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Abstract: At the end of the 18th and the beginning of the 19th century, Northern 
Bulgaria became a scene of riots caused by the Ottoman Ayans. Osman Pazvantoglu, 

Trastenikoglu Ismail, and Yilikoglu Suleyman are some of them. The acute quarrel 

between Trastenikoglu and Yilikoglu covers the period from 1800 to 1806. The 

number of studies conducted on this topic in both Turkey and Bulgaria is quite small. 

The Presidential Archive contains nearly 200 documents on the Trastenikoglu and 

Yilikoglu affairs, with a large part containing information about the quarrel between 

the two Ayans themselves. After being appointed ayan of Ruse, Trastenikoglu began 

to operate with the center of Ruse, taking over the lands around Ruse and Tarnovo. 

Taking advantage of Napoleon's Egyptian march, which forced the Ottoman 

authorities to deal closely, Trastenikoglu succeeded in extending his power to include 

in his lands the lands of Svishtov, Razgrad, Omurtag, Shumen, Provadia, Varna, 

Dobrich, Sliven, Stara Zagora. Almost the entire Silistra sandzhak and the entire 

Black Sea coast from Constantsa to Midia was under his control. At the same time, he 

manages to limit the possessions of his rival Yilikoglu, forcing him to settle only with 

Silistra and Tutrakan. Yilikoglu himself was Delianorman's Ayan at the end of the 

18th century and was later appointed Silistra's mutessellim. It is believed that at the 

beginning of the 19th century he was the second big ayan in northern Bulgaria after 

Trastenikoglu. The earliest information given by the Ottoman documents about 

Yilikoglu's atrocities and rebellions dates from 1897/98. The present study aims to 

investigate the quarrel and rivalry between Trastenikoglu and Yilikoglu based on 

published and unpublished Ottoman documents from the Istanbul Archive. Particular 

attention will be paid to the social and economic impact of this struggle on the 

population in Northern Bulgaria. 
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1. Кой е аянът и каква е неговата длъжност 
Преди да се спрем върху значението на думата аян, би било уместно да се 

отбележи, че има многобройна литература, посветена на аяните. Даже прави 
впечатление, че през последните години броят на изследванията върху тях, как-
то в Анадола, така и на Балканите се е увеличил.1 Първото произведение, което 
изследва известните румелийски аяни като Тръстеникоглу, Йълъкоглу Сюлей-
ман Ага и Алемдар Мустафа паша, е дело на турския историк Исмаил Хаккъ 
Узунчаршълъ (Uzunçarşılı, 1942). 

Думата аян произлиза от арабската дума „айн/ayn”, което означава „око“. 
Всъщност „аян“ е формата на думата „айн“ в множествено число и означава 
„очи“ и също така „големци, първенци и аристократи“. Употребява се като си-
ноним на думите еркян (главните чиновници на някое учреждение), вуджух 
(лица, вуджух-и ахали – първенци) и ешраф (първенци, благородници) (Tilkov, 
1896-1897, pp. 23, 32, 39). За османското управление, местните управници, 
представителите на военни категории, улемата и занаятчийската класа се смятат 
за „аян-и вилает“. Валията, мутасарифа (окръжен управител), мютеселлима (за-
местник, лице на което е връчено управлението на средището на дадена адми-
нистративна единица, когато титулярът-управител e пренесал резиденцията си 
на друго място) и войводата (длъжностно лице, което управлявало султанските 
хасове и държавните приходоизточници, намиращи се в дадена каза) се назна-
чават от Високата порта. Освен тези управници във всеки град от средата на 
аян-и виляет един е избиран за аян (или баш аян) на града (Mert, 1991, p. 196). 
От втората половина на XVI в. ролята на аяните в управлението на османските 
провинции се засилва, както социално-икономически, така и от военно и управ-
ленческо отношение. За разрешаване на финансовите проблеми, породени от 
втората обсада на Виена през 1683 г., някои мукатаи започват да се дават под 
наем на принципа маликяне т.е. пожизнено, което допринася още повече за ук-
репването на аянството. Чрез системата маликяне аянът се сдобива с възмож-
ността да контролира всички приходоносни участъци и по този начин си прис-
воява някои правомощия, които принадлежат на държавата (Mert, 1991, p. 196). 
Събирането на данъци и възможността на осигуряването на пари за заем на 
държавата засилва ролята на аянството. Освен това от XVIII в. насам аяните 
започват да се включват във военните действия, което означава, че те стават 
както важен фактор в управлението на провинцията, така и важна военна сила. 
Към средата на XVIII в. с постепенното намаляване на влиянието на Високата 

                                      
1  За една голяма част от съществуващата литература върху аяните на турски и на анг-
лийски прави впечатление, че повечето от нея е посветена на определен аян или фа-
милия. За това виж Hamit Karasu, 2018, pp. 127-150.  
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порта в провинциалните региони и с преминаването на местната власт под опе-
ката на една и съща фамилия в определени райони, се появяват местни динас-
тии.  

Каква е длъжността на аяна от средата на XVIII в.? През така наречения 
османски класически период длъжността на аяна е строго определена и от него 
се очаква да регулира взаимоотношенията между раята и Високата порта. Но от 
средата на XVI в. до началото XIX в. мощта на аяните постоянно нараства за 
сметка на тази на централната власт. В средата на XVIII в. аянът е отговорен за 
доставянето на еснафа (занаятчиите и търговци) на необходимите стоки и мате-
риали, фиксирането на цените на стоките и материалите, ремонтирането и пост-
рояването на обществени сгради, арестуването на бандити, набавянето на вой-
ници за войската, на животни и барут за нуждите на армията, събиране на данъ-
ци. Тоест, аяните са вече почти във всички сфери на управление, контрол и дос-
тавки в провинциалните региони на Османската империя (Mert, 1991, p. 196). 
Някои изследователи приемат, че важната причина за укрепването на аяните са 
големите чифлици, които са под техен контрол. Тези чифлици отговарят на на-
растващите нужди за пшеница в империята (Özkaya, 1978, p. 667). Други изсле-
дователи подчертават, че финансовата мощ и в последствие политическата сила 
на аяните произтича от възможността да събират данъци чрез системите илти-
зам или маликяне (McGowan, 1981, pp. 57-74; Nagata, 1997; Güven, 2016, pp. 63-
88). Някои от аяните са бивши спахии, които стават мюлтезими и се сдобиват 
по-късно с правото да събират данъци, а също така създават и големи чифлици. 
В Анадола примери за такива семейства са Караосманогулларъ и Тузджуогул-
ларъ, които забогатяват незаконно като присвояват данъци, събирани от мест-
ната рая (Özkaya, 1978, p. 669; Zens, 2011, pp. 433-447).  

Аяните, възползвайки се от отслабването на държавата, често преследват 
собствените си интереси. На много места аяните, които успяват да заместят 
централната власт успяват да се наложат като управленска сила в провинциите. 
Известни аяни и аянски фамилии се появяват, както в Анадола, така и на Балка-
ните или Румелия (Özkaya, 1976, pp. 1407-1416). По североизточното Черномо-
рие в Анадола в град Ризе стават известни Тузджуогулларъ, в Самсун Джаникли 
Хаджи Али Паша и синовете му, в Йозгат Чапаногулларъ (Özkaya, 1978, pp. 
701-706), в Кайсери Зеннеджизаделер и Калайджиогулларъ (Özkaya, 1978, pp. 
668, 675-686), в Анкара Мюдерисзаделер, Наккашзаделер и Муслупашазаделер 
(Özkaya, 1978, pp. 686-693), в Коня Гаффарзаделер (Özkaya, 1978, pp. 668, 697-
700), в Биледжик Кальоджуогулларъ, в Балъкесир Канлъзаде, в Маниса Караос-
маногулларъ (Özkaya, 1978, pp. 707-709; Nagata,1997; Nagata, 2001, pp. 468-470), 
в Измир Кятибогулларъ, в Анталия Текелиогулларъ, в Чукурова Менеменджио-
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гулларъ и Козаногулларъ (Özkaya, 1978, pp. 708-712), в Малатия Ришванзаде-
лер2. В други азиятски провинции например в Сирия Азмзаделер, в Северен 
Ирак Бабанзаделер са на власт. В балканските провинции на Османската импе-
рия се прочуват имената на Тръстеникоглу и Алемдар Мустафа паша в Русе, 
Пазвантоглу във Видин, Тепеделенли Али Паша в Янина. В османските про-
винции на българска територия стават известни още Йълъкоглу, Манаф Ибра-
хим, Гяур Имам.  

Първите събития, които се смятат за начало на размириците, произтичащи 
от аянството по българските земи се приемат тези в Разград, избухнали през 
1747 г. (Mutafçieva, 1978, p. 166; Şuşarova, 2016, pp. 406-436). Трябва да се отбе-
лежи, че има разлики между аянството в Анадола и на Балканите. В Анадола се 
срещаме с големи турски семейства с корени от селджушкото и беглийското 
минало, докато на Балканите става въпрос за новосформирани семейства, чле-
новете на които по-рано са служили в османската войска. Появата на Балканите 
на аяните се свързва с наличието на земите от категорията хас, което предраз-
полага по-късно налагането на илтизама и на маликянето (Üstündağ Özdemir, 
2018, pp. 34-35). Трябва да се подчертае, че анадолските аяни са по-крупни и по-
влиятелни.  

По принцип кандитатът аян е бил избиран из между аян-и виляет и е наз-
начен от валията като назначението му е одобрено чрез илям на кадията и чрез 
буйурулду от валията. От 80-те години на XVII в. насам кандидат-аянът трябва 
да бъде одобрен и от раята. Първата намеса от страна на властта в изборите на 
аян е направена от Садразам Мухсинзаде Мехмед паша. До 90-те години на 
XVIII в. изборът на аян на дадено място предизвиква междуособици и кавги 
между кандидатите и в един момент централната власт започва да назначава за 
аян този, който най-много е злодействал в съответния регион. В изборите за 
аян, раята се включва активно, тъй като за да се предпази от злодеянията на 
кърджалиите се принуждава да избере този, който е по-малко вреден 
(Mutafçieva, 1978, pp. 170-171). До 1786 г. покрай изборите и назначенията на 
аяните има известни неясноти и промени. След 1786 г. аянството е преустано-
вено. На мястото на длъжността аян се установява длъжността шехиркетхюдасъ 
(управител на града). Въпреки новата практика, на места има хора, които пре-
тендират, че са аяни или като аяни се опитват да станат шехиркетхюдасъ. Въз 
основа на последиците от руско-турската война през 1787 г. е взето ново реше-
ние, според което аянлъкът се възвръща като аянът ще бъде назначен с хюджет 

                                      
2  Козаногулларъ и Ришванзаделер принадлежат на големи аширети (кланове), известни 
от XVI в. насам. За това вж. Özkaya, 1978, pp. 708-712; Akyüz, 2009, pp. 79-97. 
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издаден от кадията или наибина. Валията в никакъв случай няма да има право 
да се намесва в изборите на местния аян. С възстановяването на аянската систе-
ма, както в Анадола така и в Румелия старите вражди и междуособици сред 
аяните се разпалват отново. През 1793 г. Селим III предприема реформа нарече-
на „низам-и джедид“, като бива подкрепен от някои аяни в Анадола, докато 
румелийските аяни му се противопоставят. През 1806 г. начело с Тръстеникли-
оглу Исмаил Ага румелийските аяни се противопоставят на основаването на 
новата армия, наречена „низам-и джедид“ в Одрин. През 1807 г. избухва въста-
нието на Кабакчъ Мустафа. След това събитие Селим III е свален от султанския 
престол и на мястото му е възкачен Мустафа IV. Алемдар Мустафа паша, в нача-
лото се противопоставя на реформата „низам-и джедид“, но по-късно бива убеден 
от подръжници на реформата, които намират убежище при него след събитията в 
Одрин и през юли 1808 г. пристига в Истанбул и замества султан Мустафа с мла-
дия султан Махмуд. В знак на благодарност султан Махмуд назначава Алемдар 
Мустафа паша за велик везир. Така за първи и за последен път в османската исто-
рия един аян бива назначен за велик везир. През октомври 1808 г. е подписан 
Сенед-и итифак, който предвижда колаборацията на аяните и на падишаха в име-
то на държавата. Но този документ не дава очаквания резултат. Алемдар Мустафа 
паша бива убит по време на въстанието на еничарите през ноември 1808 г. Впос-
ледствие влиянието на аяните върху властта в Истанбул намалява. Махмуд се 
опитва отново да укрепи централната власт. С укрепването на властта си той се 
разправя с размирните аяни понякога чрез военна сила и понякога като ги противо-
поставя един на друг (Mert, „Âyân“, p. 197; Özdeğer, 2003, pp. 36-38). По време на 
танзимата, аяните загубили предишната си мощ и официалното аянство бива пре-
установено. Но самите аяни запазват имотите и влиянието си в провинциалното 
управление и даже по време на основаването на република Турция успяват да изп-
ратят представители в парламента (Mert, „Âyân“, p. 198; Berber, 2015, pp. 291-304).  

Накратко казано сред причините за укрепването на аянството на преден 
план излиза отслабването на централната власт, прилагането на принципа мали-
кяне за събиране на данъци, заемането на някои длъжности като мютеселлим-
лик, мухасъллък, войводалък от местните първенци, които успяват да се нало-
жат като големи фамилии. Чрез тези позиции местните първенци навлизат в 
местното управление и получават възможност за умножаване на имотите и бо-
гатствата си (Özkaya, 1994, pp. 27-28). 

 
2. Каква е ситуацията в Османската империя в края на XVIII в.? 
Османската империя, обезпокоена от укрепването на аяните, през 1786 сла-

га край на аянството и на мястото му основава нова позиция, тази на шехир 
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кетхюдасъ. Но през 1790 г. тя е принудена да възвърне позицията на аян. През 
1793 г. Селим III предприема реформите за низам-и джедид. Докато аяните в 
Анадола подкрепят Селим III в начинанието му, тези в Румелия се противопос-
тавят като го смятат за мярка, предприета срещу тях. През 1806 г. румелийските 
аяни, начело с Тръстеникоглу Исмаил, се обявяват против основаването на ни-
зам-и джедид в Румелия. При това положение Селим III решава да основе войс-
ката, наречена низам-и джедид в Анадола (Uzunçarşılı, 1942, pp. 25-28). Послед-
ните 10 години на XVIII в. обхващат периода на въстанията на даглиите в Руме-
лия срещу османската власт. Това е период на смут, разбойничества, грабежи и 
издевателства, които стават причина за напускане на родните места от страна на 
раята. Как се е стигнало до въстанията на даглиите? Според Узунчаршълъ, 
главните представители на даглиите-бандити събират привърженици от Кър-
джали, Делиормана и арнаутите. Според известния историк основната причина 
за въстанията е оставянето на свобода на аянските войски специално след 1774 
г. След Руско-турската война от 1768–1774 г. и войната между Османската им-
перия с Русия и Австрия, Високата порта просто оставя румелийските провин-
ции на управлението на аяните, които извършват неописуеми злини. Оставени 
на свобода аянските военни групи (наемни войски), броят на които доста се е 
увеличил през този период, се превръщат в бандити, които се укриват в плани-
ните на Кърджали и започват да нападат градове и села и ограбват населението 
(Özdeğer, 2003, pp. 36-37). Тъй като се укриват в планините, което на турски е 
„даг“, те започват да се наричат „даглии“ или от планините около Кърджали, те 
се наричат „кърджалии“. И поради конфликтите помежду им всеки един от 
официално назначените румелийските аяни се опитва да ги привлече на своя 
страна и в същото време ги подстрекава срещу централната власт (Uzunçarşılı, 
1939, pp. 179-180).  

През 1806 г. аяните начело с Тръстеникоглу въстават като искат да попре-
чат на създаването на низам-и джедид в Румелия. След като аянът на Русе 
Алемдар Мустафа паша става велик везир силата на аяните в Румелия отслабва. 
Със заповед на Високата порта аяните като Пазвантоглу, Тръстеникоглу, Йълъ-
коглу и др. един по един са екзекутирани. Голяма група от 25 000 кърджалии 
заминава заедно с Алемдар Мустафа паша в Истанбул, което също допринася за 
отслабването на тяхната сила. От друга страна укрепването на централната 
власт при Махмуд II спомага за утихването на въстанията на даглиите.  

 
3. Кой е Тръстеникоглу и кой е Йълъкоглу? 
Има доста примери за неразбирателство, съперничество и борба между ая-

ните, които действат на Балканите в края на XVIII в. Един от тях е борбата за 
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надмощие между Тръстеникоглу и Йълъкоглу. Как се развива борбата за над-
мощие между двамата аяни – Тръстеникоглу и Йълъкоглу в северна България? 
Кой е Тръстеникоглу и кой е Йълъкоглу Сюлейман? 

Тръстеникоглу Исмаил е роден в русенското село Тръстеник. Баща му се 
казва Мустафа. Брат му Йомер Ага е бил аян на Русе. Първоначално Йомер Ага 
е бил секбан, но през 1796 г. е избран за аян на Русе. Знае се, че до това време е 
разбойничествал (Kaçan Erdoğan&Bayrak Ferlibaş& Çolak, 2009, p. 35). Вероятно 
е успял да увеличи мощта си, след назначаването му за аян и след като става 
войвода на данъчните участъци на сестрата на Султан Селим III в Търново. 
През същото време след екзекуцията на Али Тахир, зет на Дженгиз Гирай (съп-
руг на сестра му), Тръстеникоглу получава като маликяне и неговите данъчни 
участъци (Uzunçarşılı, 1942, p. 10). През март 1786 г. Йомер и Исмаил заедно с 
една група разбойници нападат Русе и някои села наоколо като убиват, грабят и 
издевателстват над мирното население. При това положение валията на Йози 
(Очаков), везир Сейид Мехмед Паша успява да залови някои от тези разбойни-
ци, но Йомер и Исмаил избягват (Uzunçarşılı, 1942, p. 8/n. 3). Въпреки че е изда-
ден ферман за наказване на разбойническите действия, властта вместо да нака-
же Йомер и Исмаил предпочита да ги спечели на своя страна. С тази цел Йомер 
е назначен на 3 февруари 1791 г. за аян на Русе, но тъй като продължава да без-
чинства, не след дълго е екзекутиран и на мястото му е назначен Кадишзаде 
Ахмед Ага (Bakardjieva, 1999, s. 631-632; BOA, C.BLD 5644; Uzunçarşılı, 1942, p. 
8/d.2). Тъкмо през тази година започва неразбирателството му с Йълъкоглу Сю-
лейман. Със заповед от 1792 г. е поискана екзекуцията на Исмаил, който в края 
на същата година напада Русе (Русчук) с няколко свои сподвижници. Въпреки 
заповедите за неговото екзекутиране Исмаил успява да се измъкне и продължа-
ва да разбойничества. Чрез посредничеството на влашкия войвода Александър 
Ипсиланти, Исмаил е помилван от Високата Порта. Оправил взаимоотношения-
та с Високата Порта, Исмаил е натоварен да се справи с непокорниците по Ви-
динския край. По това време аян на Русе е Хаджи Хасан Ага, който понякога 
действа заедно с бандитите. През 1796 г. на мястото на Хаджи Хасан Ага е бил 
назначен Тръстеникоглу (Kaçan Erdoğan&Bayrak Ferlibaş& Çolak, 2009, pp. 37-
38). Тръстеникоглу успява да се справи с Маджар Али, един от сподвижниците 
на Пазвантоглу, който напада и обсажда Русе през 1797 г. с 14 000 хилядна 
войска. Поради това е удостоен с титлата капуджибаши (Uzunçarşılı, 1942, p. 
11). 

Другият представител на аяните в Северна България, съперникът на Тръс-
теникоглу, е Йълъкоглу Сюлейман. Той започва да се споменава в османските 
документи от 1791 г. В тези документи той е представен като аян на Силистра и 
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на Делиормана (Лудогорието). Според турския историк Узунчаршълъ, Йълъ-
коглу е родом от силистренското село Ташагъл (Uzunçarşılı, 1942, p. 33). Кое е 
това село в момента или поне къде точно се намира не може да се установи. 
Йълъкоглу е един от кърджалиите, който действа през войната от 1787–1792 г. в 
Делиорманския регион (Mutaftchieva, 1993, pp. 69-117). Но преди да бъде назна-
чен за мютеселлим на Силистра, той е назначен за хасекиани хасса т.е. предста-
вител на тази част от еничарския корпус, която представлява лична охрана на 
султана.3 През 1795 г. се смята за един от известните аяни в североизточна Бъл-
гария (Ahmed Cevdet Paşa, 1227, vol. V, p. 99). През 1800 г. е споменат като „си-
ляхшорани хасса“ (Durkan, 2017, p. 18).  

За Йълъкоглу може да се каже, че към края на периода 1787–1792 г. поня-
кога е сътрудничел с централната власт, а понякога действал срещу нея. Веро-
ятно след като е получил званията като хасекиани хасса и „силяхшорани хасса“, 
предпочита да действа на страната на Високата Порта. В един документ от 
1800-1801 г. Йълъкоглу е споменат като аян на Добруджа, който е натоварен 
със задачата да се разправи с бандитите-даглии.4 Заедно с Тръстеникоглу е 
действал срещу видинския аян Осман Пазвантоглу през 1800 г. През 1801 г., 
Йълъкоглу е назначен за мютеселлим на Силистра. През същата година започва 
острата борба между него и Тръстеникоглу, както и с Пехливан Ибрахим Паша, 
който е сподвижник на Тръстеникоглу. Вероятно преди 1801 г. Йълъкоглу е 
обикалял по територията на Силистренски регион и е разбойничествал. Йълъ-
коглу се бори в същото време не само срещу Тръстеникоглу, но и срещу Манав 
Ибрахим. Трябва да се подчертае, че както двамата съперничат, така и сътруд-
ничат (Durkan, 2017, p. 23). Борбата между двамата аяни се разгаря особено през 
1803–1804 г. Османските документи от този период свидетелстват за раздора 
между двамата аяни и за омразата между тях.5 Има опити за помиряване на 
Тръстеникоглу и Йълъкоглу, които не се оказват много успешни.6 

Борбата между аяните продължава до смъртта на Трестеникоглу през 1806 
г. След смъртта на Тръстеникоглу, Йълъкоглу изпада в неразбирателство с 
Алемдар Мустафа паша. След смъртта на Алемдар Паша Йълъкоглу се завръща 
в Силистра. Тук той запазва позицията си на аян до края на живота си. След 
руско-турската война през 1812–1813 г. поради издаден ферман за екзекуцията 
му, той потърсва убежище в Русия, но по-късно е върнат на Османската импе-

                                      
3  Един документ от 1806-1807 година все още го споменава като „хасса хасеки“. За това 
вж. BOA HAT / 167 - 7037 – 0. 

4  BOA HAT 77/3179-B.  
5  BOA HAT/73-3046; BOA HAT/58-2620; BOA HAT/71-2999; BOA HAT/135-5556.  
6  BOA HAT/214-11769. 
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рия. Връща се в Румелия и започва да се укрива в Шуменския край. Той е убит 
през 1813 г. от шуменския аян Чавушзаде Хасан Ага. Главата на Йълъкоглу е 
предадена на властта през септември 1813 г. (Durkan, 2017, p. III )7. 

 
4. Кога започва раздорът между Тръстеникоглу и Йълъкоглу? 
За началото на раздора между двамата аяни се приема 1791 г. През тази го-

дина жителите на двете села Шарви8 и Абдюселлям са информирани, че двете 
села вече спадат към Силистра. Но Тръстеникоглу като не спазва заповедта 
относно двете села, се опитва да ги прибави към своите владения. Намерението 
на Тръстеникоглу относно двете села поставя основата за неразбирателството 
му с Йълъкоглу. С назначаването на Йълъкоглу за мютеселлим на Силистра 
през 1801 г. това неразбирателство се превръща в борба за надмощие. Йълъког-
лу е назначен като мютеселлим на мястото на Баттал Мустафа Ага, който е 
сподвижник на Тръстеникоглу. Недоволен от това назначение Тръстеникоглу 
иска от Йълъкоглу да напусне Силистра, но Йълъкоглу отказва. Междувремен-
но Тръстеникоглу си присвоява казите Топчу и Йемишли, които принадлежат 
на Йълъкоглу и изпраща Пехливан Ибрахим Ага тук за аян. Пехливана успява 
да разшири земите, които управлява в полза на Тръстеникоглу. Йълъкоглу по-
искал да му бъдат върнати, но Тръстеника му отказал. Идеята на Тръстеникоглу 
е да разшири владенията си и да завземе целия Делиорман и цяла Добруджа. 
Даже мисли да се спусне надолу на юг от Балкана и да разшири още повече 
териториите, над които властва (Uzunçarşılı, 1942, pp. 11, 14). Всъщност това 
представлява основната причина Тръстеникоглу да възприема като враг Йълъ-
коглу.  

 
6. Как гледа на Високата порта на спора между двамата аяни? 
Централната власт подхожда по няколко начина. Понякога подкрепя еди-

ния от аяните срещу другия или пък се опитва да ги помири. В същото време 
Високата Порта постоянно следи двамата враждуващи аяни да не би да се съю-
зят срещу нея. Даже може да се каже, че се опитва да установи баланс във взаи-
моотношенията си с всяка една страна. Във всеки случай със заплаха, че ще 
бъдат наказани, Високата Порта е изисквала прекратяването на враждата между 
аяните. При положение, че Портата не успее да наложи волята си над аяните, тя 
взема някакви мерки за да ги възпре.  

 

                                      
7  BOA C.DH./65-3237. 
8  Днешното село Браничево, спадащо към Шуменска област. 
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Въпреки неразбирателството помежду им, Тръстеникоглу и Йълъкоглу 
действат по един и същ начин срещу валиите, назначени от Високата Порта. И 
двамата не ги допускат във владените от тях територии. И двамата се страхуват 
да не би евентуално другият да се разбере с валията за да го убие (Uzunçarşılı, 
1942, pp. 11-12, 35). През юли 1804 г. Тръстеникоглу завзема Делиормана и 
Добруджа9. Един документ от 1805 г. потвърждава, че Тръстеникоглу владее 
по-голямата част от казите на Силистра, а пък Йълъкоглу държи в ръка само 
Силистра (Uzunçarşılı, 1942, p. 12).  

До 1805 г. Тръстеникоглу завладява Манкалия, Балчик, Добрич, Шумен, 
Ахийолу, Бургас, Янболу. Целта му е да вземе и Одрин и така да завладее цяло-
то черноморско крайбрежие и югоизточния бряг на Дунава (Uzunçarşılı, 1942, 
pp. 23-24). Тръстеникоглу постепенно разширява владенията си и това спомага 
да увеличи мощта си. Неговото непокорство и желанието му да разшири земите, 
върху които властва обезпокоява Портата. На 12 август 1806 г. Тръстеникоглу е 
убит в чифлика си в Тръстеник. Убиецът му не е открит (Kaçan Erdoğan&Bayrak 
Ferlibaş, Çolak, 2009, pp. 120-121). След него за аян на Русе е избран Алемдар 
Мустафа паша, който междувременно е бил назначен за аян на Разград. По този 
начин Йълъкоглу се отървава от Тръстеникоглу. След смъртта на Тръстениког-
лу, Йълъгоглу за кратко време се поуспокоява, но скоро разбира, че е длъжен да 
се бори и срещу Алемдар Мустафа паша. Последният бива убит през 1808 г. 
Йълъкоглу живее до 1813 г., когато е убит от Чавушзаде Хасан Ага, аян на Шу-
мен.  

 
Заключение 
Невъзможността да се изплащат извънредните данъци и натискът от страна 

на аяните, принуждава раята да напусне селата си в края на XVIII в. Тази ситуа-
ция се наблюдава специално в спорните между аяните райони. Борбата между 
аяните Тръстеникоглу и Йълъкоглу пречи на снабдяването на Истанбул със 
зърнени храни и на нормалния живот в спорните райони. Периодът 1800–1808 
г. обхваща периода на размирици и междуособици, които заплашват централна-
та власт. Тръстеникоглу и Йълъгоглу могат да враждуват, но в същото време 
заедно могат да се борят срещу Пазвантоглу. Една друга точка, на която трябва 
да се обърне внимание е, че в борбата между Тръстеникоглу и Йълъгоглу, 
властта подкрепя Йълъкоглу. В същото време Йълъкоглу е по-малкият, а пък 
Тръстеникоглу по-могъщият, по-непокорният и по-немилостивият аян. 

 

                                      
9  BOA HAT/58-262. 
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