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1428-1566. 

Турци Османлије свакако нису пред

стављали ПQМОРСКИ народ. Изашли из цен

тралноазијске а ПОТОМ анадолске висорав

ни као СТQчари, они се дуго нису ПРИВИК

ЛИ на море. На рекама поречја средњег и 

доњег Дунава као да су се боље и раније 

снашли, јер су ту борба на води и савла

давање река били са-мо допуна КQrIиеиог 

начина ратовања, Већ при првом изласку 

на Дунав, у Видину и Голупцу (1428) , они 
су установили своје капетаније, своје фЛОТ

не гарнизоне и базе за акинџијско погра

НИЧНQ војевање, али и бродоградилишта 

која су одмах почела да граде и највеће 

лађе. Кад је после пада Београда (1521) 
настала серија великих похода султана 

Сулејмана Величанственог на Угарску и 

Беч, Београд је у војном погледу стекао 

велики стратегијСКИ значај управо као се

ДИlliте турске мор.нарице на целом просто

ру од Видина до Будима и на свим nрито

кама средњег Дунава. Ипак, мада су се у 

ратним акцијама на Дунаву тада јавиле 

стотине разних врста бродова, већ после 

првих подухвата према Бечу показала се 

вишеструка инфериорност Турака у одно

су на Аустријанце, кад је реч о дунав ској 

морнарици. 

Задатак је овог прилога да опише рат

на дејства Османлија на средњем Дунаву , 

да установи функције њихове дунавске 

флоте и да колико се то сада може, скре

не пажњу на елементе који се тичу опште 

организације те морнарице. До последњег 

похода султана Сулејмана II свакако се 

најбоље виде борбене акције, могу се из-

вуfiи закључци О флотниrм функцијама, док 

се за за раздобље после 1566. године боље 

може сагледати све оно што спада у орга

низацију флоте. 

Прилог је написан на основу објавље

них западних извора (угарских, млетачких , 

дубровачких). Турске архивске грађе о те

куhим пословима и одлукама највиших 

државних органа има веома мало пре сре

дине XVI столеfiа и појаве архивске збир

ке Muhimme ,defteri. Њих је у општим ,цр
тама користио и податке уопштио позна

ти старији турски иС'Горичар и. х. Узун

чаршили. За аналитичко коришhење тур

скмх архивских извора било би потребно 

специјално се вра'Ј!ИТИ регестама књига по

менуте архивске серије. Овом приликом 

писцу ових редова то 'Није било могуЋно. 

Зато се и зауставио на 1566. години. 'Уоста
лом, тај посао већ раде неки ,мл·ађи истра

живачи (Ј. Ћулдерен) , од којих су неки 

управо и подстакнУ1'И од аутора овог .на

писа. Као допунски материјал послужили 

су наводи турских хроничара, чија поузда

ност података посебно у погледу хроноло

гије није завидна. Нашла се и нешто ака

'Га на турском језику који се тичу румун

ских земаља. 

1 Дејства u фу",<Цuје турске .морuарице 
uа Дуuаву од 1428- 1521. 20диuе 

Освајањем Солуна (1430), Османлије су 
поново отпочеле агреоивну политику на 

Балкану. Они су правилно уочили да ће 
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територије на Полуострву бити за ЊЈ1х 

безбедне само ако бу ду држали области 

око самог Дунава, као природне границе 

овог подручја. 1 Још пре тога, 1428 године, 

Турци су заузели и опра вили град Голубац 

на Дунаву и од њега начинили базу у ко

јој је, наводно, увек било 300 лађа, по
требних за прелажење војске преко велике 

реке. Јужније, на Морави, код Сталаhа и 
Ниша постојале су, такође, СЛИЧiНе речне 

флот.иле. На ушћу Нишаве, тј. код Ниша 

(који ,су Турци освојили 1428. године) сул

тан је држао 80-100 шајки, тј. лађица, 
које су служиле за пребацивање коња и 

људи. Ову базу чувало је 300 стражара, 

који су се смењивали свака два месеца.! 
у то време, дакле, бродовље у средњем 

Подунављу имало је сасвим ограничен за

датак: да само омогућава пребацивање 

трупа преко многобројних река у ширем 

подручју Београда. Сличне потребе посто

јале су и на доњем Дунаву, где су осман

лијске војне снаге прелазиле .у Влашку.3 

Код Мађара, који су имали развијену реч

ну флоту, дунавски бродови су већ 1428. 
године, приликом борбе око Голупца, има

ли ФУНКЦИЈУ артиљеријске платформе, о
дакле су топови избацивали ђулад на ка

мена платна утврђења. 

Присутност моравске флотиле морала 
се осеhати у граничним борбама на Дуна

ву,4 те су Мађари, јуна 1437, организовали 
диверзију чији је задатак био да уништи 

речну војну базу и пловне објекте на ста

вама двеју Морава. Угарска војска је (22. 
јуна) побила посаду која је у Сталаhу слу

жила као обезбеђење} један део турских 

лађица и сплавова је спалила а други део 

отиснула низ М'ораву ка Дунаву, где је 

одступницу бродовима чувао северински 

бан Франко Таловац. Приликом повратка, 

угарски коњаници су (24. јуна) иаишли и 
на нешто брадица и на Западној Морави, 

које су употребили за преброђавање реке. 

У међувремену, бан Таловац је опустошио 

и попалио Голубац.5 

Градови .на Дунаву имали су, према та

дашњој турској војној доктрини, задатак 

да послуже као склониште и заштита мор

нарици која је требало да се користи за 

пребацивање трупа преко Дунава .и да по

некад ватреном подршком учествује у так

вом прелажењу, било при одласку или по

вратку са <акције .6 

16 

Већ приликом турске опсаде Београда 

1440. године турски бродови су добили но
ви задатак - да блокирају довоз хране. 

Наводно је допремљено 200 лађа. Оне су и 

на Сави прекинуле везу Угарске са Бео
градом.' После опсаде, турски бродови су 

се опет вратили старој функцији да ом 0-

гућавају прелаз акинџија у јужну Угар

ску.' Септембра 1448. Турци су се прибли
жили Београду и Ковину И копном И во

деним путевима. о Годину дана доцније у 

деспотовом предлогу 7-годишњег мира би

ла ј е и клаузула о доласку турских трго

ваца на тргове Београда, Ковина, Храма, 

Северина и Карансебеша,10 за шта су им, 

без сумње, такође били потребни бродови. 

Турска дунавска морнарица играла је 
понекад пресудну улогу у подухватима 

храбрих акинџијских заповедника. "Она је, 

неопажена од непријатеља - пише један 

'l'урколог - односила акинџије у походе, а 

затим их, исто тако, ефикасно враћала у 

,исламску кућу'. Њина пом:оh била је по

себно драгоцена после неуспелих акција. 

Ови лаки бродиhи на једра, који су сачи

њавали читаву флотилу , стајали су, веро

ватно у Смедереву или Видину" .11 

Године 1444, пред поход младог угар

ског краља, у Будиму се држало да су 

Турци код Никопоља запречили Дунав 

својим лађама. Због тога је било решено да 

један део хришh.анске флоте уплови у Ду

нав из Црнога мора и да на погодном ме

сту пребаци војску на десну обалу . 1 2 

Девет година касније, тј. у време кад 

су Турци заузели Цариград, султан Мех

M~Д 11 тражио је да му Мађари даду твр

де градове Смедерево и Голубац, како би 

турска војска лако прелазила у Угарску. 
у то време, поред бродова за освајање о

стрва у Егејском архипелагу, султан је, 

наводно, спремао и 150 галија и 20 великих 
лађа како би заузео три јака града на Ду

наву - Голубац, Смедерево и Београд.t 3 

За време нове опсаде Београда, јуна 

1456, водени простор пред градом и на Ду

наву и на Сави прекрило је опет 200 лађа, 
међу којима и великих галија. И Мађари 

су имали толики број борбених и транс

портних лађа. Турски бродови блокирали 

су простор између Земуна и Београда, Да 
би им дејство било јаче, бродови су међу
собно били повезани гвозденим ланцима. 

Угарска војска која је долазила у помоh 
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Београду, морала је да разбије ту флотну 
за преку, јер се иначе није могла прибли

жити београдским утврђеЊИlVlа. Иако број

НО много слабије, хришfiанске шајке су 14. 
ј ула, изјутра, напале турско бродовље. 

Исход битке, у корист хришhана, решили 

су Београђани и то тако што су исплови
ли ИЗ свог тврђавног пристаНИllIта и уда

рили су с леђа на много снажнију али не

покретну турску морнарицу. Изложен ва

три на две стране, пловни бедем Османли

ја био је разбијен. Четири велике лађе су 

потопљене са свом посадом, девет их је 

запаљено а остале су једва избегле сличну 

судбину. Пошто је тиме разбијен обруч, 

опсада се распала и Београд је био спа

сен. 14 

Историчар Османлијског царства у 

Европи Ј. В . Цинкајзен наводи да је сул

тан Мехмед 11 дао налог да се у Црном 

мору и на доњем Дунаву сагради 200 ма

лих и лаких лађа, које су се, снабдевене 

опремом за напад, истовремено окупиле 

код Видина, где је била сабрана и војска 

из околине Једрена. Бродови су имали 

првенствен задатак да спрече везу Бео

градске тврђаве .и друге обале Београда, 
као и да онемогуће приступ М1ађарима и 

са стране Саве. Они су делимично били 

коришhени и за то да тешке опсадне то

пове снесу до обале пред Београдом. По

менути пробој 14. јула, у свануће, изврши

ло је 40 малих и једна већа угарска лађа , 

потпуно опремљених и с најбољим пос а

дама. Напад је био страховит, а отпор 

очај нички. Иако се битка изводила на во

ди, војници са обе стране били су концен

трисани у густим редовима а бродови су се 

примакли један уз другог, тако Дla ј е до

шло до борбе прса у прса. После пет ча

сова немилосрдно г ударања оружјем, воде 

Дунава претвориле су се у реку крви. Хри
шhанима ј е пошло за руком да раскину 

ланце, да растерају лађе и да извојују 

славну и потпуну победу . Тр:и турске га

лије биле су потопљене са целом посадом, 

друге четири су пале у руке победника ; 

остале, изрешетане мецима, носеhи само 

погинуле и тешке рањенике, спасле су се 

бекством у османлијски стални логор. Сул

тан је сматрао да лађе ни ту нису безбед

не и више ј е волео да их одмах спали него 

да их се ДОЈ\.fОГНУ Мађари, који би их на 

слободном воденом простору и даље прого-

3 

нили. У крвавим таласима нашло је смрт 
преко 500 правоверних. 1 5 

Турске лађе на Морави, на десет миља 
од Дунава, такође су биле доведене у ста
ње пуне борбене приправности, с налогом 
да пођу под Београд.16 

Познати немачки турколог, Франц Ба
бингер, даје прецизне податке о турским 
навалним снагама : султан је наредио да 

се сагради 200 лаких лађа, од којих ј е 

::>'lОжда само 60 ефективно довучено уз Ду
нав до Видина, где ИМ је било сидриште; 

велики бродови употребљени су за допре

мање тешких опсадних оруђа; у Крушев

цу је тада саграђена ј една ТОПОЛИВЮ1ца , 

где су страни мајстори лили мерзере .и дру

ге топове. Нешто изнад Београдске тврђа

ве или на ушhу Саве, попречно је постав
љен низ бродова, повезаних ланцима; у 

пробоју је, наводно, учествовало само 40 
угарских дунавских чамаца под Хуњади

јевом командом. Према једном угарском 
писму, на турск·ој страНiИ ОТJrривене су две 

млетачке лађе са људима и спремом које 
ј е Сињорија послала Турцима у помоћ; Ве
нецијанци су признали да су на Исток у
путили укупно шест лађа, од којих су две, 

на жалост, Отпловиле са Турцима. 1 7 

Султан је имао намеру да нападне. и 
Шабац. Да би се Угри забавили у својој 
земљи, те да би били спречени да пошаљу 

помоћ. опседнутом Београду, султан је по
слао преко Дунава Мехмед-Алију са 40.000 
акинџија да пљачкају.1 8 

О флотили са Мораве јуна-јула 1456. 
знају се и појединости. Ту су грађена 

трупла за сто бродова који су, наводно, 

имали три реда весала , дакле, ,нису били 

обичне шајке, и били су наоружани пу

шкама а можда и топовима. Још пре сре

дине јуна Ј.анош Хуњади је смерао да им 
препречи пут кад буду улазиле у Дунав. 

Ипак, кад је (3. јула) надошло турско бро

довље до Ковин а, он се није упустио у пла

нирану акцију, свакако зато што није ра

сполагао довољним снагама. Турски бро

дови су зато, неометани, истога дана при

стигли под Београд.1!! 

Функције дунавске турске морнарице 

приликом ·опсаде Београда 1456. године већ 
су биле много сложеније: блокада града и 

спречавање непријатељског дотурања хра

не и војне помоhи, допремање тешке арти-
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љерије за опсаду и довлачење хране и 

другог потребног материјала, пребацива

ње тактичких диверзантских група на 

угарску обалу да би се лакше изводила 

опсада. Вој сковођа Караџа је чак предла
гао да се једно одељење војске пребаци 

преко Дунава, свакако на земунску стра

ну, како би ту дочекало угарско појачаН:Је. 

Све у свему, 'у општем нападу на Беогр~д 
улога турског бродовља ниј е била велика. 

у Европи се то није могло знати, те ј е вла

дала бојазан да би те лађе <Мо гле послу

жити Османлијама да даље продру у срце 

Европе. Довоз хране (који је обављан и 

копненим путем) није био добро припрем

љен. Већ средином јула 1456. у турској 

војсци владала је оскудица у храни па и 

у самом хлебу, а КОН::М су могли очекивати 

само траву са поља . Због глади, половина 

хришfiана у војсци Тура'ка пребегла је у 
угарски табор .или у Смедерево .2О 

Још новембра 1456. султан је наредио 

румелијеком беглербегу да сакупи што ве

ћи број лађа, да би се 1457. године покре

нуо нови поход на Београд. После опсаде 

Београда, али и пре ње - Турци из Врх
босне проваљивали су такође на север до 

Саве, те су на тој реци градили бродо~е и 
мостове, npeK.Q којих су упадали у Славо

нију. На пример, марта 1457. много Тура
ка и њихових радника градило је на Сави 

понтоне како би се омагућио продор у Сла
вонију. Колико је ту било света 'Нека по

служи подат,,\к да је један турски субаша 

довео 8.000 људи да .надзиру и бране рад
нике при њиховом послу.2 l Млетачки пове

рени.к у Угарској јавио је (3. фебруара 
1457) дужду да је са више страна сазнао 

да се у Босни сакупио велики број дрво

деља и калафата који су од стране султа

на (тада у Солуну) били упуhени да на 

босанској обали Саве израђуј у Фусте и ве

kе лађе.22 

Средином новембра 1457. године у Ду

бровнику се сазнало од посланика деспото

виkа Гргура и његове сестре султанице Ма

ре како је султан (тада у Пловдиву) на

редио румелијаком паши да оде у Ниш и 

да на Морави припреми флоту двапут Be~ 

ћу ,ОД оне из 1456. године, како би султан 

1458. навалио на Београд .23 Румелијски на

месЮ1К Махмуд Анђелковиh је градио и 

опремао бродове, спремајући се за нову на

валу. Још средином мај а 1458. он се на-
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лазио код Кулича (Coso~a ?) на Морави. 

Ту је боравило још 15.000 Турака и вели

ки број марангона и калафата који су до
шли из Цариграда и Галипоља да граде 

велике лађе (паvщ;е), које би потом пре

шле у Дунав.24 Маја месеца те су лађе до
шле пад Голубац и ту три дана чек.але по

годну прилику да нападну на град; кад 

им се згода није пружила, отпловиле су 

под Остро вицу , опет у жељи да преузму 

у свој е руке и тај град . У другој полови

ни месеца у Видину је било доста турске 

војске ; томе .су се граду приближавали и 

многи бродови на Дунаву.25 

Марта 1459. извештај и упуhивани чак у 
Милано поново су наводили .из градњу бро

дова на Морави на дан хода од Смедере
ва. Бродоградитеља је било 1.200 и припа

дали су грчкој, турској и другим народно

стима. Били су послати од султана, који је 

желео да се ту саграде галије и фусте ко
јима 'би Турци кружили Дунавом и Савом 

око угарског Београда и к,ако би себи ство

рили прилику да упадну у Славонију. Сам 

султан се бавио у Једрену, пред своје пу

товање према Софији. 26 

Фусте и велике лађе из Мораве уче

ствовале су у султановом походу на Вла

шку, у пролеhе 1462. године. Триста ових 
лађа ушло је у Дунав и сакупило се код 

Видина.27 Само пребацивање многобројне 

војске преузели су на себе приватни пре

возници. Византијски историчар Халкокон

дил Iприча како су бродски ·сензали на Ду
наву закупили превоз трупа које је пред

водио Махмуд-паша Анђеловиh за 300.000 
златника. У Дунав је ушла и теретна фло
та из Црнога мора, кој а се, наводно, састо

јала -од 25 лађа са три реда весала и 130 
мањих пловних објеката. И ово броДовље 

је допловило до Видина, кренувши из Ца
риграда 26. априла. На једној од лађа на
лазио се и сам султан. Тада је спаљено 

пристаниште Браиле. Бродовима је прено

шен и плен из Влашке, који се састојао од 

200.000 грла ,стоке, пре свега, волова и 

коња.28 

Колико су дунавске барке биле значај

не приликом извођења напада у земље пре

юо Дунава, могло се видети при поход'У на 

Влашку, јануара 1475. године. После су

.-tapa код језера Раковјец и на реци Барлад, 
Власи .и Шеклери су потерали Турке ка 

.аеликој реци. Ту тада није било лађа, т-з-
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ко да ј е велики број нападача нашао смрт 

'1 таласима Дунава.29 Та 'агресија се укла

пала у политику притиска к:оји је Порта 
спроводила и на неким другим својим гра

ницама, после победе над Узун-Хасаном.3О 

Маја те године царска морнарица из и
стамбула ипа,к није улазила у Дунав.31 

"у ТО време Мађари су на Дунаву и Са

ви располагали са стотину бродова, који

ма је заповедао Петар Доци (Дојчин из на
родних песама). Део тих лађа употребљен 

Је јануара 1476. године приликом опсаде 

Шапца. Ту су угарске лађе имале и уло

гу санитетских превозних средстава. Уоста

лом, и касније су болесници, па и сам ма

ђарски краљ Матија Корвин, превожени 

бродовима. Године 1490. угарска речна мор
"арица бројала је већ 364 лађе, међу ко
јима је било и великих галија с топовима 

А опсадним справ'ама; у тој флоти служи

.10 је 2.600 морнара а на лађе је укрцава
g:o 10.000 припадника морнаричке пеша

,ије.3! -":1'\: 
Првих недеља 1476. године Турци су 

110чели градити бродове и на ДРИНИ, сва

како намењене борби у широј области 
Шапца. 33 Код Вишеграда тога пролеhа гра

ђени су бродови и барке да посљуже за 

конструкцију покретних (понтонских) МО

t;TOBa. Проносили су се гласови да су ХИ

љаде људи на том запослене. Очекивала 
се турска прот.иnакција широких размера, 

пре свега, нападом на Београд.М 

у то време под Смедеревом: се налази

ла снажнија турска флотила, која је оне

могућила деспоту Вуку да опседне Смеде
рево, мада је и он располагао бродовима.Зr. 

Те османлијске дунавске лађе свакако су 

помогле прелазак пет до шест хиљада бо

раца смедеревског санџак-бега Али-бега 

приликом упада ка Темишвару, у лето исте 

године.36 

При походу на Влашку Maja~jYHa 1476. 
године пребацивање трупа било је предви

ђено у Силистрији. Там'о су отпловиле и 

лађе које су се налазиле око Види.на. У 

Силистрији се и султан бавио три дана а 

потом прешао на влашку страну . Он није 

могао да искористи победу извојевану у 

Белој Долини, јер је мала транспортна 

флота, к,оја је из Црног мора требало да 

допреми храну у Дунав, настрадала у јед

ној олуји. Тек новембра месеца стигле су 

теретне лађе које су изгладнелој војсци 

З· 

допре-миле хлеб, брашна, пшеницу и јечам. 

Приликом повратка, војска није прешла 

Дунав на доБРУЧКОј обали , него узводно 

,код Никопоља.37 

Крајем 1480. године, приликом преласка 
Дунава код Смедерева, угарска походна 
војска, под заповедништвом Павла Кини

жија, разбила је турско бродовље које је 
бранило прилаз на јужној обали и код 

ушhа Велике Мораве.З8 "у то време хри

Шћанск:о становништво у Браничеву обав

љал{) је службе у корист државе: били су 

бродари на Дунаву или су чували стражу 

на великој реци од угарских катана .39 Мар

толози из Жабара, на пример, били су 

смештени у утврђењу које је Али-бег Ми

халоглу саградио на месту где се речица 

Пек 'Улива у Дунав.4О 

После смрти султана Мехмеда II наста
ле су несређене прилике у царству. То су 

настојали да искористе Мађари, па су неки 

њ'Ихови заповедници још августа исте годи

не упадали у туроке крајеве. Ипак, вели

ки поход организован је тек нонембра ме

сеца. За пребацивање трупа била је по

требна морнарица, тим пре што се турска 

флота налазила .код Смедерева . Лађама 

које су долазиле из Београда и других ме

ста, супротстављале су се османлијске га

лије. У речној бици хришfiанске лађе су 

биле .надмоћније, те су потопиле 24 турска 
брода. То је омогућило npелаз угарској 

војсци код Храма и продор до Крушевца.41 

Занимљиво је да Турци у то време ни
су примењивали запречавање Дунава пред 

пристаништима или на ушћу Мораве. У 

угарско-аустријским расnpама , на пример, 

током 1485. године, у ту сврху употребља·· 

вани ·су бурад и ланци.42 

Турска дунав ск а флотила активирала је 

своја дејства 1491. године, и то пре него 

што је истекао рок суспендованих војних 

акција и 'без обзира 'На преговоре IKoje је са 
Мађарима водио смедеревски намесник. 

Султан Бајазид је наредио да подухват по

ходне војске од 200.000 људи треба да по
држи и мноштво маљих лађа које су има

ле да уплове у Дунав, те да на будуће по

лазна поприште акције допреме потребну 

артиљерију. Кад су отпочела непријатељ

ства на Сави и Дунаву, једна к{)лона од 

20.000 војника продрла је од Смедерева 

преко Дунава, а друга турска одељења у

залуд су опседала Шабац.43 Једа,н пр~лаз 
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преко Дунава Али-бег ј е остварио још фе

бруара исте године код Храма, где је ве

лики завој, који је правила река, био врло 

погодан за такве десанте.44 

Од почетка деведесетих година па до 

1510, {)дносно 1520. године извори су доста 
kутљиви о османлијском бродовљу у По

дунављу. Има података о прелазу преко 

Дунава ради похода у Влашку, али је у 

неким случајевима реч и ·0 прелазу зими 

преко залеђеног Дунава.45 С пролеhа 1510. 
султан је издао .наређење заповедницима 

пристаништа на доњем Дунаву ·И санџак

-бегу у Акерману да забрани сваки про

мет сем ако не добије посебну заповест.46 

Постоји податак да је с пролећа 1520. у Ду
нав ушло сто бродова.47 

"у оквиру припрема за опсаду Београда 

1521. ,године послата су .наређења смеде

ревском, зворничком и 1Видинском санџак

-бегу да приходима са султан ових имања 

саграде бродове који су били неопходни за 

прелаз преко река.48 У тој акцији направ
љено је 400 лађа за превоз коњице (at di
misi).49 Маја 1521, на месец дана пре из

ласка војске Сулејмана Величанственог из 

цариградског гарнизона, Дунав ом су биле 

упуhене галије и фусте; оне су носиле до

ста бакра за прављење топова; за адми

рала тих бродова именован је раније до

бро познати гусар Куртогли, а за капетана 

један санџак-бег ; шестог маја из цариград

ског арсенала изашло је за поход на Бео

град десет .наоружаних галија и шест фу

ста.5О Преко Црног мора упловило је у Ду

нав на путу ка метрополи средњег Дунава 

50 'транопортних лађа -са топовима , барут

ним прахом и другим потрепштинамаЈј ј 

Само су неки бродови били у тадашњој ду

навској м·орнарици из престонице на Бо

сфору, док су се остали сакупили из дру

r·ИХ пристаништа Подунавља. Бродови су 

били добро наоружани, те нису имали за

датак да обављају само транспортне услу

ге.5 :! Пре ,би се могло реh:и да је основни 

тра'нзит обављен копном: 30.000 камила би
ло је у.најмљено у Анадолу и Араб.ији за 

пренос тешке војне опреме, док су брашно 

и јечам из Подунавља допремљени под 

Београд на 10.000 товарних кола.М 

Посаду тих бродова, поред лађара, сачи

њавали су 500 јанича,ра и 15.000 малоазиј
~ких азапа. Азапи су обављали и посао ла
rумџија под калемегданаким зидинама.54 
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"у рејону Београда у доба опсаде било 

;е непосредно у акцији 30 великих наору
жаних галија које су се поставиле на ушhу 

Саве у Дунав. Из Ниша је султан (27. јуна) 
:lослао у правцу Ду.нава 500 јаничара да се 
као борбена посада укрцају на бродове. 

Флота је, помогнута од војске и са бео

.. радске и сремске стране, успела да потпу

но загосподари воденим простором пред 

Београдом и да га затвори. Бродови су по
служили и да се преко њих подигне мост 

преко Саве, те да се трупе из Срема пре

баце под град; задатак изградње моста до
био је (6. августа) Караџа-паша.55 

Стратегијски план Сулејмана Законо

давца преузео је идеју Караџа-паше из 

времена опсаде Београда 1456. године - да 

се главно опкољавање изведе са северне 

стране Београда, на обали Саве, Дунава и 

на Ратном OC'I1pBY. Да се ,не би поновио слу

чај из поменуте опсаде, да угарска поја

чања стигну бродови·ма у опкољени град, 

султан је заповедио да се неколико лађа 

из пристиглог .конвоја из Цариграда поша

ље ка Будиму са 500 укрцалих јаничара.IНi 

Дубровачки подаци уверавају .нас да је 

турски владар овога пута онемогућио снаб

девање Београда из Угарске, и то тако што 

је доласком лађа из Црног мора опколио 

град и са стране река и запречио сваки до

дир опсађених са угарском позадином.57 

Познати турск.и путописац Евлија Че

лебија, мада готово столеhе и по касни

је, располагао је са доста добрим подаци

ма о улози ду.навске турске морнарице у 

освајању Београда . Бродови су блокадом 

спречили довоз појачања и намирница бра

ниоцима; бродови су обезбеђивали топове 

који су пуцали са саме обале, рушећи зи

дине Доњег града; лађе су омогућиле брзу 

изградњу моста, тако да су се све трупе 

искрцале лод градом.58 

Бродови су били ангажовани и при зау

зеfiу Шапца, односно при изградњи моста 

преко Саве, пре опсаде Београда.5t1 

Изгледа да су шуме .на дунавским ада

ма QКo Београда сметале безбедној пло

видби, било у навигационом смислу било 

зато што су се на њима задржали борци 

против Турака, предавајуhи се хајдучији. 

Још септембра 1521. те острвске шуме би

ле су искрчене.6О 
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II ОС.АШ>L.Лuјс!Са ф.лота У ПодУ1<ављу од 
освајаља Беирада до СМРТи Су.леј.АШ1<а 

3а!СО1<одавца (1521--1566) 

У rодинама између турског заузимања 

Београда и битке на Мохачу има више 

сведочанстава -о ангажовању ос.манлијских 

бродова у ПОДУ'нављу, пре свега У вези 
с планира.нИl\'l султановим походима на у

гарску. 

Надбис.кул Фрањо Франк-опан, као де
путат угарских сталежа цару Карлу добро 

је запазио у свом говору 9. јуна 1541. да 
У гар,ској прети стална опасност од Осман

лија зато што ови држе у својим рукама 

ушће Саве, Тисе rи Драве, којим рекама 

лако продиру у дубину земље. 1 Исто то са

мо другим речима рекао је познати савре

мени медитеранист Фернан Бродел: да су 

водени путеви у Угарској нудили Турци

ма велике могуhности, нарочито ток Ду

нава у ратовима 1529. и 1532. године.:! 

Турски заповедник Београда Вали-бег 

Јахјааглу трудио се да у своју службу 

преведе известан број Срба који су 1521. 
године бранили Београд а потом су воје

вали у Срему. Он је то постигао придоби

јањем, .на првом месту, шајкаш.ког запо

ведника Петра Овчаревиfiа, који је саку

пио српске лађаре који су се расули по 

доњим угарским крајевима и превео их у 

султан ову службу. Они су уписани у ред 

мартолоса и насељени у Београду, где је 

једна махала (четврт) добила назив о.вчар

-оглу махала. Мартолоси су дејствовали у 

јатима својих лађица, наводно клинастих, 

које су лако улазиле подно дунавских и 

савоких ТВРђава, чинећи основу турске рат

не флоте у Подунављу.З Слично Београду, 
и Шабац је ускоро добио свој морнарички 

гар.низон, на чијим су шајкама таКОђе слу

жили мартолоси.4 

Средином маја 1522. године већ се до
бро знало да ће Сулејман Законодавац лич
но повести војску на Угарску и да ће при 

том .флота из Црног мора уhи у Дунав.б 

Слично је ,султан желео и годину дана ка

сније, кад је наоружано 40 галија, с тим 

да буду упуhене у велику пограничну ре

ку према Мађарима. Првих дана маја фу

сте су већ биле отпраfiене у том правцу 

а биле су поринуте још и две галије; оче

кивало се да се за лакше отпремање оста

лих галија сагради још један мул у цари-

градском арсеналу. Т.име је оповргнуто ра

није обавештење млетачког баила у Цари

граду да те године армада 'Неве излазити 

на море; ипак, већ прве дe~aдe априла он 

је јавио да је нека кучина послата на Ду

нав за дотеривање фуста.О 

И од Босанаца било је иницијативе на 
Сави. ПОI.Jе'IlКОМ августа 1522. године босан
ски паша Ферхат прешао је Саву са 15.000 
бораца, оставивши на реци једно одељење 
вој ске да чува лађе кој'Има би се трупе 
пребациле у повратку. Док је Ферхат 
пља чкао по Срему, Радич Божиh са шај

кама и петроварадински заповедник Баhа

њи послати су копном да потопе Ферхато

ве бродове и растерају стражарско одеље
ње на Сави.? 

Новембра 1524. године више бродова, :на
рочито султанових поданика, примило је у 

Солуну смолу, олово И друго за цариград
ски арсенал , где је грађена велика флота 

кој а је требало да крене у Дунав а потом 
против Угара.8 По,сле јаничарске буне у 

Цариграду 1525. године султан Сулејман 
је саградио 40 нОвих галија и опремио це
лу флотилу кој а ће упловити у Дунав, но
сеhи највеЋе топове ом муницију.9 

Маја 1526. године поход на Угарску за
почео је градњом моста код Београда. Још 

током фебруара те године причало се по 
Угарској и Хрватској да Турци под Бео
градом имају 80 галија, ланаца и друге 

опреме за пра<Вљење мост,ова. Цариградски 

баил првих дана фебруара известио је Си
њорију да се ,на Дунаву припрема 30 фу
сти И да ве се Слати велики број барки 

да би се испунило султаново наређење у
лућено Београду о изградњи моста на Са

ви. Турци су мостовни трен израђивали и 
у Никопољу. У Дунав је тада, наводно, 

приспело l.JaK 300 бродова. Из Галипоља је 
ушло у Црно море, на путу за Дунав и 

Београд, десет фусти, ко}их је пред Бео

градом требало да буде 40. Баил ј е прено

сио и вести 'о томе да су Угри разрушили 

веfi подигнуте мостове и побили 6.000 људи 
У турској служби. Он је чак 'прецизирао: 
под заповедништвом бегова летеhих одреда 

Михалоглуа, Искендероглуа .и Јахши-бегаlО 

порушена су три моста; Мађари својим ду

навс'ким броДовљем преваљују 'Дневно 25 
миља; у Цариграду је очишhено 40 фуста 
да се пошаљу у Дунав. Почетком јуна сул

тан је у Истамбулу држао под пуном опре-
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МОМ 60 галија , великих .и малих; 40 их се 
налазило у изградњи; начинио је и 30 фу
сти за Дунав , камо је наменио и 40 'старих 

галија; у свему је требало да помогну по

ход 200 бродова на једра. Лађама су Дуна

вом транопортовани храна и муниција. 11 По 

неким наводима, под Београдом се Iсакупи

ло чак 800 насада или шај,ки, са ј аничар

ском посадом и под заповедништвом бегова 

летеhих одреда Михалоглуа, Искендероглуа 

и Јахши-бег.а.Ј2 

У акцијама султанове флотиле против 

угарског краља учествовало је сто фусти 

на Дунаву и до 300 других мањих лађа; 

бродави су примали до 30 људ;и. Фусте и 

барке на Дунаву нЗ'носиле су штету про
тивничкој страни. Бродова који су већ деј

ствовали у угарском простору било је: 23 
фусте и 200 барки, који су имали по десет 

људи по пловној јединици. Да се спречи 

дубљи продор тих лађа, из Будима је по

слато доста барки, нарочито спл-авова, ко

ји су служили да се граде мостови али и 
да се праве сметње у кретању непријатељ

ског броДовља. За време битке на Мохачу 

султан се налазио на једном од дунавских 

бродова. 14 

Евлија Челебија зна да су у току -чети
ри седмице јула и августа 1526. године 

вођене борбе око Петроварадина, у којима 

су са обе стране учест.вовали бродови. По

МОћ У људству довео је граду Павле Томо
ри на лађама. Он помиње да је за коман

данта 800 лађа и фрегата на Дунаву био 
именован неки Сулејман-рајс, затим да је 

он најпре отео 300 бродова угарских који 
су долазили у ПОМОћ Петроварадину и да 

је заробио и заповедника угарске флотиле 

Баторија . I G 

Турци су продрли до Будима, одакле је 
свет бежао. Те бегунце за Пожун (Брати

славу) превозио ј е Ради-ч БожиЋ са својим 
шајкашима. Кад су Турци пошли из Угар

ске у правцу Београда, Радич их је у сто

пу пратио и баш кад је гла'внина турског 

бродовља била код Титела, одсекао је јед

но одељење од неколик,о стотина људи, 

око 500 их побио а 300-400 заробио . 16 

Отоманска морнарица одиграла је сво
ју улогу и при султановом повраЂКУ из 

Будима. Ипак, опет се показало да бродо

ви , камиле и кола нису довукли довољно 

хране, јер је и при овом походу турска 

војска патила од велике глади . У Угар-
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ској се причало како султан намерава да 

одмах крене на Беч и да зато наставља да 

гради велику флоту . Сулејман II ј е пре од

ласка спалио Будим и Пешту и два моста 

између та два града . Плен из Угарске до

везен је бродовима у Београд, на путу за 

престоницу. Педесет и три велика тола 

мађарске артиљерије, библиотеке Матије 
Корвина и више уметничких дела ТЗlКође 

су превезени баркама у Београд." 

Турци су предузимали градњу мостова 

на бродовима и у Хрватск'ој. У ј едној ве

сти из Цариграда каже се да ј е санџак-бег 
Загреба (!) направио мост на Сави, али да 
су га Мађари порушили и да су при томе 

побили затечене Турке.18 

Крајем 1527. године људе на Западу 

хватао је страх од онога што се радило на 

београдским странама; причало се да се 

изграђују велики апарати, који треба да 

униште бедну Угарску. И годину дана ка

сније понављало се како се спрема, мож

да већ за ту годину, војна на Угарску и 

како се због тога припремају лађе на Ду
наву.Ј9 Млечанима 1528. године нису дате 

извозне житне дозволе за области источно 
од рта Матапана, јер је одатле лри:К:уп
љана храна да би се за 'Војне потребе упу
тила per il Danubio.:20 

Тројици лограничних санџак-бегова на 

средњем Дунаву било је наређено да , гра

де бродове за рат против Аустриј е. Том 

приликом било је изграђено 500 шајк.и и 

400 великих теретних бродова, донб~за.2 t 

По султановој наредби 700 бродова ушло је 

са јестивом: у Црно море да би се потом 
Дунавом, преко Београда, нашло на угар

ском ратишту.:22 У посадама турских гра

дова на Дунаву и доњој Тиси, азаnи (тур
ска морнаричка пешадија) и мартолоси 

(обич.но Срби, па и бивши угарски шајка
ши), ,сачињавали су претежњији део. По 

сведочанству познатог шпијунског изве

штај а из 1529. године, у Илоку је било 
1.000 азапа и 400 мартолоса на 1.000 бешли
ј а и јањичара, у Иригу 150 азапа и 200 
мартолоса од укупно 480 људи, у Воhину 
(Шаренграду) 100 азапа 'и 50 мартолоса на 
110 бешлија и јањичара, у Тителу 250 аза
па и 200 мартолоса на 270бешлиј а, јањи

чара и тобџија.:2З 

Велики добитак за успех похода пред

стављао је прелазак Турцима српских 

шајкаша, осталих без плата и животне 



ОСМАНЛИЈСКА МОРИАРИЦА У ПОРЕЧЈУ СРЕДЊЕГ ДУНАВА 

егзистенције. На Дунаву, пред ПОХОД, било 

је свега сто лађица Фердинанда Хабзбур

шког, ОД к,ојих је половина отпадала на на

саде са српском посадом. Ти шајкаши сту

пили су у везу са својим сународницим:а у 

турској служби. Средином јула 1529. го

дине 50 српских шајки прикључило се тур
ској ду,навск,ој флотили рд 200 бродова. 

Одмах је предузета акција против прео

сталих 50 мађарских Фердина:ндових ла

ђица; у боју су Мађари поражени и мало 

се њихових посада спасло од пО'к·оља .24 

Почетком лета 1529. године Дунав је на
растао и разлио се, достигавши ширину од 

три миље. У Београд је стигло 40.000 Ту
рака, али због поплаве нису могли да пра

ве мост. За изградњу те k.уприје из султа

новог логора у Нишу велики везир Ибра

хим-паша упутио је Скендер а Челебију. 

Алвизе Грити је из тога логора послао из

вештај о астрономски великом броју тур

ских лађа (1.700), којима је Порта слала 

храну у Црно море, на путу за Београд. 'у 

Нишу се знало да је заплењено осам барки 
поданика ха6збуршког надвојводе, које су 

експедоване у Београд. Велики број фу
сти сакупио се тада на Дунаву изнад Бео

града (код Смедерева?), одакле су' пошле 

ка Будим:у, пљачкајуhи на све c~paHe и 
одводеhи велики број људи у ропство. Про

ТИВ турских робаца са лађа послате су 

надвојводине барке, којих је тада требало 

да буде, наводно, 500, између којих је би
ло и десет великих, од којих је свака но

сила по сто људи.25 

Турску офанзивну флотилу сачињава

ло је 400 насада које су носиле 12.000 мар

толоса. Њима је командовао војвода Ка

сим.26 Према једном извештај у из септем

бра 1529, под командом Касимовом нала

зило се 800 насада и мартолоси на њима.27 

Без сумње из Београда , главне речне базе 

на средњем Дунаву, Дунавом и Тисом , 

испоручено ј е вазалној мађарској војсци из 

Ердеља 50 топова и 500 центи праха, пре

ма уговору који је ердељски дипломата 

Пољак Ласки, фебруара 1528. године, скло
пио са Султаном.28 

Пре самог похода, са обе стране .врше на 

су извиђања и патролирања бродовима. 

При томе су хришhани харали са Дунава 

по Срему и управо је ту ухваћено оних 

осам барки, које су бежале са својим пле

ном. Београдски Турци искористили су 

прилику да својим фустама пљачкају угар

ске приобалне области све до Будима.29 

Султан је 2. септембра стигао с великом 
армадом у Будим. 'у току месеца Турци су 

извели 18 напада, наневши велику штету 
и аустријској флотили која се налазила 

на Дунаву. Према једној вести Турци су 

ухватили све <Рердинандове барке ~oje су 

испловиле из дунавских база, те су их по

топили или оштетили.3О Ипак, и Турци су 

!имали неуспеха, на пример, код Пожуна. 

Ту су их тамошњи заповедници Ј анош Са
лај и Волфганг Одер бродовима и оружа

iНим справама успели да распрше и да им 

делимично спале бродове.:11 Приликом оп

саде Беча, 23. септембра, на Дунаву је би
ло 400 турских лађа (на-сада) које су тукле 
Дугачки ,мост, палеhи и уништавајуhи све 

орнаменте који су се налазили на њему. 

Пре 'Гога, на смотри лађа у Будиму , било 

је на окупу 400 бродова.З :! 

Према угарском историчару Николи 
Иштванфију, на сам Беч кренуло је 160 
турс~их бродова којима су управљали 

флотни заповедници Каоим и Мумин; на 

шајкама се налазио и Млечанин Алвизе 

Грити, као и 3.000 турских војника.З3 По
сле напада на Дугачки мост, ударна група, 

у којој се налазило и бродовље , улогорила 

се у Нуздорфу, подно Калемберга.34 После 

23 дана опсаде, 14. октобра, кад су дигнуте 
опсадне справе, и флотили је наређено да 

се припреми за повратак. Посебно им је 

дат налог да што брже мимоиђу острво 

испред Пожуна, да тамошњи команданти 

Салај и Одер опет не би на:нели штете, као 

што је било при наступу на Беч.35 

Турске насаде показале су посебну 
активност октобра 1529. године, у време 

турског повлачења испод Беча. Оне су ко

начно потопиле Дугачки мост и рушиле 

и уништавале све до чега би се докопале.36 

Волфганг Одер, који је на Дунав изашао 

са добро опремљеним бродовима, са доста 

топова и са храбрим људст,вом, потопио је 
приликом повлачења l\1.HOre мале па и веће 

турске лађе. Неки од поменутих турских 

бродова носили су велике опсадне топове, 

чија ј е ватра била намењена рушењу град

ских зидина. На тим изгубљеним лађама 

погинуло је и доста султан ових бораца. То 

нарочито вреди за бродове који су врши
ли стражарску службу или су били остав

љени у заседи. И острво код Пожуна, па и 
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нека друга, била -су ћупријама повезана са 

копном, тако да се са копна лако могла 

Довући и већа група војника за напад на 

Турке.З7 Топови из Qпсадне групе запали 

су у блато већ код Алтенбурга, те су лађе 

и накнадно морале бити позване да нато

варе тешку артиљерију и да је ,отпреме у 

правцу Црног мора." 

Крајем 1529. године Београд је био ве

лико флотно градилиште. Заробљеници 

који су тамо радили и који ·су успели да 

побегну, причали су да се у Београду 'врше 

припреме да се вели~и број барки порине 

у реку, да се ради и на другим ратним 

припремама , да сваког дана стижу велике 

количине намирница итд . То је све учи

њено да би султан са својим највреднијим 

снагама пошао поново да непрестаним уда

рима и штетама крњи снагу Немаца.З9 

До намераваног похода почеТLКОМ 1530. 
године није дошло, али је зато у проле

ће те године турска дунавска флота уче
ствовала у размирицама из-међу Ј аноша 

3апоље и Фердинанда Хабзбуршког, као 

краља Угарске. Аустријанци су шпанске 

момке који су стигли из Вероне уврстили 

у своју армаду да би их спустили низ Ду
нав и упутили против ердељског господара. 

Запоља је о томе на време био обавештен~ 
па је порадио да знатан број турских ла

ђица наступи на Дунаву против Фердинан

дових људи. Ови су били приморани да 

плотунима из аркибуза зауставе наступ 

турске морнарице, хак,о би створили при

ЈlИКУ да се повуку у ј едан суседни кастел; 

касније је кастел опк,ољен и заузет.4Q Бор
ба се водила око Будима који су царевци 

опколили, и у Пешти , у коју су потом 

ушли Турци. Нападачи су под Будимом 
изгубили 8.000 људи. Турским бродовима 

заповедао је Мумин. У Будиму, приликом 

опсаде, осетила се оскудица у храни, што 

значи да турска транспортна флота ипак 

није била на висини својих задатака или 

да залихе уопште нису стваране. Чим су 

Алвизе Грити и његови мађарски пријате

љи сазнали да се спрема опсада, одмах су 

послали лађама .информације о томе у Бео

град, тражећи помоћ у вој сци и храни. 

Санџак-бег у Београду Мехмед Јахјаоглу 

могао ј е да покрене Босну и шире области 
Србије да се Будиму обезбеди помоh.41 

После извесних успеха при укрштању 

оружја под Будимом, на страни Аустрија--
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наца повећало се самопоуздање, те се, сеп

тембра 1530, радило на томе да се, кад из 
Италиј е стигне нових 2.000 Шпанаца, из

веде диверзија против Смедеревске тврђа

ве, која је свакако -оцењена као врло зна

чајна турска база. До тога није дошло , јер 

се те године Дунав рано заледио у свом 

горњем току. Ни Турци нису били спремни 
на веће ратне подухвате, јер је са зале

ђивањем реке престала да стиже помоћ у 

људству и храни ка'ко из Бео града, тако и 

из Босне (где ј е био нападао ,велик CHeг).4~ 

у току јесени 1530. године ипак је била 
обновљена борба на Дунаву између Осман
лија и Фердинандових присталица. Турци' 
су из те борбе лако могли да изађу као по

бедници да није било надмоh.ниј е аустриј 
ске артиљерије ,с којом је аустријска вој

ска успешно координирала, па је Турцима 

пружала ефикасан отпор. Потопље.но је 40 
турских барки. Фердинандова флота ј е, 

такође, претрпела оштећења; зато су из 
Беча затражени катран, куч.ина и друго 

што ј е потребно да се поправе многе ла

ђице које су током дуже пловидбе дошле у 
незавидно стање. И следеhих дана стиза

ле су у Венецију вести да је у борбама 
двеју речних морнарица под Будимом тур

ска извукла дебљи крај. Флота са зеленим 

заставама и ПQлумесецом била ј е усидре

на пет миља далеко од Будима, у логору у 

коме је било 35.000 људи.'IЗ 

Ипа"к, санџак-бег Београда, Мехмед Јах

јаоглу, пошао ј е крајем године у Београд 
накрцавши лађе лепим пленом из Вага и 

Њитре.4~ 

Почетком 1531. године очекивао се по

крет турских трупа и бродовља из околи

не Будима на Беч. Пошто се повукла ау

стријска војска која је Будим држала под 
опсадом , капетан Фердинандове морнари

це на Ду.наву, Јероним 3адранин, који је 
с лађама остао на предстра,жи код Остро

гона, упутио је половину флоте за 'Одбра

ну Беча а са другом половином задржао се 
у Пожуну, где је привукао и целокупну 

артиљерију. У Пожуну се иалазило и дру

го људства које није хтело да одступи кад 

се тамо усидрила реч на флота. Тада је из

међу две ратујуће стране било закључено 
примирј е. Турс.ке насаде су ипак пљачкале 

аустријске барке које су превозиле робу 

аустријских трговаца у "Угарску, .како је то 
било ,већ уобичајено. Турци су ухватили 
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аустриј ске насаде ПОД изговором да ј е реч 

о борбеним а не о трговачки:м пловним об

јектима, те су побили бродаре и трговце на 

љима, одузевши им робу у вредности од 

3.000 шкуда." 

Београд је управо те, 1531. године био 

сав у знаку великих градљи, као турска 

м:етропола 'На Дунаву. Свакако да је на ве

лику градњу кува и палата утицао 'обилат 

плен Iкоји ј е стално притицао са угарских 

горњих страна. Један обавештајац је писао 

дуки од Мантове да султан са задовољ

ством изграђује Београд, јер има намеру 

да од тога града .начини једну од својих 

редовних станишта, резиденцију која би се 

налазила на једренском правцу.46 

'у Бечу се знало да Турци утврђују и 

изграђују Београд. Зато се ,опет јавила же

ља да се једним препадом са Дунава по

бркају ти рачуни, као што се то желела и 

годину дана раније са Смедеревском твр

ђавом. 'у аустријској флоти, кој а се на

лазила на Дунаву, било је и 20 великих 
лађа, од којих је свака располагала са 25 
топовских грла. Чак се у Цариграду, де

цембра 1531. године, причала како Аус'I.'РИ
јанци желе да том својом иорнарицом 

оплове Будим и да дођу под Београд, где 

би им се придружио ердељски владар Ја

нош Запоља, с којим су иначе тада били 

завађени . Због тога је Порта одлучила да 

одмах према ставама Саве и ДУiнава по

шаље коњицу, која би тамо била на стра

жи док султан не сакупи војни логор од 

80.000 људи, не рачунајуtи ту 10.000 ја

њичара.47 

Почетком 1532. године у турском морна
ричком упоришту у Будиму било је под 

котвом 18 турских фуста. Старешина им је 
био неки Дубровчанин, кога је 05авешта

Јац Фирентинац пре тога имао ПРШIике да 

аиди у ·свом родном граду. Таквих турских 

фуста било је тада посвуда по средњем 

Дунаву. Те фусте биле су мање од фусти 

које је у последње време градио надвој

аода Фердинанд, .на којима су се могли 

инсталирати и врло .велики топови.48 

Већ почетком 1532. године Београд је 

одавао утисак важног логора на 'султано

вом походу у "Угарску и ка Бечу. Око Бео

града су се простирала веома лепа и про

страна пасишта за коње турских .спахија. 

'у град је стигло 50.000 камила патоваре

[{их храном и :муницијом, а већ почетком 

,. 

марта изграђена су два моста на бродови

ма. Мостови на Дунаву грађени су и дру

где, и то пре свега за превоз тешких арти

љеријских оруђа. Транспорт оваквих топо

ва указивао је на султанову намеру да рат 

закључи под бечким зидинама. Било је, 

међутим, и супротних гласина како султан 

жели да за:кључи мир са .надвојводом и 

како је спреман да 'Угарској врати све по

седе, сем Београда . Из Рима су стизале и 

друге оптимистичке вести - да се воде 

преговори да се Београд са Сремом препу

сти Ј аношу Запољи, султановом вазалу, 

јер би то било неко средње решеље које 

би могао да прими и Беч. Довлачење хра

не која је у Београд стизала свакодневно, 

ипак је демантовало ружичасте наде у сре

дишту западног хришhанског света. 49 

Изградња понтонских мостова, почетком 

1532. године, била је у току и на Сави. 
Надзор над тим радовима био је поверен 

босанском Ј1 једном другом санџак-бегу. 'у 
3адру се тврдило да султан жели да пређе 

у Панонију из Босне, иако је тако нешто 

људима од војног заната у Далмацији из

гледало без основа. Порта је наредила по

дизање мостова и на Драви, јер се очеки

вало да ће туда прови војс.ка у правцу Бе
ча. Поновљене вести да ће султан водити 

војну из Славоније а не од Београда5О као 
да би указивале да су Млечани у далма

тинским градовима сматрали да Османли

је желе да избегну ризик од удара снажне 

и технички савршеније аустријске флоте 

на Дунаву. Босански санџак-бег, са два 

друга санџак-бега, прешао је Саву 26. јуна 
преко моста саграђеног на баркицама. Пра

вац његовог наступања био је Будим.51 

Током априла 1532. године храна је до
вожена, свакако, најчешве лађама у Бео

град и у Срем, како би се створила слага

лишта потребна вој сци на њеном путу ка 

Бечу. Помиње се чак и војни довоз па

мука у Београд.52 "У београдску луку при

спеле су и барке зване "месати", које су 

носиле 24 човека, али је тада било и 40 
фусти и паландарија (бродова сличних 

сплавовима који су служили за превоз на

рочито коња).53 Довоз топова Дунав ом у 

Београд обављале су шајке, и то онда кад 

:::е султанов логор већ налазио у НишуУ 

Маја месеца ПОillЛО је из Једрена 30 рај

~OBa (заповедника морских фусти), који су 

25 
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ту логоровали, да ·преузму команду над 30 
фуста које су грађене на Дунаву.5б 

у току јуна настала је пауза у динами

ци похода. Западни обавештајци нису зна

ли да ли ће Сулејман II поhи на Острогон 
или на Пожун. Бродови су У Београду дан

губили превозеhи ствари неопходне војном 

логору. То је дало .времена Хабзбурговци

ма, који су тада на Дунаву имали мање 

од 60 галија, да се припреме и за борбу на 
реци. Султан је ,из Ниша кренуо 17. а у 

Београд је приспео 26 . јуна. Лађе су и да
ље превозиле артиљерију, с обзиром на то 
да су се топови много кварили приликом 

лревожења лошим друмовима. Јула месе

ца турска морнарица на Дунаву састојала 

се од десет највеhих галија и од сто иа

сада. Млетачки обавештајци приказали су 

те турске лађе као брзе бродове, плитког 

газа, дугачке око седам и широке око 9 
корака, које су се лако покретале и које 

су на прамцу имале топиhе. Топооа је у 

аоходу било око 400, односно 500- 600 ; то
пови који су служили за опсаду ТВРђава 
Ilревожени су искључиво лађама, док су 

остали товарени и на камиле.56 

Бродови су у великом броју били по
требни и за градњу покретних (понтон

ских) мостова. Јула 1532. године један та
кав мост код Будима био је положен на 

-100 великих барки.57 

Занимљив је био распоред ТУРС'ких сна

га. Војска је била груписана у три скупи

не: једну су чинили Ердељци, Власи и Та

тари с Ј аношом Запољом и Алвизом Гри
тијем, другу - Угри .које је пратила фло

та на Ду,наву, и 'I'pehy - с великим ве

зиром Ибрахим-пашом на челу . У горњој 
Угарској, .ближе нападним циљевима, то

пови су делом и даље превожени лаljама, 
али ту су их преузимале и трупе упуће

не на разне стране, ,вукући их даље коп

ном. Надошао Дунав сметао је покретима 

турске морнарице на растој ању између Бу

дима и Беча. Острво код Пожуна, утврђе

но и уз асистенцију бродова, служило је 
за запречавање наступа турског броДовља ; 

ту је било 40 лађа (ф уста, барки и "барба
та"), чији је заповедник и даље био Је

роним из Задра. Код овог отока ("Кума
ро") Пожунци су забили под водом знатну 

коли'Чину великих трупаца , а потом су 

превукли један врло чврст ланац између 
једне и друге обале; подигли су и два ба-
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стиона у које је смештена чешка посада. 

Задатак пожунске групације био је да за
држе турске морнаре.58 

Прва већа акција била је заузеhе 0-
строгона (Естергома). Тај задатак преузео 

је Ал визе Грити како с копненом, тако и 

с навалном војском и њиховим средстви

ма. Град је бранио Мартин Лискан, звани 
Музика, са Шпанцима. У опсади се истак

ла турска флота под ЗЭЈповедништвом ка

петана Мумина, која је онемогуhила доту

рање 'помоhи браниоцима, мада је под град 

допловила и аустриј'ска флота. Између 

турских бродова кој-има су заповедали Му

мин и Касим и аустријских лађа , замет

нула се битка између Ком ар на и села Ла

башан. Аустријанце су помогле и шајке и 

веhи бродови стационирани у Комарну. 

Оюршај је најпре био без победника, али 

је .наишао Грити са својим трупама, које 

су стрелама и из пушака израњавиле хри

шhанске морнаре. НеJl.'IЦИ, са својих 13 на
сада, дали су се у бекство, а остале ау

стриј:ске лађе биле су 'Пот·опљене, неке 

су се посаде искрцале .на обалу и умакле 

или су, најзад, лађе пале у руке Турака. 
И поред овог несумњивог успеха, Грити је 

одустао од даље опсаде ОСТРОЈона. "у' ме
ђувремену, султан је од Мохача стигао до 

Будима. Потом је наређен наступ директно 

на Беч, десном обалом Дунава, а бродовљу 

је заповеђено да сачека нову заповест.б!! 

Запречна оредства код Пожуна заиcrа 
су задржала турску флоту . Претходница 

турске морнарице ипак се провукла испод 

или изнад ланца и преко шиљастих бал

вана те је избила на бечке обале. "у' то 

време Дунавом је пловило 700 иасада, које 
су покретане само веслима. Постојале су и 

друге врсте лађа, паландарије и друге шај 

ке које су nревозиле храну и топове или 

су служиле за одбрану градова. Турски 

транспорт хране ишао је према доњим ау

стриј;ским земљама, и то бродовима Дуна

вом Iи Савом, затим Дравом до Птуја, ода
кле је копном усмераван према Целовцу и 
Марибору.'60 

Турска флота која није могла савладати 
препреке код Пожу.на, ту ј е и остала. На
дошао Дунав је растурио флоту у три 

правца, тако да је требало времена да се 

лађе при6еру.61 Кад је аустријска морна

рица покушала да ГQ.НИ турску флоту низ

водно од Пожуна , доживела је пораз. За-
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нимљива је вест да је 8.000 турских коња
ника пошло у пљачку, заједно са бродови
ма. На исти начин аустријски бродови пру

жали 'су подршку копненој војсци. 62 Кад 
је (28. септембра) ,султан наредио повлаче

ње, лађе су остале под Будимом, док су 

трупе поведене највише преко Штајерске, 

јер је у западној Мађарској било доста ба
руштина и шума.63 Враћајуhи се са по

хода под Бечом, велики везир је запазио 

врло плодне терене на сигурном путова

њу подручјем између Драве и Саве; како 

је B~ћ била јесен, није их могао :напасти 

трУпр.ма, него се вратио у Београд.64 

Приликом повратка са похода 1532. го
дине Турци су до Београда спровели 30.000 
заробљених 'Угара.65 Нешто од тог робља 
свакако је превезено лађама. 

Турска дунавска флота је 1533. године 
остала на Дунаву између Будима и Пеште. 
Она је поново помогла Запољине приста

лице у борби против Хабзбурговаца. Наи

ме, у западној 'Угарској Ладислав Море 

био је опседнут у ТВРђави Палоти и про

скрибован. Према њему су пошли Ј ероним 
Ласки, с војском, и Касим с бродовима . 

Беоrрадски заповедник две године касније 

заузео је Осијек, Пожегу ,и највећи део 
Славоније. Тиме је и Драва ушла у орби

ту деловања османлијске морнарице . Тим 

пре ШТО је аустријска флота 1537. године 
заме'Ilнула борбу код Осијека. Њене шајке 

(насаде) наступале су пиратски према оба

лама, ' Нема података да се овој флотили 
одупрло турско броДовље; забележено је 

да су лађе дочекали јањичари, азаПИ,КQ

њаници и мартолоси; хришћани са бродо

ва, пак, нападали су малим топовима 

које су многе шајке имале на свом прам

цу, и пушкама . Међутим, одмах је стигла 

помоh из Београда, Смедерева, из 'области 

Тракије (Србије) и Бугарске. Мехмед-бег 
Јахјаоглу упутио је у Осијек војску и хра

ну. Са своје стране, Турци су извели напад 

на Ду-бицу, свакако користећи се и бродо
вима; ипак, одмах се ту нашла и аустриј

ска морнарица . 66 

Двојица француских дипломатских аге
ната писали су из Беча (1. фебруара 1536) 
да Турци располажу великим 'бројем ла
ђа на Дунаву, тако да њима могу доhи све 

до Бе~а; ти њихови бродови стално су се 

налазили у покрету и на служби, изузев 
кад је река покривена ледом.67 

4 

Ширењем Осма'Илија по Панонској ни

зији, у већем броју гарнизона смештани су 

и азапи који су важили као морнаричка 

пешадија. Гадине 1536. ани су, примерице, 
сачињавали треhину посаде ад 1.500 људи 
у Славанском Браду, дакле, у вароши на 

Сави.68 'У то време Турци су се трудили да 

дађу у посед пет градава, како. би држали 
слободне пролазе прека Саве и Дунава, 

тако. да би могли целу Славонију поко

рити кад им се то прохте.69 Бројно стање 
азапа и других родова војске, везаних за 

морнарицу, било је још израЗИ'I1ије у Бео
граду. Према турском попису за Београд 

из 1529. године излази да је ту као џемад 
живела 70 хришhана калафатџија и тобџи
ја (вероватно на брадовима).70 Исте године 

један хришћански извештај наводи 1.850 
чланова београдске посаде, од којих је 
1.000 (530/0) отпадала на азапе.71 

у то ,време (1537), лађе на Драви слу
жиле су Турцима и за хитно повлачење и 

правлачење кроз територије које су биле 

под ко.нтралом непријатељских снага.72 

Један одгавор славонских сталежа из 

1537. године oMoryhaBa да се ближе адреди 
материјал који је СЛУJroиа за прављење ла

ђа. За rрадњу бродава узимала се смреко

вина (јелавина) а не храстовина или нека 

друга тврдо дрво. Дрва се сеКЛQ у дебеле 
даске и друго комађе ПОМОћу тестера за 

чије је покретање каришћен пад воде по

дешених воденица.73 

Новембра 1537. године, у даба неуспелог 
подухвата Ивана Кацианера, смедеревски 

санџак-бег Мехмед Јахјаоглу сакупио је у 
Вуковару, поред трупа из санџака Босне, 
Клиса, Зварника и Крушевца, и влахе, Ци
гане, мартолосе, шајкисте и иасадисте . Ове 
паследње категорије ратника пљачкале су 

по Мехмедовом налогу.74 Да,кле, политичка 

хајдучиј а! 

Турска дунавска морнарица била је те 
године заузета и градњом великих мосто

ва на доњем Дунаву - код Силистрије, 
Браиле и у дунавској делти, с обзиром на 
то да је султан Су.л;ејман намеравао да 

продре у Влашку.75 

Године 1538. такође су вршене неке веће 
убрзане припреме да се изграде нови бро
дови на средњем Подунављу. Бродогради

лиште код Навог на Сави (у Босни) у таку 

сама шест недеља завршило је сто лађа 

за превоз коња (at gemisi).76 Изгледа да су 
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на овом простору изграђивани бродови не 

само за наступ у 'Угарској :него и за по

требе према Молдавској. Пловни објекти 
августа те године прављени су у Силистри

ји, Никопољу и у Смедереву. Поход против 
Молдаваца почео ј е изласком султанове 

ордије из Једрена 24 . августа, с тим што 

су се трупе пребациле преко велике реке 

мостом код Исакче.77 

Угарски метежи, настали мохачком ло

гибијом, достигли су врхунац 1540. године. 
Турски fКрајишници запосели су панонске 

реке флотилама шајки и скупљали су вој 

ску да крену најпре .на Славонију и Хр
ватску а затим и путевима који су водили 

у Будим. Акције које је предузео београд

ски заповедник Мехмед-бег, са босанским 
Хусреф-бегом, према Сави представљале 

су много више него шајкашко харање Са
вом па и освајање неких г.радова.'8 Септем

бра исте године кад су се "Многобројни Тур

ци 'сабрали у Београду да пођу према севе

ру, босански санџак-бег је скупио шајке у 

Градишки. Говорило се да ће Босанци по

кушати да заузму Печуј . У исто време бо

сански конвој и с војском И храном плови

ли су Савом ка београдској луци.79 

Године 1541, значајне за цело Подунав

ље, азапи и мартолоси су још увек сачи

њавали знатан део посаде у јужној "у гар

ској, Срему и Славонији. Тада их је у Пе

троварадину било 142, поред седам кала
фата (6родоградилишних радника) , у 

Сланкамену 41, у Илоку 134 и 76 мартоло
са, у месту Нијемци (Срем) било ј е 98 
март олоса, у Ердуту 61 азап и 94 мартоло
са , у Тителу 113 азапа и 68 мартолоса, у 

Осијеку 437 азапа, 541 мартолос и 10 кала

фата (од укупно 1.580 људи У гаРНИЗ0НУ), у 
Вуковару 92 азапа и 49 мартолоса. Кад је 
заузет Будим, азапи и мартолоси су у ве

ЛИКОМ број у пребачени у нови значајни 

гарнизон. Нешто касније, због тога сла

ња, у Петроварадину је остало свега 100 
азапа и 100 мартолоса, а .из Илока је по
слато у мађарску метрополу 100 азапа и 

73 марroлоса.8О 

Турци из Београда морали су да интер

венишу 1541. године у Угарској јер су се 
царевци са Вилхелмом Рогендорфом и по

моћу бродова спустили до Будима са 20.000 
војника, 4. априла су опколили град а за
тим су прешли Дунав и заузели Пешту. 
Већ пре тога почели су да потискуј у За-

Z8 

пољину удовицу Изабелу и њеног малолет

ног сина. 3апољине присталице, са Ђорђем 

"Утјешеновић.ем на челу и Турци, опкољени 

од Рогендорфа и флотног заповедника Ј е

ронима 3адранина, добро су се утврдили и 
бранили у Будиму; имајући довољно арти
љерије, хране па и бродова на Дунаву, они 
су стварно извојевали Ј10беду.8 t Рогендорф 

је успео да лађама пребаци преко реке ко
њицу и топове, али су пребези обавестили 

београдског санџак-бега, те су београдски 
Турци напали на остатак логора који је 
остао под Будимом, где је било свега 5.000 
људи. Опсада Будима трајала је до 21. 
августа, кад су 'се Фердинандови људи по
вукли видевши велику експедициј у из 

Београда. Они су покушали да се докопају 

бродова, али су ови, претоварени, почели 
да тону.82 

Пре Мехмед-беговог покрета из Београ
да опет су лађе из Црног мора, са топови

ма и другим потребама, ушле у Дунав да 

би допремиле терет под Београд.83 Бродови 
су под Београд стизали и из "Илирика", тј. 
вероватно из Босне,84 чији је санџак-бег 

у лама (избеглица из Персије, наследник 

Хусреф-бега) такође био одређен да интер

венише у Пешти. Ратно саветовање одржа
но ј е у Петроварадину и њему су прису

ствовали "у лама и Валентин Терек, запо

ведник трупа краљице Изабеле.85 Терек се 

одмах вратио· у Будим, те је са 2.000 коња
ника изашао касније пред Мехмед-бега, 

кад је с вој ском приспео на поприште.86 

Београдски заповедник кренуо ј е са 60.000 
људи. Трупе је пратила велика флота са 

задатком да вој сци обезбеди снабдевање.87 

Турска флота из Београда и Смедерева 

стигла је на острва Св. Маргарете и Че

пелско острво, заузела је велик'о село Че

пел и поставила опсаду око града Ковина. 

На Чепелско:м: острву претходно се утврдио 

Рогендорф, тако да се Турци на њему ни

су угодно осећали, мада су 'Искрцали и 

свОј у муницију . До прве битке са Ферди

нандовим присталицама дошло је у тренут

ку кад је ј ањичарима било наређено да 

отерају аустријске војнике са горњег дела 

острва. Ту су царевци изгубили 600 људи, 
нарочито приликом бекства у тврђаву и 

при пењању на раније подигнут мост. Ко

манду над аустријском флотом преузео је 

Напуљац Марио Спечакази (отац Ферди

нандовог заповедника града Весприма) . 
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Његове лађе састој але су се од бирема (са 
два реда весала) и шајки. Напуљац је у 

акцијама био помогнут и од команданта 

тврђаве Ебершторфа. Турци су великим 
делом сишли са бродова и предали се 

пљачки лешева и прибирању расутог ма

теријала. Приликом налета хришhанских 

бродова четири турске шајке су потопље

не, три су ухваћене а многи Турци су стра

дали у речној матици или су били раско

мадани од метака које су избацивале убој

не справе. Хришhани, как'о на бродовима, 

тако и они који су садејствовали са копна, 

имали су,такође, знатне губитке; и сам 

Ебершторф био је Ј1зрешетан стрелама ко

је су Турци спретно и брзо88 одапињали. 

Потом су наступиле Османлије, видев
ши да се царска флота повлачи због губи

така. Циљ напада је био да се заузме Пе
шта и уништи гарнизон који се у њој сме

стио. Напад је ишао са обе обале и са Че
пелског острва. Одлучујуhу улогу имао је 

заповедник лађа Касим. Немци и Мађари 

који су се повлачили, дочекивали су тур

ске наlвале пушчаном ватром и ђуладима 

које су избацивали њихови "соколи" (то
пови) . Касим је без тешкоhа заузео испра
жњену Пешту, где су се турски војници 

опет одали пљачки погинулих противника. 

На аустријској флотили ,која је узмицала 
ка Комарну, налазио се и рањени Роген

дорф. Управо кад је битка окончана, умро 
је од рана храбри Задранин Јероним, за

поведник броДовља, за'мењен у току борбе 

због тешких рана. Потом је (25. августа) у 

Будим приспео и султан Сулејман, који је 
београдског санџак-бега унапредио и име

новао беглербегом Румелије, а Уламу по

тврдио као босанског санџак-бега.81.1 

Због тога што је наступила јесен а и 

ранији месеци су били кишовити, султан, 

давши војсци три дана одмора, кренуо је 

назад у Београд . У овај град је био дове

ден и Валентин Терек, коме султан више 
није веровао, али га је господски држао 

(трошећи на њега по златник дневно).flO Не

колико стотина морнара (поред 3.000 јањи
чар а, 1.000 спахија, 1.000 мартолоса и 300 
других војника, па и сарахора) задржано 

је у саставу сталне посаде Будима. Султан 

је свакако био задовољан својом морнари

цом, кад је Сигисмунду фон Херберштајну, 

упућеном због склапања мировног уговора, 

показао флоту из Водене куле.Н 

Те године Османлије су стварно заго

сподариле и Хрватском, јер су из Београда 
и Срема ·чврсто држали у својим рукама 

ушfiе Саве и Дра.?е, те су одатле на лађама 
дубоко продирали у земљу.92 

Борбе око Будима и Пеште обновљене 

су и 1542. године. Војска од 55.000 мома
ка, са обновљеном флотилом и врсном оп

садном артиљеријом, примакла се Остро

гону, где је боравила две недеље (20. 
август-4. септембар). После доста разми

рица између војних старешина, одлучено 

је да се крене на Пешту (не на Будим хоји 
су Турци још јаче утврдили). Опет је МОР

нарица најпре заузела Маргаретско острво, 

а војска је прешла Дунав, па је бранден

буршки изборник Јоаким (28. септембра) , 
отпочео опсаду Пеште.93 Царска флота се 

састојала од осам бирема и 60 шајки (на
сада) а била је под заповедништвом Ђако
ма из Милана, чији је брат Анђело Меди

кино заповедао нај амничким четама, уз 

3.000 војника које је послао папа Павле 

III. Пошто је заузето Зечје (Маргаретско) 

острво, изнад Будима, искрцана оруђа у

правила су своју ватру према вратима на 

страни будим ског подграђа. На дунав ској 

обали уз то подграђе налазило се турско 

бродовље . Са Маргаретског острва начи

њен је мост до копна, а само острво чува

ли су морнари и 700 војника. Поред хри

шhанског фJ,Iотног заповедника истакао се 

и командант турске морнарице Касим, ко

ји је нарочито насртао на Море-а, јед

ног од аустријских заповедника, кога је 

лично мрзео. Турски морнари су били у 
горем положају, јер су се борили узвод

но. Аустријска флотила, пошто је искрца

ла тешко наоружање чак је намеравала да 

се врати у Беч. Задржао ју је одлазак Ула

ме са босанском коњицом. Царевци нису 

показали очекивани ефекат, јер је велики 

део војника оболео од заразних болести.9Ј 

Године 1542. трупе Хабзбурговаца из 

западне Угарске пљачкале су путнике, и 

Турке и хришfiане. Ухватили су и породи

цу Балије Епироhанина, команданта Буди

ма, која је путовала у Београд. Због тога 

је заповедник броДовља Касим морао бити 

послат да опседне Палоту, град значајан по 

организовању диверзија.95 

С пролећа 1543. довлачење хране из 

Црног мора у Београд сведочило је да се 

припрема нови Сулејманов поход према се-
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веру. На 371 лаljи је допремљено 40.000 
мерова (стара) брашна и 124.000 мерова јеч
ма из области Понта. Тада је дунавском 

морнарицом заповедао АЛ}1-бег, коме је био 

потчињен сегедински санџак-бег Синан
-ага (који је као Синан-чауш пре тога био 

капиџибаша великог везира Ибрахим-па

ше).96 Задатак превоз а топова Дунавом по

верен је санџак-бегу Силистрије, Сехри

ман-бегу, родом Персијанцу. "У Силистрији 
је тада укрцано на лађе 40 највећих топо
ва (који су избацивали ђулад од сто до 
триста ока) и 400 ма-њих топовских грла, 
што је нешто раније све било морским бро

довима довучено из Цариграда .97 "У'Кључе
ње Сегедина у 'Организацију дунавске фло
те показује да је тада и Тиси почела да се 

посвеfiује већа патња; раније је флота 
била везана скоро искључиво за Дунав и 
нешто мање за Саву. Податак о пребаци
вању артиљерије са морских на речне бро
дове у Силистрији објашњава улазак .у 

Дунав великих бродова из Цариграда, ко
ји обично нису пловили дубље узводно, у 

сваком случају ле западно од Ђердапа. 

После 1541. године турска дунавска МОР
нарица је била подељена на две команде: 

једна је била надлежна од ушћа Дунава до 

Видина а друга од Видина до Будима. На 
непосредном и сталном располагању дво

јице команданата флоте налазило се по 

десет фрегата и 1.000 морнара. Свака од 

ових капетанија имала је свој сопствени 

корпус војних установа, сервисних станица 

и 'грађанске службе .98 "У то доба азапи и 

мартолоси још увек чине главни део поса

да оних градова у КОЈима је стационира

ла морнарица. На пример, у Бачу је, поред 

43 мустахфиза (посаде у ужем смислу) и 
седам тобџиј а, и даље било 49 азапа и че

тири Србина калканџије.99 

Априла и у првој половини маја 1543. 
пожешки санџак-бег Мурат започео је 

опсаду града Валпова, који су браниле 

хабзбуршке трупе из Шиклоша и Печуја, 

помогнуте од 70 лађа. После ратног саве

товања у Софији (15. маја), операциј ама на 

тој страни прикључио се Ахмед-паша, но

ви румелијски беглербег, ::юоји је најпре 

боравио на обалама Дунава близу Осијека. 

Ахмед-паша заузео је Валпово пошто је 

претходно град обасуо са 3.137 камених 

кугли.1ОО 
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Султан Сулејман дошао је у Смедере
во 1. јуна. Када -су у Београд и Смедерево 

приспеле и трупе из Босне, са далматин

ске границе и из осталог "Илирика", сти

гао је и заповедник дунавског бродовља на 

север од Београда Касим. ПоштО' је кад 

Београда прешао Саву, султан је дашаа 

пад Валпова . 1О1 Двадесет трећег јула тур

ска марнарица под Будимом поздравила је 

одлазак сваг врховнаг команданта, сул

тана.1О2 

Пуна обрта била је битка која се нешто 
Кf~сније те године вадила око Будима. Па

с-ч:е претходних окршаја, турско броДовље 

се укотвила поред десне обале Дунава а 
њено људство ушло је у под грађе и почело 

да вршља. Ту несматреност и опуштеност 

искористила су два команданта на хри

шћаНСКОј страни, те су са неколико стоти
на војника извршили изненадни напад 

с циљем да Османлијама одузму деО' ору
жја а део флотиле отисну низ матицу ре

ке. Падухват је био ризичан за абе стра
не, јер је могао да даведе до потапања 

бродава. Они Турци каји су се задесили на 

лађама, предузели су патребне мере, па су 
Аустријанци били заустављени ватром из 
пушака и стрелама и набачени на обалу. 

Тада је запаведништво над дунавским бра

довима око Будима примио у своје руке 

Персијанац "Улама, који је отпловио сво

јом командантском лађам и тиме навео и 

друге ' ,на узмак. То је хр.ишћанима омогу
ћило да адмах паседну Водену кулу. Прео

крет "ј'е настаО' кад је неки Калабрез из 
Кратона, старешина справа за -бацање про

Јект~ла, прешао на турску страну и .наго

ворио Турке да Водену кулу паврате, па

illTa претходна артиљерију пребаце на 0 -

~TpBa, одакле су се успешно могли рушити 

зидови. Идеју је прихватио евнух Ибра

ХИМ} заповедник азијске коњице, каји је 

онемагућиа допремање воде оним царев

.цима који су се затворили у Воденај кули, 

а који су до гутљаја ваде могли доћи једи

но скупљајући кишницу. "У међувремену, 
Улама је на острво искрцао опсадне спра

ве} које је поверио јањичарима на чување, 

те је платна куле почео да "шиба" кугла
ма, и то све чешће и у гушћим салвама. 

Таквом канонадам зидине тврђаве биле су 

испресецане и .није била сумње да ће азиј
ски јањичари извести препад. Оставши 

без ВQде и пашто -су трупе "У ламе и Ибра
хима преко оштећених зидова већ почеле 
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да се пењу, опсађени хришћани су извели 

Силовити излет из града те су се домогли 

својих бродова, убивши при том многе 
Турке под зидинама. Топови и јањичари 
који су се налазили на острву, успели су 

да потопе 13 поменутих лађа, док су се 
остале дале у бекство. Ту је нашло смрт 

500 хришћанских војника и морнара. Htr:j 
Турци нису много боље прошли - проце.2 
њује се да 'су изгубили чак 3.000 људи. IО3 

Према Хамеровом тврђењу, у јуришу на 
Будим (9. августа) погинуо је турски капе ... 
тан флоте Персијанац Сехриман, иначе 
силистријски санџак-бег. Заједно с њим, 

у јуришу је погинуло са обе стране око 200 
људи. За његовог наследника 'постављен је 

Балтаџи Мохамед-бег, санџак-бег Теке. Кад 
је султан Сулејман у Пешти најавио по

влачење експедиционе војске у Београд, на 

зимовање, на бродовима је за десет дана 
саграђен мост код Петроварадина. IО4 

У току ·следеће зиме бивши београдски 
санџак-бег а тада заповедник Будима, Мех

мец-бег Јахјаоглу, и командант Острогона, 
Хусејин, извршили су у Београду ратне 
припреме за заузимање Вишеграда на Ду_ 

наву. Акција је почела 1. маја 1544. го
дине.105 

Значај београдског морнаричког упори
шта и бродовља уопште види се и по томе 
што су његови заповедници обично преу

зимали команду над северним турским по

седима у Угарској, тј. били крајишници 
према Аустријанцима. Кад је Мехмед Јах

јаоглу (1550) био упућен на нову дужност у 
престоницу, њега је заменио дугогодишњи 

заповедник дунавскогбродовља са седи

штем у Београду, Касим.106 

Мађарски латиниста Никола Иштванфи 
не помиње изричито присуство турских 

ратних и транспортних бродова и понтона 

у акцијама за заузимање Баната (1551). 
Забележио је да је било трупа и из Ца
риграда и из Грчке, али да су главнину 

снага од 60.000 људи у походу дале .војске 
суседних гарнизона - Смедерева, Београ

да и Сланкамена, међу којима истиче мар
толосе и пешаке (морнаричке!) азапе. По

миње и Уламу, да је 14 дана 'боравио у 
Липову пре него што је закључена опсада 
Темишвара. Није искључено да је он на 
Моришу преузео заповедништво броДовља, 
као пре осам година под Будимом. У то 

време хришћани су вештим дејством на 

рекама и уз помоћ локалних рибара упали 

и заузели Сегедин. Плаћени војници, зва
ни хајдуци, покушали су да уз помоfi ри

бара поврате и Бечкерек (данашњи Зре
њанин), дејствујући и на Тиси и на Беге
ју.l07 Велики .недостатак организације тур
ске морнарице у Подунављу био је у томе 

ШТО на Тиси и на Моришу није имала 
стално стационираних ратних бродова, па 

су ту одреди хајдука-пешака имали одре

шене руке. Турске лађе су несумњивО' уче
ствовале у О'свајању Баната од стране Мех

меда Соколовића и то тако што су помоћу 
њих саграђени мостови преко Дунава 'и Ти

се (код тврђаве Бечеја а можда и дру_ 
где)Ј08 Један од тих мостова на Дунаву 
уништио је темишварски капетан Иштван 
Лошонци. 109 

На Сави је турска морнарица била јача 

негО' на Тиси и њеним притокама, али је 
од средине XVI века показивала инфериор
ност у односу на 6рО'довље Хабзбургова

ца у Хрватској. Мала флотила састављена 

од шајки или насада бана Ердедија уче
ствовала је, заједно са -четама на копну, у 

подухвату против турске трговачке варо

ши и речне луке Градишке. У повратку са 
акције оплењен је и град Велика.НО Бро

дови су били присутни и приликом једне 
диверзије из Баније у правцу Босанске 

крајине, приликом неке свадбе (1557).111 

Од похода на Банат па ДО' пО'следње гО'

дине владања султана Сулејмана Беличан

ственог пуна деценија и по протекла је у 

знаку релативног мира на угарским копне

ним и воденим границама. У то време нису 

забележене неке значајније акције турске 
морнарице на средњем Дунаву с наслоном 

на Београд. Упади бродова у дубину не

пријатељске пО'задине били су забрањени, 

те је дунавска флотила мање ... више слу

жила за транспорт, пре свега - пшенице и 

остале хранеl12 и за гоњење хајдука. У 

писму краљу Фердинанду :из Старог Буди
ма (Сикам6рије) од 25. јула 1553. године 

бискуп Антун Вранчиfi је додао да је по

сланству речено, док су чекали лађе из 

Кпмарна, ~a је будимски паша послао 20 
шајки у Београд по ђулад и барут за то

пове; других шест шајки, које су њима 

као царском посланству биле додељене, ДО'

биле су задатак да се из Београда врате у 

Будим натоварене топовским куглама и 

џебан.QМ. На сличан начин су топови и из 
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Будима слати бродовима 1555. године. Пр
вих дана 1559. године опет је Вранчиh за

писао да Турци шаљу Дунавом на границу 

према Будиму огромну количину барутног 

праха за топове и гвоздене пројектиле 

(12.000 комада) за највеће артиљеријске 

направе, од којих је најмање ђуле тежило 

18 а највеће 24 оке ; слати су и аШаБИ, ко

чеви 'и други прибор и предмети сличне 

врсте, неопходни за копање ровова; упу

ћено је и 80-100.000 грубих платнених џа

кова за подизање хумки према зидинама 

опседнутих непријатељских градова и ку

ла, како би, тобоже, напуњени џакови над

висили утврђења и омогуhили турској пе

шадији препињање и упад преко зидова . 

Кад је неколико седмица касније о истој 

ствари писао свом пријатељу Томи Нада
ждију, Вранч:иh је додао да су истим ла

ђама упуhени у Будим и турски ливци 

бомбарда (топова) , и да то све спада у оп

ште припреме да се следеhе године пође 

на Беч.1l3 

Долазак бродова, довоз хране, понтона 

и грађе у Београд био је и тих година за 

западњаке знак да Турци планирају војни 

наступ у 'Угарској. 'У јесен 1558. године 

дубровачка ,влада известила је у два маха 

шланског краља о турским припремама да 

с пролеhа наредне године нападну север

ну 'Угарску; њихова саопштења из Бео

града и Цариграда указивала су да је сви

ма санџак-безима упуhена султанова за

повест да у Београд треба да снесу храну; 

:муниција је веЋ ранијих година била сме

штена у београдским складиштима; све

жег барута требало је још допремити за 25 
барила; ваљало је даље изливати ђулад, 

како би се опремила у Београд; чак су у 

Београд ,слати мајстори-ливци топова да на 

лицу места израде потребна артиљеријска 

оруђа.114 

Београд је у то време био и значајно 

бродоградилиште. О његовој производњи 

1557. и 1558. године сачували су се трагови 
у дубровачкој архивској грађи. Када је 

Мађар Ференц Бебла 1557. године с вели

ким даровима пошао султану да га приво

ли да лично пође на Беч и обрачуна са 

Хабзбурзима, у Смедереву и у Београду 

истоваривали су материјал за градњу мо

стова и ливење топова, а исто тако и за 

градњу лађа. Већ крајем зиме калафати 

су завршавали посао на 85 трирема, с тим 
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што је предвиђено да бродовље у Београду 

треба да се повеh.а на 120 пловних једи
ница. Оволико велики број галија са три 

реда весала за кратко .време могла су тада 

у Турској да саграде 'само цариградска бро
доградилишта, у то време светски позната. 

С ј есени следеhе године опет су Дубровч:а

ни ј ављали хришhанским владарима да се 

за пролеhну ка.1I,шању у 'Угарској већ врше 

припреме у Београду: аргати су стигли из 

Цариграда и Beh. су почели да у Београд 

довлач:е дрво рег fabricare le barche per 
uso del Danublo. 1I5 

Храна је слата у Београд и одатле даље 

на север и северозапад и почетком 60-их 

година. Године 1562. Турци су упуhивали 
пшеницу и друге намирнице према борбе

ним положај има у Мађарској, како река

ма, тако и копном. Слично је било и коју 
годину раније, кад се турска војска бори

ла у Славониј и, кад је житарице у Осијек 

експедовао намесник из Београда. 11 6 Поред 

београдског гарнизона, велика слагалишта 

јестива и других потрепштина имала су и 

нека друга велика дунавска при станишта, 

на пример, Никопољ. Водеhи борбу са 

Османлијама на доњем Дунаву, Мађари су 
1561. године прешли реку код Никопоља и 
спалили пространо подграђе, у коме се на

лазила велика количина жита.117 

На доњем Дунаву, према Влашкој и 

Молдавији, које нису биле обухваhене ми

ром, за упаде често и нису морале да се 

користе лађе, кад би зими ледена кора по

крила пространства око Дунава. Још сеп

тембра 1564. године акерманском санџак

-бегу је заповеlјено да, кад се Дунав зале
ди, са Татарима пређе у Молдавију.1I8 Шај

ке на доњем Дунаву више су се употреб
љавале за гоњење зликоваца и разбојника 

који су располагали лађама; та обавеза 
посебно се односила на флотилу ратних 
бродова са базом у Силистрији. 1I9 Мале 
молдавске гемије ,које су (априла 1565) пре

вазиле у Београд половину натуралног 

данка кнежевине, тј. 50.000 кејла, прима

ле су у Килији само по десет кејла јечма 
за једно путоваље; маја 1566. оне су поново 
пренеле за Београд 20.000 кејла јечма. 12О 

'У првој половини 60-их година прису

ство азапа и мартолоса у средњем Поду
нављу сведочи да је реч о гарнизонима ко

ји су давали борце за пограничне акције. У 
осталим утврђеним местима морнаричка 
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пешадија и ТИПИЧНИ упадачи мартолоси 

већ су били у маљини, јер су се у позадин

ским ТВРђавама радије држали специјали

зовани "браниоци" (МУС'1'ахфизи). У Ерду

ту (1565. године) 12 азапа 'и 8 мартолоса до
лазило ј е на џемад мустахфиза од 24 лица. 
у Бачу се одржао само један азап према 

20 других. Ипак, Осијек , који је био бли

жи ратном попришту и више изложен, у 

посади од 109 чланова имао је 66 азапа . 121 

Од јесени 1565. до султановог похода 

1566. године извршене су велике припреме 
које су се највећим делом односиле на бро

дове. Лађе су прављене у више великих и 

познатих бродоградилишта , као што су то 

била : Силистрија, 1 2~ Рушчу.к,123 Нико

пољ,124 Видин,125 Зворник,12G Осијек и По

жегаl27 а и друга. Прављени су и понто

ни, како би се мостови подизали на њима а 

не на бродовима128 Те године мостови који 

су прављени на Дунаву, Сави и Драви, по

дизани су с тешкоћама због високог водо

стаја peKa. 129 И Београд је представљао ве

ЛИКУ радионицу. Дрво и други материјал, 
потребан за израду бродова и састављање 

!\'lQстова , слати су више пута и са разних 

страна на ставе Дунава и Саве. Лађе са 

захиром и веслачима стизале -су у Београд 
и из Зворника, а овце су допремане наро

чито 'Из Никопоља. 130 

Узводну пловидбу бродова, нарочито у 

области Ђердапа, морали су да помажу и 

турски цивилни функционери, на пример, 

кадије Кучајне, Кладова и Смедерева, пе

ч:ујски кадија и сегедински санџак-бег. По 

Портиној наредби од 8. јуна 1566. видински 
намесник имао је да се побрине да се лађе 
изведу из дунавске Демир-капије и да се 

предају бегу од Коџа или у Београду. Три 

дана касније заповеђено је и кадијама Сме
дерева и Рама да даду довољан број шајки 

Мехмед-хану (из Никопоља) , како би мо

гао извући бродове према Београду. Че
тири дана после тога наложено је и ка

дијама Кучајне, Ресаве и све до Београда, 

са обе обале Дунава, да помогну да се из

вуку лађе. И моравски кадиј а је због брод

ске вуче морао да упути 200 хришhана}31 
Још средином фебруара 1566. године за

повеђено је Бајрам-бегу у Београду да 

поднесе извештај о стаљу бродова и жи

тарица. Три дана касније иаложено му је 

да спреми 1.000 кантара двопека за потре
бе султанове морнарице и за газије које су 

се слале у свети рат. Преко Београда про

лазила је и храна коју је био обавезан да 

испоручи и влашки ,војвода. Двадесет пе

тог маја поново је послата наредба Бајрам

-бегу да пошаље извештај О бродовима и 

јестиву. Двадесет дана .касније намеснику 

у Београду је наложено да преосталу хра

ну утовари у лађе и упути на одреДИLUта 

на северу, уз Дунав. Посебно се морао 

r:набдети будући логор у Земуну, где је 
царска ордија требало да прослави бај 

рам. 132 

Централно збориште флоте за напад 

било је у Београду lJ.1 Смедереву. Ту су 
долазили и бродови са храном са разних 

страна (и из Зворника и Шапца),133 а у 

Смедереву су утовариване лађе које су 
преносиле захиру за Будим. 1М У Београду 

се пекао пексимит за морнаре. 135 Смедерев

ски диздар издавао је шалитру и сумпор 1 З6 

бродовима који су долазили узводно Дуна

вом. Џебана се лађама преносила и у зе
мунски логор.137 У Смедереву су се припре

·мали и бродови за превоз коња и исламске 

војске. 138 Ту су се образовале колоне пон
тона за градњу мостова, на пример, у Ва

радину (маја 1566).139 Смедеревски санџак
-бег давао је налоге за утовар материјала 
који се искрцавао у Темишвару, као и дру

гог прибора за друга пристаништа}40 Бео

градски намесник Бајрам-бег слао је весла

че за шајке-маневарке.t41 Овде су се, као 

и раније, утоваривали топови за транс

порт. 142 Веслачи из Славоније, Срема, из 
зворничког краја и Поморавља такође су 

упућени у Београд.143 Азапи из Београда 

били су задужени за спровођење ПQнтона 
на север.144 

Мањи одреди бродова постојали су и 

другде, те су и њиховим капетанима - у 

Видину,145 Темишвару14U и Пожезиl47 сти

зале поруке да шаљу своје лађе "горе", тј. 

узводно од Београда. Браила на доњем 

Дунаву била је у потпуности изузета од 

припрема за походе на средњем Дунаву, 

јер је њена капетанија била задужен а за 

ствари у Молдавији и ВЈlаШКОј; ти капе

тани сами су пекли и пексимит.1 48 

Чак и гарнизони сасвим близу поп ри

шта акција, на пример, Будим - били су 

обавезни да шаљу људе на градњу лађа и 

на сакупљање хране од сељака. 149 

Према записницима Диванског савета, 

за капетана Дунава именован је 1566. го-

33 
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дине санџак-бег Коџа Или. Њему су сла
ти топови и он их је даље распоређивао и 

отпремао, спремао лађе, био присутан у 

царској ордији приликом саветовања и 

слично.15О Ипак, функција врховног запо

ведника речне морнарице у поречју сред

њег Дунава приликом последњег похода 

султана Сулејмана припала је старом бегу 

ОД Родос а Алипортуку, који је са три га

лије из Црнога мора ушао у Дунав да би 

турске бродове повео у Драву, према си
гетском попришту.151 

Турс'ки бродови из Београда својим 
транспортима ка Драви учествовали су у 

походу на Сигет. Нешто пре тога, до:к се 

још рачунало да ве 'султан иви за Будим, 

турска војска превожена је Дравом низ

водно, ка Дунаву.152 

Не треба испустити из вида да је у дру
гој тревини XVI века и вазални Ердељ био 
у обавези да султану шаље речне бродове 
при походу .на Беч. Познато је, на пример, 

да је Ј анош Запоља послао Сулејману 11 
године 1537. поред 1.200 пеwа'ка и 26 бро
дова . 153 

ЈП Еде.ментu орzанuзацuје ТУРС1<е ре'Ч.не 
.морнарице на Дунаву 

Турска флотила на Дунаву није била 

једина речна морнарица Отоманског цар
ства. Бродови су постојали и на Еуфрату, 

са средиштем у Багдаду, грађење бродова 

(за пловидбу на мору) вршено је и на ре

ци Сахарији,l а лађа, бар транспортних, 

било је и на Дону, те је Мехмед Соколовиli 
и предузео копање канала да споји Дон и 

Волгу. Устројство које -би се тицало свих 
тих речних морнарица, није донесено. Ор

ганизација турске реч не флоте најбоље се 

може пратити на Дунаву, јер је ова била 

и најразвијенија и са најразрађенијим 

функцијама. Ипак, оно што нам је о тој 

организацији познато касније, у XVIII ве
ку па и у другој половини XVI 'столева, 

није постојало или се не може документа

ционо потврдити за XV па и за прве де
ценије XVI века. Изгледа да су се одредбе 
о речној морнарици стриктније почеле раз

рађивати тек 'од 1541. године, тј. од пада 

Будима. 

Касније је постојало више капетанија 

на Дунаву, са строго одређеним Простор-
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ним границама, изворима средстава за 

подмиривање трошкова итд. И раније је 

било више капетанија, али без стриктних 

граница подручја, као командни центри 

броДовља које је постојало и изграђивала 

се на појединим секторима велике реке. У 
југословенсК'им земљама прва так,ва капе

танија успостављена је у Голупцу, око 1460. 
а вероватно и раније, од појаве Турака у 

Голупцу. Одмах, затим, капетанија је 

установљена и у Смедереву, где се она сре

ве 1471. године, а вероватно да је и раније 
постојала. Прва турска капетанија на Ду

наву уопште свакако је формирана у Ви
дину, где су Турци први пут и избили на 

Дунав. Први велики отомански арсенали 

саграђени су на доњем Дунаву, кад су па

дом Килије и Акермана (1484) ти делови 
Дунава дошли под власт Турака; ту је, та
кође, постављена једна дунавска капета

нија . 2 После 1484. године дунавска флота 

се у целини знатно ојачала.3 Од 1541. го

дине све те капетаније удружене су у две 

веће организационе јединице (до Видинэ 

и Видин-Будим) са по десет фрегата и 1.000 
морнара сталне стациониране снаге . Уређе
ње убојне турске морнарице на Дунаву по

чщало је на феудалном систему, тако да 

су подунавс-ки капетани (Београд, Нико

пољ, Силистрија, Исмаил, Исакча, Килија 
и друге) били обавезни да за положај и со

цијалне повластице које су уживали ста

ве Порти на располагање одређени број 
бродова с посадом,4 слично спахијама и 

заимима, кој и су према висини ренте слали 

џебелије у походе. 

Снага једне флоте и ефикасност њене 

организације може се судити и по могувно
сти концентрације бродова. Наведен је вев 
податак да је у Голупцу вев. од првих дана 
отоманске управе у њему увек било спрем

но по 300 лађа за предузимање акциј а. То 
звучи скоро невероватно за ,крај прве тре
liине XV стол ева. На Морави, у близини 
Ниша, у исто време било је концентрисано 

по 80-100 бродива за пребацивање људи 
и коња. Приликом опсаде Београда 1440. и 
1456. године забележено је присуство по 

200 турских лађа. Године 1453. за заузи

мање Смедерева и Београда сакупљено је 

150 галија и 20 дру~их великих лађа. При
ликом султан ових похода против Угарске 

1529. и касније наводи се по 400 и 700 бро
дова, а 1526. године 800 шајки. Највеliи, 
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скоро невероватан податак, изнео је Алви

зе Грити 1529. године, - 1.700 лађа, док 

други тада наводе 700. Разуме се, нису све 
биле за борбу, него 11 транспортне, за пре

лазак трупа и слично. 

После реорганизације која је била из

врroена 1541. године, концентрација бродо

ва се лакше могла извршити и у мирно 

време, јер су капетаније на Дунаву зави

силе од главних .капетанија. На целом про
стору од Будима до Видина главна капе

танија налазила се у Београду. Њен запо
ведник се једноставно звао дунавским ка

петаном. Капетан би био именован од стра

не султана, на предлог санџак-бега или бе

глербега, а 'његово феудално лено спадало 

је у зијамете . Један од најпознатијих бео
градских дунавских капетана био је Дер
Биш-бег, који је на том положају од 1542. 
године. (Он је раније био капетан будим
ског .вилајета). Азапи који су служили на 
шајкама и у обалним тврђавама, као ло

кална војска, налазили су се у власти по

менутих капетана. Они су били организо
вани у џемате, од 40 до 100 људи, са агом 
као старешином. Више џемата чинило је 
оде, чије су старешине биле ода-паше. 

Плаћање азапа и мартолоса вршило се из 

прихода капетанија, тј. ОД промета са оке

ла, од улова риба и слично. У ратним усло
вима целокупна дунавска флота стављана 

је под команду једног капетана.5 

Као што се могло видети, турска дунав

ска флота имала је фу.нкције углавном 

као и друге сличне речне морнарице, с тим 

што је КОД Турака у прво време општа 

употреба морнарице била више нападна 

него одбрамбена. Љена је улога била да 

садеј ству је са копненом војском у комби
нованим акцијама (у шта је спадала и ње

на наглашена транспортна улога) или да 

предузима самосталне акције, пљачкашке 

или диверзантско-обавештајне. У здруже
ним акцијама морнарица је имала подре

ђену УЛОГУ, тј . имала је да помаже копне

ној војсци. Занимљиви су они поДаци који 
говоре о сарадњи у самосталним акцијама 

шајхи и коњице, обично на диверзантско

-обавештајним задацима. Приликом опса

де градова бродови су координирали арти

љерији, тј. сами су служили као топовска 

платформа. Сарадња са пешадијом огле

дала се највише у пребацивању преко река 

пешадијских одељења, посебно у акција-

5' 

ма приликом опсада непријатељских гра

дова. 

Зачуђује рано постојање турских реч

них бродоградилишта и на мањим рекама, 
дубоко у унутрашњости Полуострва, на ко

јима су се изграђивали и тада највеhи бро

дови. То важи, на пример, за бродогради

лиште код Сталаhа и Ниша (пре 1430), за 
градњу трирема и наваца (великих нава) 

на Морави 1456. и 1458. године, за бродо

градилиште на Морави на дан хода од 

Смедерева (1459) које је градило типове 

морских бродова (галије и фусте), за бро

доградилиште ход Вишеграда 1476. године. 
Кад су после пада Београда Турци знатно 
боље стајали у средњем Подунављу, бродо

градилишта су .ницала на разним странама. 

Ипак, градња бродова посебно се везивала 

за шест санџака: нико пољски, видински, 

смедеревски, зворнички, пожешки ЈИ мо

хачки. Како је изгледао рад у таквом јед

ном новом бродаградилишту, о броју рад

ника, о занатима и платама бродоградите

ља, о броју и испорукама разних врста ла

ђа (шајке, паландарије) за Београд, наро

чито у ратним припремама - упознао нас 

је за бродоградилиште у Новом (у бије

љинској нахији, почев од 1538. године, кад 
су тамо радила већ 1.204 радника) Ахмед 
Ханџиh.8 

Врло значајан елеменат тих бродо:r:.ра
дилишта била је и врло брза испорука бро

дова. Нови код Бијељине је за шест ме

сеци био обавезан да преда на употребу 
сто бродова за превоз коња. И београдска 

бродоградилиште је крајем педесетих го
дина у току зимског периода испоручивало 

по више десетина бојних бродова најсло

женије израде (триреме). Такве подухвате 
омогуfiавала је велика економска снага 

Царства и централистички режим који је 

био у стању да изврши хитну концентра

цију материј алних и људских ефектива. 

Та предноС'г Османлијског царства почеће 

да се губи после 1566. године, кад је у др
жави све јаче долазила на видело деком

позиција империје. У чисто техничком 

смислу Турци су постали инфериорни у 
односу на аустријску флоту већ око 1532. 
године и то у вишеструком смислу. 

Позиција Београда у општој организа

цији дунавске фло~е почивала је на стра

тегијском значају Београда у Подунављу. 

За Османлије је то значило коришfiење 
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Дунава и Саве за даље надирање . С обзи

ром на то, да је саобраhајни капацитет Ду
нава и његових притока у то доба био не

исцрпан, Београд је природно са флотом 

која је из његове луке полазила, постајао 

ПОЈIазна Ta<fKa за надираље.6 Могуhности 

дунав ског поре<fја највише су умањивали 

нерегулисани речни токови, кад су надо

шле воде изазивале велика изливања, тако 

да је пловидба по рекама које су личиле 

на ј езера била опасна. 7 

Општи напредак дунавске морнариц~ 

зависио је од изградње концепције о функ

цијама флоте. Те функције су више де
ценија , све до друге опсаде Београда (1456), 
биле сведене на помагање пљачкашког на

чина ратовања. Лађе -су служиле акинџи

јама на граници за пребацивање војске 

преко Дунава и за њихово прихватање 

кад су се враh.али са пленом. Тек 1456. по

казала се њихова употребљивост код опса

де великих тврђава. И касније је удео бро

дова у пљачкашком вођељу пограничних 

борби био наглашен, па је смедеревски сан

џак-бег примао петину плена који би сне

ла ратна флотила.9 Док Турци нису кон

тинуирано држали дунавску обалу, мор на
рица је :мање могла да има задатак да 

обезбеђује реч не комуникације и пловидбу 
У земљи. Она је најпре била више окрену

та непријатељу, узнемиравању љегове по

задине и сигурности бродарења . Тек ка

сније су ·биле наглашене и њене агенде при 

транспорту ратног материјала и хране, 

ангажовању при градњи мостова и за њи

хово обезбеђење у зони операција. 1О Док 
су у гарске лађе већ 1476. године имале у

логу и Iсанитарних возова, тога код Турака 

није било. Оријентисани више на напад 

него на одбрану, Турци ни почетком XVI 
века још не употребљавају пловне објекте 

за запречавање, што су радили Мађари 
још много раније (сплавови од трупаца, ве

зани или nуштени низ матицу, баријере од 

буради, ланци преко реке , подводно коље 

JI слично). Ипак, веft 1456. Турци су преу
зели тактику да острва поред великих твр

ђава употребе као носаче бродске опсадне 

артиљерије. Турци су већ пре 1433. године 
примењивали коњску вучу за тегљење ла

ђа уз Дунав. н Мостове на рекама изван 

ратне зоне нису обезбеђивали бродови не

го стражари-пешаци, слично дербенџија

MaY~ И у дефанзиви и у офанзиви турска 
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речна морнарица на средњем Дунаву има

ла је обавезу да што више онеспособи не

приј атељско бродовље и тако обезбеди 

свој е а угрози противничке комуникациј е. 13 

Употреба флоте директно је утицала на 
типове бродова. Већ је речено да су Турци 

на Дунаву УВОдИЛИ у борбу и бродове са 
Црног 11 Мраморног мора (галије, фрегате, 
фусте). Ипак, од краја XV века већ посто
је специјализовани речни бродови, поде

шени приликама на рекама. То су били 

бродови за превоз преко река људи и КО

ња (дакле, скеле-бродови), лађе за зашти
ту обале и одбрану пристаништа,I .1 за пре

воз житарица, барута или дрва и друге ка

басте робе, за полагаље мостова СИ посебни 
понтони), шајке-маневарке у лукама, 1 5 бро

дови з а гољење лупежа на доњем Дунаву, 

курирски бродић.и, теретни чамци и шај

ке као брзе, нападне лађе. 

Шајка (насада) била је мањи речни брод 

са неколико весала и са два ј едра, оштрог 

гвозденог кљуна, са шајка-топом на прам

цу и можда с прибором за грч ку ватру. 

Веће шајке имале су по 8-20 весала и 
биле су дугачке 10-30 метара а шир ок е 

свега 2_5.16 Шајке за курире биле су ма
ње-више чамци-скифови, за брзу пловид

бу. Нешто веће и са више топова и људ

ства биле су шајке на доњем Дунаву 

за гољење разбојника . Шајке-маневарке 

(cenk~i) вероватно нису имале ј едра него 
само весла и служиле су и у већем бројуl; 

у значајнијим пристаништима, као какве 

водене "локомотиве" за локалну вучу. Ве

ће шајке могле су примити 20 до 50 људи 
а имале су и до три шајка-топа. 18 Једно 

једро висила је на великој а једно на ма

лој катарки. Било ј е нарочитих великих 

шајки, са по 5- 15 једара. Оне су могле 

да имају и по неколико једара (од дебелог 

платна) и у резерви. Велике лађе могле су 

бити извлачене и људском или коњском 

снагом са обала. На великој катарци так

вих lllајки налазиле су се осматрачнице у 

облику Kopne. 19 На горљем Дунаву, при 
узводној пловидби, тешко су се могла ко

ристити једра. 

Неки западни подаци о турским шајка

ма збуњују. Према једном млетачком из

вештају из Цариграда (1533), било је ду

навских шајки дугачких седам а lllИРОКИХ 

девет корака (можда и римских , дакле 

дуплих) . Ти бродови, знатно шири него ду-
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гачки, НИСУ предстаВЈЬ'али брзе и продорне 

пловне објекте, него више артиљеријске 

платформе или скела-лађиuе. Можда би то 

биле шајке које су служиле за одбрану 

лука и обала, односно шајке-маневарке. Да 

су се и шајке употребљав:але као транс

портни бродови, потврђује навод бискупа 

Вранчиhа (1553) да су насаде из Будима 

слате у Београд по ђулад'И барут. Биhе да 

је и самих шајки било више врста и да је 

тешко вршити уопштавања. 

У борбене бродове ·спадале су на Дуна

ву и морске лађе (галије, галеаце, фрегате, 

фусте) довучене у велику реку. Турске га

лије биле су дугачке 33 аршина и имале 
су 19 до 24 клупе за веслаче (са два до три 
веслача). Такав брод је могао да прими 220 
људи и имао је топ на прамцу и више ар

тиљеријских грла са стране. 3абележено је 

и присуство двеју млета-чких галиј а под 

Београдом (1456). Велике и тешке галије 

(galeace) звале су се калите. Фрегате су 

припадале лаким лађама плитког газа са 

десет или 17 веслачких клупа. Фрегата је 
могла примити 80 левента-hТорнара.2О Истом 

'l'ипу ·бродова припадале су и 6рзопловне 

фусте, мањи гусарски бродови, који су на 

Дунаву (1526) примали по 30 људи. Турци 
су на Дунаву имали и тип великих и те

шких фуста, које су западњаци називали 

фустаде (1529) ." Већ су фусте на Дунаву 
имале заповеднике у лицу поморских капе

'гана (рајсева). 

Баркама су тада називани пловни објек

ти вени од данашњих барки. Мале барке 

примале су (1526) по десет људи. Велике 
аустријске барке (1529) могле су да укрца
ју по стотину лица. Били су то јачи и те

жи бродови, чија се основна вредност са

стојала у снажној топовској ватри. Неке 

од тих великих аустријских барки могле 

су да понесу и 25 топова. Уопште, Аустри
ј анци су имали мање бродове на весла, али 

су им бродови на ј едра били веhи него 

турски, па су и шајке биле снажније и 

с јаком артиљеријом. На ову су Европља

ни увек више обраhали пажњу него Осман

лије. Роду барки припадали су и "месапи" 

који су примали по 24 човека. Сличне су 

биле и лађице "плат", грађене на Дрини 

(1476).22 

Остале врсте лађа, које се у то доба 

среЋУ на Дунаву и његовим притокама, то 

су транспортне лађе и лађе-топовњаче. То 

су често били преправљени трговачки бро

ДОВИ на једра. Таквих 200 лађа на једра 
упуhено је (1526) у Дунав из Цариграда и 
са Црног мора. Те лађе су чиниле веhину 

у турској морнарици :на Дунаву у време 

похода. Податак из 1528. године је ИН

структиван: на 500 шајки ишло је 400 дон

база (теретних лађа) и 700 транспортних 

бродова из Цариграда. Уопште, лађе које 

су стизале из Мраморног и Црног мора, у

колико нису биле галије, фрегате и фусте, 

биле су транспортне лађе. Насаде су биле 

искључиво бродови Подунавља. 

Паландарије (атгемиси) служиле су за 

пребацивање коња. Оне које су биле изра

ђиване у Новом (код Бијељине), биле су 

дуrачке 21 аршин.23 

На прамцу и са стране налазиле су се 

рампе са алкама, за које су привезивани 

коњи.24 Пред поход 1527. године бродогра
дилишта у Зворнику, Смедереву и Видину 

добила су поруџбину да ,саграде 400 таквих 
лађа. 25 Оне се среЋУ и на морима, дакле -
нису само дунавске, али су тамо морале 

бити нешто веће. Теретних лађа, донбаза, 

било је две врсте - са покривеним скла

диштем и без њега.26 Треба претпоставити 

да су и лађе-житарице и оне за пренос ба

рута имале какав заклон (кров). Бродови 

за превоз топова звали су се чете-каици. 

И. Х. Узунчаршили помиње још неке спе

цијализоване бродове на Дунаву сличне 

шајкама ,на пример, патролне (актарма).27 

Постојали су и товарни чамци, прављени 

дубљењем де5елих стабала из славонских 

шума, пОштО би се таквим деблима одсекле 

гране; у таКВИl\I "лађама!< могло је, по Ев
лији Челебији, стати чак хиљаду товар а 

јабука .28 

Турци нису обраfi.али нарочиту пажњу 

дрвету, него су за прављење бродова упо

требљавали сваку 'ВРСТУ материјала. Сеча 

грађе обављала се у најближој околини 

бродоградилишта, те се није могло пазити 

на избор. То је обично било тврдо дрво 
(храстово, буково, церово, јасеново). Оно 
је само на први поглед било погодније, а 

његова се велика слабост састојала у томе 

што је лако пуцало и брзо се сасушива

ло. Аустријанци су радије употребљавали 

јеловину (чамовину), дакле - мекано дрво, 

али кој е теже пуца и до извесне мере упи

ја влагу (хидроскопно) те не пуца. За сечу 

дебелих дасака од смреке постојале су ве-
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лике пиле, покретане воденом снагом. И 
Турци су користили чамовину, те су такве 

пловне објекте називали "чамџи" (јелов), 

од ког термина долази и наша реч чамац. 

Лађе ·од меканог дрвета биле су трајније, 
јер су мање пуцале. Док су дубровачки 

бродови (рађени и од тврдог дрвета), боље 
г-рађени и могли остати у употреби пуних 
40 година, век турских дунав ских лађа, 

грађених кампањсКiИ и без избора дрвета, 

рачунат је (према подацима за XVHI век 
- Радмила Тричковиh)са 7 до 8 година, 
'с ре;t\ЮНТОМ након четири године. 

То је био један 'од елемената техничке 

инфериорности турске дунавске морнари

це. Задржавање гломазних бродова на ве

сла (калите, фустаде) па и великих транс

портних бродова на једра (наваце), који су 
давно изашли из употребе код ломорс,ких 

народа, водило је и навигационој инфери

орности. Слаби}а артиљерија чинила је 

турску дунавску флоту и мање убојном. 

Најзад, Мађари и Срби, шајкаши, свака

ко су располагали и већом навигационом 

вештином29 и били бољи тактичари при 

пловидби и У окршајим'а, не само у нападу 

него и у одбрани. Хришћанима је на руку 

ишла и сама река, јер су о.ни долазили 

низводно, тј . С већом брзином и жестином 

удара. Довођење јањичара на дунавске 

бродове као да би сведочило да су се Тур

ЦИ више поуздавали у пешадијску борбу 

прса у прса на привученим бродовима, а не 
у своју артиљеријску ватру и у своју на

вигациону тактику. Можда су им зато и 

неке шајке биле тако широке, да се ство

ри простор за пешадијски окршај, а ве

роватно су зато тако много употребљава
ли и скеле-лађе, посебно у 'одбрани. Посто

јао је, дакле, један раскорак у турск,ој ду

навској флоти - општа тактика је била 

нападна, а бродови су били дефанзивни. 
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Нишанџи наводи да је Али-бег Михалоглу 
1435-46. извео упад у темишварски крај и да 
се одатле вратио са великим бројем робља; и 
султан је организовао инкурзију у Угарску са 

правца Видина исте 839. године по Хиџри; сле
деће 1436--7. године диверзију је спровео и у 
областима града Београда, одакле се вратио 
са богатим пленом (М. Губоглу-М. Мехмет, 
Cronici turce~ti privind tarite тотаnе, vol. 1, 
Bucare~ti 1966, 292). Ова акција, а нарочито 
пребацивање робља преко Дунава, није се 
могла извршити без бродова. 

5 Ј. Радониh, 3аnадиа Европа u баЉ1Саuс1СU 
народи npeJla Турцима у првој nољовини XV 
ве1Са, Нови Сад 1905, 79; С. Ћирковиli, Голу

бац, 17- 8; О. 3иројевиh, Турско војио уређе
ље у Србији 1459- 1683, Београд 1974, 42. 

6 с. Ћирковиli, Гољубац, 26. 
7 о. Зиројевић, Турско војио уређеље, 44; 

Д. Јовановиh, БеоzрадС1Са тврђава, Pdlг"/W. nро-
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шљост Београда, Београд 1954, 22; Гл. Елезо
вић, Поход Мурата II иа Београд 1440, Исто, 
60. - Hamer (Geschichte des Osmanischen 
Reiches, В. 1, Pesth 1834) пише у вези с ТИi\iI 
ПОХ'ОДQМ: "Више од стотину бродиhа крстари
ло је реком." 

8 О. 3иројевић, ТУРС1Со војио уреЬеље, 46. 

{Ј А. Olesn'icki, МЉаЛо Silagi i srpska ае
spotija, Rad JAZU 276, Zagreb 1943, 679. 

10 F. Babinger, Мећтеа ает ЕтоЬетет unа 
seine Zeit, Mi..inchen 1953, 53. 

11 Ј. Радониh, Западна Европа, 261-2. 

12 N. Iorga, Motes et extraits роuт servir а 
l'histoire des croisades аu хуе siecles Н, Paris 
1899, 404-5; (Бuсагеst 1916), 107; Ј. Радониh, 
Заnадuа Европа, 193. 

13 с. Ћирковиh, Гољубац, 21. - Бродови из 
Црног мора упућени су под Београд (Antonii 
Bonijinii Asculani Rerum Hungaricarum аесааев 
Ubris XLV comprehensae аЬ origini gentis аЬ 
аnnит MCCCCXCV, editio septima, Lipsiae 
1771, 494-500). - Види и: Гл. Елезовиh, Тур

ски извори за историју Јуzoсљове1ia, Браство 

XXVI, Београд 1932, 76-7 (Ашик-паша Заде: 
многе турске лађе потонуле у борби), 97 (Дур
сун-бег: страшни топови, азапи искусни мор

нари; повезани угарски бродови пуштени низ 

воду; повлачење турских бродова пред дво
струюо веhим бројем угарских.) 
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14 Г. Елезовиh, Поход Мех.м.еда II Осваја
'Ча па БеО'lрад, Рат1Ш np01.U.J1,OCT БеО'lрада, Бео
град 1954, 57, 5g (наводи се 5.000 уместо 500 
погинулих Турака); Нашmег, GOR 1, 442ј М. 
Guboglu - М. Mehmet, н. д., 454; L. Pastor, 
H istoire des Раре depuis [а fin аи. тоуеn dge, т. 
П, Париз 1925, 37-3. - Према традицији коју 
је забел'ежио Андрија Качиh-Миошиh, према 
Турцима је било 160 угарских лађа (Djela Аn
drije KaCica-Мiоsiса, ргјргетјо Т. Matic, knj . 
1, Stari hrvatski pisci XXVll , Zagreb, JAZU, 
1942, 328). 

- Babinger (Мећтеа ает ЕтоЬетет, 46) пи
ше о турској флоти под Београдом: "Стога је 
наредио Мехмед П да се, наводно, направи 

око 200 лаких лађа, а можда и само 60 барки, 
које су доведене уз Дунав до Видина, где 
су се окупљале. Веhи бродови употребљени су 
за допремање воденим путем тешких пос ад

них оружја." 

15 Ј. W. Zinkeisen, Geschichte des osmani
schen Reiches in Еuтора, II ТеН, Gotha 1854, 81, 
82, 83, бел. и, 86-7. - О коришhењу угарских 
бродова види: Histoire ае ta Hongrie des ori
gines d nos jours, Rouanne-Budapest 1976, 146. 

16 В . Макушев, Исторuјскu cnoJtenuoцu Ју
жnuх Сл.овеua и О'КОл.1tuх народа из uталијаn
С'Ких архива и библиотека, књ. II, Београд 
1882, 110-11 (10. VII 1456); пре повлачења 22. 
јула пре подне турске лађе су заист.а спаље
не : Ј . Калиh-Мијушк,овиh, БеО'lрад у средње)!. 
веку, Београд 1967, 159. 

17 F. Babinger, н. д., 146-49 (три галије су 
потопљене, четири друге са опремом заплење

не), 183 (два брода на Сави су уништили .. про
сти људи", два друга су заплењена а неколи

ко 'их је изгорело). - Венецијанци су вев. 12. 
августа 1456. писали о победи над турским ла
ђама под Београдом. (Acta Albaniae veneta 
saecotoruт XIV et XV, Josephi Valentini labore, 
t. ХХIп, Mtin'lchen 1976, 158). 

" М. Ј. Динић, Грађа II, 103-5; Schwandt-
пег, Scriptores Hungarorum Н, 365. 

10 Ј. Калиh.-Мијушковиh, н. д', 143-4. 
20 ИСТО, 138, 147, 155. 
21 V. Кlајс, Povijest Hrvata od najstarijih 

vremena ао svrsetka XIX stoljeca, knj. IV, Za
greb 1975, 20, 21. 

22 В. Макушев, н. д., Н, 216. 
23 ХИСТОРиЈски архив Дубровника, Lett. 

Lev. XV1, 11 4ј Gelcich-Tha1l6czy, DipZomata
r ium relationum reipubticae Ragusanae сит 
regno Hungariae, Budapest, МТА, 1887, 602; Б. 
Храбак, БеО'lрад 'Као nристаnиште и бродО'lра
диJl.иште у XV, XVI u XVII ве'Ку, Годишњак 
града Београда V (1958), 45-6. 

24 В. Макушев, н. д., 219 (13. V 1458). 
25 V. Klaic, Povijest Hrvata IV, 24. 
26 В. Макушев, н, д" 221-2. 
27 Исто, 223, 
28 Ј. W. Zinkeisen, н. д. 168-9; F. Babinger, 

Mehmed der ЕтоЬете, 219 и 222. 
29 Ј. W. Zinkeisen, н. д. П, 381, - На по

четку акције Дунав је био под ледом, те је 

упад обављен без бродова- (Г. Елезовиh, Тур
с'Кн извори, 82). 

30 Ј. F. Hertzberg, Geschichte der Byzanti
nет unа des Osmanischen Reicll.es bis gegen 
Еnае des XVI Jahrhunderts, Берлин 1883, 630. 

31 Исто, 633; Ј. W. Zinkeisen, н. д, П, 386. -
Нешто касније турска дунавска флота боље је 
помогла турске трупе приликом похода на 

Молдавску (В. Клаиh, н. д. IV, 127). 

32 В. Клаиh, н. д., IV, 120, 12-1 , 123, 135, 185. 
33 М. Ј. Динић, Гра!>а Н , 87 (Извештај јед

ног дубровачког трговца из Трепче, о чему је 
дубровачка влада 6. априла 1476. известила 
млетачк·ог дужда). 

34 А. Ивиh, Историја Срба у У'lарс'Кој од 
пада С .. чедерева до сеобе Срба под Чарнојеви
ле .. (1459-1690), Загреб 1914, 9- 10; Шабац у 
прошлости 1, Шабац 1970, 101 (С. Ћирковиh). 

35 А. Ивиh, Исторuја Срба у ВојводU1Ш., 
Нови Сад 19'29, 22. - Те године је смедерев
ски санџак-бег са 4.000 бораца отишао да пле
ни темишварско поље, ту ј е његове упадаче 

дочекала' и прогонила до Дунава угарска вој 

скај на обали реке срећНО су наишли на бро
дове који су их као бегунце пребацили у Ср

бију (Апtoпii Bonfinii.. R erum H ungaricarum 
decades, V, Lipsiae 1771). 

36 В. Макушев, н. д., П , 238 (у писму Ма
тији Корвину 15. VIII 1476). 

37 F . B abinger , Мећтеа der ЕтоЬетет, 383, 
384. - Транспорт ескадре олуја је захватила 

још у Црном мору, тако да ниједна лађа није 
доспела на ушће Дунава (Ј. W, Zinkeisen, н, д . , 

11, 383). 

38 К. Јиречек, Историја Срба, књ. 1, Бео
гра'д 1952, 412; А. Ивиh, Историја Срба у Вој 
водини, 12; Lj. Tha1l6czy, Povijest Јајса 1450-
1527, Zagreb 1916, 117 (победа lНаса'Д!ИС'11а), 113 
(ту,рск·о прела'жење преко Саве и Драве због 

сушне зиме). 

39 Б. 'Вурђев, Исnиси из дефтера за Бра
'Н.и'Чево из XV ве'Ка, Историјски гласник бр. 
3-4/1951, 96-7. 

40 О. Зиројевиli, С .. кедеревс-к;и са'Н.'Џа'К-бе'l 
Али-бе'l Мuxа.n.о'lЛУ, Зборник за историју Ма
тице српске IП, Нови Сад 1971, 15 .. 

41 Ј. Калић-Мијушковић, н, д" 198-9. 

42 В. Кла.ић, н. д. , IV, 170. 
43 Ј . W. Zinkeisen, н. д., Н , 502. - Бони

фације наводи како је султан Бајазид маја 

1491. године наредио да се 200 трирема из 

Мраморног мора пребаци у Црно море а за
тим у Дунав, желев.и да ти бродови дејствују 
на Сави и пруже подршку трупама из Босне 
(AntQnii Bonfi.nii ... Reruт, 722). 

44 А. Olesnicki, Jos о licnosti f)erze rez АИје, 
Zborh-ik Zia narodni zivot !i оЫсаје Ј'uzпih Sla
vena XXXIX, 2. Zagreb 1934, 37. 

45 ЗИМИ 1512. године престолонаследник 

Сулејман повео је поход преко доњега Дуна
ва ка Акерману, али много му је војника 
умрло од студени (Магјпо Sanuto, Diarii XIIl 
- у даљем тексту: MSD -, 5'21 од 27. П 1512). 
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БОГУМИЛ ХРАБАК 

'" MSD Х (1883) ОД 28. ј уна 1510. 
41 MSD XXVIH, 596, Андерера СануДо из 

Никозије 9. септембра 1520. брату Марканто
нију . 

48 О. 3иројеВИћ, Турско вој1Ю уреЬење, 233. 
49 Hayati Tezel, Anadolu Tiirklerinin deniz 

tari11i, I stanbul 1973, 38. 
;;0 MSD ХХХЈ (1886), 240 од поклисара Ми

нија из Цариграда 8. V 1521. - Са Понта ДО" 
шле су биреме: Brutus Јэпоs Mihaly, Magyar 
H istor iaja 1490-1552, kбzli T oldy Ferenc, II 
kotet, МНН, SCl'ip tores ХIII, Budapest, МТА. 
1867; М. Ј. ДИНИ!;, Гpa~a П, 105. 

:J L Hayati Tezel, 138. 
52 Ј. Калић-МијУШКОВИћ, н. Д., 244. 
5а Х. Иналџик, Ос.маnсnо царство, 207-8. 
м Р. СамаРЏИћ, СУJl.еј..и..а1l. и Роксола'Uа, 

Београд 1976, 51 и 67. 
55 Гл . ЕлеЗОВИћ- Г. Шкриванић, Пад Бео

zрада под турску вл.аст 1521. zодu'И е, Ратна 
прошлост Београда, Београд 1954, 67, 70, 72--3, 
75; О. 3иројеВИћ , Турско војuо ype~eњe, 233 
(лађе за мост) . 

5(; Гл. ЕлеЗовић-Г. Шкриванић, Ка'Ко су 

Турци ПОСJl.е о"ttше опсада заузели Беоzрад, 
Београд 1956, 36-7, 57. 

57 Ј. Калић-Мијушковић., н. д., 254-5, 256, 
258. Б. Храбак, Мостови под Беоzрадо.м у XVl 
и XVII веку, Годишњак града Београда ХХ! 
(1974). 

58 Евлија Челеби, Путопис. Одломци пу
товања по југословенским земљама, превео Х. 
Шабановић, Сарајево 1967, 73-4. - Евлија је 
за пазио да 1456. године турска флота није 

потпуно пресекла снабдевање Београда са у
гарских страна (Исто, 71). 

50 Евлија Челеби, н. д., 73. - Султан се 
код Шапца пребацио бродом, јер ј е надошла 
река онеспособила мост (Шабац у прошлости 1, 
Шабац 1970, 120). 

6U Ј. Hammel·, H istorija turskog osmanskog 
carstva, издао Н. Смаилагиh., књ. 1, Загреб 
1979, 346. 

п 

1 У. K1aic, Povijest Hrv ata, knj. ПI , dio 1, 
Zagreb 1911, 147. 

2 F. Braudel, La M editerranee et Ze m onde 
mediterraneen d l' epoque de РћiИрре П , ed. 2. 
Par is 1966, 175- 6. 

3 Р. СамаРЏИћ , Сулеј.мmt и Роксол::ша, 
Београд 1976, 113 и 109-1 0. 

4 Шабац у прошлости I, Шабац 1970, 201 
(О. Зиројевић.). 

5 MSD ХХХПI, 337 (резиме писма дуке из 
Кандије од 17. V 1522). - О транспорту трупа 
и слању бродова у БеОIlрад као и о борби про
Тiив ђаура види и: М. Guboglu- M. Mehmet, н. 
д . , 431 (Mehmed Ып Mehmed). 

6 MSD XXXIV, 238 (2. V 1523) и 133 (9. [У 
1523). 
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7 А, Ивић, Историја Срба у Војводюиt, 57 ; 
Д. Поповић. , Срби у Војводи'Иu Ј , 122. 

8 MSD ХХХУII , 176. 
9 Р. Самарџиh , н. д ., 288. 
1(1 MSD XLI, 759 од 21 . V 1526, вест од М. 

БУЧИНЧИћа из Дубровника од 21. V 1526. - И 
Петар БаКИћ донео је Томорију вест да Турци 
чине велике припреме да исте године освој е 
Будим; у Београд је већ приспело 30 кола са 
справама за изградњу моста (А. Ивиh, Срби у 
ВојводЩt1.t, 61). 

11 MSD XLI, 94 (13. IП 1526), 95 (5. II [526), 
223 (Рим, 21. [У 1526) , 408 (ЬајЈ , 11. V 1526), 410 
(bai1, 30. [У 1526), 532 (9. У! 1526), 739 (27 . У! 
1526). - Наређење смедеревском, зворничком 
и видинском санџак-бегу да граде бродове за 
транспорт преко река (о. Зиројевић, Турс'Ко 

војuо ype~eњe, 232). 
12 Ј. H ammel', Geschicble des osmanisclten 

Rei ches lП, B udapes t 1830, 55-6; Витковић, 
Прошлост, установа u сnо~ltе'Иицu уzарс'Кuх 
краљевских шај'Каша, гласник СУД 67, Бео
град 1887, XXXV. - Марино Санудо наводи 
скромније цифре: у бео градској луци саку
пило се 50 лађа , галија, фуста и паландари
ја; кад је султан прешао Саву, на Дунаву 
пред Београдом дочекало га је доста Фусти и 
барки (В. Храбак, Беоzрад као пристаnиште, 
44). 

13 Г. Витковић, н. д., XXXV. 
14 M SD ХLП, 547 (15. [Х 1526), 439 (26. VП 

1526), 561-2 (14. VIП 1526), 648 (15. [Х 1526). 
Види и: Исто, 349. 

Ј5 Евлија Челеби, н. Д . , 5Н, 512; Р. Самар
џ иh, Сулеј.ма'Н., 310. - Срем је 1526. и 1529. r o
дине заузима н ради ·обезбеђења воденог пута 

(1. Mazuran, T urska osvajanj a и Sravoniji, 1526 
- 1552, Osjecki zbornik УЈ, 1958, 96). 

16 А. Ивиh, Историја Срба у Војвод'нни, 
67. - Надбискупски град Острогон спасио је у 
јесен 1526. хајдук Михаило Нађ (Р. Самар
ЏИћ, Сулеј.w.аn, 310. 

17 MSD XLII, 606 (септембар 1526) , 754; 
XLIII, 107, 225, 277, 225; Hammel', GOR II (Pesth 
1834), 54 (два топа представљала су трофејно 
оружје задобиј ено од Турака под Београдом 
1456.); Б . Храбак, Беоzрад као пристанuште, 
43~. 

18 MSD ХLП, 347 (од поклисара у Цари
граду Пјетра Зена, 16. VП 1526). 

19 мед XLVI, 423 (од децембра 1527); 
XLIX, 72 (вицебаил из Цариграда 16. IX 1528) . 

20 Б. Храбак, Беоzрад пао nристанuште, 32. 
2 1 О. Зиројевић, ТУРС'К.О војно уређеље, 232. 
"" Б. х.рабак, Беоzрад као прнстаnиштс, 32. 
23 Е. Laszowski , Monumenta Habsburgica I, 

Zagl'eb 1914, 151; О. Зиројевић., Турска утвр
Ьена .места па подручју даnашње Војоодиnе, 
Славонuје tt Бараље, Зборник за историју Ма
тице српске XJV (1 976), 105, 110, 113, 118. 

24 А. Ивић, Историја Срба у Војводи'Ии, 
100. 

" MSD LI, 69, 74, 192, 311. 
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26 N. I sthva1nfy, H istoria Regni Hungari ae 
post obltum gloriosissimi Mathiae Corvini regis, 
Vien nae-Pl"age-Tergesti 1758, 98-9; Војводина 
1 (зборник радова, Нови Сад 1936, 184, Д. по
повиh). 

27 Наттеl", GOR 1I (1834), 70. - Иштван
фи (Н Д . 171) наводи да је заповедник султа
нових бродова под Београдом 1529. био С.ре
мац СебаС1'ијан Системије. 

28 Hammer, GOR III (1830), 77; Б. Храбак, 
Беоzрад 'Као nрuста'liuште, 41. 

211 F . Ra~ki, l zvodi za jugostavensku poviest 
iz dnevnika Marina mt. Sanuda za g. 1526-
1533, Starlne JAZU XVI, Zagreb 1884, 234, 239; 
Б. Храбак , Беоzрад 'Као nр1tстаU1(·ште, 41. 

зо MSD LI, 582 (19. I X 1529); LII, 93 (мле
тачки извештај из Басана од 31. Х 1529). 

31 N. I sthvanfy, н. д., 100. - Ренесансни 

историограф Pavle Ј'оујо 'забележио је да су 
Турци изгубили доста бродова и много људи 
са њих, док се V:olfgang Odel' (alias Volf На
gen) вратио у Пожун, изгубивши мањи број 
лађа; остатак турске флоте рушио је прео

стале мостове (La seconda parte deU' I stor ie 
del suo tempo di monsignor Paolo Giovio, Ve
netia 1555, 164). 

з2 MSD LП, 143 (19. Х 15'19), 202 (4. Х! 
1529), 226-7, 371-2; Ф. Рачки, н. н., 155. 

33 N. I sthvanfy, н. д., 98- 99 и 94. - Вести 
пристигле у Венецију наводиле су и 12.000 
чланова екипажа тадашње турске дунавске 

флотиле . 

34 Р. Самарџиh, СУАеј.м.а'Н., 436. 
35 N. I sthvanfy, н. д., 103. 
36 MSD XLII , 114, 2-36, 237. - Оштеhени 

наеади на које су се укрцали Турци : Исто, 
233. - Турци су, наводно, ухватили све лађе 
краља Фердинанда или су их потопили И 

оштетили (MSD LII, 202). 
37 La s,=cG~a part'e dell' I storie det suo 

tempo di monsignor P aolo Giovio, Venetia 1555, 
164. 

.ээ Р. Самарџиh, СУJtеј..чаn, 443. 

39 MSD LII, 315-6, 453-4. 
40 MSD LIII, 236 (24., 25. V 1530), 346 (30. 

VI 1530). 
41 N. I-sthvanfy, н. Д., 106. 
4~ Рачки, н. н., 171; MSD LIV, 186. 

43 MSD LIV, 187 (19. ХП 1530), 205 (30. ХП 
1530), 210- 1 (17. ХП 1530), 204 (30. ХП 1530). 

44 N. Isthva:nfy, н, Д., 108; Б. Храбак, Бео
zpad пао nрнста'Н.uште, 41. 

" MSD LIV, 354 (21. ПI 1531), 477 (11. VI 
1531). - На сабору у Регенсбургу се очеки
вало да ће султан ·из Београда кренути Ду
навом и да ће на лађама понети убојне спра

ве и други ратни материј ал (N. Isthvanfy, н. д., 
108 ; Б. Храбак, Беоzрад 'Као nрuстаn'Нште, 41 ). 

46 MSD LV, 213 (Рим, 25. Х! 1531). 

47 MSD LV, 413-4 (Пјер Зено, поклисар и 

вицебаил, у ЦЗ:РИ!lраду 18. ХII 1531). - На 
хришванској страни постојале су концепције 

да за наступ против Турака. управо треба ис
КQРИСТИТИ Дунав и изненадити Турке при при
премама за поход на средњу Европу (DeU' hi
storia u niversale dеИ' origine et imperio de 
Turc}ti, raccolta da F. Sansovino, parte 1, Vene
t ia 1560, 81 (eplstol'a contra gl'infide1i B artolo
теа f>urdeviCa austrijskom nadvojvodi Maksi 
mШјапu). - 'Dреба напоменути да су аустр~иј
ски посланици, гроф Ногарол и Ламберг, по 
urгo није О.ИЛО могуве да путују Дунавом, к.ре
'Нули бродом Оавом до Београда. Са султа'Ном 
су се сусрели у Смедереву (N. Isthvanfy, н. 
д., 109). 

48 MSD LV, 528 (намесник .из Удина 21. II 
1532), 617 (11 . IП 1532, у Већу умољених у Ве
нецији). 

48 MSD LV, 659 (5. ПI 1532, Регенебург), 
664-5 (Трст, 17. III 1532), 672 (21. III 1532, Уди
не), 555 (Рим, 23. П 1532), 580 (24. П 1532), 598 
(из Рима, 17. III 153'2). 

50 MSD LV, 591 (Задар, 2. ПI 1532), 593 
(Шибеник, 21. II 1532), 633 (Шибеник, 26. II 
1532). 

51 MSD LVl, 963 (тршћански бискуп 15. IX 
1532). - Обавештења која су стизала у За
дар и Шибеник о султановим намерама да по
ход води преко Хрватске нису била измишље

на. На ратном саветовању коме су присуство

вали заповедници свих копнених и поморских 

снага и родова оружја, дат је предлог о на 
ступању преко Штајерске; међутим сам сул

ТlaH ј е скренуо пажњу да би био тежак и о
пасан прелаз преко Драве и Муре, да у Сла

вонији постоје многобројне баруштине и да 
је пут Дунавом на Будим краћи и без оних 
тешкоhа за камиле и коње као проход кроз 
шуме и планине . Познати савремени меди

теранист Фернан Бродел, такође, каже да су 

водени путеви у 'Угарској нудили Турцима 

највеће могуhности наступа, нарочито пут 
Дунавом у ратовима 1529. и 1532. године (F. 
Braudel, L a Mediterranee et [е monde mediter
таnееn а t'epoque de PhiHppe Н, ed. П, Paris 
1966, t. П, 175-6) . 

52 N. I sthvanfy, н. д., 109. - Санудо пише 
да су Турци ' довукли храну Дунавом и Савом 
(Б. Храбак, Беоzрад као ЖUТ1Ю тржuште и 
жuтарство шире беоzрадске О'КОАиnе у XVI 
ве'Ку, Годишњак Музеја nра·да Београда IV, 
1957, 61, бел. 4). 

63 MSD LVI , 25, 30, 58, 82. 

64 Исто, 157 (маја 1532, 'Удине). 

55 Исто, 5106 (Шибеник, 26. VI 1532), 412 
(Једрене, 20. V 1532). 

56 Исто, 425 (Регенсбург, 10. VI 1532), 506 
(26. VI 1532), 607 (Регенебург, 23. VП 1532), 708 
(урбинск.и вој вода). - Један извештај поред 

десет великих галија помиње 1.000 насада 
(Исто, 667). 

67 Исто, 716. - Почевши од похода 1532 
турске трупе су се преко великих панонских 

река пребацивале 'мостовима, јер код Турака 

лађица на Дунаву и њеним притокама никад 

није било довољ'НО (Б. Храбак, Мостови, 7). 
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58 MSD LVI, 721 (Cedad, 6. VПI 1532), 763 
(Jedrene, 8. VПI 1532), 798 (Rim, 12. VПI 1532). 
767 (Pozun, 31. VП 1532), 745 (Udine, 12. VIП 
1532), 779 (13. VIII 1532, Verconi). 

59 N . Isthvanfy, н. д., 110-11. 
60 MSD LVI, 866 (Regensburg, 21. VПI 1532), 

817 (Mi1ano, 18. VПI 1532), 872, 1010 (Udine, 26. 
ЈХ 1532). 

61 Исто, 905 (Udine, 5. VIП 1532), 926 (Re
gensburg, 30. VПI 1532), 1013 (8-13. ЈХ 1532), 
982 (15. ЈХ 1532). 

62 MSD LVII, 26 (Rim, 29. ЈХ 1532), 43 (Udi
пе, 4. Х 1532). - Координација је постојала и 
на друrим секторима: један мост на Сави, на 
пример, чувало је у јесен 1529. године 1.000 
коњаника (F. Racki, п. п . , Starine XVI, 150-51). 
51). 

63 N. Isthvanfy, н. д., 113-14. 
64 La seconda parte dell' Istorie del suo 

tempo di monsignor Paolo Giovio, 247. 
65 АnnаН d'Itatia dal princio deH'era volga

те sino аН' аnnо 1749, compilata da L. А. Ми
r.a-tari, t. XIV, Napoli 1758. 

66 N. Isthvanfy, н. д., 117, 118, 129, 132, 135, 
136. - Од 1538. У Дубици 'су се налазили мар
таласи (И. Мажуран, Tursko osvajanje, 109). 

67 Е. Charriere, Negociations de la France 
dans le Levant, t. I , Ne\v York s. а., 324. 

68 А. Ивиh, Истор~tја Срба у Војводинu, 
129-30; А. Ивиh, Сnомеuици Срба у YzapcKoj, 
Хрватској и CJLaBO?Luju, део I, Нови Сад 1910, 
148. 

69 V. KlaiC, Povijest Hrvata V (1973), 144. 
70 Х. Шабановиh, Турски извори за исто

рију Беоzрада, КЊ. I, Београд 1964, 139. 
71 О. Зиројевиh, Турско војно уреЬење, 114. 
72 А. Ивиh, Историја Срба у Војводини, 

141-42. - Године 1566. забележена је и гра
дња бродова на Драви (Г. Елезовиh, Из цари
zрадских турских дефтера Mibime defteri, 
Беоnрад 1950, стр. 407; 115 - 1892. 

73 В. Клаиh, Повијест V, 158. 
74 -Gios. Наттег, Storia det'impero osmano, 

t . Х, Venezia 1830, 486-7. 
75 N. Isthvanfy, н. д., 136. 
76 А. Handzic, Izgradnja lada kod Novog па 

Savi и XVI vijeku, Prilozi zaorij-entalnu fi101o
giju ХХII-ХХПI, Sarajevo 1976, 90. 

77 М. Guboglu- M. Mehmet, Cronici, 263-4 
(Mustafa Dielalzade). 

78 Р. Самарџиh, Сул.еј.маn, 631. 
79 Б. Храбак, Беоzрад као nрuстанuште, 41. 
Градишка је касније била значајна -турска 

лука. Ту је в.ршен утовар топова и 1560. годи
не (Klaic , Povijest Hrv.ata V, 292). 

80 О. Зиројевиh, Турска YTBprye'lia .лtеста, 
101, 104, 105, 108, 118, 128, 131. - И У самом 
Будиму у јесен 1540. било је 1.000 Рашана 
(Theiner, н. д. П, 5). 

81 Е. Chariere, N egociations de ta France 
dans le Levant, vol. I, 498, 496; В. Клаић., н. д., 
V (1973), 189; Р. Самарџић, н . д., 635. 
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82 В. Клаиh, н. д., V, 189- 9"1. 
83 Е. Chariere, н. Д., I, 498. 

84 Bru'tus Janos Mihftly, Magyar historid.ja 
1490- 1552, kozH Toldy Ferenc, П kбtеt, МНН, 
Scriptoros ХПI, Budapest, МТ А, 1876, 83-4. 

85 Ј. Наmтег, Storia, т. Х, 556. 

86 N. Isthvanfy, н. Д., 147. 
87 А. Lefevre, Les Magyars pendant ta do

mination ottomane еn Hongrie (1526-1722), t. I, 
Paris 1902, 77. - Ескадром која је пловила 

узводно од Београда заповедао је командант 
дунавске флоте Касим-паша (1. Н. Dani!?mend, 
IzahH OsmanH tarihi kronolojisi П, Istanbul 
1972, 223). 

88 N. Isthvanfy, .п . d., 146- 7. Vidi i Ј. 
Наттег, Storia, t. Х, 556. 

89 N. Isthvanfy, н. д . , 143----9; Ј. Наттег, 

GOR 1 (1834), 171. - Под Будимом је султан 
дао погубити 600 непријатељских војника које 
је Касим заробио (Р. Самарџић., Сул.еј.м.аn, 637). 

90 N. Isthvanfy, н. д., 150. 
91 Ј. Hammer, Storia, т. Х, 562 и 576. -

Hamer (GOR П, 1834) помиње у будимској по
сади: 1.000 људи у ак:инџијском ·одељењу, 2.000 
јањичара, 1.000 спахија, 300 солака :и неколи
ко стотина лађара, под врховним заповедни

(ЏТВОМ Сулејман-паше, родом Мађара, и не

кадашњег намесиика Анадола, са чашћ.у вези
ра са три туга. 

92 В. Клаић., н. Д., V, 187. 
93 Исто, 195. 
94 N. ls-thvanfy, н . Д., 15·3-4, 156-7. 

95 Исто, 159. 

96 Ј . Наттег, GOR III (1828), 128; Hammer, 
Storia, vol. Х, 589; Б. Храбак, Беоzрад као 
nристаниште, 3-2; I. Н. Dani~mend, н. д., II 
(1971), 234. 

97 Ј. Hammer, Storia, vol. Х, 600. 

98 L. Fekete, Buda and Pest under turkish 
rule, Studia turco-hungarica IП, Budapest 1967, 
18. 

99 О. 3иројевић, Турска утврЬеnа места, 
117. - На хришћанској страни Срби шајкаши 
били су смештен и 1543. године у истуреном 
Коморану и у другим Фердинандовим градо

вима (А. Ивиh, Историја Срба У Војводи'liи, 
Нови Сад 1929, 154- 5, 156). 

100 Ј. Hammer, Storia, vo1. Х, 595. 

101 N. Isthvanfy, н. д., 160. 
]02 Ј . Hammer, Storia, vol. Х, 600. - ИСТИ 

писац наводи да је почетком августа, свакако 

са султановим боравком у Београду, оДнесено 
са будим ских утврђења 375 топова на 107 ла
ђа, и то лађа са хришhанском посадом (Исто, 
602). 

611 . 

103 N. I sthvanfy, н. д . , 163 . 
104 Ј. Hammer, Storia, vol. Х, 603-4, 607, 

105 N. Isthvanfy, н. Д . , 168. 
106 Исто, 182. 
107 Исто, 185 и 187, 194, 195. 



ОСМАНЛИ.ЈСКА МОРНАРИЦА У ПОРЕЧ.ЈУ СРЕДЊЕТ ДУНАВА 

108 Р.Самарџић, Беоzрад U Србија у сnи
cu.м,a фраn-ЦУС1{:их caBpeJttenUKa, XVI-XVII 
век, Београд 1961, 126. 

109 А. Theiner, Vetera monumenta Slavorum 
MeridionaIium historiam ittustrantia II, Zagreb 
1875, 34 (Вес, 27. VJ 1552, Jeronim Martinengo). 

110 В . Клаиh, н. Д., 240. 
111 N. Jsthvanfy, н. Д., 234. 
112 Исто, 255 (година 1562). 
113 А. Verancsics, ()ssszes munkcii, kozli 

Szalay Laszl6, ХП, МНН, Scriptores 14, Pest, 
МТА, 1875, 132, 229; IV (1859), 399; VПI (1865), 
350; Б. Храбак, Беоzрад 'Као nристаnитте, 
41-2. 

114 Б. Храбак, Беоzрад 'Као nристаnитте, 
44-5. 

115 Ј. Тадиh, Дубровачка аРХИВС1{:а zpaDa о 
Беоzраду, књ. Ј, Београд 1950, 82, No. 160; 93, 
No. 183; Б. Храбак, Беоzрад као nристаnuтте, 
46. 

116 N. Jsthvanfy, н. д., 255, 135. 
117 Исто, 231. 
118 Гл. Елезовиh, Iz carigradskih turskih 

arhiva Miihimme defteri, Београд 1951, П - 129 
(3. IX 1564). 

119 Исто, ЈП - 89, 90, 108, 205. 
120 М. Guboglu, Catatogut 11, 37, No. 106 (18. 

IV 1565); 43--4, No. 126 (24. V 1566) и 44, No. 125 
(29. V 1566). - Тај јечам стајао је маја 1566. 
при откупљивању од стране државе само шест 

акчи кејла. 

121 О. 3иројевиh, Турска утврђеnа .места, 
111, 117, 129. 

122 Гл. Елезовиh, Из ц.apuzpadc1CUX ТУРС1{;их 
архива, 383 (24. V 1566, сечење дрвене грађе). 

123 Исто, IП - 683 (28. ХП 1565), IП - 1160 
(поручена градња лађа у Никопољу И Рушчу
ку), IIЈ - 1331. - Власти у Рушчуку добиле 
су задатак да за ратну кампању према Угар

ској саграде пет већих а затим још 16 бро
дова (О. Зиројевиh, Турско војnо уре't;ење, 233). 

:124 Гл. Елезовиh, Из ц.арuzрадс1СUХ турс'К.их 
архива, ЈП - 856, 1517, 1603 (поручени бродо
ви), 1789 (за Београд) . 

125 Исто, П - 814 (наручене лађе). 

126 Исто, lП - 649, 715, 1021, 1022, 1199, 
1692. - Крајем 1565. зворничком санџак-бегу 
било је наложено да сагра'ди 200 бродова за 
транспорт грађе и 16 шајки, тј. борбених лађи
ца. Новембра 1565, на исти начин, послата је 
заповест у Смедерево да се изгради нових 50 
шајки и 70 других лађа; део тих бродова тре
бало је да се изгради у Крушевцу, као што 
је уопште крушевачки санџак-бег имао за
датак да буде на руци свом београдском ко
леги у бродоградњи (О. 3иројевиh, ТУРС1Со 80ј-
1Ю уре't;ење, 233). 

127 Исто, lП - 1892, 508, 1767. - За бродо
градилишну кампању 1565-66. :[\Qдине види 

податке о средњем Дунаву: Б. Храбак, Бео
zpad 'Као nристаnиште, 46. 

128 Gl. Elezovic, Iz carigradskih turskih ат
hiva, ЈП - 1673, 1804, 1871. - О осијечком мо-

6' 

СТУ види: Ј. Matasovic, Stari osjecki most, Na .. 
rodne starine VПЈ (1929), 36; G. Skrivanic, тuт
ski pohod па Siget 1566, Vesnik Vojnog muzeja 
JNA IV, Beograd 1957, 204. 

129 F. Braudel, La Мt:Иitеrrаnее, 11, 339. -
Поред бродова, нарочито су понтони за мостове 
израђивани на Морави и посебно у Крушевцу 
(Gl. Elezovic, Iz carigradskih turskih arhiva, ЈII 
- 576). 

130 Б. Храбак, Беоzрад 'К.ао nристаnuтте, 
44. 

131 Исто, 37. - Gl. Elezovic, Iz carigrad
skih turskih a"rhiva, ЈП - 1870. (ПОМОћ спа
хија), 1876, 1877, 1865 (2.000 ђа)'lра за извлаче
ње бродова уз Дунав). 

132 Б. Храбак, Беоzрад 'Као npUCTa1tUmTe, 

33. 
133 аl. Elezovic, Iz carigradskih turskih 

arhiva, 111 - 1910, 1809, 1683. - Ферманом од 
15. фебруара 1656, примерице, наређено је 
влашк:ом војводи Петру да се побрине за те
рет од 100.000 кејла јечма који би био укрцан 
на бродове у Видину и У Никопољу, како би 
био испоручен у Темишвару; влашким јечмом 
требало је да се у пролеhе исте године пре
хране турск,о-татарске трупе у Београду (М. 

Guboglu, Catalogul, I, 35, No. 39 (15. II 1566), 
No. 36 (26. ЈП 1566); СТР. 35-6, No. 42 (28. IП 
1566); No. 45 (24. V 1566); No. 46 (28. I 1566). 

134 аl. Elezovic, Iz carigradskih turskih ат-
hiva, ЈП - 1765, 1764. 

135 Исто, ПI - 974. 
136 Исто, ЈП - 1809. 
137 Исто, ЈП - 1946. 
138 Исто, 11 - 1332; lП - 1446. 
139 Исто, ЈП - 1868. 
140 Исто, ЈП - 1191, 1906, 1831; Б. Храбак, 

Беоzрад 'Као nрuстаuиште, 43. 
141 Gl. Elezovic, 1z carigradskih turskih ат

hiva, 1П - 1639. 
142 О. Зиројевиh, Турс1СО ype't;efue, 116 и 

даље. 

143 Gl. Elezovic, 1z carigradskih turskih ат
hiva, ЈП - 1922, 1835, 1836, 1867; G. Skrivanic, 
Turski pohod, 200. 

144 Gl. Elezovic, 1z carigradskih turskih ат
hiva, ЈП - 1948, 1949 (веслачи за Варадин). 

145 Ис'l\О, ЈП - 1161, 1467, 1516. 

146 Исто, П - 1431, 1429; Б. Храбак, Бео
zрад 'К.ао nристаnитте, 43. 

147 Gl. Elezovic, Iz carigradskih turskih ат-
hiva, lП - 1843. 

148 Исто, lП - 763. 
149 Исто, III - 1401. 

150 Исто, IП - 1837, 1876, 1887, 1908, 1924; 
Б. Храбак, Беоzрад 1Сао nристаnитте, 44. 
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ТНЕ OSMANLI FLEET ON ТНЕ RIVER SYSTEM OF ТНЕ LOWER DANUBE 
BASIN IN ТНЕ PERIOD FROM 1428 ТО 1566 

Bogumi! Hrabak 

Taking into consideration that Ље Turks 
were not а marine people, their naval forces, 
both оп Ње sea and rivers, were rnot scienti
Лсаl1у dealt with as caJled for Ьу scientific 
requirements o'f 1юdау and јп ,а way which 
Ље гјсћ documentation enables. The Osmanli 
fleet, however, was о! importance even when 
Ље Danube and its tributaries are јп question. 
This was even not Ље only river fleet, because 
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Ље Turks had ships оп Љ'е Euphrates, оп the 
river Saharia and оп the Don. The author has 
dea lt \vith the actions 3П1d organization of the 
Turkish fleet оп the middle Danu'be оп the 
basis о! Ље published Turkish data j as well as 
оп the basis of Hungarian, Latin and some 
Venetian SQщ·сеs. In the first part о! the tex t 
were se't out the data concerning the actions 
о! these naval forces until the fal1 о! Beograd 
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in 1521, јп the second those in the period from 
1521 until Ље death of the sultan Suleiman the 
Magnificent, while the third part deals with Ље 
data concerning the functions of the Turkish 
DапuЫап fleet and its organization. 

ТЬе first Turkish Danublan captancy was 
organized јп Vidin and the first опе оп the 
middle Danube јп Golubac (about 1460 if even 
no t earlier). Unti1 1541 sev·era,l captancies were 
formed. After the conquest of Buda а11 of them 
were subjected to two higher naval authori'ties: 
from Buda to Vidin and from Vidin to the 
mou,th of the big river. ТЬе power of the 
Turkish 'river fleet was expressed best in its 
very great аьшtу of concentration. Already at 
the end of the first third of the 15th century, 
when after the conquest of Thessalonica the 
conquering course in the Turkish European 
роНсу again took рlасе, at Golubac there were 
300 vessels еасЬ time ready to transfer loot·ers 
(»akinci«) to Hungary. During Ље campai,gn о! 
Suleiman the Magnificent against Hungary se
v·eral hundreds of boats and transportation 
vessels sailed from Beograd towards Buda and 
for the уеаг 1529 а rather phantastic number о! 
1.700 vessels was recorded. I'п Beograd and 
other towns оп the Danube and its larger tribu
taries there were even several hundreds of 
»azaps« (members of Ље naval foot soldiers) and 
boatmen organized in the .50 called )}cemaats«. 
The shipya:r:ds were ЕООП built, not опlу оп the 
Danube, Ьџt also оп the Morava, even оп the 
Drina river, where large vessels were ЕООП 
made. 

ТЬе function of the Turkish Danubian fleet 
included everythirng customary for similar river 
fleets. These fиonctions were, foremost, directed 
to offensive operation5, but а150 to the пеи
tralizing of the effects of the Hungarian fleet 
јп o:r:der t o епаЫе safe sаШпg of Turkish vessels 
and to endanger the sаШпg of enemy's boats. 
Тће Turkish Danubian vessels closely cooperated 
with the cavalry оп Ље occasion of deep ре
пеtгаtiопs јп the inside ,of Hungary, they were 
also entrusted with sруiпg task5, but rather late 
·took оуег the function о! hospital t ransporta
tion vessels, while their гоlе јп transportation 
(food, weapons, агту) was for them always of 
greatest importance. ТЬе Turks had also boats, 
ferries for conveying troops and horses ·across 
rivers, manoeuvring boats (}>sajka« type) јп large 
ports, vessels-carriers о! cannons when towns 
had to Ье sieged (to this purpose islands near 
towns were used as well), beside that Љеге 

were also fast courier boats, ships for perse
cuting pirates оп ·the Danube etc. ТЬе сЫе! 

attacking type of vessels with light cannons was 
)}sajka« (taken over from the Serbs and Hunga
rians оп Ље Danube). As to the technical pro
perties, Turkish vessels were inferior in respect 
of those used Ьу the Christian powers, because 
bulky types of vessels were in service for а 
10ng time and flоЭ'tiпg objects used to Ье ЬиШ 
јп campaigns, 050 their life was five Нтез 

shorter than е. g. those used Ьу the citizens of 
Dubrovnik. 


