1576. 
Sulltani vendosi anëtarin e fundit që mbeti nga dinastia e vjetër, Ahmet el-Mensurin, si 
sulltan të Fezit, duke e zvogëluar kështu tej mase fuqinë perandorake portugeze. Pozita e 
osmanëve në Mesdheun perëndimor u përmirësua ndjeshëm madje dukej e mundshme që 
Murati mund të përpiqej për të rivendosur qeverisjen islame edhe në Spanjë. 
 
 
Marrja e Kaukazit 
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Mirëpo energjitë ushtarake të osmanëve iu kthyen lindjes, kur vdekja e shah Tahmaspit 
(1576) ishte ndjekur nga përçarje të ashpra të brendshme në shtetin safavid. Kızılbaş-ët 
turkmanë që kishin hedhur themelet e pushtetit safavid, kërcënoheshin nga elementë 
persë vendës dhe nga grupe të ndryshme nga Kaukazi që kishin hyrë në shërbimin 
safavid. Të gjithë këta përpiqeshin t’i jepnin fund qeverisjes së qendërzuar, të vendosur 
në Iran gjatë viteve të parë të shekullit të shtatëmbëdhjetë. Kjo gjendje nxiti disa 
udhëheqës osmanë, përfshirë vezirin e tretë, Lala Mustafa pashain dhe vezirin e katërt, 
Sinan pashain që të përkrahnin idenë e një sulmi të ri me shpresën e marrjes nën kontroll 
të atyre zonave të Kaukazit e Azerbajxhanit që Sulejmani i kishte pushtuar, por nuk i 
kishte mbajtur dot. Sokolliu udhëhoqi palën që ishte kundër luftës, duke u kujtuar të 
gjithëve vështirësitë e mëdha që ishin hasur gjatë pushtimeve të Sulejmanit dhe duke 
përmendur frikën se Evropa mund të përpiqej të përfitonte nga çdo angazhim i osmanëve 
në lindje. Murati, më në fund, pranoi propozimet e Sinanit, jo vetëm për arsye të 
zemëratës së gjatë ndaj kryevezirit, por edhe për shkak të kërkesave të reja për një fushatë 
të bashkuar nga uzbekët dhe nga ulema-të që kishin kohë që dëshironin një përpjekje 
ushtarake për të mbështetur myslimanët sunitë nën sundimin safavid në Kaukaz dhe për 
t’i dhënë plotësisht fund Shiizmit në Iran. 
 
Lufta me Iranin zgjati pesë vjet, deri në vitin 1581, por shumica e betejave vendimtare u 
zhvilluan në fillim. Forcat e ekspeditës osmane udhëhiqeshin nga mbështetësi më i madh 
i luftës, Lala Mustafa pashai, i ndihmuar nga pushtuesi i famshëm i Jemenit, Ëzdemirollu 
Osman pashai (Özdemiroğlu Osman Paşa), që ishte aleati i tij politik kundër Sokolli 
Mehmetit. Pasi bënë përpara përmes Adrahanit, osmanët morën Ahiskën (9 gusht 1576) 
dhe Tiflisin (24 gusht 1578), duke mposhtur disa forca të vogla safavide. Shumica e 
mbretërve gjeorgjianë, në atë kohë u dorëzuan pa bërë qëndresë, në shkëmbim të 
emërimeve si guvernatorë osmanë në provincat e tyre, duke siguruar furnizimet e 
nevojshme për përparimet në lindje. Aty nga fundi i verës, Shirvani dhe pjesa më e 
madhe e bregut të Kaspikut lindor ra nën kontrollin e osmanëve. Kjo u hapi rrugën 
përparimeve të mëtejshme në veri të Armenisë dhe në jug të Azerbajxhanit një vit më 
pas, si dhe i siguroi thesarit të Stambollit plaçkë të madhe lufte dhe të ardhura nga plot 
zona të prodhimit të mëndafshit, duke i përmirësuar kështu pasojat financiare të rënies. 
 
Nga marrja nën kontroll e Kaukazit u vendosën, për herë të parë nga ky drejtim, lidhjet e 
drejtpërdrejta tokësore me Hanatin e Krimesë. Mirëpo kundërsulmet e suksesshme 
safavide, masakrimi i mijëra myslimanëve sunitë me mbështetjen e princërve gjeorgjianë, 
të cilët hodhën tej varësinë nga osmanët sapo u hoq trysnia ushtarake osmane (1577 – 
1579), si dhe rivaliteti i vazhdueshëm politik në Stamboll duket se i përmbysën fitoret 
osmane. Safavidëve iu la kontrolli i pjesës jugore të Kaukazit, ndërsa gjendja aty mbeti 
relativisht e qetë për vitet që pasuan, ndërsa konflikti u kufizua në sulme e kundërsulme. 
 
 
Marrëdhëniet e reja me Anglinë 
 
Sukseset e para në Kaukaz, pa dyshim e errësuan disi shkëlqimin dhe ndikimin e Sokolli 
Mehmetit në Stamboll, por ai u përpoq t’i mbronte pozitat e tij me përpjekjet për të 
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ruajtur paqen në Evropë, duke synuar që të hynte në marrëveshje me kombet dhe të 
manipulonte aleanca e rivalitete evropiane në favor të osmanëve. Marrëveshjet e 
kapitulacioneve me Venedikun dhe Francën kishin shërbyer si hap i parë dhe ndërhyrja 
në Poloni si një tjetër hap. Tani ai kërkonte të arrinte miqësinë dhe mbështetjen e Anglisë 
duke i dhënë asaj një pozitë të ngjashme me atë të Francës në tregtinë e Lindjes së 
Mesme. Anglia kishte një interes më të drejtpërdrejtë se më parë në çështjet e Mesdheut 
dhe kjo lidhej shumë me luftën e saj politike e fetare kundër Spanjës katolike. Anglia po 
zgjeronte pushtetin e saj detar dhe interesat e tregtisë ndërkombëtare për të sfiduar 
mbizotërimin e Spanjës në Botën e Re, si dhe atë të Portugalisë në detet e lindjes. 
Tregtarët anglezë kishin ngritur tashmë kompaninë tregtare “Moska” (Moscow 
Company), e cila zhvillonte tregti me Rusinë përgjatë Vollgës dhe Kaspikut, si dhe po 
mundohej të vendoste marrëdhënie tregtare me Iranin. Është e qartë se për tregtarët e saj 
do të ishte më mirë që t’i kalonin mallrat e tyre nëpërmjet territorit osman, si dhe t’i 
zgjeronin interesat e tyre tregtare në vendet e zotëruara nga sulltani. Ky lloj depërtimi 
anglez ishte kundërshtuar për disa kohë në Stamboll nga përfaqësuesit spanjollë e 
francezë, ndërsa këta të fundit ende këmbëngulnin në të drejtën e Francës për të mbledhur 
të ardhura nga të gjithë tregtarët evropianë që dëshironin të hynin në territorin osman. 
Mirëpo, në vitin 1578, dy tregtarë nga Londra, Riçard Stejpër (Richard Staper) dhe 
Eduard Osborn (Edward Osborne), pas lejes së marrë prej Sokolliut, dërguan Uilliam 
Harbornin (William Harborne) në Stamboll si përfaqësues tregtar të tyre. Në vitin 1579, 
ai hyri në bisedime për një marrëveshje tregtare të veçantë që i njihte Anglisë në 
Perandorinë Osmane përparësi që më parë i ishin njohur vetëm Francës dhe Venedikut. 
Megjithë kundërshtimin e ashpër frëng, premtimi i Harbornit për t’i siguruar sulltanit 
hekur, çelik, kallaj dhe tunxh për t’i përdorur në luftën me Iranin, më në fund i bindi 
osmanët. Sipas Marrëveshjes së re të Kapitulacioneve (3 maj 1590), tregtarëve anglezë u 
lejohej të vinin në Perandorinë Osmane me mallrat e tyre nga toka e nga deti, nën 
mbrojtjen e flamurit të tyre dhe të blinin e të shisnin të mira materiale në vendet e 
zotëruara nga sulltani pa ndonjë pengesë. Atyre iu lejua gjithashtu të jetojnë sipas ligjeve 
e traditave të vendit të tyre, ashtu siç u ishte lejuar për ca kohë edhe francezëve dhe 
venedikasve. Menjëherë pas kësaj, tregtarët që kishin dërguar Harbornin u bashkuan me 
të tjerë për të formuar kompaninë “Levant” (Mesdheu) dhe për të përfituar një status që 
kësaj kompanie do t’i lejonte të vepronte në territorin osman, duke thyer kështu 
monopolet venedikase e frënge dhe duke përuruar vendosjen e lidhjeve tregtare angleze 
me Lindjen e Mesme. 
 
 
Vrasja e Sokolli Mehmetit 
 
Sidoqoftë njeriu që nisi bisedimet nuk arriti të shihte me sytë e tij fillimin e 
marrëdhënieve tregtare me Anglinë. Politikat e vjetra të oborrit, të ndërthurura me 
zemërimin e dy sulltanëve, më në fund e çuan Sokolli Mehmetin në rrëzim. Më 12 tetor 
1579, një agjent i sulltanit e goditi me thikë dhe e vrau kryevezirin teksa ai po ecte nëpër 
pallat për të shkuar në një takim të Këshillit Perandorak. Mendimet mbi ndihmesën e 
Sokolliut për Perandorinë ndryshojnë shumë nga njëri-tjetri. Disa pohojnë me një drejtësi 
të konsiderueshme, se ai ishte faktori kryesor i triumfit të devshirmesë dhe se pikërisht 
për shkak të ndikimit të tij nepotizmi dhe korrupsioni u kthyen në sëmundje për sistemin 
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osman. Të tjerë theksojnë se ai e shpërdoroi pushtetin e tij, por megjithatë arriti të mbante 
Perandorinë të pacenuar, pavarësisht nga rënia e aftësisë së sulltanëve dhe shtimi i 
problemeve politike e ekonomike të kohës dhe se ishte ai që siguroi përfitimet më të 
mëdha territoriale gjatë kohës që ushtroi detyrën. Duhet pohuar, megjithatë se pjesa më e 
madhe e luftërave pushtuese u zhvilluan pavarësisht kundërshtimeve të tij dhe se 
ndihmesa e tij kryesore ishte vendosja e marrëdhënieve paqësore me shtetet e mëdha 
evropiane. Në çdo rast, ai përbënte një element të rëndësishëm qëndrueshmërie në qendër 
të sistemit osman dhe vdekja e tij nxiti më pas decentralizimin brenda trupit politik 
osman. Kjo prirje do të karakterizonte pjesën më të madhe të shekullit të 
shtatëmbëdhjetë. 
 
 
Lufta me Iranin 1579 – 1590 
 
Lufta iraniane që kishte filluar me pushtimin osman të Kaukazit, vazhdoi për më shumë 
se dhjetë vjet pas vdekjes së kundërshtarit të saj kryesor, duke i përmbushur plotësisht 
paralajmërimet e tij, megjithëse të paktën përkohësisht, i solli përfitime financiare 
Perandorisë. Suksesi osman varej shumë nga aftësia dhe dëshira e han-it të Krimesë për 
të ndihmuar forcat osmane në lindje, ndërsa suksesi i safavidëve ishte i lidhur me aftësinë 
e shahut për të bashkuar në këtë përpjekje mbështetësit e tij kızılbaş-ë dhe persë. Pika 
vendimtare qe fitorja osmane në Vilasa, në jug të lumit Samur në Kaukaz, në të 
famshmen “Betejë të Pishtarëve” (7-11 maj 1583), e cila u quajt kështu pasi luftimet mes 
forcave kundërshtare u zhvilluan natë e ditë. Osmanët vunë nën kontroll Kaukazin sapo 
rivendosën sundimin mbi Kaspik dhe qeverisjen e drejtpërdrejtë në Shrivan e Dagestan. 
Sundimi i sulltanit mbi mbretërit gjeorgjianë u ripohua me ndihmën e garnizoneve 
osmane që siguruan tani një besnikëri më të qëndrueshme se më parë. Safavidët në atë 
kohë, u thyen përfundimisht dhe asnjë përpjekje tjetër nuk u bë për t’i dëbuar osmanët 
deri një çerek shekulli më vonë, gjatë mbretërimit të Shah Abasit. Ëzdemirollu Osmani 
vazhdoi më tej me pushtimin e Erivanit (Revan) dhe të pjesës më të madhe të Armenisë, 
duke siguruar plaçkë të re e të pasur lufte për Stambollin dhe duke vendosur një vijë të 
fortë mbrojtëse kundër sulmeve të mundshme ruse e perse. 
 
 
Shqetësimet me Krimenë 
 
Përpara kthimit në Stamboll, Osman pashait iu desh të merrej me një lëvizje që u rrit e u 
kthye në rebelim të hapur ndaj han-it të Krimesë, Mehmet Girajit. Tartarët e kishin ndalur 
mbështetjen e mëparshme, duke kërkuar që më parë atyre t’u jepeshin në shkëmbim të 
gjitha të ardhurat e Kefesë dhe Moldavisë. Mehmeti Giraji, në të vërtetë, ishte i interesuar 
të përfitonte nga një thyerje e fundit e rusëve përgjatë Balltikut për të rifituar Kazanin e 
Astrahanin dhe ai nuk dëshironte t’i kthente forcat e tij në luftë në Kaukaz, pasi mendonte 
se nga një luftë e tillë do të përfitonin vetëm osmanët. Atëherë Murati e rrëzoi Mehmet 
Girajin për të mbështetur vëllain e tij, Islam Girajin, dhe dërgoi Osmanin për ta ngjitur 
atë në fron. Mehmet Giraji arriti t’i mposhtte osmanët në Kefe (pranverë 1584), por 
agjentët osmanë gërryen nga brenda mbështetjen që ai gëzonte mes të shquarve krimeas. 
Kur një forcë ndihmëse mbërriti nga Stambolli në Kefe, ai u kap dhe u vra (3 maj 1584). 
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Osman pashai atëherë u kthye në Stamboll, ku u emërua kryevezir si shpërblim për fitoret 
e tij në Jemen, Kaukaz e Krime, megjithë kundërshtimin e partive të devshirmesë së 
haremit, të cilat trembeshin se mos ai i jepte fund sundimit të tyre, ndërsa Murati 
shpresonte se ai do të mund të fitonte mbështetjen ushtarake të nevojshme për të pushtuar 
atë çka kishte mbetur nga Irani. 
 
 
Përfundimi i luftës iraniane 
 
Pasi gjendja në Krime u vu nën kontroll, Osmani u përgatit të marshojë për në 
Azerbajxhan me një grup të madh tartarësh dhe afro 300.000 burra nga Rumelia e 
Anadolli. Edhe kësaj radhe, safavidët u tërhoqën me shumë pak qëndresë, duke i 
mundësuar atij që të vendoste Tabrizin nën sundimin osman për herë të katërt (pushtimet 
e mëparshme u përkasin viteve 1514, 1534 dhe 1535). Po kësaj radhe, osmanët nuk u 
tërhoqën menjëherë pas fitores së tyre. Ata aneksuan Azerbajxhanin dhe e vunë atë nën 
administrimin e drejtpërdrejtë osman. Një flotë e fuqishme u ngrit në Kaspik dhe u bë 
mjaft e fuqishme, sa të vendoste lidhje të rregullta me uzbekët, duke i shtyrë këta që të 
sulmonin edhe një herë safavidët në Horasan gjatë vitit 1588. Duke ndjerë trysninë e 
osmanëve nga perëndimi dhe të uzbekëve nga lindja, sovrani i ri safavid, Shah Abasi I 
(1587 – 1629), gjykoi se e vetmja rrugëdalje që i mbetej ishte paqja, duke pranuar 
çfarëdo lloj kushti që armiqtë e tij do t’i impononin, në mënyrë që të fitonte kohë për të 
rivendosur unitetin iranian dhe për të rindërtuar ushtrinë. Duke qenë se osmanët po 
ngatërroheshin përsëri me habsburgët, ata pranuan një marrëveshje paqeje me Iranin (21 
mars 1590), përmes së cilës u pranuan të gjitha pushtimet e tyre. Abasi pranoi të ndalte 
gjithë propagandën shiite në tokat osmane, si dhe përndjekjen e myslimanëve sunitë në 
tokat e veta. Kështu lufta perse e viteve 1578 – 1590 i solli osmanëve një sukses të madh 
në kohën e rënies së tyre. Kaukazi, Kurdistani dhe Azerbajxhani ranë në duart e sulltanit. 
Sasi të mëdha plaçke lufte dhe të ardhura të reja nga taksat mbushën thesarin. Nderi i 
ushtrisë u rivendos. Megjithatë lavdia ishte mashtruese, ndërsa problemet shoqërore dhe 
ekonomike, me të cilat ishte përballur Perandoria, vazhdonin. 
 
 
Fillimet e luftës me habsburgët 
 
Habsburgët nuk ishin aspak në ankth për ndonjë luftë me sulltanin. Kështu që perandori 
nënshkroi për herë të katërt dhe të fundit ripërtëritjen (29 nëntor 1590) e marrëveshjes së 
1547-ës, duke shtuar haraç për zyrtarët e lartë të Portës në krahasim me atë që ishte 
paguar më parë për sulltanin. Megjithatë pavarësisht nga dëshira e të dy palëve, më në 
fund në vitin 1593 shpërtheu lufta mes osmanëve dhe habsburgëve për shkak të sulmeve 
kufitarë në shkallë të gjerë që u rritën shumë në territoret përkatëse, në Hungari nga ana e 
sulmuesve osmanë akıncı dhe në anën tjetër nga uskok-ët e krishterë, një grup të ikurish 
nga sundimi osman në Dalmaci, Kroaci, Serbi e Shqipëri, të cilët shfrytëzoheshin nga 
guvernatorët habsburgë për t’i bërë ballë kërcënimit osman. Duket se edhe Venediku 
nxiste dhe ndihmonte uskok-ët në sulmet e tyre detare në brigjet osmane në Adriatik, por 
për shkak të ryshfeteve të ambasadorit të Venedikut në Stamboll, si dhe për shkak të 
ndikimit të Safije Sulltanës, u fajësuan vetëm austriakët. Sulmet e uskok-ëve u bënë aq 
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shqetësuese, saqë forcat provinciale boshnjake u kundërpërgjgjën me një sulm të ashpër 
përmes lumenjve Una e Sava, duke marrë një numër të madh fortesash kryesore 
habsburge dhe duke marrë aq shumë plaçkë lufte, saqë perandori hoqi dorë nga 
marrëveshja e paqes (tetor 1592) dhe dërgoi një forcë që i shpartalloi osmanët në 
Sissek/Şişka (20 qershor 1593), ndërsa mijëra prej tyre u tërhoqën në Kulpa. Kryeveziri 
Sinan pasha shpalli atëherë luftë tërësore, pasi kishte besim se ushtria e tij do të fitonte, si 
dhe për arsye se ai, si dhe sulltani dhe këshilltarët e tij të tjerë kishin humbur “dhuratat” e 
tyre vjetore si pasojë e veprimit të perandorit (4 korrik 1593). 
 
Lufta që pasoi zgjati për 13 vjet (1593 – 1606), duke u shtrirë përmes mbretërimit të 
Mehmetit III (1595 – 1603) e deri në atë të Ahmetit I (1603 – 1617). Veprimet luftarake 
gjatë dy viteve të parë nuk ishin vendimtarë. Osmanët siguruan fitoret më të mëdha, si 
dhe morën shumë fortesa përgjatë kufirit kroat. Sidoqoftë të krishterët u treguan shumë 
më të suksesshëm nga ana diplomatike. Papa Klementi VIII (1592 – 1605) nuk qe fort i 
suksesshëm në përpjekjet për të ngritur një Kryqëzatë të re në Venedik, Spanjë, Rusi e 
Poloni, por me mbështetjen e habsburgëve, arriti të siguronte bashkëpunimin e princit 
Mihal të Vllahisë që ishte i pakënaqur me kërkesat financiare gjithmonë në rritje nga 
Stambolli dhe që ngriti krye papritur kundër sulltanit (nëntor 1594), duke masakruar të 
gjithë myslimnët që mundi të gjejë. Kjo revoltë ishte veçanërisht serioze, pasi Vllahia 
siguronte një sasi të madhe të drithit dhe mishit që përdorej në Stamboll, si dhe kishte nën 
kontroll rrugët detare përmes Detit të Zi e Danubit, të cilat përdoreshin për të dërguar 
pajisje të rënda kundër austriakëve. 
 
 
Mehmeti III 1595 – 1603 
 
Murati III u zëvendësua nga biri i tij, Mehmeti III, egërsia e të cilit ia kalonte asaj të 
paraardhësit të tij. Ai i shfarosi të afërmit e tij, duke vrarë jo vetëm 19 vëllezërit, por edhe 
mbi 20 motra, të gjithë të mbytur nga shurdhmemecët e tij. Në aspekte të tjera, ndryshimi 
pati pak rëndësi, pasi sulltanët nuk luanin më ndonjë rol vendimtar në çështjet osmane. 
Nëna e Mehmetit, Safije Sulltana, vazhdoi të qëndronte në kontroll të çështjeve në 
kryeqytet, ndërsa kryeveziri me ushtrinë e tij, në Danub. Ndikimi ushtarak vazhdoi të 
shfaqet me pagesën e detyrimeve të rënda të ngjitjes në fron, por politika e haremit, 
gjithashtu mbeti vepruese, me pasoja gjithmonë e më dëmtuese. Sinan pashai tashmë i 
moshuar që për një kohë të gjatë kishte qenë i zgjedhuri i Muratit, u zëvendësua nga 
lejtnanti i tij, shqiptari Ferhat pasha. 
 
 
Vazhdimi i luftës austriake 
 
Ferhat pashai u vendos për të udhëhequr ushtrinë si kryevezir jo aq për aftësitë politike 
sesa për kualifikimet e tij ushtarake dhe nën drejtimin e tij, pozita relativisht e favorshme 
e lënë nga Sinani, u përkeqësua. Ferhati harxhoi pjesën më të madhe të kohës në 
përpjekjet për të organizuar ushtrinë e tij, ndërsa vllehët vazhduan revoltat dhe 
habsburgët rimorën shumicën e zotërimeve osmane në Kroacinë veriore, duke shtënë në 
dorë Granin (7 shtator 1595), duke e thyer kështu vijën mbrojtëse dhe duke kërcënuar 
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Bosnjën. Sulltani riktheu Sinan pashain në postin e kryevezirit, por tashmë ishte vërtet 
shumë vonë. Ai arriti të pushtojë shumicën e Vllahisë, përfshirë Bukureshtin gjatë verës, 
por një dimër i egër, i ndërthurur me taktikat guerrilase të vllehëve, i çoi osmanët në 
shpartallim. Me mijëra vdiqën ndërsa u përpoqën të kalojnë Danubin (27 tetor 1595). 
Suksesi i vllehëve nxiti edhe moldavët në revoltë. Për të shtypur këta të fundit, sulltani u 
bëri thirrje për ndihmë tartarëve të Krimesë. Kjo e bëri Sigismundin e Polonisë të 
ndërhyjë dhe të pushtojë provincën për të mbajtur jashtë tartarët. Në këtë mënyrë lindi 
kërcënimi i një përplasjeje mes të dyve, por më në fund u arrit një zgjidhje. Të gjitha 
trupat e huaja u tërhoqën dhe u emërua një princ i ri moldav që do të pranonte 
sovranitetin osman në shkëmbim të autonomisë. Pas kësaj Sigismundi rivendosi miqësinë 
e tij me sulltanin për t’i penguar habsburgët që t’i marrin atij krahët. 
 
Humbjet e vazhdueshme osmane bënë, së fundi, që Mehmeti III të vihet vetë në krye të 
ushtrisë, duke u shndërruar kështu në sulltanin e parë që e bënte këtë pas Sulejmanit. Ai 
shpresonte të arrinte një sukses vendimtar dhe mahnitës duke marrë kështjellën e Erlaut 
(Eğri). Kjo fortesë kontrollonte rrugët e lidhjes mes Austrisë habsburge dhe 
Transilvanisë, e cila tani ishte gjithashtu, duke ngritur krye kundër sovranitetit osman. 
Sulltani qe shumë i ngadaltë në të organizuarit e ushtrisë së tij dhe në marshimin përmes 
Ballkanit, kështu që kur ai rrethoi dhe mori Erlaun (12 tetor 1596), ishte tashmë shumë 
vonë për nga stina. Megjithatë sulltani vazhdoi marshimin në një përpjekje për të arritur 
forcat perandorake. Me një forcë prej 100,000 burrash, ai më në fund, i zuri ato në fushën 
Mezö Kerésztés (Haç Ova), ku i rrethoi të gjithë. Megjithëse të lodhur pas rrethimit dhe 
marshimit të gjatë, osmanët arritën të bëjnë përpara në plot kalime që u siguruan atyre 
daljen matanë kënetës dhe të mbështetur fuqishëm nga artileria e tyre, i morën krahët 
armikut dhe e shpartalluan atë (26 tetor 1596). Vendosmëria habsburge për të përfituar 
nga hamendjet mbi dobësinë e somanëve u shua dhe qendrueshmëria e morali osman u 
rishfaqën papritur. Dhjetëvjeçari i mbetur i luftës i pa osmanët në sulm kundër 
habsburgëve në Hungari, si dhe kundër kryengritësve në Vllahi, përgjithësisht, duke 
marrë kështjellë pas kështjelle gjatë verës, por duke i lëshuar armikut shumë prej tyre në 
dimër, kur ushtria e sulltanit shpërndahej. 
 
Mirëpo mungesa e qendrueshmërisë së brendshme pengonte si ushtrinë, ashtu edhe 
qeverinë nga përfitimi prej sukseseve ushtarake. Përfundimi i përgjithshëm ishtë një hiç. 
Aty nga fundi i vitit 1597, shumicës së garnizoneve kufitare osmane nuk u kishte mbetur 
asnjë gjurmë disipline, ndërsa i kishin lejuar armikut thuajse me dëshirë që të përparonte 
gjatë dimrit, ndërsa ushtria kryesore ishte shpërndarë. Kjo u mundësoi austriakëve që të 
marrin në mënyrë të papritur Raabin (29 mars 1598), duke e çarë përsëri mbrojtjen 
osmane. Në vitin 1599, princi kryengritës, Mihali i Vllahisë, arriti të marrë Transilvaninë 
me mbështetjen e habsburgëve, ndërsa ushtria osmane nuk ishte në gjendje të marshojë 
për shkak të zënkave politike në Stamboll. Mihali atëherë pushtoi Moldavinë, por kjo 
dëmtoi marrëdhëniet e tij me perandorin që kishte shpresuar ta merrte atë për vete. Duke 
përfituar nga kjo gjendje, një fushatë e përbashkët osmano-polake i kërkoi të dyja 
provincat në emër të sulltanit (1601 – 1605). Princërit vendës u rivendosën në krye në 
Vllahi e Moldavi, ndërsa Transilvania u vu nën qeverisjen e Stefan Boçkajit që kishte 
qenë kryekëshilltari i Sigismund Batorit. Të tre këta pranuan përsëri sovranitetin osman. 
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Revoltat xhelalije 
 
Ndër arsyet kryesore të dështimit të osmanëve për t’i goditur më rëndë habsburgët, 
pavarësisht nga disa suksese, ishte shpërthimi i një radhe revoltash të mëdha kundër 
autoritetit të sulltanit në Anadoll, të cilësuara përgjithësisht me emërtimin “xhelalije”. Në 
të vërtetë, ishte fitorja mahnitëse e osmanëve ndaj forcave perandorake në Haç Ova ajo 
që shënoi fillimin e disa ngjarjeve një çuan në revoltë. Xhaallazade Sinan pashai 
(Cağalazâde Sinan Paşa), një gjenovez i kthyer në fenë islame, kryeveziri i ri i emëruar 
pas fitores, u përpoq të sillte përmirësim në çrregullimet serioze që kishin lindur në ushtri 
gjatë fushatës, duke urdhëruar që të gjithë burrat që nuk mblidheshin pranë çadrës së tij 
pas betejës të cilësoheshin dezertorë dhe si të tillë, të kapeshin dhe të ekzekutoheshin sa 
më shpejt që të ishte e mundur, ndërsa tokat, pronat dhe gjithçka që kishin në zotërim t’i 
kalonin thesarit. Ky urdhër goditi jo vetëm ata që ia kishin mbathur nga frika, por edhe 
mijëra të tjerë që ishin ndarë prej njësive të tyre thjesht për shkak të çrregullsisë e 
pështjellimit të kthyer në sëmundje për ushtrinë. Këta të fundit, që bëheshin afro 25.000 
deri në 50.000 vetë, morën arratinë për në Anadoll nga frika e kryevezirit, duke i dhënë 
forcë e vrull të ri bandave kryengritëse që kishin qenë aktive aty për disa kohë. 
 
Të gjitha vështirësitë ekonomike dhe shoqërore që po bëheshin më serioze se një gjysmë 
shekulli më parë, bënë që segmente të gjera të popullsisë t’u bashkohen kryengritësve, 
apo të paktën, t’i mbështesin ata. Zemërimi turk kundër keqqeverisjes së devshirmesë nga 
Stambolli u shfaq përsëri. Në Stamboll, këto revolta u pasqyruan nëpërmjet rritjes së 
armiqësisë mes jeniçerëve, si krahu kryesor ushtarak i devshirmesë dhe kalorësve spahinj 
në kryeqytet, shumica e të cilëve ishin turq nga Anadolli. Pas këtyre të fundit qëndronin 
anëtarë të fisnikërisë turke që kishin humbur pozitat e tyre dhe një ish-shejhulislam, 
Sunullah efendiu (Sunnullah Efendi), që ishte shkarkuar nga detyra për shkak të 
politikave të pallatit dhe që udhëhiqte tani një revoltë të madhe popullore kundër 
devshirmesë me mbështetjen e spahinjve dhe studentëve fetarë të Stambollit, softa-ve (6 
janar 1603). Sulltani u përgjigj duke lëshuar pe përballë kërkesave të kryengritësve, 
përfshirë edhe rikthimin e Sunullah efendiut në pozitën e mëparshme. Por jeniçerët, pjesa 
më e madhe e të cilëve e kishte kaluar dimrin në Beograd, filluan atëherë revoltën e tyre 
dhe marshuan drejt Stambollit, duke e detyruar sulltanin ta shkarkonte përsëri Sunullah 
efendiun dhe të urdhërojë spahinjtë të ulin armët. Jeniçerët dhe trupat e artilerisë hynë në 
Stamboll, rrethuan spahinjtë dhe kazermat e tyre dhe u vunë atyre zjarrin, duke u 
shkaktuar atyre djegien e shumë të mirave materiale dhe të shumë njerëzve. Udhëheqësit 
kryengritës u vranë, spahinjtë e Stambollit u shtypën dhe devshirmeja u rikthye në 
pushtet; por mijëra spahinj dhe të ikur të tjerë morën arratinë për në Anadoll, ku iu 
bashkuan lëvizjes xhelalije. Revoltat vazhduan në një pjesë të madhe të shekullit të 
shtatëmbëdhjetë, duke i ndërprerë Stambollit shumë nga të ardhurat dhe drithi, 
megjithëse ato nuk përbënin ndonjë kërcënim serioz ushtarak, të mjaftueshëm për të 
kthyer ushtritë osmane në lindje apo në perëndim. 
 
 
Ahmeti I 1603 – 1617 
 



 223 

Katër nga bijtë e Mehmetit, përshirë më të aftin, Mahmudin, u vranë gjatë mbretërimit të 
tij, më së shumti si pasojë e politikave të palëve kundërshtare. Si rrjedhojë, pas vdekjes së 
tij (21 tetor 1603) nga një infarkt në zemër, Mehmeti u pasua nga biri më i madh që 
kishte mbijetuar, Ahmeti I, në moshën 13 vjeçare, sepse biri tjetër, Mustafai, ishte vetëm 
2 vjeç. Duke braktisur traditën e vjetër të vrasjes së vëllezërve, Ahmeti e dërgoi 
Mustafain të jetonte në Pallatin e Vjetër në Bajezit, bashkë me gjyshen e tyre, Safije 
Sulltanën dhe me njerëzit e saj, ndërsa ajo u tërhoq tashmë nga ndikimi që kishte ushtruar 
për një kohë kaq të gjatë, duke krijuar njëkohësisht, mundësi të reja për të tjerët. Meqë 
Ahmeti ishte shumë i ri dhe erdhi në pushtet pa ndonjë përvojë, atij iu desh të mbështetet 
tek njerëzit që e rrethonin; së pari tek e ëma, Handani (vdekur më 1605) dhe pastaj tek 
eunuku Dervish Mehmet aga, që ishte bërë kryerojë (bostancı başı) nga nëna mbretëreshë 
një vit më parë. Sidoqoftë pushteti i pallatit vazhdoi, megjithëse tani i drejtuar nga 
kryeeunuku dhe jo nga nëna mbretëreshë. 
 
 
Përfundimi i luftës habsburge 
 
Ndërkohë gjendja në frontin habsburg ishte kthyer në favor të osmanëve. Drejtimi i ishte 
dhënë tashmë tutorit të sulltanit, Lala Mehmet pashait, një boshnjak që kishte fituar 
përvojë të madhe ushtarake dhe administrative si guvernator i Rumelisë. Në komandën e 
tij, ushtria rimori pa shumë vështirësi Pestin (25 shtator 1604). Veç kësaj, në ato pjesë të 
Hungarisë dhe Transilvanisë që mbaheshin nga habsburgët, problemi i vjetër i 
intolerancës katolike dhe i vendosmërisë së habsburgëve për të çrrënjosur Protestantizmin 
bëri që shumica e vendësve të mbështeste rivendosjen e qeverisjes osmane. Opozita 
vendëse ndaj habsburgëve u zhvillua nën udhëheqjen e Gabriel Bethlen-it, që kishte 
shërbyer në oborrin e Sigismond Batorit dhe tani mbështeste një lloj qeverisjeje 
autonome të gjithë Hungarisë dhe Transilvanisë nën Boçkajin, i vetmi udhëheqës i 
pranueshëm për të gjithë fraksionet, qofshin këto grupe protestante, katolike apo grupe 
proosmane. Në qershor 1605, Lala Mehmeti u dërgoi armë dhe të holla rebelëve, ndërsa 
vetë mori Granin, i cili ishte pikë kyçe për të dalë në Hungarinë veriore (3 tetor 1605), si 
dhe Vishegradin, në Bosnjë, duke i vënë kështu forcat perandorake në pozitë të vështirë 
dhe duke dërguar bastisës nëpërmjet Sirisë për në Austrinë jugore. Habsburgët braktisën 
Transilvaninë, ndërsa Broçkaji fitoi pëlqimin e përgjithshëm si princ i saj (26 korrik 
1605). Në atë kohë, ai nënshkroi një marrëveshje me princin e Vllahisë, duke i siguruar 
përsëri sulltanit mbështetjen e të gjitha principatave. 
 
 
Ndryshime ushtarake e financiare 
 
Luftërat e gjata në Kaukaz dhe në Hungarinë veriore e rrudhën forcën osmane më shumë 
nga ç’përfytyrohet në përgjithësi. Me përfundimin e pushtimeve në shkallë të gjerë, 
fortesat e garnizoneve që ruanin kufijtë u plotësuan më shumë me forca këmbësorie, të 
aftë në çështjet e rrethimeve, sesa me forca kalorësie që kishin mbizotëruar për një kohë 
kaq të gjatë. Për më tepër, në mënyrë që të shfrytëzonin me kapacitet të plotë barutin, 
topat dhe pushkët, veprimi luftarak kërkonte tani atë lloj disipline, stërvitjeje dhe taktike 
që vetëm forcat e këmbësorisë mund ta pranonin, duke çuar kështu në një rënie të 
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mëtejshme të kalorësisë së spahinjve, si dhe të sistemit feudal të timarit që ishte 
themeluar për të mbështetur ata. Shumë troje ishin konfiskuar tashmë nga thesari dhe 
ishin dhënë me qira që të prodhonin sa më shumë të ardhura që të ishte e mundur, ndërsa 
shumë të tjerë ishin kthyer në mënyrë të paligjshme në fondacione apo prona private nga 
mbajtësit e tyre. Për këto arsye, rënia e kalorësisë feudale u shoqërua me një rritje të 
madhe në tatimet që duheshin paguar për trupat e reja të përhershme, pikërisht në kohën 
kur shumë kalorës ishin lënë pa punë dhe ishin plot dëshirë për t’u bashkuar me cilëndo 
lëvizje që do t’i kundërvihej regjimit në Stamboll. Në të njëjtën kohë, rritja e nevojës për 
ushtarë këmbësorie, e gërshetuar me humbjet e tmerrshme të pësuara gjatë luftërave të 
gjata, e bënte të pamundur për osmanët plotësimin e nevojave në njerëz nga skllevërit dhe 
të konvertuarit që kishin qenë të mjaftueshëm më parë për korpusin kapëkullu. Meqë 
edhe sistemi i timarit po shpërbëhej, ishte e pashmangshme që mijëra luftëtarë të tillë të 
rekrutoheshin në korpusin kapëkullu dhe që dallimet që kishin ekzistuar më parë mes 
këmbësorisë së devshirmesë dhe kalorësisë myslimane të zhdukeshin. Me plotësimin nga 
ana sasiore të nevojës për fuqi njerëzore, në rrjedhën e shekullit të shtatëmbëdhjetë, 
sistemi i devshirmesë, si vegël për rekrutimin dhe stërvitjen e ushtarëve u braktis, duke e 
lënë ushtrinë me më pak ushtarë të disiplinuar e të stërvitur mirë, në krahasim me ç’kishte 
pasur në të shkuarën. 
 
 
 
 
Marrëveshja e Sitva Torokut 
 
Vështirësitë e jashtëzakonshme financiare dhe shoqërore që erdhën për shkak të viteve të 
gjata të luftës, i bënë osmanët mëse të gatshëm për paqe në vitin 1606, veçanërisht pasi 
principatat pranuan përsëri nënshtrimin, pasi gjendja në Hungari u qetësua, si dhe pasi 
kishte lindur përsëri kërcënimi i Iranit safavid. Në një mënyrë të ngjashme, rebelimet në 
Hungarinë e pushtuar nga habsburgët e shtrënguan perandorin të kërkonte paqe që të 
ishte i lirë të merrej me çështjet e tij të brendshme. Marrëveshja përfundimtare osmano-
habsburge (11 nëntor 1606) u nënshkrua në Sitva Torok, ku lumi Sitva rrjedh për në 
Danub. Dëshira e sulltanit për paqe ishte e dukshme. Këmbënguljes së vjetër të osmanëve 
në përparësinë e tyre në rang në krahasim me perandorin – gjë që ishte shprehur me 
pagesën nga ana e këtij të fundit të haraçit për të siguruar qeverisjen e tij në Hungarinë 
veriore – i erdhi fundi, teksa dy sunduesit pranonin tani njëri-tjetrin si të barabartë për 
nga rangu. Kështu, paqja në perëndim u sigurua, por duke braktisur pretendimin e tij për 
epërsi, sulltani u hapi sytë edhe më shumë evropianëve për shtrirjen e mëtejshme të 
rënies osmane. Në të vërtetë, përfitimi më i madh i osmanëve erdhi pas marrëveshjes. 
Vdekja e Boçkajit (29 dhjetor 1606) u ndoq nga disa trazira dhe nga një ndryshim i 
shpejtë i princërve në Transilvani. Mirëpo në përfundim, sulltani siguroi sundimin e 
Gabriel Bethlen-it (1613 – 1629), që për shumë vite, pranoi mbrojtjen osmane dhe 
mbështeti princërit e Vllahisë e të Moldavisë në respektimin e lidhjeve të vasalitetit dhe 
në sigurimin e mbështetjes ushtarake kur kjo ishte e nevojshme. Kështu përfundoi 
“Revolta e Principatave” dhe pozita osmane në veri të Danubit u rivendos për t’i 
mbijetuar gjatë kohës. 
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Rifillimi i luftërave iraniane dhe shtypja e xhelalinjve 
 
Në këtë pikë, luftërat iraniane dolën përsëri në plan të parë. Shah Abasi e kishte 
shfrytëzuar paqen për të qendërzuar qeverisjen e tij dhe për të ngritur një ushtri të fortë, të 
pajisur mirë me topa e pushkë të sjella nga teknikët evropianë që stërvitën gjithashtu edhe 
njerëzit e tij. Pas kësaj, ai u vu në lëvizje për të rimarrë territoret e humbura, duke 
shpartalluar, së pari, uzbekët dhe duke marre Heratin, Meshhedin dhe Mervin në 
Transoksiani (1588) dhe pasi u mor vesh me Spanjën e Portugalinë, u rimori osmanëve 
Azerbajxhanin dhe Kaukazin. Përpjekjet e osmanëve për t’i qëndruar pushtimit safavid u 
minuan nga mungesa e disiplinës dhe udhëheqja e dobët. Shpartallimi prej Shah Abasit i 
forcave mbrojtëse pranë liqenit të Urmias (9 shtator 1605) e nxorri atë në një pozicion të 
përshtatshëm për të hyrë thellë në Anadollin lindor. Humbja e rëndë çoi edhe në thyerjen 
e besës nga ana e disa udhëheqësve vendorë turkmanë e kurdë, si dhe nxiti një radhë 
revoltash xhelalije, nga të cilat më e rëndëishmja ishte ajo e udhëheqëur nga familja 
kurde Xhanbullat (Canbulat) në veri të Sirisë dhe në pjesën më të madhe të Kilikisë, si 
dhe ajo e familjes Kalenderollu (Kalenderoğlu) në Anadollin qendror. Xhelalinjtë u 
shtypën përfundimisht në verën e vitit 1608 nga një forcë e udhëhequr prej Kujuxhu 
(“varrmihësi”) Murat pashait. Të gjithë bejlerëve të sanxhaqeve të Anadollit iu dërguan 
më shumë ushtarë, si dhe u bë një përpjekje masive për të mos lënë pa kapur as rebelin 
më të fundit, ndërsa mijëra koka u dërguan në Stamboll si provë e imponimit të rregullit 
të ri. Xhelalinjtë e kishin mbajtur nën trazira Anadollin për një dhjetëvjeçar, por ata nuk 
qenë të aftë të ruajnë pozitat e tyre për shkak të mungesës së koordinimit, të pritjes së 
keqe dhe qëndrimit armiqësor që u shfaqi popullsia vendase, si dhe për shkak të 
paaftësisë për t’ia dalë mbanë në beteja të hapura kundër forcave të organizuara osmane. 
Shkatërrimi i lëvizjes xhelalije tregon ndoshta se osmanët kishin ende forcë të 
mjaftueshme për t’u përballur me rreziqet e shpejta që lindnin nga problemet e 
brendshme, ndërsa merreshin në të njëjtën kohë, me rreziqet e mëdha që u vinin nga 
jashtë, si nga lindja, ashtu edhe nga perëndimi. 
 
 
Armëpushimi me persët 
 
Fitorja e Shah Abasit në liqenin Urmija dhe vazhdimi i revoltave xhelalije i detyruan 
osmanët të tërhiqnin forcat e tyre të mbrojtjes së kufirit për në Van e Dijarbekir dhe t’u 
lejonin safavidëve të marrin plotësisht nën kontroll zonën e Karsit në Anadollin lindor, si 
dhe Tiflisin, Genxhenë, Derbendin dhe Bakunë. Megjithatë pas shtypjes së xhelalinjve, 
Kujuxhu Murat pashai u hodh kundër safavidëve, me shpresën se Shah Abasi do të 
detyrohej të tërhiqej nga këto territore pa përplasje të hapur. Murati qe i suksesshëm për 
njëfarë kohe, por vdekja e tij në moshën 90-vjeçare (5 gusht 1610) e përçau ofensivën 
osmane dhe e detyroi sulltanin të pranonte një traktat të ri paqeje me Iranin (20 nëntor 
1612), mbështetur në Paqen e vjetër të Amasjas, të vitit 1555. Osmanët pranuan 
qeverisjen safavide në Azerbajxhan dhe në disa pjesë të Kaukazit, duke dorëzuar kështu 
pushtimet e vitit 1590, ndërsa shahu premtoi të bashkëpunonte për bashkimin e forcave 
kundër trysnisë ruse në Kaukaz. Mosmarrëveshjet kufitare dhe bastisjet e dyanshme e 
prishën paqen për njëfarë kohe, por zënkat brenda dinastisë që lindën pas vdekjes së 
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Ahmetit I (22 tetor 1612) dhe çuan në ngjitjen në fron të Osmanit II (1618 – 1622) 
menjëherë pas sundimit të shkurtër të Mustafait I (1617 – 1618), u dhanë fund luftimeve 
në lindje dhe çuan në nënshkrimin e një marrëveshjeje të re paqeje (26 shtator 1618), e 
cila ripohonte të parën. 
 
 
Marrëveshjet e paqes në Evropë 
 
Gjatë dhe pas betejave kundër xhelalinjve dhe persëve, ministrat e sulltanit arritën të 
mbanin paqe në Evropë dhe i zgjidhën të gjitha problemet e shfaqura pa ndonjë rinisje 
armiqësish. Kjo përpjekje ishte në një shkallë të madhe e suksesshme, pasi habsburgët 
ishin të ngatërruar në Luftën Tridhjetëvjeçare dhe dëshironin ta shmangnin me çdo kusht 
përplasjen me osmanët. Një marrëveshje e re me Transilvaninë (17 korrik 1614) siguroi 
paanshmërinë e kësaj të fundit si ndaj trysnisë habsburge, ashtu edhe ndaj asaj osmane, 
ndërsa e drejta e sulltanit për të vendosur për princin e saj i krijonte atij sigurinë se ajo 
nuk do t’i bashkohej ndonjë koalicioni kundër tij, apo nuk do t’u ndërhynte principatave. 
Kjo i la të lirë Bethlen-in dhe pasardhësin e tij, Gjergj Rakoci (1631 – 1648), që të 
zhvillojnë një autoritet qendror, duke vendosur kontroll të qendrueshëm mbi fisnikët dhe 
borgjezët, gjë që u dha mundësinë atyre të luajnë role të rëndësishme si në politikat 
habsburge, ashtu edhe në ato osmane në Evropën qendrore e lindore. Në këtë proces, 
Transilvania u kthye në strehë të zhvillimit të ndërgjegjes kombëtare hungareze në një 
shkallë më të madhe, krahasuar me ato zona të Hungarisë që ishin nën kontrollin e huaj. 
 
Veç kësaj, një marrëveshje e re me habsburgët (29 qershor 1615) pati qëllim të zgjidhte 
problemet që kishin dalë në lidhje me përmbushjen e kushteve të Sitva Torokut. Territori 
rreth Esztergomit që ishte shndërruar në një pikë të veçantë mosmarrëveshjesh në 
përpjekjet për të caktuar kufijtë, iu dha Austrisë, por gjysma e të ardhurave nga taksat e 
mbledhura aty do të shkonte në thesarin osman. Nga ana e tyre, osmanët i lejuan Austrisë 
të tregojë interes në të kryerit e lirë të riteve fetare të krishtera brenda Perandorisë 
Osmane dhe të lejojë riparimet e nevojshme në kishat e krishtera, duke u dhënë kështu 
habsburgëve të drejtë ligjore për të ndërhyrë në punët e brendshme osmane me pretekstin 
e mbrojtjes së shtetasve të krishterë të sulltanit. Të drejtat e kapitulacioneve që më parë u 
ishin njohur Francës, Venedikut dhe Anglisë, u shtrinë edhe tek tregtarët e habsburgëve. 
 
Më së fundi, marrëveshje të reja u nënshkruan (15 korrik 1607) për t’i dhënë fund 
vështirësive që kishin dalë me Poloninë që nga koha e Sigismund Vasës, veçanërisht në 
çështje të lidhura me marrëdhëniet e Polonisë me habsburgët, me rivalitetin e tyre me 
tartarët e Krimesë për brigjet veriore të Detit të Zi, si dhe me përdorimin nga ana e tyre të 
bastisësve kozakë kundër tartarëve dhe territorit osman. Polakët dhe osmanët tani 
premtuan t’i ndalin tartarët dhe kozakët nga të sulmuarit dhe të bastisurit e territorit të 
njëri-tjetrit dhe t’u njohin përparësi në tregëtinë e lirë tregtarëve të njëri-tjetrit për sa kohë 
që ata do të respektonin ligjet vendore dhe do të paguanin taksat vendore (duke mos i 
shtrirë kështu përparësitë e kapitulacioneve deri tek Polonia). Mbreti i Polonisë, 
gjithashtu pranoi t’i paguajë haraç hanit të Krimesë në mënyrë që ky i fundit të mos 
kalonte mbi territorin polak gjatë ekspeditave kundër rusëve apo në brendësi të 
principatave. 
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Sidoqoftë marrëveshja nuk bëri asgjë për të zgjidhur vështirësitë. Tartarët filluan të 
kryenin sulme e bastisje brenda në Poloni dhe kozakët, gjithashtu në Krime dhe poshtë, 
në Dnieper, në Detin e Zi, si dhe me anije kundër pjesës osmane të Detit të Zi, në qendra 
të transportit detar si Sinopi dhe Trabzoni. Por në të vërtetë, pasi mbreti polak, 
Sigismundi III, dështoi në përpjekjen e tij për të shfrytëzuar “Kohën e Trazirave” në Rusi 
që të pushtonte Moskën (1612), ai siguroi ndihmë nga një aleancë e fshehtë me 
habsburgët (23 mars 1613), duke u premtuar atyre në shkëmbim që të nxiste sulmet 
kozake mbi osmanët, megjithëse në këtë çështje ai kundërshtohej nga protestantët polakë 
e habsburgë, të cilët mbështesnin një lloj bashkimi protestant me osmanët kundër 
sunduesve katolikë. Polonia gjithashtu vazhdoi të ndërhynte në principata, veçanërisht në 
zënkat e tyre dinastike. Guvernatori i Bosnjës, Iskender pashai, udhëhoqi një forcë të 
madhe ekspedicionare që risolli në pushtet princërit e mbështetur nga sulltani dhe 
shpartalloi kozakët bashkë me një forcë polake (17 prill 1616). Lëvizja e tij për në 
Dniester një verë më vonë kërcënonte për një përplasje të madhe me polakët, por për 
Dniesterin u arrit një marrëveshje në Busza (27 shtator 1617), sipas së cilës polakët i 
ripërtëritën premtimet e tyre të mëparshme dhe tartarët gjithashtu premtuan se nuk do të 
bastisnin territorin polak. Në këtë mënyrë, lufta u shmang dhe principatat mbetën përsëri 
nën kontrollin e qëndrueshëm osman. 
 
 
 
Shthurrja politike 
 
Pasi sistemit të rekrutimit të devshirmesë i erdhi fundi, partitë e mëdha të devshirmesë që 
ishin ngritur për të sunduar çështjet osmane pas vdekjes së Sulejman Ligjvënësit, u 
përçanë në parti të mbështetura në ambicje individuale. Ndarja mes devshirmesë dhe 
turqve nuk përbënte më një faktor domethënës në jetën politike osmane. Pasi nëna e 
Ahmetit I vdiq në kohët e para të mbretërimit të tij – dhe pasi gruaja e tij ngatërrestare, 
Kësem Sulltana, mundi të ruajë ndikimin e saj politik vetëm gjatë mbretërimit të bijve të 
saj, Osmanit II, Muratit IV dhe sulltan Ibrahimit në shekullin e shtatëmbëdhjetë – haremi 
e humbi fuqinë e tij të dikurshme për të ndikuar në çështjet e ndryshme në Stamboll. 
Ahmeti I u mbështet te tutori i tij, Lala Mustafa efendiu, dhe tek kryeeunuku, Mustafa 
agai, por tregoi interes më të madh në të drejtuarit e politikave sesa paraardhësit e tij të 
pak kohëve më parë. Duke qenë se kur ai mori fronin vetëm njëri prej vëllezërve të tij 
ishte në jetë, braktisja prej Ahmetit e traditës së vrasjes së vëllezërve të sulltanit solli 
lindjen e traditës së re të lënies së fronit për vëllain më të madh të dinastisë; zakonisht, 
vëllait të sunduesit dhe jo bijve të tij. Kjo i ndërlikoi më tepër intrigat që do të bëheshin 
për të zotëruar oborrin osman gjatë pjesës më të madhe të shekullit të shtatëmbëdhjetë. 
 
Sikurse shumë sulltanë të tjerë të vonshëm, Ahmeti I u dallua si poet. Ai shkruajti shumë 
poezi politike e lirike, të cilat i bëri të njohura me pseudonimin letrar “Bahtiu”. Ai ishte, 
gjithashtu, një njeri thellësisht fetar dhe i kushtoi një pjesë të madhe të pasurisë së tij 
vetjake mbështetjes së punës së të diturve e njerëzve besimtarë, ndërtimit të xhamive e 
shkollave, veçanërisht në qytetet e shenjta dhe në Stamboll. Nën kujdesin e tij personal u 
ngritën në Stamboll xhamia e madhe “Sulltan Ahmet” (Xhamia Blu), si dhe shkollat e 
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spitalet që e rrethojnë atë. Ai u përpoq gjithashtu të bëjë të detyrueshëm respektin masiv 
ndaj ligjeve dhe traditave islame, duke rikthyer në fuqi rregullat e vjetra që ndalonin 
konsumin e pijeve dehëse (gjë që ishte shfuqizuar nga Selimi II). Ai ngriti një zyrë vere 
për të imponuar këto ligje, si dhe për t’u siguruar se shtetasit e tij do të tregonin respekt 
për detyrimet e tjera fetare, veçanërisht pjesëmarrjen në xhami në lutjet e ditës së premte 
dhe dhënien e zekatit për të varfërit. 
 
Pas vdekjes nga tifoja të Ahmetit I (22 nëntor 1617), vëllai i tij Mustafai I (1591 – 1639), 
erdhi në fron me mbështetjen e bashkëshortes së Ahmetit, Kësem Sulltanës. Kësemi 
kishte frikë se nëse froni do t’i jepej njërit prej bijve të sulltanit, ai do të ishte biri më i 
madh, Osmani, nëna e të cilit, Mahfiruz Sulltana, ishte një rivale e ashpër që mund ta 
shtynte Osmanin të vriste bijtë e Kësem Sulltanës, Muratin (më vonë Murati IV) dhe 
Ibrahimin (më vonë sulltan Ibrahimi), që ishin shumë të rinj. Nëse kryeveziri Halil pasha 
do të kishte qenë në atë kohë në Stamboll, do të kishte arritur t’ia siguronte fronin 
Osmanit, të cilin ai e mbështeste pavarësisht nga mosha shumë e re (Osmani ishte vetëm 
14 vjeç), por duke qenë se ai ishte në lindje, duke luftuar me persët, Kësem Sulltana ia 
doli të siguronte, për epërsinë e saj politike, ngjitjen në fron të kandidatit më pak të aftë. 
 
Dhe Mustafai në të vërtetë, doli të ishte i dobët dhe i paaftë. Ai ishte sulltani i parë që u 
ngjit në fron pa asnjë përvojë në çështjet qeverisëse, pasi e kishte kaluar gjithë jetën në 
harem, duke mësuar vetëm atë që mund t’i mësonin eunukët dhe gratë dhe duke jetuar 
vazhdimisht me frikën e ekzekutimit nga duart e çdo sulltani në fuqi, ndërsa shumë 
zyrtarë të pallatit, sidomos eunuku Mustafa aga, i ushqenin atij këtë frikë për ta pasur nën 
kontroll. Mesa duket, për arsye se ai mbeti nën sundimin e Kësem Sulltanws, kryeeunuku 
hapi fjalë se ai ishte i çmendur dhe siguroi rrëzimin e tij në favor të Osmanit II (26 shkurt 
1618). 
 
 
Osmani II 1618 – 1622 
 
Sulltani që erdhi në fron megjithëse shumë i ri në moshë, doli të ishte krejt ndryshe nga 
një “zero i paaftë”, siç kishin pritur mbështetësit e tij. Duke qenë i mësuar në latinisht, 
greqisht e italisht prej nënës së tij greke, si dhe në osmanisht, arabisht e persisht dhe i 
mbështetur me aftësi nga plot këshilltarë, Osmani u shndërrua në një udhëheqës të gjallë, 
të etur për të risjellë fuqinë e sulltanatit dhe për të zhvilluar plane që do ta vendosnin atë 
në krye të reformatorëve të kohës së tij në shekullin e shtatëmbëdhjetë. 
 
Hapi i parë i Osmanit ishte zhdukja nga fuqia jo vetëm e mbështetësve të Mustafait, por 
edhe e atyre që kishin siguruar ardhjen e atij vetë në fron me dëshirën që të sundojnë 
duke e shfrytëzuar. Kësem Sulltana dhe ata që e rrethonin atë u dëbuan në Pallatin e 
Vjetër në Bajezit. Kryevezirë e ministra u ndryshuan, ndërsa shejhulilslam Esat efendiu 
nuk u lëviz nga vendi, por e drejta për të emëruar apo shkarkuar anëtarë të ulemasë iu 
kalua tutorit personal të sulltanit, Omer efendiut, duke i lënë shejhulilslamit vetëm fuqitë 
ligjore dhe duke i dhënë fund autoritetit të tij mbi ulemanë. Si kryevezir, ai emëroi 
Gyzelxhe Ali pashain që kishte pasur një karrierë të suksesshme detare gjatë 
mbretërimeve të mëparshme dhe që eliminoi tani shumicën e mbështetësve të dikurshëm 
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të Osmanit, duke bërë që pasuritë e tyre të konfiskuara të pasuronin thesarin e tij vetjak 
dhe jo atë të sulltanit apo të Portës. Pikërisht nën ndikimin e këtij kryeveziri, Osmani 
rinisi traditën e vjetër të vrasjes së vëllezërve, të paktën në rastin e një të linduri nga e 
njëjta nënë, princ Mehmetit (12 janar 1621), ndërsa vëllezërit e tij nga tjetër nënë, Murati 
dhe Ibrahimi, u lejuan të jetojnë dhe të mbeten në radhë për t’u ngjitur në fron pas tij. 
 
 
Lufta polake 
 
Pasi u pajtua menjëherë me paqen e bërë më parë me Iranin, përpjekjet kryesore 
ushtarake të Osmanit u drejtuan kundër Polonisë, e cila, duke vazhduar të mbështesë 
habsburgët në Luftën Tridhjetëvjeçare (1618 – 1648), kishte shkelur premtimet e 
marrëveshjes së saj. Ajo kishte rinisur ndërhyrjen e saj në prinicpata dhe në pamje të 
parë, nuk bëri asgjë për të ndalur sulmet e kozakëve. Kjo i çoi osmanët dhe polakët në 
përplasje të hapur. Një ushtri osmane e udhëhequr nga guvernatori i Oxhzakovit (Özü), 
Iskender pashai, shpartalloi polakët në Cecora mbi Pruth (20 shtator 1620) dhe dërgoi 
bastisës tartarë në Poloninë jugore për t’u hakmarrë për vitet e plaçkitjeve të kozakëve. 
Ndërsa polakët ngrinin një ushtri të re në Hotin (Khotzim) mbi Dniester, Osmani 
përgatitej të rifillonte traditën e paraardhësve të tij, duke udhëhequr vetë një forcë të gjerë 
kundër tyre. Mirëpo ai bëri përpara shumë ngadalë dhe kjo u dha mundësinë polakëve që 
të përgatiten. Kështu, përplasja përfundoi në baraspeshë dhe u arrit një marrëveshje e re 
(6 tetor 1621) që rivendosi kufijtë e vjetër e ripërtëriti premtimet e vjetra, si dhe ia shtoi 
edhe një herë Hotin zotërimeve të sulltanit. Vetëm koha do ta tregonte nëse polakët do t’i 
qëndronin premtimeve më me besnikëri sesa në të shkuarën. Pasi Polonia u përzie në një 
luftë të gjatë e të pasuksesshme me Suedinë (1617 – 1631), Osmani mundi t’u kthehej 
reformave të brendshme, i sigurtë se nuk do të sulmohej nga veriu. 
 
 
Përpjekjet për reforma të Osmanit II 
 
Është e paqartë nëse Osmani II ishte një reformator i ndërgjegjshëm apo nëse kushtet dhe 
problemet e shtynin atë në veprime që mund të quhen reforma. E vërteta është se gjatë 
mbretërimit të tij, u vu re përpjekja e parë e përqendruar për të ndryshuar sistemin osman 
me një vështrim drejt dhënies fund të rënies. 
 
Përpjekja e tij e parë lidhej me ndjesinë nga ana e tij – ka shumë të ngjarë që kjo t’i jetë 
ushqyer nga nëna, si dhe mësuesi i tij, Omer efendiu – se ishte ndikimi i devshirmesë ai 
që kishte çuar në nepotizmin, korrupsionin dhe decentralizimin që kishin prekur 
Perandorinë. Ai besonte se ilaçi i vetëm, në këto kushte, ishte “turqizimi” si i pallatit, 
ashtu edhe i trupave jeniçere. Pas kthimit nga Hotini, Osmani zhvilloi një plan për të 
zëvendësuar korpuset e jeniçerëve dhe të spahinjve, të cilat ai i shihte si shumë 
heterogjene, me një lloj milicie kombëtare, të përbërë tërësisht nga fshatarë myslimanë 
nga Anadolli dhe nga Siria. Ai madje, duket të ketë çuar nëpër mend që ta zhvendoste 
qeverinë osmane nga Stambolli, si qendër e devshirmesë, në ndonjë vend në Anadoll, ku 
traditat dhe vlerat turke mbizotëronin; ndoshta në Bursa ose në Ankara, duke u paraprirë 
kështu me afro tre shekuj reformave të Mustafa Qemal Ataturkut. Zvogëlimi nga ana e 
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Osmanit i fuqisë së shejhulislamit ishte vetëm hapi i parë në një përpjekje për të zbutur 
ndikimin e ulemasë, në përgjithësi dhe për të forcuar pushtetin e sulltanit, në mënyrë që 
ky i fundit të kishte mundësi të vendoste ligje për të përballuar nevojat e kohës pa ndonjë 
shtrëngim a pengesë nga interesat e ndryshme mes ulemasë dhe drejtuesve të ushtrisë. 
Mirëpo këto plane e çuan shpejt sulltanin në përplasje me ato grupe që prekeshin më së 
shumti. Ai kishte nxitur zemërimin e jeniçerëve dhe të spahinjve, duke kritikuar 
përpjekjet e tyre gjatë fushatës së Hotinit dhe duke i nënshtruar ata ndaj inspektimeve që 
cilësoheshin prej tyre si “poshtëruese”. Pasi u kthye në Stamboll, ai u mundua të mbante 
nën fre teprimet e ushtarëve, duke hyrë fshehurazi taverna dhe “strofulla ndyrësie”, duke 
dënuar ata ushtarë që gjente atje dhe duke i dërguar ata të shërbenin si skllevër galere me 
kriminelët e rëndomtë. Ai u dha atyre gjithashtu dhurata shumë të kufizuara shtesë për 
veprimtarinë e tyre në fushata dhe urdhëroi ushtrime të rregullta për të plotësuar 
mangësitë e tyre. 
 
Ndërkohë që kryheshin këto veprime, zërat për planin e Osmanit që të krijonte një milici 
të re ishin përhapur mes jeniçerëve prej disa kohësh, por vetëm kur morën vesh se ai po 
bëhej gati të udhëtonte përmes Anadollit, gjoja për të shkuar në pelegrinazh, ata u përzien 
në kundërveprim të hapur. Me mbështetjen e anëtarëve të burokracisë dhe të ulemasë, 
ushtarët organizuan një tubim të madh në xhaminë “Sulltan Ahmet” (18 maj 1622), prej 
nga kërkuan që Osmani të braktisë planet për pelegrinazhin e tij, me pretekstin se kjo do 
të linte vendin pa udhëheqje në një kohë rreziqesh të mëdha. Brenda një kohe të shkurtër, 
në tubim filloi të kritikohej Osmani dhe u kalua në kërkesa të mëtejshme ndaj tij. 
Shejhulislami lëshoi një fetva, duke parashtruar në formën e një pyetjeje dhe përgjigjeje: 
“Çfarë duhet bërë ndaj njerëzve që korruptojnë sulltanin dhe bastisin pasuritë e 
myslimanëve, duke shkaktuar, kështu, revoltë dhe trazira?” Sulltani duhej sulmuar kështu 
përmes këshilltarëve të tij. Përgjigja e shejhulislamit ishte e qartë: “Ata duhen 
ekzekutuar.” Kundërshtimi i Osmanit për të plotësuar kërkesat u dha ushtarëve rastin që 
prisnin. Ata u përhapën nëpër rrugët e kryeqytetit, duke izoluar kryevezirin dhe zyrtarë të 
tjerë që gjetën në shtëpitë e tyre. Kur Osmani e pa se i mungonte forca për ta ndalur 
revoltën, ai hoqi dorë nga preteksti i tij dhe pranoi të mos shkonte në pelegrinazh. Mirëpo 
suksesi u dha zemër rebelëve që kaluan në kërkesa të mëtejshme për kokat e të gjithë 
atyre që mendohej se ndihmonin apo nxisnin sulltanin në zhvillimin e planeve të 
reformave, megjithëse kërkesa për dorëzimin e secilit prej tyre u maskua me arsye të 
tjera. Kështu, kryeveziri duhej ekzekutuar, pasi disa nga ushtarët që bastisën shtëpinë e tij 
një ditë më parë ishin vrarë; përgjegjësi i thesarit duhej ekzekutuar, pasi disa ushtarë 
kishin marrë monedha me më pak vlerë në rrogën e tyre; e kështu me radhë. 
 
Në fillim sulltani kundërshtoi, por kur jeniçerët hynë në pallat (19 maj 1622), ai 
ekzekutoi kryevezirin, Dilaver pashain, me shpresën se do të ruante fronin e vet. Mirëpo 
çdo fitore nxiste më tepër rebelët që të dilnin me kërkesa të reja. Kryeeunuku gjithashtu u 
izolua dhe pas një ngurrimi të shkurtër, Osmani u rrëzua dhe më pas, u vra, ndërsa në 
fron u soll Mustafai I. Sundimi i Osmanit I përfundoi, në këtë mënyrë, pa përmbushur 
asnjërin nga qëllimet e tij. Për më tepër vrasja e sulltanit në pushtet shënoi një precedent 
që do të përsëritej shpesh në vitet që do të pasonin. 
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Mustafai I 1622 – 1623 
 
Periudha e dytë e shkurtër e Mustafait ishte edhe më shtazarake dhe shkatërrimtare sesa e 
para. Ndërsa pushteti fillimisht i kaloi nënës mbretëreshë dhe Kësem Sulltanës, jeniçerët 
dhe të tjerët që kishin kryer revoltën reaguan tani dhunshëm për vrasjen e sulltanit. Ata 
vranë të gjithë ata që i shihnin si përgjegjës dhe në të njëjtën kohë, u përpoqën të mbrojnë 
bijtë e mbetur të Ahmetit I kundër përpjekjeve të pashmangshme të nënës mbretëreshë 
për t’i asgjësuar ata dhe për të mbrojtur mbretërimin e të birit. 
 
Në një përpjekje për të ngritur pozitën e saj, Kësem Sulltana siguroi emërimin si 
kryevezir të një shqiptari nga devshirmeja, Mere Hysejin pashait, që u paraqit në mënyrë 
të suksesshme si një lloj reformatori, duke premtuar të veprojë më shpejt kundër 
vrasësve. Mirëpo Mere Hysejini vetëm sa e shfrytëzoi situatën për qëllimet e veta, duke 
kryer rrëmbime të gjera nën pretekstin e dënimit të atyre që ishin përgjegjës për vdekjen e 
Osmanit dhe duke bastisur thesarin e shtetit për përfitimet e veta personale. Kryeqyteti ra 
në anarki. Grupe ushtarësh sulmonin shtëpitë private me prektekste të shumëllojshme, 
vetëm e vetëm për t’u pasuruar. Duke qenë se ushtria ishte thuajse e shpërndarë, rebelët e 
Anadollit nisën përsëri rebelimet e tyre. Inflacioni, pasiguria dhe uria ishin njëkohësisht 
shkak dhe pasojë. Duke përfituar nga kjo gjendje, guvernatori i Erzurumit, Abaza 
Mehmet pashai, ngriti një ushtri të fuqishme dhe mori nën kontroll një pjesë të madhe të 
Anadollit lindor, duke fituar mbështetje masive përmes theksimit të natyrës së 
keqqeverisjes së devshirmesë në Stamboll. Shumë nga guvernatorët dhe bejlerët e 
sanxhaqeve, të ndodhur nën trysninë e vetë ndjekësve dhe popullsive të tyre, iu bashkuan 
ushtrisë së Abazait në atë që po kthehej në një revoltë të përgjithshme të Anadollit, 
ndërsa garnizonet dhe korpuset e jeniçerëve që ishin dërguar kundër tyre nga Stambolli, u 
bashkuan me ta kundër sulltanit. 
 
Mere Hysejini nuk mundej ta mbante gjendjen nën kontroll. Ai u përpoq të fitonte 
mbështetjen e jeniçerëve duke u dhënë atyre thuajse gjithçka që kishte mbetur në thesar, 
por përpjekjet e tij për të vendosur njerëzit e tij si drejtues të trupave i zemëruan jeniçerët, 
pavarësisht nga dhuratat. Kur ai u përpoq të siguronte pagesë edhe nga ulemaja, edhe këta 
filluan të mbështesin rebelët e Anadollit, duke nxitur jeniçerët dhe spahinjtë në kryeqytet 
që të kërkojnë dhe sigurojnë largimin e tij (30 gusht 1623) dhe zëvendësimin nga 
Kemankesh Ali pashai, një turk nga Isparta. 
 
Mirëpo tani, gjendja ishte plotësisht jashtë kontrollit dhe të gjithë elementët kuptuan 
shpejt se vetëm zëvendësimi i të paaftit Mustafa me princin e ashpër Murat, mund të 
risillte një pamje uniteti dhe të shpëtonte Perandorinë nga revolta e Anadollit. Abaza 
Mehmeti dhe rebelë të tjerë që udhëhiqnin revoltën e Anadollit, në të vërtetë, dërguan 
njerëzit e vet në Stamboll për të siguruar ngjitjen në fron të Muratit. Shumica e 
guvernatorëve kundërshtuan t’u binden urdhërave të Mustafait apo të dërgojnë taksat, 
duke thënë se ishte e paligjshme që të mbahej një sulltan i çmendur. Kështu shteti u gjend 
në krizë financiare, pa parà për të paguar rrogat e ushtarëve dhe të tjerëve. Çasti 
vendimtar erdhi kur trupat premtuan të mos kërkojnë “taksën e ngjitjes në fron” nëse 
Mustafai zëvendësohej nga Murati. Më 10 shtator 1623, Mustafai I u rrëzua dhe Murati 
IV u vendos me një marrëveshje të përgjithshme. Kështu erdhi në pushtet sulltani që 
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duhej të nxirrte Perandorinë nga gjendja e rëndë, të forconte qeverisjen dhe të rikthente 
suksesin ushtarak. 
 
 
Ripërtëritja nën Muratin IV 1623 – 1640 
 
Kur Murati IV u ngjit në fron, shteti ishte në një anarki të plotë politike dhe financiare. 
Shumica e Anadollit dhe e Rumelisë kishte rënë në duart e rebelëve vendës. Armiqtë e 
jashtëm po përgatiteshin të përfitonin nga dobësia e osmanëve. Në përfundim Murati 
arriti të rikthejë shtetin dhe fuqinë ushtarake, si dhe të sigurojë udhëheqjen e nevojshme 
për ta shpëtuar Perandorinë, por atij iu deshën nëntë vjet për të mbrojtur vetveten. Gjatë 
pjesës së parë të mbretërimit të tij, derisa arriti pubertetin më 1632-shin, ai mbeti nën 
zotërimin e udhëheqësve politikë që e kishin sjellë në pushtet. Pasi i mori çështjet vetë në 
dorë, ai u tregua i pamëshirshëm në përforcimin e disiplinës dhe zhdukjen e elementëve 
të dobësisë në shtet. 
 
 
 
Politika e brendshme 
 
Ardhja në fron e Muratit do të thoshte fitore politike për mbështetësit e tij, megjithëse 
mes tyre kishte ende konflikt për të përcaktuar se kush do të mbizotëronte. Më e 
rëndësishmja ndër fituesit ishte nëna e re mbretëreshë, Kësem Sulltana, që ishte dëbuar 
në pallatin e Bajezitit nga paraardhësit e sulltanit të tanishëm. Duke vepruar kryesisht 
përmes kryeeunukut Mustafa aga, nëna mbretëreshë ushtronte tani, ndikim të ndjeshëm 
në oborr, duke shpërndarë shumë nga pasuria e sulltanit për të siguruar mbështetje në 
klasën qeverisëse. Kundërshtarët e saj kryesorë ishin: jeniçerët dhe agallarët spahinj, të 
cilët përdornin trupat e tyre për të mbajtur pushtetin; ulemaja, që punonte për të 
çrrënjosur plotësisht përpjekjet për reforma të Osmanit dhe për të rritur ndikimin në shtet; 
si dhe shkruesit dhe administratorët që nganjëherë, bashkëpunonin me spahinjtë dhe 
ulemanë, por më së shumti punonin nëpërmjet ministrave dhe kryevezirëve që ishin të 
pakënaqur me udhëheqjen e nënës mbretëreshë. Pak pas ngjitjes së Muratit në fron, 
Kësem Sulltana nisi luftën me kryevezirin Kemankesh Ali pasha, duke martuar skllavin e 
saj të dikurshëm, hafiz Ahmet pashain, me bijën e Ahmetit I, Ajshe Sulltanën. Aliu, nga 
ana tjetër, korruptoi ushtarët dhe gardën e pallatit me monedha të prodhuara nga sende të 
shkrira, të marra nga pallati dhe thesari. 
 
 
Rënia e Bagdadit 
 
Ngjarjet në lindje vulosën përfundimisht fatin e Kemankesh Aliut. Abasi I përfitoi nga 
revoltat xhelalije në Anadoll, të cilat i kishin shkëputur thuajse plotësisht lidhjet e 
Stambollit me provincat lindore, si dhe nga një kryengritje e jeniçerëve në Bagdad, për ta 
pushtuar këtë të fundit, duke ndërhyrë për të mbështetur pretendimet e një grupi vendës 
kundër tjetrit (12 janar 1624). Ushtria pushtuese më pas masakroi të gjithë banorët sunitë 
të qytetit që nuk ia dolën të largoheshin. Abasi i zjeu në vaj jeniçerët që kishin 
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bashkëpunuar me të, nisur nga mendimi se nëse ata tradhëtuan sulltanin, me të njëjtën 
lehtësi mund ta tradhëtonin edhe atë. Edhe pjesa e mbetur e Irakut u pushtua shpejt dhe 
safavidët bënë përpara nga perëndimi drejt Anadollit deri në Mardin, ndërsa në duart e 
osmanëve mbetën vetëm Mosuli dhe Basra. 
 
Rënia e Irakut nxiti një reagim të tmerrshëm popullor në Stamboll, ndërsa Murati mundi 
të shpëtonte kokën vetëm duke zëvendësuar Kemankesh Aliun me një personalitet të aftë 
si Çerkes Mehmet pashai. Në Anadoll, guvernatori i Erzurumit, Abaza Mehmet pashai, e 
shfrytëzoi përsëri pakënaqësinë popullore për të ngritur një rebelim edhe më të madh 
kundër sulltanit. Çerkes Mehmeti i mposhti rebelët pranë Kajserisë (5 shtator 1624), por 
Abaza Mehmeti ishte aq i fuqishëm sa ta detyronte kryevezirin që ta rivendoste në 
pozitën e tij në Erzurum, duke i lënë kështu mundësi që të luftonte përsëri. Në vitin 1625, 
osmanët u përpoqën të rifitojnë Badadin, por ndërsa ata shpartalluan ushtrinë safavide 
dhe rrethuan kryeqytetin, mbërritja e shahut me një forcë ndihmëse i detyroi ata të 
tërhiqen pa sukses (26 mars 1626). Iraku verior, sidoqoftë u rimor, duke i vendosur 
osmanët në një pozitë, prej nga mund të kërcënonin safavidët në Kaukaz dhe 
Azerbaixhan. Atëherë Abaza Mehmeti reagoi ndaj rënies së Bagdadit duke nisur një 
revoltë të tretë (korrik 1627), duke e mposhtur përpjekjen osmane për të rrethuar 
Erzurumin (15 tetor – 15 nëntor 1627) përpara se një ekspeditë e dytë e madhe ta 
detyronte të dorëzohej (22 shtator 1629). Në dukje Murati kishte gjithmonë interes të 
dukshëm tek udhëheqësi rebel, të cilin ai e njihte si një komandant tejet të aftë. Për këtë 
arsye, ai e fali Abaza Mehmetin bashkë me njerëzit e tij dhe i përfshiu ata në ushtrinë e 
vet për të pasur kështu përfitim të plotë nga aftësia e tyre. 
 
Kryeveziri Husrev pasha u nxit nga mposhtja e Abaza Mehmetit për të bërë një tjetër 
përpjekje për rimarrjen e Bagdadit. Ndërsa ai marshoi përmes Anadollit jugor drejt 
Azerbajxhanit, ai kërkoi të pengonte mbështetjen popullore për safavidët, duke 
terrorizuar popullsinë mes Konias dhe Halepit, duke masakruar mijëra vetë, përfshirë një 
numër administratorësh osmanë që ngritën zërin, duke i armiqësuar kështu edhe më 
shumë turqit e Anadollit me qeverinë. Husrev pashai arriti të merrte mbështetjen e 
shumicës së udhëheqësve fisnorë kurdë gjatë dimrit dhe hyri më pas në Iranin 
perëndimor. Bagdadi u rrethua shpejt pas kësaj (6 tetor – 14 nëntor 1630), por edhe kësaj 
radhe mungesat në furnizime, disiplina e mangët në ushtrinë sulmuese dhe zbritjet e 
suksesshme plaçkitëse të safavidëve e detyruan Husrevin të tërhiqet pa sukses. 
 
Ndërsa suksesi i safavidëve në Irak vazhdonte, revolta të shumta kundër autoritetit të 
sulltanit u përhapën në mbarë botën arabe, veçanërisht në ato zona, vendndodhja 
gjeografike e të cilave i bënte ato të vështira për t’u arritur. Në Egjipt ata që fituan pushtet 
ishin trupat ushtarake vendëse, të cilët po kontrolloheshin gjithnjë e më shumë nga 
skllevërit mamlukë të nëpunësve osmanë. Pasi formuan shtëpitë e tyre mamluke, 
skllevërit u shfaqën si forca politike mbizotëruese në vend, në fillim duke shfrytëzuar dhe 
më pas duke u zënë vendin zyrtarëve osmanë, duke thithur gjithmonë e më tepër nga të 
ardhurat e taksave që ishin për t’u dërguar në Stamboll dhe në Qytetet e Shenjta. Në 
Jemen, zejdinjtë mundën të kufizojnë autoritetin e guvernatorit në një pjesë shumë të 
vogël të vendit përreth Zabidit, ndërsa morën Sananë dhe pjesën më të madhe të 
brendësisë së vendit për vete (1631). Më në fund, në Malin e Libanit, princi menid 
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Fahrudini II e shtriu dalëngadalë hegjemoninë e tij mbi shumicën e provincës, duke 
zhdukur familjet sunduese rivale dhe duke e zgjeruar pushtetin e tij në zonat kodrinore 
siriane deri në Hauran e Axhlun, duke kërcënuar kështu guvernatorët osmanë të 
Damaskut, si dhe duke fituar kontrollin e rrugëve të vendit për në Hixhaz. 
 
 
Vështirësitë në Krime 
 
Pozita e dobët e Muratit ndikoi gjithashtu tek gjendja në Krime, ku princërit rivalë 
shfrytëzuan mungesën e mbështetjes së fuqishme osmane për hanin Xhanbaj Giraj që ta 
kërcënonin atë, nganjëherë duke siguruar mbështetjen e grupeve rivale osmane në 
Stamboll. Kështu, periudha e parë në pushtet e Xhanbaj Girajit (1610 – 1623) mori fund 
kur kundërshtarët e tij, Mehmet Giraj dhe Shahin Giraj, erdhën në Stamboll dhe morën 
mbështetjen e kryevezirit Mere Hysejin pasha për emërimin e Mehmet Girajit në vend të 
tij. Vëllezërit atëherë u vunë të masakronin të gjithë rivalët e tyre në Krime, gjë që nuk e 
shqetësoi fort Stambollin derisa hani i përmbysur, me mbështetjen e kryeeunukut, përhapi 
historira (të rreme), sipas të cilave sunduesit e rinj ishin gati të pushtonin Kefenë në 
aleancë me safavidët. Murati dërgoi një ekspeditë për të mbrojtur Kefenë, por mbërritja e 
tij bëri që Mehmeti dhe Shahini ta rrethojnë atë me një ushtri të stërmadhe, duke i 
shtrënguar osmanët që të pranojnë Mehmet Girajin si han dhe të lenë Kefenë në duart e tij 
përpara kthimit në Stamboll nga deti (1624). Xhanbaji fitoi, sidoqoftë, mbështetjen e 
Muratit dhe u bë përsëri han (3 qershor 1628), ndërsa një ekspeditë e bashkuar detare-
tokësore i detyroi vëllezërit të ikin për t’u strehuar në Poloni. Atje ata ngritën një ushtri 
me afro 50,000 kozakë dhe tartarë si me ndihmën e polakëve, ashtu edhe të rusëve. 
Mirëpo kur u kthyen në Krime, Xhanbaji i shpartalloi ata në një betejë me një ashpërsi që 
nuk ishte parë kurrë më parë në zonën e Detit të Zi. Vëllezërit u vranë dhe Xhanbaj Giraji 
sundonte tani përsëri pa kundërshtarë, duke pranuar vasalitetin ndaj osmanëve dhe 
mbështetjen e tyre (1628 – 1635). 
 
 
Kryengrijte të ushtarëve 
Një radhë kryengritjesh ushtarake në Rumeli e Anadolli, nga ana tjetër, i mundësuan 
Muratit të fitojë fuqinë e tij vetjake që kishte lakmuar që nga ngjitja në fron. Mungesa në 
rritje e disiplinës në trupat ushtarake të provincave çoi në kryengritje të vazhdueshme, 
nganjëherë për të protestuar ndaj dështimit të qeverisë për të paguar rrogat e tyre, por 
gjithnjë e më shpesh thjesht për të fituar një pjesë më të madhe në plaçkën e grabitur 
popullsisë fatkeqe. Më 1629, kur Husrev pashai u shkarkua si kryevezir për shkak të 
dështimit të tij në Bagdad, ai ia doli të siguronte mbështetjen e jeniçerëve dhe të 
spahinjve duke shkaktuar një radhë kryengritjesh ushtarake. Ndërsa secili vepronte në 
zonën e tij, duket të ketë pasur njëfarë marrëveshjeje për t’u bashkuar në një përpjekje për 
ta rikthyer Husrevin në postin e kryevezirit. Një pjesë e madhe e Anadollit ishte, kështu, 
në revoltë të hapur, kyresisht nën udhëheqjen e njerëzve që vetëm pak kohë më parë 
kishin qenë komandantë të ushtrisë osmane në Stamboll. 
 
Sado të justifikueshme të kenë qenë arsyet për revoltë, reagimi i qeverisë është tejet i 
vështirë për t’u kuptuar përveç nëse pohohet se figurat kryesore politike dëshironin që 
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rebelët të fitonin. Kryeveziri i ri, hafëz Ahmet pashai, e bindi sulltanin dhe Këshillin 
Perandorak se rruga për zgjidhjen e problemit ishte që të urdhëroheshin rebelët dhe të 
gjithë garnizonet e jeniçerëve e të spahinjve që të vinin në Stamboll në mënyrë që të 
gjitha ankesat e tyre të dëgjoheshin dhe të zgjidheshin (18 nëntor 1631). Brenda një kohe 
të shkurtër mijëra ushtarë të padisiplinuar e banditë të harbuar u derdhën në kryeqytet ku 
ata thjesht u shtruan duke vjedhur e duke vrarë sipas qejfit, duke bredhur rrugëve e duke 
ushtruar trysni mbi sulltanin që të dorëzohej ndaj të gjitha kërkesave të tyre. Në një 
përpjekje të dëshpëruar për të qetësuar banditët, Murati shkarkoi nga detyra 17 zyrtarë të 
lartë, përfshirë kryevezirin dhe shejhulislamin Jahja efendi që u shqye menjëherë prej 
ushtarëve para protave të pallatit. Kandidati i rebelëve, Rexhep pasha Topalli (që duket se 
e kishte bindur sulltanin që t’i ftonte rebelët në kryeqytet) u bë kryevezir. Poste të tjera iu 
dhanë bashkëpunëtorëve të tij. Ryshfeti dhe korrupsioni u bënë shumë më të përhapur se 
më parë. Taksat u rritën tej mase. Monedha e zhvlerësua edhe më tepër dhe ushqimi e të 
mirat e tjera shiteshin me ofertat më të larta. Grupe banditësh hynin në pallat sipas 
dëshirës për të këruar e marrë kokën e këtij apo të atij zyrtari. Për njëfarë kohe, rebelët 
mbështetën rrëzimin e Muratit për të sjellë në fron njërin ndër vëllezërit e tij më të vegjël, 
por në përfundim ky doli të ishe një plan i spahinjve i pambështetur nga jeniçerët dhe 
kështu nuk u zbatua kurrë. Krahas vetë banditëve ushtarakë, banda të armatosura të 
shkallëve më të ulëta përfituan nga gjendja për të bredhur nëpër Stamboll duke zhvatur 
plaçkë e gjoba prej të pasurve nën kërcënimin se do t’u digjnin shtëpitë e dyqanet. E 
gjithë kjo ndodhi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, jo vetëm me bastisje e vrasje, por 
edhe me shthurje morale e pirje të hapur të alkoolit, duke i habitur ata që ende besonin në 
fenë islame dhe ndiqnin ritet e saj.1 
 
Sulltan Murati fiton kontrollin 
 
Në përfundim, përçarjet mes rebelëve shpëtuan Muratin, kryeqytetin dhe popullin e tij. 
Rexhep pashai vrau disa udhëheqës rebelë për të ngritur pushtetin dhe pasurinë e tij. 
Udhëheqësit rivalë filluan të shfaqen, duke organizuar grupet jeniçere kundër tij. Tani 
rebelët hynë në Stamboll dhe u përplasën me ata që kishin hyrë aty para tyre dhe që për 
këtë arsye, i njihnin vetes të drejtën për të përfituar pjesën e luanit. Këto ndarje, bashkë 
me një neveri të përgjithshme popullore ndaj mizorive, i dhanë mundësi sulltanit që ta 
shfrytëzonte gjendjen në favorin e vet. Më 18 maj 1632, ai urdhëroi vrasjen e Rexhep 
pashait dhe hedhjen e trupit të tij para portave të pallatit. Kryeveziri i ri, Dysttabani 
Mehmet pasha Shqiptari (Tabanı Yassı Arnavut Mehmet Paşa), këshilltar i afërt i 
sulltanit, drejtoi lëvizjen për të zhdukur rebelët dhe për të fituar fuqi të drejtpërdrejtë për 
sulltanin. Murati u kërkoi të gjithë anëtarëve të trupave ushtarake dhe të klasës qeverisëse 
që ishin në Stamboll që të betoheshin duke i premtuar atij mbështetje kundër banditëve, si 
dhe mbrojtje të të ardhurave dhe shtetasve të sulltanit. Në përfundim, udhëheqësi i çdo 
grupi shënoi emrin në një dokument besnikërie në mbështetje të Muratit.2 
 
 

                                                 
1 Përshkruar në: Naima, III, 101 – 108; Mehmet Halife, Tarih-i Gilmani, f. 42. 

2 Naima, III, 113 – 119; Kâtip Çelebi, Fezleke, II, 143. 
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Reformat e Muratit IV 
 
Tani që kishte trupat kryesore ushtarake pas vetes dhe në një kohë që klasat e ulëta e të 
larta ishin të tejlodhura nga mizoritë e dhjetë viteve më parë, Murati ndodhej në një 
pozitë të mirë për të shpallur autoritetin e tij dhe për të reformuar sistemin osman, 
përpjekje këto që zunë një pjesë të madhe të kohës së mbretërimit të tij. Murati dha 
shembullin për të gjithë reformistët e mëvonshëm “tradicionalistë” duke u orvatur të 
shpëtojë sistemin përmes vënies në punë të institucioneve të vjetra, duke larguar të gjithë 
ata që ishin përpjekur t’i përdornin ato për përfitime vetjake, duke ndjekur, pak a shumë, 
këshillën e këshilltarit të tij, Koçi Beut (shih f. 291 – 292). Duke pranuar pohimin 
themelor të Koçi Beut se institucionet dhe rrugët tradicionale osmane kishin një epërsi 
shumë të madhe ndaj gjithçkaje që ishte zhvilluar në Evropë, Murati dhe reformatorët i 
hoqën qafe të gjithë ata që kundërshtuan të përshtaten dhe u përpoqën të emëronin zyrtarë 
të aftë dhe të ndershëm në vend të tyre. 
 
Hapi i parë ishte zhdukja e atyre që kishin udhëhequr trupat ushtarake në banditizëm. Kjo 
u zbatua me forcë në pak muaj. Pas kësaj, Murati urdhëroi që banditët që kishin mbijetuar 
të spastroheshin nga një ngritje masive e popullit që kishte vuajtur nga dhuna e tyre. 
Kështu pasoi një masakër e përgjithshme e mijëra njerëzve që kishin marrë pjesë në akte 
dhune, ndërsa trupat ushtarake viheshin në kërkim të tyre dhe i ekzekutonin në vend, sapo 
i gjenin. Nëpër provincat e ndryshme, rebelët xhelalinj dhe spahinj u zhdukën gjithashtu 
pa mëshirë dhe në të njëjtën mënyrë, shpesh përmes veprimit masiv popullor në 
mbështetje të jeniçerëve. Guvernatorët riorganizuan dhe reformuan sistemin e timarit, 
duke shkarkuar të gjithë mbajtësit spahinj që nuk ishin të aftë apo nuk dëshironin të 
kryenin shërbimin aktiv ushtarak në shkëmbim të tokave të tyre. Pronat e liruara iu 
kthyen jeniçerëve dhe shumë anëtarëve të bandave rebele xhelalije që ishin bërë banditë, 
kryesisht për shkak të mungesës së posteve ushtarake për ta. Të paktën për atë kohë, 
sistemi i timarit u kthye përsëri në mbështetje financiare dhe politike për një ushtri e 
administratë të fuqishme në mbarë Perandorinë. Brenda një kohe të shkurtër u vendos 
kontrolli i plotë mbi të gjitha degëzimet e klasës qeverisëse. Ryshfeti dhe korrupsioni u 
zhdukën në shkallë të gjerë dhe rregulli e siguria u rivendosën, ndërsa mijëra keqbërës 
paguan me jetë për krimet e tyre. Dukej se Murati, në njëfarë mënyre, kishte bërë të 
mundur të pamundurën dhe kishte risjellë vërtet në jetë sistemin osman. 
 
Murati nuk u ndal as me dhënien fund të trazirave dhe korrupsionit. U bënë përpjekje 
gjithashtu, për të rivendosur atë lloj morali dhe përkushtimi në detyrë që i kishte vënë në 
punë institucionet një shekull më parë. Këto përpjekje u nxitën nga një zjarr i madh që 
bëri shkrumb e hi gati një të tretën e Stambollit, përfshirë të paktën 20,000 dyqane dhe 
shtëpi, kazerma të trupave jeniçere dhe arkiva qeveritare.1 Murati deklaroi se zjarri ishte 
një shenjë hyjnore që tregonte se populli i Perandorisë i ishte larguar rrugës së Zotit dhe 
nëse njerëzit duhet t’i ktheheshin kësaj rruge nëse dëshironin që Perandoria të shpëtojë. 
Me këto qëllime, sulltani ndaloi përdorimin e kafesë dhe të duhanit, të cilat që nga hyrja e 
tyre (përkatësisht në vitet 1555 dhe 1605), ishin bërë shumë të përhapura, veçanërisht 
nëpër kafene, të cilat Murati (me të drejtë) e ndjente se ishin kthyer në qendra të intrigave 

                                                 
1 Kâtip Çelebi, Fezleke, II, 154. 
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dhe revoltave politike. Secili u urdhërua të veshë vetëm rrobën dhe festen, i njihej e drejta 
dhe merita sipas miletit, rangut, klasës, punësimit e të tjera si këto, ndërsa shtetasit e të 
gjitha feve u urdhëruan t’u binden udhëheqësve të tyre, si dhe ligjeve e traditave të veta. 
Gjatë netëve, sulltani dilte në mënyrë të befasishme dhe bridhte rrugëve për të zbuluar 
vetë shkelësit dhe keqbërësit, për të cilët urdhëronte ekzekutim të përbashkët në çast dhe 
trupat e viktimave i linte që të shërbejnë si mësim për të tjerët si ata.1 Murati nxiti 
veprimtaritë kulturore gjatë mbretërimit të tij, por për shmangiet intelektuale apo 
shprehjen e mendimeve të ndryshme pati pak hapësirë. Shumë figura të mëdha letrare 
njohën menjëherë fundin e dhunshëm me urdhër të sulltanit, por kjo i detyrohej në një 
masë të madhe, edhe anëtarësisë së tyre në korpusin e ulemasë, të cilën ai po përpiqej ta 
reformonte. Kur shejhulislami Ahizade Hysejin efendiu protestoi, Murati e shkarkoi atë 
dhe më pas e mbyti (1633). Ai zhduku anëtarë të ulemasë dhe burokratë të ngjashëm 
kurdo që ata i kundërshtuan urdhërat e tij apo kur u akuzuan për krime. Sulltani urdhëroi 
ekzekutimin e Kara Çelebizade Abul Aziz efendiut, një ndër dijetarët më të mëdhenj të 
kohës, sepse në kohën që ishte kadi i Stambollit, ai u bë përgjegjës për mungesën e gjalpit 
në qytet. Vetëm ndërhyrja në çastin e fundit e nënës mbretëreshë e shpëtoi atë. Pak më 
vonë, poeti më i madh i kohës Nefiu (Nef’i), u mbyt me urdhër të sulltanit për shkak të 
fyerjeve satirike që ai u kishte bërë shumë zyrtarëve të lartë në poezitë e tij (27 janar 
1635). 
 
Në mënyrë që të impononte rregullat e tij dhe t’i jepte fund një herë e mirë mungesës së 
disiplinës që ishte vënë re në mbretërimet e mëparshme, Murati ngriti një sistem të gjerë 
spiunazhi në mbarë Perandorinë. Disiplina ushtarake u rivendos; emërimet qeveritare 
bëheshin përsëri sipas aftësive; ryshfetit iu dha fund; dhe pjesa më e madhe e 
rregullimeve dhe kodeve ligjore të Perandorisë respektoheshin. Murati bëri gjithashtu një 
përpjekje të fuqishme për të mbrojtur masën e shtetasve nga abuzimi zyrtar, duke nxjerrë 
një numër rregullsish të reja dhe duke filluar punën për t’i përmbledhur ato në një “Libër 
Drejtësie” (Adaletname), që u vu në zbatim dhe u ruajt edhe në mbretërimet e 
mëvonshme. Sidoqoftë Murati prirej të shkelte më shumë të drejta nga ç’mbronte. Ai 
kishte nevojë për parà që të financonte reformat dhe të paguante për fushatat e veta. Për 
të mbushur thesarin, ai rivendosi gjerësisht sistemin e taksave të fermave, bashkë me 
tagrambledhësit e paguar me rrogë (eminët), në mënyrë që thesari të përfitonte prodhimin 
e plotë të grumbullimeve të tyre. Megjithatë kur lindi nevoja, ai filloi të konfiskonte 
pasuritë e shtetasve të pasur dhe jo shumë të pasur. Politika të tilla kishin shkaktuar kaq 
shumë kaos financiar në mbretërimet e mëparshme. 
 
 
Problemet me Poloninë 
 
Marrëdhëniet osmane me Poloninë mbetën të qeta deri në përfundim të mbretërimit të 
Sigismundit III (1578 – 1638), megjithëse kozakët vazhduan bastisjet e tyre në Krime dhe 
në principata, si dhe në Bosfor, përmes Detit të Zi. Osmanët u përgjigjën duke ndërtuar 
një fortesë të madhe në Oxhzakov (Özü) për të parandaluar arritjen me lehtësi të 
kozakëve në Detin e Zi nëpërmjet grykave të Dniesterit, si dhe duke ripërtërirë 

                                                 
1 Mehmet Halife, Tarih-i Gilmani; Naima III, 162 – 164; BVA, Mühimme, vëll. 85, f. 134 – 135. 
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marrëveshjen e vjetër të paqes me Poloninë në vitin 1630, me shpresën e stabilizimit të 
kufirit të tyre verior. Në vitin 1633, një fushatë e re u ndërmorr kundër polakëve. Kjo i 
detyrohej shumë lutjeve të carit Mihail Romanov (1613 – 1645), që po përpiqej të zbonte 
polakët nga Rusia perëndimore. Një forcë e madhe e drejtuar nga Abaza Mehmeti, shkoi 
përmes Dniesterit dhe rrethoi Kmaniçen (gusht – shtator 1633), por u detyrua të tërhiqet 
pa sukses për shkak të pajisjeve të pamjaftueshme të rrethimit. Murati po përgatitej të 
udhëhiqte vetë një fushatë të re në vitin 1634, kur ai pranoi propozimin e paqes që bëri 
mbreti i ri polak Vladislavi IV (1632 – 1648), në mënyrë që të mund të përqendrohej tek 
Irani. Osmanët pranuan të largojnë fiset tartare, të vendosura në stepat e Bjellgorodit, dhe 
të lejojnë Poloninë të aneksojë territoret e kozakëve zaporogjianë, në mënyrë që t’u jepej 
fund bastisjeve dhe kundërbastisjeve që kishin dëmtuar vazhdimisht marrëveshjet. 
Sidoqoftë duke mos u zënë besë premtimeve të polakëve, sulltani e kundërshtoi kërkesën 
e tyre për shkatërrimin e fortesave të ndërtuara përgjatë të dy anëve të kufijve. Në këtë 
mënyrë, ai do të mund ta mbronte mbisundimin e tij edhe me forcë, nëse kjo do të ishte e 
nevojshme. 
 
 
Ekspedita e Erivanit 
 
Murati ia kushtoi pjesën e mbetur të sundimit të tij dy fushatave të mëdha kundër 
safavidëve. Pasi i katandisi xhelalinjtë si mos më keq dhe ekzekutoi Abaza Mehmetin (24 
gusht 1634), ai vrau edhe katër bijtë e Ahmetiti I për t’u siguruar se nuk do të ndodhnin 
revolta kur ai të mos ishte i pranishëm. Fushatat për në Kaukaz dhe Azerbajxhan qenë në 
fillim shumë të suksesshme. Erivani (8 gusht 1634) dhe Tabrizi (15 shtator) u dorëzuan 
pa qëndresë nga forcat mbrojtëse dhe sulltani siguroi sasi të jashtëzakonshme plaçke 
lufte. Mirëpo edhe një herë, sapo ai ktheu ushtrinë në Stamboll për dimrin, safavidët i 
ripushtuan të dyja provincat, duke mos lejuar kështu arritjen e ndonjë rezultati të 
përhershëm. Murati nuk mundi të nisë një ekspeditë të re në vitin 1637, për shkak të 
diversioneve në veri. Mosmarrëveshjet dinastike në Krime u mundësuan Don Kozakëve 
në shërbimin rus që të marrin Azovin (18 qershor 1637). Veç kësaj, vdekja e Bethlen 
Gaborit (nëntor 1629), princit vasal të Transilvanisë, çoi në mosmarrëveshje për pushtet, 
në të cilat kandidatja e mbështetur nga osmanët, Katerina e Brandenburgut, u mund nga 
kandidati i të shquarve nacionalistë, Gjergj Rakoci (6 tetor 1636), që siguroi më në fund 
miratimin e osmanëve pasi dërgoi në mënyrë të përsëritur siguri për ndjenjat e tij 
antihabsburge. 
 
 
Rimarrja e Bagdadit dhe Traktati i Kasri Shirinit 
 
Problemet në Krime dhe Transilvani e penguan Muratin në synimet e tij për rimarrjen e 
Bagdadit nga persët deri në vitin 1638. Gjatë kësaj kohe, forcat mbrojtëse safavide 
organizuan një mbrojtje të fortë e të zgjatur (15 nëntor – 25 dhjetor 1638), por sulltani më 
në fund tregoi epërsi, duke dërguar në të njëjtën kohë trupa mbi një pjesë të madhe të 
Mesopotamisë për të rivendosur me forcë Islamin sunit dhe për të përzënë që andej 
mullahët shiitë që kishin sunduar gjatë gjysmëshekullit të shkuar. Murati e kaloi dimrin 
në Mosul me qëllim të fushimit në Azerbajxhan një verë më pas, por kur shahu shprehu 
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gatishmërinë për të bërë paqe dhe për të braktisur fortesat e tij përgjatë kufijve të Irakut 
dhe të Anadollit lindor, sulltani hoqi dorë nga planet e tij dhe u kthye në Stamboll. 
Marrëveshja e fundit dhe njëkohësisht përfundimtare mes osmanëve dhe safavidëve, u 
nënshkrua në kampin osman në fushën e Zehabit, pranë Kasri Shirinit (Kasr-ı Şirin). Kjo 
marrëveshje i dha fund luftës që kishte zgjatur për më shumë se një shekull dhe vendosi 
kufijtë që me pak ndryshime, do të mbeteshin të pandryshuar deri në dotët e sotme. Iraku 
iu njoh osmanëve, ndërsa Erivani dhe disa pjesë të Kaukazit që atëherë ishin në duar të 
safavidëve, iu lanë Iranit. Nga ana e tij, Irani premtoi t’u japë fund sulmeve dhe 
përpjekjeve misionare në territorin osman, si dhe të ndalë një herë e përgjithmonë 
dënimin publik të sunitëve që ishte bërë më parë në mbarë Iranin. Sulltani natyrisht, nuk 
siguroi gjithçka që deshi, veçanërisht në Kaukaz dhe Azerbajxhan, por Iraku dhe rruga 
për në Gjirin Persik u rimorën, nxitjeve kryesore të jashtme për revoltë në Anadoll iu pre 
rruga dhe kërcënimi pers në lindje u asnjanësizua, duke e thjeshtësuar në këtë mënyrë, 
jashtëzakonisht situatën për pasardhësit e Muratit lidhur me reformat e brendshme, si dhe 
luftërat në Evropë. 
 
Murati IV vdiq pak pas kësaj ngjarjeje, më 8 shkurt 1640, menjëherë pas kthimit nga 
Bagdadi, mesa duket nga cerma e shiatikut ose si pasojë e të pirit të tepruar. Sundimi i tij 
përbën një sukses të dukshëm. Ai kishte ardhur në fron në një kohë kur Perandoria ishte 
zhytur në çrregullim e rënie të shpejtë. Me forcën e jashtëzakonshme të personalitetit të 
tij dhe me ekzekutimin e mbi 20,000 burrave, ai arriti të sjellë qëndrueshmërinë dhe të 
rikthejë një pjesë të madhe të forcës së Perandorisë, të paktën për njëfarë kohe, duke i 
vonuar në këtë mënyrë pasojat e rënies. 
 
 
Rifillimi i rënies 1640 – 1656 
 
Sukseset e Muratit i mundësuan klasës qeverisëse që të zëvendësojnë atë me të paaftin 
Ibrahim, gjatë mbretërimit të të cilit u rishfaqën shumë nga problemet e vjetra. 
 
 
Sulltan Ibrahimi 1640 – 1648 
 
Sundimi i shkurtër dhe i egër i birit të Kësem Sulltanës me Ahmetin I, sulltan Ibrahimit, i 
shfaqi dhe zmadhoi aq dukshëm sëmundjet që kishin infektuar sistemin osman përpara 
Muratit, saqë asnjë sundimtar i mëvonshëm osman nuk guxoi të marrë emrin e tij apo t’ia 
japë atë bijve të vet. Pasi kishte kaluar një pjesë të madhe të rinisë në frikën e pësimit të 
të njëjtit fat që patën vëllezërit e tij nga duart e Muratit, Ibrahimi u shfaq në fron pa 
arsimin dhe përvojën e qeverisjes, i varur tërësisht nga ata që e rrethonin dhe që 
mundoheshin ta shfrytëzonin gjendjen në të mirë të vet. Në krye të burokratëve, në këtë 
kohë, ishte kryeveziri Kemankesh Kara Mustafa pasha që kishte si kundërshtar kryesor 
njeriun më me ndikim në radhët e ulemasë, tutorin dhe të besuarin e sulltanit, një shejh të 
ri turk nga Safranbolluja, të quajtur Hysejin efendiu dhe të njohur si hoxhë Xhinxhiu. Ajo 
që thurte intriga kundër të dyve në prapaskenë ishte Kësem Sulltana, e cila përpiqej të 
rifitonte pushtetin që Murati IV ia kishte mohuar, shpesh në aleancë me hoxhë 
Xhinxhiun, me shtatë gratë dhe motrat e sulltanit dhe me komandantët (agallarët) e 
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trupave ushtarake, që kishin hyrë në lojë për të konkuruar forcat politike dhe për të 
rifituar ndikimin që ushtria kishte pasur gjatë shekullit të mëparshëm. Duke e ndjerë 
veten të zënë ngushtë mes aspiruesve të shumtë për pushtet dhe mungesës së forcës e 
guximit të nevojshëm për t’i përdorur apo kontrolluar ata, Ibrahimi synoi të ndikonte tek 
ata duke u siguruar pasuri të stërmëdha dhe të ardhura të shumta, ndërsa vetë kalonte 
pjesën më të madhe të kohës duke u dhënë pas kënaqësive të haremit të tij. Brenda një 
kohe të shkurtër, tepricat e thesarit, të fituara nga fushatat e suksesshme të Muratit, nga 
rivendosja e sigurisë dhe e sistemit të vjetër të taksave, u zhdukën pa nam e pa nishan dhe 
nëpunësit e Ibrahimit u shtrënguan të përdorin konfiskimet e detyruara dhe zhvlerësimin 
e monedhës për të kënaqur babëzinë e zotërisë dhe të atyre që e rrethonin atë. 
Korrupsioni u rrit përsëri; thesari mbeti i zbrazur në të shumtën e kohës; rrogat dhe 
shpërblimet nuk ishte e mundur të paguhen; ushtarët dhe burokratët u bënë kryeneçë dhe 
vetëm ryshfetet që paguanin udhëheqësit e tyre i ndalnin ata nga të ngriturit krye dhe nga 
të shprehurit e pakënaqësisë. 
 
E vetmja periudhë e qëndrueshme e sundimit të Ibrahimit u pa në fillim, kur qeveria 
vazhdonte të kontrollohej nga kryeveziri i fundit i Muratit IV (1638 – 1644), Kemankesh 
Kara Mustafa pasha, arkitekti kryesor i Traktatit të Kasri Shirinit. Në atë kohë Kara 
Mustafai vazhdoi politikat reformuese të Muratit, duke kontrolluar inflacionin përmes 
rritjes së përmbajtjes së arit dhe argjendit në monedhë dhe duke ulur shpenzimet e tepërta 
të qeverisë, si dhe numrin e jeniçerëve dhe spahinjve me rrogë. Kadastra të reja toke të 
tatueshme u zbatuan për herë të parë në afro një gjysmë shekulli, ndërsa vlerësimet e 
taksave u bënë përsëri sipas prodhimit që jepte çdo parcelë toke. Tagrambledhësit e 
korruptuar u zëvendësuan dhe të ardhurat nga taksat u ngritën gjerësisht në nivelet e tyre 
të mëparshme. Buxheti u balancua, rrogat paguheshin përsëri rregullisht dhe inflacioni u 
vu nën kontroll. Kryeveziri e ruajti paqen e sapovendosur me Iranin, përpjekjet për 
revolta në provinca u shtypën dhe në bashkëpunim me tartarët e Krimesë, kozakët u 
dëbuan nga Azovi (1642), duke bërë që të dështojnë përsëri përpjekjet e Moskës për të 
siguruar një vend në Detin e Zi. Marrëdhëniet me Venedikun u rivendosën, ndërsa një 
marrëveshje e re u nënshkrua me Poloninë për të parandaluar rishfaqjen e përplasjeve të 
vjetra kufitare. Mirëpo pozita mbizotëruese e kryevezirit, bashkë me reformat e zbatuara 
prej tij, zemëruan shumëkënd në oborrin osman. Sulltani e ndjeu veten keq për shkak të 
paaftësisë së tij për të kontrolluar çështjet. Nëna mbretëreshë filloi të merrej me intriga 
kundër kryevezirit kur e pa se nuk ishte në gjendje ta shfrytëzonte apo ta kontrollonte atë. 
Të gjithë ata, rrogat e të cilëve ishin pakësuar apo eliminuar nga reformat e tij në buxhet, 
iu bashkuan opozitës. Në fillim ata u munduan të veprojnë duke nxitur revoltën e njërit 
prej kundërshtarëve të tij politikë Nasuh pashazade Hysejin pashait që ishte dërguar në 
Halep si guvernator për t’u mbajtur larg. Shumë shpejt, ai ngriti atje një ushtri të madhe 
dhe kërcënoi se do të marshonte drejt Stambollit nëse miqve të tij atje nuk u jepeshin 
pozita të rëndësishme dhe të ardhura. Kur kryeveziri kundërshtoi, ai udhëhoqi ushtrinë e 
tij përmes Anadollit dhe ndoqi rrugën për në Izmit (Nice), por kryeveziri iu përgjigj me të 
njëjtën gjuhë kësaj gjendjeje. Ai udhëhoqi garnizonin e Stambollit përmes Bosforit dhe i 
shpartalloi forcat e Nasuh pashait, duke e shtypur përkohësisht opozitën (26 qershor 
1643). 
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Tani që sulltani ishte ende i dobët dhe për më tepër i sëmurë, ndërsa kryeveziri po bënte 
përpara me reformat buxhetore më fuqishëm se kurrë, opozita u mblodh rreth tutorit të 
sulltanit, hoxhë Xhinxhiut, që përdori ndikimin e tij për të nxitur sulltanin kundër Kara 
Mustafait, duke e dobësuar këtë të fundit përmes largimit të njerëzve të tij nga pozitat e 
pushtetit. Kryeveziri u mundua të përgjigjej duke nxitur jeniçerët në revoltë jashtë dyerve 
të pallatit, por sulltani e përdori këtë incident për ta kapur dhe ekzekutuar atë (31 janar 
1644). 
 
 
Ekspedita e Kretës 
 
Kemankesh Kara Mustafai u pasua nga një radhë kryevezirësh që ishin kukulla në duart e 
hoxhë Xhinxhiut. Me shpresën e rimbushjes së thesarit, nëna mbretëreshë dhe njerëzit e 
saj e bindën sulltanin se një përpjekje për t’i marrë Kretën, Venedikut do të ishte një 
mendim i mirë, pasi kjo do t’u jepte fund sulmeve pirate kundër brigjeve dhe anijeve 
osmane. Venediku në të vërtetë, u kundërvihej veprimtarive pirate, por ai nuk dëshironte 
t’u mbyllte portat e tij anijeve që vepronin në emër të Krishterimit. 
 
Lufta nisi në shtator 1644, kur një anije që bartte shumë figura udhëheqëse u kap nga 
piratët gjatë rrugës për në pelegrinazh. Piratët i sollën robërit, bashkë me plaçkën e 
rrëmbyer, në ishkullin e Kerpesë (Karpatos) në verilindje të Kretës. Ibrahimi mblodhi një 
flotë të madhe me afro 400 anije dhe me mbi 100,000 ushtarë. Objektivat e kësaj flote u 
maskuan me deklarimet se ajo synonte të shkonte në Maltë, por ajo filloi zbritjen në 
Kretë më 24 qershor 1645. Një mbështetje e madhe u mor nga popullsia vendëse greke, e 
cila ishte prej kohësh shumë e acaruar nga sundimi i rreptë i venedikasve, si dhe nga 
shtypja e klerit katolik. Brenda një kohe të shkurtër, porta e madhe e Hanias (Canea) u 
mor (19 gusht), bashkë me një sasi të madhe topash venedikas dhe furnizimesh ushtarake. 
Kjo përbënte vërtet një fitore shumë të rëndësishme. Sidoqoftë flota osmane dhe shumica 
e ushtrisë pushtuese e la pastaj ishullin për t’u kthyer në shtëpitë e tyre në Anadoll për 
dimër, duke lënë një garnizon relativisht të vogël me 12,000 vetë për të mbrojtur Hanian 
deri në pranverë. Ndërkohë Venediku u përgjigj duke marrë ndihmën e papës për 
grumbullimin e një flote të re të krishterë. Menjëherë pas kësaj, shumica e komandantëve 
që kishin arritur fitoren u shpërblyen me ekzekutim, mesa duket për shkak të 
pakënaqësisë së nënës mbretëreshë, të hoxhë Xhinxhiut madje edhe të sulltanit për atë që 
ata gjykuan të ishte plaçkë e pamjaftueshme lufte.1 Komandanti i ri që emëroi sulltani 
ishte një ish-kryevezir i paaftë, Semin Mehmet pashai, i cili sapo rifilloi sulmin në korrik 
të 1646-ës, harxhoi më të shumtën e kohës në përpjekjet për të siguruar plaçkë lufte e 
pozita për njerëzit e vet. Përpjekja për të shtënë në dorë pjesën që kishte mbetur nga 
Kreta, për këtë arsye degjeneroi në një rrethim të zgjatur e rraskapitës të Kandisë, 
kryeqytetit të ishullit (filluar më 7 korrik 1647), ndërsa komandantët shkonin e vinin njëri 
pas tjetrit sipas diktatit të politikës në Stamboll. 
 
Rrethimi i Kandisë, në të vërtetë u shtri shumë përtej mbretërimit të Ibrahimit, deri në atë 
të pasuesit të tij, Mehmetit IV. Fakti se të dy palët ishin në gjendje të qëndronin kaq gjatë, 
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tregon se pavarësisht nga elementët e rënies, si Perandoria Osmane, ashtu edhe Venediku 
kishin ende pasuri të mjaftueshme në zotërim. Venediku e kishte marrë veten mirë pas 
gjendjes së keqe, të shkaktuar nga mbyllja e rrugëve tregtare të Lindjes së Mesme në 
fillim të shekullit të gjashtëmbëdhjetë. Të gjitha humbjet që ai kishte pësuar, ishin shlyer 
në shkallë të gjerë nëpërmjet shtrirjes së tregtisë së tij në Perandorinë Osmane. Ai jo 
vetëm që qe në gjendje të mbahet fort në Kretë, por mundi gjithashtu të sulmonte herë 
pas here brigjet osmane të Adriatikut dhe të bllokonte Dardanelet (24 prill – 26 maj 
1648), duke e hedhur Stambollin në panik dhe duke çuar në rënien e Ibrahimit pas një 
qëndrimi prej vetëm tetë vjetësh në fron. 
 
 
Vazhdimi i rënies së brendshme 
 
Në të njëjtën kohë, gjendja brenda Perandorisë po shkonte keq e më keq. Pas vdekjes së 
Kemankesh Kara Mustafait, pasionet dhe çmenduritë e sulltanit u bënë të njohura aq 
gjerësisht, saqë ai filloi të njihej në popull me emrin “Ibrahimi i Luajtur” (Deli İbrahim). 
Duke qenë se ishte i vetmi mashkull që kishte mbijetuar në linjën osmane në kohën e 
ngjitjes së tij në fron, Ibrahimi u përkushtua jashtëzakonisht pas një radhe të gjatë grash 
pa kurorë, të cilave ai u njohu përparësi në atë masë, sa ndikimi i tyre u bë i ndjeshëm në 
mbarë shtetin osman. Grave të tij të preferuara iu paracaktuan shumë pozita të 
mirëpaguara e pensione, përfshirë vendin e guvernatorit të Damaskut dhe sanxhaqet e 
Nikopolisë e të Hamit.1 Ai i martoi, gjithashtu edhe bijat e tij në moshë të hershme me 
ministra të rëndësishëm, duke u dhënë këtyre prona dhe të ardhura të jashtëzakonshme 
për të pasur besnikërinë dhe mbështetjen e tyre. Disa nga gratë pa kurorë dhe bijat e tij 
formuan grupimet e tyre, duke ia shtuar edhe më tepër barrën ngatërresave të kohës. 
 
Ibrahimi ishte veçanërisht i dhënë pas gëzofëve e mëndafsheve dhe zyrtarët e tij 
përdornin çdo mjet të mundshëm për të kënaqur trillet e tij. Pellushi i rëndë mbulonte 
muret dhe tavanet e Pallatit të Topkapësë, si dhe vilat (köşk) në afërsi të tij. Gëzofë të 
pasur u dhuroheshin zyrtarëve kur merrnin postet e tyre dhe prej tyre pritej që ata të 
kthenin më shumë gëzofë e dhurata në shkëmbim të këtyre ndereve. Në përfundim, 
çmimi i gjithë këtyre paguhej nga shtetasit e pafat. Meqë pjesa e madhe e gëzofëve vinin 
nga Rusia, tregtia me Moskën u bë për herë të parë e rëndësishme, ndërsa shumë nga ari e 
argjendi i Perandorisë u nis në udhë drejt veriut për të paguar koleksionin e gëzofit të 
sulltanit. Ryshfeti ishte i përditshëm dhe çdo zyrtar impononte sa më shumë detyrime të 
paligjshme financiare që të ishte e mundur për të shpërblyer eprorët. Monedhat u 
zhvlerësuan përsëri; rebelët e provincave u ngritën e futën në dorë pjesën më të madhe të 
të ardhurave nga taksat; të ardhurat që arrinin në thesarin e shtetit shkonin për të paguar 
trillet e teprimet e sulltanit; veç pak lihej për të paguar rrogat; dhe burokratë e ushtarë në 
shkëmbim të kësaj shtrëngonin shtetasit përmes detyrimeve të veta financiare. Rrethimi i 
Kandisë nuk u shty energjikisht përpara, pasi zyrtarë të korruptuar në Stamboll dhe 
oficerë në Kretë po përfitonin nga ato pak të ardhura që siguroheshin për ushtrinë 
rrethuese. 
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Kjo gjendje nuk i shqetësoi jeniçerët dhe ulemanë derisa kryeveziri, Ahmet pashai, nuk 
kërkoi prej tyre gëzofë dhe ryshfete shtesë. Ata u mblodhën përpara pallatit për të kërkuar 
shkarkimin e tij. Kur sulltani kundërshtoi, ata e rrëzuan atë nga froni për të sjellë në fuqi 
princ Mehmetin (i lindur nga Turhan Hatixhe Sulltana, një skllave ruse). Kjo e hidhëroi 
shumë Kësem Sulltanën që në çastin e fundit, u mundua të mbante në fron Ibrahimin 
duke premtuar se do të plotësoheshin kërkesat e udhëheqësve të revoltës vetëm nëse ajo 
do të lihej në një pozitë të pushtetshme (8 gusht 1648). Mirëpo kësaj radhe nuk i eci. 
Ibrahimi u burgos në apartamentet e tij në pallat. Kjo e çekuilibroi atë mendërisht dhe 
shkaktoi tek ai një zemërim të paparë, aq sa u urdhërua mbytja e tij nëpërmjet një fetvaje 
të shejhulislamit, duke i dhënë fund kështu njërit prej sundimeve më të turpshëm në 
historinë osmane. 
 
 
Ardhja në fron e Mehmetit IV 1648 – 1687 
 
Kur Mehmeti IV erdhi në fron, gjendja nuk ishte aspak premtuese. Duke qenë biri i një të 
çmenduri dhe për më tepër vetëm në moshën gjashtë vjeçare, sulltani i ri dukej se nuk 
kishte asnjë rrugë tjetër, veçse të kthehej në kukull në duart e atyre që e sollën në pushtet. 
Në të vërtetë, një javë pas ardhjes së tij në fron, nisi një përplasje e ashpër mes 
udhëheqësve të ndryshëm politikë, nënës së tij dhe kryevezirit, Sofu Mehmet pasha, si 
dhe mes trupave më të fuqishme ushtarake në kryeqytet, jeniçerëve dhe spahinjve të 
Portës. Sofu Mehmeti u përpoq të mbajë pushtetin duke zvogëluar teprimet, për të cilat ai 
ishte kritikuar në fund të mbretërimit të Ibrahimit, duke i dhënë fund sistemit të 
rekrutimit të devshirmesë dhe duke larguar shumicën e skllevërve të rinj të pallatit (iç 
oğlanlar), të cilët tradicionalisht, u kishin shërbyer sulltanëve dhe u kishin shkuar pas 
qejfeve të tyre. U bënë gjithashtu përpjekje edhe për të rritur të ardhurat e thesarit, duke 
shfuqizuar monopolet e vendosura mbi detyrat doganore të Perandorisë, si dhe mbi 
kripën e duhanin, duke emëruar punonjës me rrogë për të mbledhur të ardhurat e tyre për 
thesarin.1 Sofu Mehmeti kërkoi të ngrinte pushtetin e tij duke fituar mbështetjen e 
jeniçerëve, të cilët ishin bashkuar me spahinjtë kundër sulltan Ibrahimit. Ai u mundua t’i 
përçante ata nëpërmjet kthimit tek jeniçerët të 1000 posteve që mbaheshin më parë nga 
spahinjtë. Sidoqoftë nga lufta për pushtet, jeniçerët përfituan më shumë se Sofu Mehmeti. 
Agallarët e jeniçerëve e shfrytëzuan gjendjen për të përforcuar pozitat e veta. Në 
shkëmbim të shtypjes së rebelëve, ata siguruan shumicën e posteve kryesore të shtetit e të 
pallatit, si dhe monopolin mbi pjesën më të madhe të tregtisë së Stambollit, duke fituar 
pasuri e fuqi të ndjeshme. Hoxhë Xhinxhiu u burgos dhe më në fund u ekzekutua (29 
tetor 1648), ndërsa korpusi i jeniçerëve e ndau pasurinë e tij për ta përdorur si shpërblim 
shtesë. Atëherë Sofu Mehmeti nisi mosmarrëveshjet me aleatët e tij të mëparshëm. Ai i 
liroi udhëheqësit spahinj në një përpjekje për të rivendosur ekuilibrin e pushtetit dhe ftoi 
xhelalinjtë e Anadollit që të vijnë në Stamboll për “të shpëtuar sulltanin” nga tiranët 
jeniçerë. Jeniçerët u përgjigjën duke përdorur rrethimin venedikas të Dardaneleve (24 maj 
1648 – 21 maj 1649) për të siguruar shkarkimin dhe zëvendësimin e tij me udhëheqësin e 
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tyre, Kara Murat again (21 maj 1649), duke e çuar, kështu, në kulmin e saj atë periudhë të 
historisë osmane që njihet me emërtimin “Sulltanati i Agallarëve”.1 
 
 
Sulltanati i Agallarëve 1648 – 1651 
 
Ndërsa Stambolli ishte në duart e agallarëve, Anadolli u bë pre e një radhe udhëheqësish 
të rinj xhelalinj, të nxitur dhe të mbështetur nga spahinjtë, të cilët po kanalizonin tani në 
favor të tyre, një zemërim të përgjithshëm ndaj keqqeverisjes së agallarëve. Pikërisht këta 
xhelalinj e lëkundën sulltanatin aq sa të impononin emërimin e një dinastie kryevezirësh 
të aftë për të reformuar dhe shpëtuar shtetin nga armiqtë e tij. Në kryeqytet, shtypja e 
agallarëve u rrit e u bë më e rreptë, ndërsa ata u ndanë në dy parti dhe filluan të krijojnë 
aleanca me grupet kundërshtare brenda haremit, e madje, edhe me xhelalinjtë. Kësem 
Sulltana në përgjithësi, mbështeste Kara Muratin, ndërsa kundërshtarja e saj kryesore në 
harem, e ëma e Mehmetit, Turhan Hatixhe Sulltana, lidhte aleanca me kundërshtarët e saj 
në korpusin e jeniçerëve, të udhëhequr nga komandanti i tyre, Bektash agai. Përçarja u 
përhap shpejt në mbarë Perandorinë dhe u pasqyrua me ndarje që erdhën si pasojë brenda 
ushtrisë, duke i dëmtuar edhe më tej forcat osmane në Kretë. Në pranverën e vitit 1650, 
venedikasit bllokuan Dardanelet. Pasi flota osmane nuk mundi të çante pengesën, 
kundërshtarët e Kara Muratit e shfrytëzuan këtë për ta detyruar atë që të japë dorëheqjen, 
duke e zëvendësuar me Abaza Melek Ahmet pashain (5 gusht 1650), që ishte shumë më i 
epshëm.2 Ai u vu nën kontrollin e plotë të agallarëve, të cilët formuan kabinetin e vërtetë 
të shtetit, duke ndërruar zyrtarët sa më shpejt që të ishte e mundur për të siguruar ryshfete 
nga çdo emërim i ri. 
 
Në këtë situatë politike kaotike në majat e shtetit, gjendja e thesarit u përkeqësua. E 
vetmja rrugë që i mbeti qeverisë ishte zhvlerësimi i mëtejshëm i monedhës dhe mbledhja 
e “taksave rritëse” për dy vjet e më shumë, duke i shtypur edhe më tepër taksapaguesit, 
ndërsa rrogat paguheshin sipas shumave të caktuara me monedhat e vjetra që ishin më të 
vlefshme. Inflacioni u bë i pandalshëm. Në qytete nuk vinte më ushqim.Uria dhe mjerimi 
u përhapën kudo dhe Perandoria dukej gati për t’u rrënuar në dimrin e viteve 1650 – 
1651. Si për ta ndërlikuar edhe më tej gjendjen dhe për t’i shtuar vështirësitë, një flotë 
osmane që u mundua të thyejë bllokimin e Dardaneleve për t’u dërguar furnizime forcave 
ekspedicionare në Kretë, u shpartallua e u shkërmoq nga armiku larg Naksosit, duke 
shkaktuar një rebelim të madh popullor në Stamboll (21 gusht 1651).3 Sijavush pashai 
(Siyavuş Paşa), i mbështetur nga Turhan Sulltana, e shfrytëzoi këtë gjendje për të 
zëvendësuar Melek Ahmet pashain si kryevezir, ndërsa Kësem Sulltana dhe mbështetësit 
e saj u përpoqën të shpëtojnë vetveten duke komplotuar për të helmuar sulltanin dhe për 
ta zëvendësuar atë me kushëririn e tij, princin e çmendur, Sulejmanin. Mirëpo Turhan 
Sulltana, e mbështetur nga eunukët e zinj të pallatit dhe shërbëtorët personalë të sulltanit, 

                                                 
1 Naima, IV, 400. 

2 Naima, V, 12. 

3 Naima, V, 98 – 102.  
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mësuan për komplotin në çastin e fundit dhe kundërvepruan shpejt duke e mbytur Kësem 
Sulltanën përpara se mbështetësit e saj të mund të hynin në pallat (nata e 2-3 shtatorit 
1651), duke i dhënë fund kështu, në mënyrë të dhunshme sundimit të saj në harem e në 
shtet; sundim ky që ishte shtrirë në kohë në mbretërimet e katër sulltanëve.1 Sulltan 
Mehmeti, i frymëzuar nga Turhan Sulltana, e shfrytëzoi ngjarjen për t’i dhënë fund 
Sulltanatit të Agallarëve, duke i ekzekutuar ata që ishin përzier drejtpërsëdrejti, por duke 
u mjaftuar vetëm me shpërnguljen e udhëheqësve të mbetur, në mënyrë që të mos jepej 
një shembull i keq që të mund të përdorej më pas kundër tij. 
 
 
Ngritja e Sulejman agait 
 
Megjithëse personazhet ndryshuan, komploti mbeti thuajse i njëjtë. Turhan Sulltana dhe 
mbështetësit e saj kontrollonin tani qeverinë në aleancë me kryeeunukun e Portës 
(daru’s-saade ağası), Lala Sulejman again, që kishte luajtur një rol të rëndësishëm në 
dhënien fund të qeverisjes së agallarëve ushtarakë. Një i moshuar e i dobët si Mehmet 
pasha gjeorgjiani (Gürcü Mehmet Paşa) u bë kryevezir (30 nëntor 1651), por ai ishte 
tërësisht nën kontrollin e duumverate-së në sundim. Inflacioni u përhap ndërsa xhelalinjtë 
morën në zotërim fshatrat. Bllokimi venedikas i Dardaneleve jo vetëm që e ndërpreu 
dërgimin e furnizimeve në Kretë, por u bë pengesë edhe për sjelljen me anije në Stamboll 
të drithit nga Egjipti e Siria. Edhe një herë turma në Stamboll po ngrinte krye, ndërsa 
jeniçerët u bashkuan përsëri me spahinjtë në një gjendje, në të cilën rrogat e tyre patën 
më pak vlerë dhe erdhën me vonesë. Sulejman agai dhe Turhan Sulltana kuptuan se 
kërkohej udhëheqje e fortë nëse donin që të shpëtohet Perandoria që i mbështeste ata. 
Ndërsa i trembeshin humbjes së pritshme të pushtetit politik, ata më në fund, pranuan të 
zëvendësojnë Mehmet gjeorgjianin me guvernatorin e dikurshëm të Egjiptit, Tarhonxhu 
Ahmet pashain, që kishte dhënë prova si një administrator i aftë dhe ushtarak me aftësi të 
veçanta pikërisht në zgjidhjen e problemeve financiare që Perandoria tani po përjetonte.2 
 
 
 
Regjimi i Tarhonxhu Ahmet pashait, 20 qershor 1652 – 31 mars 1653 
 
Koha e shkurtër, por tejet e efektshme e Tarhonxhu Ahmetit në postin e kryevezirit tregoi 
se sa shumë mund të bëhej ende për ta ruajtur Perandorinë nën udhëheqjen e vet. Atij iu 
la thuajse dorë e lirë për të marrë Kretën, për të ringritur flotën dhe për të siguruar fondet 
e nevojshme për të përballuar shpenzimet e shtetit, me premtimin se ai do të mund të 
grumbullonte të gjithë paratë që individët i detyroheshin thesarit, pavarësisht nëse këta i 
përkisnin klasës qeverisëse apo ishin shtetas të thjeshtë, si dhe do të mund të eliminonte 
të gjithë postet dhe rrogat e panevojshme që ishin krijuar për arsye politike. 
 

                                                 
1 Naima, V, 108 – 109, 115; Kâtip Çelebi, Fezleke, II, 376. 

2 Naima, V, 203 – 216, 223. 
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Sikurse Murati IV, Tarhonxhu Ahmeti besonte se vetëm forca dhe kërcënimet me forcën 
mund të sillnin rezultatet e duhura, por ai vinte re gjithashtu se pozita e tij politike ishte e 
dobët. Kështu, në vend që të fitonte armiqësinë e njërit apo tjetrit nga grupet kryesore 
politike duke vrarë disa nga anëtarët e tyre, ai i siguroi rezultatet që kishte nevojë duke 
marrë zvarrë disa qindra njerëz të rëndomtë nga burgjet e Stambollit dhe duke u prerë 
atyre kokat në sheshe të hapura, në mënyrë që të trembte më të mëdhenjtë apo të 
ngjashmit me ta me egërsinë dhe vendosmërinë e tij për të zhdukur keqbërësit me çdo 
kusht. 
 
Më pas, Tarhonxhu Ahmeti u hyri llogarive të thesarit perandorak, si dhe të të gjitha 
institucioneve, si kantieret, depot e armëve, kuzhinat e sulltanit e të tjera si këto, dhe arriti 
të rrëmbente me pahir e të vinte në vend të gjitha shumat e vjedhura më parë nga njerëzit 
me pushtet, përfshirë edhe vetë Turhane Sulltanën, ndërsa në të njëjtën kohë, zbatoi 
dënime të pamëshirshme në rastet e ryshfetit e të korrupsionit. Prona të mëdha, të 
mbajtura nga anëtarët udhëheqës të pallatit dhe të shërbimeve perandorake, u konfiskuan 
bashkë me qindra timare të mbajtura nga njerëz të paaftë apo të pavullnetshëm për të 
përmbushur detyrimet ushtarake që u kërkoheshin në shkëmbim të pronave. Këto u 
shpërndanë përsëri si ferma taksash, ndërsa pjesë të mëdha të të ardhurave të siguruara 
prej tyre nisën të hynin tani në thesar. Provinca e sanxhaqe të tëra gjithashtu, u caktuan si 
ferma taksash, ashtu siç kishin qenë Egjipti dhe Siria që nga fillimi i shekullit të 
gjashtëmbëdhjetë, me zyrtarët e tyre kryesorë që bënin oferta çmimesh për postet e tyre 
dhe që u kërkohej të paguanin në thesar një pjesë të konsiderueshme të të ardhurave të 
pritshme qysh përpara se ata të merrnin emërimet. 
 
Veç kësaj, Tarhonxhu Ahmeti ishte kryeveziri i parë që përgatiti një buxhet perandorak 
që më parë për vitin financiar, duke i lidhur shpenzimet e sektorëve të ndryshëm me të 
ardhurat e pritshme dhe duke u përpjekur të parandalojë të gjitha shpenzimet përtej këtyre 
vlerësimeve; gjë që përbën strukturën themelore të sistemit financiar të shtetit 
bashkëkohor. Natyrisht që osmanët kishin përgatitur buxhete shtetërore që në kohët e 
hershme, por ato ishin vetëm llogari të asaj që ishte bërë në vitet e shkuara financiare dhe 
nuk përbënin udhëzime për veprimet në vijim apo ato të ardhshme. Për të balancuar 
buxhetin dhe për të siguruar të ardhura për veprimtaritë e nevojshme të qeverisjes, 
Tarhonxhu Ahmeti imponoi taksa të reja të rënda mbi zyrtarët dhe shpiku taksat e reja të 
mullirit (değirmen) dhe të ekonomisë shtëpiake (hane) që iu imponuan individëve në 
mënyrë që ata të mund të ndanin së bashku ngarkesën.1 Reformat po ecnin me sukses të 
ndjeshëm deri kur kryeveziri vendosi të zhdukte një të tretën e posteve, në të cilët 
qëndronin të emëruar anëtarë të klasës qeverisëse. Kjo kërcënoi rëndë pikën më të dobët 
të pozitave të tyre të privilegjuara dhe i bëri ata të bashkohen kundër tij, të përhapin zëra 
të rremë se ai po thurte plane për të rrëzuar sulltanin për të sjellë në fron vëllain e tij, 
princ Sulejmanin dhe më në fund, arritën të sigurojnë ekzekutimin e tij (21 mars 1653). 
Kështu, përpjekja e dytë e madhe osmane për reformë në shekullin e shtatëmbëdhjetë u la 
në mes në një kohë kur sapo kishte nisur të jepte frytet e para, por politika, metoda dhe 
rezultatet mbetën si shembuj për çastet kur kriza të reja lindën jo shumë vonë pas këtyre 
ngjarjeve. 

                                                 
1 Naima, V, 278. 
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Rifillimi i kaosit politik 1653 – 1656 
 
Pasi Sulejman agai dhe Turhan Sulltana rifituan kontrollin, gjendja u kthye përsëri siç 
kishte qenë përpara regjimit të shkurtër të Tarhonxhu Ahmetit. Kryevezirët e korruptuar e 
të paaftë ndoqën njëri-tjetrin. Dervish Mehmet pashai arriti të balanconte buxhetin për 
njëfarë kohe, duke keqtrajtuar e vrarë mbështetësit e paraardhësve të tij dhe duke 
konfiskuar pasuritë e tyre.1 Kryeadmirali i tij, Kara Murat pashai, gjithashtu mundi të 
mblidhte një flotë të dërguar nga vasalët e sulltanit në Afrikën e Veriut dhe të dëbonte 
venedikasit nga Dardanelet, duke siguruar ushqim të mjaftueshëm nga Egjipti dhe duke 
pakësuar kështu ndjeshëm pakënaqësinë popullore në Stamboll. Megjithatë Dervish 
Mehmeti ishte shumë i moshuar dhe vuante nga paraliza. Për më tepër, nëna mbretëreshë 
kishte kohë që thurte plane për ta zëvendësuar atë. Motra e sulltanit, Aishe Sulltana, u 
bashkua me kryeeunukun për të siguruar emërimin e burrit të saj, Ibshir Mustafa pashait, 
guvernator i Sirisë (28 tetor 1654). Mirëpo Ibshir Mustafai ishte nipi i rebelit të vjetër 
xhelali, Abaza Mehmet pashait dhe ai kishte ngritur një ushtri rrethuese xhelalije përreth 
Sivasit përpara se të dërgohej në Siri në një përpjekje për të dobësuar forcën e tij. Tani ai 
e përdori emërimin e ri për të marrë mbështetjen e spahinjve dhe udhëheqësve xhelalinj të 
Anadollit, duke u premtuar atyre të ardhura e poste të reja në shkëmbim të mbështetjes 
kundër opozitës jeniçere në Stamboll. Sapo mori në dorë postin e kryevezirit, 
mbështetësit e tij e shkretuan kryeqytetin. Kur pa se thesari nuk kishte parà të 
mjaftueshme për të paguar spahinjtë në ushtrinë e tij personale, ai i lejoi ata të marrin 
mbështetje drejtpërdrejt nga populli, megjithë kundërshtimin e jeniçerëve. Atëherë Kara 
Murati e shfrytëzoi këtë gjendje në përfitim të vet, duke vënë jeniçerët që t’i presin kokën 
Ibshir Mustafait dhe të sigurojnë emërimin e tij si kryevezir (11 maj 1655) në shkëmbim 
të premtimeve se ai ai do t’u kthente të gjitha pronat e konfiskuara dhe do t’i kthente 
spahinjtë në Anadoll.2 
 
Sidoqoftë koha e shkurtër në pushtet e Kara Muratit nuk qe më e mirë se ajo e 
pararendësve të tij (11 maj – 19 gusht 1655). Ai i shpërbleu jeniçerët për mbështetjen e 
tyre, duke i dhënë fund kufizimeve të Tarhonxhu Ahmetit në numrin e tyre. Kjo e rriti 
ndjeshëm forcën e tyre numerike, por dobësoi disiplinën dhe aftësinë e tyre për të luftuar, 
ndërsa rrogat që paguheshin nga thesari u shtuan. Kthimi në Anadoll i njerëzve të Ibshir 
pashait çoi në një rritje të revoltave xhelalije, si dhe të revoltave të tjera, jo vetëm në 
Anadoll, por edhe në Siri e Iran, shpesh me lejimin në heshtje të zyrtarëve vendorë 
osmanë dhe të udhëheqësve ushtarakë.3 Më në fund, jeniçerët dhe spahinjtë u bashkuan 
në një revoltë të madhe në Stamboll (4 mars 1656) për të protestuar pagimin e rrogave të 
tyre mbi bazë monedhash bakri, duke e detyruar sulltanin të dorëzojë mbi 30 zyrtarë kyç 
të pallatit dhe të qeverisë dhe të varë secilin prej tyre përballë xhamisë “Sulltan Ahmet”. 

                                                 
1 Naima, V, 300. 

2 Naima, VI, 74, 91. 

3 Naima, VI, 174. 
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Ata shtrënguan gjithashtu mbarë popullatën e qytetit që të mbyllë dyqanet dhe të 
qëndrojë në shtëpi, në një lloj greve në mbështetje të kërkesave të ushtarakëve.1 
 
 
Kadizadeistët 
 
Megjithëse zyrtarët osmanë në të shkuarën ishin varur apo therur nga disidentët, 
asnjëherë nuk kishte ndodhur ndonjë ngjarje me një shtrirje kaq të gjerë. Mirëpo megjithë 
vështirësitë e mëdha, sulltani dhe njerëzit që e rrethonin nuk ishin të gatshëm të vepronin 
për të marrë masa të reja. Pjesë e arsyes ishte besimi i vjetër në epërsinë e rrugëve dhe 
institucioneve osmane, të zhvilluara në shekujt e madhëshitsë dhe ndjenja se e vetmja 
zgjidhje ishte rivendosja e tyre. Një tjetër faktor ishte rritja e fanatizmit mes anëtarëve 
drejtues të ulemasë, të udhëhequr në këtë kohë nga Kadizade Mehmet efendiu (vdekur 
më 1635) dhe pasuesit e tij. Ata formuan një grup, të quajtur “Kadizâdeler” (mbështetësit 
e Kadizadesë). Nën maskën e zbatimit në mënyrë të rreptë të urdhëresave të Kuranit dhe 
traditave të Profetit, ata ndikuan tek sulltani dhe shtetasit e tij për t’u bërë pjesë e një 
forme ortodokse dhe të izoluar të besimit. Duke siguruar shumë pasuri përmes kontrollit 
të shumicës së fondacioneve fetare, kadizadeistët ngritën dhe ruajtën pushtetin e tyre 
përmes shpërndarjes së lirshme të ryshfeteve, duke ndërhyrë nganjëherë, drejtpërdrejt në 
çështjet e shtetit për të penguar modernizimin dhe për të siguruar ligje dhe rregulla që 
shtrëngonin masat popullore të Perandorisë të pranonin dëshirat e tyre. Ata fituan ndikim 
të madh në pallat, sidomos nëpërmjet kopshtarëve dhe rojave, nënës mbretëreshë, 
skllevërve të zinj dhe shumë banuesve të tjerë të haremit.2 
 
Beteja e gjatë mes Islamit ortodoks dhe mistikëve sufij, e cila ishte zgjidhur në shekullin 
e njëmbëdhjetë nga filozofë si Gazaliu, u rindez përsëri tani për të molepsur shoqërinë 
osmane. Kadizade Mehmeti dhe pasardhësit e tij që përfaqësonin ulemanë ortodokse, 
rinisën sherret e vjetra me sufistët, të përfaqësuar nga Sivasi efendiu (vdekur më 1640). 
Beteja ideologjike u përqendrua në 16 çështje, ndërsa ndjekësit e dy grupeve sulmonin 
dhunshëm njëri-tjetrin brenda dhe jashtë kryeqytetit. Murati IV mbështeti kadizadeistët, 
duke shprehur ndikimin e tyre në përforcimin e moralit publik, ndërsa ata në shkëmbim të 
kësaj, u bënë gjithmonë e më të rreptë ndaj të gjithë atyre që kundërshtonin të pranonin 
llojin e tyre të ortodoksisë. Kadizadeistët i dënuan të gjitha risitë e futura në Islam që nga 
koha e Profetit dhe deklaruan se sufistët janë heretikët e llojit më të keq. 
 
Pasardhësi më i fuqishëm i Kadizadesë ishte Ystyvani efendiu që kontrolloi shumë 
emërime të ulemasë në kohët e para të mbretërimit të Mehmetit IV. Ndodhte shpesh që ai 
ta shiste emërimin e tij tek ata që i ofronin më shumë parà. Me nismën e tij, të gjithë 
urdhërat mistikë u shtypën, pa marrë parasysh faktin se forma e tyre vetjake e fesë dhe 
shtrirja e organizimit kishte siguruar strehë për masat e popullit gjatë periudhave të 
anarkisë politike. Kadizadeistët përhapën një gjendje të re shpirtërore të rreptësisë e 
mospajtimit, duke e bërë gjithnjë e më të vështirë për sulltanin dhe ata rreth tij që të 

                                                 
1 Naima, VI, 148 – 154; Uzunçarşılı, OT, III1, 296 – 298. 

2 Naima, VI, 232 – 234.  
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gjejnë zgjidhje të reja për problemet e tyre. Ndërsa teqetë mistike u mbyllën dhe 
dervishët e tyre u burgosën, njerëzit e dëshpëruar pranuan udhëheqjen e rebelëve 
xhelalinj që ishin të gatshëm ta përdornin pakënaqësinë masive në të mirë të vet. 
 
Në këtë mënyrë gjendja u përkeqësua gjithmonë e më shumë. Udhëheqësi xhelali, Abaza 
Hasani, vuri në kontroll një pjesë të madhe të lindjes së vendit. Inflacioni çoi në uri. 
Fshatarët u shpërngulën nga tokat e tyre. Më 26 qershor 1656, një flotë e re venedikase 
thuajse shkatërroi tërësisht flotën osmane në grykën e Dardaneleve, duke zënë më shumë 
se 1000 topa osmanë me humbjen e vetëm pesë anijeve dhe duke i bërë kështu osmanët 
që të pësojnë humbjen më të rëndë detare që nga Lepanto. Dardanelet u bllokuan përsëri, 
linjat e komunikimit u ndërprenë si në Kretë, ashtu edhe në Egjipt. Stambolli u pushtua 
nga paniku ndërsa popullsia druhej se mos armiku lundronte përmes detit Marmara. 
Ushqimi u pakësua dhe çmimet filluan të rriten. Pikërisht kjo krizë e detyroi më në fund, 
sulltanin që të vendoste si kryevezir një reformator të ri, Mehmet Qypriliun, dhe t’i japë 
atij pushtetin e nevojshëm për të shpëtuar Perandorinë. Në këtë mënyrë, filloi qeverisjen 
një dinasti kryevezirësh që do të sundonte shtetin për gjithë atë shekull. 
 
 
Vitet e Qyprilinjve 1656 – 1683 
 
Ngritja e Mehmet Qypriliut në burokracinë osmane pasqyron mënyrën e të vepruarit të 
sistemit osman. Në dukje, i lindur në fshatin shqiptar të Rudnikut, pranë Beratit, ndoshta 
si bir i një babai shqiptar të krishterë, pranohet se ai hyri në shërbimin e sulltanit si një i ri 
i devshirmesë, ndër të fundit që u rekrutua. Pasi hyri në shërbim në pallatin perandorak 
në fillim të shekullit të shtatëmbëdhjetë, ai punoi fillimisht në kuzhinën perandorake 
(1623) dhe më vonë, në thesarin perandorak e në zyrat e shambellanit të pallatit, Husrev 
pashait. Por duket se ai nuk mundi të përshtatet me eprorët dhe bashkëpunëtorët e tij për 
shkak të energjisë dhe ndershmërisë që e karakterizonte. Kështu “u përjashtua” nga 
shërbimi në pallat pas një emërimi për në korpusin e spahinjve të provincës. Ai shkoi në 
fshatin Qypri (Köprü), në rrethin e Rumit, në Anadollin qendror, si pjesë e garnizonit të 
tij feudal, ku mori në zotërim një timar, u martua me bijën e beut të sanxhakut dhe kështu 
nisi ngjitjen për në majat e karrierës, si dhe mori emrin “Qyprili” (Köprülü – njeri nga 
fshati Qypri), të cilin do ta përdorte që nga ajo kohë. Pavarësisht nga rrethanat e largimit 
të tij nga pallati, Qypriliu i ri i ruajti lidhjet me mbrojtësin e tij të dikurshëm, Husrev 
pashain. Ai u ngrit në karrierë me mbështetjen e këtij të fundit, duke hyrë në korpusin e 
jeniçerëve kur ai u bë agai i tij, si dhe duke u bërë zyrtar i lartë i thesarit kur ustai i tij u 
bë kryevezir, i njohur si boshnjaku Hysrev pasha, duke ndjekur e ilustruar, kështu, 
procesin e intisap-it brenda klasës qeverisëse. 
 
Megjithatë Husrevi u vra. Të afërmit e tij u shpërndanë dhe njerëzit që ai kishte mbajtur 
nën mbrojtje shkuan në shërbim të figurave të tjera udhëheqëse apo ushtruan 
veprimtarinë e tyre si zyrtarë të një rangu më të ulët. Mehmet Qypriliu u kthye në Qypri e 
Amasja si bej i sanxhakut. Aty ai krijoi grupin e vet mbështetës, me njerëzit që i mori nën 
mbrojtjen e vet, duke u ngjitur dalëngadalë në poste më të larta në Stamboll si drejtues i 
policisë së tregut (ihtisap ağa), mbikqyrës i depove perandorake të armatimit (tophane 
nazırı), drejtues i trupave të spahinjve, si dhe drejtues i trupave të armëtarëve. Ai mori 
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pjesë në rrethimin e Bagdadit si sanxhakbej i Çorumit, duke u bashkuar me njerëzit e tij 
rreth kryevezirit Kemankesh Kara Mustafa pasha që si shpërblim, e emëroi atë në poste të 
rëndësishëm në pallat, si kryerojë e oborrit perandorak dhe më pas drejtues i shtallave 
perandorake. Pas rënies së Kara Mustafait, Mehmeti tregoi aftësitë e tij politike duke u 
lidhur pas kryevezirit të ri, Sulltanzade Mehmet pasha, që e ngriti atë në rangun e vezirit 
me dy kordele, si dhe e bëri guvernator të Trabzonit. 
 
Kur Mehmet pashai u rrëzua, Mehmet Qypriliu e humbi përsëri postin dhe qëndroi për 
disa kohë, në sanxhakun e tij në Qypri. Më pas me ndërhyrjen e miqve të tij në pallat, u 
bë tagrambledhës në Damask për gruan e shtatë të sulltan Ibrahimit, kur e gjithë provinca 
iu dha asaj nën kontroll.1 Më vonë, ai udhëhoqi një fushatë kundër udhëheqësit xhelali të 
Sivasit, Vardar Aliut, por u mposht e u burgos për t’u shpëtuar më vonë (1648) nga Ibshir 
pashai që u dërgua për të luftuar kundër të njëjtëve rebelë.2 Ai u kthye më pas në 
Stamboll dhe u bë mbështetës i nënës mbretëreshë, Kësem Sulltanës, në fillim të 
mbretërimit të Mehmetit IV,3 duke fituar postin e lartë të ministrit pa portofol (kubbe 
veziri) për njëfarë kohe, derisa u shkarkua dhe u dëbua në Këstendil nga kryeveziri që e 
shihte me smirë pushtetin e nënës mbretëreshë.4 Pasi ndikimi i këtij të fundit u dobësua, 
Qypriliu zuri një numër postesh të rëndësishëm dhe në një rast edhe u arrestua për shkak 
të borxheve që i kishte thesarit, derisa më në fund arriti të lidhej me Ibshir pashain në 
Kytahja (shkurt 1655), ndërsa ky i fundit po lëvizte përmes Anadollit dhe po mblidhte 
forcat për t’u bërë kryevezir. Pasi Ibshiri u mund, Qypriliut iu desh të kthehet përsëri në 
Qypri, mesa duket për një tërheqje përfundimtare, pasi miqtë e tij nuk qenë në gjendje të 
nxjerrin gjë nga kryeveziri i ri, Sulejman pashai.5 Pikërisht në këtë kohë, kriza nisi t’i 
marrë frymën Perandorisë dhe miqtë e Qypriliut, me në krye kryeqatipin (“reisu’l-küttap” 
ose “kreu i shkruesve”), Mehmet efendiun, si dhe kryearkitektin (mimar başı), i bindën 
nënën mbretëreshë dhe sulltanin se ai ishte njeriu që u duhej në ato çaste.6 
 
 
Kryevezirllëku i Mehmet Qypriliut 
 
Gjatë gjithë viteve të shërbimit, Mehmet Qypriliu kishte fituar respekt e emër të mirë si 
njeri i ndershëm e administrator i aftë. Ai u kishte shërbyer shumë të mëdhenjve nga 
pozita të ndryshme. Kur kishte arritur të tetëdhjetat, ai duket se mezi po priste të dilte në 
pension dhe t’i jepte fund betejave të pareshtura politike, të nevojshme për të ruajtur 
postet. Mirëpo në sistemin osman, skllevërit e sulltanit ishin në dispozicion të tij përsa 

                                                 
1 Silahdar, I, 225; Naima, IV, 243. 

2 Evliya Çelebi, II, 452. 

3 Naima, IV, 459. 

4 Naima, V, 178. 

5 Naima, VI, 22, 125, 142. 

6 Naima, VI, 220 – 221; Silahdar, I, 57. 
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kohë që ai ta dëshironte. Sidoqoftë kjo nuk do të thotë se ai e pranoi kryevezirllëkun pa 
bisedime të shumta. Duke qenë i ndërgjegjshëm se paraardhësit e tij, sado të aftë që 
kishin qenë, ishin goditur nga ndërhyrja e pallatit dhe ato ushtarake, ai e dinte se nuk 
mund ta përmirësonte gjendjen dhe të dëbonte venedikasit pa pasur dorë të lirë për të 
vepruar. Për këtë arsye, ai kërkoi dhe mori nga sulltani premtimin se ai do të vendoste 
vetëm atë që do t’i kërkonte kryeveziri, se do ta lejonte atë të bënte të gjitha emërimet e 
shkarkimet dhe se do të kundërshtonte të dëgjonte, a të pranonte çdo histori keqdashëse 
që mund të përhapej në lidhje me të (14 shtator 1565).1 
 
Lëvizjet e para të Mehmet Qypriliut u bënë në drejtim të forcimit të pozitës së tij politike, 
kundër atyre që kërcënoheshin nga pushteti i tij. Paraardhësi i tij u dëbua në Mallkara, 
ndërsa pasuria iu konfiskua dhe njerëzit që ishin në mbrojtjen e tij, hynë tani nën strehën 
e kryevezirit të ri. Më pas, ai kërkoi konfiskimin e pasurisë së kadizadeistëve. Kur ata u 
përgjigjën duke kërkuar largimin e tij nga detyra dhe ndalimin e të gjithë urdhërave 
mistikë bashkë me “risitë” e vëna re në xhamitë ortodokse – si, për shembull, ndërtimi i 
më shumë se një minareje – ai dërgoi gardën e tij personale dhe korpusin e jeniçerëve, të 
cilët rrethuan Ystyvaniun dhe kadizadeistët e tjerë dhe i dëbuan për në Qipro. Më pas, ai 
e detyroi pjesën tjetër të ulemasë që të miratojë këto veprime.2 Ai thirri në Stamboll 
Abaza Ahmetin dhe e ekzekutoi në vend, duke përdorur si pretekst dështimin e tij për të 
mbrojtur siç duhej ishullin e Bozxhaadasë nga venedikasit, por në të vërtetë ai e bëri këtë 
për arsye se Abaza Ahmeti ishte njeri i afërt i nënës mbretëreshë dhe i mbështetësve të 
saj, shumica e të cilëve u hoqën gjithashtu nga postet dhe u dëbuan për në vende të 
largëta (12 dhjetor 1656).3 Kur spahinjtë në Stamboll ngritën zërin dhe kundërshtuan, ai 
dërgoi kundër tyre jeniçerët, duke shfrytëzuar rastin për t’i masakruar të gjithë ata që 
bënë qëndresë.4 Në të njëjtën kohë, ai vendosi njerëzit dhe aleatët e tij politikë në pozita 
kyçe dhe përmbushi ngjitjen në pushtet duke fituar fuqinë e pranimit të emërimeve të reja 
të udhëheqësisë së mileteve, në mënyrë që të sigurohej edhe për mbështetjen e tyre.5 
 
Nuk zgjati shumë dhe kryeveziri rifilloi reformën me stilin e saj tradicional, të zhvilluar 
nga Murati IV, duke e vënë edhe një herë sistemin në punë, duke shkarkuar dhe shpesh, 
duke ekzekutuar ata që abuzonin apo kundërshtonin të zbatonin urdhërat e tij. Buxheti u 
balancua edhe kësaj radhe duke zhdukur shpenzimet e panevojshme dhe duke i kthyer në 
ferma taksash apo edhe në emanet pronat e konfiskuara, në mënyrë që të ardhurat e tyre 
të shkonin drejtpërdrejt në thesar. Kur kryeveziri i dikurshëm, Sijavush pashai, u përpoq 
t’i bënte qëndresë urdhërit të Qypriliut që të transferohej si guvernator i Damaskut duke 
organizuar një rebelim të vendësve, Qypriliu i kërkoi sulltanit që të urdhëronte 
ekzekutimin e tij. Ndjekësit e Sijavushit në pallat ndërhynë për të penguar dhënien e këtij 

                                                 
1 Mehmet Halife, Tarih-i Gilmani, f. 44. 

2 Naima, IV, 228; Silahdar, I, 58; Thomas, Naima, f. 108. 

3 Naima, VI, 220 – 221; Silahdar, I, 23. 

4 Naima, VI, 228; Silahdar, I, 64; Mehmet Halife, Tarih-i Gilmani, f. 44. 

5 Naima, VI, 252, 264; Silahdar, I, 68. 
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urdhëri. Atëherë kryeveziri shpalli dorëheqjen me pretendimin se sulltani e kishte shkelur 
marrëveshjen, mbi të cilën ai kishte pranuar të merrte postin kryevezirit. Mirëpo duke 
qenë se Qypriliu kishte qenë duke u përgatitur për të drejtuar një ekspeditë kundër 
venedikasve, sulltani u detyrua t’i japë atë që deshi. Sijavush pashai u ekzekutua. Njerëzit 
e tij u larguan nga postet që kishin në pallat dhe u zëvendësuan me njerëz të kryevezirit, 
duke e fuqizuar kështu edhe më shumë pushtetin e tij (23 qershor 1657).1 Në këtë mënyrë 
Mehmeti e arriti plotësisht qëllimin e tij, duke fituar më shumë autoritet se çdo kryevezir 
tjetër që nga fillimi i shekullit të shtatëmbëdhjetë. Tani ai mund t’u kthehej kërcënimeve 
të jashtme, të cilat e kishin detyruar sulltanin ta mbështeste si kryevezir. 
 
 
Çarja e bllokadës së Dardaneleve 
 
Pasi vendosi pushtetin e tij në Stamboll, plani i Mehmetit ishte që t’i jepte fund luftës 
rraskapitëse me Venedikun dhe bllokadës së Dardaneleve me një pushtim të suksesshëm 
të Kretës. Flota u ringrit dhe u zgjerua nën kontrollin e admiralit të ri, Mehmet pasha 
Topallit, ndërsa kryeveziri përgatitej për një forcë të re dhe të madhe ekspedicionare. 
Përpjekjet fillestare të flotës për të zbuar venedikasti nga ngushtica dështuan (17 korrik 
1657). Qypriliu u zemërua aq shumë, saqë ai ekzekutoi në vend kryeadmiralin dhe 
oficerët e tij kryesorë2, përfshirë edhe një numër të mbështetësve të vet, kundërshtimet 
dhe ankesat e të cilëve tek sulltani nuk bënë dobi. Në përfundim, venedikasit u mposhtën 
kur një shpërthim rastësor i depos së armëve në bordin e anijes së komanduar nga 
kryeadmirali goditi aq fuqishëm anijet e tyre, saqë i detyroi të shpërndahen, duke i dhënë, 
kështu, fund bllokadës.3 Një flotë e re osmane u ndërtua, me anije dhe njerëz të ardhur 
kryesisht nga Afrika, dhe ajo mori Bozaxhadan dhe Limnosin në vitin 1657, duke krijuar 
kështu sigurinë se ngushtica do të mbetej e lirë dhe duke e ngritur e përforcuar edhe më 
tepër emrin e mirë dhe pushtetin e kryevezirit. 
 
 
Shtypja e revoltave në Transilvani 
 
Megjithatë Mehmet Qypriliu nuk qe në gjendje ta çojë më tej fitoren e tij detare dhe ta 
plotësojë atë me pushtimin e Kretës, sepse sfida të reja u shfaqën në Transilvani e 
Anadoll. Princi i Transilvanisë, Gjergj Rakoci (1648 – 1654), dëshironte të shfrytëzonte 
dobësinë e osmanëve për ta kthyer shtetin e tij në një fuqi të madhe në Evropën qendrore. 
Duke u vetëshpallur udhëheqës i qëndresës protestante kundër katolikëve, ai u lidh me 
mbretin e Suedisë, si dhe me princët e Moldavisë e të Vllahisë, me shpresën se do të 
pushtonte Hungarinë e Poloninë, për ta ndarë këtë të fundit me Rusinë, Brandenburgun, 
kozakët dhe Suedinë (6 dhjetor 1656). Polonia u sulmua nga të gjitha anët dhe Mehmet 
Qypriliu e bindi sulltanin të ndërhynte për të penguar Rakocin që të forcohej aq sa të 

                                                 
1 Naima, VI, 248. 

2 Naima, VI, 271, 180. 

3 Mehmet Halife, Tarh-i Gilmani, f. 4; Naima, VI, 279. 
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pushtonte gjithë Evropën juglindore. Në fillim, u dërguan tartarët e Krimesë me një forcë 
të madhe që shkretoi Transilvaninë, duke e detyruar Rakocin të tërhiqet nga Varshava 
dhe pastaj e mposhtën atë në Vistula, në fund të verës së vitit 1657.1 Princat e 
principatave të tjera u përpoqën, atëherë të heqin dorë nga aleanca e tyre me të, por 
megjithatë nuk i shpëtuan dot rrëzimit.2 
 
Kur Rakoci kundërshtoi përsëri t’i rikthehej bindjes ndaj sulltanit, kryeveziri organizoi 
dhe udhëhoqi vetë një ushtri të madhe kundër provincës (23 qershor 1658), ndërsa tartarët 
e Krimesë bastisën e shkretuan gjerësisht, duke masakruar me mijëra vetë.3 Kryeqyteti i 
Rakocit, Fehervari, u pushtua, por ai arriti të arratiset në territorin habsburg, ndërsa 
thesarmbajtësi i tij, Barçaj Ekosh, u bë princi i ri në shkëmbim të premtimeve për të rritur 
haraçin vjetor dhe për të njohur përsëri sovranitetin e sulltanit. Krahas kësaj, në fortesat 
kyçe të Janvesë (Yanova), Shebeshit dhe Logosit, do të qëndronin garnizone të trupave 
osmane për të parandaluar ndonjë përpjekje të mëtejshme të Transilvanisë për pavarësi.4 
Kur Rakoci vdiq në vitin 1660,5 ndjekësit e tij u ribashkuan rreth njërit prej gjeneralëve të 
tij, Kemeni Janosit (Kemény Janos), që fitoi mbështetje të konsiderueshme nga 
habsburgët, si dhe u zgjodh nga një numër njerëzish të shquar. Pas kësaj, ai arriti ta vrasë 
Barçajin dhe të vërë nën kontroll pjesën më të madhe të vendit (1 janar 1661) përpara se 
disa grupime feudale nga Bosnja ta shtrëngonin atë të ikte nga territori habsburg.6 
Fisnikët transilvanezë u detyruan tani, të zgjedhin si mbret të ri dikë tjetër nga radhët e 
tyre, Apafi Mihail, një burrë shteti i përkushtuar e i ditur.7 Në shkëmbim, ai pranoi të 
njihte sovranitetin e sulltanit dhe të bashkëpunonte me forcat osmane për shtypjen e të 
gjitha rebelimeve. Në këtë kohë, popullsia ishte e lodhur nga lufta, kështu që kur Kemeni 
Janosi u kthye në fund të dhjetorit me një forcë të re, të ngritur nga habsburgët, ai gjeti 
pak mbështetje. Ushtria e tij u shpartallua dhe ai u vra (22 janar 1662), duke e lënë 
Apafin në kontroll për 20 vjet të tjerë. 
 
 
Shtypja e revoltës së Abaza Hasanit 
 
Marrja e Kretës dhe rivendosja e sovranitetit në Transilvani u shtynë për shkak të 
kërcënimeve të një rebelimi serioz në Anadoll e Siri. Revolta drejtohej nga Abaza Hasan 

                                                 
1 Naima, VI, 302 – 303; Silahdar, I, 105. 

2 Naima, VI, 325. 

3 Naima, VI, 354. 

4 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Eroş Barçay’ın Erdel Kırallığına tayini hakkında bir kaç vesika”, Belleten, 7 
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pashai që nuk ishte i kënaqur me pozitën e tij si bej i sanxhakut. Kushtet që kishin çuar në 
revoltat xhelalije në fillim të shekullit, po shërbenin përsëri si eshkë për një zjarr të madh, 
ndërsa shumë jeniçerë e spahinj që po vuanin nga regjimi i ri në Stamboll, po merrnin 
arratinë për në Anadoll, ku  iu bashkoheshin bandave të cubave dhe nxisnin popullsinë që 
të ngrinte krye kundër Stambollit.1 Në mesin e majit 1658, Abaza Hasani mblodhi një 
asamble të përgjithshme në Konia. Mehmet Qypriliu u përpoq ta parandalojë revoltën 
duke urdhëruar Abaza Hasanin dhe ndjekësit e tij që t’i bashkohen fushatës që vazhdonte 
në Transilvani, ndërsa ky i fundit po e mbante të fjetur revoltën, në pritje që shumica e 
ushtrisë të ishte e zënë në përpjekjet në perëndim.2 Më në fund, më 8 korrik, Abaza 
Hasani e shpalli hapur rebelimin e tij, duke kërkuar si çmim për nënshtrimin e tij kokën e 
kryevezirit,3 ndërsa radhët e ushtrisë së tij shtoheshin çdo ditë e më tepër me mijëra 
xhelalinj, leventë, fshatarë e të tjerë që u derdhën në kampin e tij. Edhe zyrtarë e trupa që 
u dërguan për të shtypur rebelimin, tani u bashkuan me të. Abaza Hasani u trimërua aq 
shumë, saqë shpalli sundimin e tij mbi Anadoll, ndërsa i linte sulltanit Rumelinë. Ka disa 
prova, sipas të cilave përpjekjet e kryevezirit për ta shtypur revoltën, në këtë pikë, u 
sabotuan, të paktën pjesërisht nga një pjesë e njerëzve rreth sulltanit, me shpresën se në 
këtë mënyrë, do të sillnin rrëzimin e tij dhe do të rifusnin në dorë fuqinë dhe pasurinë e 
tyre.4  
 
Kur hordhia e Abaza Hasanit iu afrua Bosforit, kryeqyteti u pushtua nga paniku. Qindra 
njerëz morën arratinë dhe kryeveziri u thirr të kthehej nga Transilvania.5 Ai arriti në 
Edrene më 12 tetor 1658. Shumë udhëheqës të oborrit këshillonin marrëveshjen, por ai 
më në fund e bindi sulltanin se vetëm një sulm i hapur do të mund ta shpëtonte 
Perandorinë dhe ata vetë.6 Kur ushtria kaloi Bosforin për t’u grumbulluar në Yskydar, 
ushtarëve iu dhanë qysh përpara rrogat e gjashtë muajve për të siguruar besnikërinë e 
tyre, ndërsa u dërguan kudo nëpër Anadoll agjentë për të korruptuar e blerë sa më shumë 
mbështetës të revoltës që të gjenin. Abaza Hasani, duke e ndjerë trysninë, u tërhoq nga 
Bursa për në Eskishehir, ndërsa dërgoi shumë nga njerëzit e tij për t’iu bashkuar forcave 
perandorake që të merrnin rrogat dhe njëkohësisht të përpiqeshin të vrisnin kryevezirin. 
Mirëpo Mehmet Qypriliu arriti t’i shpartallojë dhe t’i ekzekutojë ata të gjithë. Afro 6.000 
njerëz që kishin mbetur gjithsej filluan të kthehen drejt lindjes, me në krye Abaza 
Hasanin që tërhiqej vazhdimisht duke humbur ndjekësit e tij, si dhe duke ndjerë 
pakësimin e ushqimit dhe të furnizimeve. Kur ai ofroi një marrëveshje, kryeveziri e ftoi 
atë dhe ndjekësit e tij për në kampin e vet dhe i masakroi të gjithë gjatë një banketi në 
Halep (16 shkurt 1659), duke e thyer kështu në zemrën e saj revoltën me një goditje të 

                                                 
1 Naima, VI, 342. 
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vetme.1 Pas kësaj, Mehmet Qypriliu dërgoi agjentët e tij në mbarë Anadollin për të 
shtypur të gjithë ata që cilësoheshin si “të dyshimtë”, përfshirë jeniçerë, spahinj, mësues, 
gjyqtarë e anëtarë të tjerë të ulemasë, duke dërguar në Stamboll më shumë se 12,000 
koka dhe duke rivendosur rregullin, por pa shëruar asnjërin nga problemet që kishin 
ushqyer revoltën e Abazait.2 
 
 
Ngritja e Fadil Ahmet pashait 
 
Në këtë kohë kryeveziri, tashmë 85 vjeç, ishte tepër i moshuar për të vazhduar të 
qëndronte në postin e tij. Ai ishte bërë më i egër se kurrë dhe kishte filluar të vriste dhe 
disa nga miqtë e tij të ngushtë vetëm për dyshime të rëndomta. Kur mësoi se disa 
francezë u kishin ndihmuar venedikasve për të mbrojtur Kretën, ai mori masa shumë të 
ashpra ndaj të gjithë shtetasve francezë në Stamboll, duke i prishur marrëdhëniet me 
Francën për të gjitha arsyet praktike, megjithë miqësinë e gjatë të këtij vendi me Portën. 
Më në fund, ai pranoi të linte postin pasi e bëri sulltanin që ta zëvendësonte atë me birin e 
tij, Fadil Ahmet pashain, guvernator i Damaskut që arriti në Stamboll për të marrë postin 
e tij pikërisht në ditën e vdekjes së të atit (31 tetor 1661). 
 
Fadil Ahmeti e mbajti kryevezirllëkun për 15 vjet, deri në vitin 1676. Ai vazhdoi, mbi 
themelet e ngritura nga puna e të atit, një proces të rivendosjes e ndërtimit të shtetit e të 
ushtrisë, duke e bërë pozitën e tij shumë më absolute e të fuqishme se ç’kishte qenë 
ndonjëherë në shekullin e shtatëmbëdhjetë. Duke qenë se babai i tij ishte tradhtuar 
gjithmonë nga arsimi i kufizuar, ishte siguruar që i biri të merrte arsimimin dhe përvojën 
më të mirë, duke i mundësuar atij që të ngrihej në pozitë si anëtar i ulemasë në poste të 
rëndësishme në medresetë e Stambollit. Fadil Ahmeti duket të ketë qenë aq i aftë sa të 
bëjë përpara me forcat e veta, por i ati nuk mund ta mbante veten nga ndërhyrjet në 
mbështetje të tij. Kjo shkaktoi kaq shumë smirë te kolegët e të birit, saqë ky i fundit e 
braktisi karrierën e tij të preferuar dhe hyri në burokracinë shtetërore, ku kishte pasur një 
përvojë jo të vogël qysh përpara se të zëvendësonte të atin.3 Fadil Ahmeti duket të ketë 
qenë një administrator shumë më i mençur e i shkathët se i ati. Megjithëse nuk ngurronte 
të urdhëronte ekzekutime kur ishte e nevojshme, ai e fitoi atë që deshi më shumë me 
aftësi politike sesa me anë të forcës, duke shmangur e zhdukur, kështu përfitoi shumë nga 
terrori që metodat e pamëshirshme të babait të tij kishin përhapur nëpër Perandori. Fadil 
Ahmeti ishte një njeri i mësuar e zotëri i dijetarëve, por përpjekjet e tij u dëmtuan 
seriozisht nga nevoja për t’u përfshirë në fushata të huaja thuajse të vazhdueshme. Shumë 
nga ambiciet e tij mbetën të paplotësuara, veçanërisht në vitet e fundit. 
 
Lufta me Austrinë 
 

                                                 
1 Naima, VI, 378; Silahdar, I, 132, 157; Mehmet Halife, “Tarih-i Gilmani”, f. 57 e më tej. 

2 Naima, VI, 402 – 405. 

3 Silahdar, I, 214. 
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Ai e filloi luftën e parë të tij me Austrinë. Kjo luftë u nxit nga përpjekjet e vazhdueshme 
të habsburgëve për të ndërhyrë në Transilvani. Fadil Ahmeti dërgoi njerëzit e tij për të 
kërkuar ndalimin e bastisjeve e sulmeve në kufirin habsburg, njohje të sovranitetit të 
sulltanit në Transilvani dhe pagesa më të mëdha të haraçit për Hungarinë veriore. Kur 
këto kërkesa u kundërshtuan (20 korrik 1663), u përgatit beteja.1 Në të njëjtën verë, 
bastisësit tartarë u dërguan përmes Transilvanisë për në Moravi e Silezi, duke nxitur një 
përpjekje të përbashkët evropiane për të mbështetur habsburgët në mbrojtje të 
Krishterimit. Fadil Ahmeti udhëhoqi vetë ushtrinë në verën që pasoi kundër një ushtrie të 
drejtuar nga Montekukoli (Montecuccoli), që u vendos në bregun e djathtë të Raabit për 
të mbrojtur territorin austriak. Beteja vendimtare u zhvillua pranë fshatit të Shën 
Gothartit, prej nga mund të merreshin nën kontroll rrugët për në Grac dhe Vjenë (1 gusht 
1664). Ndërkohë që asnjëra palë në të vërtetë nuk doli fitimtare, osmanët u penguan që të 
përparojnë përgjatë lumit. Evropa e vlerësoi këtë si një sukses të jashtëzakonshëm. Në të 
vërtetë osmanët kishin humbur më shumë se të krishterët, përfshirë të gjitha pasjisjet dhe 
topat e tyre, por ushtria osmane mbeti e paprekur dhe e gatshme për të luftuar. 
Montekukoli e dinte mirë këtë. Kur sulltani u shpreh i gatshëm për të biseduar për paqe, 
oferta e tij u pranua menjëherë. Paqja u nënshkrua në Vasvar (Ajzenburg) menjëherë pas 
kësaj (10 gusht 1664), austriakët pranuan të tërhiqen nga të gjithë territoret që kishin 
pushtuar në Transilvani dhe të njohin Apaffy-n, duke bërë kështu që Fadil Ahmeti të 
arrijë politikisht qëllimet e tij, ndërsa osmanëve do t’u lejohej të mbanin territoret e 
Hungarisë veriore dhe Transilvanisë. Perandori më pas pranoi të siguronte edhe një 
dhuratë në të holla për sulltanin, ndërsa ngushëllimi i tij i vetëm ishte premtimi i 
osmanëve që të përmbaheshin nga sulme të mëtejshme në territorin habsburg nëse edhe 
forcat e tij kufitare do të bënin të njëjtën gjë. Për një Evropë që po i gëzohej asaj që ajo e 
kishte menduar të ishte një fitore madhështore ndaj turqve, marrëveshja qe një zhgënjim i 
tmerrshëm, por në të vërtetë ajo pasqyronte më së miri gjendjen ushtarake e politike të 
kohës dhe tregonte sa shumë e kishin përtërirë Qyprilinjtë fuqinë ushtarake osmane.2 
 
 
Marrja e Kretës 
 
Fadil Ahmeti i udhëhoqi tani personalisht forcat e tij në një rrethim të ri të Kandisë. Kjo 
çoi më së fundi në pushtimin e saj, si dhe të pjesës tjetër të ishullit. Forcat mbrojtëse 
kishin siguruar një numër të madh njerëzish dhe sasi të mëdha furnizimesh nga Franca, 
papa dhe Malta, por flota osmane mundi t’u imponojë atyre një bllokadë të plotë që solli 
fitoren. Më në fund, aty nga fundi i gushtit 1669, mosmarrëveshjet mes komandantit 
venedikas dhe udhëheqësve të mbështetësve të tyre evropianë i detyruan këta të fundit të 
tërhiqen, duke i shtrënguar venedikasit të pranojnë paqen me osmanët. Marrëveshja e 
paqes përfshinte tërheqjen e plotë nga ishulli në shkëmbim të rivendosjes së përparësive 
të tyre tregtare në Perandorinë Osmane (5 shtator 1669).3 Fadil Ahmeti i njihte interesat e 
                                                 
1 Raşit, I, 24; Katip Mustafa Zühdi, “Tarih-i Uyvar”, Istanbul University Library, TY 2488. 

2 De Testa, IX, 50; Raşit, I, 78 – 80; Silahdar, I, 361; Mehmet Halife, “Tarih-i Gilmani”, f. 90 – 93: 
“Muahedat Mecmuası”, III, 89 – 92; Noradounghian, I, 51, 121 – 124. 

3 Raşit, I, 240 – 242, “Muahedat Mecmuası”, I, 284; Silahdar, I, 613. 
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osmanëve për ruajtjen e marrëdhënieve të mira me Francën kundër habsburgëve. Kështu 
pavarësisht nga ndihma frënge për venedikasit, pushtimi i Kretës u pasua nga rivendosja 
e përparësive të tyre tregtare në shkëmbim të premtimeve se ata do të ndaleshin nga të 
ndihmuarit e armiqve të sulltanit në të ardhmen. 
 
 
Fushatat polake, 1672 - 1677 
 
Zgjerimi i sundimit të sulltanit në perëndim të Detit të Zi, bashkë me pushtimin e 
provincës juglindore të Ukrainës, Podoljan – gjë që plotësoi për herë të parë kontrollin 
osman të bregdetit të Detit të Zi – tregoi se Perandoria Osmane kishte ende fuqi të 
konsiderueshme në fund të shekullit të shtatëmbëdhjetë. Gjendja që çoi në luftë me 
polakët filloi një dhjetëvjeçar më herët, me marrëveshjen e paqes mes Polonisë dhe 
Suedisë (3 maj 1660). Mbreti polak, Gjon Kazimiri, qe i lirë pas kësaj marrëveshjeje që të 
kthente vëmendjen nga Ukraina, veçanërisht kundër kozakëve të Dnieprit, të cilët që nga 
shekulli i gjashtëmbëdhjetë, ishin zgjeruar nga kryeqyteti i ishullit të tyre, Seku, në veri e 
perëndim, ndërsa zhvillonin shoqërinë e tyre demokratike e militariste, të udhëhequr nga 
hetmanët e tyre. Polakët dhe rusët zhvilluan një radhë betejash për Ukrainën, ndërsa 
kozakët ishin të ndarë më dysh, në grupe mbështetës të rusëve dhe grupe mbështetës të 
polakëve (1660 – 1665). Më në fund, nga ky kaos lindi një hetman i ri, Pjetër 
Doroshenko, që u përpoq të krijonte aleancë me tartarët e Krimesë dhe me sulltanin për të 
siguruar pavarësinë kozake si nga Polonia, ashtu edhe nga Rusia. Ai premtoi të njihte 
sovranitetin osman nëse do të kishte sukses. Sidoqoftë Moska dhe Polonia bënë më në 
fund paqe (1667), duke e ndarë Ukrainën mes tyre në Dniepër. Në përfundim përçarjet 
kozake dhe dobësia ruse u mundësuan polakëve që ta mposhtin Doroshenkon (tetor 1671) 
dhe të pushtojnë një pjesë të madhe të Ukrainës. Kjo bëri që osmanët të përfshihen në 
konflikt. 
 
Fushatat e Mehmetit IV që në Poloni u shtrinë në një periudhë më shumë se pesë vjeçare, 
vunë shumë territore nën sundimin e tij dhe së fundi, çuan në një luftë me Rusinë (1678 – 
1681), e cila ishte po aq e suksesshme. Ekspedita e parë polake (5 qershor – 9 dhjetor 
1672) mori Kaminiecin/ Kamenicën (27 gusht) dhe fortesat më të rëndësishme të 
Podoljas. Polakët u detyruan të pranojnë pushtimin, me ndërmjetësinë e hanit të Krimesë, 
në marrëveshjen e paqes që u nënshkrua në Buczaz/ Buxhash (18 tetor 1672), duke 
njohur Doroshenkon si të vetmin hetman të kozakëve dhe duke pranuar vasalitetin e tyre 
ndaj sulltanit.1 Sidoqoftë pasi mbreti polak vdiq (10 nëntor 1673), Jan Sobieski e theu 
paqen duke pushtuar Ukrainën. Zgjedhja e tij më pas si mbret (1674 – 1696) dhe ngjitja si 
udhëheqës i koalicionit evropian, do ta dobësonte vërshimin osman në Vjenë dhe do ta 
kthente atë drejt Stambollit, ndërsa shekullit i erdhi fundi. 
 
Sidoqoftë në atë kohë përzierja e Sobieskit me fisnikët e grupeve të ndryshme polake i 
mundësoi sulltanit që të dërgonte përsëri ushtritë e tij në Ukrainë gjatë verës së viteve 
1675 dhe 1676, por këto nuk ishin asgjë më shumë sesa sulme bastisëse, megjithëse 
shkuan shumë thellë brenda Polonisë, u mposhtën disa herë. Sobieski ishte përfshirë në 

                                                 
1 Naradounghian, I, 52; Raşit, I, 284; Silahdar, I, 613. 
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perëndim në një luftë të re kundër Suedisë, kështu që ai pranoi një marrëveshje të re 
paqeje në Zoravno (27 tetor 1676), përmes së cilës u ripohuan kushtet e Buxhashit. 
Polonia u la nën qeverisjen e drejtpërdrejtë osmane dhe pjesa tjetër nën sovranitetin e 
sulltanit. Kjo shënoi pikën e lartë të ekspansionit osman në Evropë, megjithëse kushtet u 
lejonin polakëve të mbanin garnizonet e tyre në veri dhe kjo i linte ata në një pozitë, nga 
e cila mund të ndërhynin më vonë, sapo të dobësohej aftësia e osmanëve për të bërë 
qëndresë.1  
 
Vdekja e Fadil Ahmetit nga hidropizia (3 nëntor 1676) u ndoq nga emërimi si kryevezir i 
vëllai të tij të qumështit, Kara Mustafa pashai (lindur më 1634), që do t’i sillte përsëri 
osmanët në portat e Vjenës. 
 
 
Lufta e parë ruse 
 
Qysh përpara se ambicjet ta shtynin Kara Mustafain për të sulmuar Vjenën, atij iu desh t’i 
bëjë ballë një lufte me Rusinë në Ukrainë në lidhje me çështjen se kush do t’i qeveriste 
kozakët. Megjithëse hetmani kozak, Doroshenko, kishte pranuar sovranitetin e sulltanit 
pas 1669-ës, pas paqes ruso-polake të Zoravnos, ai iu nënshtrua kërkesës së carit Aleksi 
“i Qetë” (1645 – 1676) për t’u bashkuar në një sulm të përgjithshëm mbi osmanët nga 
veriu, duke e detyruar Kara Mustafain që ta zëvendësojë atë me armikun e tij të ashpër, 
Gjergj Chmielnicki, dikur hetman i kozakëve zaporozhas. Mirëpo disa fushata osmane 
kundër rusëve që u nisën me qëllim që të përforconin pushtetin e tij në zonën mes 
Dnieprit dhe Bugut, qenë të pasuksesshme dhe e detyruan kryevezirin të pranojë paqen e 
Bahçesarajit (8 janar 1681), përmes të cilës pretendimet osmane në atë zonë u braktisën 
dhe Dniepri u pranua si kufiri më verior i zotërimeve të sulltanit, duke i lënë kështu rusët 
në një pozitë, nga e cila ata mund të bënin përparime të mëtejshme në këtë zonë në një të 
ardhme jo shumë të largët.2 
 
 
Lufta me habsburgët 
 
Vullneti i Kara Mustafait për të pranuar një paqe të pafavorshme me Rusinë rridhte 
kryesisht nga vështirësitë e reja në Hungari që po çonin në luftë me habsburgët. Osmanët 
u joshën në luftë nga rritja e një lëvizjeje nacionaliste hungareze që ushqehej fuqishëm 
nga deklarata kundër habsburgëve, katolikëve e fisnikëve dhe që shpresonte të ngrinte një 
mbretëri të pavarur hungareze. Udhëheqësit më të rëndësishëm të nacionalistëve, Nikolla 
Zrinyi dhe konti Imre Thököly, kërkuan mbështetjen osmane në shkëmbim të premtimeve 
për sovranitetin osman. Kjo përpjekje mbështetej edhe nga Franca që dëshironte t’i 
ndryshonte drejtimin vëmendjes së armiqve të saj, habsburgëve. Duke shpresuar të 
shfrytëzojë revoltën hungareze si një mjet të thyerjes së habsburgëve dhe kthimit të tyre 

                                                 
1 Naradounghian, I, 53; 

2 Silahdar, I, 737; Noradounghian, I, 54. 
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pas, sulltani njohu Thököly-n si mbret të Hungarisë1 dhe pushtoi gjithë Hungarinë e 
sipërme gjatë fundit të verës së vitit 1682. Habsburgët, në të vërtetë kishin shpresuar 
shmangien e luftës së hapur me osmanët ndërsa luftonin me francezët në perëndim, por 
Kara Mustafai u bind nga agjentët francezë se kishte ardhur koha për të marrë Vjenën, 
duke arritur kështu atë që sulltanë të mëdhenj në të shkuarën nuk e kishin arritur dot.2 
 
Ndërsa në Edrene po ngrihej një ushtri e madhe, perandori formoi një koalicion të ri 
evropian për t’i qëndruar kërcënimit. Aleati i tij kryesor ishte Jan Sobieski i Polonisë. 
Papa Inocenti XI bëri thirrje kudo për një kryqëzatë të re të krishterë kundër të pafeve, 
duke shkuar deri aty sa të kërkonte ndihmën e shahut të Iranit, por megjithëse 
kundërshtimi i Francës i asgjësoi pjesërisht ndikimet e thirrjes, ai arriti megjithatë të 
siguronte njerëz dhe të holla për habsburgët nga Portugalia e Spanja, si dhe nga Polonia 
dhe nga princër të ndryshëm në Gjermani. Përparimi osman për në Vjenë filloi në fundin 
e qershorit 1683 dhe kryeqyteti habsburg u rrethua në korrik. Mirëpo fortifikimet e rënda 
dhe një mbrojtje e vendosur e qytetit, e mbështetur fuqishëm nga mbërritja e Sobieskit në 
çastin e fundit, i detyruan osmanët të tërhiqen në shtator 1683. Megjithëse pas një radhe 
sulmesh bastisëse në pjesën tjetër të Austrisë, u siguruan sasi të jashtëzakonshme të 
plaçkës së luftës, nuk u arrit asnjë fitore territoriale. Ushtria osmane u tërhoq, duke lënë 
pas gjithë furnizimet dhe pajisjet e saj të rënda. Kur osmanët u munduan të bëjnë një 
qëndrim në Gran (1 nëntor), ata u sulmuan nga Sobieski dhe forcat perandorake. Sistemi 
osman i mbrojtjes u shkatërrua dhe kjo i hapi rrugën një përpjekjeje të madhe evropiane 
për t’i dëbuar osmanët.3 Kara Mustafai u përpoq të bashkonte edhe një herë forcat për të 
ndalur armikun, por kundërshtarët e tij në oborr mundën ta bindin sulltanin se ai ishte 
plotësisht përgjegjës për dështimin në Vjenë, si dhe për shpartallimin që pasoi. Kështu ai 
u shkarkua dhe u ekzekutua në Beograd (15 dhjetor 1683), duke e lënë ushtrinë edhe më 
të çorganizuar se më parë.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Silahdar, I, 74 – 75. 

2 Silahdar, I, 1757; Raşit, I, 387. 

3 Silahdar, II, 88 – 111; Thomas Barker, “Double Eagle and Crescent: Vienna’s Second Turkish Siege and 
Its Historical Setting”, Albany, N.Y., 1967. 

4 Silahdar, II, 124. 
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KAPITULLI 7 
 

SFIDA E PËRGJIGJE TË REJA, 1683 – 1808 
 
 

Rrënimi i ushtrisë osmane pas dështimit për të marrë Vjenën çeli një epokë të re 
në marrëdhëniet osmane me Evropën. Tani që ishte e ndërgjegjshme se sa shumë ishte 
dobësuar Perandoria Osmane, Evropa kaloi në sulm. Në një shekull e gjysëm luftime të 
vazhdueshme, osmanët humbën territoret kryesore, megjithë përpjekjet e vazhdueshme 
për reforma tradicionale dhe për të modernizuar elemente të ushtrisë osmane. 
 
 

Lufta e Lidhjes së Shenjtë dhe Paqja e Karlovicit, 1683 – 1699 
Luigji XIV e shfrytëzoi sulmin osman ndaj Vjenës për të pushtuar Hollandën 

spanjole, kështu që habsburgët nuk qenë në gjendje të ndjekin shpartallimin e mëtejshëm 
të osmanëve të 1683-shit. Nëse francezët do ta kishin vazhduar sulmin e tyre, osmanët 
mund ta kishin rimarrë veten nga humbja, por siç ka ndodhur shpesh në marrëdhëniet e 
tyre me Evropën, sapo aleati i tyre arrinte atë që dëshironte në perëndim, bënte një paqe 
të njëanshme, duke i braktisur osmanët. Brenda një kohe të shkurtër, forcat perandorake u 
përforcuan me kontingjente nga Venediku, Polonia, Malta, Toskana dhe papati, si dhe me 
Rusinë që iu bashkua shpejt atyre, në shkëmbim të premtimeve polake për koncesione në 
Ukrainë. Në dy dekadat e ardhshme, të gjithë armiqtë që Porta mund t’i mblidhte bashkë 
po luftonin në fronte të ndryshme njëherazi: kundër habsburgëve në Hungari, në Bosnjë 
dhe Serbi; kundër Polonisë në Ukrainë; kundër Venedikut në Dalmaci, Shqipëri dhe 
More; dhe së fundi, kundër rusëve në Krime e në principata. 
 
 
Fronti austriak 
 
Përparimet austriake në Hungari, që përbënin gurin e kufirit të depërtimit osman në 
Evropë, e rrënuan moralin dhe organizimin osman. Pesti dhe pjesa më e madhe e 
Hungarisë veriore ranë, pas një qëndrese të dobët, gjatë verës së viteve 1684 dhe 1685, i 
ndjekur nga Buda, në qershor 1686. Gjatë dimrit të viteve 1686 – 1687, pakësimi i 
ushqimit dhe i furnizimevë të tjera, si dhe pagesat e prapambetura, çuan në revolta mes 
trupave osmane, duke i detyruar kryevezirin dhe zyrtarë të tjerë të lartë që të arratisen për 
në Beograd. Ushtria në Transilvani dhe në pjesën e mbetur të Hungarisë jugore u la pa 
komandë dhe mbeti pa aftësi për të qëndruar. Brenda një kohe të shkurtër, vendet në veri 
të Danubit u humbën dhe Beogradi vetë u gjend në rrezik. Mijëra feudalë spahinj, që 
kishin humbur pronat e tyre, u shpërngulën matanë Danubit, të vendosur për të gjetur 
pasuri e pozita të reja dhe për t’u hakmarrë ndaj atyre që ata i shihnin si përgjegjës për 
gjendjen e rëndë. 
 
 
Frontet polake e venedikase 
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Megjithë rrëmujën dhe humbjet e rënda që mbizotëronin në frontin austriak, osmanët 
ishin ende të aftë për t’i bërë qëndresë përparimit evropian kur kishin organizim e 
komandim të mirë, siç ishte vënë re qartë në frontin polak. Ndërsa austriakët përparonin, 
përpjekjet e Sobjeskit për të rifituar Podoljan dhe për të pushtuar gjithashtu edhe 
Moldavinë, u thyen. Pjesë e arsyes së kësaj ishte kundërshtimi i perandorit për ta lejuar 
atë që të bënte pazarllëqe me Thököly-n dhe Apaffy-n për të siguruar mbështetjen e tyre 
kundër osmanëve në shkëmbim të premtimeve për autonomi. Habsburgët kishin plane të 
tjera për këtë zonë. Osmanët patën këtu, gjithashtu, mbështetjen e fuqishme ushtarake të 
tartarëve. Kështu, mes viteve 1684 dhe 1687, përpjekjet e polakëve për të kapërcyer 
Dniestrin që të hynin në Moldavi me ndihmën e kozakëve u shpartalluan nga një 
gërshetim i politikës së tokës së djegur, i sulmeve bastisëse tartare dhe i qëndresës 
osmane. Një traktat polako-rus u nënshkrua në Lvov (22 dhjetor 1686). Përmes këtij 
traktati, polakët pranonin sovranitetin rus mbi disa pjesë të Ukrainës që ata i kishin 
pushtuar (përfshirë Kievin, Smolenskun dhe Poltavën) dhe sundimin e tyre mbi kozakët, 
në shkëmbim të ndihmës kundër sulltanit. Mirëpo ky traktat dështoi pa dhënë asnjë 
rezultat. Osmanëve u duhej të haheshin edhe me Venedikun që sulmoi Bosnjën, 
Dalmacinë, Greqinë dhe Morenë, por vetëm në këtë të fundit ata patën sukses dhe në një 
revoltë vendëse, të nxitur nga agjentët papnorë e venedikas, si dhe trazirës së shkaktuar 
nga ndryshimet e shpeshta të komandës osmane (1685 – 1686). Nga ana tjetër, një sulm i 
madh depërtues i venedikasve në Bosnjë u shpartallua (prill 1685) dhe zbritjet e 
venedikasve në Kotorr e në pika të tjera përgjatë bregdetit dalmat u zmbrapsën për dy 
vjet (1685 – 1687). Sidoqoftë në përfundim vetëm zonat e thella u mbetën osmanëve. Në 
vitin 1687, venedikasit bënë përpara në drejtim të Moresë në Greqi, duke marrë Athinën 
(25 shtator) pas një rrethimi, në të cilin ata i shkaktuan një dëm të madh Partenonit dhe 
pastaj lëvizën drejt perëndimit për të marrë Lepanton. Lajmi i mbërriti sulltanit sapo ai 
kishte marrë vesh për rrënimet e reja që i kishin shkaktuar atij austriakët.  
 
 
Shpërbërja e brendshme që erdhi pas dështimit në Vjenë, 1683 – 1687 
 
Shkatërrimi në Vjenë, humbja e territoreve kryesore në Hungari e Transilvani, ardhja e 
mijëra refugjatëve dhe sulmet venedikase në Ballkanin perëndimor sollën shqetësime të 
mëdha të brendshme. Duke marrë parasysh sfondin e shpërbërjes së brendshme që 
Qyprilinjtë e kishin vënë nën kontroll, por nuk e kishin korrigjuar, ndërthurrur me 
gatishmërinë e sunduesve për ta lënë qeverisjen në duart e ministrave gjithmonë e më të 
paaftë, nuk është për t’u habitur që vitet pas 1683-shit e panë Perandorinë të prekë fundin 
e saj nga brenda dhe nga jashtë. Për shembull, bujqësia e Perandorisë ishte dëmtuar rëndë 
nga thirrja nën armë e njerëzve prej Kara Mustafait. Kjo kishte shpopulluar pjesë të gjera 
të Anadollit e Rumelisë, në të cilat kishin mbetur vetëm pleqtë dhe fëmijët për t’u 
kujdesur për drithërat dhe kafshët, duke shkaktuar kështu, pakësime serioze të ushqimit 
dhe furnizimeve në qytet dhe në fshat. E pikërisht siç kishte ndodhur një shekull më 
herët, pakënaqësia u nxit nga mijëra ushtarë që po merrnin arratinë nga frontet evropiane. 
Forca të reja cubash u shfaqën e u fuqizuan me valën e ushtarëve që iknin nga gjeneralët 
dhe ushtritë e tyre. Gjendja financire e shtetit po bëhej gjithnjë e më e rëndë. Humbja e të 
ardhurave nga Hungaria e Transilvania do të kishte qenë mjaft serioze, por tani fisnikët e 
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rinj po u ndryshonin drejtimin edhe më tepër të ardhurave të taksave të thesarit, duke 
shkaktuar prapambetje të rrogave fillimisht me një e më pas edhe me dy vjet.1 Betejat 
vazhduan të përfundojnë me humbje kur qeveria nuk mundej të siguronte më municione 
dhe furnizime, apo kur ushtarët kundërshtonin t’u bindeshin drejtuesve të tyre derisa t’u 
paguheshin rrogat. Qeveria qendrore e dëshpëruar, urdhëroi një “taksë fushate” të veçantë 
(imdad-ı seferiyye) që iu imponua të gjithë zyrtarëve dhe shtetasve, pavarësisht nga të 
ardhurat apo aftësitë e tyre për të paguar.2 Edhe anëtarët e ulemasë nuk u përjashtuan prej 
saj dhe kur ata protestuan, shumë prej tyre u dëbuan në Qipro e në vende të tjera. 
 
Inflacioni shoqëroi pakësimin e ushqimit, urinë dhe murtajën, veçanërisht në vitet 1685 
dhe 1686. Çmimi i bukës u dyfishua vazhdimisht, duke i lënë masat në panik. Gjatë vitit 
1687, mijëra njerëz në Anadoll u detyruan të mbijetojnë duke ngrënë barëra, dushk, arra 
dhe lëvozhga arre.3 Mijëra të tjerë vdiqën nga uria. Monedha u zhvlerësua shumë herë 
dhe u morën vendime për t’i detyruar tregtarët dhe rrogëmarrësit që të pranojnë monedha 
në vlerën e tyre ligjore dhe jo në vlerën e vërtetë të tregut. 
 
 
 
Rrëzimi i Mehmetit IV 
 
Megjithë këto vështirësi, sulltani e kalonte pjesën më të madhe të kohës duke gjuajtur e 
duke u dhënë pas kënaqësive të haremit të tij,4 duke i detyruar oborrtarët e tij, ulemanë 
dhe masat e popullit që të ushqenin të njëjtat ndjenja të rebelimit sikurse edhe ushtarakët. 
Kur ushtarët marshuan nga Danubi dhe arritën në rrethinat e Stambollit, atyre iu 
bashkuan masa e të shquarve dhe e ulemasë, të cilët ishin mbledhur në Xhaminë e Shën 
Sofisë nga Qyprilizade Fadil Mustafa pashai, biri i ish-kryevezirit Mehmet Qypriliut. Në 
këto kushte, për shejhulislamin qe’ e lehtë të lëshonte një fetva për rrëzimin e Mehmetit 
IV, mbështetur në faktin se ai nuk po i përmbushte detyrimet e veta.5 Ai dhe i biri u 
tërhoqën dhe u vendosën në apartamentin e veçuar në anën e prapme të pallatit dhe në 
vendin e tij u ngjit në fron biri i dytë i sulltan Ibrahimit, Sulejmani II (lindur më 15 prill 
1642). 
 
 
Sulejmani II, 1687 – 1691 
 
Sulejmani i kishte kaluar 40 vitet e jetës së tij në izolim, duke jetuar gjithmonë me frikën 
se dikush mund ta vriste. Për këtë arsye ishte e pashmangshme që ai të gjendej nën 

                                                 
1 Silahdar, II, 262, 270. 

2 Silahdar, II, 270. 

3 Silahdar, II, 243. 

4 Silahdar, II, 245 – 246. 

5 Raşit, II, 2; Silahdar, II, 281 – 295. 
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kontrollin e atyre që e sollën në pushtet dhe që trupat e kryeqytetit ta shfrytëzonin 
ngjitjen e tij në fron për të shkretuar qytetin, teksa agallarët e tyre ktheheshin 
përkohësisht në sundues të vërtetë.1 Trupat u shpërndanë nëpër qytet duke zaptuar 
ndërtesa private, duke masakruar zyrtarët, duke djegur e vjedhur sipas qejfit. Sa herë që u 
shkonte në mend ndonjë kërkesë e re, ata ngrinin krye dhe ushtronin trysni derisa 
kryeveziri t’u bindej dëshirave të tyre. Ky tmerr vazhdoi për pesë muaj. Pas kësaj, 
sulltani i habiti të tërë me ndërhyrjen e vet. Ai shfrytëzoi pretekstin e kërcënimit të 
habsburgëve ndaj Beogradit për të thirrur një takim të klasës qeverisëse në Stamboll (1 
mars 1688) dhe shpalli se trupat duhej të bashkoheshin nën flamurin e Profetit për të 
marshuar kundër të pafeve që kërcënonin Perandorinë. Duke qenë se shumë nga jeniçerët 
ishin artizanë e tregtarë dhe shtëpitë, dyqanet e familjet e tyre ishin kërcënuar nga 
çrregullsia, ata iu përgjigjën thirrjes së sulltanit për të marshuar jo kundër habsburgëve, 
por kundër atyre ushtarëve që po vazhdonin rebelimin. Sulejmani u vu personalisht në 
krye të trupave të tij ndërsa ato u lëshuan përmes qytetit, duke kapur e vrarë rebelët, si 
dhe këdo tjetër që s’e kishin me sy të mirë.2 Sulejmani pastaj vazhdoi duke i dhënë fund 
fushatës së rëndë të taksave, që kishte rënduar aq shumë në kurriz të masave të popullit, 
si dhe bëri përpjekje për të përmirësuar vlerën e monedhës. Mirëpo veç këtyre u bënë 
shumë pak gjëra. Mungesat e zgjatura në ushqime, uria dhe inflacioni vazhduan ta 
ligështojnë trupin e politikës osmane. 
 
 
 
Dështimi i ri në frontin austriak 
 
Venedikasit dhe polakët qëndruan relativisht të qetë gjatë sundimit të Sulejmanit, pasi ata 
ishin të shqetësuar nga çështjet e brendshme. Mirëpo habsburgët u treguan të aftë të bëjnë 
me shpejtësi përpara, duke përfituar nga çrregullsia që pasoi në Stamboll ardhjen e 
Sulejmanit në fron. Ata përparuan nga Mohaçi në Petervaradin dhe pastaj në Beograd, 
ndërsa forcat mbrojtëse osmane në Kroaci e Slloveni u zhdukën të pushtuara nga paniku.3 
Fisnikëve hungarezë iu desh të zgjidhnin princin hungarez, Jozefin, si mbret të tyre (9 
dhjetor 1687) dhe t’i dorëzojnë atij një pjesë të madhe të pushtetit të tyre autonom. Pas 
kësaj, në mbarë vendin u imponua vendosja e një qeverisjeje shumë të qendërzuar. Gjatë 
verës së vitit 1688, habsburgët kapërcyen Danubin dhe morën Beogradin (8 shtator 
1688), duke e thyer kështu vijën mbrojtëse të Danubit dhe duke hapur rrugën për në 
Ballkan.4 Lajmi solli një radhë revoltash ballkanike kundër osmanëve, në mbështetje të 
përparimit të forcave perandorake, shpesh në bashkëpunim me klerikët ortodoksë vendës 
në Serbi e Bullgari. Princi i Vllahisë dërgoi agjentët e tij në Vjenë për të bërë të ditur 
pranimit nga ana e tij të sovranitetit të perandorit, si dhe premtimeve për ndihmë në 
përpjekjet kundër sulltanit. 
                                                 
1 Silahdar, II, 296 – 303. 

2 Silahdar, II, 329 – 340. 

3 Silahdar, II, 354, 359, 364. 

4 Raşit, II, 55, 58; Silahdar, II, 368. 
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Në përgjigje të këtij kërcënimi të ri, Sulejmani dërgoi agjentët e tij në Vjenë për të 
siguruar paqe mbështetur në gjendjen ekzistuese, duke pranuar të njohë të gjitha 
pushtimet e aleatëve perëndimorë vetëm nëse lufta përfundonte. Habsburgët në të vërtetë 
mezi e prisnin paqen, pasi Luigji XIV ishte përpjekur ta shfrytëzonte dëshirën e tyre për 
të përparuar në Rin e Bavari, zona këto që kishin siguruar një numër të madh trupash për 
ushtrinë që përparonte përtej Danubit. Po ndërsa Leopoldi dëshironte të ndalej nga 
pushtimet e tij në Danub për të përfituar paqen, aleatët e tij, të cilët nuk e ndjenin aq 
drejtpërdrejt kërcënimin frëng, deshën të vazhdojnë betejën deri në përmbushjen e 
ambicjeve të tyre. Për këtë arsye bisedimet dështuan (11 qershor 1689) dhe trupat 
habsburge hynë në Bosnjë dhe mbi Moravë, drejt Nishit.1 Sulejmani organizoi një ushtri 
të re, duke shpallur një amnisti të përgjithshme për të gjithë ata që kishin rrëmbyer më 
parë armët kundër qeverisë qendrore.2 Mirëpo përpara se ai të mund të vihej në lëvizje, 
revolta e mijëra serbëve dhe pushtimi i shpejtë habsburg i Nishit, Vidinit, Shkupit dhe 
Prizrenit (qershor – nëntor 1689) u duk se po paralajmëronte fundin e sundimit osman në 
Evropë. Një tjetër ushtri habsburge hyri në Transilvani e Vllahi, duke bërë një 
marrëveshje me të shquarit e vendit për të njohur autonominë dhe lirinë e tyre fetare në 
shkëmbim të njohjes nga ana e tyre të sovranitetit të perandorit dhe ndihmës kundër 
osmanëve.3 
 
 
 
Kundërsulmi osman 
 
Në të vërtetë përparimi i habsburgëve kishte arritur majën. Në një ndër kthesat më të 
habitshme dhe mahnitëse në historinë e gjatë të shtëpisë së Osmanit, forcat e Sulejmanit 
II arritën të mblidhen e të riorganizohen përsëri gjatë dimrit të viteve 1689 – 1690 dhe të 
kalojnë në një kundërsulm që i shtrëngoi habsburgët të tërhiqeshin nga rruga që kishin 
ardhur, përtej Danubit. Edhe një herë një anëtar i familjes së Qyprilinjve, vëllai më i 
vogël i Fadil Ahmetit, Fadil Mustafa pashai (25 tetor 1689), erdhi në fuqi. Duke vepruar 
si paraardhësit e tij të shquar, ai veproi shpejt për të emëruar njerëz të aftë dhe të 
ndershëm në poste kyçe në qeverisje e ushtri, për të damkosur korrupsionin dhe për të 
balancuar buxhetin e thesarit. Të paktën 30,000 anëtarë të trupave jeniçere që nuk ishin të 
aftë të kryenin detyrat e tyre, u fshinë nga listat, duke i ulur kështu jashtëzakonisht 
shpenzimet e thesarit. Nga ana tjetër, oficerëve iu dha ndihma e duhur për të rivendosur 
rregullin dhe disiplinën.4 Ata që kishin përfituar padrejtësisht pasuri gjatë çrregullsive të 
mëparshme u ekzekutuan dhe pasuritë e tyre u konfiskuan. Edhe krerët e fiseve turke e 
kurde të lindjes u ftuan e u nxitën për t’iu bashkuar forcave të mbledhura në Edrene. Një 
zëvendësim i përgjitshëm i guvernatorëve provincialë solli gjithashtu, një efikasitet më të 
                                                 
1 Silahdar, II, 262 – 668; Uzunçarşılı, OT, III, 526. 

2 Silahdar, II, 378. 

3 Silahdar, II, 472; Raşit, II, 95. 

4 Silahdar, II, 489; Raşit, II, 99. 
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madh në mbledhjen e taksave dhe në komandën e kontingjenteve të ardhur nga këto 
provinca për t’iu bashkuar ushtrisë. Monedha të reja me vlerë të plotë u lëshuan për të 
zëvendësuar monedhat e zhvlerësuara, si dhe u vendosën detyrime për rregullime të 
çmimeve. 
 
Ndërsa ushtria osmane u grumbullua në Edrene, nga provincat sllave nën pushtimin e 
habsburgëve erdhën lajme të mira. Rreptësia e priftërinjve katolikë në ushtrinë e 
perandorit i kishte sjellë shumë shpejt ndër mend popullsisë ortodokse se përse 
stërgjyshërit e tyre i kishin mirëpritur osmanët shekuj më parë. Nga Serbia, Vllahia dhe 
veçanërisht nga Transilvania, sulltanit i erdhën thirrje për ndihmë, për të rivendosur lirinë 
e tyre politike dhe fetare. Thököly Imre u vu përsëri në krye të përpjekjeve për të 
organizuar qëndresën ndaj habsburgëve. 
 
Në mesin e korrikut 1690, ushtria e riorganizuar dhe e rigjallëruar lëvizi, nën udhëheqjen 
e vetë kryevezirit, kundër habsburgëve, të cilët të dobësuar nga nevoja për të tërhequr 
shumicën e trupave të tyre për të luftuar kundër Francës, u detyruan menjëherë të nisin 
një tërheqje të shpejtë. Revolta e Thököly-t në Transilvani po fitonte mbështetjen e mijëra 
hungarezëve dhe kjo po i pengonte seriozisht përpjekjet e perandorit për të mbështetur 
me furnizime trupat e mbetura në jug. Nuk kaloi shumë kohë dhe trupat habsburge thjesht 
u futën përsëri në vathën nga kishin dalë. Osmanët morën Nishin (9 shtator 1690), 
Semendrinë dhe Beogradin (14 tetor 1690) pas një rrethimi prej vetëm gjashtë ditësh.1 
Shumë serbë kishin ndihmuar në përparimin e austriakëve, por shumë më tepër të tjerë të 
zhgënjyer rëndë nga sundimi habsburg, u ndihmuan osmanëve me entuziazëm të 
ringjallur, ndërsa Fadil Mustafai bëri një përpjekje të veçantë për të rifituar besnikërinë e 
tyre dhe jo për t’i ndëshkuar ata për tradhtinë e mëparshme. Serbë të tjerë kapërcyen 
Danubin bashkë me trupat perandorake që po tërhiqeshin, nga frika se mos i 
nënshtroheshin ndëshkimit. Shumë prej tyre u vendosën përfundimisht nën sundimin 
habsburg në Hungarinë jugore, por shumë të tjerë u rikthyen në vatrat e veta sapo frika 
për ndëshikm nga ana e osmanëve u shua. U lëshuan vendime të veçanta për të siguruar 
që asnjë nga myslimanët vendës të mos kërkonte hakmarrje dhe se refugjatët serbë që do 
të ktheheshin, do të rimerrnin shtëpitë dhe pasurinë e tyre, nganjëherë edhe me 
shpenzimet e thesarit. Kështu thirrjet austriake për një kryengritje të krishterë kundër 
sulltanit u harruan dhe u bënë përpjekje për të rivendosur atë regjim të drejtë që në të 
shkuarën, kishte tërhequr aq shumë ballkanas. Ata serbë që qëndruan nën sundimin 
habsburg në Hungarinë jugore u vendosën nën autoritetin fetar të një patriarkati të ri, të 
ngritur në Karlovic që u kthye tani në qendër të përpjekjeve të mëtejshme habsburge për 
të trazuar atë lloj nacionalizmi serb që do të minonte në udhën e vet të gjatë qeverisjen 
osmane në jug të Danubit. 
 
Pas marrjes së Beogradit, vija mbrojtëse e Danubit u rivendos plotësisht.2 Fadil Mustafai 
rifilloi reformat që kishte nisur më herët, duke treguar shqetësim të sinqertë për ndjenjat e 
shtetasve dhe duke u munduar të krijonte kushte që do të frymëzonin ndershmërinë tek 

                                                 
1 Silahdar, II, 501-536; Raşit, II, 131. 

2 Silahdar, II, 548. 



 266 

njerëzit. Për këtë ai nxiti sidoqoftë opozitën myslimane për t’u reformuar, duke e kufizuar 
ndikimin e saj kryesisht në provincat jomyslimane dhe duke bërë kështu që shumë njerëz 
të ndjejnë se reforma ishte në të vërtetë një përpjekje për t’ia dorëzuar shtetin të 
krishterëve. Kryeveziri u përpoq gjithashtu të rivendosë një administratë efikase, duke 
anuluar të paguarit e dhuratave nga zyrtarë të lartë për sulltanin, me shpresën se kjo do t’i 
nxiste edhe ata vetë që t’u jepnin fund kërkesave të tyre për dhurata nga vartësit e vet. Ai 
punoi për ta rindërtuar pushtetin e kryevezirit duke kufizuar numrin dhe pushtetin e 
ministrave të tjerë dhe duke u kërkuar atyre që të komunikojnë me sulltanin vetëm 
nëpërmjet tij. Ai u përpoq t’i përmbante të shquarit lokalë duke ngritur garnizone të 
fuqishme provincash, si dhe këshilla të shquarish në qytetet e kasabatë kryesore për të 
siguruar mjete, nëpërmjet të cilave të shquarit të mund të ushtronin ndikimin e tyre pa iu 
dashur të përmbysin qeverinë apo të shtypin popullin. 
 
Në përgjithësi, sistemi osman i drejtësisë dhe i administrimit filloi të vepronte në mënyrë 
më të efektshme nga ç’kishte bërë për më shumë se një shekull. Sidoqoftë në fund këto 
reforma u dëmtuan nga dështimet e kryevezirit në fushën ekonomike. Duke parë se 
kontrolli i çmimeve kishte dështuar në dhënien fund të inflacionit dhe skamjes, ai arriti në 
përfundimin se shtrëngesat artificiale të qeverisë përbënin në të vërtetë shkakun e 
ngatërresës dhe pohoi se nëse kultivuesit do të lejoheshin të shpenzonin ç’të mundnin, ata 
do të nxiteshin për të mbjellë më tepër. Kjo do të sillte një rritje të furnizimeve me 
ushqime që në përfundim do të çonte në rënie të çmimeve shumë më tepër nga ç’ishte 
arritur me kontrollin e çmimeve. Mirëpo me çarjet në shkallë të gjerë të asaj kohe, 
veçanërisht në Serbi e në principata, mungesat në ushqime vazhduan dhe rrjedhoja e 
menjëhershme e këtyre masave qe’ një rritje edhe më e shpejtë e çmimeve. 
 
Fadil Mustafai vazhdoi punën e paraardhësit të tij duke përtërirë ushtrinë osmane dhe 
veçanërisht, sistemin e timarit. Ushtarë të rinj e të aftë u emëruan në timare dhe atyre iu 
kërkua që të stërviten rregullisht. Shkolla të veçanta provinciale u ngritën për të përgatitur 
zyrtarët e tyre. U dërguan inspektorë për t’u siguruar se ata i përmbushnin detyrimet 
tatimore dhe administrative me ndershmëri e pa mbingarkuar fshatarët. Në mënyrë 
domethënëse, ai ngriti institucionin e ri të Punëve Perandorake të Barutit (Baruthane-i 
Âmire) në lagjen e Bakërkëjit (Bakırköy) në Stamboll, mbi detin Marmara, si dhe ato të 
punëve provinciale në Selanik, Gelibollu, Bagdad, Kajro, Beograd dhe Izmir. Këto 
institucione mbaheshin përmes fermerëve të taksave që u ishte ngarkuar detyra e 
prodhimit të barutit të Perandorisë dhe që mbanin si të ardhur vetjake çdo fitim tjetër që 
mbetej. 
 
 
Barazpesha në Evropën qendrore 
 
Sulejmani II vdiq nga hidropizia (22 qershor 1691) dhe u zëvendësua nga biri i Ibrahimit 
III, Ahmeti II (1691 – 1695), sapo Fadil Mustafai u nis për në fushatën e dytë austriake. 
Ai eci nga Beogradi përtej Danubit përpara arritjes së tartarëve me shpresën se do ta zinte 
në befasi armikun pranë Petervaradinit. Në vend të kësaj, ai u gjend në pritë dhe u 
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shpartallua në Slankamen, 26 kilometra në juglindje të Karlovicit (20 gusht 1691). 
Ushtria e tij u shpërnda pasi ai u godit në ballë dhe u vra.1 
 
Humbja e Fadil Mustafait dhe dështimi në Slankamen i dhanë praktikisht fund 
kundërsulmit osman dhe meqë habsburgët ishin të zënë në perëndim, u arrit në një 
barazpeshë; Danubi lindi si kufiri i ri i përhershëm mes dy perandorive. Ahmeti II u 
tregua po aq i ndjeshëm ndaj intrigave të të besuarve të tij sa ç’kishin qenë edhe 
paraardhësit e tij. Kryevezirë, ministra e komandantë u ngjitën e u rrëzuan me shpejtësi 
dhe shpirti i reformave të Fadil Mustafait humbi përsëri, ndërsa problemet u rishfaqën. 
Anglia dhe Hollanda po punonin tani në Stamboll për të ndërmjetësuar për një 
marrëveshje paqeje, por perandori vazhdonte të këmbëngulte që osmanët t’i lëshonin atij 
Transilvaninë, Timishoarën, Vllahinë, Moldavinë dhe Besarabinë, venedikasve Morenë 
dhe Podoljan polakëve, ndërsa Ahmeti II, po kaq i papajtueshëm, kërkonte kthimin e 
pjesës më të madhe të Hungarisë, si dhe pagimin haraçit të vjetër nga habsburgët. Këto 
armiqësi u zvarritën gjatë megjithëse të dy krahët e kuptonin se kjo gjendje përbënte veç 
shpërdorim të kotë të energjive që mund të përdoreshin me efikasitet tjetërkund. 
 
Baraspesha nuk u kufizua vetëm në Evropën qendrore. Përpjekja e Venedikut për të 
marrë Kretën u thye pas një rrethimi të gjatë (18 korrik 1692). Venedikasit morën Kiosin 
(Sakız) në shtator 1694, por ushtarët pushtues dhe priftërinjtë u treguan aq shtypës, saqë 
një kryengritje popullore në fillim të vitit që pasoi i detyroi ata të braktisin ishullin, duke 
e vënë kështu në rrezik sundimin e vazhdueshëm të Venedikut në More.2 Polonia u 
dobësua shumë nga ligështimi i shëndetit të Jan Sobieskit dhe u mjaftua vetëm me pak 
javë sulme bastisëse në drejtim të Kamenicës gjatë verës së viteve 1692 dhe 1694.3 
 
Sidoqoftë kushtet e brendshme vazhduan të përkeqësohen. Kontrolli qendror u dobësua 
dhe të shquarit sundonin thuajse kudo, përfshirë edhe provincat arabe. Në Afrikën e 
Veriut, garnizonet lokale osmane formuan republikat e tyre pirate, duke jetuar me frytet e 
bastisjeve kundër anijeve evropiane e osmane dhe duke sulmuar herë pas here brigjet 
osmane. Sulltani, të cilit i mungonte çdo arsimim e përvojë, mjaftohej duke zbutur 
problemet e tij me kredhjen në harem, ndërsa pushtetin e vërtetë ia kishte lënë 
kryeeunukut të tij, si dhe palëve të ndryshme në pallat. Vdekja e tij (6 shkurt 1695) kaloi 
pa u ndjerë e me pak ndikim në ecurinë e punëve të Perandorisë. 
 
Pushteti i kaloi tani mashkullit më të madh në moshë që jetonte në shtëpinë e Osmanit, 
birit të Mehmetit IV, Mustafait që ua kishte lënë dy herë fronin vëllezërve të tij, më të 
këqinj se ai. Mbretërimi i tij përmblodhi të gjitha lavditë dhe dështimet e Perandorisë 
Osmane në epokën e saj të shpërbërjes. Shembulli ishte një rimarrje e shpejtë e vetes nga 
dështimi, ndjekur po me shpejtësi nga një baraspeshë dhe dështime të njëpasnjëshme, të 
cilat në kohën kur mbërritën, qenë të papritura dhe shkatërruese. 

                                                 
1 Raşit, II, 161 – 162; Silahdar, II, 538 – 589; Uzunçarşılı, OT, III1, 547 – 550. 

2 Silahdar, II, 787. 

3 Raşit, II, 169, 269. 
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Mustafai kishte lindur në vitin 1664, në mes të mbretërimit të gjatë të babait të tij. Ai nuk 
kishte marrë asgjë më shumë sesa arsimimi tradicional i haremit dhe mësimet fetare për 
princërit e linjës perandorake në epokën e rënies, por në vitet e pubertetit, ai jetoi në një 
mjedis shumë më të lirë se shumica e princërve përpara tij. Ai ishte lejuar të endej nëpër 
pallat me më pak shtrëngesa dhe kishte shoqëruar shpesh të vëllain, Ahmetin (më vonë 
Ahmeti III) në argëtimet e kalërimit, poezisë e muzikës, si dhe të të pirit. Ky lloj edukimi 
nuk i ngjante fort atij që u duhej atyre për t’u marrë me punët e shtetit, por të paktën, nuk 
e kishte atë ndikim ligështues të veçimit të plotë që u ishte imponuar shumicës së 
princërve osmanë gjatë shekullit të shkuar. 
 
Këshilltari dhe përfaqësuesi kryesor i Mustafait ishte Sejit Fejzullah efendiu (1638 – 
1703), që kishte qenë për një kohë të gjatë tutori i tij. Ai ishte emëruar shejhulislam (30 
prill 1695) me detyrën e reformimit të ulemasë dhe mobilizimit të tyre në mbështetje të 
tij, ndërsa në të njejtën kohë, shërbente si asistent ekzekutiv i Mustafait në përpjekjen e tij 
për të sunduar dhe drejtuar pjesën tjetër të klasës qeverisëse.1 Fejzullah efendiu në një 
kohë të shkurtër, zuri vend si pushteti i vërtetë brenda shtetit. Ai arriti të zotërojë sistemin 
osman në mënyrën që kishin vepruar në të shkuarën ministrat Qyprilinj, duke punuar 
përmes njerëzve të palës së sulltanit që ishin vendosur në poste kyçe në ushtri e 
administratë. 
 
 
Fushatat austriake 
 
Fejzullah efendiu mundi të sundojë për aq kohë sa mundi duke e drejtuar zotërinë e tij sa 
në kënaqësitë e vjetra të haremit, aq edhe në pasionin e tij të ri për veprim kundër 
habsburgëve. Ndërsa fronti venedikas mbeti në baraspeshë, Mustafai udhëhoqi tri fushata 
të mëdha kundër austriakëve (1695 – 1697). Ai fitoi titullin e gaziut ndërsa mbronte 
Timishoarën, zotërimin e fundit osman në veri të Danubit, por sikurse në rastin e 
fushatave të Mustafa Qypriliut, fitorja e joshi atë, së fundi, në një dështim kulmor kësaj 
radhe në Zenta që ndodhej në duart e gjeniut më të madh ushtarak të kohës, princit 
Eugjen të Savojës (11 shtator 1697). Papritur e tërë usthria osmane u zhduk dhe 
Perandoria mbeti e pambrojtur. 
 
 
Fronti verior 
 
Në të njëjtën kohë Rusia po bëhej gjithmonë e më kërcënuese nën udhëheqjen e Pjetrit të 
Madh (1689 – 1725), që po riorganizonte dhe modernizonte ushtrinë dhe qeverinë e tij, 
ndërsa zhvillonte një plan për të vendosur kontrollin mbi Detin e Zi, si hap të parë drejt 
detit të hapur, përmes ngushticave të Mesdheut. Pasi dështoi në një përpjekje të 
parakohshme në vitin 1695, ai pushtoi Azovin në gusht 1696. Ky ishte fillimi i një 

                                                 
1 Silahdar, II, 29, 31; Sabra Meservey, “Feyzullah Efendi: An Ottoman Şeyhulislam”, i pabotuar, 
dizertacion Ph.D., Princeton University, 1966. 
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fushate që brenda një shekulli, do ta kthente Detin e Zi nga një liqen osman në një liqen 
rus dhe do të kërcënonte Perandorinë nga një drejtim krejtësisht i ri. 
 
 
Paqja e Karlovicit 
 
Duke qenë të paaftë për të vazhduar luftën, osmanët u treguan të gatshëm për paqe. 
Sulltani la ushtrinë dhe u kthye në Edrene, ndërsa një anëtar i katërt i dinastisë së 
Qyprilinjve, Amxhazade Hysejin pashai, u bë kryevezir me shpresën se ai do të përdorte 
magjinë e familjes së tij për të siguruar kushtet më të mira të mundshme. Perandoria tani 
gjendej në qorrsokaqe dëshpërimi. Fshatrat e saj ishin zhveshur nga burrat, por pa asnjë 
rezultat. Uria, sëmundjet, inflacioni dhe çrregullsia ishin shtuar tej mase. Austriakët ishin 
ngulur mbi Danub, ndërsa rusët kishin ngritur pretendimin për Detin e Zi. Francezët sapo 
kishin pranuar Paqen e Rysvikut (1697). Për këtë arsye, ata nuk përbënin më një 
diversion serioz për Austrinë, megjithëse të dyja fuqitë do të përfshiheshin përsëri në 
luftë kundër njëra-tjetërs për të drejtën trashëgimore spanjolle (1701 – 1714). Edhe 
Leopoldi donte paqe me Portën, në mënyrë që të mund të përgatitej për përplasjen e re. 
Ai ishte i kënaqur me shmangien e ushtrisë osmane si kërcënim serioz për ngjitjen e tij. 
Pjetri i Madh donte të vazhdonte luftën për të siguruar ngushticën e Kerçit që lidhte Detin 
e Azovit me Detin e Zi, por tërheqja e Austrisë e detyroi atë të bënte të njëjtën gjë. 
 
Bisedimet u mbyllën në Karlovic, në bregun e djathtë të Danubit, pranë Petervaradinit, 
mbështetur në parimin “uti possideti”, duke lejuar që secila palë të ruajë territoret që 
mbante në atë kohë. Transilvania mbeti në duart e habsburgëve, ndërsa Timishoara iu la 
osmanëve. Lumenjtë Tisza, Sava dhe Una do të formonin kufinjtë e rinj mes dy 
perandorive. Sulltani ripohoi lirinë e ushtrimit të riteve për katolikët brenda zotërimeve të 
tij, duke i krijuar mundësinë kështu perandorit që të ndërhyjë në punët e brendshme 
osmane nën maskën e mbrojtjes së katolikëve, ndërsa nenet që u garantonin tregtarëve të 
të dyja palëve tregti të lirë në territorin e njëri-tjetrit u siguruan austriakëve mjetet për të 
shfrytëzur Perandorinë nga ana tregtare, ndërsa të nxisnin edhe shtetasit e krishterë 
kundër sulltanit. Osmanët pranuan kontrollin e plotë polak në Podolja dhe në Ukrainë, 
duke u tërhequr nga pretendimet e veta për kontroll mbi kozakët dhe duke i dhënë fund 
sundimit të tyre jetëshkurtër në veriperëndim të Detit të Zi. Ata premtuan gjithashtu se do 
të përmbanin tartarët nga sulme të mëtejshme bastisëse. Venediku mori Morenë dhe 
pushtimet e saj në Dalmaci, por i dorëzoi Portës Lepanton dhe ishullin e Ajnamavrasë në 
shkëmbim të rikthimit të përparësive tregtare venedikase në Perandorinë Osmane. 
Bisedimet me Rusinë ngecën në diskutimin se në ç’masë do të mund të ngulej Rusia në 
Detin e Zi, por një traktat i veçuar u nënshkrua më në fund në Stamboll (5 korrik 1700). 
Ai u lejoi rusëve të mbajnë pushtimet e tyre në Detin e Azovit dhe përgjatë Dniestrit. Në 
shkëmbim të kësaj, ata premtuan të shkatërrojnë të gjitha fortesat që kishin ndërtuar në 
ato zona, duke mbetur sidoqoftë në pozicion të përshtatshëm për përparime të reja nga të 
dyja anët Detit të Zi sapo vigjilenca osmane të binte. Pjesëmarrja ruse në grupimin 
evropian u sigurua dhe premtimet osmane për t’i dhënë fund sulmeve bastisëse të 
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tartarëve e lanë car Pjetrin të lirë të përforconte ushtrinë dhe shtetin derisa ta ndjente 
veten të gatshëm për të sulmuar në rrethana më të përshtatshme.1 
 
Traktati i Karlovicit ishte i pari i shumë marrëveshjeve mes osmanëve dhe koalicioneve 
të fuqive evropiane, të bashkuara kundër tyre dhe përfaqësonte kalimin e osmanëve nga 
sulmi në mbrojtje. Sulltani pranoi ndërmjetësimin e fuqive që ishin për sy e faqe, 
asnjanëse, por që në të vërtetë i manipulonin ngjarjet në interes të tyre. Pranimi ligjor i 
humbjeve të pjesëve integrale të Perandorisë – Hungarisë e Transilvanisë ndaj 
habsburgëve; Dalmacisë, Moresë dhe ishujve të rëndësishëm të Egjeut ndaj Venedikut; 
Podoljas dhe Ukrainës jugore ndaj Polonisë; Azovit dhe vendeve në veri të Dniestrit ndaj 
Rusisë – shënoi fillimin e vërtetë të tërheqjes së osmanëve nga Evropa. Rusia dhe Austria 
ishin vënë në pozita, prej nga mund të ndërhynin në punët osmane në të mirë të vet. 
Afritë perëndimore të Egjeut ranë përsëri në duart e venedikasve, duke i mundësuar 
Venedikut që të kërcënonte edhe një herë ngushticat dhe Stambollin, nëse do të 
dëshironte. Danubi kishte zëvendësuar Hungarinë veriore si posti i përparuar i agresionit 
austriak. Edhe Polonia gjithashtu, ishte në pozicion të përshtatshëm për të sulmuar nga 
veriu Krimenë dhe principatat. Osmanët ishin ende në gjendje të merreshin me njërin prej 
këtyre armiqve vetëm për vetëm, duke përjashtuar ndoshta habsburgët, por të gjithë së 
bashku ata shfaqeshin tani shumë më të fortë, duke e ndryshuar kështu baraspeshën e 
vendosur me sunduesit e Evropës perëndimore në fillim të shekullit në një pozitë të 
vartësisë gjithmonë në rritje. Dhe nuk kishte mbaruar gjithçka me kaq. 
 
 
Epoka e rënies dhe e reformës tradicionale, 1683 – 1808 
 
Traktati i Karlovicit jo vetëm që shënoi një pikë kthese në marrëdhëniet osmane me 
Evropën, por ai shënoi edhe kulmin e një epoke të shpërbërjejes së brendshme dhe të 
fillimit të rënies së shpejtë. Vitet e gjata të luftës i larguan Perandorisë një pjesë të madhe 
të forcës dhe shpirtit që i kishte mbetur nga shekujt e parë të madhështisë osmane. 
Humbja e territoreve që shiheshin prej kohësh si pjesë të pandashme të Perandorisë e 
lëkundi moralin osman në një pikë të tillë që për shumë shumë njerëz, çdolloj përpjekje 
për ta shpëtuar Perandorinë ngjante e kotë. Për herë të parë, disa osmanë filluan të shohin 
se reforma ishte e mundur vetëm nëse Perandoria do të mund të zbulonte atë që kishte 
bërë Evropa për të arritur epërsinë e re dhe nëse më e mira e saj do të shkrihej brenda 
sistemit osman. Reformuesit filluan të pranojnë tani, mundësinë që Evropa të mund të 
ketë zhvilluar teknika të tilla të veçanta që mund të përdoreshin për të forcuar e ruajtur 
mënyrat tradicionale, veçanërisht format e reja të organizimit ushtarak dhe armëve. 
Reforma tradicionaliste u kthye kështu, në një gërshetim të së vjetrës me të renë, duke 
krijuar një amalgamë që megjithëse nuk qe e suksesshme në vetvete, i hapi rrugën një 
stili të ri të reformës bashkëkohore gjatë shekullit të nëntëmbëdhjetë. Por edhe ky 
ndryshim i kufizuar do të zhvillohej vetëm me ngurrim e hap pas hapi, në përgjigje të 
sfidave të reja dhe duke pasur përballë kundërshtimin e atyre që ndjenin se çdo “risi” 
vetëm do ta dobësonte gjithë strukturën osmane. Për këtë arsye reforma gjatë shekullit të 

                                                 
1 Mecmua-I Muahedat, III, 209 – 219; Noradounghian, I, 197 – 203; Rifat Abou El-Haj, “Ottoman 
Diplomacy at Karlowitz”, JAOS, 87 (1967), 498-512. 
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tetëmbëdhjetë, pati ngjitjet dhe rëniet e veta. Suksesi i përkohshëm çoi zakonisht në 
rrënim për reformatorët, por mjaft gjurmë prej tyre mbetën për të sjellë shembuj e përvojë 
për ata që do të pasonin. 
 
 
Reformat e Amxhazade Hysejin pashait 
 
Mesa duket ishte caktuar që prirja e re të fillohej nga anëtari i katërt i dinastisë së 
Qyprilinjve, Amxhazade Hysejin pashai (1644 – 1702), biri i vëllait më të madh të 
Mehmet Qypriliut që shërbeu si kryevezir për tre vitet që pasuan katastrofën e Karlovicit 
(1699 – 1702). Hysejin pashai që ishte anëtar i urdhërit të dervishëve mevlevinj, më 
shumë nga të gjithë parardhësit e tij Qyprilinj, u përpoq t’u përgjigjej nevojave të 
njerëzve të thjeshtë, si dhe atyre të ushtrisë e qeverisë duke e vënë theksin tek zgjidhjet 
ekonomike e financiare. Taksat e akcizës mbi duhanin dhe kafenë, të cilat ishin dyfishuar 
mëse një herë gjatë luftës për të futur të holla të thata në thesar, u ulën ndjeshëm bashkë 
me tatimet mbi mallra të domosdoshme si vaji dhe sapuni.1 U bënë përsëri përpjekje për 
të rivendosur vlerën e monedhës duke zëvendësuar monedhat e zhvlerësuara, të lëshuara 
gjatë luftës, me monedha me vlerë të plotë.2 Taksa të prapambetura që i detyroheshin 
thesarit për të gjithë tatimet e veçanta të kohës së luftës u falën pa gjobitje3 dhe vetë 
tatimet u shfuqizuan, ndërsa taksat tradicionale iu përshtatën më shumë mundësive për të 
paguar. Lëshime në taksa u bënë për të nxitur kultivuesit që t’u rikthehen arave të tyre 
dhe tregtarët veprimtarive të tyre tregtare. Në vende si Qiproja, Urfa, Malatja dhe 
Antalja, ku ndjehej veçanërisht nevoja për kultivues të rinj, u nxitën të qëndrojnë fiset 
nomade.4 Përpjekje u bënë edhe për të zhvilluar fabrika që t’u bënin konkurrencë 
importeve e mallrave evropiane që kishin rrënuar zejet tradicionale osmane.5 
 
Hysejin pashai hodhi gjithashtu hapa për ta bërë ushtrinë osmane më të efektshme dhe më 
serioze. U kontrolluan listat e rrogave të trupave kapıkulu. Anëtarët që nuk i kryenin më 
detyrimet u shkarkuan dhe u zëvendësuan nga fshatarë turq nga Anadolli, të cilëve iu 
kërkua që të tregonin disiplinë e të qëndronin në stërvitje gjatë gjithë kohës. Praktika e 
mëparshme e marrjes së artizanëve në trupa për të shërbyer me kohë të pjesshme u 
shfuqizua.6 Nëpërmjet këtyre masave, trupat jeniçere, të cilat ishin fryrë në 70,000 vetë 
përpara Karlovicit (me jo më shumë se 10,000 anëtarë që shërbenin në të vërtetë), u 
zbritën në një numër prej 34,000 burrash luftëtarë, të gjithë të gatshëm e të aftë për të 
shërbyer, ndërsa numri i trupave të artilerisë, në mënyrë të ngjashme, u ul nga 6,000 në 

                                                 
1 Raşit, II, 377. 

2 Raşit, II, 383, 393. 

3 Raşit, II, 477. 

4 BVA, Mühimme 108, f. 142; 113, f. 121; 141, f. 127. 

5 Raşit, II, 587. 

6 BVA, Mühimme 111, f. 617. 
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1,250 vetë. Kalorësia feudale gjithashtu, u riplotësua dhe u rigjallërua me njerëz të fiseve 
nomade, të sjellë nga Anadolli i lindjes, si dhe me spahinjtë më të aftë që kishin ikur nga 
Hungaria. Të gjithë spahinjve iu kërkua të mbajnë një numër të mjaftueshëm njerëzish të 
paguar, t’i stërvisin e armatosin ata nën vëzhgimin e bejlerëve të sanxhaqeve të tyre dhe 
t’i sjellin në ushtri kur të thirren. Kujdes i veçantë u tregua për të garantuar që spahinjtë të 
mos shkarkoheshin pa shkak nga eprorë që kërkonin ryshfete, praktikë kjo që ishte bërë 
thuajse e zakonshme gjatë shekullit të shkuar.1 
 
Përpjekje u bënë gjithashtu, për të ringjallur forcat detare osmane nën komandën e 
Mezzomorto (Gjysmë i vdekur) Hysejin pashait, që kishte fituar emër shumë të mirë nga 
përplasjet e suksesshme me venedikasit në Egje dhe jashtë Dardaneleve (1695 – 1698). 
Vetëm tani, osmanët po ndiqnin risitë evropiane të shekullit të shtatëmbëdhjetë në fushën 
e detarisë, të përfshirë në ndryshimin nga anijet me rrema në ato me vela, duke ndërtuar 
një flotë të re anijesh me vela me tre direkë dhe duke zhvilluar një strukturë të re detare 
për t’i plotësuar ato me ekuipazh. Flota u nda në dy skuadrone, secili nën kontrollin e një 
beu të detit (derya bey) që kishte si detyrë të vëzhgonte kapitenët dhe anijet e tyre për t’u 
siguruar se çdo njeri paguhej dhe stërvitej dhe se çdo anije kishte armatim dhe furnizime 
të mjaftueshme, duke shmangur kështu, problemet kryesore që ishin hasur në 
dhjetëvjeçarin e shkuar. U krijua një shtab i përgjithshëm mes kryeadmiralit dhe 
kapitenëve të tij, ku përfshiheshin tre asistentë kryesorë të kryeadmiralit, “kapudane” 
(admirali i prapavijës), “patrona” (zëvendësadmirali) dhe “riyale’ (admirali i shtabit). 
Mes tyre shërbimi detar u rregullua në një hierarki të komandës, ndërsa shitjes së posteve 
iu dha fund dhe të gjitha vendet e paplotësuara u mbushën sipas aftësisë dhe përvojës nga 
njerëzit në rangjet më të afërt. Detarët dhe oficerët paguheshin tani me paga të plota dhe 
lejoheshin të dilnin në pension kur nuk ishin më në gjendje të shërbenin për shkak të 
moshës apo plagosjeve në shërbim. Një trupë e veçantë artilerie u ngrit gjithashtu, për t’i 
dhënë fund varësisë së marinës nga artileria kapıkulu dhe për t’i mundësuar asaj të 
zhvillonte një shërbim që t’u përgjigjej më mirë nevojave të veta.2 
 
Në përfundim kryeveziri filloi reformat në shërbimet shkruese dhe ato të pallatit. 
Shkruesit e paaftë u nxorrën në pension me gjysmë pagese dhe u zëvendësuan nga të rinj 
osmanë të mësuar në shkollat e shkrimit. U bënë përpjekje të reja për t’i dhënë fund 
korrupsionit dhe për të imponuar përsëri standardet e efikasitetit që kishin mbizotëruar në 
shekullin e shtatëmbëdhjetë. Për herë të parë, për të rritur efektshmërinë, të gjithë 
zyrtarëve dhe shkruesve iu kërkua të regjistronin të dhënat e tyre në dokumente dhe t’i 
ruanin ato.3 
 
 
Rënia e Amxhazade Hysejin pashait 
 
                                                 
1 BVA, Mühimme 111, f. 616, 682; 114, f. 113, 172. 

2 BVA, Mühimme 112, f. 1 – 6, 16, 17, 442; Uzunçarşılı, “Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye 
Teşkilatı”, Ankara, 1948, f. 432 – 436. 

3 Orhan Köprülü, “Hüseyin Paşa, Amca Zâde”, IA, V, 646 – 650; Silahdar, II, 615, 619. 
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Mirëpo siç ka ndodhur shpesh në shekullin e fundit të reformës tradicionale osmane, 
përpjekja e kryevezirit për të vënë në punë sistemin ra shpejt në kundërshtimin e atyre që 
kishin interes për të shpërdoruar, anëtarët e klasës qeverisëse të udhëhequr tani nga 
shejhulislam Fejzullah efendiu që si i besuari i sulltanit, mbetej i vetmi pushtet i fuqishëm 
brenda shtetit. Siç kishte ndodhur në shekullin e shtatëmbëdhjetë, klasa qeverisëse e lejoi 
reformën përsa kohë që ajo ishte e nevojshme për të shpëtuar Perandorinë nga armiqtë, 
por sapo rreziku u hodh tej, ajo punoi për ta minuar reformën. Kështu sapo ndikimet e 
shpejta të Karlovicit u kapërcyen, Fejzullahu filloi të intrigonte kundër kryevezirit. Ai 
vendosi të afërmit dhe mbështetësit e tij në poste kyçe dhe siguroi emërimin e të birit, 
Fet’hullah efendiut, si trashëgues i postit të shejhulislamit. Krijimi i një dinastie 
udhëheqësish brenda ulemasë ishte diçka e padëgjuar më parë në historinë islame apo 
osmane.1 Fejzullahu gjithashtu filloi të ndërhynte në çështjet e shtetit, duke iu kundërvënë 
shpesh urdhërave të kryevezirit sa herë që ato preknin interesat e tij. Kryeadmirali 
Mezzomorto Hysejin pasha u mundua të ndërmjetësonte mes të dyve, por me vdekjen e 
tij, baraspesha u prish (korrik 1701). Hysejin pashai u zhgënjye aq shumë, saqë u sëmur 
dhe më në fund, dha dorëheqjen në shtator 1702. Fare pak kohë më vonë, ai vdiq. Në këtë 
mënyrë ndodhi largimi nga posti i reformatorit më të rëndësishëm të kohës. 
 
 
Ngjarja e Edrenesë 
 
Pasi Hysejin pashai iu largua nga udha, Fejzullah efendiu u bë më i fuqishëm se kurrë, 
duke vënë nën kontroll kryevezirë dhe duke e shtrirë pushtetin e tij në të gjitha fushat e 
qeverisjes. Nga shumica e anëtarëve të klasës qeverisëse, si dhe nga mbajtësit e trojeve e 
të fermave të taksave atij dhe njerëzve të tij i vinin ryshfete të shumta. Ai mundi madje të 
sigurojë ndarjen e një pjese të madhe fondesh për rrogat dhe furnizimet e ushtrisë së tij. 
Prirja e sulltanit për t’u tërhequr në pallatin e tij në Edrene dhe për ta lejuar Fejzullahun 
të bënte ç’të donte i armiqësoi ushtarët, si dhe tregtarët e fuqishëm e artizanët e 
Stambollit, të cilët filluan të druhen se mos sulltani kishte ndër mend të zhvendoste 
qendrën e pushtetit për në Edrene, duke dëmtuar kështu interesat e tyre ekonomike. 
Dhëndëri i Hysejin pashait, Syhrabllë Ahmet pashai (Sührablı Ahmet Paşa), dhe të afërm 
të tjerë të tij e zmadhuan këtë frikë, duke u përpjekur të shfrytëzojnë pakënaqësinë për të 
rikthyer përfitimet e tyre politike. 
 
Veç sundimit të Fejzullahut, pafuqia e sulltanit dhe karrierizmi i kundërshtarëve të tyre u 
pasqyruan në vështirësi serioze financiare dhe ekonomike. Lufta e gjatë dhe ngjitjet e 
zbritjet e shpeshta në fronin perandorak e kishin zbrazur thesarin, kështu që prapambetjet 
në pagesa arritën tani nga tre deri në katër vjet dhe pagesat që bëheshin, realizoheshin me 
monedha të reja të zhvlerësuara. Inflacioni vazhdonte. Sistemet e reja të caktimit dhe 
mbledhjes së taksave dështuan thuajse plotësisht. Shumë nga mukata’a-të e thesarit, 
qofshin ferma taksash apo troje të dhëna në përdorim, u shndërruan në prona të quajtura 
malikâne (zotërime), prej të cilave thesari përfitonte vetëm pagesa simbolike, ndërsa 
mbajtësit e tyre mund t’i shisnin ato apo t’ua linin në trashëgimi pasardhësve me një 
ndërhyrje minimale nga ana e shtetit. Mbajtësit e malikâne-ve mblodhën bashkë qindra 

                                                 
1 Raşit, II, 526. 
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mukata’a në prona të gjera me të ardhura të jashtëzakonshme private, shpesh duke mos i 
punuar plotësisht ato për të siguruar shfrytëzimin maksimal. E gjithë kjo bëhej në kurriz 
të artizanëve e kultivuesve që paguanin taksat. Për këtë arsye edhe një herë, mijëra 
fshatarë filluan të largohen nga tokat e tyre, mbjelljet ranë edhe më shumë, qytetet u 
mbipopulluan, qytezat dhe fshatrat u kthyen në eshkë në pritje të shkëndisë më të vogël 
për t’u ndezur. 
 
Ishin ushtarët që sollën shkëndijën e rebelimit. Katër kompani jeniçerësh, të caktuar për 
të marrë pjesë në ekspeditën e Gjeorgjisë, kundërshtuan të shkojnë pa marrë të gjitha 
rrogat e prapambetura (18 korrik 1703). Ata u ankuan se sulltani dhe shejhulislami po 
bënin qejf në Edrene ndërsa problemet e Perandorisë mbeteshin të pazgjidhura. Kur ata 
marshuan përpara xhamisë “Sulltan Ahmet” në Stamboll për të shpallur zemërimin e tyre, 
mijëra ushtarë, artizanë, tregtarë e të tjerë u bashkuan me ta. Fejzullahu urdhëroi 
kryevezirin të paguante dy vitet e rrogave të prapambetura për ushtarët, me shpresën se 
ata do të qetësoheshin. Mirëpo ishte tëpër vonë. Çdo lëshim u pasua nga kërkesa të reja. 
Rebelët marshuan përpara portave të pallatit. Aty u bashkuan me ta ulemaja, të 
udhëhequr nga studentët e fesë (softa), të cilët ishin të zemëruar prej kohësh me sundimin 
dhe keqqeverisjen e shejhulislamit. Ndërsa sulltani dhe Fejzullahu ishin në Edrene, për 
rebelët qe’ e lehtë që të marrin pallatin. Brenda një kohe të shkurtër, i gjithë Stambolli ra 
në duart e tyre (21 korrik 1703). Anëtarë të qeverisë në kryeqytet u vranë dhe u 
zëvendësuan me njerëz të emëruar nga rebelët, të cilët shpallën pas kësaj një vendim, 
nëpërmjet të cilit kërkuan që Fejzullahu dhe bashkëpunëtorët e tij të ktheheshin në 
Edrene për t’u gjykuar. 
 
Për disa kohë, si sulltani ashtu edhe këshilltari i tij, nuk u përqendruan tek ngjarjet në 
Stamboll dhe vazhduan të kalojnë kohën duke gjuajtur në Edrene. Kur sulltani më në 
fund mësoi për çështjen, ai u mundua të shpëtojë vetveten duke shkarkuar Fejzullahun 
dhe bijtë e tij dhe duke urdhëruar dëbimin e tyre për në Erzurum (30 korrik). Kur flijimi i 
Fejzullahut nuk i dha fund revoltës, Mustafai u përpoq të mbledhë ushtrinë feudale për të 
mbrojtur Edrenenë dhe për të marshuar drejt Stambollit, si e vetmja rrugë për të shpëtuar 
fronin, por rebelët u treguan më të shpejtë. Ata fituan mbështetjen e shumicës së 
ushtarëve feudalë dhe e lanë sulltanin vetëm me disa mijë njerëz. Sulltani urdhëroi trupat 
e tij të përgatiten për marshim drejt Stambollit për të shtypur rebelimin, por rebelët u 
përgjigjën duke dërguar trupat e tyre kundër Edrenesë, përfshirë disa mijëra ulema dhe 
anëtarë të esnafëve të Stambollit (13 gusht 1703). Rebelët përparonin ngadalë, duke fituar 
mbështetje në rritje nga mijëra njerëz në qytezat, përmes të cilave kalonin. Sulltani u 
përpoq të hyjë në bisedime për një marrëveshje, duke thënë se me ikjen e Fejzullahut, 
arsyeja e revoltës nuk ekzistonte më dhe rebelët duhej të ktheheshin në shtëpitë e tyre. 
Më 21 gusht, të dyja ushtritë iu afruan Babaeskisë dhe dukej çështje e sigurtë se do të 
kishte një përplasje mes tyre, çka do të përbënte konfliktin e parë mes forcave osmane që 
nga shekulli i pesëmbëdhjetë. Mirëpo ushtarët e sulltanit u bashkuan me rebelët. Mustafai 
u rrëzua dhe vëllai i tij, Ahmeti III, u shpall sulltan (22 gusht 1703). Kriza përfundoi pa 
shumë gjakderdhje. Fejzullahu dhe ata që e rrethonin u kapën dhe u vranë përpara se të 
arrinin Varnën (3 shtator 1703). Mustafai e kaloi pjesën e jetës që i mbeti, i izoluar në 
pallat. 
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Ahmeti III, 1703 – 1730  
 
Sulltani i ri, sikurse paraardhësi i tij, ishte rritur në pallat, por ai kishte gëzuar pak liri dhe 
arsimim. Atij i pëlqenin poezia, piktura dhe kaligrafia. Ahmeti tregoi interes për punët e 
shtetit, duke ndryshuar rregullisht kryevezirët dhe ministrat e tij për t’i mbajtur nën 
kontroll ata dhe partitë e tyre, si dhe u përpoq të përmirësonte disa nga vështirësitë që 
kishin çuar në Ngjarjen e Edrenesë. Atij iu deshën afro dhjetë vjet për t’u çliruar nga 
trysnia e atyre që e kishin sjellë në fron. 
 
Ushtarëve që e kishin sjellë në pushtet, Ahmeti u detyrua t’u shpërndajë taksën më të 
madhe të ngjitjes në fron që ishte paguar ndonjëherë, kryesisht nga të ardhurat e pronave 
të konfiskuara të Fejzullah efendiut dhe shoqëruesve të tij. Ushtarë të tjerë që nuk kishin 
marrë pjesë në revoltë, filluan pas kësaj të kërkojnë pagesa të njëjta të taksës së fronit, si 
dhe fuqi të njëjtë. Ata u mblodhën në Silivri me qëllim që të rrëzonin familjen e Osmanit 
dhe ta zëvendësonin atë me një princ nga dera e hanëve të Krimesë, apo ndoshta me një 
pasardhës të martesës mes Sokolli Mehmetit dhe bijës së Selimit II, një linjë kjo që 
vazhdoi deri në shekullin e tetëmbëdhjetë. Kur e panë se nuk kishin mbështetje të 
mjaftueshme, ata filluan të shkretojnë Trakinë lindore, duke u kthyer kështu në një tjetër 
bandë provinciale rebele. 
 
Sulltani fitoi dalëngadalë pushtet vetjak duke iu përshtatur armës së lashtë politike “përça 
e sundo”, duke emëruar anëtarë të njërës palë, pastaj edhe të palës tjetër në poste kyçe 
dhe së fundi duke vënë njerëzit e tij si kryevezirë e agallarë të trupave jeniçere. Këta të 
fundit u kthyen në armë të sulltanit kundër kundërshtarëve të tij politikë, si dhe kundër 
rebelëve provincialë, veçanërisht atyre në Traki dhe në Anadollin perëndimor. Pasi 
autoriteti i tij u njoh, Ahmeti u tërhoq dhe i la punët e shtetit në duart e ministrave të tij të 
zgjedhur. 
 
I pari prej tyre, Çorllullu Ali pashai (1670 – 1711), përbënte një shembull se historia e 
suksesshme osmane e një djali që megjithëse i ardhur nga një klasë e ulët, përmes 
aftësive personale, mund të ngjitej në majat më të larta, ishte ende e mundshme në 
shekullin e tetëmbëdhjetë. Çorllullu Aliu vinte nga një familje raja. Ai ishte bir i një 
kultivuesi sipas disa historianëve, ose i një berberi sipas disa të tjerëve. Ai ka të ngjarë të 
jetë ngjitur në institucionin e pallatit pasi tërhoqi vëmendjen e sulltanit të ri gjatë Ngjarjes 
së Edrenesë. Ai shërbeu si guvernator i Sirisë, u martua me bijën e Mustafait, Emine 
Sulltanën (1708) në shenjë të veçantë nderimi dhe pastaj shërbeu si kryevezir deri në vitin 
1710. Çorllullu Aliu e shmangu atë lloj luftërash që kishin shteruar burimet financiare të 
Perandorisë në shekullin e shtatëmbëdhjetë. Ai i kushtoi kujdes të veçantë balancimit të 
buxhetit të thesarit, duke rritur të ardhurat dhe ulur shpenzimet. Në këtë çështje, ai shkoi 
aq larg, saqë pakësoi teprimet e kuzhinave të pallatit, duke u bërë kështu i pari 
“reformator tradicional” që guxoi të sillte ndër mend se edhe sulltani dhe familja e tij 
duhej të bëheshin pjesë e përpjekjeve reformuese. Çorllullu Aliu i mbështeti me vullnet të 
plotë përpjekjet e Ahmetit për të zhdukur kundërshtarët e tij, duke ekzekutuar mijëra prej 
tyre, duke u konfiskuar pasuritë për të rritur të ardhurat e thesarit dhe duke i kthyer trojet 
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e timareve në ferma taksash për t’i siguruar thesarit të ardhura në të holla. Korpusi i 
jeniçerëve u riorganizua dhe ata që kishin qoftë edhe lidhjen më të largët me Ngjarjen e 
Edrenesë u larguan nga shërbimi. Reformat në fushën e marinës të Mezzomorto Hysejinit 
u vazhduan gjithashtu më tej. Numri i anijeve të reja dhe i topave me kalibër të gjerë u 
rrit. Hierarkia e re detare u zgjerua, oficerët dhe ushtarët e paaftë u hoqën dhe depot e 
armatimit e të furnizimit të detarisë u mbushën në kapacitet të plotë. Forcat feudale dhe 
ato kapıkulu u forcuan, ndërsa forcat e armatosura u rikthyen të paktën, në atë majë që 
kishin arritur gjatë fillimit të sundimit të Qyprilinjve. 
 
 
Fushata e Pruthit 
 
Ndërsa reformonte qeverisjen dhe ushtrinë, Çorllullu Aliu e mbajti Perandorinë jashtë 
Luftës së Trashëgimisë Spanjolle (1701 – 1714) dhe Luftës së Madhe Veriore (1700 – 
1721), megjithë përpjekjet e Francës e të Suedisë për të fituar bashkëpunimin e sulltanit 
kundër Austrisë e Rusisë dhe pavarësisht nga shqetësimi i hanit krimeas, Devlet Giraj, që 
kërkonte mbështetje për t’u bërë qëndresë përparimeve ruse në veri të Detit të Zi. Kjo e la 
të lirë Pjetrin e Madh që ta mposhtte mbretin suedez Karli XII në Poltava (8 korrik 1709). 
Kjo ngjarje e ndryshoi nga themelet baraspeshën në Evropën lindore në favor të Rusisë 
dhe e shtrëngoi Aliun që t’i siguronte strehim Karlit dhe hetmanit kozak, Mazepa, kur ata 
u arratisën përtej Polonisë dhe hynë në territorin osman në mesin e korrikut 1709.1 Oborri 
osman u bë atëherë një qendër intrigash. Përkrahësit e hanit të Krimesë dhe kundërshtarët 
e kryevezirit u vunë në krah të Karlit që e zgjeroi ndikimin e tij me ndihmën financiare të 
ambasadorit frëng, ndërsa ambasadori britanik dhe ai rus mbështesnin palën e paqes.2 
Sidoqoftë në përfundim, pala e luftës fitoi epërsi, duke siguruar emërimin si kryevezir të 
guvernatorit të Halepit, Balltaxhi Mehmetit (18 gusht 1710 – 20 nëntor 1711).3 
 
Lufta mes palëve dhe intrigat e jashtme tani u rritën. Përkrahësit e luftës u ndanë në 
mbështetës të aleancës me Suedinë dhe Poloninë kundër Rusisë, nga njëra anë, dhe në ata 
që këmbëngulnin për një fushatë të re për të rimarrë Morenë dhe territore të tjera të 
humbura ndaj Venedikut në Traktatin e Karlovicit. Karli vazhdoi të gëzojë mbështetjen e 
Devlet Girajit, që si han, merrte pjesë në takimet e Këshillit Perandorak, si dhe të 
Stanislas Poniatovskit që ushtronte ndikim të ndjeshëm në harem përmes nënës së 
sulltanit dhe mjekut suedez. Kjo palë fitoi edhe mbështetjen e pasuesit të Mazepas, si 
hetman kozak, Filip Orlikut, që u përpoq të shfrytëzonte gjendjen në Ukrainë për të 
ndërtuar një mbretëri të pavarur kozake, gjë që shqetësonte shumë Poloninë e Rusinë. 
Përpjekjet e Pjetrit për të trazuar shtetasit ortodoksë të sulltanit për një kryengritje të 
përgjithshme, si dhe lajmi se ai po ndërtonte fortesa përgjatë Dnieprit dhe Azovit i erdhën 
në ndihmë edhe më tej palës së luftës. Reformat e fundit frymëzonin një vetëbesim të 
tepruar e të pambështetur dhe ulemaja që e kishte ndjerë thellë humbjen e territoreve 

                                                 
1 Raşit, III, 295 – 296, 301; BVA, Name Defteri, VI, 174, 183. 

2 Raşit, III, 303, 311 – 312, 314; BVA, Name Defteri, VI, 181; Mühimme 116, f. 296, 328. 

3 BVA, Mühimme 115, f. 503, 508, 518, 535, 543, 551; 116, f. 261. 
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myslimane ndaj të pafeve, ishte shumë e prekshme ndaj çdo plani për të vënë në vend 
këto humbje. Kështu ekuilibri anoi nga ata që kërkonin një lëvizje të re kundër Rusisë. 
Megjithatë në këtë kohë, kishte pak rëndësi nëse partizanët e paqes apo të luftës kishin 
epërsi në Stamboll. Pjetri kishte arritur vetë në përfundimin se ishin pjekur kushtet dhe 
kishte ardhur koha për sulm. Pasi fitoi premtime për mbështetje nga princërit e Moldavisë 
e të Vllahisë dhe meqë ishte në pritje të një kryengritjeje të përgjithshme të shtetasve të 
krishterë të sulltanit, Pjetri vendosi të sulmonte, duke përdorur si pretekst praninë e  
vazhdueshme të Karlit XII në territorin osman. Mbërritja e ultimatumit të Pjetrit u 
mundësoi partizanëve të luftës të fitojnë epërsi dhe Këshilli Perandorak shpalli luftë në të 
njëjtën ditë (20 dhjetor 1710). Kështu nisi konflikti mes osmanëve dhe rusëve. Ky 
konflikt do të shndërrohej në elementin qendror të Çështjes Lindore gjatë dy shekujve që 
do të pasonin. 
 
Megjithatë frika e Pjetrit se pa ndihmën e habsburgëve, ai mund të humbiste si Poloninë e 
Ukrainën, ashtu edhe emrin e mirë që kishte siguruar pas fitores në Poltava, shkaktoi që 
ai ta vonojë luftën dhe të përpiqet të bëjë paqe. Mirëpo duke qenë se osmanët nuk i morën 
parasysh propozimet e tij për bisedime, Pjetri përgatiti një fushatë përmes Moldavisë e 
Bullgarisë kundër Stambollit. Po kur ai ende po përgatitej për të marshuar, pësoi një 
humbje të madhe diplomatike. Tartarët dhe kozakët nënshkruan një marrëveshje (5 shkurt 
1711) për veprim të përbashkët kundër rusëve. Kjo solli sulme bastisëse që i përmbysën 
më tej planet e fushatës së Pjetrit dhe nuk e lejuan atë që të mblidhte ushtrinë aq shpejt sa 
çdo të kishte mundur në kushte të tjera. 
 
Kur osmanët lanë Stambollin më 24 maj, rusët marshuan përmes Polonisë, duke vuajtur 
tashmë shumë rëndë si pasojë e sulmeve të kozakëve e tartarëve, gjë që çoi edhe në 
mungesa të furnizimeve. Ata kaluan Pruthin dhe hynë në Moldavi (1 korrik), por u ndjenë 
tej mase të habitur kur hasën në kundërshtinë popullore për mbështetjen që u kishte 
premtuar princi i tyre, bashkë me mungesat që vinin si pasojë e një skamejeje të 
përgjithshme dhe shpërnguljes së mijëra fshatarëve për në zonat kodrinore. Kështu kur 
Balltaxhi Mehmeti i hoqi udhë ushtrisë së tij përmes Vllahisë për në Moldavi, Pjetri 
vendosi të tërhiqet, por u kap dhe u dorëzua, ndërsa përpiqej të kapërcente përsëri Pruthin 
(20 korrik). Kjo solli një ndër krizat më të mëdha të historisë bashkëkohore. Themeluesi i 
Rusisë moderne dhe ushtria e tij ishin rrethuar plotësisht dhe ndodheshin në mëshirën e 
osmanëve. Ndërsa artileria osmane po i nxirrte shpirtin kampit të carit, duke i shkaktuar 
dëme të rënda, rusët po vuanin edhe nga mungesa e ushqimit dhe e furnizimeve të tjera. 
Teksa i kishte rusët në dorë, dukej se kryeveziri mund të kërkonte dhe të fitonte dorëzim 
pa kushte, si dhe lëshime të mëdha në territore e në gjithçka tjetër. Mirëpo edhe ai po 
përballej me probleme. Ushtrisë së tij i mungonin furnizimet e mjaftueshme për t’u 
mbajtur më gjatë dhe ai nuk ishte i sigurtë nëse tartarët do t’i qëndronin besnikë deri në 
fund apo nëse rusët mund të sillnin forca zëvendësuese nga veriu. Për këtë arsye, kur 
Pjetri kërkoi paqe në shkëmbim të kthimit të të gjitha territoreve që u kishte marrë 
osmanëve, Balltaxhi Mehmeti u tregua mëse i gatshëm të ulej e të dëgjonte dhe u kërkoi 
rusëve që të dorëzonin vetëm topat e tyre dhe jo armët, si parakusht për të nisur 
bisedimet. 
 



 278 

Diskutimet qenë të gjata e të ndërlikuara. Osmanët braktisën disa pika, për arsye të 
ndjesisë së kryevezirit se ushtria e tij mund të çorganizohej dhe ai mund të humbiste 
gjithçka nëse rusët nuk tërhiqeshin shpejt. Traktati i Pruthit (23 korrik 1711) bëri që rusët 
t’u kthejnë osmanëve të gjitha zonët e pushtuara. Ata duhej të shkatërronin të gjitha 
fortesat e tyre kufitare dhe të premtonin se do të ndaleshin nga çdo ndërhyrje e 
mëtejshme në punët e brendshme osmane. Në shkëmbim, sulltani pranonte të lejonte 
tregtinë e lirë për tregtarët rusë në vendet e sunduara prej tij, si dhe të përpiqej për të 
ndërmjetësuar për paqe mes Rusisë dhe Suedisë.1 
 
Traktati pati ndikime të ndryshme si brenda, ashtu edhe jashtë Perandorisë. Ndihma që 
princërit vendës të Vllahisë e të Moldavisë u premtuan rusëve i bëri osmanët që t’i 
zëvendësojnë ata me sundimtarë nga familje tregtare të fanariotit grek të Stambollit, të 
cilat kishin monopolizuar tashmë pozitën e kryerojës së Portës që kontrollonte 
marrëdhëniet e sulltanit me jashtë. Principatat e humbën kështu udhëheqësinë e tyre 
vendëse, duke e ndjerë gjithashtu veten të fyer nga rritja e pranisë së gjuhës dhe kulturës 
greke në administratën e tyre politike e fetare. Një tjetër rrjedhojë e rëndësishme ishte 
çarja mes të krishterëve nacionalistë të Ballkanit dhe rusëve, me ata që qenë të zhgënjyer 
me dështimin e Pjetrit dhe nuk i siguruan atij ndihmë konkrete, si dhe me ata që u treguan 
së fundi, të pakënaqur nga mungesa e mbështetjes popullore për pushtimin. Rusët qenë të 
ngadalshëm në përpjekjet e tyre për të ngritur një revoltë ballkanike kundër sulltanit. 
Austria më vonë u vu në krye të përpjekjeve për të sjellë trazira nacionaliste. 
 
Në Stamboll lajmi i fitores u prit me entuziazëm. Tani dukej sikur kërcënimet e sulmit rus 
dhe të revoltës ballkanike kishin qenë vetëm mite dhe se ushtria osmane mund të kthehej 
për të marrë revanshin ndaj habsburgëve. Sidoqoftë kishte shumë të tjerë që donin të 
rinisnin luftën me Rusinë, të udhëhequr nga Karli XII, hani krimeas dhe ambasadorët e 
Suedisë e të Venedikut. Të tjerë përfshirë Balltaxhi Mehmetin, nënën mbretëreshë dhe 
fanariotët mbështesnin luftën me Venedikun për të rimarrë Morenë dhe Greqinë, të fundit 
me shpresën se të paktën, do të mund të siguronin një monopol në tregtinë dhe taksat e 
këtyre zonave, ndërsa të parët thjesht për të vënë në vend ato që kishin humbur në 
Karlovic. Fillimisht mbështetësit e luftës me Rusinë patën përsëri epërsi, kryesisht për 
shkak të zërave të përhapur se Balltaxhi Mehmeti kishte pranuar ryshfete ruse në 
shkëmbim të vendosjes së paqes. Sulltani dalëngadalë tërhoqi mbështetjen për dikë që 
akuzohej të kishte tradhëtuar Islamin dhe më në fund e shkarkoi atë (20 nëntor 1711) nga 
frika e ndonjë revolte ushtarake.2 Pas kësaj Ahmeti shkoi në Edrene për të përgatitur një 
fushatë të re kundër rusëve. Mirëpo ambasadori rus, bashkë me mbështetësit e luftës me 
Venedikun dhe ambasadorët anglezë e hollandezë, shpërndau ryshfete të mjaftueshme për 
të siguruar një kthesë të politikës një marrëveshje të re osmano-ruse (17 prill 1712), e cila 
përfshinte disa kushte të lëna të paqarta në Pruth, përfshirë tërheqjen e rusëve nga fortesa 

                                                 
1 Fushata dhe paqja e Pruthit janë studiuar shkëlqyeshëm nga Akdes Nimet Kurat, “Prut Seferi ve Barışı”, 2 
vëllime, Ankara, 1951, përmbledhur në: “Der Pruthfeldzug und der Pruthfrieden von 1711”, Jahrbücher für 
Geschichte Osteuropas, 10 (1692) 13 – 66. 

2 Raşit, III, 368 – 369, 374. 
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e Azovit.1 Ambasadorët e Francës, Suedisë, Polonisë dhe Venedikut ndërhynë për të 
rindezur vrullin e osmanëve kundër rusëve, duke shfrytëzuar ngadalësinë e Pjetrit në 
largimin e trupave të tij nga Polonia, për ta bërë sulltanin që të riniste përgatitjet e tij për 
luftë dhe pas një suksesi të suedezëve kundër rusëve në perëndim, ai të shpallte edhe një 
herë luftë (30 prill 1713).2 Sidoqoftë intrigat e mëtejshme për të siguruar një fushatë të 
menjëhershme e acaruan sulltanin kundrejt mysafirit të tij sherrxhi e ngatërrestar, si dhe 
ndaj mbështetësit të tij krimeas, Devlet Girajit. Ky i fundit u dëbua për në Kios, ndërsa i 
pari u mbyll në arrest shtëpie në Edrene dhe me Rusinë u nënshkrua një traktat i ri e 
përfundimtar paqeje (5 qershor 1713). Ky traktat parashikonte tërheqjen e rusëve nga 
Polonia dhe i lejonte edhe një herë Karlit XII që të kthehej në shtëpi, si dhe të hiqte dorë 
nga i gjithë territori përgjatë bregut të Detit të Zi.3 Problemi i kufirit verior u zgjidh në 
këtë mënyrë, megjithëse Pjetrit iu njoh liria për të rindërtuar ushtrinë e tij. 
 
 
Lufta me Venedikun dhe Austrinë 
 
Nënshkrimi i traktatit të paqes me Rusinë shënoi një fitore të re të përkrahësve të luftës 
me Venedikun në oborrin osman, ndërsa udhëheqësi i tyre, Armëtar Damat Ali pashai 
mori postin e kryevezirit (27 gusht 1713 – 6 gusht 1716). Trysnia e brendshme mbi 
sulltanin për të synuar të rimarrë Morenë u mbështet jo vetëm nga fanariotët, por edhe 
nga thirrjet prej banorëve ortodoksë për ndihmë ndaj sundimit katolik nën qeverisjen 
venedikase. Më në fund lufta u shpall (8 dhjetor 1714) kur Venediku trazoi një 
kryengritje në shkallë të gjerë kundër osmanëve në Mal të Zi4 dhe dërgoi anijet e tij për të 
bastisur anijet osmane të tregtisë e të pelegrinazhit që lundronin mes Egjiptit dhe 
Stambollit, duke shkelur kështu detyrimet e Traktatit të Karlovicit. Kryeveziri arriti të 
rimerrte pa ndonjë vështirësi të madhe Morenë, përmes një ekspeditë tokë-det (verë 
1715). Interesat e Spanjës dhe të vendeve të tjera të Perëndimit diktonin vazhdimin e 
paqes së habsburgëve me osmanët, por kërcënimi i sulltanit ndaj Dalmacisë e Kroacisë, 
më në fund i shtyu austriakët që të rifreskojnë marrëveshjen e tyre me Venedikun (13 
prill 1716) dhe të kërkojnë tërheqje të plotë të osmanëve nga pushtimet e tyre më të 
fundit, si dhe të sigurojnë kompensim për Venedikun.5 Disa ministra osmanë, duke sjellë 
ndër mend humbjet e tyre ndaj Eugenit të Savojës, këmbëngulën që të tregohet kujdes, 
por kryeveziri e bindi sulltanin se tani osmanët ishin aq të fuqishëm, sa t’i mopshtnin 
habsburgët dhe të rimerrnin Hungarinë.6 Lufta çoi shpejt në fatkeqësi të reja. Rakoci 
Ferenc II, që kishte ikur në Paris pas pushtimit habsburg të Hungarisë dhe Transilvanisë, 

                                                 
1 BVA, Mühimme 119, f. 139. 

2 BVA, Mühimme 119, f. 139 247, 269; Raşit, IV, 3. 

3 Raşit, IV, 8; BVA, Mühimme 120, p.5; Uzunçarşılı, OT, IV/2, 97n; Kurat, “Prut Seferi”, II, 701. 

4 BVA, Mühimme 119, f. 127; 122, f. 40. 

5 Raşit, IV, 197, 199, 201, 204. 

6 Raşit, IV, 195, 266, 268; Uzunçarşılı, OT, IV/1, 111 – 113. 
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u bashkua tani me sulltanin, me shpresën për të rivendosur sundimin e tij pas fitores së 
pritshme (23 maj 1716). Fitorja e lehtë në More duket se i dha kryevezirit një vetëbesim 
të tepruar, sepse kur u vu në marshim drejt veriut, ai i la tartarët e Krimesë që të ruanin 
vendin kundër ndonjë sulmi të mundshëm rus dhe dërgoi forca rrethuese në Shqipëri që 
t’i bashkoheshin një sulmi të pritshëm në Korfuz. Kjo i pakësoi forcat e tij në diçka më 
shumë se 100,000 burra, të cilët u shpartalluan me lehtësi nga Eugjeni në Petervaradin, 
mbi Danub (5 gusht 1715). Edhe një herë, kampi ra në duart e forcave perandorake dhe 
Serbia qe e hapur për një pushtim të lehtë. Austriakët morën Timishoarën dhe Beogradin 
(20 gusht), duke futur në dorë gjithë artilerinë dhe armatimin e osmanëve, si dhe mijëra 
robër lufte.1 Forcat mbrojtëse boshnjake qëndruan fuqishëm përgjatë Drinës dhe Unës, 
por venedikasit të mbështetur me anije nga papa dhe kalorësit e Maltës, sulmuan 
prapavijën osmane duke marrë Prevezën dhe duke zbritur trupat në Dalmaci, megjithëse 
osmanët mundën të mposhtin një kontingjent jashtë kepit të Matapanit (korrik 1717) dhe 
të pengojnë një përpjekje të armikut për të rimarrë Morenë.2 
 
Humbjet e rënda në veri e çuan në rrënim palën që mbështeste luftën dhe sollën 
zëvendësimin e pushtetit të saj me palën e paqes, të udhëhequr nga skllavi dhe këshilltari 
i afërt i sulltanit, Nevshehirli Damat Ibrahim pashai (26 gusht 1717), i cili gjatë kohës që 
ushtroi detyrën e kryevezirit, u bë edhe i autorizuari kryesor i sulltanit për t’i dhënë fund 
luftës. Damat Ibrahimi fitoi, madje edhe mbështetjen e elementëve të luftës që trembeshin 
se Rusia mund të shfrytëzonte humbjet si një rast i mirë për të pushtuar principatat 
bashkë me austriakët. Perandori u detyrua të bënte paqe, i zhgënjyer nga dështimi i 
venedikasve për të shfrytëzuar suksesin e austriakëve për të vënë në vend humbjet e tyre, 
si dhe nga sulmet e spanjollëve kundër pozicioneve të tij në Itali. Kështu me ndihmën e 
ambasadorit britanik dhe atij hollandez,3 u arrit paqja në Pasarovic (21 korrik 1718) dhe 
të gjitha palët mbajtën atë që kishin pushtuar. 
 
Si rrjedhojë, habsburgëve iu la kontrolli mbi Beogradin e Semendrinë, si dhe vendet mes 
Timokut e Unës, duke i njohur Savën dhe Drinën, si kufi i ri dhe si pjesë të rëndësishme 
të Serbisë, në duart e Austriakëve. Priftërinjtë katolikë në territorin osman fitonin përsëri 
përparësitë e tyre të mëparshme, duke i bërë përsëri habsburgët mbrojtës të tyre, të 
gatshëm për të ndërhyrë në punët e brendshme të osmanëve në emër të tyre. Një 
marrëveshje e nënshkruar veçmas, siguroi tregtinë e lirë për tregtarët dhe palëve 
nënshkruese, ndërsa Austrisë i lejohej gjithashtu të mbronte tregtarët e huaj brenda 
kufinjve të sulltanit dhe të vendoste konsujt e saj kudo që të dëshironte nëpër Perandori, 
duke pasur kështu mundësi më të mëdha për të trazuar shtetasit e sulltanit. Habsburgët e 
braktisën kështu praktikisht Venedikun, të cilin e kishin përdorur si pretekst për të hyrë 
në luftë, duke u lejuar osmanëve të qëndrojnë në More, ndërsa Venediku mbajti vetëm 
Dalmacinë dhe ishujt e Jonit, si dhe fortesat që kishte pushtuar në Hercegovinë dhe në 
Prevezë. Humbja nuk qe aq e hidhur sa ç’mund të kishte qenë; megjithatë qe e 

                                                 
1 BVA, Mühimme 116, f. 73, 93, 96, 111, 114; Uzunçarşılı, OT, IV/1, f. 132 – 136. 

2 BVA, Mühimme 125, f. 77 – 82; f. 189 – 190, 196, 216, 225, 249; 127, f. 146 – 153, 179, 181, 184, 193. 

3 Raşit, V, 21 – 26. 
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rëndësishme. Osmanët pësuan jo vetëm humbje në territore e në njerëz, por edhe në nder 
e moral. Disfatat u kishin treguar si osmanëve, ashtu edhe evropianëve, se sado që 
reformues të veçantë të përmirësonin gjendjen e ushtrisë dhe të qeverisjes osmane, ato 
nuk mund të krahasoheshin me këmbësorinë dhe artilerinë e Evropës. Pas kësaj, osmanët 
u treguan shumë më të kujdesshëm për përfshirje të reja në luftëra evropiane dhe shfaqën 
gjithashtu më tepër vullnet për të pranuar epokën e re të paqes dhe të shmangies së 
përplasjeve që do të paraqitej gjatë regjimit të gjatë 12-vjeçar të kryevezirit Damat 
Ibrahim pasha (1718 – 1730). 
 
 
Ibrahim pasha Politikani 
 
Ibrahimi përdori pushtetin që kishte në zotërim si kryevezir, së pari, për të siguruar Paqen 
e Pasarovicit dhe pastaj për ta ruajtur atë që të merrte veten nga luftërat shkatërruese që 
ishin zhvilluar që nga viti 1683. Ai siguroi Pjetrin e Madh se nuk do të ndërhynte në 
luftën e rindezur ruso-suedeze, dha pëlqimin për ndryshime në marrëveshjen mes 
Polonisë dhe Austrisë për të garantuar që tartarët do t’u jepnin fund sulmeve të tyre 
bastisëse në territorin polak1 dhe ushtroi trysni mbi tartarët që të shmangnin çdo veprim 
luftarak që mund të çonte në luftë me Rusinë. Ibrahimi ishte ministri i parë me peshë në 
Perandorinë Osmane që besonte se njohja e Evropës ishte e rëndësishme për politikën e 
jashtme osmane. Në mbështetje të kësaj, ai hyri në kontakte të rregullta me ambasadorët 
evropianë në Stamboll dhe filloi të dërgonte për herë të parë, ambasadorë osmanë jashtë 
vendit, të paktën në Paris e në Vjenë, jo vetëm për të nënshkruar marrëveshje diplomatike 
e tregtare dhe për t’u marrë vesh për përmbushjen e marrëveshjeve të mëparshme, por 
edhe për të siguruar të dhëna mbi diplomacinë evropiane dhe forcën e saj ushtarake. 
Kështu Jirmisekiz Çelebizade Mehmet efendiu shkoi në Paris (1720 – 1721), 
thesarmbajtësi i dytë, Ibrahim pashai, në Vjenë (1719), Nishli Mehmet agai në Moskë 
(1722 – 1723), Mustafa efendiu në Vjenë (1730) dhe Mehmet efendiu në Poloni (1730). 
Të gjithë këta dërgonin relacione për të informuar vazhdimisht kryevezirin. Kjo ishte 
çarja e parë në perden e hekurt osmane dhe përbënte një lëshim ndaj realitetit, sipas të 
cilit osmanët nuk mund të vazhdonin më të mos i merrnin parasysh zhvillimet e 
brendshme në Evropë.2 
 
Ibrahimi qëndroi në pushtet dhe ruajti një politikë të qëndrueshme paqeje, pasi ai gëzonte 
besimin e sulltanit. Ai ishte një mjeshtër i vërtetë në politikën e paqes. Gjatë viteve të 
parë të kryevezirllëkut të tij, atij iu kundërvunë shumica e oborrtarëve të pallatit, si dhe 
thesarmbajtësi, bostanxhibashi (bostancı başı) e të tjerë. Mirëpo ai ngriti partinë e tij 
politike në aleancë me kryeqatipin e sulltanit (reisu’l-küttap), me ndihmën e të cilit largoi 
më pas kundërshtarët e tij dhe i zëvendësoi ata me njerëzit e vet. Veç kësaj, ai ishte një 
burrë shteti i përkryer: 
 

                                                 
1 Raşit, V, 181 – 184. 

2 Faik Reşit Unat, “Osmanlı Seferleri ve Sefaretnâmeleri”, Ankara 1968, f. 52 – 70. 
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Ai nuk e urdhëronte, por e drejtonte vëmendjen Ahmetit III tek qejfet e dëfrimet 
duke e nanurisur e përkundur sulltanin në letargji e mosveprim. Metodat e 
Ibrahimit nuk ishin të thjeshta, të drejtpërdrejta dhe këmbëngulëse. Ato ishin një 
gërshetim cilësish vetëkundërshtuese. Nganjëherë ai shfaqte energji të 
jashtëzakonshme, duke mbajtur konferenca zyrtare apo konsultime të fshehta me 
njerëz të zgjedhur, duke thirrur mbledhje divanesh, duke urdhëruar përgatitje për 
luftë, duke vizituar depot e armëve apo anijet që lëshoheshin në ujë, duke 
mbikqyrur ngritjen e ndërtesave e duke planifikuar veprimtari argëtuese. Pastaj 
nëse rrethanat lejonin që punët të merreshin me nge, ai bëhej po aq i fjetur sa 
ç’kishte qenë i gjallëruar më parë dhe tregonte interes vetëm për dëfrime. Ai 
kishte bërë të vetën një sjellje sa të ëmbël, aq edhe të rreptë, sa të përzemërt, aq 
edhe moskokëçarëse. Ai mund t’i plotësonte me dëshirë kërkesat një diplomati, 
ashtu sikurse edhe mund të mos ia hidhte fare sytë atij. Mund t’i bënte të ditura 
lajmet për mbarë popullin ose mund t’i mbante ato të fshehta, nëse e shihte të 
arsyeshme. Ai mund të ngjante i hirshëm e i epshëm, por sidoqoftë, në brendësi 
ruante pavarësinë e tij. Ai përdorte thashethemet nën zë, fshehtësinë, shtirjen, 
dredhitë dhe intrigën duke nxitur persët kundër rusëve dhe persët kundër persëve. 
Ndërkohë ai vepronte duke parë e duke pritur, duke treguar vëmendje e kujdes. Si 
një dashurues i pushtetit e i pasurisë, ai nuk lejoi kundërshtarë dhe grumbulloi një 
pasuri të pamatë. Pa dyshim, këta faktorë ndikuan që ai të zhvillonte një politikë 
paqeje dhe nuk lanë tek ai asnjë grimë dëshire për të shkëmbyer të njohurën me të 
panjohurën. Duke zotëruar një mprehtësi aspak të zakonshme, ai e dinte 
gjithmonë se kur i duhej të shkarkonte një këshill të tërë për të shmangur një 
vendim të nxituar dhe kur të zëvendësonte bujarinë me një koprraci më të 
natyrshme.1 

 
 
Periudha e Tulipanit 
 
Skemat e kryevezirit për të argëtuar zotërinë e tij dëfrimdashës i dhanë tonin një stili të ri 
për pallatin dhe për klasat e larta. Për të siguruar një qendër për argëtimet e sulltanit, 
Ibrahimi u mor vetë me mbikqyrjen e ndërtimit të një pallati të ri e të madh qejfesh, të 
quajtur pikërisht, “Sa’dabat” (Pallati i Lumturisë). Ai u ngrit sa më larg pallatit që të 
ishte e mundur, në një ndër vendet më të bukur në Stamboll, në Ujërat e Ëmbla të 
Evropës (Kâğıthane), në të djathtë të Kepit të Artë. Skicat e Fontenblësë, të sjella nga 
Parisi prej Jirmisekiz Çelebi Mehmetit, u përdorën si modele. Ndërtesa kryesore u rrethua 
nga tenda luksoze, si dhe me statuja, banja, kopshte e shatërvanë. Nëpërmjet gjithë 
këtyre, synohej të konkurohej mënyra e jetesës së mbretit francez dhe të tjerët rreth tij.2 
Shembulli i sulltanit u ndoq nga ministrat dhe anëtarët e klasës qeverisëse që si në raste të 
tjera, përpiqeshin të kopjonin zotërinë e tyre në kuadrin e procesit, përmes të cilit ata 

                                                 
1 Raport i konsullit venedikas, përkthyer në: Mary Lucille Shay, “The Ottoman Empire from 1720 to 1734 
as Revealed in Despatches of the Venetian Baili”, Urbana Ill., 1944, f. 17 – 18. 

2 Raşit, V, 443 – 446; Yirmisekiz Çelebi Mehmet, “Sefaretname”, Paris, 1872, f. 28 – 29; “Nedim Divanı”, 
bot. Gölpınarlı, f. 337; Aktepe, “Patrona İsyanı”, f. 50 – 54. 
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mbanin pozitat e tyre të larta në shoqërinë osmane. Pallate, tenda, kopshte e shatërvanë të 
ngjashëm u ndërtuan privatisht nëpër kryeqytet, në imitim të drejtpërdrejtë të Sa’dabat-it. 
Pallati i vetë Ibrahim pashait u ngrit në Kandilli, në bregun anadollian të Bosforit. 
Sulltani u shpërndau troje përgjatë Bosforit dhe Kepit të Artë të afërmve dhe anëtarëve të 
klasës qeverisëse, duke i kthyer ato zona në qendra banimi për të pasurit. Në kopshtet që 
rrethonin pallatet dhe tendat, osmanët haheshin me njëri-tjetrin duke projektuar kopshte 
sa më të ngarkuar e ekstravagantë, duke zbukuruar shatërvanët dhe veçanërisht, duke 
mbjellë tulipanë. Kaq shumë u dhanë pas këtyre luleve dhe kaq të përhapura u bënë ato, 
saqë ajo kohë u bë e njohur më pas me emërtimin “Periudha e Tulipanit” (Lâle Devri). 
Lloje të rralla tulipanësh ishin ndër pasuritë më të lakmuara dhe përdoreshin si mjete për 
të siguruar poste të larta. Të fshehtat e kopshtarisë ruheshin me kujdesin më të madh. 
Sulltani, anëtarët e klasës qeverisëse, shtetas të pasur, diplomatë dhe të huaj ishin bërë 
pjesë e këtij interesi, ndërsa për tulipanët, për pritjet e festat në kopshte ku poetët, 
muzikantët e valltarët argëtonin pjesëmarrësit, derdheshin shuma të mëdha. Gjatë netëve, 
breshkëujëse që bartnin kandilë mbi zhguajtë e tyre ecnin përreth shtretërve të tulipanëve. 
Këngët e zogjve dhe papagajtë përdoreshin për argëtime të mëtejshme. Në kohë vere, 
marina perandorake organizonte shfaqje fishekzjarresh, të shtënash me topa e armë 
detare. Krahas një vlerësimi të ri për jetën jashtë shtëpisë që gjen pasqyrim në veprat e 
Nedimit, poetit të famshëm të oborrit, vihej re gjithashtu, një shprehje e hapur 
gjithëgëzimi që vilej nga ndjesitë dhe nga vetë natyra. Çlirimi i përgjithshëm i sjelljes së 
klasës së lartë gjeti barasvlerën e vet në numrin në rritje të kafeneve e tavernave, të cilat u 
bënë qendra shumë popullore argëtimi.1 
 
Krahas pallateve dhe dëfrimeve, Periudha e Tulipanit u shfaq si një kohë e rrëmujshme 
teprimesh nga ana e sulltanit dhe e kujtdo tjetër që kishte parà për të shpenzuar. Ndryshe 
nga kundërshtimi i dikurshëm i osmanëve për t’u ndikuar nga traditat dhe sjelljet 
perëndimore, tani u bë e modës për të pasurit të sillnin nga jashtë vendit mallra që 
çmoheshin si përfaqësues të jetës perëndimore. Kolltuqet dhe karriget zëvendësuan 
divanet e ulët tradicionalë. Pantallonat dhe mantelet u kthyen në pasion. Artistë 
perëndimorë u thirrën për të pikturuar tablo murale, jo vetëm në pallatet e reja, por edhe 
për të mbuluar mozaikët që kishin stolisur ndër shekuj Pallatin e Topkapësë. Për herë të 
parë që nga koha e selxhukëve, tradita e vjetër e mosparaqitjes së pamjes së njerëzve në 
piktura nuk u përfill, ndërsa piktorët perëndimorë prodhuan portrete të osmanëve që ishin 
aq të pasur sa të paguanin për këto shërbime. 
 
Ndërtimet nuk u kufizuan vetëm në pallate argëtimesh. Ibrahim pashai iu vu punës për 
rindërtimin e kryeqytetit të vjetër, duke e pajisur atë me pallate, shatërvane, ujësjellës e 
kopshte. Shumë ndërtesa qeveritare e ministrore që ishin lënë në harresë gjatë shekullit të 
shkuar, u meremetuan bashkë me xhamitë dhe medresetë, të cilat kishin vuajtur nga prirja 
e administruesve të tyre për t’u ndryshuar drejtimin të ardhurave të dhurimeve që 
bëheshin për to. Ministrat nisën të hahen me njëri-tjetrin dhe me vetë kryevezirin, kush e 

                                                 
1 Lady Mary Wortley Montagu, “Letters”, New York, 1906; Ahmet Refik, “Lale Devri”, İstanbul, 1928; 
Raşit, V, 19, 29, 45, 88, 134, 177, 233, 247, 267, 366, 401, 424, 439, 527 – 528, 205 – 217, 420 – 444; 
Küçük Çelebizade İsmail Asım. Divan, İstanbul, 1851, f. 377 – 378, 555 – 561, 610 – 611. 
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kush të ndërtonte xhami, medrese e shatërvanë të rinj. Ata filluan të stolisin edhe 
mjedisin rreth pallateve të tyre dhe nga kjo përfitoi veçanërisht zona e Bosforit.1 
 
Periudha e Tulipanit shënoi gjithashtu fillimin e zgjimit intelektual osman që do të 
lulëzonte një shekull më vonë, në periudhën e Tanzimatit, pjesërisht brenda kufinjve 
klasikë të letërsisë tradicionale osmane, por pjesërisht edhe duke shkelur një truall të ri në 
stil, përmbajtje dhe interesa. Sulltani, kryeveziri dhe të tjerët u vunë në garë për të 
vlerësuar e mbështetur financiarisht punën e poetëve osmanë, në radhë të parë natyrisht, 
për t’u dhënë hijeshi pallateve e zbavitjeve të tyre. Damat Ibrahimi formoi grupe 
njerëzish të mësuar për të përkthyer nga arabishtja e persishtja në turqishten osmane 
veprat e mëdha të së shkuarës, duke i shtruar ato si shembuj për dijetarët e tij. Ndërsa 
oborret e pallatet u kthyen në qendra të jetës, ishte e pashmangshme që poetëve të oborrit 
t’u sigurohej një mbrojtje e mbështetje e tillë që veçanërisht ky lloj i letërsisë osmane të 
mbërrinte majën. Vepra të panumërta ngrinin në qiell verën dhe dashurinë, si dhe 
dorëlirësinë e madhështinë e sulltanit dhe të atyre përreth tij. Natyra shekullare e temave 
ndihmoi në pranimin e interesave dhe kënaqësive shekullare, duke i hapur udhën pranimit 
të sjelljeve e mendimeve të reja. Dëshira e poetëve për t’iu shmangur stilit pers, për të 
provuar forma të reja dhe për të vënë në përdorim një fjalor të pasuruar të turqishtes, i 
bëri punimet e tyre më të lexueshme dhe më të prekshme nga ç’kishin qenë më parë. 
 
Duket se grupet e përkthimit, të formuara nga kryeveziri, përkthyen pak vepra 
perëndimore mbi historinë, filozofinë dhe astronominë, ndërsa punuan më shumë mbi 
tema tradicionale, të pranueshme për traditën konservative myslimane. Mentalitetit 
osman që ishte ende i kënaqur me besimin tradicional për epërsinë osmane, i duhej diçka 
më konkrete se këto përkthime e vepra të poetëve të oborrit. Kjo u sigurua nga ata 
osmanë që e kishin prekur në fushën e betejës forcën e re të Evropës apo që ishin dërguar 
në kryeqytetet e saj si ambasadorë apo përfaqësues. Ata i bënë të njohura përshtypjet e 
tyre në formën e relacioneve që nuk mund të mos kenë ndikuar tek ata që i kanë lexuar 
ato. Për shembull, Jirmisekiz Çelebi Mehmeti u dërgua në Paris nga Damat Ibrahimi “për 
të vizituar kështjellat, fabrikat dhe veprat e qytetërimit frëng në përgjithësi, si dhe për të 
njoftuar mbi ato që mund të ishin të zbatueshme” në Perandorinë Osmane.2 Ai i shkroi 
kryevezirit jo vetëm për këto, por edhe për atë që ai pa në rrugë e dyqane, për spitalet, 
kopshtet zoologjike e lulishtet, duke treguar vëmendje të veçantë ndaj shkollave 
ushtarake frënge dhe bazave të tyre të stërvitjes, për ato anë të shoqërisë frënge dhe për 
ato mënyra të të vepruarit ndryshe nga osmanët, si pozita dhe statusi i gruas, mënyra se si 
mbreti dhe zyrtarë të tjerë të lartë shkonin qetësisht nëpër rrugët e Parisit dhe më e 
rëndësishmja, përdorimi i gjerë i shtypshkronjës. 
 
Relacione të tjera, megjithëse më pak të përpunuar, por sidoqoftë, origjinalë dhe ndriçues, 
i vinin Damat Ibrahimit nga të dërguar të tjerë. Këto relacione duhet të kenë pasur pa 
tjetër njëfarë ndikimi mbi kryevezirin dhe të tjerët rreth tij, por është e diskutueshme nëse 
ato u lexuan nga një masë më e gjerë sesa osmanët e paktë të rrethit të tij dhe ka shumë të 

                                                 
1 Aktepe, “Patrona İsyanı”, f. 48 – 50. 

2 Përkthyer nga Berkes, f. 33, prej: Çelebi Mehmet, “Sefaretname”, London, 1872. 



 285 

ngjarë që komentet dhe përshkrimet më të huaja për mënyrën osmane të jetesës të jenë 
interpretuar në terma osmane në një shkallë të tillë që ndikimi i tyre të ketë mbetur i 
kufizuar. Shumë më ndikuese ishte vepra e birit të Mehmet Çelebisë, Mehmet Saitit, që 
qarkulloi shumë më gjerë në kryeqytetin frëng sesa i ati. Atje ai zuri shumë miq, mori 
pjesë me ta në lojëra, dëfrime e mbrëmje argëtuese, duke u bërë kështu osmani i parë turk 
që arriti një shkallë, në njëfarë mënyre, bashkëbiseduese në gjuhën frënge. Ai solli në 
Stamboll libra, kostume dhe orendi shtëpiake, të cilat ndikuan dhe nxitën dëshirën për 
mënyrën perëndimore të jetesës. 
 
Edhe më domethënës ishte entuziazmi i përcjellë si nga ati, ashtu edhe biri në lidhje me 
përdorimin e shtypshkronjës. Në Perandorinë Osmane ishin shtypur plot vepra në 
hebraisht, greqisht, armenisht e latinisht, por shtypje tekstesh në turqishten osmane nuk 
ishte bërë ende. Për të ngritur e vënë në punë shtypshkronjën, osmanët zgjodhën një 
hungarez të kthyer në Islam, të quajtur Ibrahim Myteferrika (1674 – 1745). Ai ishte një 
ndër “tradhtarët” e parë evropianë që u kthyen në Islam gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë, 
por që ndryshe nga të konvertuarit e devshirmesë, i sollën Perandorisë shumë vepra dhe 
ide, si pjesë e një procesi, përmes të cilit u rrëzua perdja e hekurt e së shkuarës. 
 
I lindur në Koloshvar të Transilvanisë nga një familje kalviniste apo unitariane 
hungareze, i riu Myteferrika (emri i tij fillestar nuk është i njohur) vuajti nën shtypjen 
fetare katolike që pushtoi mbarë atdheun e tij pas rivendosjes së sundimit habsburg dhe 
mesa duket, mori pjesë në lëvizjen e Imre Thököly-t për pavarësi, ndërsa mësonte në një 
shkollë fetare. Ai u kap nga një grup sulmues osman (1692) dhe u mbajt si rob. Më pas, 
ai u kthye në Islam, duke treguar se ndërsa sistemi i devshirmesë ishte braktisur, procesi i 
vjetër i të mësuarit dhe të kthyerit në Islam vazhdonte ende si një çështje e nismës 
vetjake. Pasi u pranua si osman i vërtetë, Ibrahimi hyri në trupat “Myteferrika” 
(Müteferrika), duke marrë që andej edhe emrin. Ai e përdori njohjen e shumë gjuhëve 
evropiane për të shërbyer si ndihmës i kryeqatipit në bisedimet me habsburgët në Vjenë 
në vitin 1715, duke tërhequr kështu vëmendjen e Damat Ibrahimit. Ai shërbeu më tej si 
bashkëpunëtor i osmanëve me Rackocin, në një përpjekje të këtij të fundit për të ndezur 
një revoltë hungareze kundër habsburgëve. Kur Sait Mehmet pashai u kthye në Evropë, 
Ibrahim Myteferrikai u vu përkrah tij për të marrë nismën dhe për të ngritur një 
shtypshkronjë turke në Stamboll. 
 
Plani i tij hasi në një kundërshti jo të vogël nga shkruesit, të cilët i trembeshin humbjes së 
punës dhe pozitës në klasën qeverisëse, por nëpërmjet ndikimit të kryevezirit, plani u 
miratua me një marrëveshje, sipas së cilës shejhulislami do të lejonte shtypjen e librave 
në përgjithësi, por jo të teksteve që trajtonin tema fetare, duke ruajtur kështu për shkruesit 
burimin më fitimprurës të të ardhurave dhe duke e lënë Myteferrikain të lirë të shtypte 
ç’të donte mbi historinë, gjuhën, matematikën, gjeografinë dhe shkenca të tjera. 
 
Shtypshkronja u ngrit në shtëpinë e Ibrahimit, në lagjen “Sulltan Selim” të Stambollit, 
menjëherë poshtë Portës së Lartë, përkundrejt Kepit të Artë. Damat Ibrahimi e mori 
shpejt me mend se si mund të përdorej shtypshkronja për të ndihmuar forcat e armatosura 
dhe me këmbënguljen e tij, veprat e para të shtypura qenë harta të detit Marmara 
(Marmara Denizi Haritası, 1132/1720) dhe të Detit të Zi (Bahriye-i Bahr-ı Siyah, 
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1137/1724-1725). Duke filluar me botimin e fjalorit “Van Kulu” (31 janar 1728), u 
shtypën gjithsej 16 vepra (në 20 vëllime) deri në vdekjen e Ibrahim Myteferrikait në vitin 
1745, ndërsa Sait Mehmeti e la shumë pas dore këtë veprimtari, për shkak të ngjitjes së tij 
në hierarkinë osmane. Gjashtë nga veprat u përkisnin shkencave natyrore, ndërsa të tjerat 
ishin mbi historinë dhe gjeografinë. Për të përkrahur ngritjen e shtypshkronjës, Ibrahimi 
kishte theksuar se si shtypshkronja do t’i shërbente Islamit duke lehtësuar ringjalljen e të 
mësuarit mes myslimanëve, si duke u siguruar kopje të gjithë atyre që dëshironin të 
lexonin, ashtu edhe duke i prodhuar ato me kosto të lirë që të mund të bliheshin nga kush 
të dëshironte. Kjo, sipas tij, do t’u mundësonte osmanëve që të rifitonin rolin e tyre të 
mëparshëm si udhëheqës të të mësuarit në mbarë botën. 
 
Megjithatë ajo që u arrit ishte larg asaj që ai kishte shpresuar. Në veprën e tij “Usulu’l-
Hikam fi Nizam el Umam”, që ai vetë shkruajti dhe botoi në vitin 1731, mundësitë e 
shtypshkronjës u shprehën të shfrytëzuara më së miri e në shumë mënyra në një lloj 
“Pasqyre për Princërit” që i paraqitej sovranit. Duke përshkruar qeveritë dhe sistemet 
ushtarake të Evropës, Myteferrikai i thoshte sulltanit se osmanët do të mund të mbijetonin 
vetëm nëse do të huazonin jo vetëm shkencat ushtarake, por edhe njohuritë gjeografike 
dhe teknikat qeverisëse, të zhvilluara në botën bashkëkohore. Duke theksuar rëndësinë e 
gjeografisë, ai botoi veprën “Cihannumâ”, të Qatip Çelebisë, duke i shtuar asaj një 
përshkrim të mëvonshëm të Anadollit dhe të Arabisë, të shkruar nga Ebu Bekir ibn 
Behramu’d-Dimishkiu, si dhe një pjesë hyrëse mbi gjeometrinë dhe veprën e Kopernikut, 
megjithëse të parashtruar në një mënyrë të tillë që nuk do të zemëronte ulemanë, e cila 
nuk ishte e prirur për të pranuar teori të tilla bashkëkohore. Harta dhe të dhëna të tjera të 
dobishme gjeografike u përfshinë gjithashtu në tekstin e shtypur të Qatip Çelebisë, me 
titull “Tuhfatu’l-Kibar fi Asfar el-Bihar” (1141/1728), (përkthyer dhe botuar në Londër 
në vitin 1831, nën titullin “History of the Maritime Wars of the Turks”), si dhe në tekstin 
e përgatitur nga vetë ai “Tarih el-Hind el-Garbi el musamma bi Hadis-i Nav” (Historia e 
Indisë perëndimore, e njohur si Bota e Re), ku përshkruhej gjeografia dhe historia e dy 
Amerikave, të dhëna këto që më parë kishin qenë të panjohura edhe për osmanët më të 
arsimuar në atë kohë. 
 
Botimet e Ibrahim Myteferrikait në lëmin e historisë ishin tejet tradicioanle në natyrë dhe 
në përmbajtje, të përgatitura për të shmangur çdo akuzë të mundshme për mungesë 
besnikërie ndaj sulltanit dhe ministrave. Teksti i tij i parë i historisë “Tarih-i Timur 
Gurgan” (1142/1729), trajtonte figurën e pushtuesit të madh të botës, Timurlengut. Më 
vonë pasoi një përkthim në turqisht i historisë arabe të Egjiptit para dhe pas pushtimit 
osman, shkruar nga Suhejli efendiu “Tarih-i Misir el-Cedid vel-Kadim” (1142/1729). Nën 
sundimin e Mahmutit I, ai botoi veprën e Qatip Çelebisë, “Takvim et-Tevarih”, një 
kronologji e dinastive të mëdha të botës, përfshirë atë të osmanëve deri në vitin 1648 
(1146/1733-4), si dhe një seri kronikash osmane të mbretërimeve të shkuara, nga Mustafa 
Naima për vitet 1591 deri më 1660 (1147/1734-5), nga Mehmet Rashiti për 1660 deri më 
1722 (1153/1740-1) dhe nga Kyçyk Çelebizade Ismail Asim efendiu për 1722 deri më 
1729. Myteferrikai shtoi historinë e vet të pushtimit osman të Bosnjës (1154/1741), por 
përveç veprës së Naimait, e cila lidhej më së shumti, me kohëra më të hershme, asnjë nga 
tekstet e tjerë nuk përmbante shprehje kritike ndaj ngjarjeve dhe personaliteve që 
përshkruante. 
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Ndoshta më të guximshmit dhe më ndriçuesit nga të gjithë qenë botimet mbi shkencat, në 
të cilat Ibrahim Myteferrikai dha ndihmesën e tij të madhe ndër vite. Që në veprën 
“Cihannumâ”, ai përdori veprën në latinisht të Edmund Pourchot-it (1651 – 1734) si bazë 
për diskutimin e teorive të Dekartit mbi shtjellat dhe atyre të Galileut mbi fizikën, 
magnetizmin dhe busullën. Në vitin 1732, ai solli një grup përkthimesh nga vepra të 
ndryshme në anglisht e në latinisht, nën titullin “Fuyuzat-i miknatisiye” (Sqarimi i 
magnetizmit), duke shtuar të dhëna mbi përdorimin e busullës. Ai përktheu veprën e 
shekullit të shtatëmbëdhjetë të gjeografit dhe astronomit hollandez Andrea Keller, nën 
titullin “Mecmua-i Heyet-i Kadime ve Cedide”, botuar fillimisht në Hollandë, në vitin 
1665, dhe që përfshinte të gjitha të dhënat astronomike dhe kozmografike që 
zotëroheshin, por kjo nuk u shtyp dhe mbeti vetëm për informacion të pallatit. Pati 
gjithashtu, edhe një trajtesë të pabotuar mbi Islamin, “Risâle-i Islamiye”, në të cilën ai 
përshkruante në mënyrë të hollësishme, gjithë përvojën e tij fetare dhe kthimin në Islam.1 
 
Ndihmesa e shtypshkronjës së Myteferrikait në të hapurit e syve të osmanëve ndaj botës 
bashkëkohore është e paçmuar. Veç kësaj fakti se ky zgjim vazhdoi më tej, se 
shtypshkronja botoi më vonë edhe më shumë vepra deri në fund të shekullit, ndërsa 
iluminizmi osman vazhdoi të bëhet gjithnjë e më i dukshëm, çon në përfundimin se vepra 
e tij është ndoshta trashëgimia më e spikatur e Periudhës së Tulipanit. 
 
 
Politikat financiare të Ibrahim pashait 
 
Kryeveziri ishte përgjegjës për financimin e teprimeve të sulltanit. Trupat jeniçere dhe 
burokratët e shkruesit ishin pakësuar në numër, gjoja për të përmirësuar disiplinën dhe 
efikasitetin, por në të vërtetë, ulja e numrit të tyre ishte bërë për të pakësuar shpenzimet e 
thesarit për ta.2 Vlera e monedhave u manipulua në përfitim të thesarit, por rrogat u 
paguan me shkallën e lartë dhe aspak realiste të tri akçeve të argjendit për çdo parà të 
rrogës së vendosur në listë në regjistra dhe jo me shkallën e tregut prej katër akçesh 
argjendi, të përdorur më parë.3 U bënë përpjekje për të zhdukur pronat në përdorim të 
malikâne-ve, të cilat u kishin ndryshuar destinacionin shumë prej të ardhurave 
tradicionale të thesarit, si dhe timaret që nuk dëshironin të shërbenin në shkëmbim të asaj 
që përfitonin. Këto zona iu caktuan tani eminëve të paguar apo fermerëve të taksave, të 
cilët ia kalonin thesarit të ardhurat që grumbullonin.4 Duke qenë se shumica e taksave të 
paligjshme që ishin imponuar në të shkuarën për të mbështetur ndërmjetësit që 
përdoreshin nga malikâne-t dhe zotëruesit e timareve, tani u përfshinë në strukturën e 
taksës së rregullt, ndryshimet synonin më shumë të ndihmonin thesarin sesa të lehtësonin 
rajatë nga barra që u rëndonte mbi kurriz. Për herë të parë pas më shumë se një shekulli, u 
                                                 
1 Analizuar në hollësi nga Berkes, f. 37 – 39. 

2 Raşit, IV, 53; V, 185 – 186. 

3 Raşit, V, 272 – 273. 

4 Raşit, IV, 176. 
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bënë inspektime kadastrale të gjera të burimeve të të ardhurave në qyteza e fshatra, në 
mënyrë që ata që nuk ishin përfshirë në inspektimet e mëparshme të mund të tatoheshin 
ligjërisht dhe plotësisht.1 Pagesat vjetore që merrnin zotëruesit e posteve kryesore në 
thesar, gjithashtu u rritën në mënyrë të ndjeshme, ndërsa atyre u kërkohej, në shkëmbim, 
që të rrisnin kuotat që u ngarkonin të tjerëve për kryerjen e shërbimeve të tyre zyrtare.2 
Një tatim vjetor kapitali u vendos mbi pasurinë e artizanëve dhe tregtarëve të qyteteve, 
ndërsa tatimi i emergjencës, i “mbështetjes së fushatave luftarake” (imdad-ı seferiye) u 
vendos në një bazë të rregullt dhe u përdor si burim kryesor të ardhurash. Përpjekje u 
bënë për të ulur vlerën e mondeshës, por nga kjo më së shumti, u hoq dorë kur erdhi 
përballja me protesta të ashpra nga esnafët.3 
 
Ushtarët, zyrtarët, banorët e qyteteve, kultivuesit etj., të cilët u pekën më shumë nga këto 
masa shtypëse, e krahasonin mjerimin e tyre me begatinë e sulltanit dhe të njerëzve të 
afërt që e rrethonin atë. Ndërsa sulltani dhe klasa qeverisëse dëfreheshin e lodronin, 
Perandoria po hynte në një epokë inflacioni të pandalshëm, skamjeje e murtaje, ndërsa 
qeveria nuk bënte asgjë për të përmiërsuar gjendjen. Kryengritje të herëpashershme 
filluan të shqetësojnë përsëri Perandorinë. Cubat, fshatarët dhe rebelët ushtarakë, të 
njohur tani së bashku me emërtimin “levent” (aventurierë), filluan të sulmojnë e të 
bastisin hapësira të gjera në Anadoll, si dhe pjesë të veçanta të Rumelisë.4 
 
Luftërat me Iranin (I) 
 
Megjithë tensionin shoqëror dhe ekonomik në rritje, ishte përfshirja e Perandorisë 
Osmane në luftën me Iranin ajo që solli fundin e Periudhës së Tulipanit. Dobësia e 
brendshme e Iranit e nxiti Ibrahim pashain në një luftë, nga e cila ai shpresonte të 
zgjidhte problemet financiare të osmanëve dhe të lehtësonte barrën mbi shtetasit e 
sulltanit. Irani, në të vërtetë, dukej i pjekur për pushtim në vitet e fundit të mbretërimit të 
gjatë e të shthurur të shah Hysejinit (1694-1723), të fundmit të safavidëve. Një fis afgan, i 
ardhur nga Kandahari, vrau së pari guvernatorin vendës safavid (1712) dhe pastaj pushtoi 
dhe mori nën kontroll Iranin (1723), duke e detyruar shah Hysejinin t’i dorëzojë rangun 
dhe titujt pushtuesve të tij. Ndërsa afganët vazhduan të shkretojnë veriun dhe perëndimin 
e vendit, pjesa tjetër e Iranit kalbëzohej e shpërbëhej politikisht. I biri i shah Hysejnit, 
Tahmaspi, u arratis për në Tabriz, ku e shpalli veten shah Tahmaspi II. I mbështetur nga 
myslimanët sunitë të Kavkazit, të cilët po përndiqeshin si nga shiitët iranianë, ashtu edhe 
nga të krishterët gjeorgjianë, ai u bëri thirrje osmanëve për ndihmë. Pjetri i Madh përfitoi 
nga rasti për të lëvizur ushtrinë e tij në brendësi të Kavkazit, nga veriu, duke pushtuar 
Derbentin dhe Bakunë në vjeshtën e vitit 1723. Edhe osmanët, sikurse kavkazianët, i 
trembeshin pushtimit rus të Iranit. Damat Ibrahimi ndjeu se i duhej të kalonte menjëherë 
në veprim për t’i siguruar Perandorisë Osmane një copë nga shteti iranian në kalbëzim 
                                                 
1 Raşit, V, 146, 177. 

2 Raşit, V, 311 – 315. 

3 Raşit, V, 172, 175 – 176. 

4 BVA, Mühimme 125, f. 110, 158. 
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(prill 1723).1 Një pushtim trikrahësh pasoi mes viteve 1723 dhe 1725. Në Kavkaz, forcat 
nga Karsi e Dijarbekiri pushtuan Tiflisin dhe Kuriun, thuajse me lehtësi dhe më pas, rusët 
hynë në Baku. Forcat osmane morën Erivanin, Nahxhivanin dhe Genxhenë (gusht, shtator 
1725).2 Në Iranin perëndimor, forcat osmane nga Bagdadi e Vani morën Kirmanshahun 
dhe Luristanin me ndihmën e sunitëve vendës.3 Më vonë, ato morën edhe Hamadanin e 
Maraganë në verën që pasoi.4 Tabrizi dhe pjesa më e madhe e Azerbajxhanit u pushtuan 
gjantë verës së viteve 1724 dhe 1725, bashkë me qytetin e shenjtë shiit të Ardabilit.5 
Kështu, të gjitha objektivat madhore u përmbushën dhe Stambolli u ndez nga entuziazmi. 
 
Mirëpo kjo krijonte mundësinë e një përplasjeje të re me Rusinë, ndërsa hani i Krimesë 
po përdorte përsëri ndikimin e tij politik në këtë drejtim për të rifituar territoret në veri 
Detit të Zi. Sidoqoftë intrigat e tij u kundërshtuan me sukses nga përpjekjet e ambasadorit 
rus dhe atij frëng, të mbështetur në prapaskenë nga sulltani dhe nëna mbretëreshë, të cilët 
ishin edhe më të dëshiruar se kryeveziri për të pasur paqe të vazhdueshme. 6 Si rrjedhojë, 
një marrëveshje e re osmano-ruse (24 qershor 1724) u siguroi osmanëve kontrollin e 
Gjeorgjisë, Shirvanit dhe Azerbajxhanit, ndërsa sulltani njohu praninë e rusëve në 
provincat kaspike të Kavkazit, Gilanit, Mazanderanit dhe Esterabadit. Të dy palët njohën 
Tahmaspin II si sovranin pers dhe osmanët pranuan t’u lejojnë rusëve që ta ndihmojnë atë 
kundër afganëve, por nëse këta të fundit do të sulmonin territorin osman, atëherë sulltani 
do të mund të bashkohej me lëvizjen për t’i dëbuar ata plotësisht nga Irani.7 
 
Si osmanët, ashtu edhe rusët dukeshin të kënaqur nga kjo marrëveshje që përmbushte 
ambicjet e tyre në kurriz të Iranit. Në Stamboll, popullsia i harroi shqetësimet e veta dhe 
fluturoi nga gëzimi kur mësoi lajmin se myslimanët sunitë në lindje ishin shpëtuar. 
Mirëpo ngjarjet në Iran, shumë shpejt sollën ndryshime të tjera që çuan në rënien e 
sulltanit e të kryevezirit bashkë. Tahmaspi II nuk ia doli dot të ndalte afganët, të cilët 
fituan kontroll mbi një pjesë të madhe të vendit. Në këto kushte, atij iu desh të ikë për në 
Horasan. Atje u bashkuan me të një numër fisesh nomade turkmane, me në krye kaxharët, 
të udhëhequr nga Feth Ali Hani, dhe afsharët, kreu i të cilëve ishte Nadir Hani. Ky i dëboi 
afganët jo vetëm nga Irani, por edhe nga Afganistani, duke kthyer kështu Tahmaspin II në 
fronin pers nën mbrojtjen e tij (1730). Tahmaspi më pas u kërkoi rusëve dhe osmanëve të 
tërhiqen nga territoret perse. Për të shmangur luftën, kryeveziri pranoi të tërhiqej dhe 
dorëzoi kështu Kirmanshahun, Tabrizin, Hamadanin dhe Luristanin në shkëmbim të 
njohjes nga ana e persëve të qeverisjes së vazhdueshme osmane në Tiflis, Erivan dhe 
                                                 
1 BVA, Mühimme 131, f. 17; 130, f. 396. 

2 Mühimme 131, f. 190. 

3 Çelebizâde Asım, f. 79 – 81. 

4 BVA, Mühimme 132, f. 92, 117; Çelebizâde Asım, f. 180 – 189. 

5 BVA, Mühimme 132, f. 345. 

6 Aktepe, “Patrona İsyanı”, f. 73 – 85. 

7 BVA, Name Defteri, VII, 78; Uzunçarşılı, OT IV/1, f. 193 – 194. 
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Shirvan.1 Nadir Hani ndoqi tërheqjen osmane dhe pushtoi Ferahanin, duke e shpartalluar 
ushtrinë osmane pranë Tebrizit. Kryeveziri, në përgjigje të kësaj, urdhëroi një fushatë të 
re, por ndërsa bëheshin ende përgatitjet për këtë, lajmi nga lindja ndezi më në fund 
revoltën që kishte kohë që ziente përbrenda. 
 
 
Revolta e Patronait 
 
Ndërsa shumica e ushtrisë ishte mbledhur në kamp në Yskydar për t’u përgatitur për 
ekspeditën e Iranit, Damat Ibrahimi nuk kishte forcë t’u bënte qëndresë armiqve të tij në 
kryeqytet. Rebelimi udhëhiqej nga Patrona Halili, një jeniçer shqiptar që ishte bashkuar 
me leventët e Anadollit gjatë luftës iraniane dhe tani po shfrytëzonte dorëzimin e territorit 
ndaj Iranit për të nxitur një revoltë. Më 28 shtator 1730, ai dhe pesë miq të tij shkuan 
përpara xhamisë së Bejazitit, duke shpallur se sulltani dhe kryeveziri kishin shkelur 
Sheriatin duke u dorëzuar të pafeve territore sunite. Pasi tërhoqën turmën, ata shkuan në 
kazermat e reja të jeniçerëve në Et Mejdan, duke brohoritur mesazhin e tyre. Gjatë 
rrugës, me ta u bashkuan qindra civilë dhe ushtarë. Ulemaja dhe zyrtarë të tjerë që ishin 
armiqësuar me kryevezirin, e mbështetën revoltën dhe kërkuan kokat e Damat Ibrahimit 
dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Sulltani, duke pasur frikë për jetën e vet, e shkarkoi dhe e 
mbyti atë për të shpëtuar veten dhe ndoshta edhe fronin (29 shtator 1730), por ngjarjet 
ndikuan aq shumë tek ai, saqë ai abdikoi shpejt nga froni dhe pranoi dëshirën e drejtuesve 
të ulemasë që mbretërimi t’i kalojë princit më të madh në moshë në pallat, birit të 
Mustafait II që u ngjit në fron me emrin Mahmudi I (1 tetor 1730). Patrona Halili dhe 
njerëzit e tij vërshuan nëpër rrugët e qytetit, duke bastisur e djegur pallatet e të pasurve 
dhe duke vrarë shumë prej tyre. Ata krijuan një mjedis terrori të përgjithshëm, të paparë 
ndonjëherë në historinë osmane. Lavdia e Periudhës së Tulipanit u shua bashkë me 
rrjedhojat e teprimeve të saj. Por me pallate apo pa pallate, me tulipanë apo pa tulipanë, 
zgjimi që shoqëroi atë periudhë u përhap e shkoi shumë larg për t’u zhdukur plotësisht. 
 
 
 
Mahmudi I, 1730 – 1754 
 
Mahmudi u soll në fron nga rebelët e Patrona Halilit, por ai nuk ishte në një mendje me ta 
për të shtypur reformën dhe për t’u kthyer në rrugët dhe format e së shkuarës. Pjesën më 
të madhe të vitit të tij të parë në fron, ai e kaloi në një përpjekje të zgjatur për të shuar 
flakët e kryengritjeve të klasave të ulëta që ishin përhapur në Stamboll dhe në një pjesë të 
madhe të Perandorisë. Patrona Halili tregoi se ishte më i aftë si rebel sesa si burrë shteti 
pas fitores, duke e zgjatur revoltën për të siguruar plaçkë për njerëzit e tij. Sulltani, nga 
ana e tij duket se i kënaqi ushtarët rebelë duke i siguruar se nuk do të ndëshkoheshin për 
krimet e tyre dhe kjo solli shuarjen e revoltës (tetor 1730).2 Sidoqoftë asnjë nga 
problemet që nxitën rebelimin nuk ishte zgjidhur dhe Patrona Halili vazhdonte fushatën e 
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2 Suphi, I, fol. 12. 
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tij nëpër rrugët e Stambollit, duke mbledhur të holla për mbrojtje nga pronarë shtëpish e 
dyqanesh dhe duke tjetërsuar pronat e atyre që i bënin qëndresë. Brenda një kohe të 
shkurtër, ai mundi të detyrojë sulltanin ta dëgjojë zërin e tij për punët e shtetit, 
veçanërisht në rastet e emërimeve të reja. Disa nga njerëzit e tij morën poste shtetërore 
dhe i përdorën ato për të shtypur të pasur e të varfër. Vetëm në fund të nëntorit, 
kryengritja mori fund kur sulltani ftoi në pallat Patrona Halilin dhe miqtë e tij për të 
diskutuar për një fushatë të re kundër persëve dhe pastaj i vrau ata (24 nëntor 1731). 
Ndjekësit e tyre u shpërndanë dhe Stambolli u la përsëri i qetë. 
 
 
Reformat e reja ushtarake 
 
Me shtypjen e revoltës së Patronait, Mahmuti ishte i lirë të qeveriste si të dëshironte, 
duke e mbajtur pushtetin e tij nëpërmjet lojës së vjetër osmane të balancimit të palëve në 
pallat dhe duke i ndryshuar shpesh postet kryesore për t’i mbajtur të gjithë në rresht. 
Politika e reformës tradicionaliste që ndoqi Mahmudi I, duket të jetë ndikuar nga Ibrahim 
Myteferrikai që në veprën e tij “Bazat racionale për politikën e kombeve”, theksonte 
rëndësinë e atij lloji monarkie në të cilën “njerëzit i binden një sovrani të drejtë e të urtë 
dhe ndjekin mendimet dhe masat e tij në të gjitha çështjet e tyre”. Në të njëjtën vepër, 
Myteferrikai nxiste gjithashtu për reforma teknike në shkencat e reja ushtarake.1 Duke 
qenë se nuk gjendeshin osmanë të shkolluar aq sa ç’duhej në format ushtarake evropiane, 
Mahmudi vendosi të sjellë në vend një këshilltar evropian, i cili do të ishte i pari i shumë 
ekspertëve teknikë që do të lidhnin osmanët me botën bashkëkohore gjatë dy shekujve të 
ardhshëm. Këshilltari qe një fisnik frëng, Klod Aleksandër Komt dë Bonneval (Claude-
Alexandre Comte de Bonneval, 1675 – 1747), i cili pasi ishte shquar për shërbimin ndaj 
mbretit të tij gjatë Luftës për Trashëgiminë Spanjolle, kishte pasur mosmarrëveshje me 
Luigjin XIV dhe ishte bashkuar me Eugenin e Savojës në disa fushata kundër Francës 
dhe papës, si dhe kundër osmanëve në Petervaradin. 
 
Duke qenë një i ri i rrufeshëm e plot gjallëri, ai nuk mundi të merrej vesh as me princ 
Eugenin, kështu që u largua prej tij për të kërkuar një tjetër vend. Pasi nuk mori 
përgjigjen e pritur nga Venediku, ai udhëtoi për në Sarajevë, për t’u vendosur në shërbim 
të sulltanit dhe të hakmerrej kështu, si ndaj mbretit frëng, ashtu edhe ndaj perandorit. 
Osmanët ende nuk e ndjenin veten të gatshëm për të pranuar shërbimet e një të krishteri 
që nuk ishte kthyer në Islam, veçanërisht në një epokë zelli e zjarri fetar pas revoltës së 
Patronait. Bonnevali u kthye në Islam dhe mori emrin Ahmet. Ai shkoi në Stamboll, ku 
pas disa përpjekjesh, tërhoqi vëmendjen e kryevezirit, Osman pasha Topallit (10 shtator 
131 – 12 mars 1732), i cili ishte vetë ushtarak dhe kishte bërë tashmë përpjekje për ta 
tërhequr sulltanin në një lloj force pushkatarësh që do të vepronin me taktikë, disiplinë e 
armë evropiane. Ahmeti u caktua për të ringjallur trupat e vjetra bombarduese 
(Humbaracı), të cilat me rënien e sistemit të timarit, kishin dalë jashtë përdorimit. 
Kështu, u bë i njohur një tjetër model, i kopjuar nga reformuesit e vonshëm 
tradicionalistë, ai i futjes së organizmave të rinj nën rrobën e strukturave të vjetra, në 
mënyrë që të mos nxitej zemërimi i opozitës konservatore. Bonnevali, në të vërtetë u 
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paraqit tek sulltani me një plan për të ristrukturuar gjithë institucionin e ushtrisë sipas 
linjave frënge e austriake, duke theksuar nevojën për ta kthyer shërbimin ushtarak përsëri 
në një karrierë të vërtetë duke siguruar rroga dhe pensione të përshtatshme dhe të 
rregullta. Ai propozoi që regjimentet e jeniçerëve të bëhen më të efektshëm dhe më të 
disiplinuar, duke u ndarë në njësi të vogla, të komanduara nga oficerë të rinj që ai do të 
stërviste. Mirëpo opozita jeniçere e pengoi zbatimin e këtij projekti, kështu që ai i 
përqendroi përpjekjet e tij në trupat bombarduese, prej të cilave mori edhe emrin 
Humbaraxhi Ahmet pasha (Humbaracı Ahmet Paşa). Brenda një kohe të shkurtër, 
kryeveziri i siguroi atij baza stërvitore, kazerma dhe një repart për trupat e reja në 
Ayazma Sarayı, pranë Yskydarit. Tre oficerë të rinj francezë, gjithashtu të kthyer në 
Islam, erdhën të ndihmojnë bashkë me mercenarë irlandezë e skocezë, si dhe me njerëz të 
rekrutuar mes ushtarëve të mëparshëm të timareve nga Bosnja. Trupat u organizuan dhe u 
stërvitën sipas metodave që Bonnevali kishte mësuar në shërbimin frëng dhe austriak. 
Uniformat u ngjanin atyre austriake dhe kësula boshnjake u përshtat si kapelë.1 Bonnevali 
u përpoq të këshillojë sulltanit mbi punët e jashtme, duke e nxitur atë që ta mbështesë 
mbrojtjen e tij në fuqinë ekonomike dhe ushtarake të Perandorisë. Ai qe shumë aktiv në 
ndihmën që i dha Portës për të modernizuar shërbimet e saj teknike, fonderive të topave, 
punëve të barutit dhe fabrikës së breshanave. Ai duket gjithashtu se pati njëfarë roli në 
futjen e armëve të reja për Trupat e Karrove të Minimit dhe të Topave. 
 
Po kur Osmani Topalli ra nga posti i kryevezirit (mars 1732), ndikimi i Bonnevalit në 
oborr u shua, gjithashtu. Ai nuk u largua nga trupat e tij, por atij iu kushtua shumë pak 
vëmendje dhe iu siguruan shumë pak të holla nga veziri i ri, Hekimollu Ali pashai (12 
mars 1732 – 12 korrik 1735), një italian i kthyer në Islam. Në fund të vitit 1734, 
Bonnevalit iu lejua të hapte një kazermë të re dhe të përgatiste fushën e stërvitjes për 
trupat në Toptashë e Yskydar, si dhe të hapte një shkollë ushtarake inxhinierie 
(Hendesehane), kushtuar gjeometrisë dhe shkencave të tjera që nevojiteshin si bazë për 
një shërbim të suksesshëm e bashkëkohor artilerie.2 Rënia e Hekimollu Aliut i kushtoi 
përsëri Bonnevalit, i cili e humbi edhe një herë ndikimin e tij për njëfarë kohe, por 
shkolla vazhdoi veprimtarinë e saj. Shumica e studentëve të saj vinin nga trupat e 
bostanxhinjve (Bostancı), të cilat ishin të ngarkuara me ruajtjen e pallatit. Në këtë 
mënyrë, shmangej zemërimi i trupave më të vjetra që mund të ishin të pakënaqura ngaqë 
do t’u merreshin njerëzit e tyre. Bonnevali vazhdoi të stërviste bombarduesit e tij dhe i 
çoi ata në fushatën osmane kundër Austrisë në vitin 1736, por kundërshtimet e shumta të 
jeniçerëve, të cilët ishin të ndërgjegjshëm për vjetërsinë e teknologjisë së tyre, të 
gërshetuara me një debat të ashpër mes Bonnevalit dhe kryevezirit Silahdar Mehmet 
pasha, bënë që ky i fundit ta dëbonte Bonnevalin për në Kastamonu dhe t’i priste lidhjet e 
tij me trupat dhe shkollën. Kryevezirët që erdhën më pas e thirrën përsëri Bonnevalin dhe 
ai qëndroi në postin e tij derisa vdiq në vitin 1747. Pastaj në krye të trupave të tij u 
vendos, për njëfarë kohe biri i tij i adoptuar (një i kthyer në Islam, i njohur si Sulejman 
agai) përpara se më në fund për shkak të kundërshtimeve të vazhdueshme të jeniçerëve, 
ato të shpërndaheshin dhe shkolla të mbyllej. 

                                                 
1 Suphi, 58b, 59a – b; Benedikt, f. 114 – 115. 

2 Suphi, fol. 58b; Ata, I, 158; Ergin, “Maarif”, I, 49 – 50; Adıvar, “Ilim”, f. 161 – 162. 
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Përpjekjet e Mahmudit për reformë ushtarake nuk u kufizuan vetëm në trupat e 
bombarduesve, sado i veçantë dhe interesant të ketë qenë eksperimentimi me to. Sulltani 
e kuptoi se duheshin bërë përpjekje për të reformuar trupat e vjetra, pasi ato përbënin një 
barrë të tepruar për ushtrinë e tij. Menjëherë pas shtypjes së revoltës së Patrona Halilit, u 
nxorrën ligje të reja për të riorganizuar dhe stabilizuar sistemin e timarit (29 janar 1732).1 
Sulltani emëroi njeriun e tij si aga jeniçer dhe ndërsa këtu nuk u bënë përpjekje të 
fuqishme për reformë nga frika e ndonjë revolte të re, u rregulluan pagesat e rrogave në 
shkëmbim të premtimeve se trupat do të zbatonin të paktën, detyrimet e tyre tradicionale 
dhe do të pranonin stërvitjen tradicionale. Fortesa të reja u ndërtuan përgjatë kufinjve 
habsburgë e rusë dhe u ngritën garnizone kufitare, komandantët e të cilëve kishin 
autoritet të gjerë mbi vendet dhe qytetet fqinjë, ndërsa garnizonet e tyre u kufizuan në të 
mbajturit e rregullit dhe të mbledhurit e taksave në fshat.2 Por megjithëse këto reforma 
tradicionaliste mund të kenë përmirësuar gjendjen e ushtrisë në krahasim me atë që kishte 
qenë në vitin 1717, ato bënë pak për të frymëzuar një shpirt të ri zhvillimi. 
 
 
Ndryshime të tjera 
 
Mahmudi I nuk e shihte si detyrë të tij e as të shtetit mbështetjen e mirëqenies së popullit, 
por duke qenë se ishte detyrë e sulltanit që të kujdesej për “tufën” e vet dhe ta mbante atë 
në siguri, ai dërgoi ushtrinë e tij në Anadoll për të shtypur më të këqinjtë e leventëve. 
Mirëpo në një kohë kur skamja, inflacioni dhe murtaja mbizotëronin, kjo i siguroi fare 
pak ndihmë e qetësi masës së popullit të tij. 
 
Mahmudi vazhdoi zhvillimin kulturor që kishte filluar gjatë Periudhës së Tulipanit, duke 
subvencionuar shtypshkronjën e Ibrahim Myteferrikait, si dhe veprën e poetëve e të 
shkrimtarëve. Ai ngriti gjithashtu një numër bibliotekash publike në Stamboll dhe dërgoi 
njerëzit e tij kudo nëpër territorin e Perandorisë për të mbledhur koleksione librash dhe 
dorëshkrime të vlefshëm. Për të plotësuar nevojën për letër, e krijuar nga zgjimi 
intelektual i kohës, ai ngriti fabrikën e parë osmane të letrës në Jallova, në brigjet 
anadolliane të detit Marmara, duke sjellë mjeshtra nga Polonia për të përpunuar bimën, si 
dhe e plotësoi prodhimin e saj me importe në rritje nga Franca, Venediku e Polonia. 
 
Më në fund, ai veproi për të zgjidhur një problem serioz të furnizimit të Stambollit me 
ujë, të shkaktuar nga rritja e shpejtë e popullsisë, si dhe nga konsumimi i ujësjellësve dhe 
cisternave të vjetra bizantine. Furnizimi natyror i Stambollit me ujë kishte qenë 
gjithmonë i pamjaftueshëm. Bizantinët ishin munduar ta sillnin ujin nga vende të largëta. 
Uji më pas mblidhej në rezervuare gjatë dimrit dhe përcillej nëpërmjet ujësjellësve për në 
Stamboll, ku depozitohej në cisterna të gjera nëntokësore dhe shpërndahej sipas nevojës 
për stacionet e shpërndarjes së ujit (taksim), për në çezmat publike, xhamitë, banjat dhe 
në pak shtëpi private. Ky sistem mbizotëronte për qytetin e vjetër, me një ujësjellës të 
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ndërtuar nga Kostandini i Madh dhe të përmirësuar nga valenët, kalonte pranë mureve të 
qytetit në Edrenekapë (Edrinekapı), duke sjellë ujë nga Trakia dhe pylli i Beogradit 
(Belgrad Ormanı), nëpërmjet Kaëthanesë (Kağıthane), për në pjesën perëndimore të 
qytetit. Një tjetër sistem sillte ujë nga pylli i Beogradit për në lartësitë e Ejupit (Eyüp), në 
një taksim në Erikapë (Eğrikapı), prej nga shpërndahej nëpër Stamboll. Gallata, Peraja 
dhe pjesa veriore e Kepit të Artë nuk kishin një sistem të tillë dhe ishin të varur nga puset 
deri në fillim të shekullit të tetëmbëdhjetë. Ahmeti III filloi të ndërtonte një sistem të ri 
uji për të sjellë furnizime nga Bahçekëji (Bahçe Köyü), pranë Byjykderesë (Büyükdere) 
në Bosfor, por ai e humbi interesin për të në vitet e mëvonshme dhe ai u përfundua nga 
Mahmuti I, i cili ndërtoi një ujësjellës për të bartur ujin në një qendër të madhe 
shpërndarjeje në lartësitë e Bejollusë (Beyoğlu, Taksimi i sotëm). Që këtej uji 
shpërndahej në qendrat më të mëdha të popullsisë përgjatë Kepit të Artë dhe Bosforit, si 
dhe për në Gallata dhe Bejollu, duke e plotësuar kështu sisitemin e ujit (1732), i cili 
qëndroi i pandryshuar derisa u modernizua nga Abdylhamiti II në fund të shekullit të 
nëntëmbëdhjetë. 
 
 
Luftërat iraniane (II) 
 
Pjesa më e madhe e fundit të sundimit të Mahmudit iu kushtua një radhe luftërash me 
Iranin, si dhe një tjetër përplasjeje shkatërruese me Austrinë dhe Rusinë. Sigurisht që 
konflikti me ushtrinë e Nadir Hanit nuk kishte përfunduar me revoltën e Patronait. 
Përgjigjja osmane vetëm sa ishte shtyrë. Faza e parë e veprimeve ushtarake përfundoi me 
një marrëveshje paqeje (janar 1732) që e linte Kavkazin nën kontrollin soman dhe Iranin 
perëndimor e Azerbajxhanin nën kontrollin e persëve, duke e kthyer lumin Aras në kufi 
mes dy shteteve në veri, ndërsa kufinjtë e Kasri Shirinit (Kasr-i Şirin) mbetën të 
pandryshuar në jug.1 
 
Paqja u bë, por asnjëra nga palët nuk mbeti e kënaqur. Sulltani nuk e kishte autorizuar të 
dërguarin e tij për të dorëzuar Azerbajxhanin dhe persët nuk qenë të kënaqur me territorin 
që iu la sulltanit. Nadiri kishte qenë në Herat, duke luftuar me afganët, por kur dëgjoi për 
dorëzimin e shahut, ai u kthye që ta rrëzonte nga froni Tahmaspin dhe ta zëvendësonte 
atë me birin e tij njëvjeçar, Abbasin, ndërsa Nadirit i mbetej pushteti i vërtetë si 
kryeministër (7 korrik 1732). Pas kësaj, ai shpalli si qëllimin e tij kryesor ripushtimin e 
territoreve të humbura ndaj osmanëve.2 Në verën që pasoi, ndërsa osmanët përgatiteshin 
për një sulm iranian në Irak, ai i befasoi ata duke lëvizur për në Kavkaz, duke pushtuar 
Shirvanin dhe Dagestanin me ndihmën e rusëve dhe duke marrë ndihmën e gjeorgjianëve 
për të rrethuar Tiflisin.3 Ai shpartalloi një forcë osmane shpëtimi në Bogaverd (14 
qershor 1735) dhe mori Gjeorgjinë e Armeninë gjatë verës, përsëri duke u përballur me 
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një qëndresë të kufizuar osmane.1 Aty nga vera e vitit 1735, Nadiri kishte marrë gjithçka 
që kishte dashur, përfshirë Kirkukun, Dernenë, Shehrizorin, si dhe disa zona në Kavkaz. 
Pastaj ai propozoi paqe. Osmanët pranuan për shkak të një lufte të re me rusët që dukej se 
do të ishte e pashmangshme. Fitorja mbi osmanët i mundësoi Nadirit të përfitojë nga 
vdekja e të riut shah Abas III (1736) për të mbledhur përfaqësuesit e elementëve kryesorë 
të popullsisë perse që e shpallën atë shah, duke ngritur kështu dinastinë e re Afshar në 
vend të asaj të safavidëve (6 mars 1736). Ai zhvilloi gjithashtu një politikë të re fetare që 
mbështeti Sunizmin si mjet për të dobësuar fuqinë e klerit fetar shiit. Për osmanët kjo do 
të thoshte se në Iran kishte ardhur Islami ortodoks, duke bërë që nënshkrimi i një 
marrëveshje për lëshim toke të mos ishte për sulltanin aq i vështirë sa më parë. Edhe 
Nadiri ishte i etur për paqe, në mënyrë që të mund të vinte në zbatim planet për të 
pushtuar Indinë, prej nga ai priste të gjente – sikurse në të vërtetë gjeti – pasuri më të 
mëdha nga ç’mund të nxirrej prej osmanëve. 
 
 
 
 
 
Lufta me Rusinë dhe Austrinë, 1736 – 1739 
 
Qëllimi i afërt i Rusisë, e cila ia kishte ngulur sytë Perandorisë Osmane, ishte që ta 
kthente Detin e Zi në një liqen rus duke shtrirë pushtetin e saj në Krime dhe në pellgjet e 
lumenjve kryesorë që derdheshin në Detin e Zi, duke u dhënë fund kështu sulmeve të 
tartarëve që kishin përçarë shoqërinë ruse për një kohë kaq të gjatë. Tani që Suedia ishte 
mundur dhe Polonia qeverisej nga prorusi August III pas Luftës për Trashëgiminë Polake 
(1733 – 1735), perandoresha e re ruse, Ana (1730 – 1740), kishte mundësi t’i sulmonte 
osmanët pa frikën e ndonjë diversioni, duke nisur një rrugë që mori formë të plotë nën 
udhëheqjen e Katerinës së Madhe. Bashkëpunimi i Rusisë dhe i Austrisë në Poloni çoi në 
arritjen e një marrëveshjeje të fshehtë, në të cilën perandori premtonte të hynte në çdo 
luftë osmano-ruse dhe plaçka e luftës të ndahej në mënyrë të barabartë. Edhe osmanët, 
nga ana e tyre, nuk kundërshtuan ta pranojnë sfidën që u bëhej. Ata gati sa nuk kishin 
nisur sulmin që kur Augusti ishte vendosur në fronin polak në vend të kandidatit frëng që 
ata mbështesnin (verë 1734),2 por nuk kishin vepruar për shkak të vazhdimit të luftës me 
Iranin. Tani francezët po i nxisnin ata të sulmonin edhe Austrinë, edhe Rusinë, ndërsa 
relacionet e ambasadorit rus për dobësinë e osmanëve e nxitën carinën për të përgatitur 
një sulm të befasishëm. Rruga për luftën u hap pas një marrëveshjeje territoriale mes 
Rusisë dhe Austrisë, sipas të cilës Rusia do të merrte Krimenë dhe Azovin, ndërsa 
Austria Bosnjën dhe Hercegovinën si hap i parë i përparimeve edhe më të mëdha në 
Ballkan. Pas kësaj, Rusia i dërgoi një ultimatum sulltanit, duke e denoncuar atë për një 
radhë të gjatë shkeljesh të Traktatit të Pruthit – kryesisht për sulmet bastisëse tartare, të 
cilat ai nuk kishte mundur t’i mbante nën kontroll – dhe i kërkonte atij një lloj shlyerjeje 

                                                 
1 Mühimme 140, f. 410, 418 – 419, 422. 

2 BVA, Name Defteri, VII, 359. 
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që ishte e sigurtë se do të kundërshtohej, duke siguruar kështu pretekstin për luftë.1 
Ndërsa britanikët dhe hollandezët këshilluan paqen si më të pëlqyer përballë asaj që 
mund të kthehej në një përplasje kataklizmike, këshilla luftëdashëse e ambasadorit frëng 
përkoi si me dëshirën e sulltanit, ashtu edhe me atë të kryevezirit. Dhe lufta u shpall (2 
maj 1736).2 
 
Në fillim, osmanët pësuan një radhe humbjesh të rënda. Ndërsa rusët ishin të gatshëm për 
sulm, ushtria e sulltanit as që ishte mobilizuar. Sulltani dërgoi grupe të mëdha tartarësh 
për të mbrojtur Danubin derisa atë ta merrte në dorëzim ushtria perandorake, por rusët të 
udhëhequr nga gjenerali Mynih (Münnich), pushtuan Krimenë, duke shkretuar, masakruar 
e rrënuar gjatë gjithë rrugës. Më pas, ata pushtuan Azovin pas një rrethimi prej tre muajsh 
(13 korrik 1736). Mirëpo qe pikërisht shtrirja e gjerë e fitores së tyre ajo që i mposhti 
rusët. Duke përparuar gjithmonë e më shumë dhe duke iu larguar burimeve të tyre të 
furnizimit dhe duke mos qenë në gjendje të jetojnë në kurriz të vendit të shkatërruar, ata u 
dorëzuan përballë urisë dhe sëmundjeve në një shkallë të tillë që u detyruan të tërhiqen 
nga i gjithë gadishulli. 
 
Rusët u munduan të hyjnë në Dniestër dhe që aty të kapërcejnë për në Moldavi në verën e 
vitit 1737, por përforcime të rënda osmane i thyen ata dhe i kthyen mbrapsht në Bender, 
ndërsa amullia në ushtrinë ruse i pengoi përpjekjet e tyre të mëtejshme. Austriakët 
zhvilluan një sulm më të përqendruar. Forca e tyre kryesore bëri përpara mbi Moravë 
drejt Nishit, ndërsa njësi më të vogla pushtuan Bosnjën dhe Vllahinë. Me furnizime e 
njerëz të siguruar nga popullsia serbe, ushtria pushtuese mori Nishin (1 gusht 1737) dhe 
pastaj u shpërnda në Serbinë jugore. Austriakët shfrytëzuan ndihmën malazeze për të 
marrë një pjesë të madhe të Bosnjës, përfshirë edhe Sarajevën.3 Mirëpo në fund të verës, 
osmanët pasi u organizuan, kundërsulmuan dhe morën Nishin (20 tetor 1737), si dhe 
ndalën përparimet e mëtejshme të armikut në Maqedoni e Bullgari. Ata i shpartalluan 
austriakët pranë Bukureshtit, duke i detyruar ata të tërhiqen në Transilvani për dimrin. Në 
Bosnjë, timariotët hungarezë luftuan me ashpërsi të veçantë për shkak të kujtimeve të tyre 
mbi atë që u ndodhi familjeve të tyre në veri të Danubit. Kështu fortesat kryesore bënë 
qëndresë kundër pushtuesve. Austriakët u shpartalluan pranë Banjalukës (gusht 1737). 
Këto fitore u dhanë zemër osmanëve për të mos i pranuar përpjekjet e francezëve për 
ndërmjetësim gjatë dimrit. 
 
Fushatat osmane kundër austriakëve gjatë verës së viteve 1738 dhe 1739 patën sukses të 
madh. Fortesat kyçe të Beogradit, Semendrisë dhe Isrovës u rimorën, duke rivendosur 
kështu vijën mbrojtëse të Danubit, pavarësisht nga dobësia e brendshme, e shkaktuar nga 
mosmarrëveshjet mes kryevezirëve dhe komandantëve të tyre kryesorë.4 Pas kësaj, 
austriakët u trembën se vazhdimi i luftës vetëm sa do t’u ndihmonte rusëve në frontin e 
                                                 
1 BVA, Name Defteri, VII, 460. 

2 Suphi, II, fol. 79 – 80; BVA, Name Defteri, VII, 428, 499. 

3 BVA, Mühimme 142, f. 275; Suphi, 100b. 

4 BVA, Mühimme 145, f. 198. 
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tyre. Kështu u nënshkrua një traktat paqeje në Beograd (18 shtator 1739), përmes të cilit 
austriakët i dorëzuan të gjitha ato që fituan në Pasarovic, duke i njohur kështu edhe një 
herë Savën dhe Danubin si kufi mes dy perandorive. Mirëpo përqendrimi tek Austria i 
kishte lënë principatat thuajse pa mbrojtje kundër rusëve. Mynihu e kaloi verën e vitit 
1738 duke u përpjekur të sigurojë një revoltë të të krishterëve të Ballkanit për të 
mbështetur përparimin e tij dhe vetëm në verën që pasoi bëri përpara. Në marrëveshje me 
Poloninë, ai marshoi nëpër territorin polak për të sulmuar dhe marrë Hotinin dhe 
Benderin, duke e thyer kështu linjën mbrojtëse të Danubit aty. Më pas, ai lëvizi për në 
Moldavi, mori Jashin dhe u përgatit të lëvizë për në Vllahi (shtator 1739). Fitorja ruse 
dukej e sigurtë derisa erdhi lajmi për Traktatin e Beogradit. 
 
Mynihu tani i trembej një kundërsulmi osman në shkallë të gjerë me ardhjen e pranverës. 
Pasi ndihmesa që kishte pritur nga modalvët nuk u erdhi, rusët filluan të vuajnë të njëjtat 
probleme furnizimi që i kishin çuar në rrënim në Krime. Kështu Mynihu pranoi ofertat 
frënge për të ndërmjetësuar për një marrëveshje paqeje (3 tetor 1739), nëpërmjet së cilës 
rusët hoqën dorë nga ambicjet e tyre. Ata do të kthenin Azovin dhe do të tërhiqnin të 
gjitha anijet e tyre luftarake e tregtare nga Deti i Azovit dhe Deti i Zi. Tartarët do t’i 
pushonin sulmet bastisëse në territorin rus vetëm kur të njëjtën gjë të bënin edhe kozakët. 
Rusëve iu lejua të bëjnë tregti dhe të vizitojnë vendet e shenjta të krishtera në territorin 
osman, por pa ndonjë përjashtim nga taksat apo pa ndonjë lëshim tjetër, si ato që u ishin 
bërë të huajve të tjerë në vendsundimet e sulltanit. Rusët do t’i transportonin mallrat e 
tyre në Detin e Zi vetëm në anije osmane dhe do të braktisnin të gjitha pushtimet e tyre në 
Moldavi. Kështu osmanët rimorën pasuritë e tyre në lindje e në perëndim, por rusët dolën 
në sipërfaqe me më shumë nga ç’duket. Megjithëse humbën Azovin, ata e detyruan 
sulltanin të marrë përgjegjësi për të ardhmen e sulmeve tartare. Veç kësaj, rusëve iu lejua 
që të hyjnë në territorin osman për tregti e pelengrinazhe dhe kjo do t’u krijonte atyre 
shpejt mundësinë për të trazuar shtetasit e krishterë, siç kishin bërë në të shkuarën. Edhe 
fitoret e tyre ushtarake u dhanë atyre një reputacion të dukshëm në Evropë. Nëpërmjet 
këtyre fitoreve, ata kishin treguar se fillimi i procesit të modernizimit të ushtrisë ruse nga 
ana e Pjetrit ishte përmbushur me sukses nga pasardhësit e tij. Në këtë mënyrë ishin 
hedhur themelet për përparime të mëtejshme kundër osmanëve në një kohë të 
mëvonshme. 
 

Edhe fitoret osmane dhe rivënia nën kontroll e Bosnjës dhe Serbisë në veçanti, patën 
rrjedhoja të brendshme të rëndësishme. Mbështetësit e reformës tradicionaliste filluan të 
pretendojnë se risitë e bëra kishin mundësuar mposhtjen e Rusisë dhe të Austrisë. Në 
fshatra, tre vjet fushatë kishin ngritur përsëri taksat dhe kishin detyruar shumë fshatarë të 
braktisin tokat e tyre, duke formuar edhe kësaj radhe banda cubash apo duke vërshuar 
nëpër qytete të vegjël e të mëdhenj. Disa të shquar vendës e shfrytëzuan forcën njerëzore 
në zotërim për të formuar ushtri private dhe për të vënë në zotërim krahina të tëra, duke u 
bërë ajanët (të shquar) apo derebejlerët (zotërinj luginash) e parë. Stambolli gjithashtu i 
mbipopulluar, vuante mungesat e ushqimit, ndërsa bandat sulmonin dyqanet dhe depot 
për të marrë e shpërndarë furnizime. Vetëm nën Nishanxhi Haxhi Ahmet pashain (23 
korrik 1740 – 21 prill 1742), qytezat dhe zonat e gjera të vendit u vunë përsëri nën 
kontroll. 
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Luftërat iraniane (III) 
 
Shah Nadiri i ishte kthyer Indisë për katër vjet (1737 – 1741), por ai nuk kishte hequr 
dorë nga ambicjet e tij në Perandorinë Osmane. Fillimisht ai bëri një përpjekje të 
pasuksesshem për të siguruar mbështetjen e sunitëve të Dagestanit (maj 1741) dhe pastaj 
kërkoi ndarje të njëjtë të së drejtës për të mbajtur qytetet e shenjta (prill 1742). Kjo ishte 
diçka që ulemaja sunite nuk mund ta pranonte dhe sulltani nuk mund ta siguronte. 
Mahmudi u përgjigj duke shpallur luftë dhe duke mbështetur princin safavid, shah Safiun, 
si sundues të Iranit në vend të shah Nadirit.1 Lufta u zhvillua me hope dhe e përgjakshme. 
Në fillim Nadiri sulmoi Kirkukun, Mosulin dhe Bagdadin, por u thye me humbje të 
rënda2 (verë 1743). Ai u tregua më i suksesshëm në Kavkaz, veçanërisht pasi leventët dhe 
të shquarit përçanë përpjekjen e sulltanit për të mobilizuar ushtrinë.3 Natyra e çrregullt e 
luftës më në fund i bindi të dyja palët se ato nuk do të mund të siguronin ndonjë fitore 
vendimtare, ndaj edhe u arrit një marrëveshje (4 shtator 1746), sipas së cilës u rivendosën 
përsëri kufinjtë e Kasri Shirinit. 
 
Intervali i paqes, 1747 – 1768 

Vitet e fundit të sundimit të Mahmudit I, sikurse edhe vitet e sundimit të paqëndrueshëm 
të Mustafait II, bir i Osmanit III (1745 – 1757), dhe të Ahmetit III, bir i Mustafait III 
(1757 – 1774), njohën për Perandorinë Osmane, periudhën më të gjatë të paqes së 
vazhdueshme në historinë e saj. Kjo paqe erdhi, pasi Evropa ishte i ishte kthyer Luftës 
për Trashëgiminë Austriake (1740 – 1748) dhe më pas Luftës Shtatëvjeçare (1756 – 
1763), ndërsa sulltanët e kryevezirët punonin për ta mbajtur Perandorinë larg konflikteve. 
Në Iran, për shembull, megjithë mundësitë e shumta për aventura të reja pas vrasjes së 
shah Nadirit (1747), osmanët u rezistuan lutjeve të guvernatorëve të tyre kufitarë për të 
rifituar territoret e humbura dhe u qëndruan besnikë marrëveshjeve të nënshkruara me 
Nadirin.4 Ata i shmangën gjithashtu përpjekjet për ta ngatërruar Perandorinë në luftërat 
evropiane, ndërsa sulltani mbështeste palën e paqes në oborr me ndihmën e ambasadorit 
anglez. Nga të gjithë ndërluftuesit, Prusia iu afrua më tepër nga të gjithë lidhjes së një 
aleance me osmanët, por në përfundim, nuk u nënshkrua asgjë më shumë sesa një traktat 
tregtie dhe miqësie (korrik 1761). 

Gjatë kësaj kohe, sulltanët mbajtën pushtetin duke përplasur me njëri-tjetrin 
kundërshtarët e tyre politikë dhe duke ndryshuar shpesh mbajtësit e posteve kryesore. Por 
tani që kërcënimi i sulmeve të jashtme nuk ekzistonte, shumica e reformave të kryera 
gjatë tri dekadave të shkuara u zhdukën pak nga pak e pa u ndier dhe shkeljet e vjetra u 

                                                 
1 BVA, Mühimme 148, f. 226, 243. 

2 Suphi, II, 235. 

3 BVA, Mühimme 152, f. 66. 

4 BVA, Mühimme 153, f. 278. 
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rishfaqën. Postet filluan të shiten përsëri. U rishfaq nepotizmi dhe filluan të kërkohen 
ryshfetet. Shtypshkronja e Ibrahim Myteferrikait dhe trupat e Bonnevalit u zhdukën, 
ndërsa klasa qeverisëse iu kthye mpirjes së saj, duke pohuar përsëri se epërsia osmane po 
e mbante armikun larg. Problemet e inflacionit, murtaja, mungesat në ushqime, qytetet e 
mbipopulluara, papunësia, cubat dhe të shquarit e pabindur mbizotëronin në mbarë 
Perandorinë, ndërsa në Egjipt, Siri, Irak dhe në Afrikën e Veriut, trupat ushtarake 
vendëse morën në dorë kontrollin dhe u bënë thuajse të pavarura. Duke qenë se anëtarët e 
klasës qeverisëse vazhdonin të përfitonin nga shkeljet, ata kundërshtonin çdo ndryshim 
apo reformë që mund të kërcënonte interesat e tyre. Përpjekje të herëpashershme për të 
zgjidhur problemet urbane duke fiksuar çmimet dhe duke kthyer emigrantët e fundit në 
vendet e tyre, të shoqëruara me përpjekje për të shtypur më të këqinjtë e të shquarve 
provincialë, qenë sporadike dhe patën një sukses të kufizuar. 

I vetmi kryevezirllëk që la disa gjurmë gjatë asaj periudhe qe’ ai i kohës së Koxha 
Mehmet Ragip pashait (1699 – 1763), një poet i mësuar e i shquar dhe administrator i 
aftë, por edhe ai nuk qe i aftë të sigurojë rezultate afatgjata. Ai u emërua kryevezir nga 
Osmani III, me shpresën se do të vendoste të njëjtin rregull e të njëjtën siguri në mbarë 
Perandorinë që ai kishte realizuar më herët, kur kishte qenë guvernator në Bagdad, Egjipt, 
Damask e Halep. Por duke qenë se Osmani ishte mësuar t’i mbante vezirët e tij nën 
kontroll, ai nuk i dha shumë iniciativë Ragipit dhe vetëm nën Mustafain III ai arriti të 
punojë në njëfarë pavarësie. Mustafai dhe Ragipi ndanin pikëpamje të ngjashme mbi 
Perandorinë. Ata e kuptonin se pavarësisht nga ç’dukej nga jashtë, Perandoria ishte e 
dobët. Ata i shmangën lidhjet e jashtme që mund të sillnin fundin e saj përpara se të 
forcohej. Ragipi ruajti paqen me mbështetjen e sulltanit kundër trysnisë së vazhdueshme 
të palëve të ndryshme të luftës në oborr dhe jashtë tij. Palë të tilla mbështeteshin nga 
ambasadorë të huaj, të vendosur në kryeqytet. Ai e fitoi aq shumë besimin e sulltanit, 
saqë u martua me motrën e tij të ve, Saliha Sulltanën, duke fituar kështu prej tij një emër 
të mirë e siguri që pak kryevezirë të tjerë, pas Damat Ibrahim pashait, patën gjatë 
shekullit të tetëmbëdhjetë. 

Ragip pashai bëri një përpjekje të fuqishme për të përmirësuar gjendjen e popullit, duke 
nisur një proces, nëpërmjet të cilit u zgjerua veprimtaria e qeverisjes osmane. U lëshuan 
përsëri kode të drejtësisë dhe kadinjtë vendës u bënë mbrojtësit kryesorë të popullit 
kundër shtrëngesave të zyrtarëve qeveritarë, leventëve e ajanëve, duke përdorur 
autoritetin e tyre moral për të zbutur ndikimet më të këqija të mungesës së një organizimi 
të fuqishëm qeverisës. Mbajtësve të timareve dhe të mukata’a-ve iu kërkua të paguajnë 
detyrimet e tyre të plota e në kohën e caktuar dhe iu ndalua që të ngarkojnë rajatë me 
tatime të jashtëligjshme. Për të përforcuar bindjen ndaj ligjit, u dërguan shumë 
inspektorë. Pasuria e sulltanit dhe e kryevezirit, si dhe e zyrtarëve të tjerë iu kushtua 
ndërtimit të bibliotekave, xhamive dhe institucioneve të tjera për ta bërë më të lehtë jetën 
e shtetasve. U emëruan mbikqyrës (nazır) për të vëzhguar punën e administratorëve të 
ndihmave e të ardhurave fetare për t’u siguruar se të hollat shpenzoheshin për qëllime 
fetare. U dërguan trupa për të shtypur leventët që sulmonin kultivuesit dhe të shquarit që 
ishin bërë tepër të pushtetshëm. Por pa zgjidhjen e problemeve themelore ekonomike që u 
jepnin forcë atyre, përpjekjet e tij nuk patën shumë dobi dhe siç do të shohim më tej, në 
luftën që pasoi me Rusinë, ajanët fituan rëndësi të madhe. 
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Megjithëse rininë e vet Ragipi e kishte kaluar në shërbimet e të shkruarit, nuk është për 
t’u habitur që ai i kushtoi një përpjekje të madhe rregullimit të financave të thesarit dhe 
balancimit të buxhetit të tij. Trupa të reja agjentësh u organizuan për të forcuar ligjet dhe 
rregullat në lidhje me fermerët e taksave dhe mbajtësit e timareve. Këtyre të fundit iu 
kërkua gjithashtu që të ripërtërijnë dhuratat e tyre (berat) me ardhjen në fron të çdo 
sulltani, duke i dhënë kështu Ragipit të hollat që i duheshin për të paguar taksat e ngjitjes 
në fron që kërkoheshin nga trupat, si dhe rrogat e shumë anëtarëve të klasës qeverisëse. 
Përpjekje u bënë gjithashtu për të rivendosur vlerën e vërtetë të monedhes dhe për të 
lehtësuar tregtinë e vogël e të madhe, ndërsa kryeveziri përdori gjithë ndikimin e tij për të 
zvogëluar shpenzimet e pallatit. Ragipi pati sukses në përpjekjet e tij për të rritur të 
ardhurat dhe për të balancuar buxhetin, por ajo që i qëndroi kohës ishte ndihmesa e tij në 
përmirësimin e marinës. U bë njohja e arsenalit dhe u ndërtua një numër anijesh për të 
vazhduar kalimin nga rremimi tek fuqia e velave. Por qëllimi i tij për të mbrojtur rajatë 
nuk u arrit. Mbingarkimi me taksa dhe keqqeverisja vazhduan të ekzistojnë në shumicën 
e provincave, ndërsa monedha të këqija vazhduan të lënë jashtë të mirat. Pas vdekjes së 
Ragipit, edhe veprat e kufizuara që ai përmbushi u harruan, si në historitë tipike të epokës 
së reformës tradicionaliste. 

 

Beteja të reja me Rusinë dhe Austrinë, 1768 – 1774 

Lufta e re me Rusinë ishte rrjedhojë e drejtpërdrejtë e politikës agresive imperialiste, të 
ndjekur nga Katerina e Madhe (1762 – 1796), e cila mori në dorë ambicjet e vjetra të 
Pjetrit të Madh. Në vitin 1764, pas vdekjes së Augustit III, Katerina dërgoi trupat e saj në 
Poloni dhe u kujdes për zgjedhjen si mbret të dashnorit të saj të dikurshëm, Stanislas 
Poniatovskit (1764 – 1795). Poniatovski doli të ishte një qeverisës i aftë, por përpjekja e 
tij për të siguruar barazi fetare për jokatolikët nxiti formimin e një konfederate të 
qëndresës kombëtare polake në Bar të Podoljas (1768), e cila kërkoi ndihmën e 
osmanëve. Kjo gjendje, e gërshetuar me vrullin e hanit krimeas dhe të francezëve për 
luftë kundër Rusisë, e futi më në fund sulltanin në konflikt (4 tetor 1768).1 Kërkesa e tij 
për tërheqjen e menjëhershme të rusëve nga Polonia u hodh poshtë nga Katerina dhe kjo 
solli luftën.2 

Lufta doli shumë më e gjerë në shtrirje dhe shumë më shkatërruese për osmanët sesa lufta 
e mëparshme, pavarësisht nga fakti se Austria në fillim qëndroi jashtë, me shpresën se 
sulmet osmane do të pengonin rusët nga ndërtimi i Perandorisë së tyre ballkanike. 
Pjesëmarrja osmane duket të ketë qenë fatkeqe që në nisje. Kur kryeveziri u mundua të 
mblidhte ushtrinë në Edrene, tartarët nuk mundën të sigurojnë ndihmën e zakonshme për 
shkak të përçarjes së brendshme, të nxitur nga rusët, të cilët kishin përgatitur vrasjen e të 
aftit Kirim Giraj (janar 1769) dhe zëvendësimin e tij me të pazotin Devlet Giraj IV, duke 
i lënë tartarët në vështirësi edhe për të mbrojtur vetveten e jo më për t’i ndihmuar 

                                                 
1 Vasıf, I, 266, 281, 315. 

2 BVA, Mühimme 166, f. 170; Cevdet Hariciye 5218, 5288, 6076. 
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sulltanit.1 Veç kësaj, kryeveziri Mehmet Emin pasha që e kishte marrë postin e tij me 
intrigat e zakonshme politike dhe ishte i paaftë ushtarakisht, nuk mundi të organizojë 
ushtrinë e tij apo të përgatisë një plan të arsyeshëm për t’i bërë ballë sulmit rus. 
Organizimi i dobët në furnizime e la ushtrinë pa ushqim të mjaftueshëm dhe dështimi për 
të paguar rrogat e prapambetura shkaktoi mungesë disipline në radhët e ushtarëve. Fakti 
se osmanët mundën të mbahen aq sa u mbajtën nuk kishte të bënte shumë me forcën e 
tyre aq sa me dobësinë brenda ushtrisë ruse, e cila kishte pengesa nga një komandë e 
përçarë dhe nga ndërhyrjet politike të oborrit. 

Sidoqoftë, rusët ishin shumë më të përgatitur se osmanët. Ushtritë e tyre ishin të 
vendosura në Ukrainë, në Azov dhe në Veri të Kavkazit, të gatshme për të sulmuar 
sulltanin nga tre drejtime. Agjentët rusë organizuan gjithashtu kryengritje masive në Mal 
të Zi, Serbi e principata, ku bojarët, pronarët e mëdhenj të trojeve, përkrahnin pushtimin 
rus me shpresën se do të fitonin një qeverisje më autokratike dhe hierarkike nga ç’ishte e 
mundur nën osmanët dhe për më tepër, me në krye një princ vendës në vend të një princi 
grek. Kur rusët kapërcyen Danubin për të hyrë në Moldavi gjatë dimrit të viteve 1769 – 
1770, garnizonet osmane mundën të bëjnë vetëm një qëndresë simbolike, veçanëristh pasi 
popullsia u ngrit në mbështetje të pushtuesve, duke masakruar pa mëshirë me mijëra 
myslimanë.2 Rusët hynë në Vllahi, pushtuan Bukureshtin (2 shkurt 1770) dhe u 
shpërndanë në mbarë principatën. Kur kryeveziri më në fund mundi të sillte një ushtri për 
t’u përballur me pushtuesit, ajo u mund dhe u shkatërrua në Kartall (1 gusht 1770). Një e 
treta e mbrojtësve u shfarosën në betejë dhe një e treta u mbyt në një përpjekje të 
dëshpëruar për të kaluar Danubin pas humbjes. Kjo u mundësoi rusëve të përmbushin 
pushtimin e tyre në principata, duke marrë fortesat e Danubit dhe duke e vënë veten në 
pozicion përparimi përmes Bullgarisë drejt Stambollit në pranverën e ardhshme. 
Perandoria dukej e pazonja për ta ndalur armikun. 

 

Lufta detare në Mesdhe 

Ndërkohë punët nuk po shkonin më mirë për sulltanin në Mesdhe. Duke qenë se nuk 
kishte flotë në Detin e Zi për të sulmuar osmanët, Katerina dërgoi në Mesdhe, përmes 
Atllantikut, një skuadron nga flota e saj e Balltikut për ta goditur sulltanin në “thembrën e 
tij të Akilit”. Në këtë veprim, ajo u mbështet nga Anglia, e cila kishte nevojë për ndihmën 
e saj në Evropë dhe shpresonte gjithashtu t’i shfrytëzonte fitoret e rusëve për t’i dhënë 
fund epërsisë frënge në Mesdhe. Flota u riparua dhe u furnizua në Portsmauth dhe një 
numër oficerësh anglezë e shoqëruan atë për në Mesdhe për t’i ndihmuar admiralit 
Aleksej Orlov që u bashkua me flotën në Leghorn. Agjentët rusë shkuan në More për të 
trazuar atje një revoltë kundër sulltanit në pritje të mbështetjes në shkallë të gjerë që do të 
siguronte flota kur të mbërrinte. Rebelimi nisi në fillim të marsit 1771. 

                                                 
1 Cevdet1, I, 81; Resmi Ahmet Efendi, “Hulusat ul-İtibar”, İstanbul 1286, f. 3. 

2 BVA, Mühimme 168. 
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Menjëherë më pas, rusët sollën disa uniforma dhe armë për të mbështetur rebelët. Mijëra 
myslimanë u masakruan në Maina dhe në zonat fqinje. Grekët në ishujt e Zantas dhe të 
Sefalonjës gjithashtu u bashkuan me revoltën duke sulmuar garnizonet e tyre osmane, si 
dhe popullsinë myslimane vendëse. Rebelimi në fillim u duk premtues për interesat greke 
dhe ruse, por rusët nuk mundën të sigurojnë ndonjë mbështetje domethënëse në njerëz 
dhe armë. Kështu osmanët mundën t’i shtypin shfaqjet më të mëdha të këtij rebelimi aty 
nga pranvera, duke i bërë grekët po aq mosbesues ndaj premtimeve ruse sa ç’ishin bërë 
serbët dhe moldavët për shkak të përvojave së mëparshme. 

Përgjigja e flotës osmane ndaj depërtimit rus ishte e ngadalshme dhe e pavendosur. Kur 
dy flotat u përballën me njëra-tjetrën pranë Kiosit, kryeadmirali dhe oficerët e tij qenë aq 
të paaftë për të konkuruar me taktikat e armikut, saqë e tërë flota osmane mori arratinë 
për në skelën e Çeshmesë, ku u dogj dhe u shkatërrua nga zjarri i anijeve të armikut, duke 
pësuar humbje të tmerrshme në jetë njerëzish (6 korrik 1770). Mbarë Mesdheu lindor 
mbeti i rrezikuar përballë sulmit rus. Vetëm debatet e vazhdueshme mes Orlovit dhe 
anglezëve nuk e lejuan suksesin. Orlovi nuk mundi të bëjë më shumë se një përpjekje të 
pasuksesshme për të marrë ishujt e Rodit dhe të Eribozit, duke dëmtuar pjesërisht tregtinë 
osmane në Egje dhe duke siguruar mbështetje për rebelët mamlukë kundër sulltanit në 
Egjipt e në Siri. E gjithë kjo nuk i ngjante fort sulmit të llojit masiv që Katerina kishte 
pasur ndër mend.1 

 

Fronti i Krimesë 

Suksesi më madhështor i luftës ruse erdhi në Krime, e cila ishte ndarë tërësisht nga 
sovraniteti osman. Sulmi shkatërrues i Kirim Girajit në Rusinë jugore në janar të vitit 
1769 e kishte tërhequr Katerinën në këtë front, ndërsa ndryshimi i shpejtë i hanëve në 
vitet 1769 e 1770 dhe pjesëmarrja e Kapllan Girajit në fushatat në principata e lanë 
Krimenë të dobët e të zbuluar gjatë gjithë luftës. Katerina përgatiti udhën për pushtim, 
duke nxitur mosmarrëveshje mes tartarëve dhe nogajve që jetonin mes Danubit dhe 
Dniesterit, si dhe duke trazuar krimeasit që të kërkonin pavarësi të plotë nga sulltani. Po 
ndërsa ajo fitoi ndikim mbi nogajtë, qëndresa e tartarëve e detyroi atë më në fund të 
ndërmarrë një pushtim në shkallë të gjerë gjatë verës së vitit 1771. Meqë ushtria kryesore 
tartare ishte ende në principata dhe meqë pjesa më e madhe e princërve krimeas u 
bashkuan me rusët sapo panë se këta të fundit do të fitonin, nuk pati qëndresë të 
organizuar. Rusët vendosën njeriun e tyre, Sahip Girajin, si han dhe ngritën një shtet 
autonom tartar nën sovranitetin rus. Sidoqoftë kërkesat e krimeasve për sovranitet mbi 
nogajtë dhe mbi fiset e tjera turke në veri të Detit të Zi, të gërshetuara me qëndresën e 
tyre ndaj kërkesave ruse për të drejtë garnizoni në Krime dhe urrejtjes së frymëzuar në 
popull prej ulemasë kundër çdo marrëveshjeje me të pafetë, çuan në një radhë revoltash 
kundër pushtuesve. Të shquarit e Krimesë që kishin ikur për t’u strehuar në Stamboll, 

                                                 
1 Fevzu Kurdoğlu, “Rus Harbinde Akdeniz Harekatı”, Ankara, 1942; R. C. Anderson, “Naval Wars in the 
Levant”, Princeton, 1952, f. 277 – 304. 
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zgjodhën kandidatin e tyre, Maksud Girajin, si han të ri në mërgim.1 Ata dhe mbështetësit 
e tyre u vendosën në Rushçuk, nën mbrojtjen osmane, për të pritur ditën kur do të 
ktheheshin në Krime, nën sovranitetin e sulltanit. 

 

Erërat e luftës qetësohen 

Megjithëse lufta zgjati edhe për dy vjet, në të vërtetë ajo njohu pikën më të lartë në vitin 
1772, me pushtimin rus të principatave dhe të Krimesë. Katerina ngurroi të përparonte 
më tej për shkak të qëndresës si nga Austria, ashtu edhe nga Prusia. Frika e tyre për 
mbizotërim të rusëve në atë zonë çoi në Copëtimin e Parë të Polonisë në vitin 1772, kur 
Frederiku siguroi Prusinë polake, përveç Dancingut dhe Tornit, në shkëmbim të marrjes 
nga Rusët të Bjellorusisë dhe të territorit në jug të Dnieprit, ndërsa Austria mori Galicinë 
dhe Podoljan perëndimore, përfshirë Lvovin dhe Krakovin. Kështu në mënyrë 
paradoksale, lufta që kishte nisur me ndërhyrjen osmane për të shpëtuar Poloninë nga 
rusët u mundësoi këtyre të fundit të arrijnë fitore kundër osmanëve, por Prusia dhe 
Austria u shpërblyen në kurriz të polakëve dhe jo të osmanëve. Kështu u arrit të ruhet një 
baraspeshë forcash. 

Megjithëse Katerinës mund t’ia ketë pasur ënda që të përfitojë territore shtesë nga 
osmanët, Austria dhe Prusia nuk dëshironin të nxisnin më tej ekspansionin rus. Për më 
tepër shumë shpejt Katerina u gjend mes vështirësive të brendshme, si në rastin e 
Rebelimit të Pugaçevit (1773 – 1775). Përfshirja  në të e fshatarëve në luginat e lumenjve 
Ural dhe Vollga, si dhe e kozakëve, e bëri tejet të vështirë vazhdimin e fushatave kundër 
osmanëve. Osmanët në përgjithësi kishin vullnet për të pranuar kërkesat ruse për territor 
në Detin e Zi dhe të drejta të reja për tregtarët dhe konsujt rusë në Perandori, në 
shkëmbim të tërheqjes nga principatat, por bisedimet dështuan për shkak të këmbënguljes 
së sulltanit për të ruajtur sovranitetin mbi Krimenë. Atëherë Katerina vendosi t’i 
shtrëngojë osmanët të pranojnë kushtet e saj, duke rinisur sulmin. Forcat ruse hynë edhe 
një herë në principata dhe sulme të reja u bënë në Kavkaz gjatë vitit 1773, por u arrit pak 
sukses derisa komanda e ushtrive të tyre iu dha njërit ndër gjenitë më të mëdhenj 
ushtarakë të kohës, Aleksandër Suvorovit që në vitin 1774 marshoi drejt Shumnas, preu 
rrugën për në Varna dhe i shpartalloi osmanët në Kozlluxha. Kryeveziri u detyrua të 
kërkojë bisedime për paqe, të cilat u zhvilluan në kampin rus në Kyçyk Kajnarxha, afro 
katër orë në jug të Danubit në Bullgari. 

 

Traktati i Kyçyk Kajnarxhasë 

Zgjidhja e nënshkruar në 21 korrik 1774 ishte një ndër dokumentet më fatzinj të historisë 
osmane, megjithëse kufizimet territoriale qenë të kufizuara. Pavarësia e Krimesë u njoh 
nga të dyja palët, por rusët pranuan të lejojnë sulltanin të veprojë si udhëheqës i lartë fetar 
i banorëve myslimanë, me titullin e kalifit që e kishte humbur prej kohësh kuptimin e tij 
                                                 
1 Fisher, f. 44 – 51; Vasıf, II, 100, 114. 
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dhe që u ringjall për të shprehur rregullimin e ri. Sidoqoftë në shkëmbim të kësaj, Rusia u 
lejua të pushtojë territorin mes Dnieprit dhe pjesës së mbetur, si dhe portet e Azovit dhe 
të Kinburunit, të cilat kontrollonin grykën e Dnieprit, duke bërë kështu që rusët të fusin 
këmbët në Detin e Zi më fort se kurrë më parë. Rusia do të tërhiqej nga principatat dhe 
nga Kavkazi, si dhe nga pushtimet e Orlovit në ishujt e Egjeut, por në shkëmbim sulltanit 
do t’i duhej t’i jepte carinës të drejtën për të ndërtuar dhe mbrojtur një kishë ortodokse në 
Stamboll – gjë që u interpretua më vonë sikur të kishte domethënien e protektoratit rus 
mbi të gjithë të krishterët ortodoksë në perandori, si dhe mbi popullsinë e principatave – 
duke i mundësuar kështu Rusisë që në shekullin që do të pasonte, të ndërhynte në punët e 
brendshme të Perandorisë Osmane në përfitim të vet. Së fundi sulltani pranoi gjithashtu të 
paguante një dëmshpërblim jo të vogël prej 7.5 milionë akçesh në një periudhë prej tre 
vjetësh. Kjo shumë ishte vërtet e madhe për thesarin e varfëruar. Tani që humbën 
mbështetjen e gjatë të Krimesë dhe që rusët u vendosën në pozicion zgjerimi të fuqisë së 
tyre, dukej shumë e mundshme për shumëkënd, përfshirë austriakët e frikësuar, se nuk do 
të zgjaste shumë dhe Katerina, apo pasardhësit e saj, do të përfitonin nga fitoret e tyre për 
të përparuar më thellë në kurriz të Perandorisë Osmane.1 

 

Rifillimi i reformave nën Abdylhamitin I, 1774 – 1789 

Megjithëse kishte kaluar pjesën më të madhe të 50 vjetëve të jetës së tij i veçuar në pallat, 
veçanërisht gjatë mbretërimit të vëllait të tij, Mustafait III, Abdylhamiti I u shfaq në fron 
me një konceptim të qartë të nevojës për të reformuar Perandorinë në mënyrë që ta 
shpëtonte atë. Dhe ai la gjurmën e tij si një ndër sulltanët reformues më të fuqishëm të 
shekullit të tetëmbëdhjetë. Ndërsa ai iu kthye lojës së vjetër osmane, vendosjen e palëve 
përballë njëra-tjetrës dhe të ndërrimit të ministrave për të mbajtur në duar pushtetin, ai 
nxiti reformën tradicionaliste, duke kërkuar të fusë vetëm ato teknika ushtarake e armë të 
reja që ishin jashtëzakonisht të nevojshme për t’u përballur me ushtritë e Evropës. 
Sidoqoftë ai shkoi shumë më larg se paraardhësit e tij në një drejtim të rëndësishëm. Ai 
qe’ sulltani i parë që importoi një numër shumë të madh këshilltarësh ushtarakë të huaj 
dhe që i përdori ata pa u kërkuar të ndryshojnë fenë apo t’u përshtaten sjelljeve dhe 
veshjeve osmane, duke përuruar në këtë mënyrë një stil të ri reforme që do të 
mbizotëronte gjatë gjtihë shekullit të nëntëmbëdhjetë. Megjithëse i udhëhoqi vetë 
reformat, ai punoi nëpërmjet dy kryevezirëve, Kara Vezir Sejit Mehmet pashait (21 gusht 
1779 – 20 shkurt 1781) dhe Halil Hamit pashait (31 janar 1782 – 31 mars 1785). Ky i 
fundit u bë njëri ndër reformatorët më të mëdhenj osmanë gjatë kohës relativisht të 
shkurtër të qëndrimit të tij në post. 

 

Baron dë Toti dhe korpusi i artilerisë së zjarrit të shpejtë 

Një ndër këshilltarët e huaj me më shumë ndikim që shërbeu në ushtrinë osmane në fund 
të shekullit të tetëmbëdhjetë ishte baroni Fransua dë Tot (Baron François de Tott, 1730 – 
                                                 
1 Hurewitz, “Diplomacy”, f. 54 – 161; Fisher, f. 51 –56; Uzunçarşılı, OT IV/1, f. 422 – 425. 
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1793), një fisnik e ushtar hungarez që ishte arratisur në Francë gjatë revoltës së Rakocit, 
ku ishte ngjitur në shërbimin e artilerisë së ushtrisë frënge. Ai u dërgua në Stamboll në 
vitin 1755, me ambasador Verzhenin (Vergennes) për të mësuar turqishten – detyrë kjo 
që ai e përmbushi aq mirë, saqë për thuajse një dhjetëvjeçar veproi si agjent i ambasadës 
frënge dhe inspektor i institucionit tregtar frëng nëpër Mesdhe. Përfaqësimi i tij tek hani i 
Krimesë (1767) për t’iu kundërvënë ndikimit rus ishte kaq i suksesshëm, saqë ai i tërhoqi 
vëmendjen Mustafait III, i cili e mori atë me qira si këshilltar për reformat ushtarake dhe 
e vuri të krijonte një korpus artilerie moderne dhe një shkollë gjeometrie të lidhur me të. 
Ai u mor me këto çështje deri në vitin 1776, kur u kthye në Francë dhe i shërbeu mbretit 
derisa u dëbua nga Revolucioni Frëng (1790). 

Gjatë luftës me Rusinë, dë Toti u mor me studimin e institucionit ekzistues të ushtrisë 
osmane dhe me rekomandimin e ndryshimeve në të. Ai ndërtoi gjithashtu një mbrojtje të 
re për Dardanelet dhe shpiku sisteme urash lundruese për t’i mundësuar ushtrisë që të 
kapërcejë rrymat pa dëmtime si ato që kishin ndodhur në të shkuarën. Në vitin 1774, ai 
ngriti një korpus artilerie të zjarrit të shpejtë (Süratçi) për sulltanin në Kaët’hane, pranë 
pallatit të vjetër të Sadabatit, me 250 rekrutë dhe oficerë. Me të holla dhe disa topa të 
lehtë, të siguruar nga ambasada franceze, dë Toti stërviti njerëzit e tij në teknikat 
bashkëkohore të përdorimit të topave, i mbështetur kryesisht nga një oficer skocez i 
quajtur Kembëll (qw ndryshe nga shumë kolegë të tij, u kthye në Islam dhe mori emrin 
Mustafa, duke u bërë i njohur pasaktësisht me emrin İngiliz Mustafa, “Mustafa Anglezi”) 
dhe një francez i quajtur Ober (Aubert). Dë Toti, gjithashtu, ndërtoi një fonderi 
bashkëkohore topash në Haskëj (Hasköy), mbi Kepin e Artë dhe një shkollë të re 
matematike (Hendesehane) ngjitur me kazermat e korpusit të artilerisë, e cila ishte pak a 
shumë një ringjallje e Shkollës së Inxhinierisë, të ndërtuar në Periudhën e Tulipanit dhe 
paraardhëse e Shkollës së Inxhinierisë së Ushtrisë që do të ngrihej më vonë nga Selimi 
III. Pas largimit të dë Totit, korpusi i zjarrit të shpejtë dhe shkolla vazhduan të veprojnë 
përkatësisht nën drejtimin e Oberit dhe të Kembëllit dhe megjithëse u shpërndanë për 
njëfarë kohe nga trysnia e jeniçerëve, ato u shpëtuan dhe vazhduan të punojnë gjatë 
kryevezirllëkut të Halil Hamit pashait, nën mbrojtjen dhe nxitjen e gazi Hasan pashait që 
u shfaq tani si reformatori kryesor i kohës në forcat detare. 

 

Gazi Hasan pashai dhe rilindja e forcave detare osmane 

Gazi Hasan pashai ishte një ndër të mbijetuarit e disfatës së Çeshmesë. Ai u emërua 
kryeadmiral në korrik të vitit 1774. Që nga koha kur institucioni i forcave detare ishte 
shkatërruar, ai mundi të ecë me modernizimin e shpejtë të shërbimit detar pa ndonjë 
opozitë të brendshme si ajo që godiste përpjekjet për reformë në ushtrinë tokësore. Ai 
kuptoi se ndërsa ekzistonte nevoja për anije bashkëkohore, ato nuk do të ishin të 
mjaftueshme edhe nëse siguroheshin, nëse nuk do të përdoreshin nga oficerë e njerëz të 
stërvitur me teknikat e reja të detarisë. Kështu reformat e tij ecën në dy fronte: së pari, u 
ndërtuan kantiere të rinj detarë në Kepin e Artë, në Detin e Zi dhe në Egje. Dy inxhinierë 
detarë francezë, Lë Rua (Le Roi) dhe Dyrest (Durest), erdhën për të drejtuar këto veprime 
bashkë me një numër artizanësh francezë që u mësuan punëtorëve osmanë teknikat e reja. 
Anijet u ndërtuan sipas shembullit të forcave detare britanike e frënge, me një projekt më 
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të lehtë se ato që ishin përdorur nga Porta dhe me më shumë kujdes në vendosjen e 
topave, për të lehtësuar përdorimin dhe lëvizshmërinë. Përpjekje u bënë për të ndërtuar 
anije më të vogla për të vepruar më mirë në gjiret e vegjël dhe kanalet e ngushtë të 
ishujve të Egjeut dhe të bregut të Anadollit. 

Së dyti, Gazi Hasani punoi gjithashtu për të ndërtuar një shërbim detar karriere. U 
regjistruan detarë nga fshatrat përgjatë brigjeve të Egjeut dhe të Mesdheut lindor, por 
sistemi i vjetër që u lejonte atyre të jetonin të pambikqyrur në lagjet e beqarëve të 
Kasëmpashait dhe Gallatës, u zëvendësua me kazermat në vetë arsenalin detar, në Sinop 
mbi Detin e Zi, si dhe në ishullin e Mindilisë në Egje, ku ata iu nënshtruan disiplinës dhe 
stërvitjes së vazhdueshme. Për të siguruar oficerë për flotën, ai e ktheu shkollën e 
matematikës, të ngritur nga dë Toti, në një Shkollë Inxhinierie Detare të zhvilluar 
plotësisht (Mühendishane-i Bahri-i Hümayun), me instruksionet e marra nga dë Toti, 
Kembëlli, si dhe nga specialitë osmanë e të huaj në gjeometri, lundrim etj. 

Gazi Hasani qe’ shumë i suksesshëm në modernizimin e flotës. Aty nga viti 1784, flota e 
sulltanit kishte 22 anije të reja të linjës dhe 15 fregata më të vogla. Mirëpo nuk pati edhe 
aq sukses në rritjen e cilësisë së oficerëve dhe njerëzve të tij. Vetëm një numër i vogël 
oficerësh vinte nga shkolla e tij, pasi emërimet vazhduan të bëheshin përmes ryshfeteve 
dhe politikës dhe shpesh pa marrë parasysh aspak kriterin e aftësisë. Kushtet në bordin e 
anijeve mbetën po aq anarkike sa ç’kishin qenë më parë dhe ata pak oficerë të zotë, të 
cilët ai i vendosi në komandë, dështuan për shkak të paaftësisë së tyre për të ndryshuar 
gjendjen. Sidoqoftë përpjekjet e Gazi Hasanit vazhduan dhe siguruan një bërthamë për 
reforma më thelbësore që do të kryheshin në shekullin e nëntëmbëdhjetë.1 

 

Reforma e korpuseve më të vjetër 

Sigurisht që baza e ushtrisë osmane, veçanërisht pas humbjes në Krime, mbetën korpusi i 
jeniçerëve dhe kalorësia e spahinjve. Përveç reformave në artileri dhe në forcat detare, 
sulltani e ndjente shumë nevojën për të ringritur ushtrinë e tij të rregullt. Ai qe’ i 
suksesshëm për këtë deri në një masë të papritur. Mbajtësit e timareve u kthyen në vendet 
e tyre. Korpusi i jeniçerëve e rimori veten dhe brenda një kohe të shkurtër, trupat u 
kthyen në gjendjen që kishin qenë para luftës me Rusinë – jo më mirë, por të paktën edhe 
jo më keq. 

Sidoqoftë Abdylhamiti gjeti fare pak qetësi për t’u përqendruar në reformat ushtarake. 
Problemi i tij i parë i brendshëm pati të bëjë me humbjen e autoritetit të qeverisë në 
provinca, të cilat e shfrytëzuan varësinë e qeverisë nga mbështetja e tyre ushtarake gjatë 
luftës me Rusinë për të ngritur thesaret, ushtritë dhe administratat e tyre, duke u bërë 
vërtet të pavarura dhe duke e njohur sovranitetin e vazhdueshëm të sulltanit si një 
formalitet. 

                                                 
1 Shaw, “Between Old and New”, f. 154. 
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Në Anadoll, të shquarit më të fuqishëm ishin Karaosmanollutë (Karaosmanoğlu), të cilët 
zotëronin zona të gjera në jugperëndim, Çapanollutë (Çapanoğlu), që sundonin pjesë të 
mëdha të rrafshnaltës qendrore, si dhe Xhanikli Ali Pashaollu (Canikli Ali Paşaoğlu), që 
sundonte verilindjen. Në Egjipt, Siri, Irak dhe Arabi, zbrazëtia politike që kishin lënë 
osmanët mbushej vetëm më pak nga të shquarit vendës që gëzonin mbështetjen 
popullore, sesa nga vetë zyrtarët osmanë që ndihmoheshin nga skllevërit mamlukë dhe 
nganjëherë, nga fiset beduine që e shfrytëzonin gjendjen për të zhvilluar pushtetin e tyre, 
të pavarur nga autoriteti qendror e provincial. Vendësit e qyteteve nuk ishin asgjë më 
shumë sesa vëzhgues të plogët të betejave dhe as nuk merrnin pjesë në to, as nuk 
përfitonin prej tyre. Në Egjipt, mamlukët zotëronin shumicën e posteve administrative 
dhe ushtarake pas 1681-shit, me udhëheqësit e grupimeve të tyre kryesore që zinin 
pozitën e jashtëligjshme të shejhulbeledit (kreut të qytetit), që ishte sunduesi i vërtetë i 
vendit, ndërsa guvernatori osman bënte ç’të mundte për t’i përplasur ata me njëri-tjetrin 
sipas mënyrave të njohura. Kur njëri nga grupet mamluke arrinte të siguronte kontrollin e 
plotë dhe të zhdukte opozitën – si në rastin e Ali Beju’l-Kebirit (1760 – 1773) dhe më 
vonë të Murat beut e Ibrahim beut pas vitit 1783 – qeverisja osmane zhdukej krejtësisht. 
Vetëm në raste të tilla synohej ndërhyrja e drejtpërdrejtë, si në rastin e ekspeditës së 
udhëhequr nga vetë Gazi Hasani në vitin 1786 që nuk i largoi mamlukët për shkak të 
fillimit të një lufte me Rusinë, por të paktën i përçau ata dhe i nënshtroi përsëri.1 

Në Siri, udhëheqësi i spikatur mamluk i kohës ishte Ahmet Xhezar pashai (vdekur më 
1804), fillimisht mamluk i Ali Beju’l-Kebirit që kishte ikur më vonë nga shërbimi osman 
në Stamboll. Ai ishte bërë guvernator i Damaskut e Akresë, duke shtypur revoltat 
vendëse dhe duke shtrirë autoritetin e tij në një pjesë të madhe të Sirisë, Libanit dhe 
Palestinës, ndërsa sundimit të tij i kundërviheshin me sukses vetëm të shquarit autonomë 
të Malit të Libanit. Mamlukët e Irakut gjithashtu mbanin autonominë e tyre nën 
udhëheqjen e Umar pashait (1764 – 1780) dhe të Sulejman pashait të Madh (1780 – 
1802), të cilët dëbuan beduinët dhe qeverisën pa opozitë, duke dërguar pak të ardhura në 
Stamboll dhe duke mos përfillur të gjitha përpjekjet e sulltanit për t’i larguar ata. 

Në Gadishullin Arabik kushtet e revoltës ishin të ndryshme. Ajo nuk përfshinte 
guvernatorë osmanë apo skllevër, por lëvizjen puritane vendëse vehabite dhe ushtritë e 
familjes së Saudit që u bashkuan në një lëvizje fetare-politike dhe arritën të zotërojnë 
Nexhdin dhe shumë pjesë të tjera veriore të gadishullit aty nga fundi i shekullit, duke 
organizuar sulme bastisëse shkatërruese në Irak, si dhe kundër Qyteteve të Shenjta. Kjo e 
kërcënoi seriozisht prestigjin dhe sundimin e sulltanit në pjesën e mbetur të gadishullit. 

Së fundi, në Ballkan, Abdylhamitit I nuk i duhej të përballej me llojin e të shquarve të 
fuqishëm që sundonin në atë kohë lindjen, por ata po fillonin të përhapeshin mes Danubit, 
pjesës së Ballkanit e të Adriatikut, bashkë me Maricën, duke hedhur bazën për revolta të 
ngjashme në shkallë të gjerë në fund të shekullit. Më të fuqishmit e tyre ishin 
Dadevirenollutë (Dağdevirenoğlu), që sundonin zonën e Edrenesë; Tirsinikliollu Ismail 
aga (Tirsiniklioğlu İsmail Ağa) që kontrollonte rajonet e Nikopolit, Sistovës dhe 

                                                 
1 S. J. Shaw, “The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt”, 1517 – 
1798, Princeton, N.J., 1962. 
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Rushçukut përgjatë Danubit, Ali pashai i Janinës, që sapo kishte filluar të fitonte pushtet 
në Shqipërinë qendrore; familja e Bushatlinjve në veri të Shqipërisë; dhe Vladika (princ 
peshkop) Pjetri I Niegos Petroviç i Malit të Zi, që shfrytëzonte ndihmën e Austrisë e të 
Rusisë për të zhvilluar autonominë e tij.1 

Përballë një shpërbërjeje të tillë të përgjithshme të pushtetit qendror, sulltani luftoi më kot 
për të bërë të shquarit që t’i binden, herë herë duke i emëruar ata në poste zyrtare, apo 
thjesht, duke i korruptuar ata për të fituar një lloj besnikërie, duke i përplasur ata me 
njëri-tjetrin ose duke dërguar ekspedita ushtarake kundër tyre. Sidomos këto përpjekje të 
fundit përfundonin vetëm me ushtarë të shumtë që pasi dërgoheshin kundër të shquarve, 
nuk luftonin kundër tyre pasi paguheshin më mirë dhe u siguroheshin kushte më të mira 
prej tyre. Ndërsa të shquarit kontrollonin zonat më prodhuese të Perandorisë, të ardhurat 
binin vazhdimisht, Stambolli dhe qytetet më të mëdha mbetën pa burimet e rëndësishme 
të ushqimit dhe kushtet e jetës u bënë gjithnjë e më të këqija. Sulltani dhe ata që e 
rrethonin mund të bënin fare pak për të përmirësuar gjendjen. 

 

Vështirësitë me Iranin 

Edhe në marrëdhëniet e jashtme nuk kishte paqe të vërtetë. Anarkisë në Iran pas vrasjes 
së shah Nadirit (1747) iu dha fund nga Kerim Hani, udhëheqës i fisit Zand që e bashkoi 
vendin nën sundimin e tij ushtarak dhe ngriti dinastinë jetëshkurtër të Zandëve (1751 – 
1794). Pasi vuri nën kontroll Iranin, ai ndoqi një politikë agresive kundër osmanëve, duke 
zhvilluar sulme bastisëse në Anadollin lindor (mars 1774, mars 1775) dhe duke synuar 
më pas të ngatërrohej në politikat vëllavrasëse të mamlukëve në Irak nëpërmjet pushtimit 
të Basrës (prill 1776) dhe duke vënë një kandidat të tij për udhëheqës mamluk të 
Bagdadit.2 Abdylhamiti u përgjigj duke dërguar sulmues nga Iraku në Iran, por dështoi 
dhe nuk mundi t’i dëbonte persët nga Basra. Vetëm kur Sulejman pashai rivendosi 
sundimin mamluk në Irak, ai mundi të zhdukte persët që andej dhe të qeveriste gjithë 
provincën, të paktën nominalisht në emër të sulltanit. Rreziku nga Irani mori fund për një 
shekull, duke i mundësuar atij dhe pasardhësve të tij të përpiqen që të vënë nën kontroll 
beduinët, por këto përpjekje nuk patën kurrë sukses dhe vështirësitë u rritën me sulmet e 
papritura të vehabitëve nga Arabia. Në përfundim, më shumë se persët, qenë banorët e 
shkretëtirës ata që përbënin kërcënimin më të madh për qeverisjen osmane në Irak.3 

 

Aneksimi i Krimesë nga Rusia 

                                                 
1 Shaw, “Between Old and New”, f. 211 – 237. 

2 BVA, Name-i Hümayun IX, 90; Mühimme 166, f. 371, 373, 427. 

3 Holt, “Egypt and the Fertile Crescent”, f. 146 – 148. 
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Babëzia e Katerinës për territore osmane shtesë dhe vendosmëria e fuqive të tjera për të 
përfituar dëmshpërblim për çdo përparim të ri të rusëve i tendosi marrëdhëniet me 
Evropën. Në fillim Katerina e kufizoi ndërhyrjen e saj të drejtpërdrejtë ndaj nogajve, të 
cilët i bëri vasalë, ndërsa në të njëjtën kohë, punonte për të ruajtur hanatin e Krimesë nga 
ata që ishin kundër ndikimit të saj aty. Pikërisht në këtë kohë, qindra krimeas të lartë e të 
ulët, filluan të shpërngulen për në Anadoll, duke filluar kështu një lëvizje të 
shpërngulurish nga provincat e humbura që do të arrinte në miliona njerëz në shekullin e 
nëntëmbëdhjetë, duke krijuar shqetësime të mëdha shoqërore dhe ekonomike që 
Perandoria nuk kishte mjete të mjaftueshme për t’i trajtuar. Problemi i menjëhershëm 
erdhi nga të shpërngulurit më të pasur që mbështetën me të holla fuqizimin e palës së 
luftës në Stamboll, duke kërkuar rifillimin e konfliktit me Rusinë për të rivendosur 
Krimenë nën sovranitetin e sulltanit. Po megjithëse ata patën njëfarë suksesi, lufta me 
Iranin nuk i lejoi ata që ta vinin ndikimin e tyre në veprim. 

Përfundimi i Rebelimit të Pugaçevit e çliroi Katerinën për veprim më të drejtpërdrejtë 
ushtarak për të arritur qëllimet e saj në Krime. Ky ishte çasti i duhur për të, përderisa 
osmanët ishin të zënë me Iranin dhe miku i tyre kryesor në Evropë, Franca, i ishte kthyer 
Amerikës së Veriut. Një pushtim rus në Krime solli në fron kukullën e tyre, Shahin 
Girajin, ndërsa të mbrojturit të sulltanit, Devlet Girajit, iu desh të arratiset për në 
Stamboll. Por qeverisja e Shahin Girajit nuk qe aq servile sa ç’pritej. Duke qenë se ai nuk 
mundej më të qeveriste në mënyrën tradicionale – duke përdorur subvencionet osmane 
për të ndikuar krerët e klaneve kryesore tartare – ai synoi të ngrejë një qeverisje të 
qendërzuar sipas mënyrës ruse, duke zhdukur ndikimin e ulemasë dhe të të gjithë 
klaneve, përveç atyre më të rëndësishëm, duke vendosur njerëzit e tij në poste kyçe 
administrative dhe duke ngritur një ushtri të qëndrueshme për të zëvendësuar atë që 
zotërohej nga klanet dhe fiset. Zemërimi ndaj sundimit të Shahinit çoi në revoltë, ndërsa 
osmanët dërguan Selim Girajin dhe mbështetësit e tij përsëri në Krime, me shpresën për 
të shfrytëzuar gjendjen e krijuar për të rivendosur sovranitetin e sulltanit (2 janar 1778). 
Mirëpo rusët ndërhynë menjëherë, duke masakruar rebelët dhe duke pushtuar pjesën më 
të madhe të gadishullit përpara se osmanët të mund të vepronin. Shahin Giraji rivendosi 
pushtetin e tij, por tani pa mbështetjen e vendësve dhe tërësisht i varur nga ushtria ruse 
(shkurt 1778). Duke qenë se osmanët humbën çdo shpresë për të dëbuar rusët, ata u 
përpoqën të merren vesh me ta, duke njohur Shahin Girajin si han përsa kohë që ai do të 
jetonte, por duke saktësuar se për vendosjen e hanëve të mëvonshëm do të kërkohej 
miratimi i sulltanit në cilësinë e kalifit dhe në shkëmbim, rusëve iu kërkua që të tërhiqen 
përsëri. Rusët pranuan dhe pavarësia e Krimesë u rivendos, por Shahin Giraji mundi ta 
mbante veten në pushtet vetëm me përkrahjen financiare dhe ushtarake të rusëve. Kështu 
nuk zgjati shumë dhe Katerina u vu hapur në lëvizje për aneksim të drejtpërdrejtë (janar 
1779).1 

Franca, e zënë me britanikët në Amerikën e Veriut, i shkurajoi osmanët për të 
kundërvepruar ndaj sulmit rus. Një kryevezir i fortë dhe liberal, Halil Hamiti, sapo kishte 
ardhur në pushtet në Stamboll, me qëllimin që të përuronte nisjen e reformave të mëdha 

                                                 
1 Fisher, f. 108 – 109; Cevdet1, I, 179 – 180, 320 – 327; Noradounghian, I, 338 – 342; Uzunçarşılı, OT 
IV/1, f. 451. 
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dhe as ai, as sulltani nuk kishin ngut për t’u ngatërruar me një luftë të re me Rusinë që 
mund t’i thellonte humbjet përpara se ushtria të merrte veten. Vetëm gazi Hasani 
përkrahte mendimin për veprim të ashpër ndaj përparimeve ruse, duke sjellë në mend se 
ç’përparësi të jashtëzakonshme strategjike kishte arritur të fitonte carina. Por sulltani, 
duke qenë se i mungonte forca konkrete, megjithëse pa ndonjë dëshirë, e pranoi 
aneksimin në një marrëveshje të nënshkruar në Ajnallë Kavak (9 janar 1784). Kjo 
marrëveshje ripohoi Traktatin e Kyçyk Kajnarxhasë, me përjashtimin e disa pjesëve në 
lidhje me Krimenë, të cilat u eliminuan, veç kushtit të lejimit të sulltanit për të pasur të 
drejtën të veprojë si udhëheqës fetar i myslimanëve.1 Hanati i Krimesë tani u zëvendësua 
me sundimin rus. Mijëra refugjatë myslimanë filluan të largohen për në territorin osman 
dhe nuk zgjati shumë, derisa Katerina e ktheu Krimenë në një bazë kryesore ushtarake 
për zgjerim të mëtejshëm në kurriz të osmanëve.2 

 

Politikat e reformës tradicionale osmane 

Lloji i reformave të Halil Hamitit gjeti mbështetje të ndjeshme mes anëtarëve të klasës 
qeverisëse, me në krye sulltanin dhe ata që kishin përfitime politike për ta mbështetur atë 
kundër konservatorëve. Ai pati gjithashtu mbështetjen e oficerëve dhe njerëzve të 
Bonnevalit dhe të korpusit ushtarak të dë Totit dhe shkollave të tij, si dhe të atyre pak 
osmanëve që e kuptonin rëndësinë e asaj që po bënin. Në krye të konservatorëve ishin, 
natyrisht ata interesat e të cilëve kërcënoheshin më drejtpërdrejt nga ndryshimet, anëtarët 
e korpusit të vjetër ushtarak, të ardhurat dhe pozitat e të cilëve kërcënoheshin nga 
ndryshimet, duke i nxjerrë ata të padobishëm. Duke qenë se shumë anëtarë jetonin 
nëpërmjet tregtisë dhe artizanatit, duke gëzuar kështu burime të rëndësishme dhe interesa 
familjare, ata mundën të përfshijnë gildat dhe familjet e tyre në mbështetje të formave të 
vjetra. Ata u mbështetën në mënyrë të zjarrtë nga shumica e pjesëtarëve të ulemasë, të 
cilëve u mungonte si aftësia, ashtu edhe dëshira për të ruajtur standardet e vjetra apo për 
të zbatuar funksionet e tyre. Atyre që kishin interesa të drejtpërdrejta iu bashkuan, për 
arsye politike edhe të tjerë, si p.sh., gazi Hasani dhe oficerët e forcave të reja detare, të 
cilët i kundërviheshin sulltanit pasi ai ishte rival i tyre për mbështetjen e sulltanit. 
Ndoshta aftësia më e madhe e konservatorëve ishte aftësia e tyre për të fituar mbështetjen 
e masës së popullit përmes thirrjeve për traditën islame dhe osmane, duke qenë se 
përbënin një elitë, ishin ende mjaft tradicionalë aq sa të mos e dëshironin përfshirjen e 
shtetasve në procesin e qeverisjes, apo edhe zhvillimin e një klase të mesme që mund të 
dallonte interesin e saj në të tyrin. Mbështetja më e madhe që patën reformatorët ishin 
kriza, si dhe kërcënimet ndaj ekzistencës së Perandorisë, të cilat i shtrënguan edhe 
konservatorët më reaksionarë që të lejojnë disa ndryshime për të shpëtuar Perandorinë. 
Mirëpo kur kriza u kapërcye, konservatorët mundën të gërshetojnë mbështetjen e masave 
me pushtetin e ushtrisë për të dëbuar reformatorët dhe për të zhdukur reformat e tyre. 

                                                 
1 Cevdet1, II, 219 – 221; Uzunçarşılı, OT IV/1, 494; Fisher, f. 135 – 139. 

2 Fisher, f. 139 – 150. 
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Të përfshirë në këtë ngatërresë ishin edhe përfaqësuesit e huaj në Stamboll. Duke vepruar 
në mbështetje të politikës së qeverive të tyre, armiqtë e sulltanit, veçanërisht ambasadorët 
e Austrisë dhe të Rusisë, mbështetën kundërshtarët e reformës, me shpresën e minimit të 
mëtejshëm të sistemit osman dhe të të kthyerit të Perandorisë në pre’ më të lehtë të 
ushtrive të zotërinjve të tyre, ndërsa britanikët, hollandezët dhe francezët mbështetën në 
përgjithësi reformatorët, duke shpresuar të shpëtojnë Perandorinë dhe nëpërmjet saj, 
barazpeshën evropiane të pushtetit. Kjo nuk do të thotë se ndihma frënge erdhi nga 
ndonjë ndjenjë e rrënjosur përkrahjeje në aristokracinë dhe inteligjencën frënge. 
Pavarësisht nga vitet e gjata të miqësisë zyrtare osmano-franceze, kjo mbështetej vetëm 
në interesat tregtare frënge në Mesdhe dhe interesat fetare në vendet e shenjta, ndërsa 
mentaliteti popullor frëng ishte i ngarkuar me armiqësinë e dhunshme dhe propagandën 
antimyslimane, pjella të kohës së Kryqëzatave. I mbushur me fanatizmin tradicional të 
krisherë kundër myslimanëve ishte entuziazmi i ri i inteligjencës frënge të shekullit të 
tetëmbëdhjetë për “dhespotët iluministë” të Rusisë, të cilët gjoja po modernizonin shtetin 
dhe shoqërinë ruse përballë “barbarisë dhe paditurisë myslimane” që kishte vazhduar aq 
gjatë. Të tjerë mbronin integritetin osman kundër Rusisë, por vetëm për t’i dhënë Francës 
kohë që të merrte gjendjen nën kontroll kur të piqeshin kushtet. Përballë qëllimeve të 
tilla, shpesh të shprehura hapur në Evropë, nuk ishte e vështirë për konservatorët osmanë 
që t’i identifikonin reformatorët si Halil Hamiti që pranonte ndihmën frënge dhe varej 
prej saj, me përpjekjen për të zëvendësuar qeverisjen osmane me atë të krishterë në 
Lindjen e Mesme. Kjo lidhje u përdor nga kundërshtarët e reformës gjatë një pjese të 
madhe të shekullit të nëntëmbëdhjetë. 

 

Reformat e Halil Hamitit 

Ashtu sikurse Mehmet Ragipi, Halil Hamiti ishte një mysliman turk, përvoja e të cilit 
kishte marrë formë në vitet të gjatë shërbimi në Institucionin Shkrimor, veçanërisht në 
zyrën e kryeqatipit, ku kishte qenë i ngarkuar me korrespondencën e sulltanit me 
ambasadorë e qeveritarë të huaj. Ai arriti një vështrim të gjerë të sistemit osman vetëm 
pas vitit 1781, kur u emërua lejtënant (kethüda) i kryevezirit.1 

Gjatë konfliktit me Rusinë për çështjen e Krimesë, Halil Hamiti synoi të përforconte 
forcat ekzistuese osmane kundrejt luftës që ai mendonte se do të pasonte. Ushtarët u 
mobilizuan dhe u dërguan me furnizime e armatime për në fortesat kryesore kufitare, të 
cilat u riparuan dhe në pak kohë, u rindërtuan tërësisht nën mbikqyrjen e tij. Përpjekje 
sistematike u bënë për të pasur rezerva të qëndrueshme në furnizime e në njerëz në postat 
kryesore praparoje në Edrene, Sofie dhe Isakçi për të siguruar përforcime për cilindo 
front që mund të përballej i pari me sulmin e armikut dhe për t’i mundësuar ushtrisë që të 
rigrupohet në rast se armiku do të çante përmes pozicioneve të vijave të frontit.2 

                                                 
1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Sadrazam Halil Hamid Paşa”, TM, 5 (1935), 213 – 267; Cevdet2, II, 132 – 
133, 158, 159, 355; III, 134. 

2 BVA, Mühimme 181, f. 127, 135, 148, 252 – 253; Uzunçarşılı, “Halil Hamid”, f. 223 – 224. 
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Megjithatë kryeveziri e kuptoi shumë shpejt se përpjekje të tilla ishin të destinuara të 
dështonin, për sa kohë që ushtria osmane në tërësi, nuk modernizohej e përforcohej. Ai u 
përpoq t’i jepte fund dyzimit mes të vjetrës dhe të resë duke ndërlidhur të dy grupet dhe 
duke i dhënë korpusit të vjetër organizimin, disiplinën dhe armatimin e lidhur me 
korpusin e ri dhe shkollat e reja. Për të pasur siguri, përpjekjet e tij të para për reformë 
nuk dalluan nga ato të reformatorëve paraardhës, përveçse në shtrirjen dhe gjerësinë që 
morën. Korpusi i Artilersisë së Zjarrit të Shpejtë, i ngritur nga dë Toti, u ringjall dhe u 
zgjerua bashkë me shkollën e matematikës me ndihmën e teknikëve francezë. Gazi 
Hasani dhe forcat detare morën pjesë në reforma pavarësisht nga kundërshtitë e ashpra 
politike që kishin ndaj autorit të këtyre reformave. Teknikët francezë e plotësuan 
gjerësisht me personel Shkollën e Inxhinierisë. Ekspertët francezë të fortifikimit 
modernizuan fortesat kryesore kufitare, botuan përkthime në turqisht të librave francezë 
dhe ndërtuan një shkollë fortifikimi që u bë baza e Shkollës së Inxhinierisë së Ushtrisë, e 
cila do të hapej më vonë.1 

Përpjekje u bënë edhe për të ringjallur institucionet tradicionale. U dërguan inspektorë në 
provinca për të detyruar mbajtësit e timareve të jetonin në trojet e tyre, të stërviteshin dhe 
të vinin në ushtri kur të thirreshin.2 Ata zyrtarë të tyre që lejonin shkeljet apo që fshihnin 
vendet bosh të punës i nënshtroheshin ekzekutimit në çast.3 Ata anëtarë të korpusit të 
jeniçerëve që kundërshtonin disiplinën dhe nuk donin të merrnin pjesë në stërvitje, 
shkarkoheshin. Fëmijët e anëtarëve nuk lejoheshin të regjistroheshin në korpus, përveç 
rasteve kur kishin dhënë prova të veçanta të aftësisë dhe interesit për shërbimin.4 Halil 
Hamiti shkarkoi afro dy të tretat e njerëzve të regjistruar në radhët e jeniçerëve, ndërsa u 
ngriti rrogat të tjerëve dhe i bëri ata të bashkëpunojnë në modernizimin e korpusit. Ai 
ngriti gjithashtu grupe jeniçerësh dhe spahinjsh për t’u stërvitur me armët dhe taktikat e 
reja të stilit të këmbësorisë dhe artilerisë evropiane.5 Nën kontrollin e gazi Hasanit, u 
bënë rregullime të reja për të institucionalizuar të gjitha ndryshmet e bëra në organizimin 
e forcave detare, të fuqisë njerëzore dhe të taktikave. 

Halil Hamiti u kushtoi vëmendje të veçantë problemeve ekonomike të Perandorisë. 
Megjithëse urdhërat për t’i rikthyer vlerën monedhës dhe për të kontrolluar çmimet ishin 
tradicionalë, ai nxiti ringjalljen e zejeve osmane, të cilat ishin gëlltitur nga konkurrenca 
evropiane gjatë shekullit të shkuar. Për të zvoglëuar konfliktin mes grupeve të ndryshme 
shoqërore dhe fetare, ai urdhëroi të gjithë shtetasit që të veshin rrobat e përdorura 
tradicionalisht nga klasa e rangu që i përkisnin dhe jo rrobat indiane e evropiane që ishin 
bërë të modës që nga Periudha e Tulipanit. Esnafët që prodhonin rroba gjithashtu u nxitën 
                                                 
1 Uzunçarşılı, “Halil Hamid”, f. 225 – 227, 233 – 238; Enveri, fol 294 – 295, 304; Cevdet2, II, 261, 357; III, 
85; Auguste Boppe, “La France et le ‘militaire turc’ au XVIIIe siècle”, Feuilles d’Histoire, 1912, f. 386 – 
402, 490 – 501; Adıvar, “Ilim”, f. 183 – 185. 

2 Cevdet, II, 84. 

3 BVA, Mühimme 182, fol. 9. 

4 BVA, Mühimme 181, f. 144. 

5 Uzunçarşılı, “Halil Hamid”, f. 231 – 232; BVA, Cevdet Askeri, 7834, 9081. 
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të rrisin prodhimin për të përballuar nevojat e kohës.1 Shtypshkronja e vjetër e Ibrahim 
Myteferrikait, e cila nuk përdorej prej kohësh, rifilloi të shtypte dhe fondet e thesarit u 
përdorën për të filluar botimin e kronikave zyrtare të Suphiut dhe Izziut, të cilët 
përshkruanin zhvillimin e Perandorisë në dy dhjetëvjeçarët pas Revoltës së Patronait. 

Mirëpo duket se Halil Hamiti u bë pre’ e intrigave të armiqve të tij politikë, të udhëhequr 
tani nga gazi Hasan pashai që ishte i zemëruar nga emri i mirë që kishte fituar kryeveziri. 
U përhap një histori e stisur, sipas së cilës kryeveziri ishte përzier në një komplot për të 
rrëzuar Abdylhamitin dhe për ta zëvendësuar atë me nipin e tij, princin e ri Selimin që 
dukej më pranues ndaj reformës bashkëkohore dhe më pak i prekshëm nga trysnia 
politike. Halil Hamiti u shkarkua nga detyra dhe menjëherë pas kësaj, u ekzekutua me 
urdhër të sulltanit (27 prill 1785). Në mungesë të nxitjes dhe përkrahjes nga ana e tij, 
vrulli i reformës humbi. Në vitin 1787, teknikët francezë u tërhoqën, pasi Luigji XVI u 
josh nga vjehrri i tij në Vjenë për t’iu larguar miqësisë me Portën. Mirëpo siç kishte 
ndodhur në rastin e përpjekjeve të Bonnevalit dhe të dë Totit, një numri edhe më të madh 
osmanësh iu la njohuria dhe dëshira për të vazhduar reformat kur kushtet politike ta bënin 
të mundur këtë.2 

 

Sfond për luftë 

Ndërkohë aneksimi i Krimesë vetëm sa i kishte hapur edhe më tej Katerinës II oreksin 
për të gëlltitur më shumë nga territori osman. Duke e parë se nuk shkonte dot më tej pa 
shpërblyer edhe fuqitë e tjera, ai zhvilloi të famshmen “Skemë Greke”, të mishëruar në 
një marrëveshje të fshehtë me perandorin e Austrisë. Baza e këtij plani ishte dëbimi i 
osmanëve nga Evropa dhe ndarja e plaçkës në një mënyrë të tillë që të ruhej baraspesha e 
fuqisë. Principatat do të bashkoheshin në një shtet të ri e të pavarur ortodoks, të quajtur 
Dacia, në të cilin emërimi i Potmekinit si princ i parë do të siguronte ruajtjen e ndikimit 
rus. Edhe më i rëndësishëm për Katerinën ishte bashkimi i Stambollit me Trakinë, 
Maqedoninë, Bullgarinë dhe Greqinë veriore në një Perandori Bizantine të ringjallur, me 
kryeqytet Stambollin, nën sundimin e nipit të Katerinës (lindur më 1779), i cili ishte 
quajtur Kostandin dhe ishte stërvitur në mënyrë të veçantë për rolin e tij. Në shkëmbim të 
gjithë kësaj, Austria do të merrte Ballkanin perëndimor – Serbinë, Bosnjën, 
Hercegovinën dhe pjesë të Dalmacisë, të mbajtura nga Venediku. Ky i fundit, në 
shkëmbim, do të merrte Morenë dhe ishujt strategjikë të Kretës dhe Qipros. Edhe Franca, 
megjithëse kishte qenë për një kohë të gjatë kryembrojtësja e Portës në Evropë, u përzie 
në këtë skemë si rrjedhojë e kthimit të saj nga Rusia e Austria pas ardhjes në fron të 
Luigjit XVI dhe mbretëreshës së tij austriake, Mari Antuanetës (Marie Antoinette). 
Franca do të shpërblehej me Sirinë dhe Egjiptin, duke marrë kështu nën kontroll të plotë 
një copë që mund ta ndante ndoshta vetëm me Anglinë, nëse edhe ajo do të përfshihej në 
gjithë këtë. 

                                                 
1 Cevdet2, II, 359; Enveri, fol. 296 – 297. 

2 Uzunçarşılı, “Halil Hamid”, f. 239 – 258. 
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Kundër kësaj radhitjeje, rivali i Austrisë në Gjermani, shteti i Prusisë që po ngrihej, iu 
afrua më tepër Anglisë, e cila po fillonte të shihte se sa rëndësi të madhe kishte për 
interesat e saj integriteti tokësor osman, si pengesë ndaj Rusisë dhe si treg për mallrat 
angleze. Ambasadorët anglezë dhe prusianë nxitën sulltanin të rifillojë reformat dhe t’i 
bëjë qëndresë ekspansionit rus me ç’të kishte në dorë. 

Rreziku rus në të vërtetë po bëhej gjithmonë e më kërcënues. Potemkini e ktheu Krimenë 
në një bazë ekspansioni përmes zonës së Detit të Zi, me Sevastopolin në Krime dhe 
Kersonin në grykëderdhjen e Dnieprit, të ngritura si strehë të flotës së re ruse të Detit të 
Zi. Agjentët rusë të vendosur në Ballkan pas Traktatit të Kyçyk Kajnarxhasë, filluan të 
përhapin flakët e pakënaqësisë dhe të revoltës, si dhe të nxisin piratët grekë në Egje për të 
sulmuar anijet osmane. Reagimi osman u shpreh me urrejtje të përgjithshme për të pafetë, 
me dëshirë për revansh dhe me vendosmëri për të rifituar, veçanërisht Krimenë, qoftë 
edhe me forcë. Vetëm gazi Hasani u qëndroi larg përkrahësve të luftës, duke theksuar se 
Britania dhe Prusia kishin dhënë vetëm këshilla dhe jo mbështetje konkrete financiare e 
ushtarake. Por kur qëllimet e Katerinës u bënë edhe më të dukshme, përkrahësit e luftës 
së menjëhershme – të udhëhequr nga guvernatori i Moresë, një gjeorgjian i kthyer në 
Islam, i quajtur Koxha Jusuf pasha – u ngritën kundër pushtetit të sulltanit në oborr, duke 
ia kaluar epërsinë postit të kryevezirit për një kohë prej tre vjetësh (24 janar 1786 – 7 
qershor 1789). Rusia dhe Austria nuk ishin të gatshme për luftë, për shkak të 
pakënaqësisë së brendshme në perandoritë e tyre, por kur gazi Hasani u dërgua në krye të 
ekspeditës për t’i vënë fre bejlerëve rebelë mamlukë në Egjipt, Porta mbeti e tëra në duart 
e atyre që donin luftën. Koxha Jusufi shtyu sulltanin dhe Këshillin Perandorak për 
shpalljen e luftës (14 gusht 1787), e cila do të shfuqizohej vetëm nëse Rusia do të tërhiqej 
si nga Krimeja, ashtu edhe nga Kavkazi. Pas përpjekjeve të dështuara për ndërmjetësi, 
Rusia u përgjigj duke shpallur gjithashtu luftë (15 shtator), duke e lënë Austrinë të hyjë 
kur të ishte e gatshme, në një kohë të llogaritur për të shtrënguar sulltanin që të bënte 
paqe me kushtet e vëna nga aleatët. 

 

Lufta me Rusinë dhe Austrinë, 1787 – 1792 

Lufta që pasoi, kaloi nëpër disa faza krejt të ndara nga njëra-tjetra, përpara dhe pas 
ndërhyrjes austriake (9 shkurt 1788), për të vazhduar edhe pas fillimit të mbretërimit të 
Selimit III që u ngjit në fron më 6 gusht 1789. Duke qenë se asnjëra nga palët nuk ishte e 
përgatitur siç duhej për sulm, fushatat e hershme qenë të shkurtra dhe jo vendimtare. Të 
dy krahët i shmangën veprimet sulmuese deri në vitin 1788: osmanët për shkak të kthimit 
nga Egjipti të gazi Hasanit dhe grindjes së tij me kryevezirin për administrimin e luftës; 
dhe rusët për shkak të paaftësisë ushtarake të Potemkinit për të përgatitur një sulm të ri, si 
dhe për shkak të grindjeve për komandën në Detin e Zi mes princit gjerman Karli i 
Nasau-Zigenit dhe heroit revolucionar amerikan Xhon Pol Xhons, të cilët ishin joshur që 
të dy në shërbimin rus pasi kishin tërhequr vëmendjen e vetë perandoreshës. Veç kësaj, si 
Rusia, ashtu edhe Austria filluan të tregojnë kujdes në lëvizjet e tyre pas formimit të një 
aleance të re treshe mes Britanisë së Madhe, Prusisë dhe Hollandës (23 qershor 1789) dhe 
pas përpjekjeve suedeze për të rimarrë Finlandën, duke përfituar nga përqendrimi i 
Katerinës në jug. Austriakëve, të cilët prisnin të kalojnë Danubin dhe Savën për të 
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sulmuar osmanët, iu prishën planet pas dështimit të Rusisë për t’i tërhequr osmanët në 
lindje. 

Kështu të dy palët patën më shumë si një vit qetësi relative për t’u përgatitur për faza më 
aktive të luftës. Vetëm në pranverën e vitit 1788, qetësia u prish kur forcat perandorake 
pushtuan Bosnjën dhe Moldavinë veriore. Këtë të fundit, e morën me ndihmën e princit 
grek Aleksandër Ispilanti që e braktisi kryevezirin në një çast kritik. Fushatat e 
suksesshme të Koxha Jusufit përmes Karpateve në Transilvani në pranverën e vitit 1789 
u ndërprenë me vdekjen e Abdylhamitit dhe përpjekjet e sulltanit të ri, Selimit III, për të 
larguar kundërshtarët kryesorë të reformës, Koxha Jusufin dhe gazi Hasanin. Kjo i la 
ushtritë osmane të çorganizuara dhe i mundësoi armikut të rigjejë veten e të marrë 
iniciativën. Rusët kaluan në sulm, duke hyrë nëpërmjet Moldavisë, në Vllahi dhe duke i 
shpartalluar osmanët. Ky lajm bëri që ushtritë mbrojtëse të thyhen edhe në Serbi e 
Bosnjë. Austriakët morën kështu Beogradin (8 tetor 1789) dhe hynë shpejt, përmes 
Serbisë, në Nish, ndërsa Potemkini pushtoi Bukureshtin dhe atë që kishte mbetur nga 
Vllahia, duke i dhënë fund kështu njërës ndër fushatat më të dështuara në historinë 
osmane dhe duke i hapur rrugën sulmit të përbashkët kundër Stambollit në pranverën e 
ardhshme. 

Gjatë dimrit të viteve 1789 – 1790, të gjitha palët në Evropë dëshironin paqe. Katerina i 
ishte kthyer Suedisë, për shkak të pushtimit të Finlandës. Jozefi II i Austrisë kishte 
shqetësimin e kryengritjeve nacionaliste në Hollandë e Hungari. Për më tepër, shpërthimi 
i Revolucionit Frëng bëri që Aleanca Treshe të kërkonte përfundimin e luftës në lindje, 
në mënyrë që Austria të mund t’i bashkohej Evropës kundër revolucionit, ndërsa Polonia 
do të kthehej përsëri në fortesë kundër përparimeve të mëtejshme ruse në perëndim. 
Selimi sidoqoftë i mbështetur tani nga gazi Hasani, i kundërshtoi orvajtjet për bisedime, 
duke e ndjerë se mund t’i shtrëngonte rusët dhe austriakët t’i kthenin të gjitha pushtimet e 
tyre të shkuara në shkëmbim të paqes. Gazi Hasani ringjalli ushtrinë osmane, organizoi 
sistemin e furnizimit dhe u duk se po arrinte t’i rikthente Perandorisë forcën ushtarake 
deri në vdekjen e tij të papritur nga ethet (29 mars 1790), duke e lënë ushtrinë të përçahet 
përsëri. Pavarësisht nga mospajtueshmëria e Selimit, Aleanca Treshe bëri që Austria të 
nënshkruajë veçmas një marrëveshje në Rajhenbah (5 gusht 1790), përmes së cilës, ajo 
pranonte të braktiste të gjitha pushtimet në territorin osman në shkëmbim të paqes. 
Sulltani në fillim u mërzit tej mase për atë që ai e cilësoi si tradhëti të Prusisë, e cila 
kishte hyrë në bisedime për të pa praninë e përfaqësuesve të tij, por në fund ai e pranoi 
marrëveshjen dhe nënshkroi paqen me Austrinë në Sistova (4 gusht 1791), në ripohim të 
marrëveshjes së Rajhenbahut. Austria i dorëzoi të gjitha pushtimet e saj në Bosnjë, Serbi 
e principata, në shkëmbim të premtimeve të sulltanit për të trajtuar mirë shtetasit e tij të 
krishterë dhe për t’i lejuar Austrisë që t’u sigurojë atyre mbrojtje. Në këtë mënyrë, 
Austria e braktisi edhe një herë Rusinë në valën e fushatës së bashkuar kundër Stambollit. 

Selimi tani riktheu Koxha Jusufin në postin e kryevezirit (27 shkurt 1791 – 4 maj 1792), 
me shpresën se ai do të mund të përsëriste sukseset e hershme, por ushtria osmane tashmë 
kishte dalë tej mase duarsh dhe ai nuk mund të bënte më asgjë. Megjithëse ai bashkoi një 
numër të madh njerëzish, atyre u mungonin disiplina, morali dhe stërvitja. Për këtë arsye, 
rusët nuk e patën të vështirë t’i shpartallojnë ata në Maçin, në jugperëndim të Ibrailit (4 
prill 1791), duke e lënë përsëri Perandorinë të pambrojtur. Në këto kushte Selimi u 
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detyrua të pranojë ndërmjetësinë e Aleancës Treshe që solli si rrjedhojë një marrëveshje 
paqeje me Rusinë, të nënshkruar në Jashi (8 janar 1792). Traktati i Kyçyk Kajnarxhasë 
shërbeu si bazë për marrëveshjen e re, sikurse ishte përshtatur me traktatin e vitit 1784, 
në të cilin osmanët kishin njohur aneksimin rus të Krimesë, si dhe sovranitetin e Rusisë 
mbi Gjeorgjinë. Katerina pranoi të tërhiqej nga principatat dhe nga portet kryesore në 
grykëderdhjen e Danubit, por Selimi pranoi Dniestrin si kufirin e ri mes dy perandorive. 
Rusia mori portin e Oxhzakovit, si dhe vendin mes Bagut dhe Dniestrit, në të cilin porti i 
Odesës, shumë shpejt do të ndërtohej si qendër e re e forcës detare ruse mbi Detin e Zi. 
Në këtë mënyrë Rusia u la në pozitë të përshtatshme për të sunduar principatat dhe Detin 
e Zi, por marrëveshja evropiane i kishte shpëtuar, të paktën osmanët nga humbje më të 
rënda në Serbi e Bosnjë. Perandoria mbijetoi përsëri. Kështu Selimit iu dha një mundësi 
tjetër për të reformuar e ripërtërirë atë që kishte mbetur përpara se të ishte tepër vonë. 

 
Pika e kthesës në reformën osmane: Rendi i Ri i Selimit III, 1789 – 1807 
 
Selimi kishte mësuar për reformën tradicionale nga i ati, Mustafai III, që e kishte lejuar 
atë të shihte artilerinë e re dhe trupat e breshanave tek stërviteshin nën kujdesin e Baron 
dë Totit dhe të tjerëve. Pas ngjitjes në fron të xhaxhait të tij, ai ishte veçuar në pallat, por 
ai kishte vazhduar të mësonte për botën rreth tij nëpërmjet skllevërve dhe miqve të tij, si 
dhe nëpërmjet mjekut të tij venedikas që ishte në shërbim të ambasadave franceze e 
austriake bashkë. Nëpërmjet këtyre ndikimeve, ai kishte arritur të shihte nevojën për 
reformë, por koncepti i tij ishte kryesisht tradicionalist. Sipas tij, Perandoria gjendej në 
vështirësi për arsye se institucionet tradicionale nuk po viheshin në punë siç duhej. 
Shkeljeve dhe mungesës së efektshmërisë u duhej dhënë fund dhe shërbimi e disiplina 
duheshin rivendosur si në të shkuarën. Vetëm kur nevojat ushtarake kërkonin pranimin e 
armatimeve dhe teknikave të reja, atëherë mund të krijoheshin njësi të reja për t’i 
përdorur ato, por ato duheshin ndarë nga të vjetrat, në mënyrë që baraspesha në shoqërinë 
osmane të mos cenohej. 
 
Edhe në kohën që ishte një princ i burgosur në pallat, Selimi pati korrespondencë me 
Luigjin XVI, të cilin e shihte si shembullin e monarkut iluminist që ai vetë shpresonte të 
bëhej dhe i kërkoi atij ndihmën frënge për të ringritur ushtrinë osmane dhe për të rifituar 
territoret e humbura më parë ndaj Rusisë. Pas ardhjes së tij në fron, për tre vjet nevoja për 
të zhvilluar një luftë të vështirë e pengoi atë nga zhvillimi i reformave domethënëse, por 
ai vuri në poste të rëndësishëm shumë prej shokëve të tij të fëmijërisë, duke ngritur 
kështu një kuadër të ri administruesish dhe ushtarakësh reformatorë që s’prisnin tjetër veç 
paqes, për të vënë në jetë mendimet e tyre. Pati edhe të tjerë që u bashkuan me lëvizjen e 
reformës me nismën e sulltanit dhe përgatitën një radhë relacionesh mbi gjendjen e 
Perandorisë dhe mbi masat që duheshin marrë për ta shpëtuar atë. Në shumë raste, 
horizonti i relacioneve shkonte shumë më larg nga ç’synonte sulltani. Shumë nga këto 
relacione këshillonin që reforma të përfshinte jo vetëm modernizime në fushën ushtarake, 
por edhe ndryshime shoqërore dhe ekonomike që ajo të mendohej në këshillime me 
njerëzit që do të prekeshin prej saj dhe jo vetëm me klasën qeverisëse, si dhe të bëheshin 
përpjekje për të zhvilluar bazën ekonomike të Perandorisë për të siguruar burimet e 
nevojshme për reforma të tjera. Sidoqoftë shumica e relacioneve përqendroheshin në 
fushën ushtarake, duke theksuar që jeniçerët dhe korpuse të tjerë t’u ktheheshin formave 
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të tyre fillestare të organizimit e të veprimit, që atyre t’u jepeshin armatime dhe teknika 
bashkëkohore për t’i aftësuar ata që të mbposhtnin ushtritë evropiane, si dhe të krijohej 
një korpus i ri për të përmbushur nevojat e veçanta. Në një numër të vogël relacionesh 
shprehej mendimi më bashkëkohor për reformën, e cila në të vërtetë nuk do të vihej në 
zbatim edhe për një gjysmë shekulli tjetër. Sipas këtij mendimi, institucionet e vjetra 
ushtarake vështirë se mund të reformoheshin dhe për këtë arsye duheshin shpërndarë e 
zëvendësuar me të reja.1 
 
 
 
Reformat ushtarake 
 
Sapo nisi paqja e Jashit, Selimi dhe kuadri i tij i reformës mund të nisnin punën për 
vënien në jetë të atyre propozimeve që kishin zgjedhur të pranonin. Megjithëse reforma 
preku të gjitha anët e jetës osmane, theksi u vu në fushën ushtarake, pasi pikërisht atje 
lufta e kishte bërë rënien më të dukshme dhe kurimin më thelbësor. U morën vendime për 
të reformuar të gjithë korpuset ushtarake që ekzistonin, përfshirë edhe atë të jeniçerëve. 
Parimi themelor i reformës organizative ishte ndarja e funksioneve administrative dhe 
ushtarake në secilin korpus, me një mbikqyrës (nazır) të veçantë, të emëruar për të 
kontrolluar trupat, ndërsa komandantëve dikur të gjithëpushtetshëm, agallarëve, iu lanë 
detyra ushtarake. Organizime dhe hierarki të reja u ngritën për të siguruar efektshmërinë 
maksimale të çdo korpusi. Oficerë e ushtarë të thjeshtë iu nënshtruan provimeve dhe ata 
që u panë të ishin të mangët në aftësi, efikasitet apo ndershmëri, u zëvendësuan. U bënë 
përpjekje për të siguruar që emërimet të bëheshin vetëm sipas aftësisë, por dalëngadalë u 
bënë edhe gradime sipas vjetërsisë në detyrë për të ulur pasojat apo ndikimin e 
korrupsionit. U krijuan grupe ortakërie për nxënës ushtarakë, zakonisht me fëmijët e 
oficerëve dhe ushtarëve, por edhe me ushtarë që nuk bënin pjesë në trupat e rregullta dhe 
që kishin treguar aftësi të mira në betejë, duke siguruar kështu një burim zëvendësimesh 
kur vendet e zbrazura sillnin shqetësime. Kazermat e korpusit u zgjeruan dhe u 
modernizuan. Të gjithë anëtarët u detyruan të stërviten rregullisht. Pagesat u rritën dhe u 
paguan rregullisht çdo muaj, si dhe u bë kujdes për t’u siguruar që të paguheshin vetëm 
ata që i përmbushnin detyrat e tyre. 
 
Veç reformave të përgjithshme që u zbatuan në të gjithë korpuset, u kryen gjithashtu edhe 
reforma të veçanta, sipas nevojave të secilit korpus. Në rastin e spahinjve feudalë, 
këshilla inspektorësh u ngritën në nivele lokale për larguar anëtarët joveprues e të paaftë, 
si dhe u ngritën qendra mësimore në çdo rreth për t’u ndihmuar atyre në paqe e në luftë 
dhe për të siguruar zëvendësime kur kjo të ishte e nevojshme. Mbajtësve të timareve iu 
lejua që t’ua lënë trojet bijve të tyre më të aftë, por vetëm nëse këta të fundit ishin në 
gjendje të zbatonin detyrimet e tyre. Përndryshe, ata u bashkoheshin vëllezërve të tyre më 
të rinj në korpusin e nxënësve, në pritje për të arritur moshën dhe përvojën e 
mjaftueshme, si dhe lirimin e vendeve për ta. Për t’i dhënë fund sistemit të vjetër që 
shkaktonte çdo dimër shpërndarjen e ushtrisë osmane, pasi mbajtësve të timareve u duhej 
të ktheheshin për të shfrytëzuar pronat që kishin në përdorim, u mendua një sistem i ri i 

                                                 
1 Shaw, “Between Old and New”, f. 72 – 75. 
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arsyeshëm: një nga çdo dhjetë spahinj të të njëjtit rreth dërgohej në vendlindje për të 
administruar pronat, ndërsa të tjerët qëndronin në fushën e betejës, në baza të përparuara 
përgjatë kufinjve, apo në shërbim të guvernatorëve provincialë. Së fundi, praktika e vjetër 
e shpërblimeve me dhënie në përdorim të pronave për të preferuarit e pallatit, u braktis 
dhe në këtë mënyrë, prona të tilla do të përdoreshin vetëm nga njerëzit që do të luftonin. 
 
Reformat që u zbatuan ndaj korpuseve të tjerë qenë edhe më rrënjësore. Listat e 
jeniçerëve u përgjysmuan në afro 30,000 njerëz, për të rritur aftësinë dhe disiplinën e 
tyre. Guvernatorët provincialë u urdhëruan të stërvisin të rinj mes njerëzve të tyre për të 
bërë zëvendësimet e duhura kur kjo të ishte e nevojshme. U bënë përpjekje për t’u 
shpërndarë jeniçerëve pushkë e armatime të llojit evropian, ndërsa çdo regjimenti iu 
caktuan tetë pushkatarë të stërvitur për të udhëhequr e dhënë mësim për përdorimin e 
tyre. Për t’i pajtuar jeniçerët me ndryshime të tilla, atyre iu paguan borxhet e 
prapambetura dhe pagesat e reja iu rritën dhe iu paguan në kohë. Kazermat e tyre u 
rindërtuan dhe u zgjeruan dhe oficerët e tyre u bënë për vete me dhurata të veçanta e 
ferma taksash. 
 
Përpjekjet për të reformuar spahinjtë dhe jeniçerët nuk qenë jashtë mase të suksesshme, 
siç mund të merret me mend. Inspektorët që u dërguan në provinca prireshin për t’u 
mbështetur në informacionet e siguruar nga oficerët e korpuseve, të cilët arrinin t’i 
fshihnin shumicën e shkeljeve. Ndërsa mbi disa troje, të lëshuara në përdorim, vërtet u vu 
dorë, shumica mbetën në duart e pronarëve të tyre të mëparshëm dhe forca e spahinjve 
mbeti e paefektshme. Të gjitha përpjekjet për të pakësuar numrin e të dyja forcave u 
kundërshtuan ashpër, kështu që në përfundim të mbretërimit të Selimit, ato mbetën 
thuajse në të njëjtën gjendje të ulët siç kishin qenë në fillim, kur ai kishte ardhur në 
pushtet. 
 
Reformat qenë shumë më të suksesshme në korpuset e artilerisë së vjetër (Topçu), të 
mortajave (Humbaracı), të minuesve (Lağımcı) dhe të topave të lëvizshëm (Top arabacı), 
të cilat ruanin ndikimin e punës së dë Totit dhe të tjerëve. Ato u riorganizuan tërësisht, u 
plotësuan me njerëz të rinj dhe u vunë nën drejtimin e oficerëve të rinj e të aftë osmanë, 
të stërvitur nga dë Toti dhe të ndihmuar nga këshilltarët francezë që ishin sjellë pas 1794-
ës. Disiplina u rivendos. Meshkujve në shërbim iu ndalua martesa dhe u detyruan të 
qëndrojnë në kazerma, si dhe u siguruan rroga të larta për të tërhequr të rinjtë më të mirë 
në shërbim. Aty nga fundi i mbretërimit të Selimit, këto korpuse ishin bërë shumë më të 
efektshëm se ushtria tradicionale. 
 
Por jeniçerët dhe spahinjtë që kundërshtuan reformën, forcat kryesore luftuese të 
Perandorisë, mbetën po aq të keqpërgatitura për format bashkëkohore të luftës sa edhe më 
parë. Selimi më në fund zhvilloi një forcë tërësisht të re këmbësorie për t’i plotësuar ato, 
të quajtur “Nizam-ë Xhedit” (Nizam-ı Cedit) apo “Rendi i Ri” dhe të krijuar si një 
institucion plotësisht i ndarë, për të mos alarmuar apo shqetësuar korpuset e vjetër më 
shumë nga ç’ishte e nevojshme. Korpusi u organizua, u stërvit dhe u vesh në mënyrën 
evropiane, me taktika, disiplinë dhe armë që u vunë në përdorim nën drejtimin e 
ekspertëve të sjellë jo vetëm nga Franca, por edhe nga Anglia e Gjermania. Për të 
financuar korpusin, u krijua një thesar i pavarur, i quajtur “Irad-ë Xhedit” (İrad-ı Cedit) 
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apo “Të ardhurat e reja”, me fonde nga burime të reja si tokat që kishin filluar të mbillen 
që me hartimin e kadastrave të vjetra, trojet e dhëna në përdorim që ishin konfiskuar nga 
thesari prej mbajtësve të paaftë apo në mungesë etj. Edhe në këtë rast, institucioni i ri u 
krijua për të sjellë të ardhura që më parë nuk ishin mbledhur nga thesari, duke e lënë këtë 
të fundit të paprekur dhe të pareformuar. 
 
Ushtarët për korpusin e ri erdhën kryesisht nga mesi i djemve fshatarë turq nga Anadolli, 
të dërguar nga guvernatorët dhe të shquarit vendës. Kazermat për ta u vendosën jashtë 
Stambollit, në Levend Çiftlik, me pamje mbi Bosfor, për t’i larguar ata sa më shumë që të 
ishte e mundur nga shikimi i korpuseve më të vjetër (shtator 1794). Një regjiment i dytë 
me bazë në Yskydar u krijua më vonë, gjatë ekspeditës frënge në Egjipt (nëntor 1799) 
dhe një e tretë menjëherë pas saj po në Levend Çiftlik, kështu që korpusi u zgjerua nga 
2,536 burra me 27 oficerë në maj 1797, në 9,263 burra po me 27 oficerë në korrik 1801. 
Duke filluar që nga viti 1802, në Anadoll u fut një sistem i thirrjes nën armë. Nga çdo 
zyrtar dhe çdo i shquar u kërkua të dërgojë njerëz për t’u stërvitur në Stamboll. Pas kësaj, 
shumë prej tyre u kthyen në vendet e tyre për të formuar milicitë e stërvitura vendëse. Si 
rrjedhim i këtyre përpjekjeve, në fund të vitit 1806, korpusi i ri kishte 22,685 burra dhe 
1,590 oficerë, me afro gjysmën e tyre në Anadoll dhe pjesën tjetër në Stamboll. 
Përpjekjet për të ngritur një sistem të ngjashëm në Ballkan u penguan nga kundërshtimi i 
fuqishëm i të shquarve vendës, të cilët siç do të shohim, në këtë kohë ishin shumë më të 
fuqishëm se ata në Anadoll. Në përfundim të mbretërimit të Selimit, ushtria “Nizam-ë 
Xhedit” kishte një numër shumë të madh njerëzish të armatosur me armë të reja, të 
stërvitur dhe të drejtuar nga oficerë evropianë. Pjesëmarrësit në këtë ushtri lëvdoheshin 
për efektshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre nga thuajse të gjithë evropianët që i kishin 
parë ata. Bashkë me korpusin e reformuar të artilerisë, ajo duhet t’i ketë siguruar sulltanit 
një forcë ushtarake të efektshme, të aftë për t’u përballur me armikun në kushte të 
barabarta.1 
 
 
 
Reformat teknike 
 
Reformat teknike në Perandorinë Osmane u nisën për t’u siguruar ushtrive të sulltanit 
armë bashkëkohore. Fonderitë e topave dhe punishtet e pushkëve u modernizuan nga 
oficerë të sjellë nga Britania e Madhe dhe Franca, megjithëse rivaliteti mes 
kontingjenteve të huaja, paaftësia e shumë prej anëtarëve të tyre dhe intrigat politike 
brenda ushtrisë dhe pallatit osman e dëmtuan jo pak punën e tyre. 
 
Më të dobishme dhe jetëgjata qenë shkollat teknike që u ngritën për të stërvitur të rinj 
osmanë në shkencat dhe teknikat perëndimore. Të vetmet shkolla teknike që i mbijetuan 
Paqes së Jashit ishin Shkolla e Inxhinierisë Detare e gazi Hasanit dhe një shkollë e vogël, 
e quajtur “Mühendishane-i Sultani” (Shkolla Inxhinierike e Sulltanit), të ngritura gjatë 
luftës prej Selimit për të mësuar disa nga shërbëtorët dhe shokët e tij të rinj mbi elementë 
të aritmetikës dhe gjeometrisë, në mënyrë që ata të mund të përparonin për më tej në 
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shkollat e larta teknike që ai synonte të hapte pasi të mbaronte lufta. Sidoqoftë pas vitit 
1792, Selimi u tregua shumë i ngadaltë në zgjerimin e këtyre shkollave dhe veçanërisht të 
Nizam-ë Xheditit. Vetë në vitin 1795, ai ngriti nga gërmadhat e shkollës së artilerisë, 
shkollën e re të quajtur “Mühendishane-i Berr-i Hümayun” (Shkolla e Inxhinierisë 
Tokësore), për të përgatitur oficerët e ushtrisë në aspektet teorike e praktike të artilerisë, 
fortifikimit, minimit dhe inxhinierisë. Të gjithë të diplomuarve që nuk qëndronin për të 
dhënë mësim apo për të ndihmuar në mësimdhënie, u garantoheshin poste si oficerë në 
korpuset e topçinjve, mortajave dhe minuesve, ndërsa në shkëmbim të kësaj, të gjithë 
oficerëve të këtyre korpuseve u kërkohej të shkonin në shkollë në intervale të rregullta 
për kurse kualifikimi. Me sa mund të kuptohet, asnjë nga mësuesit e huaj apo të 
diplomuarit e kësaj shkolle nuk u lejua të shërbejë me jeniçerët, por ata zunë shumicën e 
posteve në ushtrinë Nizam-ë Xhedit, si dhe në artileri e në korpuset e lidhura me të, duke 
përbërë kështu bërthamën e oficerëve të stërvitur mirë, bashkëkohorë dhe reformatorë që 
do të ndihmonin Selimin dhe pasardhësit e tij në përpjekjet e tyre. 
 
 
Reformat detare 
 
Siç kemi parë, gazi Hasani mundi të ndërtojë 22 anije bashkëkohore me ardhjen e Selimit 
në fron, por ai qe’ shumë më pak i suksesshëm në të krijuarit e një kuadri oficerësh e 
njerëzish të aftë. Megjithatë ai mundi të sigurojë planin dhe kuadrin për reformat që do të 
ndërmerreshin më vonë nga shoku i fëmijërisë i Selimit, Kyçyk Hysejin pashai, që qe’ 
kryeadmiral gjatë pjesës më të madhe të mbretërimit të sulltanit (11 mars 1792 – 7 janar 
1803). U bënë dhe u përforcuan ligje për të tërhequr dhe mbajtur në shërbim oficerët e 
aftë, me gradime të mbështetura në aftësi e jo në ryshfete, si dhe u ruajt një hierarki 
gradimesh për të siguruar që në krye të ngjitej më i miri. Inspektorë u dërguan për të 
penguar kapitenët që t’i ndryshonin drejtimin në përfitim të vet ushqimit, pasjisjeve dhe 
të hollave të caktuara për anijet. Flota ushtarako-detare e mori vetë përgjegjësinë për të 
ushqyer njerëzit në bord, duke hequr dorë kështu nga sistemi i vjetër, sipas të cilit grupe 
njerëzish mbanin dhe përdornin kuzhinat e veta. Për të pajisur një flotë me personel, u 
rikthye një lloj sistemi i thirrjes nën armë, u rikthye në provincat bregdetare të Egjeut, të 
cilat kishin dhënë tradicionalisht ndihmesën e tyre, duke dhënë njerëz për forcat detare, si 
dhe u miratuan rroga të larta, stërvitje e rregullt dhe një sistem disipline e kontrolli për të 
nxitur zhvillimin e detarëve në një forcë profesionale të përhershme. Depoja Detare 
Perandorake e Armëve (Tersane) u zgjerua nën drejtimin e arkitektëve detarë francezë. 
Depo të reja armësh u hapën nëpër provinca. Anijet e vjetra në flotë u modernizuan dhe u 
ndërtua një numër i madh anijesh bashkëkohore sipas standardeve më të fundit të 
arkitekturës detare. Shkolla detare në Haskëj u zgjerua dhe u modernizua. Mësimet në 
gjeometri e aritmetikë shoqëroheshin tani nga lëndë më praktike për detarinë dhe 
lundrimin. U krijua gjithashtu edhe një seksion i veçantë për të siguruar trajnim në 
arkitekturën detare, në gjeografi e kartografi. 
 
Lufta e hershme për pushtet mes kryeadmiralit dhe shefit të depos së armatimit mori fund 
me riorganizimin që zëvendësoi këtë të fundit me një mbikqyrës të punëve detare (umur-
u bahriye nazırı) në krye të një seksioni të admiraliatit dhe që kishte thesarin e tij 
(Tersane Hazinesi). Nën kontrollin e tij u organizuan seksione të ndara ushtarake e 
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administrative, ndërsa kryeadmirali ishte përgjegjës për organizmin, rregullimin, pajisjen, 
stërvitjen dhe komandën ushtarake në forcat detare, për emërimet, ngritjet në përgjegjësi, 
lëvizjet e njerëzve, si dhe për mbajtjen dhe administrimin e anijeve. Drejtori i Thesarit 
Detar ishte përgjegjës për të gjitha çështjet që lidheshin me furnizimet dhe armatimin e 
depos detare të armëve, si dhe të flotës. U ngrit gjithashtu edhe një shërbim mjekësor i 
ndarë, një shkollë mjekësore për të përgatitur mjekë, si dhe u emëruan mjekë e kirurgë 
për t’u kujdesur për ekuipazhin e çdo anijeje. Librat mjekësorë evropianë u përkthyen në 
turqisht nga anëtarë të personelit. Nga Evropa u sollën pajisje e libra dhe çdo studenti të 
mjekësisë iu kërkua të fitojë përvojë praktike duke shërbyer periodikisht në spitalet 
publike të Stambollit, si dhe në spitalin ushtarak, pranë depos së armatimit që u ngrit në 
një seksion të veçuar për të shërbyer për trajtimin e sëmundjeve infektive, veçanërisht 
murtajës. Kështu hyri koncepti i karantinës në një perandori që deri në atë kohë, i kishte 
pranuar veprimet shkatërruese të murtajës pa ndonjë përpjekje të organizuar për t’i 
përballuar ato. Në këtë mënyrë, si pjesë e procesit, përmes të cilit u modernizuan forcat 
detare, Perandorisë iu dha shërbimi i parë i rregullt shtetëror mjekësor, duke treguar edhe 
një herë se sa ngushtë ishin të lidhura reforma bashkëkohore me atë ushtarake.1 
 
 
 
Reformat administrative, ekonomike dhe shoqërore 
 
Selimi ishte një trashëgimtar i vërtetë i reformatorëve osmanë të shekullit të 
tetëmbëdhjetë në përkushtimin dhe përqendrimin e vëmendjes më të madhe dhe të 
energjive më të shumta në fushën ushtarake. As ai, as këshilltarët e tij nuk e kuptonin se 
reformat teknologjike të Evropës ishin tej mase prodhim i revolucioneve shoqërore, 
ekonomike dhe politike që kishin nisur që nga Reformimi. Për këtë arsye, nuk u panë 
përpjekje të përgjithshme për modernizim qeverisës, ekonomik apo shoqëror, por vetëm 
përpjekje të pjesshme për t’u bërë ballë problemeve e formave të vjetra. Shumë nga 
shqetësimet financiare e kishin prejardhjen tek sistemet tradicionale të thesarit, sipas të 
cilëve, të ardhura të veçanta caktoheshin për shpenzime të veçanta dhe dëftesa 
shpresëdhënëse lëshoheshin për detyrimet shtesë, të cilat do të paguheshin me të ardhurat 
e para që do të siguroheshin. Nuk kishte buxhet të përgjithshëm dhe pasoja ishte kaosi i 
herëpashershëm financiar. Zyrtarët e qeverisë kishin qenë gjithmonë relativisht të pavarur 
në postet e tyre dhe u ishte lejuar të shpenzonin sa të dëshironin, pa iu nënshtruar ndonjë 
mbikqyrjeje administrative apo financiare. Selimi iu përgjigj këtij problemi jo duke u 
përpjekur që të ngrejë një sistem buxhetor, por thjesht duke vënë në punë sistemin e 
vjetër, duke riorganizuar shërbimin shkrimor në një departament administrativ të zgjeruar 
të kryevezirit, të quajtur “Bab-ë Asafij” (Bab-ı Asafi), duke ia nënshtruar shkruesit 
standardeve të reja të ndershmërisë dhe efektshmërisë, si dhe duke shkarkuar ata që nuk 
ishin të aftë apo nuk dëshironin të vepronin në përputhje me sa u përmend më sipër. 
Nepotizmit dhe korrupsionit iu dha fund dhe reis-ul küttap-i, tashmë asistent 
administrativ i kryevezirit, u ngarkua me detyrën e vënies në punë të sistemit. Një tjetër 
reformë e rëndësishme administrative e Selimit përfshiu një zvogëlim të numrit të 
osmanëve që mbanin rangun e vezirit në jo më shumë se numri i posteve në zotërim për 
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njerëzit e atij rangu, në mënyrë të tillë që asnjëri prej tyre të mos mbetej i papunë dhe të 
nënshtruar ndaj intrigave politike të kohës. U bë gjithashtu një përpjekje për të pakësuar 
dhuratat që i jepeshin sulltanit nga osmanë që emëroheshin në poste administrative, me 
shpresën se ata në shkëmbim, nuk do të ishin më të detyruar të kërkonin e të pranonin 
ryshfete dhe taksa të jashtëligjshme për të mbuluar shpenzimet e marrjes dhe mbajtjes së 
posteve të tyre. 
 
Edhe reformat shoqërore dhe ekonomike të Selimit nuk përbënin ndonjë risi më vete. 
Problemet urbane dhe rurale u përballuan me rregullime që synonin të shtypnin pasojat 
më serioze të tyre. Fshatarët që iknin nga fshati shtrëngoheshin të ktheheshin në shtëpitë 
e tyre, pavarësisht nëse atje mund të mos gjenin tokë e punë. U morën vendime për 
mbylljen e hoteleve, tavernave dhe kafeneve për të penguar kalimtarët e rastit nga të 
gjeturit strehë e ushqim në qytete, duke i detyruar ata kështu të largohen dhe të zhdukin 
gjithashtu “qendra mosmarrëveshjesh”, a thua se mbyllja e vendeve të takimeve e 
grumbullimeve do të zgjidhte shkaqet e pakënaqësisë. Tensioni në rritje mes grupeve të 
ndryshme fetare dhe ekonomike, me pasoja të mëdha në vështirësitë ekonomike të kohës, 
u “zgjidh” me rregullime që detyronin njerëzit të vishnin vetëm rroba tradicionale sipas 
klasës dhe rangut, pasi mendohej se nëse secili do të njihte pozitën dhe vendin e çdo 
njeriu tjetër, do të kishte më pak përplasje. Për të siguruar të hollat që nevojiteshin për të 
paguar ushtarët, zyrtarët, si dhe këshilltarët e huaj, Selimi iu kthye metodave të dështuara 
tradicionale të zhvlerësimit të monedhës, të konfiskimit të pronës së tregtarëve të kamur 
dhe të rritjes së taksave. Sukseset më të mëdha ekonomike ai i arriti në përpjekjet për të 
rregulluar sigurimin e grurit, të kafesë dhe të ushqimeve të tjera të qyteteve, duke 
kundërvepruar kështu pjesërisht ndaj pasojave më të këqija të mbipopullimit dhe të 
inflacionit, megjithëse këto vazhduan të mbeten shumë të përhapura deri në fund të 
mbretërimit të tij. 
 
 
 
Dritare ndaj Perëndimit 
 
Megjithëse reformat e Selimit qenë vetëm pjesërisht të suksesshme, ato hapnin rrugë dhe 
shërbenin si udhëzues për pasardhësit e tij. Ndoshta edhe më ndikues në rrjedhën e gjatë 
ishte futja e një vetëdijeje pajtuese mbi perëndimin mes masës së osmanëve, duke 
vazhduar më tej me çarjen e perdes së hekurt, si proces i nisur në Periudhën e Tulipanit. 
Tani izolimi i shkuar ishte krisur, megjithëse nuk ishte rrënuar plotësisht dhe në botën e 
osmanëve vërshuan jo vetëm arritjet ushtarake e teknike të Evropës, por edhe shumë nga 
idetë që i kishin mundësuar këto arritje. Në të vërtetë në një shoqëri vetanalizuese, të 
mbështetur në një fe që përdorej për të siguruar një petk të mirëmbyllur për traditat e së 
shkuarës, ndikimi i një hapjeje të tillë mund të ishte veçse i lehtë. Megjithatë ai vuri bazat 
për një depërtim më të gjerë e domethënës që pasoi në dhjetëvjeçarët e mëvonshëm, kur u 
hodhën themelet e vërtetë të Turqisë së sotme. 
 
Kanalet përmes të cilëve njohja e perëndimit dhe pikëpamjet e tij depërtuan në Perandori 
qenë shumë të ndryshme dhe nivele të ndryshëm të shoqërisë osmane u prekën nga kjo në 
mënyra të ndryshme. Më e rëndësishmja nga të gjitha ishte procesi, nëpërmjet të cilit 
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teknikat ushtarake dhe armët iu bënë të njohura osmanëve të rinj në korpuset dhe shkollat 
e reja nga oficerë e teknikë evropianë. Këta të fundit përbënë grupin e parë shoqëror 
perëndimor që u futën në shoqërinë osmane pa rregullime të veçanta për të kufizuar 
kontaktet e tyre me osmanët. E ndërsa ata siguronin vetëm udhëzime teknike, të rinjtë 
osmanë që mësonin prej tyre, në mënyrë të pashmangshme, u përballën me mënyrat 
evropiane të mendimit dhe të sjelljes. Këta këshilltarë teknikë ndikuan gjithashtu mbi një 
segment të gjerë të shoqërisë osmane. Ndryshe nga këshilltarët evropianë para tyre, ata 
nuk ishin tani të veçuar. Ata bridhnin hapur rrugëve, organizonin pritje, në të cilat 
ftoheshin të merrnin pjesë edhe disa osmanë, duke u krijuar kështu mundësinë këtyre të 
fundit për të parë nga afër shtëpitë dhe për t’u njohur mënyrën e tyre të jetesës. Tregtarë, 
teknikë e ushtarakë perëndimorë takoheshin me shtetasit e sulltanit në rrugë, tregje e 
kafene të kryeqytetit. Edhe Selimi vetë thuhet të ketë ftuar aktorë evropianë për të dhënë 
shfaqje në pallatin e tij, të ketë synuar imitime të muzikës e poezisë evropiane, si dhe të 
ketë blerë për vete nga jashtë piktura perëndimore që përmbanin pamje njerëzish. 
 
Evropianët e kombësive të ndryshme shërbyen, thjesht, si vegla për të futur në shoqërinë 
osmane sjellje e ide të reja, por ndikimi i francezëve qe krejt i veçantë. Perandoria 
Osmane ishte në këtë kohë një ndër shtetet e paktë asnjanës që kishin mbetur në Evropë. 
Për këtë arsye ajo përbënte një vend krejt të veçantë, ku miq e armiq të Revolucionit 
Frëng mund të gjenin strehë në kushtet e një afrie jo fort të këndshme me njëri-tjetrin, 
teksa synonin të fitonin mbështetjen osmane. Kështu ndodhte që mbështetësit e 
revolucionit shkonin nëpër kafene dhe shpërndanin pamflete në turqisht e në frëngjisht 
mbi të drejtat e njeriut, mbi lirinë, barazinë e vëllazërinë, ndërsa mesazhe të kundërta 
shpërndaheshin me të një njëjtën ashpërsi me përkrahjen e ambasadorëve të vendeve 
armike ndaj Francës në Evropë. Është e vështirë të çmohet se deri në ç’masë kuptoheshin 
ide të tilla nga osmanët. Përkthyesit e të dy krahëve ankoheshin se turqishtes osmane i 
mungonin fjalët nëpërmjet të cilave ata do të mund të shprehnin idetë e tyre të reja 
revolucionare apo kundërshtitë e tyre ndaj këtyre ideve. Fakti se Selimi në atë kohë e 
mbështeti Francën revolucionare, tregon pa dyshim se ai nuk i kuptonte ngatërresat që 
sillte mesazhi i tij për privilegjet mbretërore apo për sistemin shoqëror osman. Megjithatë 
ky ishte një tjetër mjet kontakti, një tjetër kërcitje në izolimin e vjetër që po çahej 
dalëngaldalë. Aty nga fundi i mbretërimit të tij, pati në të vërtetë mjaft osmanë që e 
kuptuan domethënien e vërtetë të revolucionit dhe e kritikuan atë fuqishëm, duke e 
cilësuar armiqësor ndaj sistemit osman. 
 
Ndikime të tjera erdhën nëpërmjet përfaqësuesve osmanë që ishin vendosur për herë të 
parë me qëndrim të përhershëm në kryeqytetet e mëdha të Evropës, veçanërisht në 
relacionet që atyre iu kërkua të përgatisin për të gjitha anët e qytetërimit evropian. Në të 
shumtën e rasteve, të njëjtët faktorë që kufizonin ndikueshmërinë e evropianëve në 
Stamboll, kufizonin edhe ndikueshmërinë e përfaqësuesve të Selimit jashtë vendit. Ata 
ishin osmanë të rritur në traditën osmane dhe të kufizuar nga qëndrimet osmane. Pak prej 
tyre kishin mësuar gjuhë perëndimore apo shkenca të reja që mësoheshin në shkollat 
ushtarake, por edhe ata në të vërtetë nuk e kuptonin atë që shihnin. Relacionet e ardhura 
prej tyre u lexuan vetëm nga një grusht osmanësh në pallat dhe është në pyetje se sa u 
kuptuan nga këta lexues, lloji i kufizuar i të dhënave që ato relacione përmbanin. 
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Prandaj është e vështirë të vlerësohet shtrirja, në të cilën këto ndikime e mendime 
perëndimore zunë vend ndër osmanët e kohës së Selimit. Megjithëse sulltani dhe njerëzit 
rreth tij u përpoqën të imitojnë Evropën në disa çështje, kjo nuk është për t’u 
mbivlerësuar. Të gjitha reformat e sulltanit, madje edhe Rendi i Ri, ndoqën shembuj 
reformazh të zhvilluara para vendosjes së marrëdhënieve të qëndrueshme e të rregullta 
me Evropën. Ato qenë përgjigje tradicionale osmane ndaj nevojave të kohës. Lehtësia 
relative me të cilën Selimi u rrëzua dhe reformat e tij u shfuqizuan më 1807-ën, duket të 
tregojë se ai nuk kishte ndonjë mbështetje të fuqishme tek ndjekësit e tij. Një shkollë 
vërtetë bashkëkohore letërsie dështoi të shfaqej në atë kohë, duke bërë të shihet se 
kontaktet thjesht hapën rrugën për të kuptuar, se idetë evropiane nuk zunë vend në atë 
kohë, por lanë veç farërat për një lulëzim të vërtetë që do të vinte më vonë.1 
 
 
 
Shpërbërja e Perandorisë, 1792 – 1798 
 
Reformat e Selimit, përveçse të kufizuara u penguan më tej nga shqetësime serioze të 
brendshme e të jashtme, të cilat i tërhoqën atij një pjesë të madhe të vëmendjes. Nga njëra 
anë, të shquarve të Anadollit dhe botës arabe i ishin bashkuar tashmë aristokratë edhe më 
të fuqishëm në provincat evropiane, duke i kushtuar kështu shtrenjtë qeverisë qendrore në 
të ardhura e në emër dhe duke e shtrënguar sulltanin që ç’ushtri kishte nisur për në 
ekspedita, t’i dërgonte tani kundër tyre. Kërkesat e jashtëzakonshme për luftë në vitet 
1787 – 1792 e kishin detyruar në të vërtetë qeverinë të mbështetet gjithnjë e më shumë te 
këta të shquar për të siguruar njerëz e ushtri në shkëmbim të garantimit të pozitave 
zyrtare që u mundësonin atyre të përforconin e të zgjeronin pushtetin e vet. Kështu pasi 
lufta mbaroi, qe’ e pamundur për sulltanin që të fitonte ndonjë kontroll domethënës mbi 
ta. 
 
Ali pashai i Janinës kontrollonte tani pjesën më të madhe të Shqipërisë jugore dhe 
Greqisë veriore nga Elbasani deri në Gjirin e Korintit, ndërsa ekspansioni i tij i 
mëtejshëm ishte kufizuar vetëm nga përpjekjet e venedikasve në ishujt e Jonit për të 
ngritur njerëzit në revolta kundër tij e kundër sulltanit, si dhe nga përpjekjet e 
guvernatorëve osmanë për ta vënë atë përballë Bushatlinjve të Shqipërisë veriore. Si Ali 
pashai, ashtu edhe Bushatlinjtë e kishin ndihmuar kohë pas kohe sulltanin kundër të 
shquarve të tjerë e kusarëve në Ballkan, por në përfundim këto ekspedita vetëm kishin 
shtuar të hollat dhe njerëzit që u shërbenin qeverisjes së tyre thuajse të pavarur. 
Pasvanollu Osman pashai gjithashtu përreth Vidinit, ishte shfaqur si një ndër të shquarit 
më të fuqishëm të kohës. Ai e kishte shtrirë qeverisjen e tij të drejtpërdrejtë mespërmes 
një pjesë të madhe të Bullgarisë veriperëndimore, ndërsa sulmonte e bastiste gjerësisht 
brenda në Serbi e Vllahi. Ai kishte tërhequr në shërbimin e vet me mijëra cuba e jeniçerë, 
si dhe të tjerë të shquar që i kundërviheshin reformave të Selimit nga frika e pasojave të 
tyre. Ndryshe nga Ali pashai i Janinës dhe të shquar të tjerë, Pasvanollui ishte zakonisht 
në mosbindje të hapur ndaj sulltanit, duke kundërshtuar të paguajë taksa apo të njohë 
autoritetin e guvernatorëve të tij. Në një masë të madhe, edhe ai ishte shkaku që e bëri 
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Selimin të përpiqet të bëjë për vete serbët pas Paqes së Sistovës, duke mos i ndëshkuar 
ata që u ndihmuan austriakëve dhe duke u përpjekur gjithashtu t’i japë fund keqqeverisjes 
së jeniçerëve në provincë dhe të vendosë një regjim sigurie, tolerance e drejtësie, ndoshta 
si shembull për reforma të mëtejshme në pjesë të tjera të Perandorisë. Pasvanollu Osman 
pashai u vu në krye të lëvizjes kundërshtuese ndaj këtyre reformave, duke i pranuar 
jeniçerët e Beogradit si refugjatë dhe duke bashkëpunuar me barasvlerësit e tyre në 
Bosnjë për të parandaluar përhapjen e atyre msave që do t’u kufizonin atyre mundësitë 
për të shtypur popullsinë. Për njëfarë kohe, guvernatori i Rumelisë Haki pashai (1796 – 
1798), arriti t’i mundte Osman pashain dhe miqtë e tij dhe të rivendosë rregullin dhe 
sigurinë në një pjesë të madhe të Rumelisë. Mirëpo përpjekjet e tij u penguan nga 
kundërshtarët politikë të reformave në Stamboll, si dhe nga fillimi i një lufte të re me 
Francën në vitin 1798, e cila e detyroi Selimin të bënte paqe me të shquarit dhe t’u jepte 
atyre pushtet thuajse të pakufizuar për të siguruar mbështetjen e tyre kundër armiqve të 
Perandorisë.1 
 
 
 
Rreshtime diplomatike evropiane, 1792 – 1798 
 
Selimi përfitoi nga gjashtë vjet paqe me Evropën, pas Paqes së Jashit, ndërsa vëmendja e 
fuqive ishte tërhequr prej copëtimit të dytë dhe të tretë Polonisë (përkatësisht më 1793 
dhe 1795) dhe prej fillimit të Revolucionit Frëng. Qëndrimi osman kundrejt revolucionit 
qe’ një ndërthurje e çuditshme e interesave vetjake dhe e mosnjohjes së gjendjes në 
Evropë. Selimi u shqetësua nga vdekja mbretit që e kishte çmuar si një mik dhe shembull, 
por ai dhe bashkëpunëtorët e tij nuk iu trembën idealeve të revolucionit, pasi nuk i 
kuptonin ato. Selimi në të vërtetë e mirëpriti revolucionin për shkak të konflikteve që ai 
polli. Ai përkrahte Francën në luftën e saj kundër armiqve të tij, Rusisë e Austrisë, por 
pëlqente të qëndronte mënjanë, duke shmangur kështu rreshtimin me ndonjërën nga palët 
dhe duke luajtur me dëshirat e të dy palëve për të siguruar ndihmën e tyre të 
vazhdueshme për reformat e tij. Britania i vari interesat e saj në Lindjen e Mesme në atë 
kohë tek ato të Rusisë, për të siguruar bashkëpunimin e saj kundër Francës në Evropë, 
duke lënë rusët të lirë që të punojnë për të përçarë Perandorinë Osmane, veçanërisht në 
Ballkan dhe për të bërë agjitacion për tërheqjen e këshilltarëve francezë nga Stambolli. 
Marrëdhëniet osmane me Austrinë ishin të ftohta, si pasojë e trazirave përgjatë kufijve, 
por përderisa perandori ishte tepër i zënë me Francën për t’u përzier në armiqësira të 
hapura, bastisjet dhe kundërbastisjet nuk çuan në luftë. 
 
Mirëpo në tetor 1797, Austria habsburge u shtrëngua të nënshkruajë veçmas një paqe me 
Francën në Kampo Formio, përmes së cilës perandori i braktiste aleatët e tij dhe njihte 
pushtimet e Francës në Evropën perëndimore në shkëmbim të përfitimeve territoriale në 
lindje. Republika e Venedikut mori fund dhe territoret e saj u ndanë për të kënaqur 
dëshirat e të dy palëve. Austria mori gadishullin e Istrias dhe Dalmacinë, ndërsa Franca 
ishujt e Jonit, si dhe portet e Epirit si Parga, Preveza dhe Butrinti, duke e fqinjësuar për 
herë të parë, këtë të fundit drejtpërdrejt me osmanët. Bonaparti mohoi menjëherë të kishte 
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ndonjë synim ndaj territorit osman, por qëndrimi i Selimit ndaj Francës dhe 
kundërshtarëve të tij, detyrimisht ndryshoi. Ky ndryshim u ndihmua nga vdekja e 
Katerinës (nëntor 1796), që bëri të davaritet shumë nga papajtueshmëria, që kishin lënë 
luftërat kundrejt Rusisë. Biri dhe pasardhësi i saj, car Pavli, e braktisi qëndrimin agresiv 
të së shkuarës dhe filloi të përpiqej për një riafrim me Portën, mbështetur në përfitime të 
dyanshme, duke shpresuar të fitonte të drejtën që anijet e tij luftarake të përdornin 
ngushticat për të përballuar përparimet frënge në Adriatik dhe në Mesdheun lindor. Kur 
mori lajmet për agjentët francezë që kishin filluar të vepronin në Ballkan, Selimi filloi 
bisedimet për një aleancë të re me Rusinë dhe Britaninë, por ai vazhdoi të qëndronte i 
tërhequr për të mos e përfunduar marrëveshjen derisa u shtrëngua ta bënte këtë pas 
lajmeve për pushtimin frëng të Egjiptit. 
 
 
 
Ekspedita frënge në Egjipt dhe lufta e Aleancës Treshe 
 
Frika e Selimit kishte pasur në të vërtetë bazë të fortë. Bonaparti braktisi çdo shpresë të 
sulltanit për të mbajtur të bashkuar Perandorinë dhe dëshironte tashmë veç të merrte 
pjesën e vet. Në një çast, ai shpresoi të vendoste Ali pashain në fronin osman, por më pas 
mendimi se ai ishte tepër i lidhur me Britaninë, e bëri të vendosë që të punojë me 
Pasvanollunë që do të bëhej sulltan nën mbrojtjen dhe kontrollin frëng. Bonaparti 
planifikoi gjithashtu të kundërgodasë Britaninë duke marrë nën kontroll Egjiptin që mund 
të përdorej atëherë si bazë për depërtim të metejshëm në Mesdhe, si dhe për një ekspeditë 
për të dëbuar britanikët nga India. Pasi iu shmang një flote britanike, të drejtuar nga Lordi 
Nelson dhe të dërguar për të vëzhguar përgatitjet e tij në Tulon (Toulon), Bonaparti i hoqi 
udhë ekspeditës së tij për në brigjet e Aleksandrisë (1 korrik 1798), duke tërhequr kështu 
këmbëzën për të nxitur një tjetërsim themelor në rreshtimet diplomatike të Perandorisë 
Osmane. 
 
Ekspedita frënge ndaj Egjiptit i është nënshtruar studimeve të shumta e të hollësishme, 
ndaj edhe këtu po mjaftohemi duke e trajtuar atë vetëm në mënyrë të përmbledhur. 
Zbarkimet fillestare nuk u kundërshtuan nga mamlukët, të cilët as që e kishin idenë se 
ç’po ndodhte në Evropë dhe për më tepër, u mungonin armët bashkëkohore për t’u 
përballur me francezët në kushte të barabarta. Shumica e tyre mori arratinë për në 
Egjiptin e sipërm pa bërë asnjë qëndresë, ndërsa ata që qëndruan për të luftuar, u 
shpartalluan në Rrahmanije (13 korrik) dhe më pas edhe në Betejën e Gizës (21 korrik). 
Kajroja u pushtua nga francezët pa hasur në qëndresë (25 korrik) dhe Bonaparti përforcoi 
kontrollin e tij të Deltës brenda një kohe të shkurtër. Mirëpo ai nuk mundi të kapë dhe të 
shkatërrojë mamlukët përpara se ata të iknin mbi Nil. Kështu ata organizuan një qëndresë 
të re në jug, në bashkëpunim të gjerë me fiset kryesore beduine të zonës. Si rrjedhojë, 
ndërsa disa ekspedita frënge mbërritën Asuanin, Bonaparti nuk fitoi kurrë kontroll të 
qëndrueshëm në Egjiptin e sipërm, si dhe nuk mundi të fuste në dorë Detin e Kuq. 
Përpjekja e tij për të përforcuar krahët duke pushtuar Sirinë kulmoi në një dështim të 
habitshëm për të marrë Axhrenë, të mbrojtur me aftësi nga Ahmet Xhezzar pashai me 
ndihmën e anijeve osmane e britanike, si dhe një numër i madh ushtarësh të Nizam-ë 
Xheditit, të dërguar nga Stambolli (23 mars – 21 maj 1799). Kështu pasi iu prenë rrugët 
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nga lindja, Bonaparti mbeti i izoluar nga Franca me shkatërrimin e flotës së tij prej 
Nelsonit në Abukir (1 gusht 1789). Me ekspeditën e destinuar të mbytej dalëngadalë, 
Bonaparti dhe kryendihmësit e tij e braktisën atë në kërkim të një lavdie më të madhe në 
Francë (22 gusht 1798), duke ia lënë përfundimin e saj ushtarakëve të dorës së dytë. 
Pasardhësi i tij i drejtpërdrejtë, gjeneral Kleberi (Kléber), bëri një marrëveshje tërheqjeje 
me kryevezirin në el-Arish (24 janar 1800), por ajo u rrëzua nga Britania dhe Rusia që 
pëlqenin ta ruanin Egjiptin për një sulltan mirënjohës nëpërmjet përpjekjeve të tyre. 
Megjithëse francezët pas kësaj e mposhtën ushtrinë osmane në Heliopol (20 mars 1800) 
dhe arritën të vënë nën kontroll Egjiptin e sipërm nëpërmjet një marrëveshjeje me 
udhëheqësin mamluk, Murat beun, Kleberi u vra (14 qershor 1800) dhe pasardhësi i tij, 
Abdullah Zhak Mënu (Abdullah Jacques Menou), që u kthye në Islam, u përpoq të 
ngrinte një koloni frënge të përhershme në vend. Sidoqoftë në përfundim një forcë 
ekspedicionare osmano-britanike siguroi dorëzimin dhe tërheqjen e tyre (31 gusht 1801). 
 
Ç’bënë francezët gjatë qëndrimit të tyre të shkurtër në Egjipt? Politika e tyre qe’ një 
ndërthurje e çuditshme e konservatorizmit të druajtur me risi e ndryshime rrënjësore, e 
shpalljes së respektit për traditën myslimane me mospërfilljen e saj të plotë në praktikë. 
Bonaparti dhe pasardhësit e tij nuk reshtën së thëni me zë të lartë se ligjet dhe zakonet e 
egjiptianëve do të respektoheshin, por sa herë që këto të fundit binin në kundërshtim me 
nevojën themelore për të shfrytëzuar Egjiptin për të mbështetur forcën ekspedicionare 
frënge, braktiseshin. Në themel francezët revolucionarizuan qeverisjen dhe shoqërinë në 
Egjipt nëpërmjet heqjes tej të klasës së vjetër qeverisëse dhe zëvendësimit të osmanëve e 
mamlukëve me zyrtarë francezë dhe vendës. Për herë të parë që nga shekulli i 
gjashtëmbëdhjetë, egjiptianët u thirrën për të marrë pjesë drejtpërdrejt në qeverisjen e 
tyre si ndihmës të zyrtarëve ushtarakë francezë. Disa tregtarë e udhëheqës fetarë vendës u 
vunë gjithashtu në këshilla konsultative që shërbenin si institucione ndërmjetësues mes 
pushtuesve dhe popullsisë vendëse. Ndërsa fillimisht sistemi osman i taksave u ruajt, në 
përfundim joefektshmëria e tij e ndërthurur me ikjen e zyrtarëve që dinin të vepronin me 
të, e shtynë Bonapartin që ta zëvendësonte atë me një sistem të ri taksash të drejtpërdrejta 
dhe metodat frënge të vlerësimit dhe të grumbullimit zëvendësuan ato metoda që ishin 
përdorur më parë. Zhdukja e institucioneve të dalë nga përdorimi e vendosi kështu 
Egjiptin në një pozitë të përshtatshme për të bërë përpara më shpejt dhe me shumë më 
tepër përvojë nga ç’kishte qenë rasti në pjesë të tjera të Perandorisë Osmane. 
 
Pasoja më e drejtpërdrejtë e ekspeditës qe’ prishja e marrëdhënieve osmano-franceze dhe 
nënshkrimi nga ana e Selimit i një aleance me armiqtë e Francës, Britaninë dhe Rusinë, 
në shtator të vitit 1798. Kjo u shoqërua me burgosjen e ministrave profrancezë të këshillit 
dhe me konfiskimin e pronave tregtare frënge kudo nëpër Perandori, duke e lënë kështu 
Francën pa pozitën e saj të veçantë në Lindjen e Mesme që ajo kishte ngritur ndër shekuj. 
Flota ruse e Detit të Zi u lejua të kalojë përmes ngushticave dhe ajo iu bashkua flotës 
osmane për fushata të përbashkëta kundër francezëve në Adriatik. Brenda një kohe të 
shkurtër, këta të fundit u dëbuan nga ishujt e Jonit me bashkëpunimin fare pak të 
vullnetshëm të Ali pashait të Janinës që dëshironte t’i largonte vetë francezët (nëntor 
1798). Sidoqoftë suksesi çoi në përplasje mes aleatëve, ndërsa osmanët kundërshtonin 
dëshirat e rusëve për t’u vendosur vetë në Adriatik dhe veçanërisht në ishujt e Jonit. Në 
përfundim, një konventë osmano-ruse (21 mars 1800) i organizoi këta të fundit në një 
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republikë shtatishullore, e cila u pavarësua nën sovranitetin osman, me mbrojtjen e 
siguruar në mënyrë të përbashkët nga garnizonet ruse dhe osmane. Portet bregdetare u 
kthyen në qeverisjen e drejtpërdrejtë osmane, por nën një administrim të veçantë, për të 
garantuar të drejtat e vendësve dhe për t’i mbrojtur ata nga pretendimet e Ali pashait, 
ndërsa zyrtarët vendës do të nxirreshin nga popullsia e krishterë vendëse. Në shkëmbim, 
Aliu u bë guvernator i Rumelisë. Kjo e vuri atë në një pozitë të përshtatshme për të 
zgjeruar zotërimet e tij në drejtime të tjera sa më shpejt që të ishte e mundur. 
 
 
 
Përfundimi i paqes 

Fundi i pushtimit frëng të territoreve osmane në Egjipt dhe në Adriatik hapi rrugën për 
rikthimin e rreshtimeve të vjetra, ndërsa britanikët dhe rusët ndërhynë në mënyrë të 
dëshpëruar me një përpjekje për të parandaluar paqen osmano-frënge, e cila mund të 
dëmtonte interesat e tyre. Pengesa kryesore ndaj paqes erdhi nga qëndrimi i vazhdueshëm 
në Egjipt i trupave britanike që kishin ndihmuar osmanët të dëbonin francezët dhe po 
përpiqeshin tani të mbështesnin klikën mamluke me shpresën se do të ruanin ndikimin 
britanik në shtetin e ardhshëm mamluk. Forcat osmane të vëna menjëherë nën 
udhëheqjen e shqiptarit Muhamed Aliut, po luftonin për të rikthyer qeverisjen e 
drejtpërdrejtë osmane, siç kishte qenë para ngritjes së mamlukëve. Brenda oborrit osman, 
kryeadmiral Hysejni i Vogël (Küçük Hüseyin) udhëhoqi një grup që ishte armiqësuar me 
britanikët për shkak të veprimeve të tyre në Egjipt dhe që për këtë arsye dëshironte paqe 
me Francën dhe Rusinë kundër Anglisë. Nga ana tjetër, kryeveziri Jusuf Zija pasha 
(Yusuf Ziya Paşa), qëndronte në krye të atyre që ndjenin se miqësia me britanikët duhej 
ruajtur si mburojë kundër synimeve të rusëve e francezëve. 

 

Selimi i përplasi si zakonisht këto grupe me njëri-tjetrin për të ruajtur pushtetin dhe lirinë 
e vet të veprimit. Sidoqoftë sado që dëshironte miqësinë me Francën, ai ngurroi të hynte 
në luftë nëpërmjet një aleance të hapur derisa pushtimi i vazhdueshëm britanik i Egjiptit 
dhe agjitacioni i fuqishëm i agjentëve francezë në Stamboll çuan në nënshkrimin e Paqes 
së Amienit (Amiens) më 25 qershor 1802. Kjo marrëveshje siguronte paqe e miqësi mes 
Francës dhe osmanëve, si dhe mbështetje të ndërsjelltë në rast lufte. Të gjitha traktatet 
dhe marrëveshjet e kapitulacioneve që ishin bërë më parë, u rikthyen në fuqi. Pronat 
frënge u njohën përsëri dhe sundimi francez në Mesdhe u rivendos. Kështu revolucioni 
diplomatik, i shkaktuar nga pushtimi frëng i territoreve osmane pësoi një përmbysje të 
vërtetë pas tërheqjes së plotë. Selimi rifitoi territoret e humbura dhe iu shmang përfshirjes 
në luftëra në Evropë. Edhe një herë, Perandoria pati mundësi të marrë frymë dhe të rinisë 
reformat, ndërsa dështimet që u pësuan gjatë luftës shërbyen si një shtysë e re për 
ndryshim. 

 
Shpërbërja e mëtejshme e brendshme, 1799 – 1806 
 



 329 

Paqja sidoqoftë qe’ vërtet një shpresë e kotë, pasi Selimi u përzie në një radhë 
ngatërresash të brendsme e të jashtme. Të shquarit kryesorë në Anadollin lindor dhe 
qendror mbështetën dhe ndihmuan Rendin e Ri, duke i përdorur njerëzit e tij për të 
zhvilluar ushtritë e veta dhe për të mbajtur rendin në zonat e tyre, por disa të shquar në 
lindje, veçanërisht familja Xhanikli, e udhëhequr tani nga Tajar pashai, iu dorëzuan 
joshjes së armëve e parave të rusëve dhe ngritën regjime të pavarur mes Trabzonit dhe 
Bursës, duke lënë kështu një pjesë të madhe të Anadollit të shkëputur nga ndikimi dhe 
tagrambledhësit e Stambollit. Në provincat arabe, të shquarit vendës ishin më të fuqishëm 
se para luftës, por sovraniteti i sulltanit vazhdoi të njihet kudo, përveçse në Arabi, ku 
vehabitët hodhën tej të gjitha shtirjet e besnikërisë dhe ndërmorën një radhë sulmesh 
bastisëse kundër Qyteteve të Shenjta, si dhe në Irak, duke e kërcënuar kështu seriozisht 
pretendimin e sulltanit për të qenë mbrojtës i Islamit. Në Egjipt, baraspesha e brishtë mes 
osmanëve, mamlukëve dhe forcave britanike u thye nga tërheqja e këtyre të fundit (14 
mars 1803) për të rivendosur marrëdhënie të mira me Portën, si dhe me ngritjen e 
komandantit të forcave osmane, Muhamed Aliut, për të marrë në zotërim vendin, duke 
njohur përkohësisht sovranitetin e sulltanit dhe duke pranuar të paguajë haraçin. Në Siri, 
kërcënimi vehabit e shtyu Selimin që të emërojë fituesin e Axhresë, Ahmet Xhezzar 
pashain, si guvernator të Damaskut (tetor 1803), duke çuar në krijimin e një shteti të 
madh mamluk me një potencial të ndjeshëm për të shkaktuar trazira. Mirëpo vdekja e tij 
(23 prill 1804) solli grindje për pushtet që i mundësuan sulltanit të rivendosë autoritetin e 
vet. 
 
Një ndër arsyet kryesore të dështimit të Selimit për të ndërmarrë veprime më të 
vendosura kundër lëvizjeve separatiste në Anadoll dhe në provincat arabe qëndronte në 
shqetësimin e tij për kërcënimet sipërfaqësisht të njëjta, por në thelb shumë më të 
rrezikshme në Ballkan. Ali pashai i Janinës përdori luftën e Aleancës Treshe për të 
ndërtuar një perandori me përmasa të gjera, të shtrirë nga veriu i Shqipërisë deri në gjirin 
e Korintit dhe nga Ohri deri në Adriatik, me një kryeqytet e oborr dorëlëshuar, në 
marrëdhënie të drejtpërdrejta diplomatike me fuqitë e Evropës, si dhe me ekspertë të huaj 
që stërvisnin ushtarët e tij sipas mënyrave evropiane. Osman pashë Pasvanollui gjithashtu 
shtriu pushtetin e tij nga Bullgaria perëndimore në Serbi e principtata. Tirsinikliollu 
Ismail agai i Silistirias dhe Rushçukut, si dhe lejtnanti dhe pasardhësi i tij, Mustafa pasha 
Bajraktari, pushtuan Bullgarinë lindore, përparuan përmes maleve Ballkan dhe fituan 
ndikim të ndjeshëm mbi Traki. I vetmi guvernator, i aftë për t’i mbajtur të shquarit nën 
kontroll, Haki Mehmet pashai (Hakkı Mehmet Paşa), u sabotua më në fund nga 
politikanët e Stambollit, shumë prej të cilëve ishin në shërbim të të shquarve. Së fundi, 
keqqeverisja e jeniçerëve në Serbi i bëri krerët vendës të bashkohen nën udhëheqjen e 
njërit prej tyre, Gjergjit të Zi (Karagjorgji). Në fillim lëvizja përkrahu sovranitetin e 
sulltanit kundër vartësve të tij rebelë, por nuk shkoi shumë dhe ajo u ndryshoi në një 
revolucion serb në shkallë të gjerë kundër sundimit osman (1803 – 1805). 
 
 
 
Çështja lindore, 1802 – 1807 
 



 330 

Karakteristika më e spikatur e diplomacisë osmane në këtë kohë ishte një përmbysje e 
aleancave që kishin marrë formë nga pushtimi i Bonapartit në Egjipt, si dhe një kthim në 
lidhjet më tradicionale, të farkëtuara në vlerësime afatgjata të interesave kombëtare, 
veçanërisht pasi Britania dhe Franca nisën përsëri luftën e tyre (maj 1803) dhe Rusia e 
Austria iu bashkuan Koalicionit të Tretë të dikurshëm. Agjentët francezë u përpoqën në 
shkëmbim të fitojnë jo vetëm përkrahjen osmane, por edhe të përhapin ndikimin frëng 
mes shtetasve katolikë të sulltanit. Ata u përpoqën gjithashtu të përhapin një ndikim të 
tillë edhe nga Mesdheu për në Evropën danubiane. Rusia kishte tani fuqi të dukshme 
detare në Mesdheun lindor si rrjedhojë e të drejtës së fituar me aq mund prej saj për të 
dërguar anije nëpërmjet ngushticave, si dhe për shkak të protektoratit të saj të 
vazhdueshëm mbi ishujt e Jonit. Ndërsa e shmangu në fillim përzierjen e saj në luftën 
frëngo-britanike, ajo u përpoq ta shfrytëzonte gjendjen për të zhvendosur përpara 
pozicionet e saj në Perandorinë Osmane, duke nxitur revolta mes shtetasve të sulltanit në 
Ballkan. 
 
Britania ishte e ndërgjegjshme për rrezikun që paraqiste ekspansioni rus në Lindjen e 
Mesme, por ajo ishte e paaftë të vepronte hapur kundër Rusisë për shkak të nevojës për 
përkrahjen ruse kundër Francës në Evropë. Në këto kushte, Britania punoi për të goditur 
synimet e rusëve duke nxitur Selimin për të forcuar Perandorinë nga brenda. Selimi nuk 
dëshironte të pranonte mbrojtjen dhe këshillat e rusëve, pasi ai ishte i njohur me synimet 
dhe veprimtaritë e carit në Ballkan. Sidoqoftë ai e shmangu prishjen e hapur të 
marrëdhënieve derisa ndjeu se kjo do të thoshte prishje me Britaninë, e cila dukej të ishte 
mburoja kryesore si kundër synimeve ruse, ashtu edhe kundër atyre frënge. Kështu ai 
punoi për të ruajtur një baraspeshë të brishtë mes këtyre interesave, duke shmangur 
veprimet e skajshme që mund të çonin në luftë të hapur. 
 
E megjithatë, ishte shumë e vështirë të shmangej të puthurit me Rusinë. Një marrëveshje 
e re në vitin 1802 përforcoi pozitën e carit në principata dhe i dha atij të drejtën për të 
ndërhyrën në Stamboll në përkrahje të tyre. Kjo solli si rrjedhojë emërimin e princërve 
rusofilë në Vllahi e Moldavi në vitin 1803. Prova e vërtetë pasoi më 1804-ën, kur sulltani 
u përball me çështjen nëse do të pranonte apo jo vetëshpalljen e Bonapartit si perandor. 
Kur Selimi, së fundi, kundërshtoi ta bënte këtë për shkak të ndikimit britanik dhe atij 
austriak, Bonaparti i prishi marrëdhëniet (22 dhjetor 1805), duke e shtrënguar kështu 
sulltanin të pranojë një aleancë të re me Rusinë që e përforcoi edhe më tej ndikimin e 
carit në zotërimet e tij. Selimi pranoi të bashkëpunonte me të në luftë kundër Francës, të 
lehtësonte kalimin e anijeve ruse nëpërmjet ngushticave, t’i lejonte carit të ndërhynte në 
Stamboll në lidhje me qeverisjen osmane në Shqipëri, duke hapur kështu një fushë të re 
për ekspansonin rus. Megjithatë fitoret e Bonapartit mbi ushtritë e Austrisë e të Rusisë në 
Ulm (17 tetor 1805) dhe Austerlic (2 dhjetor 1805) bënë që Selimi të mendonte se 
Aleancës Treshe i kishte ardhur tashmë vdekja dhe se atij do t’i duhej të fitonte 
mbështetjen e Bonapartit nëse donte të ruante Perandorinë Osmane. Atëherë ai e njohu 
Bonapartin si perandor (shkurt 1806) dhe me nxitjen e mbështetjen e francezëve nga 
Dalmacia, bëri plane për të kaluar në sulm kundër serbëve si nga lindja, ashtu edhe nga 
perëndimi. Rusët u përgjigjën duke vënë nën bllokadë bregun e Adriatikut në Dalmaci 
dhe duke u dërguar ndihmë serbëve. E ndërsa francezët u dërguan ndihmë osmanëve nga 
toka nëpërmjet Venecias, Selimi përsëri ngurroi t’i bashkohej një aleance të hapur, jo 
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vetëm për shkak të frikës nga synimet frënge në Ballkan, por edhe për shkak se kuptoi që 
Bonapartit i mungonin njerëzit dhe furnizimet e mjaftueshme në atë zonë për të siguruar 
mbështetje domethënëse në ndonjë luftë të mundshme me Rusinë. Kështu me serbët 
thuajse të pavarur dhe nën protektoratin rus, me francezët në Dalmaci, me të shquarit e 
Ballkanit në kontroll të një pjese të madhe të vendit dhe me britanikët, francezët e rusët 
që ndërthurnin shpallje miqësie me kërcënime për sulm, Selimi mbeti duarlidhur e në 
mëdyshje të shumta. 
 
 
 
Ngjarja e Edrenesë 
 
Vështirësive të sulltanit iu shtua edhe një kërcënim i ri e i rrezikshëm brenda Perandorisë 
gjatë verës së vitit 1806 që e bëri të pamundur për të trajtimin siç duhet me problemet që 
kishte. Në fillim të vitit 1805, Selimi lëshoi një urdhër për të ngritur një korpus të ri 
Nizam-ë Xhedit në Edrene, me forca njerëzore të siguruara nga një thirrje e përgjithshme 
nën armë në Ballkan. Nga frika se do të humbisnin njerëzit më të mirë dhe se ushtria 
osmane mund të bëhej mjaft e fuqishme sa t’i jepte fund pavarësisë së tyre, të shquarit të 
udhëhequr nga Tirsinikli Ismail pashai ngritën krye. Ismaili hyri në një aleancë me 
konservatorët e Stambollit me në krye kryevezirin hafiz Ismail again që komplotoi për ta 
nisur në marshim Ismailin drejt Stambollit dhe për të zhdukur edhe Nizam-ë Xheditin, 
edhe vetë sulltanin. Kur forca e Nizam-ë Xheditit u dërgua në Edrene për të rekrutuar dhe 
për të stërvitur njerëzit (20 qershor 1806), të shquarit e braktisën atë, duke kundërshtuar 
që t’i sigurojnë asaj furnizime dhe duke kërcënuar se do të marshonin drejt Stambollit 
nëse ajo nuk tërhiqej. Siç do të ndodhte shpesh në vitin e fundit të mbretërimit të tij, 
Selimi iu nënshtrua trysninsë. Ai urdhëroi kthimin në Stamboll të forcës së Nizam-ë 
Xheditit dhe shkarkoi komandantët që në të vërtetë kishin zbatuar vetëm urdhërat e tij. 
Kapitullimi i sulltanit i nxiti të shquarit edhe më tej. Kur Ismail agai vdiq, Selimi as që 
ndërhyri në luftërat për pushtet mes lejtnantëve të tij, duke lejuar njërin prej tyre, Mustafa 
Bajraktarin, të fitonte po aq pushtet sa ç’kishte zotëria e tij. Më vonë, në përgjigje të 
kërcënimeve të të shquarve, Selimi e la komandën e Nizam-ë Xheditit në duart e armiqve 
të tij, me shpresën se kështu do të kënaqte konservatorët, por duke vazhduar në këtë 
mënyrë t’i heqë vetes mjetet e vetëmbrojtjes. Të trimëruar nga këto zhvillime, 
kundërshtarët e tij shkuan më tej me plane për rrëzimin e mundshëm të sulltanit.1 
 
 
 
Lufta me Rusinë dhe Britaninë 
 
Gjendja u ndërlikua edhe më tej nga një luftë e re me Rusinë dhe aleaten e saj, Britaninë, 
e cila u detyrua të braktisë pozitën e saj asnjanëse në lidhje me Portën për shkak të 
nervozizmit të Rusisë për përparimet frënge në Ballkan. Gjithmonë duke shpresuar për të 
siguruar përsëri paqen osmano-ruse, ambasadori britanik kërkoi që sulltani t’i japë fund 
ndikimit frëng në Perandori dhe të lejojë anijet luftarake ruse që të kalojnë përmes 

                                                 
1 Shaw, “Between Old and New”, f. 345 – 351. 
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ngushticave për të dëbuar francezët (22 shtator 1806). Selimi në fillim u përkul përballë 
këtyre kërkesave, por hoqi dorë pas fitores së Bonapartit mbi prusianët në Jena (14 tetor 
1806). Kjo shtyu rusët që të pushtojnë principatat dhe shtrëngoi Britaninë që të hyjë në 
luftë në mbështetje të aleatit të saj. Rusët pushtuan menjëherë Moldavinë (dhjetor 1806), 
duke shpallur se kishin ardhur aty vetëm për të mbrojtur mikun e tyre, sulltanin, nga 
Bonaparti dhe se do të largoheshin sapo Selimi të përmbushte detyrimet që i takonin sipas 
marrëveshjes. Ata u përballën me qëndresë të vërtetë vetëm nga Mustafa Bajraktari, i cili 
nuk lejoi që Moldavia jugore dhe Dobruxha të bijen në duart e rusëve. Ai e bëri këtë me 
ndihmën e Pasvanollusë, pozita e pavarur e të cilit kërcënohej gjithashtu nga përparimi i 
rusëve. Mirëpo të shquarit nuk ishin në pozita të barabarta me rusët kur ishte fjala për 
konflikt të hapur. Më në fund, rusët shfaqën epërsinë e tyre. Ata morën Vllahinë dhe 
Besarabinë në një fushatë prej gjashtë javësh. 
 
Ndërkohë flota britanike e Mesdheut lundroi përmes Dardaneleve dhe hodhi spirancën 
para Stambollit, me shpresën se do të shtrëngonte sulltanin të lëshojë pe’ ndaj kërkesave 
ruse dhe të kursehej kështu nga përparimet e mëtejshme ruse. Nën ndikimin e agjentit të 
Bonapartit në Stamboll, Oras Sebastiani (Horace Sebastiani), Selimi u shtir se do të 
hynte në bisedime, ndërsa mobilizoi në fshehtësi trupat dhe popullin në  Stamboll për një 
luftë për jetë a vdekje me britanikët. Kur mbrojtja ishte gati, Selimi kundërshtoi hapur 
propozimet e afërme dhe bëri kërkesë për një aleancë formale me Francën sa më shpejt 
që të ishte e mundur. Përballë Stambollit të fortifikuar dhe bisedimeve të marra fund, 
flota britanike mbeti në një pozitë shumë të rrezikshme. Për këtë arsye ajo u kthye 
mbrapsht për në Mesdhe, para se osmanët ta ndalnin në Dardanele dhe zbarkoi në Egjipt, 
në një përpjekje të fundit për të siguruar një sundim mamluk nën ndikimin britanik (16 
mars 1807). Mirëpo në këtë kohë, mamlukët ishin shpartalluar nga Muhamed Aliu në 
emër të sulltanit. Duke qenë se britanikët nuk kishin trupa dhe furnizime të mjaftueshme 
për të pushtuar Egjiptin, ato i tërhoqën menjëherë përmes bisedimesh forcat e tyre, pa 
përmbushur ndoshta gjë prej gjëje, veç dorëzimit të Egjiptit në duart e shqiptarit 
Muhamed Ali, njeriut që së shpejti do të zhvillonte qeverisjen e tij dhe do të themelonte 
dinastinë e vet në vend (17 shtator 1807). 
 
Gjithmonë nën ndikimin frëng, Selimi vazhdoi të përgatisë fushata për t’u bërë qëndresë 
si rusëve, ashtu edhe serbëve në bashkëpunim me Bajraktarin dhe me të shquar të tjerë të 
Ballkanit. Në kushtet kur vetëm malazezët ishin ngritur në mbështetje të rusëve, pozita 
osmane dukej shumë më e volitshme nga ç’kishte qenë në dimrin e shkuar. 
 
 
 
Rënia e Selimit III 
 
Mirëpo kur gjendja ishte në këtë pikë, një revoltë në Stamboll rrëzoi Selimin dhe i 
përmbysi përgatitjet e osmanëve për mbrojtje. Opozita ndaj sulltanit kishte kohë që po 
ngrihej. Jeniçerët dhe të tjerët që kërcënoheshin prej reformave të tij, kishin qysh në 
fillim të mbretërimit të tij që propagandonin kudo. Opozita vinte edhe nga ulemaja, 
shumica e të cilëve e shihnin çdo risi si një shkelje të ligjit e të traditës islame. Pati 
gjithashtu shumë osmanë të tjerë, përfshirë edhe disa reformatorë që filluan të kuptojnë se 
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sa shkatërruese mund të ishin ndaj sistemit osman idetë e reja shekullariste dhe për këtë 
arsye që perdja e hekurt të ulej përsëri, përpara se të ishte tepër vonë. Rrethimi që u bëri 
Selimi timareve dhe përpjekjet e tij për të reformuar korpuset e vjetër vetëm sa ua shtuan 
zemërimin kundërshtarëve. Veç kësaj, reformat ishin zhvilluar pa ndonjë politikë 
financiare të arsyeshme, nëpërmjet zhvlerësimit të monedhës dhe shpenzimeve të 
jashtëzakonshme të qeverisë që kishin sjellë si pasojë një shkallë të lartë inflacioni, duke 
e bërë popullin që të ndjehet thellësisht i zemëruar ndaj sulltanit dhe reformave, të cilat 
shiheshin prej njerëzve si përgjegjëse për të gjitha vështirësitë. Së fundi, politika e 
Selimit për t’i përçarë reformatorët në dy grupe kundërshtare dhe për t’i vënë ata kundër 
njëri-tjetrit dhe kundër konservatorëve i siguroi atij pushtet të përkohshëm, por në të 
njëjtën kohë ua dobësoi mbështetësve të reformës forcën e tyre politike, të nevojshme për 
të mbështetur sulltanin në rast krize. 
 
Revolta shpërtheu në fund të majit 1807, kur ndihmësit e jeniçerëve (jamakët) që 
mbronin fortesat e Bosforit në Byjykdere (Büyükdere), të udhëhequr nga Mustafa 
Kabakçiu, vranë një oficer të Nizam-ë Xheditit që u përpoq t’i bënte ata të pranonin 
stërvitjen dhe uniformat e reja (25 maj 1807). Në këtë pikë Selimi mund ta kishte shtypur 
revoltën, por ai u bind nga grupi konservator i këshilltarëve të tij, me në krye reaksionarin 
shejhulislam Ataullah efendiun, se do të ishte më mirë që të hynte në bisedime e të 
përpiqej për pajtim. Kështu ai urdhëroi trupat e Nizam-ë Xheditit që të tërhiqen në 
kazermat e tyre në shenjë mirëbesimi dhe dërgoi njerëz për të biseduar me rebelët. Kjo u 
dha kohë konservatorëve në Stamboll që ta shfrytëzojnë ngjarjen për të ndezur një zjarr të 
përgjitshëm. Më 27 maj, jamakët hodhën tej petkun e bisedimeve dhe nisën marshimin 
për në Stamboll përgjatë Bosforit, ndërsa atyre u bashkoheshin gjatë rrugës me mijëra 
jeniçerë, ulema, studentë fetarë dhe njerëz të tjerë që kundërshtonin sulltanin. Kur ata 
arritën në pallat, Selimi u përpoq t’i qetësonte duke shpërndarë Nizam-ë Xheditin, duke 
ia hedhur disa prej drejtuesve të saj hakmarrjes së turmës dhe duke emëruar konservatorë 
në poste kyçe (28 maj 1807). Mirëpo, siç kishte ndodhur në shumë raste më parë, 
dorëzimi vetëm sa i trimëroi më tepër rebelët që i shtuan kërkesat e tyre dhe duket se u 
munduan të sigurojnë një fetva, në të cilën reformat e Selimit të shpalleshin si të 
paligjshme e shkelje të fesë e të traditës, si dhe të autorizohej rrëzimi i sulltanit. Selimi e 
pranoi në qetësi këtë fat dhe u tërhoq në pallatin “kafaz”, ndërsa kushëriri i tij, Mustafai 
IV, u ngjit në fron si kandidat i konservatorëve (29 maj 1807). Kështu, mbretërimi i më 
liberalit të reformatorëve tradicionalistë mori fund në një humbje e dështim të skajshëm, 
megjithëse, siç do të shohim, në këtë dështim qëndrojnë elemente, përmes të cilëve 
reforma më domethënëse do të nisnin më vonë gjatë këtij shekulli. 
 
 
 
Mustafai IV dhe reaksioni osman 
 
Sulltani i ri qe vetëm një kukull në duart e atyre që e kishin vënë në fron. Brenda një kohe 
të shkurtër, u morën vendime për shpërndarjen e Nizam-ë Xheditit dhe të të gjitha 
institucioneve, shkollave dhe reformave të tjera të lidhura me të. Duke thënë se reformat 
ishin sajuar nga bashkëpunëtorë të ligj të sulltanit për të siguruar pushtet dhe parà për 
veten e tyre, Mustafai shpalli se ata kishin prishur rendin, kishin shkelur ligjin e traditën 
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dhe kishin shkaktuar gjithë anarkinë dhe disfatat që e kishin copëtuar Perandorinë gjatë 
mbretërimit të Selimit. Që nga ajo ditë do të sundonin vetëm ligjet dhe institucionet 
tradicionale. Të gjitha taksat e futura në kohën e mbretërimit të Selimit u zëvendësuan 
nga ato që kishin qenë para tyre. Timaret e konfiskuara u kthyen. Të gjithë ata që ishin 
hequr nga korpuset morën përsëri anëtarësinë në to. Oficerët dhe ushtarët e Nizam-ë 
Xheditit u ndoqën dhe u vranë kudo nëpër territorin e Perandorisë dhe një sundim i 
përgjithshëm i terrorit pasoi kundër atyre që në një mënyrë apo në një tjetër, kishin 
mbështetur Selimin e të tjerët. Sidomos jamakët qenë ata që terrorizonin më së tepërmi 
kryeqytetin. 
 
Regjimi i ri, megjithatë nuk pati jetë të gjatë. Në fillim grupet kryesore rebele i 
ndërlidhën përpjekjet e tyre dhe u përpoqën të ndajnë në mënyrë të barabartë me njëri-
tjetrin frytet e fitores. Jeniçerët e vjetër premtuan se do t’i japin fund ndërhyrjes së tyre në 
punët e shtetit në shkëmbim të sigurisë që reformat do të përfundonin dhe rrogat e tyre do 
të ngriheshin. Për të dëbuar jamakët nga kryeqyteti, Mustafa Kabakçiu u bë komandant i 
fortesave të Bosforit në Rumeli. Në këtë mënyrë ai dhe njerëzit u larguan, duke e lënë 
pushtetin në duart e figurave kryesore dhe ulemasë, të cilët kishin përgatitur dhe vënë në 
jetë revoltën. Nuk shkoi shumë dhe këta filluan të hahen me njëri-tjetrin, ndërsa 
mosmarrëveshjet mes shejhulislam Ataullah efendiut dhe kryevezirit e lanë qeverinë 
thuajse të pafuqishme për të zhvilluar ndonjë lloj politike. Këtyre problemeve u shtohej 
edhe gjendja në Ballkan. Sapo Selimi ishte rrëzuar, kryeveziri dhe oficerët e tij kryesorë 
ishin vrarë nga mbështetësit jeniçerë të revoltës dhe ushtria kishte rënë në kaos. Mustafa 
Bajraktari atëherë u hodh në sulm për të dëbuar rebelët dhe për të rivendosur disiplinën 
në ushtri (8 qershor 1807). Në shkëmbim të kësaj, ai priste të emërohej kryevezir. Mirëpo 
kur rebelët në Stamboll emëruan një ndër njerëzit e tyre në atë post, Mustafa Bajraktari 
reagoi dhunshëm. Ai e la ushtrinë në planet e saj dhe mori njerëzit e tij për t’u kthyer në 
Rushçuk që ishte kthyer tani në qendër të opozitës ndaj regjimit të ri, duke tërhequr të 
gjithë ata që po iknin nga Stambolli. 
 
 
 
Traktati i Tilsitit 
 
Mirëpo ngjarjet në Evropë i shpëtuan edhe një herë osmanët nga pasojat e dobësisë së 
tyre. Fitorja e Bonapartit kundër rusëve në Fridland (14 qershor 1807) i dha fund nevojës 
së tij për një aleancë me osmanët dhe e shtyu atë që të hyjë në bisedime me car 
Aleksandrin që ishte i gatshëm të largohej nga Ballkani jo vetëm për shkak të humbjes, 
por edhe për shkak të problemeve që po përjetonte ushtria e tij me ushqimin dhe 
furnizimet. Si rrjedhojë, u nënshkrua Traktati i Tilsitit (7 korrik 1807), që përfshinte 
pranimin nga ana e francezëve për të braktisur aleancën me osmanët dhe për t’i detyruar 
ata që të gjejnë një zgjidhje të kënaqshme me carin, i cili në shkëmbim, do të 
ndërmjetësonte për paqe mes Francës dhe Britanisë. Bonaparti pranoi gjithashtu që nëse 
bisedimet dështonin, t’i bashkohej luftës kundër Portës dhe të parapërgatitej për të ndarë 
zotërimet e sulltanit me aleatin e tij të ri. Në shkëmbim të kësaj, Rusia do të njihte të 
gjitha pushtimet e tij, do të pranonte të kthente principatat dhe do t’i linte ishujt e Jonit 
dhe Kotorrin, Francës. Kjo qe’ një fitore e madhe e Francës, të cilën ajo e siguroi duke 
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flijuar osmanët. Rusët ishin mbajtur jashtë Ballkanit dhe ngushticave. Franca kishte 
arritur të kishte kontroll në Adriatik, pavarësisht nga ç’mund të ndodhte në bisedimet që 
do të pasonin. 
 
Në fillim osmanët u xhindosën kur mësuan se Bonaparti kishte shkelur detyrimet e tij të 
marrëveshjes duke bërë paqe me rusët pa u këshilluar apo pa i përfshirë ata në bisedime, 
por pasi u menduan gjatë, Stambolli vendosi të pranonte zgjidhjen, përderisa Rusia pranoi 
të braktiste pushtimet e saj në principata dhe t’i jepte fund ndihmës së saj për rebelët 
serbë. Politikisht edhe Tilsiti mund të shihet si një goditje e re për Selimin, pasi ishte ai 
që kishte përuruar politikën e besimit tek Franca vetëm pak kohë më parë. Regjimi i ri 
hyri në këtë mënyrë në bisedime me rusët në Paris, me ndërmjetësimin frëng dhe një 
armëpushim u nënshkrua në Slobosia (21 mars 1808). Brenda një muaji trupat ruse do të 
linin Moldavinë dhe Vllahinë, ndërsa osmanët do të lëviznin në jug të Danubit, me të 
drejtën për të lënë garnizone vetëm në Ismail, Ibrail dhe Galac në zonën e kontrollit. Nga 
ana tjetër, anijeve ruse në Mesdhe do t’u lejohej të kalonin përsëri përmes ngushticave 
dhe të ktheheshin në Detin e Zi. 
 
Mirëpo vetëm osmanët i qëndruan besnikë kushteve të marrëveshjes. Rusët i ashpërsuan 
vetëm përkohësisht marrëdhëniet me serbët, por ata qëndruan në Moldavi dhe 
kundërshtuan të vihen në lëvizje pa urdhër të drejtpërdrejtë të carit. Ky urdhër nuk erdhi 
me pretekstin se osmanët nuk po mbanin sigurinë në pjesët e Vllahisë që po rimerrnin 
nën kontroll. Sapo cari u kthye në Petersburg nga Tilsiti, ai kundërshtoi të bënte 
miratimin zyrtar të armëpushimit, me pretekstin se përfaqësuesi i tij nuk gëzonte 
autoritetin për ta firmosur atë. Ai duket se e bëri këtë duke u mbështetur në një premtim 
gojor të Bonapartit, sipas të cilit ky i fundit nuk do t’i kundërvihej pushtimit të 
vazhdueshëm rus të principatave. Aleksandri i la trupat e tij atje për të ushtruar trysni mbi 
Portën që ajo të pranonte kushtet në lidhje me Serbinë, tregtinë dhe me çështje të tjera në 
bisedimet e paqes që po vazhdonin në atë kohë. Osmanët megjithatë u përgjigjën duke u 
dhënë fund bisedimeve. Lufta vazhdoi, megjithëse në mënyrë sporadike, për pesë vjet të 
tjerë, ndërsa të dyja palët u vunë në vështirësi të brendshme e të jashtme, deri në 
Traktatin e Bukureshtit (1812), që më në fund i vuri kapak kësaj lufte. 
 
 
 
Komiteti i Rushçukut dhe rrëzimi i Mustafait IV 
 
Nga ana osmane, diversioni më i madh erdhi prej mbështetësve të Selimit, të cilët 
dëshironin ta kthenin atë përsëri në fron. Në krye të lëvizjes u vu Mustafa pasha 
Bajraktari që ishte para së gjithash partizan i reformës, por edhe avokat i autonomisë për 
të shquarit kundrejt kujtdo që ishte në pushtet në Stamboll. Zotëria e tij, Ismail agai, u 
ishte bashkuar të shquarve të tjerë, duke iu kundërvënë reformave të Selimit, si 
kërcënime ndaj autonomisë dhe pushtetit të tyre. Mirëpo tani ishin reaksionarët ata që 
qeverisnin në Stamboll dhe që pasi erdhën në pushtet, filluan të mos e pëlqejnë 
mosnënshtrueshmërinë e të shquarve po aq sa edhe Selimi. Në këto kushte qe’ plotësisht 
e natyrshme për Mustafa Bajraktarin dhe miqtë e tij që të siguronin strehim për 
mbështetësit e Selimit dhe të mbështesnin përpjekjet e tyre për të rifituar pushtetin, duke 
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formuar atë që u bë i njohur si Komiteti i Rushçukut. Anëtarët e komitetit vendosën që në 
fillim se vetëm rimarrja e pushtetit nga Selimi do ta sillte ushtrinë e Bajraktarit në 
Stamboll për të mposhtur armiqtë e tyre nëpërmjet forcës. Mirëpo Selimi ishte në duart e 
pasardhësit të tij. Një përpjekje e tillë mund t’i kushtonte jetën si atij, ashtu edhe princ 
Mahmudit që ishte gjithashtu i veçuar me të në pallat. Për këtë arsye komiteti ndoqi një 
rrugë shumë më dredhuese. Në mënyrë të hapur, ata bënë sikur u përçanë në 
mosmarrëveshje. Shumë anëtarë të komitetit u kthyen në Stamboll, shpallën besnikërinë e 
tyre ndaj sulltanit të ri dhe hynë në shërbim të një regjimi që kishte nevojë të 
jashtëzakonshme për administratorë me përvojë. Pasi kjo u krye, ata shfrytëzuan pozitat e 
tyre për të ruajtur Selimin nga ndonjë vrasje e mundshme, ndërsa në të njëjtën kohë 
shfrytëzuan mosmarrëveshjet e fshehta mes kryevezirit, Çelebi Mustafa pasha, me 
shejhulislamin, Mustafa Kabakçiu. Mes tyre po zhvillohej rivalitet për të përcaktuar se si 
do të ndaheshin frytet e fitores. Kësaj gjendjeje mund t’i shtohej edhe zemërimi i vetë 
sulltanit për epërsinë e atyre që e sollën në pushtet. Gjatë verës së vitit 1808 anëtarët 
tashmë të fshehtë, të Komitetit të Rushçukut, e bindën sulltanin se Mustafa Bajraktari 
ishte një shtetas besnik, qëllimi i vetëm i të cilit ishte të shpëtonte atë dhe Perandorinë 
nga tirania e jeniçerëve dhe e jamakëve. Kryeveziri nga ana e tij ishte i kënaqur dyfish 
nga kjo, pasi fitorja e sulltanit do t’i jepte fund përfshirjes së Mustafa Kabakçiut dhe 
Ataullah efendiut në punët e shtetit dhe do të forconte në këtë mënyrë pushtetin e atij 
vetë. Kështu Mustafa Bajraktari u urdhërua të sillte ushtrinë e tij në Stamboll, me 
pretekstin se do të uronte sulltanin për ngjitjen e tij në fron. Në të vërtetë ai do të sillte 
ushtrinë në Stamboll për të vepruar kundër armiqve të sulltanit (1 korrik 1808). 
 
Menjëherë pasi Bajraktari hyri në Stamboll me ushtrinë e tij (19 korrik), ai dërgoi 
agjentët e tij për të vrarë Mustafa Kabakçiun, ndërsa kryeveziri bashkëpunoi për të 
zëvendësuar Ataullahun me një njeri të vetin. Shumica e atyre që luajtën një rol kryesor 
në rrëzimin e Selimit dhe shkatërrimin e Nizam-ë Xheditit u shkarkuan dhe u dëbuan larg 
vendit. Njerëzit e Mustafa Bajraktarit brodhën nëpër Stamboll, duke vrarë jeniçerë e 
jamakë dhe brenda një jave e gjithë opozita mori fund (26 korrik 1808). Në këtë pikë si 
sulltani ashtu edhe kryeveziri menduan se ushtria e Rushçukut e kishte kryer detyrën e saj 
dhe i kërkuan që të kthehet në Danub për të mbrojtur Perandorinë kundër sulmit të 
mundshëm rus, ndërsa ata vetë do t’i ktheheshin qeverisjes në vend. 
 
Pikërisht tani Mustafa Bajraktari filloi të paraqesë pretekste të ndryshme për të qëndruar 
bashkë me ushtrinë e tij në Stamboll. Zaret u hodhën dhe lëvizja që në dukje po 
ndihmonte sulltanin, u kthye në një revolucion kundër tij. Mustafa Çelebija arriti të 
mësojë për qëllimin e vërtetë të Mustafa Bajraktarit dhe e paralajmëroi sulltanin për këtë. 
Ky i fundit nuk mundi të veprojë dhe dërgoi njerëz për të vrarë Selimin dhe anëtarët e 
Komitetit të Rushçukut (27 korrik). Kur Mustafa Bajraktari e mori vesh gjithë këtë nga 
spiunët e vet, ai shkoi me ushtrinë e tij para pallatit, e bëri ulemanë të pranojë rikthimin e 
Selimit në fron dhe kërkoi dorëzimin e Mustafait IV. Kjo qe një vonesë vdekjeprurëse. 
Ajo i dha kohë sulltanit të strukur që të dërgonte agjentët e tij për të vrarë edhe Selimin, 
edhe Mahmudin, në mënyrë që të shpëtonte veten, si i vetmi anëtar i gjallë i pasardhjes së 
Osmanit. Dhe Selimi vërtet u kap në apartamentin e tij dhe u vra pas një përleshjeje të 
shkurtër, por princ Mahmudi mundi të ikë nga çatitë e pallatit e të arrijë tek Mustafa 
Bajraktari që e vuri menjëherë atë në fron, sapo mësoi për fatin e Selimit (28 qershor 
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1808). Rebelët u treguan kështu të suksesshëm, por atyre u duhej tani të punonin për të 
rikthyer Nizam-ë Xheditin nëpërmjet një princi të panjohur e të paregjur dhe jo nëpërmjet 
sulltanit që ata kishin mbështetur. Në të vërtetë siç do të shohim, ata në mënyrë krejt të 
paqëllimtë, kishin sjellë në fron një njeri shumë më të fuqishëm; njeriun që do të ishte 
ndoshta, më i suksesshmi për t’i dhëne fund pushtetit të tyre dhe për të futur reformën 
osmane në rrugën drejt modernizimit që do ta karakterizonte atë gjatë shekullit të fundit 
të ekzistencës së Perandorisë. Epoka e reformës tradicionaliste mori fund dhe qasje 
rrënjësisht të reja do të ndiqeshin në përpjekjen për të shpëtuar Perandorinë. 
 
 
 
 

KAPITULLI 8 
 

SHOQËRIA OSMANE, ADMINISTRATA DHE KULTURA NË EPOKËN E 
DECENTRALIZIMIT DHE TË REFORMËS TRADICIONALISTE, 1566 – 1808 

 
 
 
 
Para se të njihemi me procesin, nëpërmjet të cilit reforma bashkëkohore i ndërroi faqen 
sistemit osman, duhet të përfundojmë, së pari, shqyrtimin tonë të epokës së 
decentralizimit dhe të reformës tradicionaliste nëpërmjet një studimi të mjeteve, përmes 
të cilave shoqëria rregullonte vetveten në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë. 
 
 
 
Administrata dhe shoqëria 
 
Pavarësisht nga keqadministrimi ekonomik, paaftësia administrative, korrupsioni politik 
dhe politikat e mbështetura më fort në interesa grupi se në interesa shtetërore, shteti dhe 
shoqëria mbijetuan me shumë më pak përçarje nga ç’mund të përfytyrohet. Si u realizua 
kjo? 
 
Procesi i rregullimit karakterizohej në qendër nga një tejzgjerim në numër e funksione i 
korpusit të shkruesve (küttap), të cilët e shtrinin pushtetin e tyre në të gjitha degët e 
klasës qeverisëse, duke formuar një nënstrukturë të përhershme burokratësh karriere që 
vazhdonin të administronin ligjin dhe të zbatonin funksionet e administratës që ishte 
shumë e pakujdesshme ndaj uljeve e ngritjeve, si dhe ndaj paaftësisë dhe korrupsionit të 
atyre që ishin të emëruar mbi ta. Veprimet e tyre ndërlidheshin dhe ndikoheshin nga vetë 
esnafi i shkruesve që përgatiste, mbante, siguronte dhe urdhëronte shkruesit që zbatonin 
çdo detyrë sipas traditës dhe sistemeve të tyre, ndërsa i drejtoheshin nominalisht vetëm 
zyrtarëve nga të cilët drejtoheshin. Kështu kryeqatipi (“reisu’l-küttap” ose “kreu i 
shkruesve”), që zyrtarisht ishte vetëm drejtues i Arkivit të Këshillit Perandorak nën 
urdhërat e kryevezirit dhe i barabartë me kreun e thesarit e agallarët e korpuseve 
ushtarakë, i kapërcente në të vërtetë ata për nga pushteti nëpërmjet pozitës së tij paralele 



 338 

si udhëheqës i korporatës së shkruesisë. Ajo ishte e ndërtuar sipas një hierarkie të 
ndërlikuar urdhërimi e shërbimi nën drejtimin e tij, duke ekzistuar paralelisht, por e ndarë 
nga hierarkitë administrative në zyrat e Këshillit Perandorak, nga thesari dhe nga degët e 
tjera të qeverisjes. Në detyrat e saj instruktuese, ajo caktonte anëtarë të rinj si çirakë të 
papaguar apo si studentë ose asistentë në poste të dorës së dytë (mülazim) në qeveri. Ata 
mbaheshin me shpenzimet e qeverisë, ndërsa u ndihmonin shkruesve, të cilët si anëtarë të 
plotë të esnafit, u mësonin atyre kaligrafinë, kompozimin, llogarinë, si dhe punë të tjera të 
zyrave të tyre të veçanta. Çirakë e studentë ngriheshin në rangje të shkruesve dhe në këtë 
mënyrë, emëroheshin në pozita të shkruesve të plotë në qeveri sapo të kishin marrë 
mësimin dhe aftësinë e nevojshme, pas ceremonive të diplomimit, të organizuara nga 
esnafi sa herë që kishte vende të lira. Mbi rangun e shkruesit (kâtip), anëtarët mund të 
ngriheshin, nëse do të kishte vende të lira, në rangjet (paye) e sekretarit (halife), të 
kryesekretarit (serhalife), të mbajtësit të fondeve (kisedar) dhe së fundi, të kreut të 
tryezës së shkrimit (hâce). Ata që zinin këtë pozitë të fundit ishin anëtarë të vjetër të 
esnafit, të quajtur haxhegjan (hacegân) dhe të cilëve u jepeshin poste të përhershme të 
shkruesisë e të sekretarisë. Kjo i bënte ata në hierarkinë zyrtare të barabartë ose më të 
lartë nga kryeqatipi, ndërsa në esnaf, ata ndanin me të të njëjtin pushtet e ndikim.1 
 
Esnafi i shkruesisë ushtronte pushtet nëpërmjet posteve që mbaheshin nga anëtarë në 
gjithë klasën qeverisëse, nën drejtimin e kryeqatipit, i cili megjithëse nën urdhërin 
nominal të eprorit të vet, kryevezirit, kontrollonte zyrat e qeverisjes duke përcaktuar të 
gjitha emërimet dhe shkarkimet. Detyrat dhe fuqitë e tij shumëfarëshe pasqyroheshin në 
ofiqet e shumta që u vunë nën kontrollin e tij vetjak. Më i vjetri prej këtyre ofiqeve ishte 
posti i tij fillestar, si drejtor i Arkivit të Këshillit Perandorak (Divan-i Hümayun Kalemi), 
që ndahej në tre funksione: (1) Zyra e Bejllëkut (Beylik), e cila lëshonte dhe regjistronte 
vendime dhe dokumente të tjerë në lidhje me veprimtaritë jozyrtare të qeverisë, përfshirë 
marrëdhëniet me vendet e huaj dhe regjistrimet e myhimesë (Mühimme) të vendimeve të 
këshillit; (2) Zyra e Transfertës (Tahvil), e cila lëshonte, regjistronte dhe në këtë mënyrë, 
kontrollonte dokumentet e emërimit (berat) për postet më të rëndësishme; departamenti 
“Ru’üs”, i cili bënte të njëjtën gjë për poste më të ulët; dhe (3) Zyra e Korrespondencës 
(Âmedî), e cila vepronte si një sekretariat privat i kryeqatipit, merrej me korrespondencën 
e tij, përfshirë edhe atë me vende të huaja, duke qenë kështu zyra më e përafërt me një 
ministri të jashtme. 
 
Veç kësaj, zyra e kryevezirit – e cila fillimisht nuk kujdesej për asgjë tjetër, veç zbatimit 
të urdhërave të Këshillit Perandorak dhe trajtimit të çështjeve të vogla, me të cilat këshilli 
nuk kishte kohë të merrej – mori në dorë përfundimisht detyra të tilla ekzekutive, saqë në 
fillim të vitit 1654, ajo kishte ndërtesat e veta në vende të ndryshme jashtë pallatit deri në 
shekullin e tetëmbëdhjetë, kur asaj iu sigurua një bashkim zyrash, të cilat u bënë të 
njohura së bashku nën emrin “Bâb-ı Alî” (Porta e Lartë) ose “Bâb-ı Asafî”. Gjatë epokës 
së rënies, ajo i mori gjithnjë e më tepër detyra Këshillit Perandorak dhe Thesarit. Kjo 
kulmoi në vitin 1794, kur kryeqatipi u transferua nga këshilli për të drejtuar veprimtaritë 

                                                 
1 Joel Shinder, “Career Line Formation in the Ottoman Bureaucracy, 1648 – 1750; A New Perspective”, 
JESHO, 16 (1973), 217 – 237; N. Itzkowitz, “Eighteenth Century Ottoman Realities”, Studia Islamica, 16 
(1962), 73 – 94; L. V. Thomas, “Naima”, f. 22 – 24; Uzunçarşılı, “Merkez”, f. 63 -69, 260 – 265. 
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e Portës së Lartë, duke sjellë me vete zyrat e bejllëkut dhe të korrespondencës, ndërsa 
Këshilli Perandorak mbajti vetëm detyrën e ruajtjes së regjistrimeve të myhimesë. Për t’u 
marrë me detyrat e reja pranë Portës, kryeqatipi ngriti një zyrë të re nën drejtimin e tij, 
Dhomën e Letërshkruesit të Kryevezirit (Mektubî-i Sadaret Odası), e cila ishte e ngarkuar 
me korrespondencën e kryevezirit me të gjithë departamentet e tjerë të qeverisë dhe si e 
tillë, ndihmonte kryeqatipin edhe në detyrat klerikale, edhe në ato administrative. Zyra 
Amedije, e cila mbetej përsëri sekretariati vetjak i kryeqatipit, përgatiste tani të gjithë 
raportet dhe komunikimin me sulltanin, mbante regjistrime të takimeve e të bisedimeve 
me përfaqësues të huaj dhe mblidhte pagesat që i bëheshin kryeqatipit nga të gjithë ata që 
merrnin garancinë (berat) e emërimit. Porta e Lartë u kthye kështu në departamentin 
kryesor ekzekutiv dhe administrativ. Kryeveziri ushtronte vetëm mbikqyrje të 
përgjithshme, ndërsa kryeqatipi që përfaqësonte korporatën e shkruesisë, mbante 
pushtetin e vërtetë në duar. Zyra Mektubije u bë në veçanti, më e çmuara e të gjithë 
departamenteve që ishin të hapur ndaj shkruesve. 
 
Zyra e fundit e rëndësishme që drejtohej nga kryeqatipi – nominalisht nën kotrollin e 
Këshillit Perandorak, por në të vërtetë, krejt e pavarur prej tij – ishte ajo e përkthyesit të 
Këshillit Perandorak (Divan-ı Hümayun Tercümanı), kryekallauzi legjendar. Deri në këtë 
kohë kjo zyrë ishte e përbërë tërësisht nga jomyslimanë, kryesisht grekë. Si e tillë, ajo 
kishte mbetur jashtë korporatës së shkruesisë, por megjithatë ushtronte ndikim të 
ndjeshëm në politikën e jashtme dhe përmes rolit të saj të ndërmjetësimit në emër të 
përfaqësuesve të huaj, arrinte të ushtrojë ndikim edhe në punët e brendshme. Ajo fitoi 
dukshëm më shumë rëndësi në çështjet e shkruesisë kur pas vitit 1826, u pastrua nga 
anëtarët e saj jomyslimanë për shkak të Revolucionit Grek dhe një korpus i ri shkruesish 
e përkthyesish myslimanë u përgatit për të shërbyer në një zyrë të re, të ngritur 
veçanërisht për të drejtuar e kontrolluar punën e tyre. Kjo zyrë u quajt “Dhoma e 
Përkthyesisë” (Tercüme Odası).1 
 
Përveç Portës së Lartë dhe Këshillit Perandorak, arkivat e të cilëve kontrolloheshin 
drejtpërdrejt nga kryeqatipi në cilësinë e tij zyrtare, korporata e shkruesisë e shtrinte 
ndikimin e saj edhe në institucione të tjera të klasës qeverisëse. Thesari Perandorak 
(Hazine-i Âmire) la shumë nga detyrat e tij në dorë të institucionit të kryevezirit dhe vetë 
mbeti e njohur me emërtimin “Bab-ı Defteri” (Departamenti i Regjistrimit), për të treguar 
detyrën e tij kryesore, ndërsa funksionet e tij më të shumta, të lidhura me shkruesinë, 
zbatoheshin nga esnafi i shkruesisë. Pushteti i shkruesisë u shtri gjithashtu edhe në 
institucionet e reja ushtarake nëpërmjet anëtarëve që vepronin si sekretarë e përgjegjës të 
thesarit në korpuset përkatës, duke kontrolluar shpërndarjen e rrogave dhe të furnizimeve, 
ndërsa veprimtaria e agallarëve sa vinte e kufizohej gjithnjë e më shumë në detyra 
thellësisht ushtarake. Shkrues të tjerë kalonin shpesh në Institucionin Perandorak, duke u 
bërë vezirë, duke udhëtuar larg për t’u bërë guvernatorë, ministra, e madje duke u ngritur 

                                                 
1 Uzunçarşılı, “Merkez Teşkilatı”, f. 1 – 110; İnalcık, “Reis ül-Küttâb”, IA, IX, 671 – 683; Bernard A. 
Lalor, “Promotion Patterns of Ottoman Bureaucratic Statesmen from the Lale Devri Untill the Tanzimat”, 
Güney – Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi”, I, 77 – 92; C. V. Findley, “The Legacy of Tradition to 
Reform: Origins of the Ottoman Foreign Ministry”, IJMES, I (1970), 334 – 357. 
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edhe në pozitën e kryevezirit, por duke mbetur gjithmonë nën ndikimin e grupit që i 
kishte nxitur e përkrahur. 
 
Kjo nuk do të thotë se institucionet e tjera të klasës qeverisëse nuk zotëronin pushtet. 
Ministrat e Institucionit Perandorak vazhdonin të qeverisnin shtetin, por ata u dobësuan 
shumë nga luftërat politike dhe ndarjet e brendshme, si dhe nga afatet relativisht të 
shkurtër, gjatë të cilëve qëndronin në zyrë. Institucioni ushtarak ruajti një pozitë të 
pushtetshme nëpërmjet nxitjes së dhunës dhe frikës, si dhe nëpërmjet vendosjes së shumë 
prej anëtarëve të tij në poste të larta, por edhe ai humbi shumë pushtet për shkak të 
anarkisë dhe kalbëzimit të brendshëm të korpusit të tij, si një instrument i rëndësishëm 
ushtarak. I vetmi institucion i klasës qeverisëse që mundej të konkuronte me shkruesit, 
ishte institucioni i Ilmijes (Ilmiye) që ishte organizimi fetar dhe kulturor i ulemasë. 
Përgatitja fetare ishte pa dyshim, një përbërës themelor i arsimimit të çdo osmani, 
pavarësisht nga institucioni që i përkiste dhe anëtarët e ulemasë vazhdonin të ndikonin 
institucionet e tjerë si mësuesit, kujdestarët dhe këshilltarët e zyrtarëve të lartë. E drejta e 
ulemasë për të shpallur të pavlefshëm çfarëdo lloj urdhëri apo veprimi administrativ u 
jepte atyre autoritet dhe pushtet të madh në rrjedhën e përditshme të çështjeve. Monopoli 
i tyre i arsimimit mbi miletin mysliman u jepte atyre pushtet mbi mendjet e masave, si 
dhe të anëtarëve të klasës qeverisëse. Aftësia e tyre për të nxjerrë me mijëra studentë 
nëpër rrugë i jepte ulemasë një instrument force që askush tjetër, veç korpusit të 
jeniçerëve, nuk e zotëronte. Kontrolli i tyre mbi gjysmën e pasurisë së Perandorisë 
nëpërmjet fondacioneve fetare u jepte atyre pushtet të jashtëzakonshëm financiar dhe 
fonde të bollshme për të shpërblyer e mbajtur jo vetëm anëtarët e tyre, por edhe të tjerë që 
mbështesnin dëshirat dhe synimet e tyre. 
 
Por ulemaja në ngjashmëri më të madhe me ushtarakët sesa me shkruesit, ishte dobësuar 
ndjeshëm për shkak të kalbëzimit të brendshëm. Qysh nga fillimi i shekulli të 
shtatëmbëdhjetë, fanatizmi dhe obskurantizmi e kishin mposhtur arsyen dhe mjetet e 
mendimit e të logjikës që i kishin dhënë ulemasë aftësinë për t’iu përgjigjur kushteve të 
reja në kohët e mëparshme, kishin humbur. Standardet e të mësuarit, të ushtruarit dhe të 
efikasitetit, të ngritura në epokën e madhështisë, ranë ndjeshëm për shkak se emërimet 
dhe ngritjet në përgjegjësi ishin bërë nëpërmjet ryshfetit, lidhjeve personale dhe politikës 
së palëve. Si pasojë, megjithëse ulemaja mbeti ndikuese, ajo e humbi kohezionin në 
mendim e veprim, si dhe aftësinë për të vepruar në ndjekje të objektivave dhe politikave 
të përbashkëta që e kishin aftësuar atë të bëhej një element force dhe baraspeshe në 
kohërat e hershme. Madje edhe fuqia e saj financiare që e kishte burimin te kontrolli i 
fondacioneve fetare, ishte dobësuar shumë, pasi ulemaja i përdorte këto burime më 
shumë për përfitime të individëve apo palëve të caktuara, sesa në interesin politik apo 
fetar të grupit. Një numër i vogël alimësh, pjesëtarë të ulemasë, i mbështetën reformat e 
shekullit të tetëmbëdhjetë, me shpresën se do të përmirësonin gjendjen e institucionit të 
tyre, por pak reformatorë guxuan t’i afrohen një institucioni të mbuluar me kaq shumë 
shenjtëri e fe, sado i korruptuar që ishte. Kështu në pjesën më të madhe të tij, ky 
institucion ndryshoi fare pak deri në shekullin e njëzetë, ndërsa qëndroi gjithmonë si një 
rival i fuqishëm, por i shpërbërë e pa unitet, ndaj zotësisë së shkruesve për të depërtuar në 
shumicën e institucioneve të qeverisë osmane. 
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Si u përgjigj shoqëria në provinca, kur pushteti rrëshqiti nga njerëzit e qeverisë te 
pronarët e çifligjeve dhe të shquarit? Edhe rendi në provincat feudale e në ato të fermave 
të taksave sigurohej gjithashtu nga ushtritë e elementëve me pushtet që kishin pjesën e 
luanit në mbajtjen e burimeve, çifligarët e mëdhenj, të shquarit dhe guvernatorët. Tani 
kishte katër faktorë kryesorë që siguronin njëfarë mbrojtjeje për masën e shtetasve. I pari 
ishte interesi vetjak i guvernatorëve dhe i çifligarëve. Ata nuk mund të ishin aq shtypës sa 
t’i largonin tej të gjithë prodhuesit e të ardhurave. Ata që ishin të pakërcënuar në pronat e 
tyre fituan një interes të drejtpërdrejtë për prodhueshmërinë e vazhdueshme të 
kultivuesve dhe për këtë arsye siguruan një qeverisje të arsyeshme e të mirë, në shumë 
raste shumë më të mirë nga ajo që siguronin vetë zyrtarët e rregullt osmanë. Vështirësitë 
lindnin kur të shquarit dhe çifligarët fillonin të konkurronin e të luftonin me njëri-tjetrin 
pa nxjerrë dot askënd aq të fortë sa të fitonte epërsi. Gjendje të tilla nxiteshin nga 
guvernatorët, pasi kështu ata mund t’i përplasnin këta njerëz me njëri-tjetrin për të 
siguruar për vete të ardhura të vazhdueshme dhe thesarin. Mirëpo në raste të tilla, forcat 
në konkurim kishin pak kohë për të vrarë mendjen për prodhueshmërinë në shkallë të 
gjerë. Secili prej tyre mundohej të imponohej forcërisht në qytezat e fshatrat e 
diskutueshëm dhe shtypja bëhej e padurueshme. 
 
Elementi i dytë i qëndrueshmërisë dhe mbrojtjes në Perandorinë Osmane në kohën e 
rënies sigurohej nga garnizonet e jeniçerëve, të shtrirë nga provincat e fermave të 
taksave, deri tek provincat feudale kur forcat e timareve ranë. Megjithëse nominalisht, 
këto garnizone ishin nën kontrollin e guvernatorëve të provincave, në të vërtetë ato 
përbënin elementë relativisht të pavarur pushteti. Komandantët e tyre ishin të 
barasvlefshëm me guvernatorët provincialë dhe përdoreshin kundër tyre nga Porta për të 
siguruar shërbimet e garnizoneve në një kohë, kur aftësia e qeverisë për të bërë bindjen të 
detyrueshme ishte tepër e kufizuar. Jeniçerët shpesh ishin shumë shpërthyes dhe mbanin 
veten me dhunë në kurriz të banorëve të mjerë të qytezave e të zonave ku ata ishin 
vendosur, por në shumë vende ata krijuan interesa të lidhura me shoqërinë dhe pronën 
vendëse. Në shumë qytete ata u martuan në popullsinë vendëse, u bënë tregtarë e artizanë 
me të ardhura të pavarura dhe filluan të përdorin korpusin për të mbështetur ndërmarrjet 
vendëse. Me kalimin e kohës, jeniçerët ktheheshin shpesh në mjete të mbrojtjes ushtarake 
për popullsitë vendëse kundër kërkesave shtrënguese të të shquarve dhe forcave të 
leventëve. 
 
E lidhur ngushtë me rënien e qeverisjes osmane në nivel lokal ishte ngritja e ulemasë si 
administratorë kryesorë të Perandorisë. Vetëm ulemaja kishte një organizim të gjerë në 
mbarë Perandorinë, me rrethet gjyqësore (kazatë) të përbërë nga kadinjtë dhe naipët që 
mund të merrnin përsipër detyrat e njerëzve të klasave perandorake e financiare. Kështu 
në kohën e shpërbërjes, detyrat e ushtruara nga kadinjtë në shekullin e gjashtëmbëdhjetë 
u bënë të pashmangshme. Ata u bënë përgjegjësit kryesorë të autoritetit dhe vepronin për 
të mbrojtur masat e popullit kundër ndikimeve më të këqija të shpërbërjes së qeverisjes 
osmane. Ata vepronin gjithashtu për të organizuar e siguruar të gjitha shërbimet e 
nevojshme nga anëtarët e miletit mysliman që u siguroheshin jomyslimanëve nga miletet 
e tyre përkatëse. 
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Në të vërtetë, ishte pikërisht kjo nënstrukturë tradicionale për shoqërinë e Lindjes së 
Mesme që u ngrit me kadinjtë për të mbushur hendekun e lënë nga sistemi osman në 
rënie dhe për të përbërë një faktor të katërt qëndrueshmërie në Perandorinë që po merrte 
fund. Sfera e veprimtarisë së qeverisë u kishte lënë gjithmonë shumëçka në dorë mileteve 
dhe ata vazhdonin të siguronin shkolla, drejtësi, shërbime shoqërore e të tjera si këto. Po 
në gjithë këtë ata bënin atë që kishin bërë gjithmonë, me të vetmin ndryshim të rritjes së 
rëndësisë së veprimeve të tyre për mirëqenien e shtetasve. Hapësira që u zgjerua më 
shumë ishte ajo e esnafëve. Kjo ishte mjaft e natyrshme, pasi ata kishin përfshirë 
gjithmonë shumë anëtarë të klasës qeverisëse dhe kishin bashkëvepruar me qeverinë në 
fushën ekonomike. Tani esnafët vepronin si lidhje administrative mes qeverisë dhe 
popullsisë së qyteteve, duke imponuar rregullat e qeverisë, duke çmuar e mbledhur taksa, 
duke bashkëvepruar me përpjekjet e qeverisë për të bërë të detyrueshme rregullimet e 
çmimeve e të pagave në përpjekje të kota për të vënë nën kontroll inflacionin, si dhe duke 
i siguruar qeverisë shërbimet e nevojshme. Në këtë mënyrë esnafët, si vetë ashtu edhe në 
bashkëpunim me miletet, siguronin bërthamat autonome të qeverisjes lokale që në formë 
të ndryshme, mungonte në shoqërinë e vonshme osmane.1 
 
Sigurisht që aftësia e esnafëve për të përmbushur detyrat e tyre u dobësua nga rënia që po 
pësonin dalëngadalë tregtia dhe industria osmane. Kontrolli i deteve lindorë kaloi nga 
duart e portugezëve në flotat detare shumë më të fuqishme të Anglisë e të Hollandës; dhe 
me ndihmën e safavidëve, nuk shkoi gjatë dhe mallrat e Indisë e të Kinës filluan të 
kapërcejnë përmes Iranit e Kavkazit, matanë territoreve të Muskovit, apo përreth Afrikës 
jugore për në Evropë, duke i dhënë kështu plotësisht fund tregtisë mes Lindjes dhe 
Perëndimit nëpërmjet Lindjes së Mesme. Flotat tregtare të Evropës tani sundonin edhe 
Mesdheun, duke vënë nën kontroll tregtinë osmane nga Evropa apo për në Evropë dhe 
duke e pakësuar kështu komunikimin e osmanëve me Egjiptin dhe Afrikën e veriut, të 
cilat u bënë autonome dhe thuajse të pavarura. Rusia tashmë në kontroll të pellgut të 
Vollgës dhe të Kavkazit verior, mori përsipër rolin e luajtur më parë nga tregtarët osmanë 
për të vepruar si ndërmjetës për tregtinë mes Evropës dhe Azisë qendrore. Në këtë 
mënyrë Perandoria Osmane ishte lënë në izolim të plotë ekonomik dhe i ishte nënshtruar 
fuqisë tregtare në zgjerim të Evropës, tregtarët e së cilës përdornin kapitulacionet për të 
shtrydhur tregtarët osmanë dhe për të përpirë nga Perandoria lëndët e para, aq thelbësore 
për fabrikantët. Mirëpo esnafët osmanë u përgjigjën duke u bërë edhe më shtrëngues në 
rregullimet e tyre, duke përdorur lidhjet e tyre me qeverinë për të ruajtur atë tregti e 
industri vendëse që kishte mbetur për anëtarët dhe fëmijët e tyre, duke penguar lëvizjet e 
brendshme të punëtorëve e të teknikave të reja që mund t’u kishin mundësuar atyre të 
mbroheshin dhe të konkuronin me manifakturat e Evropës. Kështu ndërsa ndihmonin për 
të organizuar dhe për të mbrojtur shoqërinë e qyteteve, ata i prenë udhën rritjes së një 
shpirti konkurues dhe e penguan Perandorinë Osmane nga ndjekja e Evropës në 
përshtatjen ndaj kushteve të reja ekonomike të kohës. 
 
 

                                                 
1 G. Baer, “The Structure of Turkish Guilds and Its Significance for Ottoman Social History”, Proceedings 
of the Israel Academy of Sciences and Humanities, IV/10, f. 176 – 196; idem, “The Administrative, 
Economic and Social Functions of Turkish Guilds”, IJMES, I (1970), 28 – 50. 
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Zhvillimet kulturore 
 
Shthurja politike dhe ekonomike nuk u ndoq nga ndonjë rënie në shumicën e fushave të 
kulturës. Përkundrazi tani që sulltanët po përqendronin vëmendjen në çështje që mund të 
nxisnin e vinin në jetë në pallatin e tyre pa shmangien e veprimtarive ushtarake dhe 
politike, si dhe me ministrat e guvernatorët që si gjithmonë, përpiqeshin të konkuronin 
me zotërinjtë të tyre, u shfaqën shumë figura të mëdha kulturore gjatë shekujve të gjatë të 
shpërbërjes, megjithëse gjallëria e epokës klasike, ndoshta u dobësua ndërsa çrregullsitë 
në rritje ndikonin mbi klasat shoqërore. 
 
 
Shekulli i shtatëmbëdhjetë 
 
Përkrahja e të mëdhenjve dhe e të pushtetshmëve nxorri në dritë me bollëk poezinë dhe 
prozën e oborrit. Shkollat e themeluara nga Bakiu e Fuzuliu një shekull më herët, 
vazhduan të mbizotërojnë edhe gjatë shekullit të shtatëmbëdhjetë, duke nxjerrë në pah, 
me kalimin e kohës, tradita të shquara, të mbështetura në ndikimin pers e turk, ndërsa ky i 
fundit do të triumfonte dalëngadalë mbi të parin. Si rrjedhojë, pati një rënie në stilin 
romantik mesnevi, i cili ishte i kufizuar kryesisht në vepra të shkurtra me përmbajtje 
etike, didaktike e anekdotale, ndërsa kasideja turke u bë mjeti më i lartë i të shprehurit 
poetik. 
 
Poeti më i rëndësishëm i shekullit të shtatëmbëdhjetë ishte Nefiu (1582 – 1636), që 
krahas vazhdimit të traditës së krijuar nga ndikimi pers, përsosi formën e kasidesë. Për 
fëmijërinë e tij dimë shumë pak, veç asaj se lindi pranë Erzurumit në një familje sunite, 
megjithëse në një territor që në atë kohë ishte kryesisht shiit apo heterodoks. Pasi hyri në 
shërbim të Kujuxhu Murat pashait gjatë fushaëts së tij kundër xhelalinjve, ai u kthye me 
zotërinë e tij në Stamboll, për t’i shërbyer atij si llogaritar. Më pas ai u mundua të 
sigurojë përkrahje për poezinë e tij tek tre sulltanët pasardhës, Ahmeti I, Osmani II dhe 
Murati IV. Më në fund Murati IV e pranoi dhe e përkrahu veprën e tij. Në shkëmbim të 
kësaj, Nefiu e lëvdoi sulltanin në një radhë kasidesh të mrekullueshme. Nefiu ishte 
gjithashtu edhe satirist. Ai ia nënshtroi shumë nga figurat e mëdha të kohës së tij 
ekspozimeve qesharake të hidhura e thumbuese, duke vënë në dukje korrupsionin dhe 
nepotizmin që mbizotëronte. Si pasojë, ai iu nënshtrua periudhave të shpeshta të 
dëbimeve e rikthimeve të vazhdueshme, derisa më në fund u mbyt me urdhër të 
kryevezirit, Bajram pashait. 
 
Në krye të oponencës ndaj shkollës së Nefiut ishte shejhulislami Zekerijazade Jahja 
efendiu (1552 – 1644), që qëndroi në post në tri periudha (1622 – 1623, 1625 – 1632, 
1634 – 1644). Ai synoi ta udhëheqë poezinë osmane larg kufizimeve e formave të 
imponuara nga shkolla perse dhe të zhvillojë origjinalitetin e temës së ndjenjës, ndërsa 
ndau me të tjerë përpjekjen për të zhvilluar kasidenë, si mjetin kryesor të të shprehurit 
poetik osman. Duke qenë vetë bir i një shejhulislami, Zekerija efendiut (vdekur më 
1593), ai u gjend “drejtpërdrejt në një epokë, kur korrupsioni ishte bërë rregull, me 
dhuntinë e një mendjemprehtësie largpamëse dhe i pajisur me një magjepsje të 
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papërballueshme të stilit.”1 Duke shoqëruar Muratin IV në ekspeditën e tij për në Bagdad, 
ai shkruajti disa nga vargjet e tij më të bukura për të dëfryer sulltanin, duke fituar kështu 
nderin e fundit të jetës së tij. Poezia e tij përmbante figura të frymëzuara nga vetë 
vëzhgimet e jetës dhe të natyrës, në vend të metaforave tradicionale, të përdorura nga 
paraardhësit dhe bashkëkohësit e tij, duke krijuar kështu një lidhje me shkrimtarë të 
vonshëm, veçanërisht në të zhvilluarit e poezisë lirike të quajtur “gazel”, në një formë të 
hirshme, subjektive e të brishtë. 
 
Shkrimtari që e çoi ndikimin pers në poezinë e oborrit osman si në majën, ashtu edhe në 
fundin e saj, ishte Jusuf Nabiu (1642 – 1712), që u pranua në shërbimin e shkruesisë të 
njërit prej ministrave të preferuar të Mehmetit IV, Musahip Mustafa efendiut. Ai ishte një 
njeri shumë i ditur, që i kishte mësuar me rrënjë letërsinë arabe e perse, si dhe shkencat 
fetare. Nabiu e tregoi thellësinë e tij të pazakontë të të mësuarit në poezitë e tij, të cilat 
ishin shembuj të rrallë të teknikës e të stilit, pavarësisht nga forma e përdorur. Ai i preku 
jo vetëm të gjitha temat tradicionale si feja, filozofia, romanca, dashuria, vera dhe 
misticizmi, por shkroi edhe biografi, histori (“Tarih-i Kaminça”, një përshkrim mbi 
marrjen e Podoljas nga Ahmet Qypriliu në vitin 1672), prozë (“Münşeat”, përmbledhja e 
letrave të tij), si dhe gjeografi e letërsi udhëtimesh (“Tuhfetü’l-Harameyn”, një përshkrim 
i pelegrinazhit të tij në Qytetet e Shenjtë), duke zhvilluar një emër të mirë si mjeshtër në 
punën e tij. 
 
Në fushën e prozës, në letërsinë e shekullit të shtatëmbëdhjetë, Perandoria Osmane nxorri 
dy ndër stilistët e saj më të mëdhenj, Qatip Çelebinë dhe Evlija Çelebinë. Ndoshta më i 
madhi i të gjithë shkrimtarëve shekullarë osmanë, të paktën në drejtim të larmisë së 
interesave dhe të thellësisë së dijeve të përfituara e të kërkimeve të bëra, ishte 
enciklopedisti Mustafa ibn Abdullah, i njohur si Qatip Çelebija apo Haxhi Halifeja (1609 
– 1657). Disa besojnë se emri i atit të tij, Abdullah, tregon se ai nuk ka qenë mysliman, 
por ka prova të forta historike sipas të cilave babai i tij në të vërtetë ishte mysliman, 
ushtar në ushtrinë e Muratit IV. Mustafai i ri mori një pjesë të madhe të arsimimit dhe të 
përvojës së hershme në kompaninë e të atit, duke e ndjekur atë në ekspeditat për në 
Bagdad e Erzurum, duke fituar kështu pasionin për çështjet ushtarake, si dhe për 
udhëtimin e gjeografinë, të shfaqura në shumë nga veprat e tij të mëvonshme. Pas vdekjes 
së të atit, ai hyri në shërbim të Muratit IV si shkrues (qatip), ndërsa më vonë u ngjit në 
rangun e kallfës, duke përfituar në këtë mënyrë epitetet nëpërmjet të cilëve u bë i njohur 
në veprat e tij. Duke qenë një dashurues i vërtetë i librave, ai u këshillua me të gjithë 
librat dhe dorëshkrimet që mundi të gjente gjatë udhëtimeve të tij dhe mblodhi atë sasi të 
dhënash që do ta bënte atë njeriun më të ditur të kohës. Dashuria e tij për librat u shfaq në 
veprën e tij madhështore, “Keşfu’z-Zunûn an-Esâmî’u’l-Kütüb vel-Fünûn” (Shqyrtim i 
mendimeve të emërtimeve të librave e të shkencave). Kjo vepër ishte një paraqitje e 
biografive të shkrimtarëve më të rëndësishëm të botës lindore në atë kohë, bashkë me 
listat e përshkrimeve të mbi 1500 librave që ata kishin shkruar në turqisht, persisht dhe në 
arabisht; çka ishte pa dyshim një regjistrim i plotë i përsosmërisë kulturore islame. 
 

                                                 
1 Gibb, “Ottoman Poetry”, III, 273. 
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Në mënyrë të ngjashme, vepra e tij “Xhihannumâ” (Vëzhgim i botës), ishte një përpilim 
gjithëpërfshirës i njohurive gjeografike të kohës së tij, të marra jo vetëm nga udhëtarët 
dhe gjeografët myslimanë, por edhe nga shkrues evropianë, si G. Merkatori e L. Hondiusi 
nga veprat e Orteliusit dhe Kluveriusit. Në fushën e historisë vepra “Fezleke” 
(Përmbledhje) sjell një përshkrim të hollësishëm të historisë osmane nga viti 1591 deri 
më 1655, përfshirë biografitë e figurave kryesore, shpesh mbështetur në njohuri dhe 
përvojë vetjake. Vepra e tij “Tuhfetü’l-Kibâr fî Asfâri’l-Bihâr” (Dhurata e të mëdhenjve 
në ekspeditat detare), përshkruan Mesdheun dhe ishujt e tij nën sundimin osman, si dhe 
fushatat kryesore detare osmane deri në vitin 1651. Ajo përmban biografi të heronjve të 
mëdhenj detarë osmanë, si dhe përshkrime të flotës osmane dhe depove të armatimit detar 
të kohës së tij. Vepra tjetër “Takvimu’t-Tevarih” (Kalendar i datave), shërben thuajse si 
një tregues për veprat e tjera të tij. Ajo përmban një kronologji të ngjarjeve kryesore të 
historisë së botës që nga Krijimi deri në kohën e Profetit dhe pastaj deri në vitin 1648, 
duke shtuar emrat dhe datat e dinastive kryesore të botës e të sulltanëve të mëdhenj, të 
kryevezirëve e të pushtetarëve të tjerë kryesorë të Perandorisë Osmane gjer në 
mbretërimin e Mehmetit IV. Qatip Çelebija ishte njëri ndër të parët shkrimtarë osmanë që 
pati një njohje e vetëdije domethënëse për Evropën. Ndryshe nga bashkëkohësit e tij, ai 
duket ta ketë marrë këtë njohje me respekt e vlerësim, duke treguar dëshirën që edhe bota 
e tij të mishëronte atë që ishte më e mira në dijet dhe përparimet e të tjerëve. 
 
Shekulli i shtatëmbëdhjetë nxorri gjithashtu epikën më madhështore islame të udhëtimit, 
veprën e titulluar “Seyahatname” (Libri i udhëtimeve), të Evlija Çelebisë (1614 – 1682). 
Evlijai, i lindur në Stamboll, ka sqaruar se familja e tij ishte vendosur në Kytahja qysh 
përpara kohës së osmanëve. Ajo ishte zhvendosur për në Stamboll pas përpjekjes së 
Mehmetit II për të rikolonizuar qytetin pas pushtimit të tij, por duke mbajtur gjithmonë 
pasuri të mëdha në pronësi toke në Anadolli. Babai i tij, Dervish Mehmet Zili efendiu, 
ishte kryeargjendar (kuyumcu başı) në Pallatin e Topkapësë, si dhe kryetar i esnafit të 
argjendarëve, i cili me lidhjet e tij me sufistët, ishte qendra e artizanëve të ardhur në 
Stamboll nga mbarë bota islame. Kështu Evlijai i ri ishte edukuar me etjen për të 
panjohurën; etje kjo që do ta sundonte gjithë jetën e tij. Nëna e tij ishte një grua Abaza, e 
sjellë në pallat nga Ahmeti I. Ajo i ishte dhënë kryeargjendarit si shpërblim për shërbimet 
e tij. Ajo duket se ka pasur lidhje farefisnore me kryevezirin Melek Ahmet pasha, si dhe 
me Ibshir Mustafa pashain, në shërbim të të cilëve do të hynte më vonë Evlijai i ri që do 
të zhvillonte edhe shumë udhëtime. Ai mori arsimimin tradicional mysliman të 
medresesë, u bë një poet e këngëtar i shkëlqyer dhe hyri në shërbimin e sulltanit si shatër, 
pas ndërmjetësimit të të afërmve të tij. Mirëpo duket se ai u ndie i kufizuar e i zhgënjyer 
nga shërbimi në pallat dhe pas katër vjetësh mori lejen e Muratit IV për t’iu bashkuar 
korpusit të spahinjve, pak para ekspeditës së sulltanit për në Bagdad, duke siguruar 
kështu mundësinë për të dalë e për të shetitur nëpër botë, gjë që ai e kishte ëndërruar prej 
një kohe të gjatë. 
 
Duke shoqëruar Evilja Çelebinë, ne kemi mundësi të marrim pjesë jo vetëm në udhëtimet 
e tij, por edhe në të papriturat e jetës së tij. Duke filluar që në vitin 1639, spahiu i ri kreu 
disa udhëtime për në Anadoll, i ngarkuar me misione zyrtare. Ai bëri udhëtime të 
shkurtra në vende si Kytahja, Manisa, Bursa dhe Izmiti. Udhëtimi i parë i rëndësishëm i 
tij ishte në shpurën e birit të adoptuar të të atit, Ketenxhi Omer pashait, me të cilin shkoi 
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në Trabzon, ku Omeri ishte emëruar guvernator, duke lundruar nëpër Detin e Zi dhe 
pastaj duke udhëtuar gjerë e gjatë në Anadollin lindor. Kohë pas kohe, Evlijai e linte 
zotërinë e tij për të shkuar vetë në Anapa (me pretekstin për të mbledhur taksa). Pastaj ai 
shkoi në kështjellën e Azovit, ku mori pjesë në rrethimin osman (prill 1641) kundër 
rusëve. Ai u kthye me ushtrinë për në Krime, duke marrë pjesë në rrethimin e dytë të 
Azovit me hanin e Krimesë, duke kaluar dimrin me të në Bahçesaraj përpara kthimit në 
Stamboll me rrugë detare. Ai vuajti aq shumë nga stuhitë, saqë më vonë kur u caktua të 
shoqëronte Jusuf pashain në ekspeditën e Kretës (1645), përdori pretekste të ndryshme 
për të qëndruar në shtëpi, ndërsa më vonë ai e përshkroi këtë ekspeditë në veprën e tij 
“Seyahatname”, duke u mbështetur në të dhënat e siguruara nga të tjerët. Evlijai shoqëroi 
xhaxhain e tij Defterdarzade Mehmet pashain, kur ky i fundit u bë guvernator në 
Erzurum, duke shërbyer si muezin i tij dhe më vonë gjithashtu si tagrambledhës i doganës 
në Erzurum. Përsëri ai shfrytëzoi rastin për të udhëtuar gjerë e gjatë, kësaj radhe në 
Anadollin qendror, në rrugën për në Erzurum. Ai gjithashtu shkoi me zotërinë e tij, i 
ngarkuar me shumë misione në Anadollin lindor, duke iu bashkuar fushatave kundër disa 
xhelalinjve dhe duke rënë në duart e njërit prej tyre, të quajtur Kara Hajdarollu, përpara 
se të kthehej në Stamboll në vitin 1648. 

Evlijai qëndroi në Stamboll për dy vjet, mesa duket për t’u marrë me detyrimet familjare 
pas vdekjes së të atit. Mirëpo dëshira e tij e madhe për të udhëtuar vazhdoi dhe kur 
Myrteza pashai u emërua guvernator në Damask, Evlijai u bashkua me shpurën e tij si 
tagrambledhës e lajmëtar, duke udhëtuar gjerësisht në Siri e Palestinë, si dhe në pjesë të 
Anadollit qendror përpara se të kthehej në Stamboll kur Myrtezai u shkarkua nga detyra. 
Ai kaloi 20 vjet në shërbim të xhaxhait tjetër të tij, Melek Ahmet pashait, ndërsa ky i 
fundit ishte guvernator i Oxhzakovit (Özü), Rumelisë, Vanit, Dijarbekirit dhe përsëri i 
Oxhzakovit, si dhe gjatë kohë së shkurtër që ai ushtroi veprimtarinë e tij si kryevezir 
(1650 – 1651). Ai udhëtoi përsëri gjerësisht përmes Ballkanit, si dhe në Anadoll, për të 
parë ato vende që nuk i kishte parë më parë, duke marrë pjesë gjithashtu në udhëtimin e 
Mehmetit IV përmes Bursës, Gelibollusë dhe Çanakkalasë. Në vitin 1668, ai shoqëri 
princin e ri të Moldavisë nga Stambolli për në Jashi, duke u bërë dëshmitar i betejës së tij 
me princin e Vllahisë dhe duke kalëruar me tartarët e Krimesë që po e mbështesnin 
princin në fjalë në emër të sulltanit. Në vitet 1669 dhe 1670, ai udhëtoi për në Bosnjë, 
ndërsa Melek Ahmeti ishte atje guvernator. Pastaj ai shoqëroi Fadil Ahmet pashain në 
ekspeditën e tij kundër Austrisë, duke shkuar me Kara Mehmet pashain që ishte dërguar 
ambasadorin në Vjenë pas Traktatit të Vasvarit. Evlijai bën të ditur se gjatë kohës që ishte 
në Vjenë ka takuar Montekukolin (Montecuccoli), si dhe perandorin Leopold I dhe se 
prej tyre siguroi një pasaportë që i mundësoi të udhëtonte në Spanjë, Hollandë, 
Brandenburg, Danimarkë e në vende të tjera; por ai nuk na ka dhënë informacione mbi 
këtë udhëtim dhe kjo përbën shkak për të ngritur dyshime. Ai udhëtoi shumë përmes 
Hungarisë si nëpunës i numërimit të popullsisë, përmes principatave për në Krime, për 
t’u bërë dëshmitar i betejave të Mehmet Girajit me kozakët, përmes Kavkazit për në 
brigjet e Kaspikut në Dagestan, pastaj është kthyer tatëpjetë Vollgës për në Krime, ku ai 
kaloi disa kohë përpara se të kthehej në Stamboll. 
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Vitet e fundit të jetës së tij, Evlijai i kaloi duke parë ato pjesë të Perandorisë që nuk kishte 
mundur t’i shihte më herët. Në fund të vitit 1669, ai kaloi përmes Trakisë dhe 
Maqedonisë, pastaj përmes Thesalisë e Moresë, duke lundruar për në Kretë dhe duke u 
bërë dëshmitar i rrethimit dhe pushtimit të Kandisë përpara kthimit në Stamboll 
nëpërmjet Shqipërisë dhe brigjeve të Adriatikut (janar 1670). Së fundi, ai vazhdoi me 
pelegrinazhin e tij të parë dhe të fundit për në Qytetet e Shenjta, duke kaluar përmes 
Anadollit perëndimor, pastaj duke lundruar nëpërmjet Egjeut lindor dhe Mesdheut lindor, 
duke vizituar Sakëzin, Sisamin (Samosin), Istankëjin dhe Rodin, duke zbritur në Kiliki 
dhe duke kaluar përmes Adanasë, Marashit, Ajntapit dhe Kilisit në rrugën e tij për në Siri. 
Pasi u bashkua me karvanin sirian të pelegrinazhit, ai shkoi në Mekë dhe u kthye më pas 
me karvanin e pelegrinëve egjiptianë për në Kajro, ku qëndroi për 8 vjet. Ai vizitoi më 
pas gjerësisht Sudanin dhe Abisininë, si dhe të gjitha pjesët e Egjiptit. Ai u kthye në 
Stamboll në vitin 1680 dhe i kaloi më pas tre vitet e fundi të jetës së tij duke mbledhur të 
gjithë shënimet dhe vëzhgimet që kishte bërë. 

Vetë vepra “Seyahatname” që neve na është lënë në 10 vëllime (botuar në Stamboll mes 
viteve 1897 dhe 1938), paraqet në hollësi të mëdha vëzhgimet e bëra nga Evlijai ndaj 
njerëzve, ndërtesave, qyteteve dhe ngjarjeve në vendet që ai vizitoi gjatë gjithë jetës së 
tij. Rrëfimet e tij mbi jetën dhe organizimin e saj në qytete, mbi monumentet osmane që 
janë shkatërruar prej kohësh, përbëjnë regjistrime të vetme në llojin e tyre për një 
qytetërim, traditat dhe mënyra e jetesës së të cilit janë regjistruar në mënyrë shumë të 
varfër në tekste të tjerë. Për shkak se ka përdorur shumë vepra në arabisht e në turqisht, si 
dhe vëzhgime të miqve dhe të afërmve për të plotësuar vëzhgimet e veta, Evlijai, 
nganjëherë është akuzuar për stisje udhëtimesh që ai nuk i bëri kurrë, veçanërisht ato në 
Ballkan dhe në Evropën perëndimore. Mirëpo duke përjashtuar rastet e përmendura, 
krahasimi i kujdesshëm me burime të tjera i hollësive që na sjell vepra “Seyahatname”, 
tregon një lloj thellësie dhe besueshmërie që mund të fitoheshin vetëm nga prania dhe 
pjesëmarrja vetjake.1 

Historiografia osmane, gjatë shekullit të shtatëmbëdhjetë, ka shfaqur tre aspekte të 
ndryshëm. I pari, ai tradicional, ka të bëjë me kronikat e hartuara nga zyrtarë osmanë apo 
shkrues privatë që u shërbenin zyrtarëve, të cilët përmblodhën ngjarjet e kohës së tyre në 
mënyrën më të mirë që patën mundësi, të ndihmuar herë pas here edhe nga të dhënat 
gojore, dokumentet dhe burime të tjera. Kjo traditë ishte nisur që një shekull më parë nga 
hoxhë Sadudini (Hoca Saduddin) dhe nga Idris Bitlisiu. Një ndër kronikanët më të mirë 
të këtij lloji, Ibrahim Peçeviu (1574 – 1650), i afërm i Sokolli Mehmetit dhe shkrues në 
vise të ndryshme të Ballkanit, hartoi një rrëfim të hollësishëm të historisë dhe jetës së 
Perandorisë që nga ngjitja në fron e Sulejman Ligjvënësit e deri tek ajo e Mehmetit IV 
(1591 – 1648), duke sjellë të dhëna veçanërisht të rëndësishme, të nxjerra nga përvoja e 
tij në Stamboll dhe në Ballkan. Kara Çelebizade Abdylaziz efendiu (1591 – 1653), 
kaziasker i Rumelisë (1648 – 1650) dhe shejhulislam për një kohë të shkurtër (1650), 
përpara se të kalonte shumë vite në mërgim të detyruar për shkak të kriticizmit të tij ndaj 
                                                 
1 Studimet monografike më të mira mbi Evlija Çelebinë janë: Meşkure Eren, “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi 
Birinci Cildinin Kaynakları Üzerinde bir Araştırma” (Një studim mbi burimet e vëllimit të parë të librit të 
udhëtimeveve të Evlija Çelebisë), İstanbul, 1960; M Cavid Baysun, “Evliya Çelebi”, IA, IV, 400 – 412; F. 
Taeschner, “Osmanlılarda Coğrafya” (Gjeografia tek osmanët), Türkiyat Mecmuası, 2 (1928) 301 – 306. 



 348 

sulltanit mbi problemet e shtetit, la të shkruar një histori të gjerë të Islamit, nën titullin 
“Ravzatu’l-Abrar”, me të dhëna të shumta për kohën e tij që nga ngjitja në fron e 
Mehmetit IV, deri në vitin e fundit para vdekjes së tij (1648 – 1657), përfshirë një histori 
të fushatës së Bagdadit, të organizuar nga Murati IV. Pati shumë vepra të tjera me interes 
të përgjithshëm e të veçantë, si dhe biografi të anëtarëve të klasës qeverisëse osmane. 
 
Historiografia osmane e shekullit të shtatëmbëdhjetë u pasurua me hapjen e postit të 
kronikanit zyrtar të oborrit (vakanüvislik), me nismën e kryevezirit Amxhazade Hysejin 
Qyprili pashait që qeverisi nga viti 1697 deri në vitin 1702. Kronikani i oborrit në 
koncept nuk ishte një historian i vërtetë që përzgjedh, çmon e vlerëson të dhënat, por 
thjesht një regjistrues i veprimtarive të sulltanit dhe i ngjarjeve me interes për të dhe për 
ata rreth tij, në formën e një “libri ditësh” apo ditari (ceride-i yevmiye), si një udhëzues i 
përshtatshëm i ngjarjeve të shkuara për ata që ishin në pushtet.1 Posti i kronikanit të 
oborrit u ngrit si një seksion i veçantë i Arkivit të Këshillit Perandorak, në mënyrë që 
kronikani të mund të përdorte në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të menjëhershme regjistrat 
e Myhimesë të vendimeve të këshillit, si dhe dokumentet e tjerë të rëndësishëm shtetërorë 
dhe të mund t’i shkruante apo t’i përmblidhte ato përpara se të humbisnin apo të 
prisheshin.2 
 
Sidoqoftë konceptimi shumë i kufizuar i këtij posti u kapërcye shpejt. Ai që e mori 
përsipër i pari këtë detyrë, ishte Mustafa Naima efendiu (1665 – 1716), një ndër më të 
mëdhenjtë e një radhe historianësh të oborrit që do të vazhdonte ta trashëgonte këtë 
detyrë me disa shkëputje, deri në shekullin e tetëmbëdhjetë. Mustafa Naim efendiu kishte 
lindur në Halep. Babai i tij kishte qenë komandant i garnizonit vendës të jeniçerëve, si 
dhe një politikan i fuqishëm e figurë e rëndësishme ushtarake në atë zonë. Mustafai i ri i 
kaloi vitet e tij të hershëm në begati dhe mori një arsimim të mirë në medrese përpara se 
të shkonte në Stamboll në një moshë më të madhe (1688). Ai shfrytëzoi ndikimin e të atit 
për të hyrë në pallat, ku shërbeu si një ndër sekretarët e kryeeunukut, duke e ndihmuar atë 
për të administruar të ardhurat e fondacioneve të bamirësisë të Qyteteve të Shenjtë dhe 
mori pjesë gjithashtu në aleancat e palëve dhe grindjet e kohës. Mustafai veproi 
gjithashtu si çirak i shkruesisë dhe vazhdoi studimet islame në xhaminë “Bajezit”, aty 
pranë ku ai u specializua për letërsinë, astrologjinë dhe historinë, derisa më në fund 
mundi të hynte në institucionin e Kalemijes (Kalemiye), duke u bërë shkrues në Arkivin e 
Këshillit Perandorak. Ai u mor në mbrojtje nga Amxhazade Hysejin Qyprili pashai që po 
ruante një emër të mirë, mes të tjerash, duke nxitur e përkrahur punën e njerëzve të 
mësuar. Mes tyre përfshiheshin poeti i famshëm dhe kryeqatipi Rami efendiu (më vonë 
pasha), si dhe kaziaskeri i Rumelisë, Jahja Çelebija. Anëtarë të shtëpive të tilla të mëdha 
kujdeseshin për njëri-tjetrin përmes diktatit normal të intisapit apo të “përkatësisë ndaj 
njëri-tjetrit” dhe ndikimi i Rami efendiut i mundësoi shpejt Naimait që të hynte në 
korporatën e shkruesisë, ku ai u emërua në poste të ndryshme skribale dhe së fundi, u 
caktua si kronikani i parë zyrtar oborrit (vanüvis). Edhe pas rënies së Hysejin pashait si 
kryevezir, Naimai e ruajti postin e tij për njëfarë kohe, pasi edhe dy kryevezirët që pasuan 

                                                 
1 Raşit, III, 7; V, 449. 

2 Thomas, “Naima”, f. 36 – 42. 
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kishin lidhje me të njëjtën familje, por me marrjen e detyrës së kryevezirit nga Balltaxhi 
Mehmet pashai në fillim të mbretërimit të Ahmetiti III (1704 – 1706), një familje e re 
erdhi në pushtet. Mehmet Rashiti u bë kronikan i oborrit dhe Naimai, sikurse edhe të 
tjerët në shtëpinë e Hysejin pashait, ra nga pozita dhe u dëbua në Bursa për njëfarë kohe. 
Sidoqoftë për shkak të ndikimit të miqve e të afërmve të tjerë të tij, ai arriti të ruajë 
vendin e tij në korporatën e shkruesisë. Gjatë 12 viteve të fundit të jetës, ai arriti rangun e 
haxhegjanit (hacegân) dhe zuri poste shumë të rëndësishme të hapura për të dhe për 
njerëzit e tij, ndërsa e braktisi veprimtarinë e tij si historian që i dhuroi emër të 
përjetshëm. 
 
Ndoshta arsyeja kryesore që vepra e tij “Ravzatu’l-Hüseyin fî Hulasat Ahbar el-
Hafikayn”, u bë një sinor i vërtetë në historiografinë osmane, është se ndërsa Naimai vuri 
në vend dëshirën e zotërisë së tij për të mbajtur një ditar të ngjarjeve, shkruajti gjithashtu 
edhe për ngjarjet para kohës së tij, nga viti 1591, deri në vitin 1660. Vepra e tij, e 
shpenguar nga ndjeshmëritë e kohës, merret në shqyrtim dhe sqaronte ngjarjet e 
rëndësishme në bazë të të dhënave të siguruara nga të gjitha burimet që ai kishte mundur 
të gjente, qofshin këto kronika të shkruara më parë, arkiva shtetërore apo përvoja dhe 
vëzhgimet e tij dhe të miqve të tij. Fakti që ky nuk ishte thjesht rastësi, tregohet në 
ekzegjezën e tij të hollësishme mbi shkencën e historisë dhe rolin e historianit: 
 

“Ata duhet të jenë të besueshëm në ato që thonë dhe nuk duhet të bëjnë deklarime 
të marra e të shkruajnë përralla të gënjeshtërta. Nëse nuk e njohin të vërtetën për 
ndonjë çështje të veçantë, ata duhet t’u drejtohen atyre që kanë njohuri të thella 
për të... Ata duhet të mos i përfillin thashethemet shqetësuese që thuhen poshtë e 
përpjetë mes njerëzve të rëndomtë, por duhet të pëlqejnë deklarimet e besueshme 
e të dokumentuara të njerëzve që kanë ditur si të hedhin në letër atë që ka ndodhur 
në të vërtetë... Historianëve u duhet, së pari, të informojnë vetveten prej atyre që 
kanë të dhëna të sakta në lidhje me çështjen në trajtim; të mësojnë se ç’ishin 
rrethanat e caktuara hyjnisht në cilëndo epokë të historisë, se ç’qe ajo që 
mendonin e besonin njerëzit që të ishte rruga më e mirë në hyrjen në luftë e në të 
bërit paqe me armikun, ç’ishin shkaqet dhe dobësitë që sollën në atë kohë fitoren 
apo dështimin... Historianët duhet të flasin drejt e me ndershmëri..., ata nuk duhet 
ta teprojnë... dhe nëse, për të arritur qëllimin e tyre, u duhet të kritikojnë dhe të 
censurojnë njerëz të mëdhenj apo vepra që vlen të lëvdohen, ata nuk duhet të 
tregohen kurrë të padrejtë. Në çdo rast, ata duhet të tregojnë kujdes për të 
paraqitur natyrën e vërtetë të çështjes, pavarësisht se cila është ajo...”1 

 
Naimai përdori shpesh shkrimet e Qatip Çelebisë për të analizuar shkaqet e rënies 
osmane dhe metodat e mjetet e reformës që po përdoreshin në atë kohë. Ai doli në 
përfundimin se struktura osmane mund të ruhej nëpërmjet një baraspeshe mes njerëzve të 
shpatës dhe klasës së tij të penës, duke theksuar se administratorët duhet të veprojnë për 
të penguar shpërdorimet e të ardhurave të tepërta dhe për t’u rikthyer ushtrisë e shtetit 
efektshmërinë më të madhe.2 Naimai theksoi gjithmonë besimin e tij në nevojën për një 
                                                 
1 Thomas, “Naima”, f. 110 – 115, nga “Naima”, I, 4 – 8. 

2 Thomas, “Naima”, f. 73 – 83. 
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udhëheqje të fortë e të efektshme, si ajo që ishte realizuar nga Qyprilinjtë, për të ushtruar 
ndikim mbi sulltanin në interes të shtetit dhe jo për interesa egoiste vetjake apo të palëve 
të caktuara, si dhe për ruajtjen e sulltanit vetë nga këshillat dhe ndikimi i njerëzve që 
vepronin për interesat e tyre. Duke përshkruar me ndershmëri ndikimin e rrogave e 
pensioneve të panumërt që u jepeshin plot njerëzve pa siguruar prej tyre asnjë lloj 
shërbimi, Naimai gjithashtu theksoi pamundësinë praktike për t’i shfuqizuar ato të gjitha, 
pasi kjo do të hidhte në rrugë një pjesë të madhe të klasës qeverisëse. Në vend të kësaj, ai 
këshilloi që vende të tilla punësimi të konfiskoheshin pas vdekjes së mbajtësve të tyre 
dhe që praktika të tilla të shmangeshin në të ardhmen.1 
 
E lidhur shumë ngushtë me analizën e Naimait dhe e njëjtë për nga lloji me “Pasqyrën e 
princërve” në Perëndim, ishte Nasihatname-ja (Letra këshille) që u dorëzohej sunduesve 
e ministrave osmanë duke filluar nga shekulli i gjashtëmbëdhjetë dhe duke vazhduar deri 
vonë në shekullin e shtatëmbëdhjetë. I pari i këtyre teksteve ishte “Asafname” (Libri i 
Asafit, që ishte ministri i urtë e legjendar i mbretit Solomon), shkruar për Sulejman 
Ligjvënësin nga kryeveziri i tij, Lutfi Pashai (1488 – 1563), në një përpjekje për të vënë 
në zbatim vitet e gjata të përvojës dhe studimeve të tij historike për zgjidhjen e 
problemeve të Perandorisë. Sipas Lutfi Pashait, ministri i urtë duhej të ishte i zhveshur 
nga lakmia apo interesat vetjake dhe duhej të bindte sulltanin për rëndësinë e mbrojtjes së 
të drejtave të pronësisë së shtetasve. Lutfiu këshillonte që kryeveziri të ishte i hapur në 
bisedat e tij me sulltanin, pavarësisht nga pasojat dhe se ai duhej mbi të gjitha të 
shmangte dhuratat e të gjitha llojeve. Emërimet duheshin bërë të mbështetura vetëm në 
aftësinë dhe jo sipas politikës e lidhjeve personale. Ankesat ndaj zyrtarëve duheshin 
shqyrtuar me kujdes dhe trajtuar me ndershmëri për të ruajtur integritetin e shtetit. Ai e 
cilësonte, në mënyrë të veçantë, sistemin financiar si bazë të shtetit dhe thoshte se ai 
duhej ruajtur me çdo kusht, nëse kërkohej që shteti të mbijetonte. Shpenzimet duheshin 
kufizuar vetëm në të ardhurat që zotëroheshin. Taksat duheshin mbledhur nga nëpunësit e 
paguar me rrogë (eminët) dhe jo nga fermerët e taksave, pasi këta të fundit i mbanin për 
vete shumicën e atyre që grumbullonin, si dhe duheshin hedhur hapa për të zvogëluar sa 
më shumë që të ishte e mundur ngarkesën e taksave shtesë, në mënyrë që kultivuesit të 
qëndronin dhe të punonin tokat e tyre. 
 
Nasihatname-ja u zhvillua më tej nga Gelibollullu Mustafa Ali efendiu (1541 – 1599), 
gjithashtu, si një historian i shquar që i paraqiti Muratit III tekstin “Mevâ’idu’n-Nefâis fî 
Kava’idi’l-Mecâlis” (Çështje të rralla mbi rregullimet e mbledhjeve), në të cilin 
përshkruheshin shoqëria dhe qeverisja osmane, si jetonin e punonin njerëzit dhe si i 
administronin çështjet anëtarët e klasës qeverisëse, duke këshilluar që në thelb secili të 
mbante vendin e vet dhe të ndiqte rrugët tradicionale. Ajni Ali efendiu, një shkrues i 
thesarit e thesarmbajtës në provincë (në Egjipt) në fillim të shekullit të shtatëmbëdhjetë, i 
paraqiti Ahmetit I një seri vëzhgimesh mbi anë të ndryshme të institucioneve të klasës 
qeverisëse: “Kavanin-i Âl-i Osman der hülâsa-ı mazâmin-i defter-i divan” (Ese mbi 
detyrat dhe rangjet e shërbëtorëve të Shtëpisë së Osmanit), në të cilën përshkruheshin 
qeveria dhe ushtria, me përqendrim të veçantë të vëmendjes tek sistemet e rrogës dhe 
shpërblimit; “Risâle-i Asâkir-i Osman” (Ese mbi ushtarët e Osmanit), që diskutonte 

                                                 
1 Thomas, “Naima”, f. 104. 
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organizimin e shtetit të ushtrisë kapëkullu; “Kanun-u Osmaniye” (Ligji osman), që 
përmblidhte ligjin tradicional osman të krimeve, sistemin e taksave, si dhe statusin dhe 
problemet e rajave; dhe së fundi, “Kanun-u Mali-i Mısır” (Ligji financiar i Egjiptit), që 
përshkruante mënyrën se si vepronte sistemi financiar i Egjiptit gjatë qëndrimit të tij si 
thesarmbajtës në atë vend. Të gjitha këto vëzhgime u paraqitën me nxitjen e kryevezirit 
reformator Kujumxhu Murat Pashait (1606 – 1611). 
 
Ndoshta më i mirënjohuri i këtij lloji ka qenë teksti “Risâle”, i paraqitur tek Murati IV në 
vitin 1631 nga këshilltari i tij i ngushtë, Mustafa Koçi beu, një devshirme shqiptar i 
kthyer në Islam që paraqiti gjithashtu një ese të ngjashme edhe për pasardhësin e Muratit. 
Në thelb Koçi beu ishte themeluesi i ideologjisë së reformës tradicionale osmane, duke 
theksuar fuqinë dhe madhështinë e Perandorisë në kohën e Sulejmanit dhe duke 
përshkruar më pas shkaqet dhe shfaqjet e rënies që nga ajo kohë. Sipas Koçi beut, katër 
ndryshime, të ndërvarur nga njëri-tjetri kishin nxitur rënien: (1) tërheqja e sulltanëve nga 
pjesëmarrja personale në çështjet qeverisëse e ushtarake, (2) rënia e autoritetit të zyrës së 
kryevezirit, (3) dalja në dritë e grupimeve të pallatit e të ministrave, si dhe e palëve apo 
partive dhe (4) përhapja e korrupsionit që erdhi si pasojë, në çdo pjesë të sistemit osman. 
Mbi të gjitha korrupsioni në pallat kishte infektuar gjithë pjesën tjetër të sistemit. Rënia e 
sistemit të timarit, e shprehur me kalimin e shumë timareve në duart e grave, fëmijëve 
dhe të tjerëve që nuk ishin të aftë të shërbenin, kishte shkaktuar dobësimin e ushtrisë, të 
sistemit bujqësor, si dhe të sistemit të qeverisjes provinciale. Efektshmëria e korpusit 
kapëkullu ishte përkeqësuar gjithashtu pasi ky korpus ishte mbushur me parazitë që nuk 
shërbenin dhe kjo kishte çuar në humbje të rënda në beteja e territore. Madje edhe 
ulemaja kishte hyrë në procesin e rënies, sepse emërimet nuk bëheshin më në përputhje 
me aftësitë, njohuritë dhe vjetërsinë në detyrë dhe për këtë arsye shumë gjykatës i 
përdornin pozitat e tyre në përfitim të vet dhe jo të shtetasve. Të ardhurat që i vinin më 
parë thesarit nga taksat e fermave tani po humbisnin, ndërsa trojet perandorake po 
tjetërsoheshin vazhdimisht si fondacione apo pronë private, në përfitim të gjerë të klasës 
qeverisëse. Si rrjedhojë, rënia e të ardhurave të lidhura me shpenzimet ishte përballuar 
nëpërmjet ngritjes së taksave ndaj fshatarëve, të cilët duke mos e përballuar dot një 
shtypje të tillë, ishin larguar nga tokat e tyre, duke sjellë humbje të mëtejshme në ushqim 
dhe të holla për Perandorinë. Në një gjendje të tillë, kjo Perandori dhe institucionet e saj 
mund të përtëriheshin vetëm nëse sulltani do të vepronte me vendosmëri. 
 
Paralajmërimet e Koçi beut u përsëritën në veprën “Düsturü’l-amel fî ıslahu’l-halal” 
(Kodi i praktikës për reformimin e mangësive), shkruar në vitin 1656 nga Qatip Çelebija, 
në përgjigje të kërkesës së Mehmetit IV për arsyet e deficiteve të vazhdueshme në 
financat perandorake. Sipas Qatip Çelebisë, Perandoria Osmane, sikurse shtetet e tjerë, i 
ishte nënshtruar ecurisë normale të zhvillimit të fuqishëm, të arritjes në majë dhe të rënies 
së ngadaltë, por kohëzgjatja për secilën nga këto shkallë ndryshonte sipas urtësisë dhe 
veprimit të udhëheqësve të saj. Perandoria Osmane ndodhej në shkallën e dytë dhe dukej 
e gatshme për të rënë në të tretën, por për shkak të themeleve të forta, mbi të cilat ishte 
ngritur sistemi osman, ajo ishte ende e fortë dhe mund të gjendeshin rrugë për ta 
shmangur shkallën finale edhe për shumë shekuj. 
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Forca e sistemit osman qëndronte në tre trupa: kultivuesit, ushtria dhe thesari. Secili prej 
tyre paraqiste faza të ndryshme të zhvillimit të shtetit. Në shkallën e parë, fshatarët ishin 
mbrojtur nga shtypja dhe kështu të korrat dhe të ardhurat e mbledhura nga taksat kishin 
qenë të larta dhe të gjithë kishin gëzuar mirëqenie. Faza e dytë kishte nisur kur 
mbingarkesa me taksa dhe shqetësimet kishin shkaktuar që shumë fshatarë të largoheshin 
nga tokat e tyre për në qytete, duke i lënë fshatrat djerrë dhe duke i mbipopulluar qytetet. 
Kjo ishte shkaktuar kryesisht nga sistemi i pagesës (bahşiş) ndaj zyrtarëve të vjetër, në 
shkëmbim të emërimeve; që do të thotë se çdo zyrtar ishte i detyruar të merrte me pahir 
taksa shtesë për të përballuar pagesat e veta dhe për të nxjerrë fitim, ndërsa postet 
administroheshin në këtë pikëpamje dhe jo në të mirë të shtetit e të qytetarit. Pasoja ishte 
rënia e burimeve të thesarit dhe kjo sillte nga ana e saj dobësimin e ushtrisë. Zgjidhja do 
të ishte që t’i jepej fund shitjes së posteve, të rivendoseshin taksa të drejta, të rikthehej 
bindja ndaj ligjit dhe efikasiteti i ushtrisë. Numri i njerëzve në ushtri do të duhej të 
zvogëlohej për të balancuar buxhetin, por kjo mund të bëhej vetëm nga një njeri i shpatës, 
pasi anëtarët e tre institucioneve të tjera të klasës qeverisëse ishin gjithashtu të interesuar 
të pranonin në heshtje gjithçka që po ndodhte. Ata ishin shumë të dobët për të bërë atë që 
kërkohej. Reformatori që do të merrte përsipër të bënte ndryshimet e duhura do t’i jepte 
fund shitjes së posteve, do të reformonte sistemin financiar, do të ulte shpenzimet dhe do 
të ringjallte ushtrinë dhe fshatin. 
 
Së fundi, ishte Mehmet pasha Verdhacaku (Sarı Mehmet Paşa), një shkrues që u shfaq në 
klasën perandorake në fund të shekullit të shtatëmbëdhjetë. Pasi shkruajti një histori të 
hollësishme të ngjarjeve të çerekshekullit që çuan në marrëveshjen e Karlovicit, ai hartoi 
përfundimet e tij në një ese të veçantë “Nesayihu’l-vüzera ve’l-ümera” (Këshilla për 
ministrat dhe princërit), në të cilën përdori edhe njohuritë e fituara nga një jetë e tërë në 
shërbim në thesar për të punuar mbi kushtet e rënies, për të cilat ishin zhvilluar punime 
edhe nga paraardhësit e tij. Kështu ai u arrit në përfundimin e një shekulli të kriticizmit 
tradicional, në të cilin më shumë se shkaqet, ishin përshkruar shfaqjet e rënies. Megjithatë 
në përpjekjet e tyre për të marrë në shqyrtim, e për të vënë në pikëpyetje sistemin, si dhe 
për të gjetur rrugët për përmirësimin e tij, kritikët shënuan një hap të madh përpara në 
krahasim me ata që e respektonin me tepri sistemin ashtu siç ishte dhe kundërshtonin çdo 
përpjekje për të zgjidhur vështirësitë e tij.1 
 
Shekulli i shtatëmbëdhjetë qe’ gjithashtu një epokë e artë për letërsinë popullore turke, të 
mbushur me poezi e përralla që shprehnin një gjallëri të veçantë. Poetët e teqeve mistike 
vazhduan të mbeten popullorë, ndërsa u shfaqën edhe shumë poetë të rinj që shkruanin e 
këndonin në stilin e Junus Emresë (Yunus Emre), ndër të cilët më i njohuri ishte Mehmet 
Niazi Misriu (Mehmet Niyazi-i Misrî, vdekur më 1693). Ai ishte anëtar i tarikatit të 
halvetinjve, i cili në kuadrin e përpjekjeve të vazhdueshme të qeverisë për të shtypur 
urdhërat e dervishëve, u ndalua disa herë, por megjithatë ruajti një popullaritet të gjerë. 
Duke jetuar shpesh mes jeniçerëve e spahinjve, madje edhe mes leventëve që sulmonin 
shpesh fshatrat, këta poetë pasqyronin këto grupe, përziheshin me popullsinë vendëse, 

                                                 
1 Nasihatnametë janë diskutuar në hollësi në një punim brilant nga Bernard Ljuis (Bernard Lewis): 
“Ottoman Observers of Ottoman Decline” (Vëzhguesit osmanë të rënies osmane), Islamic Studies, I (1962), 
71 – 87. 
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këndonin poezitë e tyre në kampe të ushtrisë, në kafene, në panaire e në vende të tjera ku 
mblidheshin grumbuj njerëzish. Poetët popullorë plotësonin nevojën për informacion dhe 
për ngushëllim në një kohë të mbushur me pasiguri dhe shpesh me dëshpërim. Forma 
kryesore poetike e përdorur prej tyre ishte ajo që quhej “mani”, një vjershë e shkurtër me 
katër vargje shtatërrokëshe, ndër të cilët i pari, i dyti dhe i katërti ishin të rimuar, ndërsa i 
treti i lirë. Garat poetike që zhvilloheshin nëpërmjet recitimit të vargjeve mani ishin të 
shpeshta. Në këto gara, njerëzit trajtonin me vargje tema të ndryshme, duke luajtur 
shpesh me fjalë me tinguj të ngjashëm për të arritur efekte të veçanta. Shumë më e lirë 
ishte forma e koshmasë (koşma). Kjo formë ishte thuaje plotësisht e bardhë dhe shtrihej 
në një metrikë 6 + 5 ose 4 + 4 + 3. Destani (epika) përbëhej tani nga vargje koshmaje, të 
cilat vazhdonin në gjatësi të ndjeshme. Përmes tyre tregoheshin përralla heroike të 
lavdisë së dikurshme, të traditave e të ngjarjeve të shkuara. Destani përbënte një traditë të 
rëndësishme historie gojore që pasqyronte gjuhën e popullit. Kënga popullore e quajtur 
“tyrky” (türkü), shkruhej gjithashtu në formë të koshmasë, por me vargun e pestë apo të 
gjashtë që i shtohej njësisë themelore katërvargëshe. Zakonisht recitoheshin përralla 
dashurie, pasqyrime të natyrës apo të ngjarjeve të përditshme të jetës në fshat apo mes 
nomadëve. Dëgjuesit shtonin gjithashtu vargje nga vetja për të shprehur përvojën apo 
interesat e tyre të veçantë. Poezitë semaije (semaî) recitoheshin nga rapsodët, të 
shoqëruara me këngë, me sa duket për të imituar semanë, ritmin e dervishëve vallëzues 
që shfaqej gjatë shërbimeve mistike të mevlevinjve. 
 
Ndër praktikuesit e shumtë të këtij arti, më të famshmit ishin ashikët (âşık), të cilët kanë 
shoqëruar ushtrinë osmane në shumë prej fushatave të saj gjatë shekullit të 
shtatëmbëdhjetë, veçanërisht në Kretë. Ashik Omeri (vdekur më 1707) qe’ njëri prej tyre. 
Ai vizitonte kështjellat kufitare dhe ishte i pranishëm në shumë beteja që u zhvilluan 
kundër rusëve, austriakëve e venedikasve gjatë mbretërimit të Mehmetit IV. Ai ka lënë 
pas shumë përralla mbi jetën e njerëzve të thjeshtë, si dhe mbi betejat e marshimet e 
gjata. Së fundi, më i mirënjohuri i të gjithë poetëve popullorë turq ishte Karaxhaollani 
(Karacaoğlan), që përshkroi mjedisin shoqëror e natyror në Anadoll me më shumë 
mprehtësi e hollësi se çdo shkrimtar tjetër, duke shfaqur traditat e popullit me një energji 
e entuziazëm që i bëri vargjet e tij të mbeten të freskëta ndër shekuj, me një pasqyrim të 
qartë e të gjallë të gjuhës popullore që ka shërbyer si bazë për zhvillimin e gjuhës 
bashkëkohore letrare turke. 
 
 
 
Shekulli i tetëmbëdhjetë 
 
Hapja drejt formave e temave të natyrshme dhe kombëtare gjatë shekullit të 
shtatëmbëdhjetë vazhdoi të shtrijë ndikimin e saj dhe të depërtojë në letërsinë e oborrit 
osman edhe gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë. Ndërkohë ndikimi i Iranit nuk ishte harruar 
ende plotësisht dhe gazelet, kasidetë e mesnevijet vazhduan të përdoren, por temat e tyre 
tani ishin më shumë turke dhe më pak perse, më shumë praktike e të drejtpërdrejta dhe 
më pak ëndërrimtare e mistike. Ato pasqyronin më mirë tashmë jetën, traditat dhe 
zakonet, ndërsa fjalori i turqishtes nisi të përdoret me shpeshtësi gjithnjë e më të madhe, 
duke zëvendësuar fjalët dhe shprehjet frazeologjike perse që kishin mbizotëruar për një 
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kohë kaq të gjatë. Forma tipike turke e sharkisë (şarkı, këngë), me kallëpin e saj prej 13 
rrahjesh, përdorej për të pasuruar me lirika këngët që shprehnin ndjenja, gjendje 
shpirtërore, si dhe fjalorin e njerëzve që ajo u drejtohej. Në shumë aspekte, shekulli i 
tetëmbëdhjetë ishte shekulli më turk i të gjitha periudhave letrare për osmanët, ndërsa 
ndikimi lindor u flak gjerësisht tej dhe mbizotërimi i formave evropiane që do të ishte 
karakteristikë e periudhës së modernizimit në shekujt e nëntëmbëdhjetë dhe të njëzetë, 
nuk ishte shfaqur ende. Kjo ishte një letërsi vërtet turke, e mbështetur në vlerësimi estetik 
turk, pasqyruese e mendimeve turke, e mënyrave turke të të bërit të gjërave, si dhe e 
zakoneve dhe e veshjeve tradicionale turke, e pasur me një ndjenjë ngjyrimesh vendëse 
që nuk ishte arritur kurrë më parë në një shtrirje të tillë dhe që nuk u arrit gjithashtu, as 
më vonë, përveçse në letërsinë popullore. 
 
Kalimi në këtë periudhë erdhi nëpërmjet veprës së Aladin Sabitit (Alauddin Sabit vdekur 
më 1713), anëtar i ulemasë, fjalori i pastër turk dhe humori i natyrshëm i të cilit e bënin 
atë që të dallohej nga paraardhësit e tij dhe e nxirrnin gjithashtu në pah si një shembull të 
qartë për pasardhësit. Sabiti e futi humorin në një gjini letrare që më parë kishte qenë 
tepër e lartësuar e formale për të pranuar përpjekje të tilla. Ai futi në të fjalorin turk dhe 
temat që më në fund do të bëheshin mbizotëruese. Fjalët e urta turke hynë tani në 
letërsinë turke të Divanit. Lojërat e fjalëve në turqisht dhe anekdotat sundonin në të 
shkruarit e tij, edhe kur ai vinte në përdorim temat dhe format klasike. Sabiti megjithatë 
do të vazhdonte të prodhonte shumë vepra në mënyrën tradicionale, ndaj edhe nuk mund 
të cilësohet plotësisht si autori i vërtetë i epokës së re. 
 
Ky nder do t’i përkiste Ahmet Nedimit (1681 – 1730), ndihmës i Ahmetit III gjatë viteve 
më çakërrqejf të Periudhës së Tulipanit që u shfaq si një ndër poetët më të mëdhenj të 
Divanit Osman në të gjitha kohërat. Ai lindi në Stamboll në një familje ulemaje dhe u 
arsimua në medrese nga disa prej të diturve më të mësuar të kohës ë tij. Ai u bë myderris, 
por nuk zgjati shumë dhe për shkak të poezive të tij të hershme, fitoi kujdestarinë dhe 
përkrahjen e veçantë të kryevezirit Silahtar Ali pasha (1713 – 1716) dhe më pas të Damat 
Ibrahim pashait. Ky i fundit e emëroi Ahmet Nedimin si bibliotekar dhe e dërgoi atë për 
të argëtuar sulltanin në Sadabat e Çëraan, si dhe e nxiti që të pasqyronte e regjistronte 
kohën e tij në vargje e këngë. Vepra e tij do të mbetej në letërsinë klasike osmane jo 
vetëm si model në llojin e saj, por edhe si një shembull për format dhe temat në brezat që 
do të vinin. 
 
Veç Nedimit, nuk pati kurrë ndonjë poet të oborrit që ta pasqyronte më mirë jetën e kohës 
së tij, pasionin për kënaqësinë dhe bukurinë e Periudhës së Tulipanit, në vargje të 
karakterizuar nga gazi e harlisja e plotë dhe në të njëjtën kohë nga hiri e brishtësia e 
arritur prej pakkujt në ndonjë gjuhë të botës. Nedimi i shkroi poezitë e tij lirshëm, i nxitur 
nga çasti, për të argëtuar ata që e rrethonin në oborr, duke ruajtur harmoninë e gjuhës së 
folur dhe duke shmangur ndërtimet e përmbysura të vargjeve, të diktuara nga metrika e 
aruzit. Duke kënduar për kënaqësinë e verës e të dashurisë, ai pasqyroi ndjesi të 
natyrshme të gëzimit njerëzor dhe jo ëndërrimet mistike që shkrimtarët klasikë kishin 
shfaqur më parë në vargjet e tyre mbi këto tema. Po më shumë se një poet i thjeshtë 
oborri, Nedimi qe’ një bir i vërtetë i qytetit të Stambollit dhe i “njerëzve të bukur” të 
Periudhës së Tulipanit. Në poezinë e tij vinin të gjallë pallatet e kopshtet, varkat e 
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ndriçuara e xixëllimet e fishekzjarreve, tulipanët dhe veglat muzikore, thelbi i haresë që 
ishte karakteristike për jetën e klasave të larta të kohës. 
 
Kjo nuk do të thotë se traditat e vjetra vdiqën e morën fund. Më i madhi i shkruesve të 
mesnevijeve në shekullin e tetëmbëdhjetë ishte Nevizade Ataiu (Nevizâde Atâ’î, 1683 – 
1734), biri i një tjetër poeti, Neviut. Ai shërbeu si kadi në shumë vende të Perandorisë 
Osmane gjatë jetës së tij të shkurtër. Ataiu dallohej për aftësi të veçanta edhe në shkencat 
fetare e biografike, por ai njohu shkëlqimin e tij të vërtetë në mesnevijet e Divanit. Ndër 
to, hamseja (pesëshja) e tij përmban vargje të mprehta e të zjarrta, ndër të cilat 
sakinameja (Sâkî-nâme, Kënga e kupëmbajtësit) është më popullorja ndër bashkëkohëset. 
Ataiu ishte shkrimtari i fundit osman që sfidoi poetët persë në stilin dhe vjershërimin e 
tyre. Pas tij, mesnevija osmane u shua. Ai u kthye gjithashtu në një urë mes të resë dhe të 
vjetrës, duke sjellë në turqishten popullore fjalë të urta e thënie të ndryshme, duke u 
përpjekur kështu në mënyrën e tij që të pajtojë formën me gjendjen shpirtërore të kohës. 
 
Poetë të tjerë në fillim të shekullit u përpoqën të vazhdojnë traditën e Nabiut. Mustafa 
Sami beu (vdekur më 1734), një shkrues karriere dhe kronikan oborri (vakanüvis) në 
kohën e Mahmudit I, zhvilloi format klasike në lartësi të reja të formës e teknikës, madje 
edhe duke shmangur thuajse tërësisht ngjyrën dhe fjalorin vendës të poetëve të stilit të ri 
dhe duke theksuar meditimet tradicionale filozofike të së shkuarës, megjithëse në një 
mënyrë shumë të sinqertë dhe kuptimplote. Një tjetër kronikan oborri, Mehmet Rashit 
efendiu (vdekur më 1735), vepra historike e të cilit përbën kronikën më të rëndësishme të 
Periudhës së Tulipanit, la pas një koleksion gazelesh didaktike. Pasuesi i menjëhershëm i 
Rashitit, Ismail Asim efendiu, një shkrues dhe shejhulislam vetëm pak kohë para vdekjes 
së tij në vitin 1760, ishte poeti kryesor tradicionalist i Periudhës së Tulipanit. Ai la pas 
gazele dhe kaside të zhvilluara mirë që pasqyronin epokën që kishte kaluar. Shkrimtari i 
shquar i mesnevijeve Sulejman Nahifiu (vdekur më 1739), një shkrues i specializuar në 
kaligrafinë e hollë dhe në llogari, la gjurmën e tij me një përkthim të shkëlqyer dhe 
mbresëlënës të veprës “Mesnevi”, të Xhelaledin Rumiut, duke e ruajtur metrikën dhe 
frazeologjinë e origjinalit shumë më tepër nga ç’mund të ishte bërë në turqisht. I fundmi 
dhe më i madhi i ndjekësve të Nabiut ishte Koxha Mehmet Ragëp pashai (Ragıp Paşa, 
1699 – 1763), kryevezir i Osmanit III dhe i Mustafait III. Ragëpi, i njohur si kreu dhe 
nxitësi i një shkolle të madhe shkrimtarësh, mësoi shkruesinë dhe u bë anëtar i ulemasë. 
Ai ishte i mësuar sipas formave të vjetra, por në të njëjtën kohë, ishte i hapur ndaj 
mendimeve të reja në vështrimin më të mirë osman. Megjithëse ishte një mjeshtër i 
vërtetë i formave dhe temave tradicionale perse, Ragëpi ishte gjithashtu shumë i ditur dhe 
i mençur, ndaj edhe nuk mund të linte tërësisht pa përfillur rrugët e reja, të zhvilluara nga 
Nedimi. Ndërsa ruajti format e vjetra dhe synoi përsosjen e forcës, siç kishte bërë Nabiu, 
ai u tregua i drejtpërdrejtë dhe i fuqishëm në gjuhë, duke përfshirë histori dhe tradita 
vendëse të kohës për të ilustruar mendimet e tij filozofike. Në vargjet e tij mbizotëronin 
tërësia dhe mendimi i shëndoshë që rrëfenin udhën për ata që dëshironin t’i përmbaheshin 
traditës për të zhvilluar veprat e tyre në një kontekst turk dhe jo pers. 
 
Në pjesën e mbetur të shekullit mbisundoi shkolla e re dhe e natyrshme e Nedimit. 
Megjithëse asnjëri nga pasardhësit e tij nuk e arriti dot origjinalitetin e mjeshtrit në 
formë, qenë të shumtë ata që iu përmbajtën shembullit të tij për të zgjeruar temat poetike 
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dhe për të përfshirë në to anë të ndryshme të jetës. Ata u morën me jetën e njerëzve të 
thjeshtë dhe me traditat e tyre, si dhe me jetën e oborrit. Në këtë mënyrë, ata sollën 
modele të drejtpërdrejta për letërsinë e re turke të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Sejit 
Hysejin Vehbiu (Seyyit Hüseyin Vehbi vdekur më 1737), një mulla dhe poet oborri i 
Ahmetit III, shkruajti gazele dhe kaside për nder të sulltanit dhe bashkëpunëtorëve të tij 
të afërt, si dhe për shumë nga ndërtesat që sulltani kishte ndërtuar gjatë mbretërimit të tij 
të gjatë. Mehmet Emin Beligu (Mehmet Emin Beliğ, vdekur më 1785), një gjykatës në 
provinca – dhe në këtë mënyrë, i larguar disi nga orientimi i oborrit që kishin shumë prej 
kolegëve të tij – ia përkushtoi stilin e tij njerëzve të thjeshtë rreth tij. Beligu zhvilloi një 
gjuhë të brishtë dhe të drejtpërdrejtë për të përshkruar tema popullore, tavernat dhe 
frekuentuesit e tyre të rregullt, banjat publike, si dhe dyqanet e artizanëve si këpucari, 
rrobaqepësi dhe berberi. Ai vizitoi dhe përshkruajti pazaret e hapura, ku njerëzit 
mblidheshin më së shumti gjatë rrjedhës së jetës së tyre të përditshme, duke paraqitur 
drama njerëzore të individëve që ai i shihte si shembuj të llojeve të tyre. 
 
I fundmi i poetëve të mëdhenj të Divanit në shekullin e tetëmbëdhjetë dhe në të vërtetë 
poeti i fundit që bart vlera të vërteta, ishte Mehmet Esat efendiu, i njohur si gjysh Galipi 
(Galip Dede) apo shejh Galipi (1757 – 1799), i cili gjatë jetës së tij relativisht të shkurtër, 
u shfaq si kreu i teqesë së mevlevinjve të Gallatës, gjatë viteve të para të mbretërimit të 
Selimit III. Ai e riparoi atë teqe, të shndërruar në gërmadhë dhe e ktheu në një ndër 
qendrat kulturore e fetare më të rëndësishme të kohës së tij. Qysh kur ai ishte ende në 
Konia, përpara se të shkonte në Stamboll, poezitë e shejh Galipit kishin tërhequr 
vëmendjen e Selimit që në atë kohë ishte ende princ. Menjëherë pas ngjitjes së tij në fron, 
ai vendosi të përkrahë dervishin poet, ndoshta si mjet për të siguruar pranimin e ulemasë 
për reformat e tij. Kështu ai dha ndihmesën e tij vetjake për riparimin e kësaj teqeje, si 
dhe të plot teqeve të tjera mevlevije nëpër Perandori, si dhe duke kopjuar e shpërndarë 
poezitë e shejh Galipit, duke e kthyer teqenë e Gallatës në një qendër të vërtetë kulturore 
e fetare. Shejh Galipi vinte rregullisht në këtë vend për të recituar e kënduar për sulltanin 
dhe për nënën e motrat e tij, për të cilat ai ka shkruar edhe disa ndër poezitë më të bukura. 
Shumë nga poezitë e tij ai i shkruajti kur ishte i ri, përpara se të vinte në Stamboll, por 
“Hüsn-ü Aşk” (Bukuri e dashuri), e shkuar në mjedisin e oborrit të Selimit, është vepra që 
i dhuron atij një vend në historinë e poezisë bashkëkohore turke, si dhe në jetën 
drithëruese kulturore të kohës së tij. Kjo vepër përbën njëkohësisht përmbledhjen dhe 
kulmin e stilit mesnevi në formën e tij bashkëkohore turke. Duke zhvilluar metafora e 
krahasime të reja e të freskëta, shejh Galipi e ktheu mesnevijen në një mjet të gjallë 
komunikimi për përcjelljen e mendimeve dhe temave fetare e mistike. 
 
Duhet vënë në dukje se ndërsa për Selimin mund të thuhet që ka qenë një modernizues në 
njëfarë mënyre, ashtu sikurse Nizam-ë Xhediti nuk ishte asgjë më shumë sesa kulmimi i 
mënyrave tradicionale të reformës, edhe përkrahja letrare që ai siguroi, iu kushtua ruajtjes 
së asaj forme që ishte në rastin më të mirë, më e modernizuara ndër format dhe temat 
tradicionale. Pavarësisht nga numri i rritur tej mase i evropianëve në Perandori, prirjet 
letrare perëndimore nuk patën ndonjë ndikim në letërsinë osmane të shekullit të 
tetëmbëdhjetë. 
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Ndër ata që ndoqën gjurmët e Nedimit, ndoshta më origjinali ishte Fadil beu (Fazıl Bey, 
vdekur më 1810), nipi i një të shquari të madh sirian të Axhresë dhe Safedit, Zahiru’l-
Omerit. Pas vrasjes së këtij të fundit nga gazi Hasan pashai (1776), Fadili u dërgua në 
Stamboll për t’u përgatitur në pallat në shërbim të Abdylhamitit I. Ai qëndroi aty si shatër 
deri në vitin 1783, duke mësuar artet e shkruesisë, të cilat do t’i mundësonin atij të linte 
pallatin dhe të hynte në esnafin e kalemijes (Kalemiye) për të shërbyer si shkrues në vise 
të ndryshme të Perandorisë gjatë pjesës së mbetur të jetës së tij dhe për t’u ngritur në 
rangun e haxhegjanit (hacegân) në vitet e fundit të jetës. Vëzhgimet që ai i bëri jetës së 
njerëzve të thjeshtë, krijuan bazën për shumë poezi të tij dhe veprat që ai ka lënë mbeten 
një thesar i aftësisë depërtuese në shoqërinë e kohës. Këto vëzhgime përfshijnë sjelljet 
dhe zakonet e njerëzve të Perandorisë para ndikimit të praktikave dhe të ideve 
perëndimore dhe na sigurojnë raporte të fundit të shekullit të tetëmbëdhjetë për jetën e 
oborrit osman që ai mori në shqyrtim në vitet e para të jetës së tij në pallat. 
 
Historiografia osmane gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë u lëkund poshtë e përpjetë mes 
llojit tradicional të kronikës dhe llojit të interpretimit dhe të vlerësimit, të nxitur nga 
Naimai. Institucioni i kronikanit zyrtar të oborrit ra dalëngadalë në pozitën e një lloj 
“ditarmbajtësi” të ngritur mbi përfytyrimin fillestar të krijuesit të tij dhe të karakterizuar 
nga paqartësitë e jetës politike të shekullit të tetëmbëdhjetë, me ndryshimet e shpejta të 
kryevezirëve dhe me ngritjet e rëniet gjithashtu relativisht të shpeshta të kronikanëve 
zyrtarë të oborrit që e linin këtë institucion pa atë lloj force dhe pavarësie që duhej t’i 
mundësonte atij të zhvillonte më tej punën e nisur në rrugën që përcaktoi Naimai. Kjo u 
pengua gjithashtu nga prirja e kronikanëve për t’i kufizuar kronikat e tyre në kohërat që 
ata vetë jetonin dhe kjo e bënte thuajse të pamundur që ata të përfshinin në tekste 
mendimet dhe përshtypjet e veta nën mbikqyrjen ngulmuese të zotërinjve të tyre, si dhe të 
armiqve të tyre politikë. 
 
Vështirësitë e kësaj detyre janë ilustruar shumë mirë në karrierën e pasardhësit të 
menjëhershëm të Naimait, Mehmet Rashit efendiut (vdekur më 1735), që ishte për vete 
anëtar i ulemasë dhe jo thjesht shkrues dhe kjo ka sjellë ndoshta, ndryshimet në qasje mes 
dy shkrimtarëve. Rashiti u mbajt në detyrë nga Damat Ibrahimi për dhjetë vjet (1714 – 
1724). Ai shërbeu gjithashtu si hoxhë e këshilltar fetar për kryevezirin gjatë fushatave të 
tij në More e Petervaradin (1715 – 1716) dhe më pas si myderris në Stamboll, para se të 
linte plotësisht detyrën e kronikanit zyrtar të oborrit për të shërbyer si kadi në Halep. 
Rashiti vazhdoi kronikën e Naimait ndërsa shërbente në të gjitha pozicionet, duke e 
filluar me rrëfimin e ngjarjeve të vitit 1660 dhe me vazhdimin e tyre deri në kohën e tij, 
më 1722. Pasardhësi i Rashitit, Kyçyk Çelebizade Ismail Asëm efendiu (Küçük 
Çelebizâde İsmail Asım Efendi, vdekur më 1759), ishte anëtari i fundit i ulemasë që e 
mbajti këtë post, duke shërbyer si myderris dhe si kronikan i oborrit si Rashiti, mes viteve 
1723 dhe 1730, duke prodhuar një kronikë që plotësonte rrëfimin e të parit për Periudhën 
e Tulipanit, përpara se të linte shërbimin perandorak për shkak të trazirave politike që 
pasuan rrëzimin e Ahmetit III. Rashiti dhe Asëmi ishin kronikanët e fundit të oborrit që 
patën njëfarë pavarësie brenda apo jashtë oborrit. Pozicioni ra në një gjendje edhe më të 
ulët gjatë pjesës së mbetur të atij shekulli, duke iu lënë për afate relativisht të shkurtra 
shkruesve të niveleve të ulëta, të cilët nuk mund të bënin asgjë më shumë, sesa të 
regjistronin ngjarjet pa ndonjë analizë. Megjithatë punimet e tyre siguruan të dhëna për 
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përpjekje më domethënëse të historianëve të mëdhenj të oborrit, të shekullit të 
nëntëmbëdhjetë.1 
 
Koha e gjatë e shërbimit të Ahmet Vasëf efendiut (Ahmet Vasıf Efendi, 1739 – 1807) si 
kronikan zyrtar i oborrit u shtri nga viti 1783, deri në vdekjen e tij më 1807. Vasëfi ishte 
një anëtar i klasës së shkruesisë që kishte shërbyer si kryeqatip. Ai renditi së bashku 
punët e paraardhësve të tij dhe u shtoi atyre interpretimin e tij në veprën e vet “Mahasin 
el-Âsâr ve Hakayık el-Ahbar” (Më të bukurat e relikeve dhe të të vërtetave të ngjarjeve), 
e cila mbulonte vitet nga ngjitja në fron e Abdylhamitit I në vitin 1744, deri në fillim të 
vitit 1805, pak përpara fundit të mbretërimit të Selimit, duke sjellë analiza dhe vlerësime 
të konsidurueshme të burimeve që kundërshtonin njëri-tjetrin, veçanërisht për vitet e para 
mbretërimit të Selimit. Vasëfi u ndoq nga tri figura të rëndësishme që e zhvilluan më tej 
postin e kronikanit zyrtar të oborrit (vakanüvislik) në një zyrë më të rëndësishme, e cila 
do të merrej me të shkruarit e historisë, më tepër sesa të kronikave. I pari prej tyre qe’ 
Ahmet Asëm efendiu (Ahmet Âsım Efendi, 1755 – 1819), që doli fillimisht si përkthyes, 
duke sjellë në turqisht fjalorin e mirënjohur të arabishtes “Burhan-i Kati’”. Ai shërbeu si 
historian nga viti 1807 deri në vitin 1808 dhe prodhoi kronikën që mbuloi vitet nga 1791-
shi, deri në kurorëzimin e Mahmudit II më 1808. Në këtë kronikë përfshihen të dhëna të 
shumta edhe për ngjarjet e rëndësishme që ndodhën në pallat pas rrëzimit të Selimit dhe 
shkatërrimit të Nizam-ë Xheditit. Asëmi jo vetëm që i lexoi në mënyrë kritike, i krahasoi 
dhe i vlerësoi burimet e shkruara apo gojore që kishte në zotërim në turqishten osmane, 
por ai duket se kishte njohuri edhe në gjuhën frënge. Ai ishte historiani i parë osman që 
përfshiu në rrëfimin e tij të ngjarjeve edhe metodologjinë dhe të dhënat e gjetura në 
punimet e historianëve perëndimorë, duke hapur kështu një rrugë të re si në metodë, ashtu 
edhe në përmbajtje. 
                                                 
1 Asëmi u ndoq, më pas, nga Mustafa Sami efendiu (vdekur më 1733), që mbajti në kronikë tre vjetët nga 
1730, deri në vdekjen e tij; Hysejin Shaqir efendiu (Hüseyin Şakir Efendi), që shërbeu nga viti 1733, deri 
më 1740, por shënimet e të cilit nuk u mblodhën kurrë në kohën e tij; Mehmet Suphi efendiu (vdekur më 
1769), kronikan zyrtar i oborrit (vakanüvis) nga viti 1739 deri më 1744, i cili mbajti kronikën që mbuloi 
vitet nga Revolta e Patronait (1739) deri në vitin 1743, duke përdorur, kështu, materiale të lëna nga 
pararendësi i tij; Sulejman Izi efendiu (Sulejman İzzi Efendi, vdekur më 1754), që shërbeu dy herë si 
kronikan zyrtar i oborrit, nga viti 1743 deri më 1745 dhe nga 1746 deri më 1753, duke kryer një punë që 
mbuloi vitet nga 1744 deri më 1752; Mehmet Hakim efendiu (vdekur më 1770), kronikan në vitet 1753 – 
1770, gjatë të cilëve ai mbajti disa poste të larta në shërbimin e shkruesisë dhe në thesar dhe mbajti në 
kronikë vitet 1747 – 1766; Çeshmizade Mustafa Reshit efendiu (Çeşmizâde Mustafa Reşit Efendi, vdekur 
më 1770), kallfa i Hakimit dhe pasardhës i tij mes viteve 1766 dhe 1768; Musazade Mehmet Abdullah 
efendiu (1718 – 1782), kronikan zyrtar i oborrit nga 1770 deri më 1775; Hafëz Sulejman efendiu (Hafız 
Sulejman efendi), nga viti 1775 deri më 1776; Sadullah Enveri efendiu (vdekur më 1794), zyrtar i lartë i 
shkruesisë që shërbeu disa herë si kronikan i lartë i oborrit, ndërsa vazhdonte punën në thesar dhe si 
zëvendës në Stamboll për kronikanët e rregullt që shoqëronin ushtrinë në beteja mes viteve 1768 dhe 1774, 
si dhe mes viteve 1779 dhe 1794, duke mbajtur kronikën që mbuloi kohën nga 1769 deri në Paqen e Jashit 
të vitit 1792; Edip efendiu (vdekur më 1798), gjithashtu në shërbimin e shkruesisë së thesarit që veproi si 
zëvendës i Enveriut në Stamboll gjatë viteve të luftës nga 1787 deri më 1792; dhe Halil Nuri efendiu 
(vdekur më 1799), pasardhës i Enveriut në thesar, si dhe kronikan zyrtar i oborrit nga viti 1792 deri më 
1798, por kronika e shkruar e të cilit mbuloi vetëm vitet nga 1794 deri më 1799. 
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Le të vazhdojmë tani në mënyrë të përmbledhur, me historinë e plotë të kronikanëve 
zyrtarë. Asëmi u pasua nga Mehmet Ataullah Shanizadeja (Mehmet Ataullah Şanizâde, 
vdekur më 1827), një anëtar i ulemasë, vepra e të cilit mbuloi vitet nga 1808 deri më 
1822 dhe ushtroi shumë kriticizëm e interpretim, madje edhe ndaj ngjarjeve të kohës së 
tij, megjithëse me një qasje shumë më konservatore se Asëmi. Mehmet Esat efendiu 
(1789 – 1848) vazhdoi kronikën për 20 vjet (1826 – 1848) pasi fitoi emër të madh me 
përshkrimin dhe justifikimin e shkatërrimit të jeniçerëve në vitin 1826. Së fundi, e gjithë 
puna e kronikanëve të një gjysmëshekulli më parë u përpilua dhe u analizua në një vepër 
monumentale historike të Ahmet Xhevdet pashait (Ahmet Cevdet Paşa, 1822 – 1894), e 
cila mbuloi vitet nga 1774 deri më 1825 dhe e ngriti stilin kritik të Naimait në kulmimin e 
tij logjik. 
 
Ndërsa letërsia në poezi e në prozë arriti lartësi të reja në fusha të caktuara, shkencat 
tradicionale islame vazhduan të vuajnë bashkë me institucionet që i prodhonin ato, duke 
lënë pas vetëm disa vepra dytësore që paraqesin pak interes për ne këtu. Kështu, po e 
lëmë Perandorinë Osmane në një stad në mes të udhës, ende të kërcënuar nga brenda dhe 
nga jashtë, pa arritur të bëjë përpara drejt zhvillimit të një sistemi të ri reforme që do ta 
ringjallte dhe do ta rigjallëronte atë gjatë shekullit që do të pasonte, duke nisur me 
mbretërimin e Mahmudit II. Kësaj periudhe të reformës dhe Republikës së Turqisë do t’u 
kthehemi në vëllimin e dytë dhe përfundimtar të këtij punimi: “Reforma, revolucioni dhe 
republika: ngritja e Turqisë moderne, 1808 – 1975”. 
 
 
 
Hartë: RËNIA E PERANDORISË OSMANE DHE NGRITJA E REPUBLIKËS SË 
TURQISË, 1683 – 1975 
 
 
 
BIBLIOGRAFI: HISTORIA OSMANE DERI NË VITIN 1808 
 
 
 
 
 
I. Histori të përgjithshme 
 
Vepra më e autoritetshme në këtë fushë është ajo e shkruar nga Halil Inallxhëk (Halil 
İnalcık), “The Ottoman Empire: The Classical Age 1300 – 1600” (Perandoria Osmane: 
Epoka klasike 1300 – 1600), Londër e Nju Jork, 1973; por ajo është, gjithashtu, shumë e 
shkurtër dhe e kufizuar, kryesisht, në historinë institucionale, shoqërore dhe ekonomike. 
“The Balkans Since 1453” (Ballkani që nga viti 1453), shkruar nga L. S. Stavrianos (Nju 
Jork, 1958), është një vepër e shkëlqyer mbi pushtimet dhe qeverisjen osmane në 
Evropën juglindore, por ajo nuk përmban të dhëna mbi historinë osmane dhe i kushton 
një hapësirë të madhe sheteve të Ballkanit pasi ato fituan pavarësinë nga osmanët. Pa 



 360 

dyshim, vepra më e rëndësishme në turqisht është ajo e Mustafa Xhezarit (Mustafa 
Cezar), Midhat Sertollusë (Midhat Sertoğlu) dhe të tjerëve, “Resimli Haritalı Mufassal 
Osmanlı Tarihi” (Historia e hollësishme osmane, ilustruar me pamje dhe harta), në 6 
vëllime (Stamboll, 1957 – 1963), e cila përdor në mënyrë të arsyeshme materiale 
burimore osmane dhe perëndimore. Një tjetër tekst i dobishëm, i mbështetur thuajse 
tërësisht në kronikën osmane dhe në burimet arkivore, është një seri vëllimesh të botuar 
nga Shoqëria e Historisë Turke (Türk Tarih Kurumu), nën autorësinë e Ismail Haki 
Uzunuçarshëllësë (İsmail Hakkı Uzunçarşılı), me titull “Osmanlı Tarihi” (Historia 
osmane): vëll. I, “Anadolu Selçukları ve Anadolu Beylikleri hakkında bir mukaddime ile 
Osmanlı Devletinin kurluşundan İstanbul’un fethine kadar” (Nga themelimi i shtetit 
osman deri tek Marrja e Stambollit, me një hyrje mbi selçukët dhe bejllëqet e Anadollit), 
Ankara, 1947; botim i 2-të, 1961; vëll. II, “İstanbul’un Fethinden Kanunî Sultan 
Süleyman’ın Ölümüne kadar” (Nga Marrja e Stambollit deri në vdekjen e sulltan 
Sulejman Ligjvënësit), Ankara, 1949; vëll. III/1, “II. Selim’in Tahta Çıkşından 1699 
Karlofça Andlaşmasına kadar” (Nga ngjitja në fron e Selimit II deri në Marrëveshjen e 
Karlovicit të vitit 1699), Ankara, 1951; vëll. III/2, “XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl 
Sonlarına Kadar” (Nga mesi i shekullit të gjashtëmbëdhjetë deri në fund të shekullit të 
shtatëmbëdhjetë), Ankara, 1954; vëll. IV/1, “Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın 
Sonlarına Kadar” (Nga Traktati i Karlovicit deri në fund të shekullit të tetëmbëdhjetë), 
Ankara, 1956; vëll. IV/2 “XVIII. Yüzyıl” (Shekulli i tetëmbëdhjetë), Ankara 1958. Ismail 
Hami Danishmend (İsmail Hami Danişmend), “İzahlı Osmanlı Tarhihi Kronolojisi” 
(Kronologjia e sqaruar e historisë osmane), 4 vëllime, Stamboll, 1947 – 1955 (botimi i 
dytë, 5 vëllime), Stamboll, 1971 – 1972. Kjo vepër është veçanërisht e vlefshme në 
saktësimin e datave të diskutueshme dhe dhe paraqet një rrëfim kronologjik të historisë 
osmane. Jozef fon Hamer-Purgshtal (Joseph von Hammer-Purgstall), “Geschichte des 
Osmanischen Reiches” (Historia e Perandorisë Osmane), 10 vëllime, Pest, 1827 – 1835 
(riprodhuar: Grac, 1963), është një përmbledhje jokritike, por, megjithatë, shumë e 
vlefshme të dhënash të nxjerra nga burimet e kronikës osmane. Johan Vilhelm fon 
Cinkajzen (Johann Wilhelm von Zinkeisen), “Geschichte des Osmanischen Reiches in 
Europa” (Historia e Perandorisë Osmane në Evropë), 7 vëllime, Hamburg, 1840, Gota, 
1854 – 1863 (riprodhuar: Darmshtat, 1963), është një vepër më analitike, që është 
përgatitur duke shfrytëzuar raportet diplomatike evropiane dhe burimet osmane, por ajo e 
vë theksin më së tepërmi tek diplomacia, çështjet ushtarake dhe pjesa evropiane e 
perandorisë. N. Iorga, “Geschichte des Osmanischen Reiches” (Historia e Perandorisë 
Osmane), 5 vëllime, Gota, 1908 – 1913 (riprodhuar më 1963), është më e përgjithshme, 
por shumë më tepër e njëanshme dhe më pak kritike. 
 
 
 
II. Bibliografi 
 
Bibliografia më e plotë e historisë osmane është: Hans-Jürgen Kornrumpf, “Osmanische 
Bibliographie mit Besonderer Berücksichtigung der Türkei in Europa” (Bibliografi 
osmane me përqendrim të veçantë tek Turqia në Evropë), Lajden/Këln, 1973. Radhitja 
më e plotë e veprave të botuara në turqishtë është: Enver Koraj (Enver Koray), “Türkiye 
Tarih Yayınları Bibliyografyası” (Bibliografi e botimeve të historisë së Turqisë), 2 
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vëllime, Stamboll, 1959 – 1971. Një tjetër punim i vlefshëm është: “İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi. Türkçe Basmalar. Alfabe Kataloğu. Memleketimizde ilk Türk matbasının 
kuruluşundan yeni harflerin kabulüne kadar, 1729 – 1928” (Biblioteka e Universitetit të 
Stambollit. Botime në turqisht. Katalog alfabetik. Nga ngritja e shtypshkronjës së parë 
turke në vendin tonë, deri tek pranimi i shkronjave të reja, 1729 – 1928), 2 vëllime, 
Stamboll, 1956. Për vepra të botuara rishtas, shih: J. D. Pearson, “Index Islamicus, 1906 – 
1955”, Kembrixh, 1958, bashkë me shtesat, si dhe “Türkiye Bibliyografyası” 
(Bibliografia e Turqisë), Ankara, Millî Kütüphane (Biblioteka kombëtare), 1949 deri më 
sot. N. V. Mihov (Michoff), “Sources bibliographiques sur l’histoire de la Turquie et de 
la Bulgerie” (Burime biblografike mbi historinë e Turqisë dhe të Bullgarisë), 4 vëllime, 
Sofje, 1914 – 1934. Ky tekst është një përmbledhje shumë e vlefshme e rrëfimeve të 
udhëtarëve dhe specialistëve perëndimorë në lidhje me pjesët evropiane të perandorisë, 
veçanërisht për Bullgarinë. Vepra e tw njwjtit autor, “La Population de la Turquie et de 
la Bulgarie au XVIIIe et au XIXe Siècles” (Popullsia e Turqisë dhe e Bullgarisë në shekujt 
XVIII dhe XIX), 4 vëllime, Sofje, 1915 – 1935, radhitet ndër ato vepra që trajtojnë, 
veçanërisht, gjendjen shoqërore dhe demografike të perandorisë. Mihovi ka lënë, 
gjithashtu, tekstin “Bibliographie des articles de périodiques allemandes, anglais, et 
italiens sur la Turquie et la Bulgarie” (Bibliografi e artikujve të gazetave të përditshme 
gjermane, angleze dhe italiane mbi Turqinë dhe Bullgarinë), Sofje, 1938. Fjalori më i 
vlefshëm i termave teknike osmane i përket autorit Mehmet Zeqi Pakallën (Mehmet Zeki 
Pakalın), nën titullin “Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü” (Fjalor i termave 
historike dhe shprehjeve frazeologjike osmane), 3 vëllime, Stamboll, 1946 – 1956. Shih, 
gjithashtu: Midhat Sertollu (Midhat Sertoğlu), “Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi” 
(Enciklopedi e ilustruar e historisë osmane), Stamboll, 1958; dhe Qamil Kepexhi (Kâmil 
Kepeci), “Tarih Lûgatı” (Fjalor i historisë), Stamboll, 1952. Në lidhje me udhëtarët dhe 
udhëtimet në Perandorinë Osmane, shih: S. H. Weber, “Voyages and Travels in Greece, 
the Near East and Adjacent Regions Made Previous to the Year 1801” (Udhëtime dhe 
rrugëtime në Greqi, në Lindjen e Afërt dhe në zonat fqinje, të bëra para vitit 1801), 
Prinston, 1953; Karl Gëlner (Karl Göllner), “Turcica, Die europäischen Türkeneidrücke 
des XVI Jahrhunderts” (Turkika; Përshtypjet e evropianëve për turqit në shekujt XVI), 
vëll. I, 1501 – 1550, Bukuresht – Berlin, 1961; vëll. II, 1551 – 1600, Bukuresht – Baden, 
1968; Selçuk Trak, “Türkiye hakkında yazılarn coğrafya eserleri genel bibliyoğrafyası” 
(Bibliografi e përgjithshme e veprave gjeografike të shkruara mbi Turqinë), Ankara, 
1942; T. C. Maarif Vekâleti (Republika e Turqisë – Ministria e Arsimit), “İstanbul 
Kütüphanelerinde Osmanlı devrine ait Türkçe – Arapça – Farsça yazma ve basma 
coğrafya eserleri bibliyografyası” (Bilbiografi e veprave dorëshkrimore dhe të shtypura 
në bilbliotekat e Stambollit në lidhje me kohën osmane), Stamboll, 1958. Shih, 
gjithashtu: Berna Moran, “A Bibliography of the Publications in English Concerning the 
Turks, XV – XVIIIth Centuries” (Një bibliografi e botimeve në anglisht në lidhje me turqit, 
shekujt XV - XVIII), Stamboll, 1964. 
 
 
 
III. Vepra të përgjithshme referimi 
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Fjalori më i mirë në qarkullim i ushtarakëve, administratorëve dhe shkrimtarëve osmanë 
është ai i Mehmed Syrejait (Mehmed Süreyya), “Sicill-i Osmanî” (Regjistri osman), 4 
vëllime, Stamboll, 1890 – 1893, i vazhduar nga Gyltekin Oransaj (Gültekin Oransay), 
nën titullin “Osmanlı Devletinde Kim Kimdi? I, Osmanoğullari” (Kush dhe çfarë ishin 
njerëzit e njohur të shtetit osman? Vëll. I; Dinastia osmane), Ankara, 1969. Biografitë 
dhe bibliografitë e shumicës së autorëve osmanë gjenden në veprën e Mehmet Tahirit të 
Bursës (Bursalı Mehmed Tahir), me titull “Osmanlı Müellifleri” (Autorë osmanë), 3 
vëllime, Stamboll, 1915 – 1928, me tregues nga Ahmet Ramzi, “Miftahu’l-Kütüp ve 
Esmai-i Müellifîn Fihristi” (Çelës i librave dhe tregues i emrave të autorëve), Stamboll, 
1928; ribotuar me shkronja latine nga A. Fikri Jauz (A. Fikri Yavuz) dhe Ismail Ëzen 
(İsmail Özen), “Osmanlı Müellifleri” (Autorë osmanë), 2 vëllime, Stamboll, 1972. 
Biografitë më gjithëpërfshirëse të historianëve osmanë bashkë me listat e dorëshkrimeve 
e veprave të botuara, si dhe vendet e tyre, gjenden në: TC. Maarif Vekâleti (Republika e 
Turqisë – Ministria e Arsimit), “İstanbul Kütüphaneleri Tarhi-Coğrafya Yazmaları 
Kataloğu, I, Türkçe Tarih Yazmaları” (Katalog i dorëshkrimeve të historisë dhe 
gjeografisë në bibliotekat e Stambollit, vëll. I, Dorëshkrime historike turke), 10 pjesë, 
Stamboll, 1943 – 1951. Fehmi Edhem Karatay, “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
Türkçe Yazmaları Kataloğu” (Katalog i dorëshkrimeve në turqisht në bibliotekën e 
muzeut të pallatit të Topkapësë), 2 vëllime, Stamboll, 1961, si dhe “Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi, Farsça Yazmaları Kataloğu” (Katalog i dorëshkrimeve perse në 
bibliotekën e muzeut të pallatit të Topkapësë), Stamboll, 1961. Raporti më i plotë i 
materialeve arkivore osmane në Stamboll gjendet në tekstin e Midhat Sertollusë (Midhat 
Sertoğlu), “Muhteva Bakımından Başvekâlet Arşivi” (Përmbajtja e arkivit të 
kryeministrisë), Ankara, 1955. Shih, gjithashtu: S. J. Shaw, “Archival Sources for 
Ottoman History: The Archives of Turkey” (Burimet arkivore për historinë osmane: 
Arkivat e Turqisë), JAOS, 80 (1960), 1 – 12; Tahsin Ëz (Tahsin Öz), “Arşiv Kılavuzu” 
(Udhëzues arkivi), 2 vëllime, Stamboll, 1938 – 1940, një tregues i dokumenteve në 
arkivat e pallatit të Topkapëse; Bernard Ljuis (Bernard Lewis), “The Ottoman Archives 
as a Source of History for Arab Lands”, JRAS (1951), 139 – 155; S. J. Shaw, “Cairo’s 
Archives and the History of Ottoman Egypt” (Arkivat e Kajros dhe historia e Egjiptit 
osman), në: “Report on Current Research, Spring, 1956” (Raport mbi kërkimet e fundit, 
pranverë, 1956), Uashington, 1956, f. 59 – 72; Zhan Dëni (Jean Deny), “Sommaire des 
Archives Turque du Caire” (Përmbledhje e arkivave turke të Kajros), Kajro, 1930; si dhe 
S. J. Shaw, “Turkish Source Materials for Egyptian History” (Materiale të burimeve turke 
për historinë e Egjiptit), në “Political and Social Change in Modern Egypt” (Ndryshimi 
politik dhe shoqëror në Egjiptin e sotëm) bot. P. J. Holt, Londër, 1968, f. 28 – 48. 
Materialet arkivore osmane në koleksionet evropiane janë përshkruar në: J. Reychman – 
A. Zajackowski “Handbook of Ottoman Turkish Diplomatics”, përkth. A. S. Ehrenkreutz, 
bot. Tibor Halasi – Kun, Hagë/ Paris, 1968. 
 
Raporti më i mirë në qarkullim për gjeografinë osmane është ai i Franc Teshnerit (Franz 
Taeschner), “Das Anatolische Wegnetz nach Osmanischen Quellen” (Rrjeti rrugor i 
Anadollit sipas burimeve osmane), 2 vëllime, Lajpcig, 1924 – 1926. Emrat e vendeve dhe 
të barasvlefshmit e tyre në gjuhë të ndryshme janë paraqitur pjesërisht nga C. Mostrass, 
“Dictionnaire Géographique de l’Empire Ottoman” (Fjalor gjeografik i Perandorisë 
Osmane), Shën Petersburg, 1873, si dhe në treguesit e Danishmendit, “İzahlı Osmanlı 
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Tarihi Kronolojisi”. Shih, gjithashtu: D. E. Pitcher, “An historical Geography of the 
Ottoman Empire” (Një gjeografi historike e Perandorisë Osmane), Lajden, 1972; Kâtip 
Çelebi, “Cihannüma”, Stamboll, 1732 (përfshirë pjesët mbi Anadollin nga përshkrimi i 
Ebu Bekr ed-Dimashkiut); C. Jirecek, “Die Heerstraβe von Belgrad nach Constantinopel 
und die Bakanpassè” (Rruga e ushtrisë nga Beogradi në Kostandinopojë dhe e shkuara e 
Ballkanit), Pragë, 1877. Mehmed Eşref (Albatı), “Tarih-i Umumî ve Osmanlı Atlası” 
(Histori e përgjithshme dhe atlas osman), bot. i dytë, Stamboll, 1329/1911, paraqet 139 
harta të perandorisë. Ibnu’l-Xhevat Edaludin Tekiner (İbnu’l-Cevat Efdaluddin Tekiner), 
në veprën “Tarih-i Osmanî Haritaları” (Harta të historisë osmane), Stamboll, 1329/1911, 
na sjell një koleksion të hollësishëm. Faik Reşit Unat, “Tarih Atlası” (Atlas i historisë), 
Stamboll 1952, si dhe botimet e tij të mëvonshme, është më i përgjithshëm. Vepra e V. 
M. Ramseit (W. M. Ramsay) “Historical Geography of Asia Minor” (Gjeografi historike 
e Azisë së Vogël), Londër, 1890, është e lidhur me Anadollin në kohën bizantine. G. Le 
Strange, “The Lands of the Eastern Caliphate” (Vendet e kalifatit lindor), Kembrixh, 
Angli, 1930; kjo vepër është e vlefshme për shekujt paraosmanë. Shih, gjithashtu: F. 
Taeschner, “Anadolu” (Anadolli), EI2, I, 461 – 480, si dhe V. Cuinet, “La Turquie 
d’Asie” (Turqia e Azisë), 4 vëllime, Paris, 1892 – 1894. 
 
 
 
IV. Turqit në histori deri më 1280 e.s. 

Përshkrimi më i mirë i përgjithshëm i historisë së Asisë qendrore është: R. Grousset, “The 
Empire of the Steppes” (Perandoria e stepave), Nju Jork, 1970. Më i autoritetshëm, por, 
gjithashtu, shumë më i hollësishtëm, është: W. Barthold, “Turkestan down to the Mongol 
Invasion” (Turkistani nën pushtimin mongol), përktheyr në anglisht nga teksti origjinal 
në rusisht, dhe i rishikuar nga autori me mbështetjen e H. A. R. Gibit (H. A. R. Gibb), 
botimi i tretë, me një kapitull shtesë, të përkthyer nga znj. T. Minorski (Mrs. T. Minorsky) 
dhe të redaktuar nga C. E. Bosuorthi (C. E. Bosworth), Londër, 1968. Shih, gjithashtu: 
Zeki Velid Togan, “Umumi Türk Tarihine Giriş, Cild I. En Eski Devirlerden 16. Asra 
Kadar” (Hyrje në historinë e përgjithshme turke, vëll. I, Nga kohët më vë vjetra deri në 
shekullin e gjashtëmbëdhjetë), Stamboll, 1946. Popujt më të hershëm turq janë 
përshkruar nga autori Faruk Sumer në veprën “Oğuzllar” (Türkmenler), (Turkmanët 
ouzë), Ankara, 1967, si dhe në veprën “Oğuzlar”, IX, 378 – 386. Në lidhje me asimilimin 
e turqve ndaj qytetërimit islam dhe hyrjes së tyre në Lindjen e Mesme, shih: Claude 
Cahen, “The Turkish Invasion: The Selchükides” (Pushtimi turk: Selçukët), në “History of 
the Crusades” (Historia e Kryqëzatave), red. K. M. Setton, vëll. I, “The First Hundred 
Years” (Philadelphia, Pa. 1955, 2nd ed., Medison, Wis., 1967), f. 135 – 176; C. E. 
Bosworth, “The Political and Dynastic History of the Iranian World (A. D. 1000 – 
1217)” (Historia politike dhe dinastike e botës iraniane, 1000 – 1217 e.s.), në 
“Cambridge History of Iran”, vëll. V, “The Saljuq and Mongol Periods” (Periudhat 
selçuke e mongole), red. J. A. Boyle, Kembrixh, Angli, 1968, f. 1 – 202; dhe B. Spuler, 
“the Disintegration of the Caliphate in the East” (Shpërbërja e kalifatit në lindje), red. P. 
Holt, A. K. S. Lambton dhe B. Lewis, vëll. I, “The Central Islamic Lands” (Vendet 
islame qendrore), Kembrixh, 1970, f. 143 – 174. Mbi dinastitë individuale myslimane 
turke, shih: Omeljan Pritsak, “Die Karachaniden” (Karahanët) në “Der Islam”, XXXI 
(1953), 17 – 68 (përkthyer: “Kara-Hanlılar”, në IA, VI, 251 – 273); C. E. Bosworth, “The 
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Ghaznevids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran” (Gaznevidët: Perandoria e 
tyre në Afganistan dhe në Iranin lindor), Edinburg, 1963; Ibrahim Kafesollu (İbrahim 
Kafesoğlu), “Harezmşahlar Devleti Tarihi” (Historia e shtetit të harezmishahëve), 
Ankara, 1956; Heribert Horst, “Die Staatsverwaltung der Groβselgugen und 
Horazmşahs, 1039 – 1231” (Administrata shtetërore e selçukëve të mëdhenj dhe e 
horazmishahëve, 1039 – 1231), Vizbaden, 1964. Perandoria e madhe selçuke, si dhe ajo e 
selçukëve të Anadollit janë diskutuar gjerësisht në veprën e Osman Turanit, “Selçuklular 
Tarihi ve Türk Islam Medeniyeti” (Historia e selçukëve dhe qytetërimi turko-islam), 
Ankara, 1965; Claude Cahen, “The Turks in Iran and Anatolia Before the Mongol 
Invasions” (Turqit në Iran dhe në Anadolli përpara pushtimit mongol), në “History of the 
Crusades” (Historia e Kryqëzatave), red. K. M. Setton, vëll. II, “The Later Crusades 
1189 – 1313” (Kryqëzatat e vona të viteve 1189 – 1313), red. R. L. Wolff, Filadelfia, Pa., 
1962, botim i dytë, Medison, Wis., 1967, f. 661 – 692; Mehmet Alltaj Këjmen (Mehmed 
Altay Köymen), “Selçuklu Devri Türk Tarihi” (Historia turke në periudhën e selçukëve), 
Ankara, 1963; dhe Ibrahim Kafesollu (İbrahim Kafesoğlu), “Selçuklular” (Selçukët), IA, 
X, 353 – 416; nga i njëjti autor, “Sultan Melikşah Devrinde büyük Selçuklu 
İmparatorluğu” (Perandoria e madhe selçuke në kohën e sulltan Melikshahut), Ankara, 
1953. M. A. Köymen, “Büyük Selçuk İmparatorluğu Tarihi, İkinci İmparatorluk Devri” 
(Historia e perandorisë së madhe selçuke, Koha e perandorisë së dytë), Ankara, 1954; 
edhe F. Sanaullah, në veprën “The Decline of the Saljuqid Empire” (Rënia e Perandorisë 
Selçuke), Londër, 1938, diskuton për rënien e selçukëve. Perandoria Mongole e Lindjes 
së Mesme (Perandoria Ilhanide) është përshkruar në: Bertold Spuler, “History of the 
Mongols” (Historia e mongolëve), Berkli e Los Anxhelos, 1972; i njëjti autor, “Die 
Mongolen in Iran: Politik, Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit, 1220 – 1335” 
(Mongolët në Iran: Politika, administrata dhe kultura e kohës së Ilhanit, 1220 – 1335), 
botimi i tretë, Berlin, 1968; Claude Cahen, “The Mongols and the Near East” (Mongolët 
dhe lindja e afërt) në “History of the Crusades” (Historia e Kryqëzatave), vëll. II, f. 715 – 
734; J. A. Boyle, “Dinastic and Political History of the Il-Khans” (Historia dinastike dhe 
politike e ilhanëve) në “Cambridge History of Iran”, vëll. V, f. 303 – 421; si dhe I. P. 
Petrushevsky, “The Socio-Economic Condition of Iran Under the Il-Khans” (Kushtet 
shoqërore dhe ekonomike të Iranit nën qeverisjen e ilhanëve), në “Cambridge History of 
Iran”, vëll. V, 483 – 537. 

Anadolli i shekujve të trembëdhjetë dhe të katërmbëdhjetë është trajtuar në tre studime 
kryesore: Claude Cahen, “Pre-Ottoman Turkey” (Turqia paraosmane), Londër e Nju Jork, 
1968; Spiros Vrionis i riu (Speros Vryonis, Jr.), “The Decline of Medieval Hellenism in 
Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh Through the Fifteenth 
Century” (Rënia e helenizmit mesjetar në Azinë e Vogël dhe procesi i islamizimit nga 
shekulli i njëmbëdhjetë deri në shekullin e pesëmbëdhjetë), Berkly e Los Anxhelos, 1971; 
dhe Osman Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye” (Turqia në kohën e selçukëve), 
Stamboll, 1971. Rrëfimi i përgjithshëm më i vlefshëm i historisw bizantine wshtw ai i G. 
Ostrogorskit (G. Ostrogorsky), “History of the Byzantine State” (Historia e shtetit 
bizantin), Londër, 1956. Gjendet një numër i madh monografësh mbi shoqërinë e 
hershme turke në Anadolli, përfshirë: Claude Cahen, “La Première Pénétration turque en 
Asie Mineure” (Dpërtimi i parë turk në Azinë e Vogël), nga “Byzantion” (1948); 
Mukrimin Halil Yinanç, “Türkiye Tarihi, Selçuk Devri” (Historia e Turqisë, periudha 
selçuke), Stamboll, 1944; Paul Vitek (Paul Wittek), “Von der byzantinischen zur 
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türkischen Toponymie” (Nga toponomia bizantine tek ajo turke), “Byzantion” 1935; 
Barbara Flemming, “Landschaftsgeschichte von Pamphylien, Pisidien und Lydien im 
Spätmittelalter”, Vizbaden, 1964; W. C. Bryce, “The Turkish Colonization of Anatolia” 
(Kolonizimi turk i Anadollisw), në “Bulletin of the John Rylands Library”, 38 (1955), 18 
– 44; Paul Vitek (Paul Wittek), “Das Fürstentum Mentesche. Studien zur Geshichte 
Westkleinasiens im 13. – 15. Jh.,” (Principata Menteshe. Studime mbi historinë e Azisë së 
Vogël perëndimore në shekujt XIII – XV), Stamboll, 1934 (riprodhuar: Amsterdam, 
1967); Ismail Haki Uzunçarshëllë (İsmail Hakkı Uzunçarşılı), “Anadolu Beylikleri ve 
Akkoyunlu, Karakoyunlu Devirleri” (Principatat e Anadollut dhe periudhat e Deles së 
Zezë dhe të Deles së Bardhë), Stamboll, 1937, bot. i dytë, Ankara, 1969; Pol Lëmerl 
(Paul Lemerle), “L’Èmirat d’Aydin: Byzance et l’Occident. Recherches sur “La Geste 
d’Umur Pacha”” (Emirati i Ajdënit: Bizanti dhe Perëndimi. Kërkime mbi “Lëvizjen e 
Umur pashait”), Paris, 1953; Mustafa Akdağ, “Türkiye’nin İktisadî ve İctimaî Tarihi” 
(Historia ekonomike dhe shoqërore e Turqisë), vëll. I, 1243 – 1453, Ankara, 1959; 
Osman Turan, “Le droit terren sous les Seldjoukides de Turquie” (E drejta tokësore nën 
selçukët e Turqisë), REI (1948); Claude Cahen, “Le Régime de la Terre et l’Occupation 
turque en Anatolie” (Regjimi i tokës dhe pushtimi turk në Anadolli), në “Cahiers 
d’Histoire Mondiale” 2 (1955), 347 – 362; Franz Taeschner, “Beiträge zur Geschichte 
der Achis in Anatolien, 14-15. Jahrhundert” (Kumtesa për historinë e ahinjve në 
Anadolli, shekujt XIV – XV), ZDMG, 12 (1933), 6 – 49; Franz Taeschner, “Akhi”, EI2, I, 
321 – 323; Franz Taeschner, “Futuwwa”, EI2, II, 961 – 969. 

 

V. Fillesat osmane deri më 1324 

Dy studime klasike mbi fillesat e osmanëve janë: Paul Vitek (Paul Wittek), “The Rise of 
the Ottoman Empire” (Ngritja e Perandorisë Osmane), Londër, 1938, që thekson lidhjet e 
tyre lidhjen e osmanëve me gazinjtë; Fuat Këpryly (Fuat Köprülü), “Les Origines de 
l’Empire Ottoman” (Fillimet e Perandorisë Osmane), Paris, 1935, që thekson origjinën 
thelbësisht turke të institucioneve osmane. Kjo e fundit është përkthyer në turqisht dhe 
është botuar nën titullin “Osmanlı Devletinin Kuruluşu” (Themelimi i shtetit osman), 
Ankara, 1959, me hyrje dhe komente mbi studime të mëvonshme nga vetë autori. Ernst 
Ëerner, “Die Geburt einer Großamcht – Die Osmanen, 1300 – 1481” (Lindja e një 
superfuqie – Osmnanët, 1300 – 1481), Berlin, 1966, përbën një studim të gjerë por me 
orientim marksist të asaj periudhe. Fuad Köprülü, “Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar” 
(Sufistët e parë në letërsinë turke), botimi i dytë, Ankara, 1966. Në këtë studim 
diskutohet roli i udhëheqësve mistikë në zhvillimin e kulturës dhe qytetërimit turk në 
Anadolli. Mukrimin Halil Yinanç, “Ertuğrul Gazi”, IA, IV, 328 – 337, është një studim i 
plotë mbi të atin e Osmanit, Erturullin. M. Tajip Gëkbilgin (M. Tayyip Gökbilgin), 
“Osman I”, IA, IX, 431 – 443, grumbullon të gjitha të dhënat mbi Osmanin I. Shih edhe: 
Fuad Köprülü, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Etnik Menşei Meseleleri” (Problemet e 
origjinës etnike të Perandorisë Osmane), në “Belleten”, 7 (1944), 219 – 313. Problemet e 
lidhura me fisin Kajë (Kayı), nga i cili kanë dalë osmanët, janë diskutuar nga Fuad 
Këpryly (Fuad Köprülü) në studimin me titull “Kayı Kabilesi hakkında yeni notlar” 
(Shënime të reja në lidhje me fisin Kajë), “Belleten”, 8 (1944), 421 – 452; Faruk Sumer, 
“Kayı”, IA, VI, 459 – 462; Faruk Sumer, “Osmanlı Devletinde Kayılar” (Kajëlinjtë në 
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shtetin osman), “Belleten”, 12 (1948), 576 – 615; Faruk Sumer, “Anadolu’ya yalnız 
Göçebe Türkler mi geldi?” (Vetëm turqit nomadë erdhën në Anadolli?), “Belleten”, 24 
(1960), 567 – 594; F. Demirdash (F. Demirdaş) “Osmanlı Devrinde Anadolu’da Kayılar” 
(Kajëlinjtë në Anadolli në kohën e osmanëve), “Belleten”, 12 (1948), 576 – 615; Paul 
Vitek (Paul Wittek), “Deux Chapitres de l’Histoire des Turcs de Roum” (Dy kapituj të 
historisë së turqve të Rumit), “Byzantion”, 11 (1936), 85 – 319; dhe Ismail Haki 
Uzunçarshëllë, “Osmanlı Tarihi’nin İlk Devreleri’ne Âid Bazı Yanlışlıkların Tashihi” 
(Korrigjimi i disa gabimeve në lidhje me kohët e para të historisë osmane), “Belleten”, 21 
(1957), 173 – 188. 

 

VI. Perandoria e parë osmane, 1324 – 1413 

Mbretërimi i gazi Orhanit është studiuar hollësisht nga M. Tajip Gëkbilgin (M. Tayyip 
Gökbilgin), në veprën “Orhan”, IA, 9 (1962), 399 – 408 dhe Iren Beldiceanu-Shtajnherr 
(Irene Beldiceanu-Steinherr), “Recherches sur les actes des règnes des Sultans Osman, 
Orkhan et Murad I” (Kërkime mbi veprat e mbretërimeve të sulltanëve Osman, Orhan 
dhe Murat I), Monachii, 1967. Rolet e vëllait të Orhanit, Alauddinit, dhe ministrit të tij, 
Alauddinit, janë ndarë prej Ismail Haki Uzunçarshëllësë në veprën “Alauddin Paşa”, IA, 
I, 282 – 285. Për marrëdhëniet e para të osmanëve me bizantinët, shih: M. Münir Aktepe, 
“Osmanlıların Rumeli’de İlk Fetihleri: Çimpe Kalesi” (Pushtimet e para të osmanëve në 
Rumeli: Kështjella e Çimpesë), “Tarih dergisi”, 2 (1950), 283 – 307; G. G. Arnakis, 
“Gregory Palamas Among the Turks and Documents of His Captivity as Historical 
Sources” (GregoriPalamas mes turqve dhe dokumentet e kapjes sw tij si burime 
historike), “Speculum”, 25 (1951), 104 – 118, si dhe “Gregory Palamas, the Khiones and 
the Fall of Gelibollu” (Gregori Palamas, kionwt dhe rwnia e Gelibollusë), “Byzantion”, 
22 (1952), 305, 312; V. Mirmirollu (V. Mirmiroğlu), “Orhan Bey ile Bizans İmaparatoru 
III. Andronikos arasındaki Pelekanon Muharebesi” (Beteja e Pelekanonit mes Orhan beut 
dhe perandorit bizantin Andronikos III), “Belleten”, 13 (1949) 309 – 320; Johanes 
Drezeke (Johannes Dräseke), “Der Übergang der Osmanen nach Europa im XIV 
Jahrhundert” (Kalimi i osmanëve në Evropë në shekullin XIV), Berlin, 1913; si dhe M. 
M. Aleksandresku-Dreska (M. M. Alexandrescu-Dresca), “L’Expédition d’Umur Beg 
d’Aydın aux bouches du Danube (1337 ou 1338)” (Ekspedita e Umur beut të Ajdënit në 
grykëderdhjen e Danubit – 1337 ose 1338), në “Studia et Acta Orientalia”, 2 (1959), 3 – 
23. Për çështjen e ngjitjes së Orhanit në fron, shih: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Gazi 
Orhan Beyin Hükümdar Olduğu Tarih ve İlk Sikkesi” (Data kur gazi Orhan beu u bë 
sundues dhe monedha e tij e parë), “Belleten”, 8 (1945), 207 – 211. Përzierja e 
evropianëve në çështjet osmane dhe bizantine në gjysmën e parë të shekullit të 
katërmbëdhjetë është diskutuar në: J. Gay, “Le Pape Clément VI et les affaires d’Orient, 
1342 – 1352” (Papa Klementi VI dhe çështjet e Orientit, 1342 – 1325), Paris, 1904; W. 
Miller, “The Latins in the Levant: A History of Frankish Greece, 1204 – 1566” (Latinët 
në Mesdhe: Një histori e Greqisë franke, 1204 – 1566), Londër, 1908; dhe Zh. Dëlavil lë 
Rul (J. Delaville le Roulx), “La France en Orient au XIV siècle” (Franca në Orient në 
shekullin XIV), 2 vëllime, Paris, 1908. H. A. Gibbons, “The Foundation of the Ottoman 
Empire” (Themelimi i Perandorisë Osmane), Nju Jork, 1916, është e vjetëruar dhe jashtë 
kohës. G. G. Arnakis, “Hoi Protoi Othomanoi: Symbole eis to problema tes ptoseos ou 
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Hellenisme tes Mikras Asias, 1282 – 1337” (Osmanët e hershëm: Një ndihmesë për 
çështjen e rënies së Helenizmit në Azinë e Vogël, 1282 – 1337), Athinë, 1947. Kjo vepër 
është e dobishme, por e zmadhon deri në teprim rolin grek për zhvillimin e institucioneve 
osmane. 

Mbretërimi i Muratit I (1360 – 1389) është diskutuar në mënyrë të përgjithshme nga 
Ismail Haki Uzunçarshëllë në studimin “Murad I”, IA, 8 (1960), 587 – 598. I njëjti autor 
ka marrë në shqyrtim edhe ngritjen e aristokracisë turke në shërbimin osman, udhëhequr 
nga Çandarllënjtë, në Çandarlı Vezir Ailesi (Familja ministieriale Çandarllë), Ankara, 
1974. E njëjta temë është trajtuar edhe nga Franc Teshner (Franz Taeschner) dhe Paul 
Vitek (Paul Wittek) në studimin “Die Vezirfamilie der Gandarlyzade (14.15 Jh.) und ihre 
Denkmäler” (Familja ministerjale e Çandarllëzadesë [shek. XIV-XV] dhe përmendoret e 
saj), në “Der Islam”, 19 (1929). Marrëdhënia e muratit me urdhërat e ahinjve është 
studjuar nga F. Teshner në: “War Murad I. Großmeister oder Mitglied des Achibundes?” 
(A ishte Murati I udhëheqës apo anëtar i lidhjes së ahinjve?), “Oriens”, 6 1953), 23 – 31. 
Pushtimet e tij në Rumeli janë përshkruar nga Apostolos E. Vakalopulos (Apostolos E. 
Vacalopoulos) në studimin “Origins of the Greek Nation, 1204 – 1461”, Nju Bransuik, N. 
J., 1970; Aleksandër Burmov (Alexandre Burmov), “Türkler Edirne’yi ne vakit aldılar?” 
(Kur e morën turqit Edrenenë?), “Belleten”, 13 (1949), 97 – 106; M. Mynir Aktepe (M. 
Münir Aktepe), “XIV ve XV asırlarda Rumeli’nin Türkler tarafından iskânına dair” (Mbi 
kolonizimin e Rumelisë nga turqit në shekujt e katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë), 
“Türkiyat Mecmuası”, 10 (1953), 299 – 313; P. Charanis, “On the Date of the Occupation 
fo Gallipoli by the Turks” (Mbi datën e pushtimit të Gelibollusë nga turqit), 113 – 117; 
Halil Inallxhëk (Halil İnalcık), “Edirne’nin Fethi (1361)” (Çlirimi i Edrenesë – 1361), në 
“Edirne”, Ankara, 1965, f. 137 – 159; Përkthyer në anglisht në “Archivum 
Ottomanicum”, 1971; P. Charanis, “The Strife Among the Palaelogi and the Ottoman 
Turks, 1370 – 1402” (Lufta mes paleologjinjve dhe turqve osmanë, 1370 – 1402), 
“Byzantion”, 16 (1942 – 1943), 286 – 314; 17 (1949), 104 – 118. Studimi më i mirë, deri 
më sot, mbi pushtimet osmane është ai i Halil Inallxhëkut (Halil İnalcık), “Ottoman 
Methods of Conquest” (Metodat osmane të pushtimit), “Studia Islamica”, II, 103 – 129. 
Shih, gjithashtu: D. Angelov, “Certains aspects de la conquête des peuple balkaniques 
par le Turcs” (Disa aspekte të pushtimit të popujve ballkanikë nga turqit), 
“Byzantinoslavica”, 17 (1956), 220 – 275. Beteja e Kosovës është analizuar në studimin e 
M. Branunit, “Kosovo”, Lajpcig, 1937; A. D’Avril, “La Bataille de Kosovo, Rhapsodie 
Serbe” (Beteja e Kosovës, rapsodi serbe), Paris 1968; Ali Haydar, “Kosova Meydan 
Muharebesi” (Beteja e Kosovës), Stamboll, 1328/1910; si dhe: Mukerrem, “Kosova”, 
1389, Stamboll, 1931. 

Studimi më i plotë dhe më i hollësishëm, deri më sot, mbi mbretërimin e Bajezitit I (1389 
– 1402) është: Mukrimin Halil Yinanç, “Bâyezid I”, IA, II, 369 – 392; ai i Halil 
Inallxhëkut, “Bâyezid I”, EI2, I, 1117 – 1119 është i shkurtër, por i rëndësishëm. 
Marrëdhëniet e Bajezitit me bizantinët janë përshkruar nga P. Karanis (P. Charanis) në: 
“The Strife among the Palaeologi and the Ottoman Turks, 1370 - 1402” (Lufta mes 
paleologjinjve dhe turqve osmanë, 1370 - 1402), “Byzantion”, 16 (286 – 314. Beteja e 
Nikopolisë u është nënshtruar studimeve të shumta, ndër të cilat më të rëndësishmet janë: 
Aziz Suryal Atiya, “The Crusade of Nicopolis” (Kryqëzata e Nikopolisë), Londër, 1934; 
si dhe E. Gling, “Die Schlacht bei Nicopolis in 1396” (Beteja e Nikopolisë, 1396), Berlin, 
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1906. Pushtimet e tjera të Bajezitit janë diskutuar në: R. J. Loenertz, “Pour L’Histoire du 
Peloponèse au XIV siècle (Për historinë e Peloponezit në shekullin XIV), REB, I, 152 – 
186; A. Zakythinos, “Le Despotat Grec de Morée” (Despotati grek i Moresë), Paris, 
1932; A. Gegaj, “Albanie et l’invasion turque” (Shqipëria dhe pushtimi turk), Paris, 
1937; Maks Zilbershmit (Max Silberschmidt), “Das Orientalische Problem zur Zeit der 
Entstehung des Türkischen Reiches nach Venezianischen Quellen” (Problemi lindor mbi 
kohën e lindjes së perandorisë turke sipas burimeve venedikase), Lajpcig, 1923; Franz 
Babinger, “Beiträge zur Frühgeschichte der Türkenherrschaft in Rumelien” (Kumtesa 
mbi historinë e hershme të sundimit turk në Rumeli), Mynih, 1944; si dhe: G. Beckmann, 
“Der Kampf Kaiser Sigmunds gegen die werdende Weltmacht der Osmanen, 1392 – 
1432” (Lufta e perandorit Zigmund kundër fuqisë së ardhshme botërore të osmanëve, 
1392 – 1432), Gota, 1902. 

Pushtimi i Anadollit nga Bajeziti është përshkruar nga M. Jashar Jyxhel “M. Yaşar 
Yücel), “Kastamonu’nun ilk fethine kadar Osmanlı-Candar Mynasebetleri, 1361- 1392” 
(Marrëdhëniet e osmanëve me Principatën Xhandare deri në pushtimin e parë të 
Kastamonusë), “Tarih Araştırma Dergisi”, I (1963), 133 – 144; si dhe B. P. Saxena, 
“Memoirs of Bayezid” (Kujtime të Bajezitit), Allahabad, 1939. Pushtimi i Timurlengut, 
që erdhi më pas, është ndjekur nga: M. M. Alexandrescu – Dresca, “La Campagne de 
Timur en Anatolie” (Fushata e Timurit në Anadolli), Bukuresht, 1942. Marrëdhëniet e tij 
me armiqtë e osmanëve në Evropën lindore janë studiuar nga Zeki Velid Togan, “Timur’s 
Osteuropapolitik” (Politika e Timurit ndaj Evropës lindore), ZDMG, 108 (1959), 279 – 
298. Beteja e Ankarasë (1402) është studiuar nga T. Jëllmaz Ëztuna (T. Yılmaz Öztuna), 
“1402 Ankara Muharebesi” (Beteja e Anakarsë e 1402-shit), Stamboll, 1946, si dhe 
Gustav Roloff, “Die Schlacht bei Angora” (Beteja e Ankarasë), “Historische Zeitschrift”, 
161 (1943), 244 – 262. Problemet e lidhura me burgosjen e Bajezitit dhe me vdekjen e tij 
janë trajtuar nga Fuat Këpryly (Fuad Köprülü), “Yıldırım Bâyezit’in Esâreti ve İntihârı” 
(Burgosja dhe vetëvrasja e Bajezit Vetëtimës), “Belleten”, 1 (1937), 591 – 603, si dhe, 
nga i njëjtëi autor: “Yıldırım Bâyezit’in İntihârı Meselesi” (Çështja e vetëvrasjes së 
Bajezit Vetëtimës), “Belleten”, 7 (1943), 591 – 599. Shih, gjithashtu: Zhan Oben (Jean 
Aubin), “Comment Tamerlan prenait le villes” (Si i merrte Timurlengu qytetet), “Studia 
Islamica”, 19 (1963), 83 – 122. 

Artikulli përfundimtar mbi periudhën e ndërmjetme mes dy mbretërimeve (1402 – 1413) 
është: Paul Wittek, “De la défaite d’Ankara à la prise de Constantinople” (Nga disfata e 
Ankarasë deri në marrjen e Kostandinopojës), REI, 12 (1938), 1 34. Kërkime më të fundit 
janë përfshirë brenda studimeve mbi pjesëmarrësit e veçantë osmanë: M. C. Shehabedin 
Tekinda (M. C. Şehâbeddin Tekindağ), “Mûsâ Çelebi”, IA, VIII, 661 – 666; İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, “Mehmed I”, IA, VII, 496 – 506; M. C. Şehâbeddin Tekindağ, “Mustafa 
Çelebi”, IA, VIII, 687 – 689; si dhe M. Tayyib Gökbilgin, “Süleyman Çelebi”, IA, XI, 
179 – 182. Veç kësaj, për mbretërimin e mëtejshëm të Mehmetit I (1413 – 1420), shih: 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Çelebi Sultan Mehmed’in kızı Selçuk Hatun” (Bija e Çelebi 
sulltan Mehmedit, Selçuk Hatun), “Belleten” 21 (1957), 253 – 260; Franz Babinger, 
“Schejch Bedr ed-Din, der Sohn des Richtern von Simâvs...” (Shejh Bedrudini, biri i 
gjykatësit të Simavnasë...), në “Der Islam”, 11 (1921), 1-106; Mehmet Sherefedin 
(Mehmed Şerefeddin), “Simavna Kadısı-Oğlu Şeyh Bedreddin Shejh Bedrudini, biri i 
gjykatësit të Simavnasë), Stamboll, 1340/1924; Hans J. Kissling, “Badr al-Din b. Kâdî 
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Samâwnâ” (Bedruddin bin Kadi Simavnaja), EI2, vëll. 1, f. 869; Sherif Bashtav (Şerif 
Baştav), “Les Sources d’une Histoire de l’Empire Ottomane rédigé par un auteur 
anonyme Grec” (Burimet e një historie të Perandorisë Osmane, të përpiluara nga një 
autor i panjohur grek), “Belleten”, 21, f. 161 – 172; J. W. Barker, “Manuel II 
Palaeologus, 1391 – 1425”, Nju Bransuik, N. J., 1969; si dhe H. J. Kissling, “Das 
Menâqybnâme Scheich Bedr ed-dins, des Sohnes des Richters von Samavna” (Libri i 
cilësive të larta të Shejh Bedrudinit, birit të gjykatës të Samavnasë), ZDMG, 100 (1950), 
112 – 176. 

 

VII. Ripërtëritja e Perandorisë, 1413 – 1415 

Mbretërimi i Muratit II (1421 – 1451) është studiuar në mënyrë të shkëlqyer nga Halil 
Inallxhëk në veprën “Murad II”, IA, VIII, 598 – 615. Të shihet, gjithashtu: Ducas, 
“Istoria Turco-Bizantina (1341 – 1462)” (Historia turko-bizantine, 1341 – 1462), bot. 
Vasile Grecu, Bukuresht, 1958; G. Beckmann, “Der Kampf Kaiser Sigmunds gegen die 
werdende Weltmacht der Osmanen 1392 – 1437” (Lufta e perandorit Sigmund kundër 
fuqisë së ardhshme botërore të osmanëve, 1392 – 1437), Gota, 1902; Mehmet Xhemil 
(Mehmed Cemil), “Çandarlı Halil Paşa” (Halil pasha Çandarllëu), Stamboll, 1933; 
Ismail Haki Uzunçarshëllë (İsmail Hakkı Uzunçarşılı), në studimet “Çandarlı”, IA, III, 
351 – 357 dhe “Çandarlı Vezir Ailesi” (Familia ministeriale Çandarllë), Stamboll, 1974, 
përshkruan pushtetin e ushtruar nga aristokracia nëpërmjet familjes Çandarllë. 
Marrëdhëniet e Muratit me mamlukët e Egjiptit dhe të Sirisë janë përfshirë në: A. Darag, 
“L’Egypte sous le Règne de Barsbay, 1422 – 1438” (Egjipti nën sundimin e Barsbajit, 
1422 – 1438), Damask, 1961. Në lidhje me marrëdhëniet evropiane që çuan në 
Kryqëzatën e Varnës, shih: Halil Inallxhëk (Halil İnalcık), “1444 Buhranı” (Kriza e 
1444-ës), në stdimin e tij, “Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, 1” (Studime dhe 
dokumente mbi periudhën e Mehmetiti II), Ankara, 1954; f. 1 – 53; si dhe David Agyal, 
“Le Traité de Paix de Szeged avec le Turcs (1444)” (Traktati i paqes së Shegedit me 
Turqit, 1444), “Revue de Hongrie”, (1911), 233 – 268, 374 – 392. Për vetë Kryqëzatën e 
Varnës dhe për fitoren osmane (1444), shih: Nicholas Iorga, “Notices et Extraits pour 
Servir à l’Histoire des Croisades au XVe Siècle” (Shënime dhe citime për t’i shërbyer 
historisë së Kryqëzatave të shekullit IX), 6 vëllime, Bukuresht, 1899 – 1915, si dhe nga i 
njëjti autor, “La Campagne des Croisés sur le Danube” (Fushata e kryqtarëve mbi 
Danub), Paris, 1927. Gjithashtu, Oskar Halecki, “The Crusade of Varna: A Discussion of 
Controversial Problems” (Kryqëzata e Varnës: Një diskutim problemesh të pazgjidhura), 
Nju Jork, 1943, për t’u përdorur me revistën e Xh. Brombergut (J. Bromberg), 
“Speculum” , 20 (1945). Franz Babinger, “Von Amurath zu Amurath. Vor- und Nachspiel 
der Schlacht bei Varna (1444)” (Nga Amurati tek Amurati. Nganjë shembull para dhe pas 
betejës së Varnës (1444)”, “Oriens”, 3 (1950), 229 – 265, 4 (1951), 80. J. Dabroski, “La 
Pologne et l’expédition de Varna en 1444”, “Revue des Études Slaves”, 10 (1930), 37 – 
75; Huber, “Die Kriege zëischen Ungarn und die Türken (1440 – 1444)” (Luftërat mes 
Hungarisë dhe turqve, 1440 – 1444), “Archiv für Österreichische Geschichte” (Arkvi për 
historinë austriake), 69 (1886), 159 – 207. Nexhati Salim Taxhan (Necâti Salim Tacan), 
“Türk Ordusunun Eski Seferlerinden bir İmha Muhârebesi, Varna 1444” (Mes betejave të 
vjetra të ushtrisë turke një betejë për asgjësim, Varna 1444), Stamboll, 1931; dhe Adnan 
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Erzi, “II Murad’ın Varna muharebesi hakkında fethnamesi” (Buletini i fitores së Muratit 
II në lidhje me betejën e Varnës), “Belleten”, 14 (1950), 595 – 647. 

Përpjekjet e Shqipërisë për të pushtuar Shqipërinë dhe qëndresa e drejtuar nga 
Skënderbeu janë përhskruar në këto studime: A. Gegaj, “L’Albanie et l’Invasion Turque 
au XVe Siécle” (Shqipëria dhe pushtimi turk në shekullin XV), Paris, 1937; Halil 
Inallxhëk (Halil İnalcık), “Timariotes Chrétiens en Albanie au XVe Siècle” (Timriotë të 
krishterë në Shqipëri në shekullin XV), “Mitteilungen des Österreichischen 
Staatsarchiv”, 4 (1952), “Arnavutluk’ta Osmanlı Hâkimiyeti’nin Yerleşmesi ve İskender 
Bey İsyanı’nın Menşesi” (Vendosja e sundimit osman në Shqipëri dhe origjina e 
kryengritjes së Skënderbeut), “Fatih ve İstanbul Mecmuası”, I, 153 – 191, si dhe 
“İskender Bey” (Skënderbeu), IA, V, 1079 – 1082; F. S. Noli, “George Castrioti 
Scanderbeg, 1405 – 1468”, Nju Jork, 1947; dhe C. Marinesco, “Alphonse V, Roi 
d’Aragon et de Naples et de l’Albanies de Scanderbeg” (Alfonsi V, mbret i Aragonit dhe 
i Napolit dhe i Shqipërisë së Skënderbeut), Paris, 1923. Beteja e dytë e Kosovës ësht 
përshkruar nga Nexhati Salim Taxhani (Necati Sâlim Tacan) në punimin “İkinci Kosova 
Meydan Muharebesi (1448)” (Beteja e dytë Kosovës, 1448), Stamboll, 1932. Për 
përpjekjen e mëpasme të Muratit për të rrethuar Kostandinopojën, shih: Zafer 
Tashllëkollu (Zafer Taşlıkoğlu), “II Murad’ın İstanbul muhasarası hakkında bir eser” 
(Një punim mbi rrethimin e Stambollit nga Murati II), “Tarih Dergisi”, VIII, 209 – 226. 
Përpjekjet e tij fillestare për të vendosur kontakte me hanët tartarë të Krimesë janë 
paraqitur në veprën e Fevzi Kurtollusë (Fevzi Kurtoğlu), “İlk Kırım Hanların Mektupları” 
(Letrat e hanëve të parë të Krimesë), “Belleten”, I (1937), 641 – 655. Përgjigja evropiane 
ndaj çështjes turke është diskutuar nga Hans J. Kissling, “Die Türkenfrage als 
europäisches Problem” (Çështja turke si problem evropian), “Südostdeutsches Archiv”, 7 
(1964), 39 – 57, si dhe, nga i njëjti autor, “Militärische-politische Problematiken zur 
Türkenfrage im 15. Jahrhundert” (Problematika ushtarako-politike mbi çështjen turke në 
shekullin XV), “Bohemia: Jahrbuch des Collegium Carolinum”, 5 (1964), 108 – 136. 

 

VIII. Lulëzimi i fuqisë osmane, 1451 – 1566 

Studime përfundimtare për mbretërimin e Mehmetit II (Fatihut) janë bërë nga Halil 
Inallxhëk, “Mehmed II”, IA, VII, 506 – 535, si dhe “Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve 
Vesikalar” (Studime dhe dokumente mbi Periudhën e Fatihut), Ankara, 1954. Salahaddin 
Tansel, në veprën e tij, “Osmanlı Kaynaklarına göre Fâtih Sultan Mehmed’in iyasiî ve 
Askerî Faaliyeti” (Veprimtaria politike dhe ushtarake e Fatih sulltan Mehmetit sipas 
burimeve osmane), Ankara, 1953 (riprodh. Stamboll, 1971), sjell të dhëna të hollësishme 
mbi veprimtaritë e tij ushtarake. Vepra e jashtëzakonshme e Franc Babingerit (Franz 
Babinger), “Mehmed II der Erober und und Seine Zeit. Weltenstürmer einer 
Zeitenwende” (Mehmeti II dhe koha e tij. Sulmuesi botëror një kthese epokale), Mynih, 
1953 (bot. i dytë: Mynih, 1959), përkthyer në frëngjisht me titullin: “Mahomet Le 
Coquérant et son Temps. Une peur du Monde au Tournant de l’Histoire” (Muhamet 
Pushtuesi dhe koha e tij. Një drithmë e botës në kthesën e historisë), Paris 1954, si dhe në 
italisht, me titullin “Maometto il Conquistatore e il suo Tempo” (Muhamet Pushtuesi dhe 
koha e tij), Torino 1957; Teksti në anglisht, përkthyer nga W. Hickman, duhet të përdoret 
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me kujdes për arsye të besimit të tepruar të autorit në burimet evropiane, si dhe për shkak 
të dështimit të tij për të shfrytëzuar të dhëna nga disa burime osmane (Shih, gjithashtu 
punimin e Halil Inallxhëkut, “Mehmed the Conquerer and His Time”, “Speculum”, 25 
(1960), 408 – 427; një listë e plotë e punimeve të plota mbi këtë vepër gjendet në: F. 
Babinger, “Aufsätze und Abhandlungen zur Geschichte Südosteuropas und der Levante” 
– Artikuj dhe kumtesa mbi historinë e Evropës jugperëndimore dhe të Mesdheut – 2 
vëllime, Mynih, 1962 – 1966, I, 37 – 39 e më tej). Një studim i hollësishëm kronologjik i 
mbretërimit, sjellë nga Ismail Hami Danëshmend (İsmail Hami Dânışmend), “Fâtih’in 
Hayâtı ve Fetih Takvimi” (Jeta e Fatihut dhe dhe kalendari i pushtimit), 2 pjesë, Stamboll, 
1953 – 1955. Pushtimet e tij në Mesdhe, Egje dhe në Detin e Zi janë marrë në shqyrtim 
në: İ. H. Ertalyan, “Fâtih ve Fütuhatı” (Fatihu dhe pushtimet e tij), 2 vëllime, Stamboll, 
1953, Ankara, 1966. Marrja e Kostandinopojës është diskutuar, gjithashtu, nga Sër Stefen 
Ransimen (Sir Stephen Runciman), “The Fall of Constantinople”, Cambridge, 1965; B. 
Lewis, R. Betts, N. Rubenstein dhe P. Wittek, “The Fall of Constantinople”, Londër 
1955; A. D. Mordtmann, “Belagerung und Eroberung Constantinopels durch die Türken 
in Jahre 1453 nach Originalquellen Bearbeitet” (Rrethimi dhe pushtimi i 
Kostandinopojës nga turqit në vitin 1453, punuar sipas burimeve origjinale), Stutgart, 
1858; si dhe: Feridun Dirimtekin, “İstanbul’un Fethi” (Pushtimi i Stambollit), Stamboll, 
1949. Shih, gjithashtu: G. Schlumberger, “La Siège, La Prise e le Sac de Constantinople 
par les Turcs en 1453” (Rrethimi, marrja dhe plaçkitja e Kostandinopojës nga turqit në 
vitin 1453), Paris, 1914 e botime të mëvonshme; si dhe Sër Edvin Pirs (Sir Edwin Pears), 
“The Destruction of the Greek Empire and the Story of the Capture of Constandinople by 
the Turks” (Shkatërrimi i perandorisë greke dhe historia e marrjes së Kostandinopojës 
nga turqit), Londër, 1903; por këto vepra përmbajnë shumë paragjykime dhe janë të 
njëanshme. Shih përshkrimin bashkëkohor nga Kristovulos (Kritovoulos), “History of 
Mehmed the Conquerer” (Historia e Mehmet Pushtuesit), përkthyer në anglisht nga Çarls 
Rigs (Charles Riggs), Prinston, 1964. Përpjekja e Mehmetit për të rindërtuar e ripopulluar 
qytetin është përshkruar nga Halil Inallxhëk, “The Policy of Mehmed II Toward the Greek 
Population of Istanbul and the Byzantine Buildings of the City” (Politika e Mehmetit II 
ndaj popullsisë greke të Stambollit dhe ndaj ndërtesave bizantine të qytetit), “Dumbarton 
Oaks Papers”, nr. 23 (1970), f. 213 – 249; si dhe A. M. Shnajder (A. M. Schneider), “Die 
Bevölkerung Konstantinopels im XV Jahrhundert” (Popullsia e Kostandinopojës në 
shekullin XV), Nachr. der Akad. der Ëiss. im Göttingen, 1949. 

Zhvillimi kulturor e shkencor i perandorisë gjatë mbretërimit të Mehmetit II është 
përshkruar nga Syhelj Ynver (Süheyl Ünver), “Fatih, Külliyesi ve zamanı ilim hayatı 
(Fatihu, kolegji i tij, si dhe jeta shkencore në kohën e tij), Stamboll, 1946; Emil Jacobs, 
“Mehemmed II der Eroberer, Seine Beziehungen mit Renaissance und Seine 
Büchersammlung” (Mehmeti II, marrëdhëniet e tij me Rilindjen dhe koleksioni i tij i 
librave), “Oriens”, 2 (1949), 6 – 30; L. Thuanse, “Gentile Bellini et le Sultan Mohammed 
II” (Xhentile Belini dhe sulltani Muhamed II), Paris, 1888; Ahmed Refik, “Fatih Sultan 
Mehmet ve Ressam Bellini, 1470 – 1480” (Sulltan Mehmet Fatihu dhe piktori Belini, 
1470 – 1480), Stamboll, 1325/1909; si dhe J. Karabacek, “Abendländische Künstler zu 
Konstantinople im XV und XVI Jahrhundert. 1. Italienische Künstler am Hofe 
Muhammeds II des Eroberers” (Artistët perëndimorë në Kostandinopojë në shekujt XV 
dhe XVI. 1. Piktorë italianë në oborrin e Muhmadit II – Pushtuesit), Denkschrfiten der 
Akad. der Wissenschaften in Wien, Philos.-Hist. Klasse, 92 (1918). 



 372 

Politikat administrative dhe ekonomike të Fatihut janë diskutuar nga Omer Lutfi Barkani 
(Ömer Lütfi Barkan), “Les Déportations comme méthode de peuplement et de 
colonisation dans l’Empire Ottoman” (Shpërnguljet, si metodë e popullimit dhe e 
kolonizimit në Perandorinë Osmane), “Revue de la Faculté des Sciences Economiques de 
l’Université d’Istanbul” (Revista e Fakultetit të Shencave Ekonomike të Universitetit të 
Stambollit), 9 (1949 – 1950); Halil İnalcık, “15. asır Türkiye iktisadî ve içtimaî tarhi 
kaynakları” (Burimet ekonomik edhe shoqërore të Turqisë së shekullit XV), Universiteti i 
Stambollit, “Iktisat Fakültesi Mecmuası” (Revista e Fakultetit të Ekonomisë), 15 (1955), 
51 – 75; N. Beldiceanu, “Recherches sur la réforme fonciere de Mehmed II” (Kërkime 
mbi reformën agrare të Mehmetit II), “Acta Historica”, 4 (1965), 27 – 39; Bistra A. 
Cvetkova, “Sur certains réformes du régime foncier du temps de Mehmed II” (Mbi disa 
reforma të regjimit agrar të kohës së Mehmetit II), JESHO, 6 (1963), 104 – 120; si dhe 
Mustafa A. Mehmet, “De certains aspects de la société ottomane à la lumière de la 
législation (Kanunname) du sultan Mahomet II (1451 – 1481)” (Mbi disa anë të shoqërisë 
osmane në dritën e legjislacionit të sulltan Muhametit II, 1451 – 1481), “Studia et acta 
Orientalia”, 2 (1959), 127 – 160. Koleksione burimore në lidhje me ligjislacionin janë: 
Franz Babinger, “Sultanische Urkunden zur Geschichte der Osmanischen Wirtschaft und 
Staatsverwaltung am Ausgang der Herrschaft Mehmeds II, des Eroberers. 1. Teil, das 
Qânûnnâme-i Sultanî ber Müdscheb-i Örf-i Osmanî” (Dëshmi sulltanore për historinë e 
ekonomisë dhe administratës shtetërore osmane në fund të mbretërimit të Mehmetit II – 
Pushtuesit. Pjesa e parë, Kanunname-i sulltanij ber myxheb-i ërf-i osmanij), Mynih, 
1955; N. Beldiceanu, red., “Les Actes des Premiers Sultans conservés dans les 
Manuscrits Turcs de la Bibliothèque Nationale à Paris” (Veprat e sulltanëve të parë, të 
ruajtura në dorëshkrimet turke të Bibliotekës Kombëtare në Paris), vëll. I, “Actes de 
Mehmed II et de Bayezid II du MS. Fonds Turc Ancien” 39 (Paris dhe Hagë, 1960); vëll. 
II, “Réglements Miniers 1390 – 1512”, Paris dhe Hagë, 1964. Dr. Halil İnalcık, Dr. 
Robert Anhegger, red., “Kânûnâme-i Sultânî ber Mûceb-i Örf-i Osmânî: II. Mehmed ve 
II. Bayezid Devirlerine ait yasakname ve Kanunnameler” (Kanunname-i sulltanij ber 
myxheb-i ërf-i osmanij: Rregullime ndalimesh e ligjesh të lidhura me periudhat e 
Mehmetit II dhe të Bajezitit II), Ankara, 1956; Ömer Lütfi Berkan, “XV ve XVIinci 
asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda ziraî ekonominin hukukî ve malî esasları. 
Kanunnameler”, I (Bazat ligjore dhe financiare të ekonomisë bujqësore të Perandorisë 
Osmane në shekujt XV dhe XVI. Kodet ligjore), Stamboll, 1945; si dhe Nocoara 
Beldiceanu, “Code de lois coutumières de Mehmed II. Kitab-i Qavanîn-i Örfiyye-i 
Osmanî” (Kodet e ligjeve zakonore të Mehmetit II. Kitab-i Kavanijn-i Ërfijje-i Osmanij), 
Paris, 1967. 

Marrëdhëniet osmane me Delen e Bardhë dhe Delen e Zezë janë përshkruar nga 
Mukrimin Halil Jinanç (Mukrimin Halil Yinanç) në “Akkoyunlular” (Delja e Bardhë), IA, 
I, 251 – 270; Faruk Symer (Faruk Sümer), “Karakoyunlular” (Delja e Zezë), IA, VI, 292 
– 305; V. Minorski (V. Minorsky), “La Perse au XV siècle entre la Truqie et Venise” 
(Persia në shekullin XV mes Turqisë dhe Venedikut), Paris, 1933; Valter Hinc (Walther 
Hinz), “Irans Aufsteig zum Nationalstaat im XV Jahrhundert” (dalja e Iranit si shtet 
kombëtar i pavarur në shekullin XV), Laipcig, 1936; si dhe Faruk Symer (Faruk Sümer), 
“Kara Koyunlular” (Delja e Zezë), Ankara, 1967. Në lidhje me marrëdhëniet e Hasanit të 
Gjatë me Venedikun, shih: Sherafedin Turan (Şerafeddin Turan), “Fatih Mehmed – Uzun 
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Hasan Mücadelesi ve Venedik” (Beteja mes Mehmet Fatihut e Hasanit të Gjatë dhe 
Venediku), Universiteti i Ankarasë, “Tarih Araştırmalar Dergisi”, 3 (1966), 63 – 138. 

Në lidhje me betejat politike që i paraprinë vdekjes së Fatihut, si dhe me problemet që 
lindën me vdekjen e tij, shih: Ismail Haki Uzunçarshëllë (İsmail Hakkı Uzunçarşılı), 
“Fatih Sultan Mehmed’in Veziri âzalarından Mahmud Paşa ile Şehzade Mustafa’nın 
araları neden açılmıştı” (Përse lindën mosmarrëveshjet mes njërit prej kryevezirëve të 
sulltan Fatih Mehmetit, Mahmud pashait, dhe princ Mustafait?) “Belleten” 28 (1964), 719 
– 728; Shehabedin Tekinda (Şehabeddin Tekindağ), “Fatih’in ölümü meselesi” (Çështja e 
vdekjes së Fatihut), “Tarih dergisi” 16 (1966), 95 – 108; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
“Fatih Sultan Mehmed’in Ölümü” (Vdekja e sulltan Fatihut), “Belleten”, 34, 231 – 234. 

Studimi përfundimtar i anëve politike dhe ushtarake të mbretërimit të sulltan Bajezitit II 
na është sjellë nga Selahatin Tanseli (Selahattin Tansel), “Sultan II. Bayezid’in Siyasi 
Hayatı” (Jeta politike e sulltan Bajezitit II), Stamboll, 1966. Mbretërimi i tij Bajezitit II 
është diskutuar, në përgjithësi, edhe nga V. J. Parry, “Bayezid II”, EI2, I, 1119 – 1121; si 
dhe İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “II Bayezid”, IA, II, 392 – 398. 

Në lidhje me revoltën e Xhem Sulltanit, shih: E. H. Ertaylan, “Sultan Cem”, Stamboll, 
1951; L. Thuasne, “Djem Sultan”, Paris, 1892; M. Cavid Baysun, “Cem”, IA, III, 69 – 81; 
C. S. Tekindağ, “II. Bayezid’in Tahta çıkışı sırasında İstanbul’da vukua gelen hadiseler” 
(Ngjarjet që ndodhën në kohën kur Bajeziti II u ngjit në fron), “Tarih Dergisi”, 14 
(1959), 85 – 96; S. Tansel, “Yeni Vesikalar Karşısında Sultan II. Bayezid” (Bajeziti II në 
dritën e dokumenteve të reja), “Belleten”, 27 (1963), 195 – 236; Sidney N. Fisher, “Civil 
Strife in the Ottoman Empire”, 1481 – 1503” (Lufta civile në Perandorinë Osmane, 1481 
– 1503), “Journal of Modern History”, 13 (1941), 448 – 466; Şerafeddin Turan, “Barak 
Reis’in Şehzade Cem Meselesi ile ilgili olarak Savoi’ya gönderilmesi” (Dërgimi i Barak 
Reisit në Savojë për çështjen e Xhem Sulltanit), “Belleten”, 26 (1962), 529 – 555; si dhe 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Cem Sultan’a dair beş orijinal vesika” (Pesë dokumente 
origjinale në lidhje me Xhem Sulltanin), “Belleten”, 24 (1960), 457 – 483. 

Marrëdhëniet e Bajezitit me Evropën dhe mamlukët janë studjuar nga Sidni N. Fisher 
(Sidney N. Fisher) në “The Foreign Relations of Turkey, 1481 – 1512” (Marrëdhëniet e 
jashtme të Turqisë, 1481 – 1512), Urbana, III, 1948; R. S. Schwoebl, “The Shadow of the 
Crescent: The Renaissance Image of the Turk, 1453 – 1517” (Hija e gjysmëhënës: 
Përfytyrimi i turkut për Rilindjen, 1453 – 1517), Nju Jork, 1967; H. Pfefferman, “Die 
Zusammenarbeit der Renaissancepäpste mit den Türken”, Winterthur, 1946; Hans S. 
Kissling, “Sultan Bayezid II’s Bezhiehungen zu Markgraf Francesco von Gonzagna” 
(Marrëdhëniet e sulltan Bajezidit II me kontin Françesk të Gonxanjës), Mynih, 1965; V. 
J. Parry, “The Ottoman Empire (1481 – 1520)” (Perandoria Osmane, 1481 – 1520), “New 
Cambridge Modern History”, 1 (1957), 395 – 410; Tajip Gwkbilgin (Tayyip Gökbilgin), 
“Korvin Mathias (Máthyás) in Bayezid II ile mektupları tercümeleri ve 1503 (909) 
Osmanlı Macar Muahedesinin Türkçe metni” (Përkthime të letrave mes Matias Korvinit 
dhe Bajezitit II, si dhe teksti në turqisht i vitit 1503 të traktatit turko-hungarez të vitit 
1503), “Belleten”, 22 (1958), 369 – 390; V. Coroviç, “Der Friedensvertrag zwischen dem 
Sultan Bayezid II und dem König Landislasi” (Marrëveshja e paqes mes sulltan Bajezitit 
II dhe mbretit Landislasi), ZDMG, 90 (1936, N. F. 15), 52 – 59; C. Cogo, “La Guerra di 
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Venezia contro i Turchi (1499 – 1501)” (Lufta e Venedikut kundër turqve, 1499 – 1501), 
Venecia, 1888; Viktor Menazh (Victor Ménage), “The Mission of an Ottoman Secret 
Agent in France in 1486” (Misioni i një agjenti sekret osman në Francë në vitin 1486), 
JRAS (1965), 112 – 132; M. C. Shehabedin Tekinda (M. C. Şehabeddin Tekindağ), “II 
Bayezid Devrinde Çukurova’da Nüfuz Mücadelesi, İlk Memlûklu Savaşları, 1485 – 
1491” (Beteja për ndikim në Çukurova gjatë kohës së Bajezitit II; Betejat e para me 
mamlukët, 1485 – 1491), “Belleten” 21 (1967), 345 – 373, “Berkuk Devrinde Memluk 
Sultanlık” (Sulltanati mamluk gjatë kohës së Berkukut), Stamboll, 1961, “Son Osmanlı-
Karaman Münasebetleri” (Marrëdhëniet e fundit mes osmanëve dhe karamanëve), “Tarih 
Dergisi”, 17 – 18 (1963). H. A. fon Burski (H. A. von Bursky), “Kemâl Re’is: ein Beitrag 
zur Geschichte des Türkischen Flotte” (Qemal Reisi: një ndihmesë mbi historinë e flotës 
turke), Bonn, 1928; Ali Rizâ Seyfi, “Kemal Reis ve Baba Oruç” (Qemal Reisi dhe Baba 
Oruçi), Stamboll, 1326/1907; si dhe F. Kurdollu (F. Kurgoğlu), “Gelibolu ve Yöresi 
Tarihi” (Historia e Gelibollusë dhe e rrethinave të saj), Stamboll, 1938. Këto vepra 
marrin në shqyrtim zhvillimin detar gjatë mbretërimit të Bajezitit. 

Mbretërimi i Selimit I (1512 – 1520) është studiuar në hollësi nga Selahattin Tansel, 
“Yavuz Sultan Selim” (Sulltan Selimi - i Pamëshirshmi), Ankara, 1969; si dhe Shinasi 
Alltënda (Şinasi Altındağ), “Selim I”, IA, X, 423 – 434. Ngjarjet që shoqëruan ngjitjen e 
tij në fron janë përshkruar nga M. Çaataj Ulluçaj (Çağatay Uluçay), “Yavuz sultan Selim 
Nasıl Padişah Oldu?” (Si u bë padishah sulltan Selim i Pamëshirshmi?), “Tarih Dergisi”, 
6, (1954), 53 – 90; 7 (1954), 117 – 142; 8 (1955) 185 – 200. Rrëfimi i përgjithshëm më i 
mirë mbi marrëdhëniet e tij lindore është: G. W. Stripling, “The Ottoman Turks and the 
Arabs, 1511 – 1574” (Turqit osmanë dhe arabët, 1511 – 1574), Urbana III, 1942 (riprodh. 
1968). Marrëdhëniet dhe betejat e tij me safavidët janë përshkruar nga E. Eberhard, 
“Osmanische Polemik gegen die Safeviden im 16. Jahrhundert nach arabischen 
Handschriften” (Polemika osmane kundër safavidëve në shekullin XVI sipas 
dorëshkrimeve arabe), Frajburg, 1970; H. R. Zorvajde (H. R. Sohrweide), “Der Sieg der 
Safeviden in Persien und seine Rückwirkungen auf die Schiiten Anatoliens im 16. 
Jahrhundert” (Fitorja e safavidëve në Persi dhe ndikimet e saj mbi shiitët e Anadollit në 
shekullin XVI), “Der Islam”, 41 (1965), 95 – 223; V. Minorsky, “La Perse au XVe siècle 
entre la Turqie et Venise” (Persia e shekullit XV mes Turqisë dhe Venedikut), Paris, 
1933; R. M. Savory, “The Principal Offices of the Safavwid State during the Reign of 
Ismail I (1501 – 1524)”, BSOAS, 23 (1960), 91 – 105; Tahsin Jazëxhë (Tahsin Yazıcı), 
“Şah İsmail” (Shah Ismaili), IA, XI, 275 – 279; Zhan Oben (Jean Aubin), “Études 
Safavides, I. Sâh Ismâ’il et les notables de l’Iraq persan” (Studime safavide, I. Shah 
Ismaili dhe të shquarit e Irakut pers), JESHO, II (1959), 37 – 81; L. Lockhart, “The 
Persian army in the Safavi period” (Ushtria perse në periudhën safavide), “Der Islam”, 
24 (1959), 89 – 98; Zeki Velid Togan, “Sur l’origine des Safavides” (Mbi origjinën e 
safavidëve), “Melanges Lousi Massignon”, 3 (1957), 345 – 357; A. Xh. Tojnbi (A. J. 
Toynbee), “The Schism in the Iranic World and the Incorporation of the Arabic Society 
into the Iranic” (Skizma në botën iranike dhe mishërimi i shoqërisë arabe në atë iranike), 
“A study of History”, I (1934), 347 – 402; si dhe V. Hinc (W. Hinz), “Das Steuerwesen 
Ostanatoliens im 15. und 16. Jahrhundert” (Natyra e administrimit të Anadollit lindor në 
shekujt XV dhe XVI), ZDMG, 100 (1950), 177 – 204. Marrëdhëniet me shtetin e 
Dulkadërit janë studiuar në: J. H. Mordtmann dhe M. H. Yinanç, “Dulkadırlılar” 
(Dulkadërlinjtë), IA, III, 654 – 662. Beteja e Çalldëranit dhe rrjedhojat e sajjanë marrë në 
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shqyrtim nga M. Tajip Gëkbilgin (M. Tayyip Gökbilgin) në studimin “Çaldıran”, IA, III, 
329 – 331; J. R. Uollsh (J. R. Walsh), “Čâldırân”, EI, II, 7 – 8; si dhe Tahsin Jazëxhë 
(Tahsin Yazıcı), “Safeviler” (Safavidët), IA, IX, 53 – 59. 

Pushtimi i botës arabe nga Selimi është përshkruar nga H. Janski (H. Jansky), “Beitrage 
zur Osmanische Geschichtsbeschreibung über Ägypten” (Ndihmesa për përshkrimin e 
historisë osmane mbi Egjiptin), “Der Islam”, 21 (1933), f. 269 – 278; dhe nga i njëjti 
autor, “Die Eroberung Syrien durch Sultan Selim I” (Pushtimi i Sirisë nga sulltan Selimi 
I), “Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte”, 2 (1926), 173 – 231, si dhe “Die Chronik 
des Ibn Tulun als Geschichtsquelle über den Feldzug Sultan Selim’s I gegen die 
Mamluken” (Kronika e Ibn Tulunit si burim historik për fushatën e sulltan Selimit I 
kundër mamlukëve), “Der Islam”, 18 (1929), 24 – 33; W. H. Salomon, “An Account of 
the Ottoman Conquest of Egypt” (Një raportim mbi pushtimin osman të Egjiptit), Londër, 
1939; Marie-Tereze Shpajzer (Marie-Therese Speiser), “Das Selimnâme des Sa’di b. 
‘Abd al-Mute’āl” (Selimnameja e Sadi bin Abdulmetaliut), Zyrih, 1946; H. Massé, 
“Selim Ier en Syrie, d’après le Sélim Nâme” (Selimi I në Siri, sipas Selimnamesë), 
Mélanges René Dussaud”, 2 (1939), 779 – 782; Halil Edhem, “Sultan Selim’s ägyptischer 
Feldzug” (Fushata egjiptiane e sulltan Selimit), Vajmar, 1916; Stanford J. Shaw, “The 
Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt, 1517 – 
1798” (Organizimi financiar e administrativ dhe zhvillimi i Egjiptit osman, 1517 – 1789), 
Prinston, N. J., 1962; si dhe Stanford J. Shaw, “The Land Law of Ottoman Egypt 
(960/1553): A Contribution to the Study of Landholding in the Early Years of Ottoman 
Rule in Egypt” (Ligji i tokës i Egjiptit osman, 960/1553: Një ndihmesë për studimin e 
truallmbajtjes në vitet e para të qeverisjes osmane në Egjipt), Për sa i përket çështjes nëse 
kalifati iu transferua sulltanit, shih: C. A. Nallino, “Notes sur la nature du ‘Califat’ en 
général et sur le prétendu ‘Califat Ottoman’” (Shënime mbi natyrën e “Kalifatit” në 
përgjithësi dhe mbi pretendimin për “Kalifatin Osman”), Romë, 1919; si dhe Karl H. 
Beker (Carl H. Becker), Barthold’s Studien über Kalif und Sultan” (Studime të Bartoldit 
mbi kalifin dhe sulltanin), “Der Islam”, 6 (1915), 386 – 412. 

Studimi më i autoritetshëm mbi mbretërimin e Sulejmanit I Kanuniut, është: M. Tajip 
Gëkbilgin (M. Tayyip Gökbilgin), “Süleyman I”, IA, XI, 99 – 155. Kjo mund të 
plotësohet nëpërmjet: J. Parry, “The Ottoman Empire, 1520 – 1566” (Perandoria Osmane, 
1520 – 1566), “New Cambridge Modern History”, 2 (1958), 510 – 533, si dhe Halil 
İnalcık, “The Heyday and Decline of the Ottoman Empire” (Shkëlqimi dhe rënia e 
Perandorisë Osmane), “Cambridge History of Islam”, vëll. I, f. 324 – 353, për çështje 
ushtarake dhe politike. Fatkeqësisht, biografitë e vjetra të Sulejmanit – R. B. Merriman, 
“Süleyman the Magnificent” (Sulejmani i Madhërishëm), Kembrixh, Mass., 1944; Harold 
Lamb, “Suleiman the Magnificent”, Nju Jork, 1951, F. Downy, “The Grande Turke”, Nju 
Jork, 1929, si dhe biografitw e kryeministrit tw tij, H. D. Xhenkins (H. D. Jenkins), 
“Ibrahim Pasha: Grand Vizir of Suleiman the Magnificent” (Ibrahimi pashai: kryevezir i 
Sulejmanit të Madhërishëm), Nju Jork, 1911 – janë tejet të pabesueshme dhe me shumë 
pak vlerë. Një numër artikujsh mbi Sulejmanin janë mbledhur në “Kanunî Armağanı”, 
Ankara, 1970. 

Fushatat e hershme të Sulejmanit janë përshkruar hollësisht nga Hysejin G. Jurdajdën 
(Hüseyin G. Yurdaydın) në studimin “Kanûnî’nin cülûsu ve ilk seferleri” (Ngjitja e 
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Sulejmanit në fron dhe fushatat e tij të para), Ankara, 1961. Disa nga fushatat e tij 
evropiane janë përshkruar nga L. Forrer në “Die osmanische Chronik der Rüstem 
Pascha” (Kronika osmane e Rustem pashait), Lajpcig, 1923; F. Tauer, “Histoire de la 
campagne du Sultan Suleyman Ier contre Belgrade en 1521” (Historia e fushatës së 
sulltan Sulejmanit I kundër Beogradit), Pragë, 1924; J. H. Mordtmann, “Zur Kapitulacion 
vom Buda im Jahre 1526” (Mbi kapitullimin e Budës në vitin 1526), Budapest – 
Stamboll, 1918; M. Pave dë Kurtëj (M. Pavet de Courteille), “Histoire de la campagne de 
Mohacz par Kemal Pacha Zâdeh” (Historia e fushatës së Mohaçit nga Qemal 
Pashazadeja), Paris, 1859; Ettori Rossi, “Assedio e Conquista Turca ai Rodi nel 1522 
secondo le Relacioni edite e inedite dei Turchi, con un cenno sulla Bilbiotheca Hâfiz di 
Rodi” (Rrethimi dhe pushtimi turk i Rodit më 1522 sipas raporteve të botuara e të 
pabotuara të truqve, me një përmbledhje nga biblioteka “Hafiz” e Rodit), Romë, 1927; 
Binbashë Eshref (Binbaşı Eşref), “Mohac Meydan Muharebesi, 1526” (Beteja e Mohaçit, 
1526), Stamboll, 1930; si dhe E. Brockmann, “The Two Sieges of Rhodes, 1480 – 1522” 
(Dy rrethimet e Rodit, 1480 – 1522), Londër, 1969. Rrethimi i parë osman i Vjenës dhe 
fushata austriake (1529) kanë një bibliografi të gjerë. Shih: V. Shturimnger (W. 
Sturimnger), “Bibliographie und Ikonographie der Türkenbelagerungen Wiens 1529 und 
1683” (Bibliografia dhe ikonografia e rrethimeve turke të Vjenës më 1529 dhe 1683), 
Grac – Këln, 1955. Në veçanti, shih: Felix Tauer, “Solimans Wiener Feldzug” (Fushata 
vjeneze e Sulejmanit), “Archiv Orientalni”, 24 (1956), 507 – 563. Pwr rrjedhojat 
evropiane, shih: Dorothy Vaughan, “Europe and the Turk: A pattern of Alliances, 1350 – 
1700” (Evropa dhe Turku: një model aleancash, 1350 – 1700), Liverpul, 1954; S. 
Fischer–Galati, “Ottoman Imperialism and German Protestantism, 1521 – 1555” 
(Imperializmi osman dhe protestantizmi gjerman, 1521 – 1555), Kembrixh, Mass., 1959; 
si dhe Kenneth Setton, “Lutherianism and the Turkish Peril” (Luterianizmi dhe rreziku 
turk), “Balkan Studies”, 3 (1962), 133 – 168. Sistemi i mbrojtjes habsburge kundër turqve 
është studiuar nga G. E. Rothenberg, “The Austrian Military Border in Croatia, 1522 – 
1747”, Urbana, III, 1960; ai i osmanëve nga Xhengiz Orhonllu (Cengiz Orhonlu), 
“İmparatorluğunda Derbend Teşkilatı” (Organizmi i Shtëpisë së Mbrojtjes në 
Perandorinë Osmane), Stamboll, 1967. Marrëdhëneit osmane me habsburgët në Hungari 
janë studiuar nga: A. Géray, “Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Verhältnisse 
Zwischen Österreich, Ungarn und der Pforte im XVI und XVII Jahrhundert” (Dëshmi dhe 
shkresa nga historia e marrëdhënieve mes Austrisë, Hungarisë dhe Portës në shekujt XVI 
dhe XVII), 3 vëllime, Vjenë, 1840 – 1842; L. Kupelvizer (L. Kupelwieser), “Die Kämpfe 
Österreichs mit den Osmanen vom Jahre 1526 bis 1537” (Luftërat e Austrisë me osmanët 
nga viti 1526 deri në vitin 1537), Vjenë, 1899; si dhe: F. Salamon, “Ungarn, im Zeitalter 
der Türkenherrschaft” (Hungaria në kohën e sundimit turk), Lajpcig, 1887. Marrëdhëniet 
osmane me Francën në këtë kohë janë trajtuar nga J. Ursu, “La politique Orientale de 
François I” (Politika lindore e Fransuait I), Paris, 1908; E. Sharier (E. Charière), 
“Négociations de la France dans le Levant, 1515 – 1580” (Bisedimet e Francës në 
Mesdhe, 1515 – 1580), Paris, 2 vëllime, 1848 – 1853; G. Tongas, “Les Relations de la 
France avec l’Empire Ottoman” (Marrëdhëniet e Francës me Perandorinë Osmane), 
Tuluzë, 1942; C. D. Ruijar (C. D. Rouillard), “The Turk in French History, Thought and 
Literature, 1520 – 1660” (Turku në historinë, mendimin dhe letërsinë frënge 1520 – 
1660), Paris, 1938; si dhe Ismail Sosjal (İsmail Sosyal), “Türk-Fransız Diplomasi 
münasebetleri’nin ilk Devresi” (Periudha e parë e marrëdhënieve diplomatike turko-
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frënge), “Tarih Dergisi”, 3 (1953), 63-94. Shih, gjithashtu: M. Minje (M. Mignet), 
“Rivalité de François Ier et de Charles-Quint” (Rivaliteti i Fransuait I dhe Karlit V), 2 
vëllime, Paris, “Türkenkriege”, 1360 – 1790, Kolonjë, 1957. 

Paqja e 1540-ës me Venedikun është diskutuar në: L. Bonelli, “Il trattato turco-veneto 
del 1540”, (Traktati turko-venedikas i 1540-ës), “Centenario della nascita di Michele 
Amari”, 2 (1910), 332 – 363; si dhe V. Leman (W. Lehman), “Der Friedensvertrag 
zëischen Venedig und der Türkei am 2. Okt. 1540” (Marrëveshja e paqes mes Venedikut 
dhe Turqisë më 2 tetor 1540), Bon, 1936; shih, gjithashtu: Alessio Bombaci, “Ancora sul 
trattato turco-veneto del 2 ottobre 1540” (Edhe një herë mbi traktatin turko-venedikas të 
2 tetorit 1540), “Rivista degli Studi Orientali”, 20 (1943), 373 – 383, si dhe M. Tajip 
Gëkbilgin (M. Tayyip Gökbilgin), “Venedik devlet arşivindeki vesikalar külliyatında 
Kanuni Sultan Süleyman Devri Belgeler” (Dokumente mbi kohën e sulltan Sulejman 
Ligjvënësit në koleksionin e arkivit shtetëror të Venedikut), “Belgeler” I/2 (1965), 119 – 
220. 

Luftërat detare të shekullit të gjashtëmbëdhjetë janë studiuar nga Zh. dë la Gravier (J. de 
la Gravière), “Doria et Barberousse”, Paris, 1886; Enver Ziya Karal, “Barbaros 
Hayreddin Paşa”, IA, II, 311 – 315; Ali Riza Seyfi, “Barbaros Hayreddin”, Stamboll, 
1910; Fevzi Kurdoğlu, “Turgut Paşa”, Stamboll, 1935; Şerafeddin Turan, “Piyâle Paşa”, 
IA, IX, 566 – 569; R. C. Anderson, “Naval Wars in the Levant, 1558 – 1583” (Luftërat 
detare në Mesdhe në vitet 1558 – 1583), Prinston, N. J., 1952; Aziz Samih İlter, “Şimali 
Afrika’da Türkler” (Turqit në Afrikën veriore), 2 vëllime, Stamboll, 1935; Ekehart Ajkof 
(Ekkehard Eickoff), “Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und Abendland” (Lufta dhe 
politika detare mes Islamit dhe Perëndimit), Berlin, 1966; E. Rossi, “L’Assedio di Malta 
nel 1565 secondo gli Storici Ottomani” (Rrethimi i Maltës në vitin 1565 sipas 
historianëve osmanë), Maltë, 1926; Fevzi Kurdoğlu, “Malta Muhâsarası” (Rrethimi i 
Maltës), Stamboll, 1936; dhe Jaime Salva, “La Orden de Malta y les Acciones Navales 
Españoles contra Turcos y Berberiscos en los Sigalos XVI y XVII” (Fushata e Maltës dhe 
veprimet detare spanjolle kundër turqve e berberëve në shekujt XVI dhe XVII), Madrid, 
1944. Ekspeditat detare në detërat lindorë janë përshkruar nga M. Longworth Dames, 
“The Portuguese and Turks in the Sixteenth Century” (Portugezët dhe turqit në shekullin 
e gjashtëmbëdhjetë), JRAS, 1 (1921), 1 – 28; R. B. Serjant, “The Portuguese off the 
South Arabian Coast” (Portugezët jashtë bregut jugor arab”, Oxford, 1963; Xhengiz 
Orhonllu (Cengiz Orhonlu), “XVI Asrın İlk Yarısında Kızıldeniz Sahillerinde Osmanlılar” 
(The Ottomans Along the Shores of the Red Sea in the First Half of the Sixteenth 
Century), “Tarih Dergisi”, 12 (1962), 1 – 24; H. Melzig, “Hadım Süleyman Paşa’nın 
Hind Seferi” (Ekspedita indiane e Hadëm Sulejman pashait), Stamboll, 1943; Afet İnan, 
“Türk Amirali Piri Reis’in Hayat ve Eserleri” (Jeta dhe veprat e admiralit turk Piri Reis), 
Ankara, 1954; F. Ezgu, “Piri Reis”, IA, IX, 561 – 565; Xhengiz Orhonllu (Cengiz 
Orhonlu), “Hint Kaptanlığı ve Piri Reis” (Kapitenëria e Indisë dhe Piri Reisi), “Belleten”, 
34 (1970), 235 – 254; Z. P. Pachi, “The Shifting of International Trade routs in the 15th-
17th Centuries” (Ndryshimi i rrugëve ndërkombëtare tregtare në shekujt XV dhe XVII), 
“Acta Historica”, 14 (1968), 287 – 321; si dhe A. Hess, “The Evolution of the Ottoman 
Seaborne Empire in the Age of the Oceanic Discoveries” (Evoluimi i perandorisë detare 
osmane në epokën e zbulimeve oqeanike), AHR, 75 (1970), 1892 – 1919, si dhe “The 
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Battle of Lepanto and Its Place in Meditarranean History” (Beteja e Lepantos dhe vendi i 
saj në historinë e Mesdheut), “Past and Present”, 52 (1972), 53 – 73. 

Gjendja ekonomike dhe financiare e Perandorisë Osmane në shekullin e 
gjashtëmbëdhjetë është studiuar nga F. Braudel, “The Mediterranean and the 
Mediterranean World in the Age of Philip II” (Mesdheu dhe bota mesdhetare nw kohwn e 
Filipit II), 2 vwllime, Nju Jork dhe Londwr, 1972; Ömer Lütfi Berkan, “Qeulque 
observations sur l’organisation économique et sociale des villes ottomanes, des XVIe 
siècles” (Disa vwzhgime mbi organizimin ekonomik e shoqwror tw qyteteve osmane tw 
shekujve XVI), “Recueil Soc. Jean Bodin”, 7 (1955), 289 – 311; N. Beldiceanu, “La crise 
monétarie ottomane au XVI siècle et son influence sur les principalités roumaines” 
(Kriza monetare osmaen e shekullit XVI dhe ndikimi i saj mbi principatat rumune), 
“Südost-Forschungen”, 15 (1957), 70 – 86; Mustafa Akdağ, “Osmanlı 
İmaparatorluğunun kuruluş ve inkişafı devrinde Türkiye’nin iktisadi vaziyeti” (Gjendja 
ekonomike e Turqisë në kohën e themelimit dhe zgjerimit të Perandorisë Osmane), 
“Belleten” 13 (1949) 497 – 571, 14 (1950) 319 – 418; Halil İnalcık, “Osmanlı 
İmaparatorluğunun kuruluş ve inkişafı devrinde Türkiye’nin iktisadi vaziyeti üzerinde bir 
tetkik münasebetiyel” (Në lidhje me studimin mbi gjendjen ekonomike të Turqisë në 
kohën e themelimit dhe zgjerimit të Perandorisë Osmane), “Belleten”, 15 (1951), 629 – 
690; Lütfi Güçer, “Le Commerce Interieur des Céreals dans l’Empire Ottoman pendant 
la second moitié du XVIéme siècle” (Tregtia e brendshme e drithërave në Perandorinë 
Osmane gjatë gjyshmës së dytë të shekullit XVI), “Revue de la Faculte des Sciences 
Économiques de l’Université d’Istanbul”, 11 (1953), 1 – 26; W. Heyd, “Histoire du 
Commerce du Levant” (Historia e Tregtisë së Mesdheut), 2 vëllime, Lajpcig, 1936 
(riprodh. Amsterdam, 1959); Xhino Luxato (Gino Luzzatto), “Storia Economica di 
Venezia dall’XI al XVI secolo” (Historia ekonomike e Venedikut nga shekulli XI në atë 
XVI), Venecia, 1961. 

Ardhja në pushtet i haremit të sulltanit, nën drejtimin e Hyrrem Sulltanit (Rokselanës), 
është diskutuar nga M. Tajip Gëkbilgin (M. Tayyib Gökbilgin), “Hürrem Sultan”, IA, V, 
593 – 596; Michel Sokolnicki, “La Sultane Ruthène: Roksolanes” (Sulltanesha rutiane: 
Rokselana), “Belleten” 23 (1959), 229 – 239; si dhe Ahmet Refik, “Kadınlar Saltanatı” 
(Sulltanati i grave), Stamboll, 1332. Politika e brendshme dhe ekzekutimi i princ 
Mustafait janë përshkruar nga J. von Karabacek, “Geschichte Suleimans des Großen, 
Verfasst und Eigehändig Geschriebenm von seinem Sohn Mustafa” (Historia e Slejmanit 
të Madh, hartuar dhe shkruar nga dora e vetë birit të tij, Mustafait), Vjenë, 1917; Jarbaj 
Tahsin Ynall (Yarbay Tahsin Ünal), “Şehzade Mustafa’nın Ereğli’de İdam Edilmesi” 
(Ekzekutimi i princ Mustafait në Ereli), “Anıt”, nr. 28 (1961), 9 – 22; Çataj Ulluçaj 
(Çağatay Uluçay), “Mustafa Sultan” IA, VIII, 690 – 692. Mbi pëplasjet mes princërve 
Selim e Bajezit dhe fitoren e të parit, shih: Sherafetin Turan (Şerafettin Turan), 
“Kanuni’nin oğlu Şehzade Bayezid vakası” (Ngjarja e birit të Sulejman Ligjvënësit, princ 
Bajezitit), Ankara, 1961; Ahmed Refik, “Konya Muharebesinden sonra Şehzade Sultan 
Bayezid’in İran’a firarı” (Arratisja e Princ Bajezitit në Iran pas betejës së Konias), 
TOEM, nr. 36 (1331), 705 – 727; Şerafettin Turan, “Şehzade Bayezid’in babası Kanuni 
Sultan Süleyman’a gönderdiği mektuplar” (Letrat e dërguara nga princ Bajeziti për 
babain e tij, Sulejman Ligjvënësin), “Tarih Vesikaları” I (1955), 118 – 127; si dhe nga i 
njëjti autor, “Lala Mustafa Paşa hakkında Notlar ve Vesikalar” (Shënime dhe dokumente 
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mbi Lala Mustafa pashain), “Belleten”, 22 (1958); 551 – 593; Ismail Haki 
Uzunuçarshëllë (İsmail Hakkı Uzunçarşılı), “İran Şahı’na iltica Etmiş Olan Şehzade 
Bâyezid’in Teslimi” (Dorëzimi i princ Bajezidit që ishte strehuar tek shahu i Iranit), 
“Belleten”, 25 (1960), 103 – 110. Mbi figurat kryesore politike të kohës së Sulejmanit, 
shih: M. Tayyib Gökbilgin, “İbrâhim Paşa”, IA, V, 908 – 915; m. Tayyib Gökbilgin, 
“Lütfi Paşa”, IA, VII, 96 – 101; H. A. R. Gibb, “Lutfi Paşa on the Ottoman Empire” 
(Lutfi pashai mbi Perandorinë Osmane), “Oriens”, 15 (1962), 287 – 295; Şinasi Altındağ 
dhe Şerafettin Turan, “Rüstem Paşa” (Rustem pashai), IA, IX, 800 – 802; Xhavid Bajsun 
(Cavid Baysun), “Ahmad Paşa” (Ahmet pashai), IA, I, 193; Cavid Baysun, “Cemâli Ali 
Efendi” (Xhemali Ali efendiu), IA, III, 85 – 88; Ismet Parmaksëzollu (İsmet 
Paramksızoğlu), “Kemal Paşa zâde” (Qemal pashazadeja), IA, VI, 561 – 566; Cavid 
Baysun, “Ebussuud Efendi” (Ebu Saud efendiu), IA, IV, 92 – 99; si dhe Faruk Sümer, 
“Kasım Paşa” (Kasëm pashai), IA, VI, 386 – 388. 

Revoltat e brendshme në perandori që filluan në fund të mbretërimit të Sulejmanit janë 
studiuar nga Mustafa Akda (Mustafa Akdağ), “Celalî İsyanları, 1550 – 1603” (Revoltat 
xhelalije, 1550 – 1603), Ankara, 1963; si dhe nga i njëjti autor, “Büyük Celâlî 
Karışıklıklarının Başlaması” (Fillimet e trazirave të mëdha xhelalije), Erzurum, 1963. 

 

IX. Dinamika e shoqërisë dhe e administratës osmane 

Studimet e përgjithshme më të vlefshme për shoqërinë dhe administratën osmane janë: H. 
A. R. Gibb dhe Harold Bowen, “Islamic society and the West” (Shoqëria islame dhe 
perëndimi), vëll. I, “Islaimc Society in the Eighteenth Century” (Shoqëria islame në 
shekullin e tetëmbëdhjetë), 2 pjesë, Londër e Nju Jork, 1950 – 1957; Ismail Haki 
Uzunçarshwllw (İsmail Hakkı Uzunçarşılı), “Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye 
Teşkilâtı” (Organizimi qendror e detar i shtetit osman), Ankara, 1948, mbështetur në një 
punë të gjerë kërkimore në arkivat osmane; si dhe Jozef fon Hamer-Purgshtal (Joseph 
von Hammer-Purgstall), “Das Osmanischen Reiches Staatsverfassung und 
Stadtsverëaltung” (Kushtetuta shtetërore dhe administrata e qyteteve të Perandorisë 
Osmane), 2 vëllime, Vjenë, 1815. Shih, gjithashtu: S. J. Shaw: “The Ottoman View of the 
Balkans” (Vwshtrimi osman i Ballkanit), “The Balkans in Transition”, red. G. Dhe B. 
Jelavich, Berkli e Los Anxhelos, 1963, f. 56 – 80, si dhe Halil Inallxhëk (Halil İnalcık) 
“The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300 – 1600” (Perandoria Osmane: Periudha 
klasike, 1300 – 1600), Nju Jork e Londër, 1973, f. 55 – 202. Të dobishme janë, 
gjithashtu, edhe këto punime: P. Rycaut, “Present State of the Ottoman Empire”, Londër, 
1670; M. A. Grassi, “Charte Turque ou Organization religieuse, civile et militaire de 
l’Empire Ottoman” (Karta turke apo organizimi fetar, qytetar dhe ushtarak i Perandorisë 
Osmane), 2 vëllime, Paris, 1925; si dhe Mouradgea d’Ohsson, “Tableau Général de 
l’Empire Ottoman”, 7 vëllime, Paris, 1788 – 1824. 

Organizimi provincial e ushtarak, pronat e timareve, fermat e taksave dhe të tjera si këto 
janë përshkruar nga Gib dhe Bouen (Gibb & Bowen), I/1, f. 45 – 173; 314 – 362; Ismail 
Haki Uzunçarshëllë (İsmail Hakkı Uzunçarşılı), “Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu 
Ocakları” (Korpusi Kapëkullu brenda organizimit të shtetit osman), 2 vëllime, Ankara, 
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1943 – 1944; F. A. Belin, “Du régime des fiefs militaires dans l’islamisme et 
prinicpalement en Turquie” (Nga regjimi i pronave ushtarake në Islam dhe veçanërisht në 
Turqi), Paris, 1870; Ömer Lütfi Barkan, “Timar”, IA, XII, 287 – 333; si dhe nga i njëjti 
autor, “Türk – Islam toprak hukuku tatbikatının Osmanlı İmparatorluğunda aldığı 
şekiller. I. Malikâne-divâni sistemi” (Format që morën ligjet turko-islame në Perandorinë 
Osmane. Sistemi i malikane-divanit), “Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası”, nr. 2 
(1939), 119 – 137; V. P. Mutafchieva – Str. A. Dimitrov, “Sur l’État du système des 
Timar des XVIIe – XVIIIe” (Mbi gjendjen e sistemit të timareve të shekujve XVII – 
XVIII), Sofje, 1968; Halil Sahiliollu (Halil Sahillioğlu), “Bir mültezim zimem defterine 
göre XV yüzyıl sonunda Osmanlı Darphane Muaktaatları” (Mukataatet e punishteve 
osmane në fund të shekulli XV sipas regjistriti të një fermeri të taksave), “İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası”, 23 (1963), 145 – 218; V. P. Mtafçieva, “Les 
catégories de population dépendante dans les terres bulgares sous domination Turque au 
XVe – XVIe siècle” (Kategoritë e populltisë së varur në tokat bullgare nën sundimin turk 
në shekujt XV – XVI), “Izvestia na Instituta za Istorija”, 9 (1960), 57 – 93; Xhengiz 
Orhonllu (Cengiz Orhonlu), “Osmanlı İmaratorluğunda Derbend Teşkilatı” (Organizimi i 
gardës në Perandorinë Osmane), Stamboll, 1967; T. C. Genkur. Bak. Harb Tarihi Dairesi, 
“Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi” (Historia e forcave të armatosura turke), Ankara, 1964; 
N. Filipoviç, “A study of Some Questions of the Earlier History of the Ottoman Timar” 
(Studim i disa çështjeve të historisë së hershme të timarit osman), “Radovi”, 1 (1963), 61 
– 118; Bistra Cvetkova, “Recherches sur le système d’affermage (iltizam) dans l’Empire 
Ottoman au cours du XVIe - XVIIIe siècles par rapport aux contrées Bulgares” (Kërkime 
mbi sistemin e qiradhënies [iltizamit] në Perandorinë Osmane në shekujt XVI – XVIII 
sipas raporteve në viset bullgare), “Revista Orientalni”, 27 (1964), 111 – 132; si dhe 
Halil İnalcık, “Eyâlet”, EI2, II, 721 – 724. Detaria osmane është përshkruar nga 
Uzunçarshëllë, “Merkez ve Bahriye Teşkilatı”, f. 389 – 528, si dhe Gib e Bouen (Gibb & 
Bowen), I/1, 88 – 107. 

Sistemet, nëpërmjet të cilave osmanët rekrutoheshin dhe stërviteshin për shërbim ndaj 
sulltanit janë studiuar nga Viktor Menazh (Victor Ménage), “Devshirme”, EI2, II, 210 – 
213; Basilike D. Papoulia, “Ursprung und Wesen der ‘Knabenlese’ im osmanischen 
Reich” (Origjina dhe thelbi i “vjeljes së fëmijëve” në Perandorinë Osmane), Mynih, 
1963; Barnet Miler (Barnette Miller), “The Palace School of Mohammad the Conqueror” 
(Shkolla e Pallatit të Mehmed Fatihut), Kembrixh, Mass., 1941; J. A. B. Palmer, “The 
Origins of the Janissaries” (Origjina e jeniçerëve), “Bulletin of the John Roylands 
Library”, 25 (1953), 448 – 481; S. Vryonis, “Isidore Glabas and the Turkish Devshirme” 
(Izidor Glabasi dhe devshirmeja turke), “Speculum”, 21 (1956), 433 – 443; si dhe Halil 
Inallxhëk (Halil İnalcık), “Ghulam”, EI2, II, 1085 – 1091. Institucioni i Pallatit është 
studiuar gjerësisht, mbi bazën e materialeve arkivore, nga Ismail Haki Uzunuçarshëllë 
(İsmail Hakkı Uzunçarşılı), “Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı” (Organizimi i pallatit të 
shtetit osman), Ankara, 1945. Shih, gjithashtu, A. D. Alderson, “The Structure of the 
Ottoman Dynasty” (Ndërtimi i dinastisë osmane), Oksford, 1956; N. M. Penzer, “The 
Harem: An Account of the Institution as It Existed in the Palace of the Turkish Sultans 
with a History of the Grand Seraglio from Its Foundation to the Present Time” (Haremi: 
Një raport mbi isntitucionin ashtu siç ka qenë në pallatin e sulltanëve turq, bashkë me një 
histori të Sarajit të Madh që nga themelimi i tij e deri në kohën e sotme), Filadelfia dhe 
Londër, 1936; Gib dhe Bouen (Gibb & Bowen), I/1, 29 – 63; Gyltekin Oransaj (Gültekin 
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Oransay), “Osmanlı Devletinde Kim Kimdi? Osmanoğulları” (Kush dhe çfarë ishin të 
mëdhenjtë e shtetit osman? Bijtë e Osmanit), Ankara, 1969; si dhe Halil Inallxhëk (Halil 
İnalcık), “Osmanlılarda Saltanat Veraseti Usulu ve Türk Hakimiyet Telakkisi ile İlgisi” 
(Sistemi i trashëgimisë së sulltanit tek osmanët dhe lidhja e tij me konceptin turk të 
qeverisjes), “Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi” 14 (1959), 69 – 94, si dhe “Osmanlı 
Padişahı” (Sulltani osman), “Siyasal Bilgiler Mecmuası”, 13 (1958), 68 – 71. 
Ceremoniali i oborrit është studiuar nga Konrad Dilger, “Untersuchungen zur Geschichte 
des Osmanischen Hofzeremoniells im 15. und 16. Jahrhundert” (Kërkime mbi historinë e 
zeremonialit osman të oborrit në shekujt XV dhe XVI), Mynih, 1967; Serif Baştav, 
“Ordo Portae. Description grecque de la Porte et de l’Armée du Sultan Mehmed II” 
(Ordo Portae. Përshkrimi grek i Portës dhe ushtrisë së sulltan Mehmetit II), Budapest, 
1947; J. Ebersolt, “Le grand palais de Constantinople et le livre des cérémonies” (Pallati 
i madh i Kostandinopojës dhe libri i ceremonive), Paris, 1910; F. Giese, “Das Seniorat im 
osmanischen Herrscherhaus” (Veteranëria në shtëpinë e kreut të osmanëve), 
“Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte”, 2 (1923 – 1926), 248 – 256, si dhe Bernet 
Miler (Barnette Miller), “Beyond the Sublime Porte: The Grand Seraglio of Stambul” 
(Përtej Portës së Lartë: Saraji i Madh i Stambollit), Nju Heven, Conn. 1941. 

Sistemi i shkruesisë, thesari dhe strukturat financiare e ato të taksave janë bërë të njohura 
nga Uzunçarshëllë në punimin “Merkez ve Bahriye Teşkilatı”, f. 325 – 388; S. J. Shaw, 
“The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt” 
(Organizimi dhe zhvillimi financiar e administrativ i Egjiptit osman), Prinston, N.J., 
1962; Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu Bütçelerine dair Notlar” (Shënime 
mbi buxhetet e Perandorisë Osmane), Universiteti i Stambollit, “İktisat Fakültesi 
Mecmuası”, 18 (1955 – 1956), 193 – 224, si dhe “Kanunname”, IA, VI, 185 – 196; S. J. 
Shaw, “The Budget of Ottoman Egypt, 1005 – 1006/1596 – 1597” (Buxheti i Egjiptit 
osman, 1005 – 1006/1596 – 1597), Hagë/Paris, 1968, “Egjipti osman në shekullin e 
tetëmbëdhjetë”, Kembrixh, Mass., 1962, “Ottoman Egypt in the Age of the French 
Revolution” (Egjipti osman në kohën e Revolucionit Frëng), Kembrixh, Mass., 1966; R. 
Mantran dhe Zh. Sovazhe (R. Mantran & J. Sauvaget) “Règlements fiscaux ottomans” 
(Rregullat fiskale osmane), Beirut, 1951; Valter Hinc (Walther Hinz) “Das Steuerwesen 
Ostanatoliens im 15. und 16. Jh.” (Natyra e taksave në Anadollin lindor në shekujt XV 
dhe XVI), ZDMG, 100 (1950), 177 – 204; Halil Inallxhëk (Halil İnalcık), “Dariba (3) 
Ottoman Empire” EI2, II, 146 – 148, si dhe “Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu” (Taksa e 
raijetit tek osmanët), “Belleten”, 17 (1959), 575 – 610; si dhe Gib dhe Bouen (Gibb & 
Bowen), “Islamic Society and the West” (Shoqwria islame dhe perwndimi, I/2, f. 1-49. 

Institucioni i të diturve është studiuar nga Ismail Haki Uzunuçarshëllë (İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı), “Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı” (Organizmi i institucionit të të 
diturve në shtetin osman), Ankara, 1965; sistemi ligjor, në: Uriel Heyd, “Studies in Old 
Ottoman Criminal Laë” (Studime mbi ligjin e vjetër osman të krimeve), red. V. L. 
Menazh (V. L. Ménage), Oksford, 1973; Halil Inallxhëk (Halil İnalcık), “Örf” (Ligji 
zakonor), IA, IX, 480; “Mahkeme Osmanlılarda” (Gjykatat tek osmanët), IA, VII, 149 – 
151; “Süleyman the Lawgiver and Ottoman Law” (Sulejman Ligjvënësi dhe ligji osman), 
“Archivium Ottomanicum”, 1 (1969), 105 – 138; “Osmanlı hukukuna giriş” (Hyrje në 
ligjin osman), “Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi”, 13 (1958), 102 – 126; si dhe 
“Adâletnameler” (Vendime të drejtësisë), “Belgeler”, 2 (1965), 49 – 145. Shih, 
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gjithashtu: Ebul Ula Mardin, “Kadi” (Gjykatësi), IA, 42 – 46; Ömer Lütfi Barkan, 
“Kanunname” (Kodi ligjor), IA, VI, 185 – 195; Dr. Abdülkadir Altunsu, “Osmanlı 
Şeyhülislamları” (Shejhulislamët osmanë), Ankara, 1972; Gib dhe Bouen (Gibb & 
Bowen), I/2, 70 – 206; si dhe Halil Inallxhëk (Halil İnalcık), “Kadi”, EI2, IV, 373 – 375. 
Organizimet e miletit të klasave të shtetasve osmanë janë përshkruar nga Gib e Bouen 
(Gibb & Bowen), I/2, f. 179 – 261; Ahmet Refik Alltënay (Ahmet Refik Altınay), “16. 
Asırda İstanbul Hayatı” (Jeta në Stamboll në shekullin e gjashtëmbëdhjetë), botimi i 
dytë, Stamboll, 1935; ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda bir iskan ve 
kolonizasyon metodu olarak vakıflar ve temlikler” (Vakëfet dhe dhënia në përdorim e 
trojeve, si një medotë vendosjeje dhe kolonizimi në Perandorinë Osmane), “Vakıflar 
Dergisi”, 2 (1942), 279 – 386; Avram Galanté, “Histoire des Juifs d’Istanbul” (Historia e 
çifutëve të Stambollit), Stamboll, 2 vëllime, 1941 – 1942; Avram Galanté, “Histoire des 
Juifs d’Anatolie” (Historia e çifutëve të Anadollit), Stamboll, 1939; U. Heyd, “The 
Jewish Communities of Istanbul in the 17th Century” (Bashkësitë çifute të Stambollit në 
shekullin XVII), “Oriens”, 6 (1953), 299 – 314; Esat Uras, “Tarihte Ermeniler ve Ermeni 
Meselesi” (Armenët dhe çështja armene në histori), Ankara, 1950; A. E. Vacalopoulos, 
“Origins of the Greek Nation, 1204 – 1461” (Origjina e kombit grek, 1204 – 1461), Nju 
Bransuik, N.J., 1970; Sir R. Runciman, “The Great Church in Captivity” (Kisha e madhe 
në robëri), Kembrixh, 1971; N. J. Pantazoupulos, “Church and Law in the Balkan 
Peninsula During the Ottoman Rule” Kisha dhe ligji në gadishullin ballkanik gjatë 
sundimit osman), Selanik, 1967; L. Arpée, “A History of Armenian Christianity from the 
Beginning to our Own Time” (Histori e Krishterimit armen nga fillimi i kohës sonë), Nju 
Jork, 1946; L. Hadroviç (L. Hadrovics), “Le peuple serbe et son église sous la 
domination turque” (Populli serb dhe kisha e tij gjatë sundimit turk), Paris, 1947; B. 
Homsy, “Les capitulations et des protection des chrétiens au Proche-Orient aux XVIe, 
XVIIe et XVIIIe ss” (Kapitullimet dhe mbrojtja e të krishterëve në Lindjen e Afërme në 
shekujt XVI, XVII dhe XVIII), Paris, 1956; J. Mécérian, “Histoire et institutions de 
l’église arménienne” (Historia dhe institucionet e kishës armene), Beirut, 1965; Stavro 
Skëndi, “Religion in Albania During the Ottoman Rule” (Feja në Shqipëri gjatë sundimit 
osman), “Südost Forschungen”, 15 (1956), 311 – 327; si dhe T. Ware, “Eustratius 
Argenti: A Study of the Greek Church Under Turkish Rule” (Eustratius Arxhenti: një 
studim mbi kishën greke nën qeverisjen osmane), Oksford, 1964. 
 
Jeta urbane, shoqërore dhe ekonomike janë përshkruar nga Robert Mantran, “Isntabul 
dans la seconde Moitié du XVIIe Siècle”, Paris, 1962; Halil Inallxhëk (Halil İnalcık), 
“Capital Formation in the Ottoman Empire” (Formimi i kryeqytetit në Perandorinë 
Osmane), “Journal of Economic History”, 29 (1969), 97 – 140; si dhe Robert Mantran, 
“La vie quotidienne à Constantinople au temps de Soliman le Magnifique et de ses 
successeurs” (Jeta në Kostandinopojë në kohën e Sulejmanit të Madhërishëm dhe të 
pasardhësve të tij), Paris, 1965. Një studim tejet i gjerë dhe i hollësishëm është është 
përgatitur nga Rafaela Ljuis (Raphaela Lewis), “Everyday Life in Ottoman Turkey” (Jeta 
e përditshme në Turqinë osmane), Londër dhe Nju Jork, 1971. Shih, gjithashtu: N. 
Todorov bot., “La ville balkanique, XVe – XIXe Siècles” (Qyteti ballkanik, shekujt XV – 
XIX), Sofje, 1970; Gabriel Baer, “The Administrative, Economic and Social Functions of 
Turkish Guilds” (Detyrat administrative, ekonomike dhe shoqërore të esnafëve turq), 
IJMES, 1 (1970), 28 – 50; Bernard Ljuis (Bernard Lewis), “Istanbul and the Civilization 
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of the Ottoman Empire” (Stambolli dhe qytetërimi i Perandorisë osmane), Norman, 
Okla., 1963; Halil Inallxhëk (Halil İnalcık), “Bursa and the Commerce of the Levant” 
(Bursa dhe tregtia e Mesdheut), JESHO, 3 (1960), 131 – 147; “İmtiyâzât: Ottoman”, EI2, 
IV; W. Behrnauer, “Mémoire sur les institutions de police chez les Arabes, les Persans et 
les Turcs” (Referat mbi institucionet e policisë tek arabët, persët dhe turqit), “Journal 
Asiatique”, Ve Serie, 15 (1861), 347 – 392; Franc Teshner (Franz Taeschner), “Alt-
Stambuler Hof- und Volksleben” (Jeta e oborrit dhe jeta e popullit në Stambollin e vjetër), 
Hanover, 1925; Osman Nuri (Ergin), “Mecellei-i Umur-u Belediye” (Revista e punëve 
bashkiake), vëll. I, Stamboll, 1338/1922; si dhe Halil Inallxhëk (Halil İnalcık), “Bursa: 
XV. asır sanayi ve ticaret tarihine dair vesikalar” (Bursa: Dokumente në lidhje me 
historinë e indistrisë dhe të tregtisë në shekullin XV), “Belleten”, 24 (1960), 45 – 102. 
Përshkrimi më monumental i organizimit të shtetit osman, si dhe i jetës e i kulturës 
popullore, është ai i udhëtarit të shekullit të shtatëmbëdhjetë, Evlija Çelebi, 
“Seyahatname” (Libri i udhëtimeve), 10 vëllime, Stamboll, 1986 – 1938. Dy vëllimet e 
para, të lidhura me Stambollin, janë përkthyer në anglisht nga Jozef fon Hamer (Joseph 
von Hammer), “Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa” (Rrëfenja të 
udhëtimeve në Evropë, Azi e Afrikë), Londër, 1834, dhe kjo është përdorur si burim për 
A. A. Pallis, “In the Days of the Janissaries” (Në ditët e jeniçerëve), Londër, 1951. Një 
studim i shkëlqyer i praktikave të tregtisë në perandori është; Ronald C. Xhenings 
(Ronald C. Jennings), “Loans and Credit in Early 17th Century Ottoman Judical 
Records: The Sharia Court of Anatolian Kayseri” (Borxhet dhe kreditë në regjistrimet 
osmane të fillimit të shekullit XVII: Gjyqi i Sheriatit në Kajseri të Anadollit), JESHO, 16 
(1973), 168 – 216. 
 
Të dhëna mbi letërsinë klasike osmane mund të gjenden tek E. J. W. Gibb, “History of 
Ottoman Poetry” (Historia e poezisë osmane), 6 vëllime, Londër, 1900 – 1909; Nihat 
Sami Baharllë (Nihat Sami Baharlı), “Resimli Türk Edebiyatı Tarihi” (Histori e ilustruar 
e letërsisë turke), Stamboll, 1950; Alesio Bombaçi (Alessio Bombacci), “Storia della 
letteratura turca” (Histori e letërsisë turke), Milano, 1956 (Përkthimi në anglisht: 
Kathleen Burrill, Leiden, 1975); Abdylbaki Gëlpënarllë (Abdül Baki Gölpınarlı), “Divan 
Şiiri, XV – XVI yüzyıllar” (Poezia e Divanit, shekujt XV – XVI), Stamboll, 1955; si dhe 
“Divan Şiiri, XVIII yüzyılı” (Poezia e Divanit, shekulli XVIII), Stamboll, 1955; J. fon 
Hamer-Purgshtal (J. von Hammer-Purgstall), “Geschichte der osmanischen Dichtkunst 
bis auf unsere Zeit” (Historia e artit osman të vjerëshërimit deri në kohën tonë), 4 
vëllime, Pesth, 1836 – 1838; Fuat Këpryly (Fuat Köprülü), “Türk Edebiyatı Tarihi” 
(Historia e letërsisë turke), Stamboll, 1926 – 1928; J. H. Kramers, Babinger, “Die 
Geschichts-Schreiber der Osmanen und ihre Ëerke” (Shkruajtësit e historisë ndër 
osmanët dhe veprat e tyre), Lajpcig, 1927; Franc Teshner (Franz Taeschner), “Die 
geographische Literatur der Osmanen” (Literatura gjeografike e osmanëve), ZDMG, 77 
(1923), 31 – 80; Bursali Mehmed Tahir, “Osmanlı Muellifleri” (Autorët osmanë), 3 
vëllime, Stamboll, 1919 – 1927; Valter Bjwrkman (Walther Björkman), “Die 
Altosmanische Literatur” (Letërsia e vjetër osmane), “Philologiae Turcicae 
Fundamenta”, Vëll. II (Vizbaden, 1964), f. 402 – 465. 
 
Raporti më i plotë mbi zhvillimin shkencor tek osmanët i përket Abdylhak Adnan 
Adëvarit (Abdülhak Adnan Adıvar), “La Science Chez les Turcs Ottomanes” (Sheknca tek 
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turqit osmanë), Paris, 1939, zgjeruar e përkthyer, më vonë, në turqisht nën titullin 
“Osmanlı Türklerde İlim” (Shkenca tek turqit osmanë), Stamboll, 1943. për pikturën e 
miniaturës, shih: E. Esin, “Turkish Miniature Painting ” (Piktura e miniaturës turke), 
Tokio, Japoni, 1943; I. Sçoukin (I. Stchoukine), “La peinture turque d’après les 
manuscripts illustrées. Ière partie, de Süleyman I à Osman II, 1520 - 1622” (Piktura 
turke sipas dorëshkrimeve të ilustruara. Pjesa e parë, nga Sulejmani I deri tek Osmani II, 
1520 - 1622), Paris, 1966; C. E. Arseven, “L’art turque depuis son origine jusqu’à nos 
jours” (Arti turk nga fillimet deri në ditët tona), Stamboll, 1939; si dhe F. Ëytmen (F. 
Öğütmen), “Miniature Art from the 17th Century” (Arti i miniaturës që nga shekulli 
XVII), Stamboll, 1966. Për arkitekturën osmane, shih: Godfrey Goodwin, “History of 
Turkish Architecture”, Londër, 1972; Oktaj Asllanapa (Oktay Aslanapa), “Turkish Art 
and Architecture” (Arti dhe arkitektura turke), Londër dhe Nju Jork, 1971; Kurt Erdman, 
“Zur türkischen Baukunst seldschukischer und osmanischer Zeit” (Mbi arkitekturën turke 
të kohërave selçuke dhe osmane), Stamboll, 1958; Abdullah Kuran, “The Mosque in 
Early Ottoman Architecture” (Xhamia në arkitekturën e hershme osmane), Çikago dhe 
Londër, n.d.; Metin And, “A History of Theater and Popular Entertainment in Turkey” 
(Një histori e teatrit dhe e argëtimit popullor në Turqi), Ankara, 1972. 
 
Për letërsinë popullore dhe lëvizjet fetare turke, shih: Hellmut Ritter, “Karagöz, türkische 
Schattenspiele” (Karagjozi, lojërat turke me hije), 3 vëllime, Hanover, Stabmoll dhe 
Vizbaden, 1924 – 1953; John Kingsley Birge, “The Bektashi Order of Dervishes” 
(Urdhëri i dervishëve bektashinj), Londër, 1937; si dhe F. W. Hasluck, “Christianity and 
Islam Under the Sultans” (Krishtërimi dhe Islami në kohën e sulltanëve), 2 vëllime, 
Oksford, 1929. 
 
 
 
X. Decentralizimi dhe reforma tradicionale, 1566 – 1683 
 
Punimet më të mira të përgjithshme të epokës së decentralizimit janë bërë nga Halil 
Inallxhëk (Halil İnalcık), “The Heyday and Decline of the Ottoman Empire” (Shkëlqimi 
dhe rënia e Perandorisë Osmane), “Cambridge History of Islam”, vëll. I, f. 324 – 353; 
Bernard Ljuis (Bernard Lewis), “The Decline of the Ottoman Empire” (Rënia e 
Perandorisë Osmane), “Emergence of Modern Turkey”, f. 21 – 39; si dhe nga i njëjti 
autor, “Ottoman Observers of Ottoman Decline” (Vëzhguesit osmanë të rënies osmane), 
“Islamic Studies”, 1 (1962), 71 – 87. Anët e saj politike janë përshkruar nga Ahmet Refik 
(Altınay), “Kadınlar Saltanatı” (Sulltanati i grave), 3 vëllime, Stamboll, 1923; si dhe nga 
i njëjti autor, “Ocak Ağaları” (Agallarët e korpuseve), Stamboll, 1931. Anët e saj 
financiare janë trajtuar nga Mustafa Akdağ, “Osmanlı İmaparatorluğunun kuruluş ve 
inkişafı devrinde Türkiye’nin iktisadi vaziyeti” (Gjendja ekonomike e Turqisë në kohën e 
themelimit dhe zgjerimit të Perandorisë Osmane), “Belleten” 13 (1949) 497 – 571, 14 
(1950) 319 – 418; ky tekst është marrë, nga ana e tij, në shqyrtim nga Halil Inallxhëk, 
“Belleten”, 15 (1951), 629 – 690. Gjendja e përgjithshme e popullsisë është studiuar nga 
Fernand Braudel, “The Medirerranean and the Mediterranean Ëorld in the Age of Philip 
II” (Mesdheu dhe bota mesdhetare në kohën e Filipit II), 2 vëllime, Londër dhe Nju Jork, 
1972. Kryengritjet provinciale janë përshkruar nga Mustafa Akdağ, “Celâlî İsyanları, 
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1550 – 1603” (Revoltat xhelalije, 1550 – 1603), Ankara, 1963; Mustafa Xhezar (Mustafa 
Cezar), “Osmanlı Tarihinde Levendler” (Leventët në historinë osmane), Stamboll, 1965; 
M. Çataj (M. Çağatay), “Saruhan’da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri: XVII Asırda” 
(Cubëria dhe lëvizjet popullore në Saruhan: Shekulli XVII), Stamboll, 1944; Nexhat 
Gëjynç (Necat Göyünç), “XVI Yüzyılda Mardin Sancağı” (Sanxhaku i Mardinit në 
shekullin XVI), Stamboll, 1969; Mustafa Akdağ, “Celâlî İsyanlarında Büyük Kaçgunluk 
(1603 – 1606)” (Shtegtimi i madh gjatë revoltave xhelalije, 1603 – 1606), “Tarih 
Araştırmalar Dergisi”, 2 (1966), 1 – 49; Xhengiz Orhonllu (Cengiz Orhonlu), “Osmanlı 
İmparatorluğunda aşiretleri iskân teşebbüsü, 1691 - 1696” (Përpjekjet për vendosjen e 
fiseve në Perandorinë Osmane, 1691 – 1696), Stamboll, 1963; si dhe Sherafedin Turan 
(Şerafeddin Turan), “XVII yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun idari taksimatı” (Ndarja 
administrative e Perandorisë Osmane në shekullin e shtatëmbëdhjetë), “Atatürk 
Üniversitesi 1961 Yıllığı”, Erzurum, 1962, f. 201 – 232. Problemet e popullsisë osmane 
janë përshkruar nga Ömer Lütfi Berkan, “Contribution à l’étude démographique des 
villes balkaniques au cours des XVe – XVIe siècles” (Ndihmesë në studimin demografik të 
qyteteve ballkanike gjatë shekujve XV – XVI), “La Ville Balkanique”, Sofje, 1970, f. 181 
– 207; “Essai sur les données statistiques des régistres de recensement dans l’Empire 
Ottoman aux XVe et XVIe siècles”, JESHO, 1 (1958), 9 – 36; “Osmanlı İmparatorluğunda 
büyük nüfus ve arazi tahrirleri ve Hakana mahsus istatistik defteri” (Numërimi i madh 
dhe vëzhgimet e trojeve në Perandorinë Osmane, si dhe regjistrat statistikorë të përgatitur 
për udhëheqësin), Universiteti i Stambolli, “İktisat Fakültesi Mecmuası” 2 (1940), 20 – 
59, 214 – 257. Shpërbërja graduale e sistemeve administrative dhe fiskale në Perandorinë 
Osmane janë studiuar nga Ahmet Mumxhu (Ahmet Mumcu), “Osmanlı Devletinde 
Siyaseten Katl” (Vrasjet politike në shtetin osman), Ankara, 1963; dhe nga i njëjti autor, 
“Osmanlı Devletinde Rüşfet” (Korrupsioni në shtetin osman), Ankara, 1969. Dokumente 
mbi këto çështje janë paraqitur nga Ahmet Refik, “On Altıncı Asırda İstanbul Hayatı, 
1553 – 1591” (Jeta në Stamboll në shekullin e shtatëmbëdhjetë, 1553 – 1591), Stamboll, 
1935; Edip Âli Baki, “Şer’iye Sicillerine Göre: Afyonkarahisar’da XVII, XVIIIinci 
Asırlarda Meçhul Halk Tarihinden (Histori popullore të panjohura më parë të shekujve të 
shtatëmbëdhjetë dhe të tetëmbëdhjetë sipas regjistrimeve ligjore) në Afjonkarahisar), 
Afjon, 1951; Ali Faik Bey, “Volkswirtschaftspolitik der Türkei im 16. und 17. 
Jahrhundert, Agrarverfassung, Lehnsystem, Finanzpolitik unter dem Lehnsystem und 
Geldpolitik (Politika e ekonomisë popullure të Turqisë në shekujt XVI dhe XVII, 
legjislacioni bujqësor, sistemi i huazimit, politika financiare nën sistemin e huazimit dhe 
politika monetare), (Disertacion Ph.D.), Kil, 1920; Lytfi Gyçer (Lütfi Güçer), “XVI-XVII 
Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler” 
(Çështja e drithit në Perandorinë Osmane në shekujt e shtatëmbëdhjetë dhe të 
tetëmbëdhjetë, si dhe taksat e marra nga drithërat), Stamboll, 1964. 
 
Mbretërimi i Selimit II (1566 – 1574) është diskutuar nga Sherafedin Turan (Şerafeddin 
Turan), “Selim II” IA, X, 431 – 441. Politikat e kryevezirit të tij, Sokolli Mehmetit, janë 
marrë në shqyrtim nga M. Tajib Gëkbilgin (M. Tayyib Gökbilgin), “Mehmet Paşa 
Sokollu”, IA, VII, 595 – 605; M. Brosch, “Geschichte aus den Leben dreier Großvesire” 
(Histori nga jeta e tre kryevezirëve), Gota, 1989, Ahmet Refik (Altınay), “Sokollu” 
(Sokolliu), Stamboll, 1924; si dhe T. J. Ëztuna (T. Y. Öztuna), “Sokollu Mehmed Paşa, 
Tarihten Sesler” (Mehmet Sokolli pashai; Jehona nga historia) Stamboll, 1945. Ndikimi i 
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Don Jozëfit të Naksosit është përshkruar nga Sesil Roth (Cecil Roth), “The House of 
Nasi: Dona Gracia” (Shtëpia e Nasëve: Dona Gracia), Londër, 1947; dhe nga i njëjti 
autor, “The House of Nasi: The Duke of Naxos” (Shtëpia e Nasëve: Duka i Naksosit), 
Londër, 1948. Shih, gjithashtu: Avram Galante, “Don Joseph Nassi”, Stamboll, n.d.; 
Mirallajë Safet bej (Miralayı Safvet Bey), “Nakşa Dukalığı ve Kiklad Adaları” (Dukati i 
Naksosit dhe ishujt Sisiliadë), TOEM, 4 (1329), 1444 – 1457; si dhe nga i njëjti autor, 
“Yasef Nasi”, TOEM, 3 (1328), 982 – 993; C. Sathas, “Joseph Nassy”, Athinë, 1867. 
Lufta në Qipro është diskutuar nga P. Herre, “Europäische Politik in Cyprischen Krieg, 
1570 – 1573” (Politika evropiane në luftën e Qipros, 1570 – 1573), Lajpcig, 1902; 
Zhylien dë la Gravier (Julien de la Gravière), “La guerre de Chypre et la bataille de 
Lépante” (Lufta e Qipros dhe beteja e Lepantos), 2 vwllime, Paris, 1888; R. C. Anderson, 
“Naval Wars in the Levant, 1558 – 1583” (Luftërat detare në Mesdhe në vitet 1558 – 
1583), Prinston, N. J., 1952; Ismail Haki Uzunuçarshëllë (İsmail Hakkı Uzunçarşılı), 
“Kıbrıs Fethi ile Lepant (İnebahtı) Muharebesi sırasında Türk devletiyle Venedik ve 
Müttefiklerin faaliyetine dâir bazı Hazine-i Evrak Kayıtlar” (Disa dokumente arkivore në 
lidhje me veprimtarinë e shtetit turk, Venedikut dhe aleatëve të tij gjatë marrjes së Qipros 
dhe Betejës së Lepantos), “Türkiyat Mecmuası”, III, 257 – 292; Halil Fikret Alasya, 
“Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’ta Türk Eserleri” (Historia e Qipros dhe veprat turke në Qipro), 
Ankara, 1964. Beteja e Lepantos është studiuar nga E. fon Norman Gridenfels (E. von 
Normann Griedenfels), “Don Juan de Austria als Admiral der Heiligen Liga und die 
Schlacht bei Lepanto” (Don Zhuani i Austrisë si admiral i Lidhjes së Shenjtë dhe Beteja e 
Lepantos), Pola, 1902; Hanri Kambon (Henri Cambon), “Don Juan d’Autriche le 
vainquer de LépanteI” (Don Zhuani i Austrisë, fituesi i Lepantos), Paris, 1952; Anxhelo 
Tomborra (Angelo Tomborra), “Gli Stati Italiani, l’Europa e il Problema Turco dopo 
Lepanto” (Shtetet italiane, Evropa dhe çështja turke pas Lepantos), Firence, 1961; Ali 
Haydar Emir (Alpagut), “Kılıç Ali ve Lepanto” (Ali Shpata dhe Lepanto), Stamboll, 
1931; L. Serrano, “La Liga de Lepanto entre España, Venecia y la Santa Sedo (1570 – 
1573)” (Lidhja e Lepantos mes Spanjës, Venedikut dhe Selisë së Shenjtë, 1570 – 1573), 
Madrid, 1918 0 1920. Përpjekja osmane për të ndërtuar një kanal mes lumenjve Don dhe 
Vollga ka qenë temë e debateve të forta shkencore mes Halil Inallxhëkut dhe Akdes 
Nimet Kuratit, përkatësisht në punimet: H. Inallxhëk, “Osmanlı  - Rus Rekabetinin 
Menşei ve Don – Volga Kanalı Teşebbüsü (1569)” (Fillmet e rivalitetit osmano-rus dhe 
përpjekja për kanalin e Don – Vollgës), “Belleten”, 12 (1948), 349 – 402, përkthyer në 
anglisht me titullin “The Origins of the Ottoman – Russian Rivalry and the Don – Volga 
Canal”, “Annals of the Unniversity of Ankara”, 1 (1946 – 1947), 47 – 106, dhe A. N. 
Kurat, “Türkiye ve İdil Boyu. 1569 Astrahan seferi, Ten – İdil Kanalı ve XVI – XVII 
yüzyıl Osmanlı Rus münasebetleri” (Turqia dhe brigjet e Vollgës. Fushata e Astrahanit e 
vitit 1569. Kanali i Don – Vollgës dhe marrëdhëniet osmano – ruse në shekujt XVI – 
XVII), Ankara, 1966, përmbledhur në anglisht nga vetë autorja, “The Turkish Expedition 
to Astrakhan in 1569 and the Problem of Don – Volga Canal”, “Slavonic and East 
European Review”, 40 (1961), 7 – 23. Shih, gjithashtu: C. Max Kortepeter, “Ottoman 
Imperialism During the Reformation. Europe and the Caucasus” (Imperializmi osman 
gjatë reformimit. Evropa dhe Kavkazi), Nju Jork, 1972; W. E. D. Allen, “Problems of 
Turkish Power in the Sixteenth Century” (Probleme të pushtetit turk në shekullin e 
gjashtëmbëdhjetë), Londër, 1963; si dhe A. Benningsen, “L’expédition Turque contre 
Astrakhan en 1569 d’après les Registres des ‘affaires importantes’ des archives 
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osmanes” (Ekspedita turke kundër Astrahanit në vitin 1569 sipas regjistrave të ‘çështjeve 
të rëndësishme’ të arkivave osmane), “Cahiers du Monde Russe et Sovietique”, 8 (1967), 
427 – 446. 
 
Pushtimi i Jemenit dhe ekspeditat detare osmane ndaj Indisë dhe Sumatrës janë diskutuar 
nga Sherafedin Turan (Şerafeddin Turan), “Lala Mustafa Paşa hakkında notlar ve 
vesikalar” (Shënime dhe dokumenta në lidhje me Lala Mustafa pashain), “Belleten” 22 
(1958), 551 – 593; Safvet Bey, “Bir Osmanlı Filosunun Sumatra Seferi” (Ekspedita e 
Sumatrës nga një flotë osmane), TOEM, 1 (1327), 604 – 614, 678 – 683; Safvet Bey, 
“Şark Levendleri: Osmanlı Bahr-ı Ahmer Filosunun Sumatra seferi üzerine vesikalar” 
(Lundwrtarwt e Lindjes: Dokumente mbi ekspeditën e flotës osmane të Detit të Kuq në 
Sumatra), TOEM, 4 (1329), 1521 – 1540; Şerafettin Turan, “Süleyman Paşa (Hadım)”, 
IA, XII, 194 – 197; Anonim, “Viaggio et impresa che fece Soyman Bassa del 1538 
Contra Portoghesi pe aracgui la città del Diu in India”, Venecia, 1545, përkthyer në 
anglisht me titullin “Particular Relation of the Expedition of Solymen Pacha from Suez to 
India Against the Portugese at Diu” (Relacion i posaçëm i ekspeditës së Sulejman pashait 
nga Suezi ndaj Indisë kundër portugezëve në Diu); R. Kerr dhe F. A. S. Eden, “A General 
History and Collection of Voyages and Travels” (Një histori e koleksion i përgjithshëm 
udhëtimesh), vëll. VI (1812), f. 258 – 287; I. Longsuorth Dejms (I. Longsworth Dames), 
“The Portugese and Turks in the Sixteenth Century” (Portugezët dhe turqit në shekullin e 
gjashtëmbëdhjetë), JRAS, (1921), f. 1 – 28; Fevzi Kurtollu (Fevzi Kurtoğlu) “Hadım 
Süleyman Paşa’nın mektupları ve Belgrad’ın muhasara planı” (Letrat e Hadim Sulejman 
pashait dhe plani për rrethimin e Beogradit), “Belleten”, 4 (1940), 53 – 56; Xhengiz 
Orhonllu (Cengiz Orhonlu), “XVI asrın ilk yarısında Kızıldeniz sahillerinde Osmanlılar” 
(Osmanët në brigjet e Detit të Kuq në gjysmën e parë të shekullit XVI), “Tarih Dergisi”, 
XII/16, 1 – 24; Herbert Melzig, “Büyük Türk Hindistan kapılarında, Kanuni Süleyman 
devrinde Amiral Hadım Süleyman Paşa’nın Hind seferi”, Stamboll, 1943; si dhe A. Hess, 
“The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the Age of the Oceanic Discoveries, 
1453 – 1525” (Evolucioni i perandorisë detare osmane në kohën e zbulimeve oqeanike, 
1453 – 1525), AHR, 75 (1970), 1892 – 1919. 
 
Përparimet turke kundër Polonisë dhe marrëdhëniet me tartarët e Krimesë janë studiuar 
nga C. Max Kortepeter, “Ottoman Imperialism During the Reformation. Europe and the 
Caucasus” (Imperializmi osman gjatë reformimit. Evropa dhe Kavkazi), Nju Jork, 1972; 
Ahmed Refik (Altınay), “Lehistan’da Türk Hakimiyeti” (Qeverisja turke në Poloni), 
TTEM, 14 (1340), 227 – 243; si dhe Jonusz Pajewski, “Projekt Przymierza Polsko – 
Tureckiogo za Zygmunta Augusta”, Varshavë, 1935. 
 
Mbretërimi i Muratit III (1574 – 1595) është përshkruar nga Beqir Kytykollu (Bekir 
Kütükoğlu), “III Murat”, IA, VIII, 615 – 625. Marrëdhëniet osmano – safavide gjatë kësaj 
kohe kane qenë tema e një monografie të hollësishme nga i njëjti autor, “Osmanlı – 
Safevi Siyasi Münasebetleri” (Marrëdhëniet politike osmano – safavide), Stamboll, 1962. 
Fillimet e marrëdhënieve osmano – angleze janë studiuar nga G. H. Rozdejl (G. H. 
Rosedale), “Queen Elizabeth and the Levant Company” (Mbretëresha Elizabetë dhe 
kompania e Mesdheut), Londër, 1904; J. J. Podea, “A Contribution to the Study of Queen 
Elizabeth’s Eastern Policy” (Një ndihmesë për studimin e politikës lindore të 
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mbretëreshës Elizabetë), “Mélanges d’Histoire Générale” II (Kluzh, 1938), f. 423 – 476; 
Arthur Leon Horniker, “Anglo – French Rivalry in the Levant from 1583 to 1612” 
(Rivaliteti anglo – frëng në Mesdhe nga viti 1583 deri më 1612), “Journal of Modern 
History”, 18 (1946), 289 – 305, si dhe nga i njëjti autor, “William Harborne and the 
Beginning of Anglo – Turkish Diplomatic and Commercial Relations” (Uilliam Harborni 
dhe fillimi i marrëdhënieve diplomatike e tregtare anglo – truke), “Journal of Modern 
History”, 14 (1942), 189 – 316; shih, gjithashtu: Hamid Dereli, “Kiraliçe Elizabeth 
devrinde Türkler ve İngilizler” (Turqit dhe anglezët në kohën e mbretëreshës Elizabetë), 
Stamboll, 1932; Akdes Nimet Kurat, “Türk – İngiliz Münasebetlerin Başlaması ve 
Gelişmesi, 1553 – 1610” (Fillimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve turko – angleze, 1553 – 
1610), Ankara, 1953; Orhan Burian, “Türkiye hakkında dört İngiliz seyahatnamesi” 
(Katër raporte udhëtimesh në lidhje me Turqinë), “Belleten”, 15 (1951), 223 – 245; A. C. 
Wood, “A History of the Levant Company” (Historia e kompanisë “Mesdheu”), Londër, 
1935. Shih, gjithashtu: N. H. Biegman, “The Turco – Ragusan Relationship According to 
the Firmans of Murad III (1575 – 1595)” (Marrëdhëniet turko – raguziane sipas 
fermanëve të Muratit III, 1575 – 1595), Stamboll, 1968. Mbi rwnien e brendshme dhe 
politikat gjyqsore, shih: Mustafa Akdağ, “Yeniçeri Ocak Nizâmının Buzulması” (Prishja e 
organizimit të korpusit të jeniçerëve), Universiteti i Ankarasë, “Dil ve Tarih – Coğrafya 
Fakültesi Dergisi”, 5 (1947), 291 – 313, si dhe Ettore Rossi, “La Sultana Nûr Bânû, 
Moglie di Selim II et Madre di Murad III” (Sulltanesha Nur Banu, bashkëshorte e Selimit 
II dhe nënë e Muratit III), “Oriente Moderno” 33 (1953), 433 – 441. 
 
Mbretërimi i Mehmetit III (1595 – 1603) është përshkruar nga M. Tajip Gëkbilgin (M. 
Tayyip Gökbilgin), “III Mehmet”, IA, VII, 535 – 547, si dhe Mehmed Xhelal (Mehmed 
Celâl), “Sultan Mehmed-i Salis” (Sultan Mehmeti i tretë), Stamboll, 1308/1891. Politikat 
gjyqësore janë përshkruar nga Ismail Haki Uzunçarshëllë (İsmail Hakkı Uzunçarşılı), “III 
Mehmed’in oğlu Şehzâde Mahmûd’un Ölümü” (Vdekja e princ Mahmutit, birit të 
Mehmetit III), “Belleten”, 24 (1960), 264 – 267. Krahas veprave të cituara më parë në 
lidhje me revoltat e brendshme, të shihet: A. Tveritinova, “Vosstanjije Kara Jazëxhi – 
Deli Hasana v Turcii, 1599 – 1603” (Revolta e Karajazëxhiut dhe e Hasanit të Çmendur 
në Turqi), Moskë, 1946. Mbi figurat kryesore politike të kohës, shih: Sherafedin Turan 
(Şerafeddin Turan), “Sâdeddin Efendi”, IA, IX, 27 – 32; Ismet Parmaksëzollu (İsmet 
Parmaksızoğlu), “İbrahim Paşa Damad”, IA, VII, 915 – 919; Sherafedin Turan 
(Şerafeddin Turan), “Sinan Paşa”, IA, IX, 670 – 675; M. Tajip Gëkbilgin (M. Tayyip 
Gökbilgin), “Hasan Paşa Sokolluzâde”, IA, VI, 325 – 329; Sherafedin Tekinda 
(Şerafeddin Tekindağ), “Mehmed Paşa Lala”, IA, VI, 591 – 594. Burimi më i 
rëndësishëm i kronikës së asaj kohe është punimi “Tarih” (Histori) i Mustafa Naimait 
(1655 – 1716), i përkthyer pjesërisht në anglisht nga Çarls Frejzër (Charles Fraser) me 
titullin “Annals of the Turkish Empire from 1591 to 1659” (Kronika të perandorisë turke 
nga viti 1591 deri më 1659), 2 vëllime, Londër, 1832 – 1836. Shih: L. V. Thomas, “A 
Study of Naima” (Një studim i Naimait), Nju Jork, 1972. Mbi luftën osmano – austriake, 
shih: Alfred Lëbl (Alfred Loebl), “Zur Geschichte des Türkenkriegen von 1593 – 1606”, 2 
vëllime, Pragë, 1899 – 1904. 
 
Rënia osmane në shekullin e shtatëmbëdhjetë është shqyrtuar nga Mustafa Akda 
(Mustafa Akdağ), “Genel Çizgileriyle XVII yüzyıl Türkiye Tarihi” (Historia turke në 



 389 

shekullin e shtatëmbëdhjetë në vija të përgjithshme), “Tarih Araşırmaralı Dergisi”, 4 
(1966), 201 – 247. Shih, gjithashtu, analizën bashkëkohore të Mustafa Koçi beut, 
“Risale” (Mesazh), Stamboll, 1277/1860 dhe 1303/1886; Ayn-i Ali Efendi, “Kevanin-i 
âl-i Osman der hulâsa-i defter-i Divan” (Familja e Osmanit në qendër të regjistrit të 
Divanit), Stamboll, 1280/1863; si dhe Mustafa Aliu i Galioplisë (Gelibolulu Mustafa Âli), 
“Mevâ’idü’n Nefâ’is fî Kavâ’iil’-Mecâlis”, Stamboll, 1956. Mbretërimi i Ahmetit I (1603 
– 1617) është diskutuar nga M. Xhavit Bajsun (M. Cavit Baysun), “Ahmeti I”, IA, I, 161 
– 164; Xhengiz Orhonllu (Cengiz Orhonlu), “Murad Paşa Kuyucu”, IA, VIII, 651 – 654; 
Shinasi Tekinda (Şinasi Tekindağ), “Mehmed Paşa Damad Öküz”, IA, VII, 581 – 583; 
Orhan Burian, “The Report of Lello, Third English Ambassador to the Sublime Porte” 
(Raporti i Lelosë, ambasadori i tretë anglez në Portën e Lartë), Ankara, 1952; si dhe 
Hrand D. Andreasyan, “Ermeni Seyyahi Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi (1608 – 
1619)” (Libri i udhëtimit të udhëtarit armen Simon Polaku, 1608 – 1619), “Türkiyat 
Mecmuası”, X, 269 – 276. Mbretërimet e shkurtra të Mustafait I (1617 – 1618) dhe të 
Osmanit II (1618 – 1622) janë përshkruar nga Mynir Aktepe (Münir Aktepe), “Mustafa 
I”, IA, VIII, 692 – 695; Shinas Alltënda (Şinasi Altındağ), “Osmani II”, IA, IX, 443 – 
448; A. Danon, “Contributions à l’histoire des sultans Osman II et Mouctafâ I” 
(Kontribute në historinë e sulltanëve Osmani II dhe Mustafai I), “Journal Asiatique”, 11th 
ser., 14 (1919), 69 – 139, 243 – 310; Madame de Gomez (Madailene Angélique Poisson), 
“Histoire d’Osman” (Historia e Osmanit), 2 vëllime, Paris, 1734, përkthyer në anglisht 
nga Xh. Uilliams (J. Williams) me titullin “The Life of Osman the Great” (Jeta e Osmanit 
të madh), 2 vëllime, Londër, 1735. Çështjet politike janë diskutuar, gjithashtu, nga M. 
Tajip Gëkbilgin (M. Tayyip Gökbilgin), “Dilâver Paşa”, IA, III, 587 – 588; Fahri Derin, 
“Mehmed Paşa Gürcü” (Mehmet Pasha gjeorgjiani), IA, VII, 585 – 587; Münir Aktepe, 
“Esad Efendi”, IA, IV, 358 – 359; si dhe Xhavid Bajsun (Cavid Baysun), “Hasan 
Beyzâde Ahmed Paşa”, “Turkiyat Mecmuası”, X, 321 – 340. Revoltat e Anadollit gjatë 
këtyre mbretërimeve janë studiuar nga Uilliam Xh. Grizuëlld (William J. Griswold), 
“Political Unrest and Rebellion in Anatolia, 1605 – 1609” (Paqëndrueshmëria dhe 
rebelimi politik në Anadolli, 1605 – 1609) (e pabotuar, disertacion Ph.D.), Universiteti i 
Kalifornisë, Los Anxhelos, 1666; si dhe veprat e Mustafa Akdait (Mustafa Akdağ) mbi 
xhelalinjtë, të cituara më parë. 
 
Mbretërimi i pasur me ngjarje i Muratit IV (1623 – 1640) është përshkruar nga M. Xhavit 
Bajsun (M. Cavid Baysun), “Murati IV”, IA, VIII, 625 – 647; Sir Paul Rycaut, “The 
History of the Turkish Empire from the Year 1623 to the Year 1677” (Historia e 
perandorisë turke nga viti 1623 deri në vitin 1677), 2 vëllime, Londër, 1680, si dhe D. 
Cantemir, “The History of the Groëth and Decay of the Ottoman Empire” (Historia e 
rritjes dhe e kalbëzimit të Perandorisë Osmane), Londër, 1756. Shih, gjithashtu: “The 
Negotiations of Sir Thomas Roe in His Embassy to the Ottoman Porte from the Year 1621 
to 1628 Inclusive” (Bisedimet e sër Tomas Roit në ambasadën e tij në Portën Osmane, 
përfshirë vitet nga 1621 deri më 1628), Londër, 1740; si dhe Zherar Tonga (Gerard 
Tongas), “Les relations de la France avec l’Empire Ottoman durant la première moitié 
du XVIIe siècle” (Marrëdhëniet e Francës me Perandorinë Osmane gjatë gjysmës së parë 
të shekullit XVII), Tuluzë, 1942. Për ekspeditat e tij lindore, shih: Halil Sahiliollu (Halil 
Sahillioğlu), “Dördüncü Murad’ın Bağdad Seferi Menzilnamesi – Bağdad Seferi 
Harptunali” (Libri i ndalesës së ekspeditës Muratit IV në Bagdad), “Belgeler”, 2 (1965, 1 
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– 36; si dhe Syhejl Ynver (Süheyl Ünver), “Dördüncü Sultan Murad’in Revan Seferi 
Kronolojisi” (Kronologjia e ekspeditës së sulltan Muratit IV në Erivan), “Belleten”, 6 
(1942), 547 – 576. Shih, gjithashtu: F. Marich, “Aufstandsversuche der Christlichen 
Völker der Türkei in den Jahren 1625 – 1648” (Përpjekjet për kryengritje të popujve të 
krishterë të Turqisë në vitet 1625 – 1648), Insbruk, 1882; Halil Inallxhëk (Halil İnalcık), 
“Hüsrev Paşa” (tezë e pabotuar), Universiteti i Stambollit, biblioteka e fakultetit të 
letërsisë, nr. 398 (1947), si dhe Ahmed Refik, “Sultan Murad-i Rabinin Hatt-ı 
Hümayunları”, TOEM, 3 (1332), 129 – 141. 
 
Kundërpërgjigja ndaj reformave të Muratit IV nën sulltan Ibrahimin (1640 – 1648) është 
përshkruar nga Tajip Gëkbilgin (Tayyip Gökbilgin), “İbrahim I”, IA, V, 880 – 885. Mbi 
ndikimin e haremit, të drejtuar gjatë kësaj kohe nga Kësem Sulltani, shih: Xhavit Bajsun 
(Cavid Baysun), “Kösem Sultan”, IA, VI, 915 – 923; Ahmed Refik (Altınay), “Samur 
Devri, 1049 – 1059” (Periudha e Peliçeve, 1049 – 1059), Stamboll, 1927. Çështja e 
shëndetit të sulltanit është diskutuar nga Çataj Ulluçaj (Çağatay Uluçay), “Sultan İbrahim 
Deli mi Hasta mi idi?” (Sultan Ibrahimi ishte i çmendur apo i sëmurë?) “Tarhi Dünyası”, 
nr. 6/24. Figurat politike të kohës së mbretërimit të tij janë studiuar nga Ismet 
Parmaksëzollu (İsmet Paramksızoğlu), “Hüseyin Paşa Deli” (Hysen pashai i çmendur), 
IA, VI, 650 – 654; Mynir Aktepe (Münir Aktepe), “Mehmed Paşa Civankapıcıbaşı”, IA, 
VII, 605 – 607; Mynir Aktepe, “Mustafa Paşa Kemankeş”, IA, VIII, 730 – 732. 
 
Mbretërimi i gjatë i Mehmetit IV (1648 – 1687) na është bërë i njohur nga Xhavit Bajsun 
(Cavid Baysun), “Mehmed IV”, IA, VII, 547 – 557. Politikat dhe programet e ministrave 
Qyprilinj janë diskutuar, gjithashtu, nga Tajip Gëkbilgin (Tayyip Gökbilgin) në punimin 
“Köprülüler” (Qyprilinjtë), IA, VI, 892 – 908; Ahmet Refik Alltënaj (Ahmed Refik 
Altınay), “Köprülüler”, 2 vëllime, Stamboll, 1331/1913; Franz Babinger, “Köprülü”, EI1, 
II, 1059 – 1062; M. Kunt, “The Köprülü Years, 1656 – 1661” (Vitet e Qyprilinjve, 1656 – 
1661), (e pabotuar, disertacion Ph.D.), Universiteti i Prinstonit, 1972; si dhe M. Brosh 
(M. Brosch), “Geschichte aus dem Leben dreier Großvesire” (Histori nga jeta e tre 
kryevezirëve), Gota, 1899. Në lidhje me gjendjen e perandorisë në fund të shekullit të 
shtatëmbëdhjetë, shih: Siër dë la Krua (Sieur de la Croix), “Mémoires, contenans 
diverses relations très curieuses de l’Empire Othoman” (Kujtime që përmbajnë raporte të 
ndryshme shumë të çuditshme të Perandorisë Osmane), Paris, 1684; Peti dë la Krua 
(Pétis de la Croix), “État général de l’Empire Othoman” (Gjendja e përgjithshme e 
Perandorisë Osmane), Paris, 1695; P. Rycaut, “The Present State of the Ottoman Empire” 
(Gjendja e tashme e Perandorisë Osmane), Londër, 1686; Hajdrun Vurm (Heidrun 
Wurm), “Der osmanische Historiker Hüseyn b. Ga’fer, genannt Hezârfean, und die 
Istanbuler Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts” (Historiani osman 
Hysejin bin Xhafer, i quajtur Hazerfen, dhe shoqëria e Stambollit në gjysmën e dytë të 
shekullit XVII), Frajburg, 1971; “Felâket seneleri” (Vitet e fatkeqësisë), Stamboll, 1332; 
si dhe A. Gajan (Galland), “Journal d’Antoine Galland, Orientaliste 1646 – 1715, 
pendant son séjour à Constantinople, 1672 – 1673” (Gazeta e Antuan Gajanit, orientalist 
i viteve 1646 – 1715, gjatë qëndrimit të tij në Kostandinopojë, 1672 – 1673), bot. C. 
Shefer, 2 vëllime, 1881 (riprodhuar: 1971). Kronika kryesore e fundit të shekullit të 
shtatëmbëdhjetë gjendet në veprën “Tarih” (Histori) të Mehmet Rashitit (Mehmet Raşit), 
5 vëllime, Stamboll, 1865. Për Transilvaninë, shih: Ismail Haki Uzunuçarshëllë (İsmail 
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Hakkı Uzunçarşılı), “Barcsay Akos-un Erdel Kırallığına ait bazı orijinal vesikalar” (Disa 
dokumente origjinale mbi Mbretërinë e Transilvanisë të Akos Barcajit), “Tarih Dergisi”, 
V, 51 – 68, si dhe nga i njëjti autor, “Ekos Barçkay’in Erdel Kırallığına tayini hakkında 
bir kaç vesika” (Disa dokumente mbi emërimin e Barcajit si mbret i Transilvanisë), 
“Belleten”, 7 (1943), 361 – 377. Ekspedita e Kretës është trajtuar nga Kur. Yzb. Ziya dhe 
Kur. Yazb. Rahmi në “Girit Seferi, 1645 – 1669” (Ekspedita e Kretës, 1645 – 1669), 
Stamboll, 1933; si dhe V. Bige (W. Bigge), “Der Kampf von Candia in den Jahren 1667 – 
1669” (Beteja e Kandisë në vitet 1667 – 1669), Berlin, 1899. Beteja e Shën Gothardit 
është përshkruar nga Ferik Ahmed Muhtar pashai, “Sengotar’da Osmanlı Ordusu” 
(Ushtria osmane në Shën Gothard), Stamboll, 1326/1908; si dhe Kur. Yzb. Raif dhe Kur. 
Yzb. Ekren, “Sengotar Seferi, 1662 – 1664” (Ekspedita e Shën Gothardit, 1662 – 1664), 
Stamboll, 1934. Sfondi diplomatik i rrethimit osman të Vjenës (1683), si dhe vetë 
rrethimi, janë studiuar nga Thomas M. Barker, “Double Eagle and Crescent: Vienna’s 
Second Turkish Siege and Its Historical Setting” (Shqiponja e dyfishtë dhe gjysmëhëna: 
Rrethimi i dytë turk i Vjenës dhe rrethanat e tij historike), Albani, Nju Jork, 1967. Shih, 
gjithashtu: Gerit, “The Warning of Ibrahim Pasha of Buda” (Paralajmwrimi i Ibrahimi 
pashait tw Budws), JRCAS, 21 (1934), 621 – 670; C. B. O’Brien, “Russia and Turkey, 
1677 – 1681: The Treaty of Bakhchisaray” (Rusia dhe Turqia, 1677 – 1681: Traktati i 
Bahçesarajit), “Russian Review”, 11 (1953); Kurt Këler (Kurt Koehler), “Die 
orientalische Politik Ludëigs XIV, ihr Verhältnis zum Türkenkrieg vom 1683” (Politika 
lindore e Ludvigut XIV, qëndrimi i tij ndaj luftës turke të vitit 1683), Lajpcig, 1907; Kur. 
Alb. Nexhati Salim Taxhan (Necati Salim Tacan), “İkinci Viyana Seferi, 1683” 
(Ekspedita e dytë e Vjenës, 1683), Stamboll, 1945; Rihard F. Krojtel (Richard F. 
Kreutel), “Kara Mustafa von Wien” (Mustafai i Zi i Vjenës), Vjenë, 1955, Kolonjë, 1959; 
si dhe Xhon Stoi (John Stoye), “Siege of Vienna” (Rrethimi i Vjenës), Londër, 1964. 
 
Mbretërimi i Sulejmanit II (1687 – 1691) është studiuar nga Beqir Kytykollu (Bekir 
Kütükoğlu), “Süleyman II” (Sulejmani II), IA, XI, 155 – 170. Lufta e Lidhjes së Shenjtë 
mes osmanëve dhe një pjese të madhe të Evropës është përshkruar nga Xh. B. Uolf (J. B. 
Wolf), “The Emergence of the Great Powers, 1685 – 1730” (Lindja e fuqive të mëdha, 
1685 – 1730), Nju Jork, 1951; Akdes Nimet Kurat, “The Retreat of the Turks, 1683 – 
1730” (Tërheqja e turqve, 1683 – 1730), “The New Cambridge Modern History”, 6 
(1970), 608 – 647; V. L. Tapié, “Les Relations entre la France et l’Europe Centrale de 
1661 à 1715” (Marrëdhëniet mes Francës dhe Evropës qendrore nga viti 1661 – 1715), 2 
vëllime, Paris, 1958; P. Argenti, red., “The Occupation of Chios by the Venetians, 1694” 
(Pushtimi i Kiosit nga venedikasit, 1694), Londwr, 1953; M. Braubach, “Prinz Eugen von 
Savoyen, Eine Biographie” (Princi Eugjen i Savojës; Një biografi), 5 vëllime, Vjenë, 
1963 – 1965. Shih, gjithashtu: Bruzzo, “Francesco Morosini e la Conquesta della 
Morea” (Françesko Morozini dhe marrja e Moresë), Venecia, 1890; Nexhati Salim 
Taxhan (Necati Salim Tacan), “Niş – Belgrad – Salankamen – Petrovaradin – Lugo 
Timişvar Kuşatma ve Meydan Muharebeleri, 1690 – 1696” (Rrethimet dhe betejat e 
Nishit, të Beogradit, të Salankamenit, të Petervaradinit, të Lugosit dhe të Timishoarës), 
Stamboll, 1939; Xhavid Bajsun (Cavid Baysun), “Ahmedi II”, IA, I, 164 – 165, si dhe 
Xhengiz Orhonllu (Cengiz Orhonlu), “I Mustafa”, IA, VIII, 695 – 700, përshkruajnë 
mbretërimet e sulltanëve të asaj kohe, Ahmetit II (1691 – 1695) dhe Mustafait II (1695 – 
1703). Përpjekjet për të vendosur fise në Anadollin lindor gjatë kësaj kohe janë studiuar 
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nga Xhengiz Orhonllu (Cengiz Orhonlu), “Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretleri İskan 
Teşebbüsü, 1691 – 1696” (Përpjkejet për vendosjen e fiseve në Perandorinë Osmane, 
1691 – 1696), Stamboll, 1963. Për paqen e Karlovicit, shih: Ismet Parmaksëzollu (İsmet 
Paramksızoğlu), “Karlofça” (Karlovici), IA, VI, 346 – 350; Rifat A. Ebu el-Haxh (Rifat 
A. Abu El-Haj), “Ottoman Diplomacy at Karlowitz” (Diplomacia osmane në Karlovic), 
JAOS, 87 (1967), 498 – 512; si dhe M. R. Popovic, “Der Friede von Carlowitz” (Paqja e 
Karlovicit), Lajpcig, 1893. Disa nga figurat politike të kohës janë studiuar nga Xhengiz 
Orhonllu (Cengiz Orhonlu), “Mezomorta Hüseyin Paşa”, IA, VIII, 205 – 2-8; Orhan 
Këpryly (Orhan Köprülü), “Hüseyin Paşa Amca zâde”, IA, V, 646 – 650; Xhengiz 
Orhonllu (Cengiz Orhonlu), “Mehmed Paşa Elmas”, IA, VII, 583 – 585; Sadedin Nyzhet 
Ergyn (Sâdeddin Nüzhet Ergün), “Râmi Paşa. Hayatı ve Eserleri” (Rami pashai. Jeta dhe 
veprat), Stamboll, 1934; Fahri Perin, “Şeyhulislâm Feyzullah Efendi’nin nesebi” (Soji i 
shejhulislam Fejzullah efendiut), “Tarih Dergisi”, 4 (1959), 97 – 104; Hyrije Gerçek 
(Huriye Gerçek), “Feyzullah Efendi, Ailesi, Evlâdı, Akrabâsı” (Fejzullah efendiu, familja, 
fëmijët, farefisi), Universiteti i Stambollit, Fakulteti i Letërsisë, tezë historie nr. 1970 
(1950); si dhe Orhan Këpryly (Orhan Köprülü), “Feyzullah Efendi”, IA, IV, 592 – 600. 
 
 
 
XI. Sfidat e reja dhe përgjigjet ndaj tyre, 1699 – 1808 
 
Ngjarja e Edrenesë, që solli në fron Ahmetin III, është përshkruar në një tezë të pabotuar 
historie të Universitetit të Stambollit, nga Omer Aziz (Ömer Aziz), “Edirne Vakası” 
(Ngjarja e Edrenesë), Universiteti i Stambollit, Fakulteti i Letërsisë, teza e historisë nr. 
193. Mbretërimi i Ahmetit III është përshkruar përgjithësisht nga Enver Zija Karall 
(Enver Ziya Karal), “Ahmed III”, IA, I, 165 – 168, si dhe nga Harold Bouen (Harold 
Bowen), “Ahmad III”, EI2, I, 268 – 271. Mbi luftën ruse dhe fushatën e Pruthit, shih: 
Akdes Nimet Kurat, “Prut Seferi ve Barışı, 1123/1711” (Ekspedita dhe paqja e Pruthit), 2 
vëllime, Ankara, 1951; B. H. Sumner, “Peter the Great and the Ottoman Empire”, 
Oksford, 1949; si dhe Akdes Nimet Kurat, red., “The Dispatches of Sir Robert Sutton, 
Ambassador in Constantinople (1710 – 1714)” (Lajmet e sër Robert Satonit, ambasador 
në Kostandinopojë, 1710 – 1714), Londër, 1953. Qëndrimi i Karlit XII në Perandorinë 
Osmane dhe trysnia e tij mbi Portën janë diskutuar nga Akdes Nimet Kurat, “İsveç Kiralı 
XII Karl’ın Türkiye’de Kalışı ve bu sıralarda Osmanlı İmparatorluğu” (Qëndrimi i 
mbretit suedez Karli XII në Turqi dhe Perandoria Osmane në atë kohë), Stamboll, 1943; 
R. M. Hatton, “Charles XII in Turkey. ‘Narrative of the King of Sëeeden’s movements, 
1709 – 1714’” (Karli XII në Turqi. Rrëfim i lëvizjeve të zhvendosjeve të Suedisë, 1709 – 
1714), “Tarhi Araştırmaları”, 1 (1957), 83 – 142. Në lidhje me marrëdhëniet e 
mëtejshme diplomatike dhe luftërat në Evropë, shih: Lavender Cassels, “The Struggle for 
the Ottoman Empire, 1717 – 1740” (Beteja për Perandorinë Osmane, 1717 – 1740), 
Londër, 1966; A. Vandal, “Une Ambassade Française en Orient sous Louis XV” (Një 
ambasadë frënge në Lindje nën Luigjin XV), Paris 1887; M. le Comte de Saint-Priest, 
“Mémoires sur l’ambassade de France en Turquie es sur le commerce des Français dans 
le Levant” (Kujtime mbi ambasadën e Francës në Turqi dhe mbi tregtinë e francezëve në 
Mesdhe), Paris, 1877; Markezi i Bonakut (Marquis de Bonnac), “Mémoires historuiqe 
sur l’ambassade de France à Connstantinople”, Paris, 1884; P. Masson, “Histoire du 
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commerce français dans le Levant au dix huitième siècle” (Historia e tregtisë frënge në 
Mesdhe në shekullin XVIII), paris, 1911; Ilse Jacob, “Beziehungen Englands zu Russland 
und zur Türkei in den Jahren 1781 – 1727” (Marrëdhëniet e Anglisë me Rusinë dhe me 
Turqinë në vitet 1781 – 1727), Bazel, 1945; C. Lemercier-Quelquejay, “Les Kalmuks de 
la Volga entre l’Empire Russe et l’Empire Ottoman dans le règne de Pierre le Grand” 
(Kamlukët e Vollgës mes Perandorisë Ruse dhe Perandorisë Osmane në mbretërinë e 
Pjetrit të Madh), “Cahier du Monde Russe et Sovietique”, 7 (1966), 63 – 76. 
 
Periudha e Tulipanit (1717 – 1730) është përshkruar nga Ismet Parmaksëzollu (İsmet 
Parmaksızoğlu), “İbrahim Paşa Damad”, IA, VII, 915 – 919; Ahmed Refik, “Lâle Devri” 
(Periudha e Tulipanit), Stamboll, 1928; M. Mynir Aktepe (M. Münir Aktepe), “Damad 
İbrahim Paşa Devrinde Lâle” (Tulipani në kohën e Damat Ibrahim pashait), “Tarih 
Dergisi”, 4 (1952), 85 – 106; 5 (1953), 85 – 104; 6 (1954), 23 – 38; Muzafer Erdoan 
(Muzaffer Erdoğan), “Osmanlı devrinde İstanbul bahçeleri” (Kopshtet e Stambollit në 
periudhën osmane), “Vakıflar Dergisi”, 4 (1958), 149 – 192; Ahmed Refik, “On İkinci 
Asri Hicride Osmanlı Hayatı” (Jeta osmane në shekullin e 12 të Hixhrës), Stamboll, 
1930; M. L. Shay, “The Ottoman Empire from 1720 – 1734 as Revealed in Despatches of 
the Venetian Baili” (Perandoria Osmane nga viti 1720 deri më 1734, siç është treguar në 
lajmet e garantit venedikas), Urbana, III, 1944; si dhe ledi Meri Uërtli Montagu (Lady 
mary Wortley Montagu), “Letters” (Letra), red. Robert Halshand, 2 vëllime, Oksford, 
1965 – 1966. Shtypshkronja dhe zhvillimet kulturore janë shqyrtuar nga G. Toderini, 
“Letteratura turchesca”, 3 vëllime, Venecia, 1787; Franc Babinger (Franz Babinger), 
“Stambuler Buchëesen im 18. Jahrhundert” (Karakteri i librave stambollianë në shekullin 
e tetëmbëdhjetë), Lajpcig, 1919; Tibor Halasi – Kun, “İbrahim Müteferrika” , IA, V, 896 
– 900; E. J. W. Gibb, “A History of Ottoman Poetry” (Histori e poezisë osmane), vëll. IV, 
Londër, 1905, f. 3 – 57; Nijazi Berkes (Niyazi Berkes), “İlk Türk matbaası kurucusunun 
dini ve fikri kimliği” (Identiteti fetar dhe fiolozfik i themeluesit të shtypshkronjës së parë 
turke), “Belleten”, 26 (1962), 716 – 737; Osman Erensoj (Osman Erensoy), “Türkiye’ye 
matbaanın girişi ve ilk basılan eserler” (Hyrja e shtypshkronjës në Turqi dhe veprat e 
para të shtypura), Stamboll, 1959. 
 
Luftërat iraniane dhe fushatat e Kavkazit janë diskutuar nga M. Mynir Aktepe (M. Münir 
Aktepe), “1720 – 1724 Osmanlı İran Münasebetleri ve Silahşör Kemânî Mustafa Ağa’nın 
Revân Fetihnamesi” (Marrëdhëneit osmano-iraniane në vitet 1720 – 1724, si dhe Libri i 
Pushtimit të Erivanit nga Qemani Mustafa aga Armëtari), Stamboll, 1970; Muhamed Ali 
Hikmet (Mohammad Ali Hekmat), “Eassai sur l’histoire des relations politiques Irano-
Ottomanes de 1722 à 1724” (Punim mbi historinë e marrëdhënieve politike irano-osmane 
nga viti 1722 deri më 1724), Paris, 1937; Andre dë Klostr (André de Claustre), “Histoire 
de Tomas Kuli Kan Roi de Perse” (Histoira e Tomas Kuli Kanit, mbret i Persisë), botuar 
në Paris, më 1743; Mynir Aktepe (Münir Aktepe), “Dürri Ahmed Efendi’nin İran 
Sefâreti” (Ambasada iraniane e Dyrri Ahmed efendiut), “Belgelerle Türk Tarihi Dergisi”, 
numrat 1 – 6 (1967 – 1968); “Relation de Dourry Efendy, Ambassadeur de la Porte 
Othomane auprès du roi de Pers” (Relacion i Durri efendiut, ambasador i Portës Osmane 
pranë mbretit të Persisë), Paris, 1910. 
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Revolucioni që rrëzoi Ahmetin III dhe i dha fund periudhës së Tulipanit është studiuar 
nga M. Münir Aktepe, “Patrona İsaynı (1730)” (Revolta e Patronait [1730]), Stamboll, 
1958. Kjo vepër sjell edhe një informacion të gjerë mbi sfondin shoqëror dhe ekonomik 
të revoltës. Shih, gjithashtu: Abdi, “1730 Patrona ihtilali hakkında bir eser” (Një vepër 
mbi revoltën e Patronait të vitit 1730), Ankara, 1943; si dhe Kruzënak (Crouzenak), 
“Histoire de la dernière revolution arrivée dans l’Empire Ottoman” (Historia e 
revolucionit të fundit që ndodhi brenda Perandorisë Osmane), Paris, 1740. 
 
Mbretërimi i Mahmutit I (1730 – 1754) është studiuar në disa hollësi nga M. Mynir 
Aktepe, “Mahmud I”, IA, VII, 154 – 165. Për veprimtarinë e Bonevalit (Bonneval), shih: 
Hajnrih Benedikt (Heinrich Benedikt), “Der Pascha – Graf Alexander von Bonneval, 
1657 – 1747” (Pashai kont Aleksandër i Bonevalit, 1657 – 1747), Grac – Kolonjë, 1959; 
Konti i Bonevalit (Comte de Bonneval), “Mémoires sur M. Le Comte de Bonneval” 
(Kujtime mbi zotin Kont dë Boneval), Paris, 1885; Septima Gorceix, “Bonneval Pacha” 
(Pasha Bonevali), Paris, 1953; “Bonneval und Prinz Eugen” (Bonevali dhe princi 
Eugjen), “Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung”, 18 (1950), 
470 – 502. Studimi më i autoritetshëm për Eugjenin e Savojës është: M. Braubah (M. 
Braubach), “Prinz Eugen von Savoyen, Eine Biographie” (Princi Eugjen i Savojës; Një 
biografi), 5 vëllime, Vjenë, 1963 – 1965; por edhe studimi i bërë nga A. Arenth, “Prinz 
Eugen von Savoyen” (Princi Eugjen i Savojës), 3 vëllime, Vjenë, 1958, mbetet përsëri i 
dobishëm për t’u njohur me hollësitë e betejave të princit kundër osmanëve. Fitoret e 
osmanëve pas vdekjes së tij janë përshkruar nga M. E. von Angeli, “Der Krieg mit der 
Pforte, 1736 – 1739” (Lufta me Portën, 1736 – 1739), Vjenë, 1880; si dhe Albert Vandal, 
“Une ambassade française en Orient sous Louis XV. La mission du Marques de 
Villeneuve, 1728 – 1741” (Një ambasadë frënge në kohën e Luigjit XV. Misioni i 
Markezit të Vilnëvës, 1728 – 1741), Paris, 1887; Salahuddin Tansel, “Büyük Friedrich 
devrinde Osmanlı Prusya münasebetleri hakkında” (Në lidhje me marrëdhëniet osmano – 
prusiane gjatë kohës së Frederikut të Madh), “Belleten”, X, 133 – 165; si dhe Teodor 
Tupec (Theodhor Tupetz), “Der Türkenfeldzug von 1738 und der Friede von Belgrade” 
(Ekspedita turke e 1738-ës dhe paqja e Beogradit), “Historische Zeitschrift”, 40 (1878). 
Mbretërimi i shkurtër i Osmanit III është përshkruar nga Shinasi Alltënda (Şinasi 
Altındağ), “Osman III”, IA, 448 – 450. 
 
Në lidhje me mbretërimin e Mustafait III (1757 – 1774), shih: Beqir Sidki Bajkall (Bekir 
Sidki Baykal), “Mustafa III”, IA, temë e një disertacioni Ph.D. të pabotuar në 
Universitetin e Prinstonit, nga Norman Ickovic (Norman Itzkowitz), “Mehmed Raghib 
Pasha: The Making of an Ottoman Grand Vezir” (Mehmet Rakip pashai: Bërja e një 
kryeveziri osman), (1959), përmbledhur nga Ickovic në: “Eighteenth Century Ottoman 
Realities” (Realitete osmane të shekullit të tetëmbëdhjetë), “Studia Islamica”, 16 (1962), 
73 – 94. Në lidhje me luftën e viteve 1768 – 1774, shih: Iu. R. Klokman, “Feldmarshall 
Rumiancev v period russko-turjeckoj vojni 1768 – 1774 gg.” (Feldmarshall Rumjancevi 
në kohën e luftës ruso – turke në vitet 1768 – 1774), Moskë, 1851; Selaheddin Tansel, 
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