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Еничарите, които били наричани капъ-
кулуски войници (Uzunçarşılı 1943: 155 – 171) в 
османската армия, са сформирани по времето 
на Мурад I Хюдавендигяр (1362 – 1389) с уси-
лията на Чандарлъ Кара Халил паша (Palmer 
2000: 475 – 516) и имали значителни заслуги 
за превръщането на Османската държава в 
империя1. Стриктните правила на еничарите, 
които са били подчинени на Закона за енича-
рите и системата за набиране на християнски 
деца на възраст 8 – 16 години, се прилагат в 
продължение на 250 години. 

Еничарите са били три класи – джемат-
лилер, бьолюклюлер и секбанлар. От общо 
196 орти в еничарски корпус 101 са били 
джемати, 61 бьолюци и 34 секбани. Енича-
1 Има изказано и друго мнение, че еничарският корпус 
е формиран при Баязид Йълдъръм (1389 – 1402). Вж. 
Papoulia 1963: 150.

рите от 60, 61, 62 и 63 орта от джематлилер 
са живеели в Истанбул и са били ангажирани 
да охраняват султана по време на церемонии 
и са били наричани солаклар. Останалите са 
охранявали границите на Османската импе-
рия. 30 орти от бьолюклюлер са охранявали 
Санджак-ъ Шериф2 в Истанбул, а останалите 
31 били ангажирани да охраняват крепостите 
във вътрешността на империята. Секбаните са 
били ловната свита на султана. Във всяка об-
ласт е имало еничарско „полицейско“ управ-
ление, които били наричани коллук.

Изключително рядко се откриват над-
гробни паметници на еничари. Голяма част са 
били унищожени по заповед на султан Махмуд 
II (1808 – 1839) в цялата Османска империя, 
2 Свещеното знаме на пророка Мохамед, което се 
съхранява в двореца Топкапъ в Истанбул.
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след като еничарският корпус е премахнат 
(Akdağ 1994: 181). От Истанбул са известни 
няколко еничарски надгробия (Ekim 2019: 693 
– 713), а от Одрин – 144, които са предимно 
от XVIII – началото на XIX в. (Arslan 2018: 5; 
Yariş 2019: 68). 

От България са известни надгробни па-
метници на еничари и еничарски аги, които 
датират предимно от XVII – XVIII в. и са от 
Карлово (Иванов 2018: 206),  Пловдив (Ива-
нов 2019: 41), Разлог (Венедикова 2009: 534), 
Генерал Тошево, община Джебел (Венедикова 
2009: 544), Старово, община Кирково (Вене-
дикова 2009: 549), Мак, община Ардино (Ве-
недикова 2009: 549) и други. Голяма част от 
известните еничарски надгробни паметници 
са от Източните Родопи. 

Тема на настоящата публикация са над-
гробни паметници на еничари от Пловдив, 
Хасково и Белоградчик. Всички те са израбо-
тени от един мраморен блок и имат антропо-
морфна форма и представляват увит в кефен 
(саван) покойник. Буквите са релефни на ара-
бица. Изследваните епитафии са написани в 
една езикова форма – среднотурски език, на-
роден стил. Всички надгробни паметници са 
фрагменти с изключение на този от Белоград-
чик.

Еничарски надгробен паметник  
от Пловдив
Всички османски некрополи на Пловдив 

са били разрушени в края на XIX – началото 
на XX в. До нас са достигнали много малка 
част от надгробните паметници от тези некро-
поли, които се съхраняват в двора на Имарет 
джамия. 

Надгробен паметник на Мустафа
Надгробният паметник е частично запа-

зен. Представлявал е цилиндрична колонка, 
която е завършвала с характерната за енича-
рите шапка „бьорк“, следи от която се виждат 
в задната част (Обр. 1). Аналогично оформ-
ление имат надгробните паметници от Одрин 

(Обр. 2а, б), Истанбул и други. Текстът е час-
тично запазен, вероятно липсва един ред. Няма 
офор мени писмени полета, както при другите 
надгробни паметници.

Обр. 1. Еничарски надгробен паметник  
от Пловдив

а б

Обр. 2а, б. Надгробен паметник на еничар  
от Одрин – предна и задна част.  

Археологически и етнографски музей – Одрин.
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Транскрипция на латиница:
[.]……………………
[1] Unutma ölümü[,] dâim 
[2] ana dûr[.] Bugün bana ise 
[3] yarın sanadır[.]
[4] Muṣṭafa bin Hicrî [?]
[5] sene 1149

Превод:
[.]………………..
[1]  Никога не забравяй смъртта[,] винаги
[2]  бъди готов за нея[.] Ако днес е за 

мен[,]
[3] утре е за теб[.]
[4] Мустафа[,] син на Хиджри [?]
[5] година 1736

Еничарски нагробен паметник  
от Белоградчик
От града произходжа един нагробен па-

метник, който се намира в двора на джами-
ята Хаджи Хюсеин. От строителния надпис 
се разбира, че е построена от Хаджи Хюсеин 
(Миков 2012: 62 – 80), който, както се разбира 
от епитафията му, е бил еничар. 

Надгробният паметник има антропо-
морфна форма (Обр. 3) (Миков 2012: 68)3. 
Представлява плоча, която завършва с „врат“ 
и характерната за еничарите „шапка“ дар-
да’ан. Няма оформени писмени полета. 

Транскрипция на латиница:
[1] Merḥûm  ve maġfûr
[2] oṭuz ṭokuz 
[3] bölük el-ḥâcî
[4] Ḥüseyin rûḥuna
[5] Fâtiḥa 1171 

Превод:
[1]  Покойният и опростен [от Бог за гре-

ховете си]
3 Л. Миков публикува снимка на надгробния паметник 
и частичен превод с неточности, което налага 
повторното публикуване и анализиране.

[2] [от] тридесет и девети
[3] бьолюк [рота] ел-Хаджи
[4] Хюсеин[.] За душата му
[5] заупокойна молитва[.] 1758

Обр. 3. Надгробен паметник на еничар  
от 39 бьолюк (рота) от Белогадчик  

(Архив на М. Кийл)

Надгробен  паметник от Ески 
джамия в Хасково
Надписът се съхранява в Ески джамия в 

Хасково и вероятно е бил от некропола, кой-
то се намирал около нея. За момента е един-
ственият запазен еничарски надпис от града 
и региона.

Надгробен паметник на 
еничарския ага Али
Паметникът е частично запазен. Пред-

ставлява колона с цилиндрична форма, липс-
ва главата. Запазената ѝ височина е 0,90 м и 
диаметър 0,12 м. Има три оформени писмени 
полета, които са разделени от релефни ленти.
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Транскрипция на латиница:
[1] Fâtiḥa
[2] Merḥûm ‘Alî Beşe 
[3] Sene 1006

Превод: 
[1] Заупокойна молитва [за душата на]
[2] покойния ‘Али Беше[.]
[3] Година 1598
          
При два от надгробните паметници са 

фиксирани два вида „серпуши“ (шапки), които 
са характерни за еничарите. Първият е т. нар. 
„бьорк“ или „кече“, който е изработен от вълна 
или животинска кожа и представлява дълъг ръ-
кав с дължина около 45 см. (Обр. 4). В предната 
част в зависимост от ранга на еничаря имало 
метална пластина (соргуч) или пера, която е 
била изработена от мед, сребро или злато. Този 
вид шапки символизират ръкава на техния пок-
ровител и патрон Хаджи Бекташ-ъ Вели. При 
един от надгробните паметници от Пловдив, 
макар че е фрагмент, в задната част се вижда 
характерното оформление при еничарските 
„шапки“ от тип „бьорк“ (Обр. 1). 

Вторият вид серпуш е „дарда’ан“, кой-
то е изработен от памук или вълна. Имат ко-
нична форма с навити ширити памучен плат. 
Според някои изследователи тези серпуши не 
се носят само от еничарите, но и от други вис-
ши представители на османското общество 
(Edhem 2009: 11). Надгробният паметник от 
Белоградчик, който е с този вид „шапка“, без 
съмнение е еничарски, защото се споменава 
изрично от коя рота в еничарския корпус е 
служил. Надгробни паметници с „дарда’ан“, 
които принадлежат на еничари от различни 
бьолюци, са известни от Истанбул (Yücedağ 
2017: 253, 261, 305).

При надгробните паметници от Плов-
див и Хасково се споменава званието (длъж-
ността), която са заемали покойните – Беше.  
То се давало на опитни еничари (еничарски 
аги), които обучавали аджемиите. 

Обр. 4. Еничарски бьорк (Военен музей – Виена)

Званието е едно от често срещаните при 
еничарските епитафии. Вероятната причина 
е, че те са били с по-висок ранг от редовите 
еничари и са имали финансовата възможност 
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след смъртта им да се постави скъпият за вре-
мето си мраморен надгробен паметник. За фи-
нансовата им възможност говори и това, че са 
построили и много благотворителни сгради и 
комплекси в цялата територия на Османската 
империя, включително и в днешните българ-
ски земи. От България надгробни паметници 
на еничари, които са носили званието Беше, 
или на техни родственици, са известни от 
Разлог, Генерал Гешево, община Джебел, Ста-
рово, община Кирково и други (Венедикова 
2009, 535).

Единствено при надгробния памет-
ник от Белоградчик се споменава ротата, 
към която е принадлежал еничарят – 39 бьо-
люк (рота). През XVIII – началото на XIX в. 
в еничарския корпус е имало 101 роти с по 
сто еничари. Градът е спадал към Видинския 
санджак, който е бил пограничен и затова в 
региона са били настанени войски. Информа-
ция за еничари в региона има и в исторически 
извори, които са предимно от XVIII в. (Атана-
сов 2005: 50 – 61). 

Известните от Пловдив надгробни па-
метници на еничари вероятно са принадлежа-
ли на асесбашии4, които освен военните си за-
дължения са следели за реда и престъпност та 
по кварталите на градовете и са извършвали 
разследвания за разкриване на извършените 
престъпления. В Тахрир дефтери от 1568, 
1585 и 1613 г. се споменава асесбашията Са-
тълмъш, който живеел в махалата Кьорпюба-
шъ (Karta 2005: 65).

4 Освен представения тук епиграфски паметник на 
еничарин от Пловдив, от същото място е известен още 
един такъв. Вж. Иванов 2009, 41.
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