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Abstract:Having into consideration that the Balkan was under the authority of the Ottoman Empire for 

centuries, the interest for Ottoman-Turkish diplomatics is highly developed in the Balkan countries. Therefore, the 

number of translated Ottoman documents was increasing. Little errors can be noticed in the translations, which is quite 

normal and the translator has given explanation about them.  

 Diplomatics, as a science, has developed in the eighties of the XVII century. The founder of this interesting, 

but quite procedural scientific discipline, which requires a lot of patience and attention, is the Frenchman Jean 

Mabillon. The word “diplomatics” comes from the Greek word “diploma” which means “something folded two-

times”, “folded piece of paper”. 

The reason for the appearance of this discipline is the falsifying of documents which happened then. Hence, 

some of the phases in diplomatics include determination of original documents and falsifications, but first of all, it 

deals with the form of the documents. The content of the document is important as well, due to the fact that through 

analysis of one or the other features, the authenticity of it is established, and its political significance too.  

            The Registry of Macedonia is one of the richest registries with Ottoman documents in comparison to the other 

Balkan countries. It takes one of the first places with the well-known edition “Turkish documents on Macedonian 

history” issued by the Institute of national history (INI).  
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 Резиме:Со оглед на тоа што Балканот со векови бил под власт на Османлиската Империја, во 

балканските земји е доста развиен интересот за османо-турската дипломатика. Па така, сé повеќе и повеќе 

растел бројот на преведени османлиски документи. Во преводите се согледуваат и мали пропусти на некои 

зборови, што е многу нормално, за кои преведувачот има дадено образложение. 

 Дипломатиката како наука се развила во осумдесетите години на XVII век. Основоположник на оваа 

интересна, но доста процедурална научна дисциплина која бара многу трпение и внимание, е французинот 

Жан Мабиллон. Зборот „дипломатика“ потекнува од грчкиот збор „diploma“ што значи „нешто што е свиткано 

на две“, „свиткана хартија“. 

 Причината за појава на оваа дисциплина е некогашното фалсикување на документите. Значи, дел од 

фазите на дипломатиката е определување на документите на оргинални и фалсификати, но во прв ред таа се 

занимава со формата на документите. Исто така за неа подеднакво важна е и содржината на документот, 

бидејќи преку анализа и на едните на на другите белези освен што се утврдува автентичноста на истиот, исто 

така се утврдува и неговото политичо значење 

 Архивот во Македонија е еден од најбогатите архиви со османлиски документи за разлка од другите 

балкански земји. Таа зазема едно од првите места со познатата едиција „Турски документи за македонската 

историја“ издадена од Институтот за национална историја (ИНИ). 

Клучни зборови: Македонија,балкан, дипломатика, архив, османлиски документи,  

 

1. ВОВЕД 

Државната османлиска канцеларија играла главна улога во административното управување на османлиската 

империја. Таа била секогаш снабдена со добро обучен кадар според нормите на основниот закон т.е. 
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шеријатот1. Никогаш не се случвало османлиската канцеларија навреме да не ѓи информира раководните 

органи. Исто така информацијата била целосно пренесена. Таа ја опфаќала целосната дејност на управата, од 

највисоките па се до најниските административни институции. Како доказ за ова се проложени двата пописни 

дефтери: едниот е пописот на земјата во катастарскиот регистар, а другиот пописот на населението. 

 

2. ОСМАНЛИСКИ ДОКУМЕНТИ 

Милионите османлиски документи, кои денес се чуваат во неколку архивски центри во светот, и се однесуваат 

на историјата на неколку десетици народи и држави кои настанале по раѓањето на османсликата империја, е 

токму дејноста на управните органи на османлиската империја.Западот, т.е. западните земји се тие кои први 

се заинтересирале за османо-турската дипломатика. Подоцна и самата држава почнала да покажува интереси. 

Па така во 1846-та година, за време на големиот везир Мустафа Решид Паша, во дворот на „високата порта“2 

во Истанбул, бил формиран архив со назив “Hazine-i Evraki” каде работеле писари и помошен персонал. 

Документите кои настанале од формирањето на архивот па натаму се чувале во истиот. Со ова се поставиле 

темелите на државниот архив на Турција која што понатаму се развива како централен-државен архив.  

Со текот на времето документите од Топкапи сарај и од некои други државни институции се префрлиле во тој 

оддел. Што се однесува до моменталната состојба на османлиските документи, тие се чуваат во османлискиот 

архив во Истанбул, кој е дел од централните државни архиви на Република Турција. Точно определа бројка за 

документите нема, но се смета дека во него се чуваат меѓу дваесет и триесет милиони.Освен овој архив каде 

се чуваат османлиските документи, други центри во Република Турција се: архивот при музејот Топкапи сарај, 

главната дирекција за тапии и катастри во Анкара, главната дирекција за вакафи. 

Во нашата земја османлиските документи се чуваат во државниот архив на Република Македонија, во Скопје. 

Архивот во Скопје располага со најбогатите збирки на оргинални османлиски документи надвор од Турција, 

кои дел од нив се преведени дел не се преведени. Најважни од тие документи се вакафските текстови кои 

покриваат период од 1574 до 1811 година, ферманите кои покриваат период од 1640 до 1859, бератите кои 

покриваат период од 1709 до 1911 година3. Овие документи се преведени и се објавени во познатата едиција 

под наслов „Турски документи за македонската историја“ издадена од Институтот за национална историја 

(ИНИ4).  

Во 1995 година од Османлискиот архив на Турција во Македонија се увезени околу 6000 оргинални документи 

за илинденскиот и поилинденскиот период од историјата на Македонија, од страна на проф. д-р Драги Ѓорѓиев 

и Лили Блгадуша. Од овие документи, 253 се однесуваат конкретно за Илинденското востание.5 Истите се 

објавени во збирката под наслов „Турски документи за Илинденското востание од султанскиот фонд Јилд’з“. 

Османлиските документи кои се наоѓаат во државниот архив на Р.Македонија не се однесуваат само на 

историјата на Македонија, туку и за историјата на други држави. Со османлиски документи во Република 

Македонија располагаат и архивите во Штип, Битола, Куманово, Охрид, Велес и Струмица. 

 

3. КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОСМАНЛИСКИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 Во османо-турската дипломатика документите се поделени на четири основни групи: 

 султански документи 

 документи на високите органи на централната власт и на управниците во провинциите 

                                                           
1 Збирка од закони засновани на Коранот за уредување на граѓанско-правните и други односи меѓу 

муслиманите. Свет муслимански закон. Исламско верско право. 
2Високата порта(на турски Bâb-îÂlî) е термин со кој се означувал диванот во Отоманската Империја, во кој се 

спроведувала отоманската политика. Терминот се користил во дипломатски контекст од страна на западните 

земји, бидејќи нивните дипломати биле буквално пречекивани пред портите на диванот. За време на Хуриетот 

(младотурската револуција), функциите на диванот биле заземени од страна на поети од императорската влада 

и портата започнала да се нарекува како Министерство за надворешни работи. 
3Zajaczkowski, Jan Reychman-Ananiasz. (1993). Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı. Osmanlı Arşiv Daire 

Başkanlığı-İstanbul, 57 
4 Институтот за национална историја бил формиран во 1948 година од страна на Владата на Р.Македонија. 

Следеле речиси десетина години на работа во скромни услови, кога биле воспоставени темелите на научно-

истражувачката дејност на Институтот. Во 1957 година ИНИ започнала со издавање на свое научно списание 

– Гласник, кој денес е главен форум во кој научниот кадар ги претставува своите тековни истражувања и 

заклучоци. Тековен главен раководител на ИНИ е проф. д-р Драги Ѓорѓиев. 
5 Ѓорѓиев, Драги; Благадушна, Лили. (1997). Турски документи за Илинденското востание од султанскиот 

фонд „Јилд’з“. Архив на Македонија, Матица македонска – Скопје, 8,9 

http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82


 документи на пониските органи на власта во провинциите и во главниот град 

 документи на приватни лица испратени поединечно или колективно до различни оргни 

 документи доставени до султанот или до големиот везир 

 документи испратени до туѓи држави 

 документи испратени до служби во внатрешноста на државата 

Секој група содржи посебни видови документи со свои лични карактеристики.  

 

1. Султански документи 

 Султанските документи произлегувале од врховниот совет Dîvân-ı Hümâyun на чело со султанот. 

Документите се издавале во име на султанот, а тоа се препознавало по тоа што на крајот се додавало одредена 

придавка (hümâyun, padişâhî, şerîf и сл.).  Тие се однесувале на најважните прашања како политичи, 

финансиски, воени и слично. Секој султански документ го поседувал неизбежниот монограм.  

 Султански документи се:  

- nâme-ı hümâyun, hatt-i hümâyun (тоа се писма кои султанот ѓи испракал на Муслимани или 

Христијани владетели на други држави, лично напишани од него) 

- ferman6, hükm-i şerif, emr-i şerif или irade (сите овие документи носат значење на заповед т.е. 

претставувале документи кои содржиле заповед изречена од страна на султанот врз основа на 

одлуките на врховниот совет Dîvân-ı Hümâyun) 

- berat7 (декрет, заповед изведена од султанот, со која се давале разни права, привилегии, патенти 

и слично) 

- fetihnâme8(документ со кој се прогласува постигнатата воена победа), sulhnâme (мировен 

договор), ahidnâme9 (меѓународен договор) 

 

2. Документи на високите органи на централната власт и на управниците во провинциите 

Карактеристично за документите од оваа група бил нивниот стремеж да се имитираат султанските 

документи според нивната надворешна форма и според јазикот и стилот. Кај овие документи кога 

недостасувал потпис, на негово место се испишувало пенче.  

Погоре видовме дека документи на високите органи10 на централната власт и на управниците во провинциите 

се поделени на три подгрупи. Тоа беа: документи доставени до султанот или до големиот везир, документи 

испратени до туѓи држави и документи испратени до служби во внатрешноста на државата. 

Во првата подгрупа спаѓаат следниве документи: telhis, arîza, tezkire-i ma’rûza (сите со значење на преставка, 

предлог, известување, молба). Во втората подгрупа спаѓаат следниве документи: mektub, kağıt и yazı. Во 

третата подгрупа спаѓаат следниве документи: emirnâmeи buyuruldu (со значење на заповед). 

 

3. Документи на пониските органи на власта во провинциите и во главниот град 
 Во оваа група се вбројуваат документите кои воглавно биле произлезени од канцелариите на санџак 

беговите (областни управници) и на нив потчинетите пониски служби како: кадии, кајмаками, кетхуди и 

други.  

                                                           
6Зборот “ferman” потекнува од персискиот збор “fermuden” што значи заповед. Зборот „ферман“ не се 

пишувал самостојно туку со додаток на други зборови, како на пример збор кој докажувал дека тој ферман 

односно таа заповед е лично од него изречен/а: fermân-ı hümâyun, fermân-ı padişâhî, fermân-ı şerîf и слично. 

7Овој документ бил познат и под името “nişan”. 
8Во османо-турската дипломатика постојат многу документи со зборчето “nâme”. Тоа се: celb-nâme, hudud-

nâme, itimad-nâme, ilân-nâme, keff-i yed-nâme, muaf-nâme, özür-nâme, şefâat-nâme, tehdid-nâme, temlik-nâme, 

aman-nâme, cevab-nâme, hulûs-nâme, istifa-nâme, kanûn-nâme, kerem-nâme, muhabbet-nâme, rica-nâme, tasdik-

nâme, tesliyet-nâme, beyan-nâme, emir-nâme, ıtk-nâme, istimâl-nâme, karar-nâme, ma’rifet-nâme, mubâyaa-nâme, 

sınır-nâme, tavsiye-nâme, te’kid-nâme, vakıf-nâme, beşâret-nâme, fetih-nâme, icâzet-nâme, istirham-nâme, kefâlet-

nâme, mevedet-nâme, mülk-nâme, sulh-nâme, tebrik-nâme, telegraf-nâme. 
9За време на владеачкиот султан можело да се праќаат и по повеќе документи од овој вид. 
10Во овие органи спаѓаат големиот везир, кајмакам паша (заменик на големиот везир), дефтердар (министер 

за финансии), кадиаскер (врховен воен судија), реиз ефенди (министер за надворешни работи), капуагаси 
(управник на сарајот), јаничарски ага, капудан паша (адмирал на флотата), шејхулислам (духовен водач во 
османлиската империја), беглербег (управник на провинција). 



 Тука спаѓаат документи со многу различни називи, тие се: 

- mektub, huruf, tahrir, kitab, hat, sahife, kaime, şukka, nemika, kağıt, yazı (сите овие можат да се 

преведат како „писмо“) 

- tezkire, sened, vesika, varaka, temessük, pusula, tahvil (можат да се преведат како свидетелство, 

расписка, решение, белешка) 

- ilâm, hüccet, vekâletnâme, vasiyetnâme, ıtknâme, istintaknâme, mazbata, vakfiye, fetva (овие 

документи претставуваат судско решение) 

 

4. Документи на приватни лица испратени поединечно или колективно до различни оргни 

 Документите од последната група на османлиски документи, се карактеристични со бескрајното 

величење на лицето за кого е наменет документот. Исто така лицето кое го испраќал документот неизмерно 

се понижувал. 

 Во оваа група на османлиски документи спаѓаат најразлични молби (arzuhal, istidanâme, istirhamnâme) 

и заедничи изложувања (mahzar, arz-Imahzar). 

 
Слика 1. Ферман од Селим III                                               Слика 2. Nâme-ı hümâyun од Селим III 



 
Слика 3. Hatt-i hümâyun на Абдулхамид I                      Слика 4. Берат 

                                          

 



Слика 5. Mektub 

 
    Слика 6. Fetva               Слика 7. Mazbata 

 

 

 

                                       



 
Слика 8. Arzuhal                                                           Слика 9. Tahvil 

 



Слика 10. Kaim 

 

 

 

4. ОПИС НА ОСМАНЛИСКИТЕ ДОКУМЕНТИ 

Хартиите кои османлиската канцеларија ги употребувала за пишување на документи се долги и тесни. 

Стандардната ширина е од 11 до 33 сантиметри, а должината два до три пати големо. Овие размери обично 

се запазуваат, но при вонредни случаеви, како што е на пример обраќањето на цареви или други владетели 

ширината на документите понекогаш изнесува до еден метар, а должината над три метри. 

При пишувањето, од десната страна на документот се издвојува празен простор т.н. kenar (ивица, маргина). 

Текстот се испишувал само на едната страна од документот, а редовите одат паралелно со длабоко подигање 

на нагоре така што секој ред допира до последниот збор од предходниот ред. 

Текстот не започнува на почетокот на листот од документот. На самиот почеток, на средината и речиси на 

самата горна ивица стои религиозниот прилив “huve”.Потоа следува почетен празен простор по кој следува 

текстот. Почетниот празен простор служи за изразување почит кон адресантот, односно кон оној што е упатен 

документот, а кај султанските документи кон султанскиот монограм (tuğra) кој стои на прво место. 

Големината на тој празен простор зависи од рангот на страните кои комуницираат. 

При пишувањето на документот зборовите се густо доближени еден до друг, од почетокот до крајот на 

документот. Целиот документ претставува еден исказ, односно една реченица без употреба на некакви 

интерпукциски знаци. Исто така кај слутанските документи последниот збор на секој ред се издолжува на ист 

начин, така што се добива впечаток дека сите редови завршуваат на иста буква. Тоа е присутно кај 

документите уште од XIV-от век. Од XIX-от век се вовела нова пракса така што на место на издолжувањето 

на последната буква од последниот збор започнало да се става една обратна запирка и тоа не за да стои како 

украс, туку за да се спречи додавање на било каков нов текст кон документот. 

Врз кенарот, односно маргините на султанските документи не се ставало ништо, освен ако не станува збор за 

препис и тогаш се ставало заверка од кадија.  

Кај документи изведени од везири и паши на празното поле се испишувало т.н. pençe (потпис на авторот во 

вид на монограм т.е. tuğra), а од XVI-от век се испишувало и зборчето “saha”кое покажувало дека текстот е 

проверен. На крајот се ставало и печат на авторот. 

Кај кадиските документи и кај фетфите маргините се празни. Кај различни молби и жалби на маргините се 

забележувало решението донесено за таа молба или други податоци кое се нарекувало “der kenar”. 

Документите се виткале во ролна и завиткувањето одело одоздола па нагоре, а потоа се чувале во кеси 

направени од свила. 

  

5. ЗАКЛУЧОК 

Благодарение на залагањето на државната османслика канцеларија раководните органи да бидат благовремено 

известени за сé, на мегдан имаме милиони османслики документи. Тие биле пишувани на шест различни 

писма: несих, сулус, талик, дивани, рика и сијакат.  

Докумените биле класифицирани во четири основни групи: султански документи, документи на високите 

органи на централната власт и на управниците во провинциите, документи на пониските органи на власта во 

провинциите и во главниот град и документи на приватните лица испратени поединечно или колективно до 

различни органи на власт. 

Во главно структурата на османлиските документи со векови не се сменила. Горе-долу сите видови документи 

од сите групи биле со иста структура, некаде со мали измени. Првиот интерес за османлиските документи е 

увиден во европските земји.  
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