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ई साहित्य प्रहतष्ठान 



एका ओथमनचा अंत 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांच ेकष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला 

 पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  



एका ओथमनचा अंत  

डॉ. हममता दामले 

३०३, सुकल्याण, २९, आयहडयल कॉलनी, 

 कोथरूड, पुण,े ४११०३८.      

मोबाईल :- ९८६७३६४६३४. 

smitasuhas67@rediffmail.com 

suhasdamle341@hotmail.com 

Mobile: 9867364634 

 

या पुमतकातील लेखनाच े सर्व िक्क लेहखकेकड े सुरहित असनू 

पुमतकाच ेककंर्ा त्यातील अंशाच ेपुनमुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककंर्ा 

इतर रुपांतर करण्यासाठी लेहखकेची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े 

तसे न केल्यास कायदशेीर कारर्ाई (दडं र् तुरंुगर्ास) िोऊ शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India 

is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. 

The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an 

author’s copyright in a work is recognised even without registration. 

Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 

and accounts. 
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• हर्नामूल्य हर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकता.  

• िे ई पुमतक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा 

र्ाचनाव्यहतररक्त कोणतािी र्ापर करण्यापुर्ी ई-सास्ित्य 

प्रस्तष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आिे.  

  



डॉ. हममता दामले 

 

ई साहित्यतफ़े आज डॉ. हममता दामले यांचे आठर् े

पुमतक, “एका ओथमनचा अंत” प्रकाहशत िोत आि.े 

 ई साहित्य प्रहतष्ठान िा अनेक कर्ी र् लखेकांनी सरुू 

केललेा एक नर्ीन प्रयोग. मराठी मध्ये र्ाचक आहण 

साहिहत्यक अहधक जर्ळ यार्ेत आहण एक मोठी चळर्ळ 

इंटरनेटच्या माध्यमातून सुरू व्िार्ी अशी इच्छा िोती. मराठी 

भाषेत उत्तम दजेदार साहित्य हनर्मवती व्िार्ी, चांगले र्ाचक 

एकत्र यार्ेत, त्यांना चागंल्या दजावचे साहित्य हमळारे् आहण 

दजेदार हलहू इहच्छणार् या लखेकांना अस ेर्ाचक हमळारे्त. एर्ढेच काय ते आमचे छोटेस ेमर्प्न. 

हिमंते मदाव. मददे खुदा. आमच्या छोट्याशा मर्प्नाला लाखो र्ाचकांची आहण दजेदार लेखकांची 

साथ हमळत गेली आहण कारर्ां बनता गया.  

डॉ. हममता दामले या त्यातीलच एक. “सुयवपुत्र लोकमान्य” ि ेलोकमान्य रटळकांचे एक 

र्ेगळ्या अंगाचे, त्यांच्या मानर्ी कंगोर् यांचे दशवन घडर्णारे चररत्र, “रिा” िा रिा या शब्दाच्या 

हर्हर्ध सात अथाांतून हनमावण िोणार् या कथांच्या संग्रिानंतर त्यांनी “कलाटणी" ि ेभारताच्या 

िजारो र्षाांच्या भव्य इहतिासाचे हमहनएचर दशवन घडर्णारे पुमतक हलिीले. अशा पुमतकांनी ई 

साहित्य चे पुमतक संग्रिालय समदृ्ध िोत आि.े त्यांचे “मनसोक्त” ि ेर्तवमानपत्रातील बातम्या 

र्ाचल्यानंतर उमटलले्या तरंगांचे पुमतक ि.े ई साहित्य तफ़े डॉ. हममता दामले यांचे ि ेचौथ े

पुमतक. पाचर् ेपुमतक िोते “इहतिासाची हर्लग पाने”. इहतिासातील कािी मित्त्र्ाच्या पण कमी 

प्रहसद्ध अशा घटना र् व्यक्तींभोर्ती ि ेपुमतक आि.े पाचिी पुमतके र्ेगर्ेगळी आहण तरीिी एकाच 

धाग्यातली. तो धागा म्िणजे इहतिास. आहण त्यातली फ़ुले मात्र दरु्मवळ, अप्रहसद्ध व्यक्ती आहण 



घटना. सल्तनत ए ददल्ली ि ेसिारे् पुमतकिी याला अपर्ाद नािी.  त्याचें “कार्ेरीचा दभुंग” ि े

पुमतक कनावटकातील िदैर घराण्याच्या इहतिासार्र आधाररत आि.े 

डॉ हममता दामल ेयांना  राजकारणाची आर्ड असल्यामुळे आजर्र इहतिासाचा अभ्यास 

करून त्यातच लेखन केलं. इहतिास म्िणजे पूर्वकालीन सत्ताधीशांच्या यशापयाशाची किाणी. 

इहतिास हर्षयातच त्यांनी Ph.D केल.ं इहतिास र्ाचत असताना त्यांच्या एक गोष्ट लिात आली, 

ती म्िणजे १७ व्या आहण १८ व्या शतकातील उत्तर भारतातील राजकारणार्र आहण हशंदे-

िोळकर-मोगल आहण थोरले बाजीरार् यांच्यातील सत्तचे्या रहमसखेचार्र हर्पुल लखेन हलहिल ं

गेलं आि.े पण १८ व्या शतकात दहिण भारतात मोठं राजकारण खेळणाऱ्या सभंाजी पुत्र शाहू, 

पेशर्ाईचे संमथापक बाळाजी हर्श्वनाथ, िदैर अली, त्याचा  पुत्र रटप ूसलुतान आहण या सर्ाांचा 

लढा झाला  त्या प्रबळ इंग्रजांर्र मराठीत लखेन झालेल ंनािी. म्िणून मनोव्यापाराच्या आधाराने, 

कादंबरी अंगाने, इहतिास मांडणारं लखेन त्यांनी केल.ं ते लेखन म्िणजे, हशर्रायांच्या पश्चात 

संभाजी-राजाराम-शाहू या त्यांच्या तीन र्ारसांचा आहण पेशर्ाई शतकाची मथापना करणाऱ्या 

बाळाजी हर्श्वनाथ-पुत्र बाजीरार् - आहण नानासािबे पेशर्ा यांच्या कारकीदीचा, बाजीरार्ांच्या 

मातोश्री राधाबाई जयांनी ७५ र्षावचं दीघावयुष्य हमळाल्यामुळे राजकारण फार जर्ळून पाहिल ं

त्यांना  नाहयका करून इहतिास सांगणारी "मातोश्री"  िी कादंबरी. त्यानंतर त्यांनी हमरजेचे 

सरदार पटर्धवन  यांच्या घराण्याचा इहतिास मांडणारी "उदयामत" िी कादंबरी हलिीली. त्यांनी 

हलिीललें " मी रटप ूसलुतान " ि ेरटप ूसलुतानचं राजकीय आहण व्यहक्तगत चररत्र नुकतंच प्रहसध्द 

झालं आि.े त्यांनी आजर्र हलिीलले्या इहतिासार्रील शलैीदार पुमतकांना नामर्ंत प्रकाशकांनी 

मानधनासहित प्रहसद्धी ददली. र्ाचकांची उदंड पसंती त्यांना हमळाली. अशा र्ेळी ई साहित्य िी 

संमथा कोणतेिी धन देत नसताना त्यांनी आपली सिा मौल्यर्ान पुमतकं ई साहित्यच्या 

र्ाचकांसाठी हर्नामूल्य द्यार्ीत यातच त्यांची खरी ओळख िोते. 

ई साहित्य डॉ. हममता दामले यांची कायम ऋणी रािील. 

टीम ई साहित्य 



 

 

 

 

 

 

 

या पुस्तकातील माहिती, संदर्भ व मते सवभस्वी 

लेखिकेची स्वतःची आिेत. या सवाांशी ई साहित्य 

प्रहतष्ठान सिमत असेलच असे नािी. 

या पुस्तकातील हचते्र गुगलवरून घेतली आिेत. ती 

अपलोड करणारय्ांचे आर्ार. 

 

टीम ई साहित्य  

  



ई साहित्य प्रहतष्ठानने प्रकाहशत केलेली डॉ. खिता दामले यांची इतर पुस्तके. 
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कै. गुरुनाथ व्यं. स्दवेकर, 

आस्ि  

कै. कमल स्दवेकर, 

यांना  

अर्पि. 

 

 

 

 

 

 

 



प्रस्तावना. 

अनेक खंडांनी आणि उपखंडांनी, सागरांनी आणि उपसागरांनी, नद्ांनी आणि उपनद्ांनी भरलेलं ह ेजग. 

अनेकानेक महत्त्वाकांक्षी, पराक्रमी, तलवारींच्या पात्यावर राष्ट्र णनमााि करिार् या शरू परुुषांच्या कूटनीतीने भरलेलं 

ह ेजग, जयांच्यामळेु सागरी आणि खषु्ट्कीच्या पटलावर सत्तेच्या खेळांची, अनेक लढायांची अनेक वादळं उठली, 

या यधुदांनी झालेल्या नरसंहारात रिांगिावरील माती रक्ताने लाल झाली, कालप्रवाहात जगभरात अशा 

साम्राजयांच्या अनेक लाटा उसळल्या आणि णवरल्या. 

त्यातच जन्मलं, णवस्तारलं आणि णवलयाला गेलं असंच एक अणतणवशाल ओथमन साम्राजय. म्हिजेच 

ऑटोमन साम्राजय.  

१३ व्या शतकाच्या अखेरीला णनमााि होऊन २० व्या शतकाच्या सरुुवातीला संकोचलेल्या या 

साम्राजयाची कहािी मनन करायची तर जया भकू्षेत्रावर ह ेसाम्राजय णनमााि झालं आणि संकोचलं त्या अनातोणलया 

म्हिजेच आणशया मायनर या भखंूडाची माणहती हवी. ग्रीक भाषेत अनातोणलया म्हिजे पवूा णदशा आणि अरबी 

भाषेत सयूोदय. या आणशया मायनर भखंूडाच्या ईशान्येला यरुोप आणि आणशया खंडांना णवभागिारा काळा समदु्र, 

काळ्या समदु्रातनू फुटून णनघालेली बॉस्फरसची सामदु्रधनुी, णतच्या प्रवाहाला सामावनू घेिारा आणि पढुे जाऊ 

दिेारा मामाारा समदु्र, या सामदु्रधनुीजवळ यरुोप आणि आणशया खंडांची जमीन अगदी जवळ येऊन णभडते, मामाारा 

समदु्रातनू परत एक बाहरे धाविारा आणि भमूधय सागरात जाऊन णवसणजात होिारा ददानेलस ् हा मोठा  सागरी 

जलप्रवाह, आणि भमूधय सागराच्या उत्तरेला एणजयन समदु्र. भमूधय सागराच्या भोवतालचे दशे, बॉस्फरसच्या उत्तर 

काठावरचा बाल्कन द्वीपकल्प, बॉस्फरसच्या काठावरचं दोन खंडांना जोडिारं सधयाचं इस्तंबूल हे अत्यंत महत्वाचं 

दळिवळिाचं ऐणतहाणसक शहर, आणि आणशया मायनरमधले अमीर, जहाणगरदारांनी व्यापलेला आणशया 

मायनर. ओथमन साम्राजयाशी सतत संपकाात आलेल्या दशेांची ही भौगोणलक पररणस्थती.  

इस्तंबलू म्हिजेच प्राचीन कााँस्टंणटनोपल, ही प्राचीन रोम साम्राजयाची, पवेूकडे पसरलेल्या प्रांतांची 

राजधानी. त्या प्रदशेाला कााँस्टंटाईन राजाने इ. स. ३३० मधे वसवलं म्हिनू त्याची राजधानी कााँस्टंणटनोपल या 

नावाने प्रणसधद झाली. या रोम साम्राजयाच्या अणतपवेूच्या प्रदशेाला णबझंटाईन साम्राजय या नावाने ओळखलं जाई. 

याचं कारि, प्राचीन काळी कुिा णबझास नावाच्या मािसाने इथे ग्रीक लोकांची वस्ती वसवली होती. त्यामळेु 

रोमन साम्राजयाचा भाग असला तरी ग्रीक भाषा आणि चालीररतीच इथे प्रचणलत होत्या. आणशया मायनरमधनू 

बॉस्फरस सामदु्रधनुी ओलांडली की त्याच्या काठावरचं राजधानीचं, कााँस्टंणटनोपल ह ेअणत महत्वाचं ठािं लागतं. 

यरुोप-आणशया-आणिका या णत्रखंडांवर याची नजर. सागररक दृष्टीनेही अणतशय महत्वाचं णठकाि. 

कााँस्टंणटनोपलच्या मागे उभा सारा युरोप आणि बाल्कन दशेांचा समहू. या सार् या भमूीवर अनेक राजयं अनेक 

शतकापासून अणस्तत्त्वात होती. ही त्याकाळची राजकीय पररणस्थती होती. या सवा णठकािी राजघरािी राजय करत 

होती.  



णबझंटाईन जवळचा बाल्कन द्वीपकल्प हा, उत्तरेला डॅन्यबू नदीमळेु यरुोपपासून वेगळा झाला होता. पवेूला 

काळा समदु्र, आग्नयेेला एजीयन समदु्र, पणिमेला इटली आणि त्यामधला अणियाणटक समदु्र या ह्या द्वीपकल्पाच्या 

सीमा. स्लोव्हणेनया, क्रोणशया, मााँटेणनग्रो, अलबाणनया, मॅसेडोणनया, बल्गेररया, आणि यरुोपातील ग्रीसचा काही 

भाग, या दशेांमळेु या द्वीपकल्पाच्या भखंूडावरच्या आपापल्या सीमा ओढल्या गेल्या होत्या. शेजारी ग्रीस उभा 

होता. 

या दशेांमधे नांदत होते, ग्रीक, मसुलमान आणि णििन धमीय लोक. या तीन खंडातील दशेांच्या 

एकमेकांना सतत तलवारी णभडल्या त्या याच धमा आणि सीमाणवस्ताराच्या पायावर. यात येऊन णमळाला आिखी 

एक वंशप्रवाह. तो म्हिजे पणशायामधल्या खोरासान प्रांतातील कायी जमातीचे तकुी टोळीवाले. ना संस्कार, ना 

संस्कृती, ना परंपरा, ना णशक्षि. ही टोळी सलेुमानशहा नावाच्या आपल्या मुणखयाच्या हाताखाली रूम दशेामध े

पोटापाण्याच्या शोधात आली त्यावेळी आणशया मायनर मधे सेल्जकु राजवट चाल ू होती. रोमन सम्राट 

कााँस्टंटाईनच्या णतसर् या णपढीतील वंशजाचा पराभव करून सेल्जकु राजसत्ता अंमल करत होती. पि तीही ही तकुी 

टोळी येईपयंत मगंोणलयन राष्ट्राची मांडणलक झालेली होती आणि उतरिीला लागलेली होती. हा दशे रुम नावाने 

प्रणसधद होता.  

या सेल्जकु राजवटीचा सुलतान होता अल्लाद्दीन. या अल्लाद्दीनच्या काळात ही कायी जमातीची तकुी 

टोळी रूम दशेात णवसावली, णस्थरावली, पसरली, जेता झाली. त्यांचा नायक, सलेुमानशहाचा मलुगा, एका महान 

साम्राजयाचा मळू पुरूष ठरला. त्याचं नाव ओथमन – उस्मानचा मळू तकुी उच्चार. एका पाठोपाठ एक पराक्रमी, 

धाडसी, महाप्रतापी वारस या ओथमनच्या घराण्यात जन्मले, त्यांनी जवळपासचे सवा दशे णजंकले, बॉस्फरसची 

सामदु्रधनुी ओलांडून णबझंटाईन राजयात सत्ता णमळवली, कााँस्टंणटनोपल ही आपली णवस्तारलेल्या सीमांची 

राजधानी बनवली. त्यामळेु णबझंटाईन साम्राजयाचा असा डोळ्यासमोर अंत झालेला पाणहल्यावर मग, डॅन्यबू नदी 

ओलांडून ह ेओथमन तकुी जेव्हा यरुोपात णशरायला लागले तेव्हा त्याचं आक्रमि थोपवायला सवा णििन दशे 

एकत्र आले आणि या तकुी साम्राजयाणवरूधद त्यांनी शस्र उगारलं. त्यात आघाडीवर होते रणशया, इगं्लंड, 

िान्ससारखे ताकदवान देश. या सवा दशेांच्या फौजा एकमेकांमधे सत्ताणवस्तारासाठी कायम लढतच राणहल्या. 

बलाबलाचा लंबक कायम झलुत राणहला. कॅणलडोस्कोपमधे जशी णचत्रं बदलत राहतात तशी या सवा देशांमधली 

एकदा णमत्रत्त्व तर एकदा शत्रतू्त्व अशी नाती बदलत राणहली. या सवा दशेांमधे राजसत्ता होत्या. यरुोप, आणशया 

खंडातील सवा महत्वाकांक्षी राजकारिी धरुरिांनी सीमा वाढवत नेण्याची स्वप्नं वाढवतच ठेवली. पुढे सरकत 

गेलेल्या शतकांनी इटालीत सरुू झालेल्या रेनेस्सान्स – पनुरुथ्थानच्या काळात सामाणजक, वैचाररक, वैज्ञाणनक 

आणि राजकीय समीकरि ंबदलत नेली.  

याचाच पररपाक म्हिजे, यरुोणपयन णििन सत्ता आणि आणशया आणि यरुोप या दोन्ही खंडांमधे पसरलेला 

मणुस्लम ओथमन तकुांचा दशे यांच्यात घडून आलेलं पणहलं महायधुद, ओथमन साम्राजयाची पराभव झाल्यानंतर 

झालेली णचरफाड, त्यातनू णनमााि झालेले अनेक स्वतंत्र दशे. त्यावेळच्या राखेतनू णशल्लक राणहलेल्या णठिगीने 



परत दसुरं महायधुद घडवलं. त्या पणहल्या महायधुदानंतरही आज १०० वषांनंतरही या सवा राष्ट्रांच्या सीमा रक्ताने 

लाल होतच राणहल्या आहेत. जखमा भळभळतच आहते. 

पणहल्या महायधुदानंतर यरुोणपयन जगतात ऑटोमन एम्पायर ही ओळख असलेलं ओथमन साम्राजय 

लयाला गेलं आणि ररपणललक ऑफ टकी या नावाने त्याचं पनुवासन झालं. ओथमन घराण्याच्या नावाचा तेव्हा 

अंत झाला.  

ओथमन तकुांच्या या अनेक दशेांच्या सत्तासंघषााचा हा संणक्षप्त इणतहास आह.े यरुोपखंडातील सवाच दशे 

ओथमन तकुांशी सतत संघषाात राणहले पि त्यांचा इणतहास यातून वगळला आह.े  

या लेखनासाठी खालील संदभाग्रंथांचा आधार घेतला आह.े 

1. Cambridge History of Turkey. 

2. The Foundation of Ottoman Empire   - by Herbert Gibbon. 

3. A Modern History of the Middle East and North Africa - by Imammuddin S. M.  

4. History of The Ottoman Empire including a Survey of the Greek Empire and the 

Crusade. - by Samual Jacob, colonel Proctot, Rev. Riddle. James M’conechy. 

5. या पसु्तकात वापरलेले फोटो आणि नकाशे यांसाठी गगुल, आणि णवणकणपणडयाचे आभार. 

      

ऑटोमन साम्राजयाची ओळख करुन दिेारा हा इणतहास वाचकांना आवडेल अशी आशा आह.े  

 

 

डॉ. णस्मता दामले. 

मोबाइल नं. ९८६७३६४६३४. 

इमेल –  
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वेळ - mçkçÀçU®ççÇ.11 JççpçÓvç 15 çÆcççÆvçìb.  

mLçU - yççíçqmvç³çç®ççÇ jçpçOççvççÇ mççjç³çíJççí.  

तारीख – २८ जनू १९१४.  

jçpçOççvççÇlçuççÇ mçkçÀçU vçíncççÇmççjKççÇ®ç nçílççÇ. ³çájçíHçcçOçuçç GvnçUç. mJç®s mçÓ³ç&ÒçkçÀçMç nçílçç. 

DççkçÀçMççlç शभु्र {iççb®ççÇ içoçançÇ vçJnlççÇ FlçkçbÀ DççkçÀçMç णनUbYççíj nçílçb. jçpçkçÀçÇ³ç स्िस्तजाcçOçíही DççÆvçä ûçnçb®ççÇ 

®ççnÓuç kçáÀCççuçç kçáÀþí çÆomçuççÇ vçJnlççÇ. Dççpç®çç çÆoJçmç nç kçÀçnçÇ lççmççb®³ççvçblçj kçÀçíìîççJçOççÇ pççÇJççb®çç vççMç 

kçÀjCççjç þjCççj Dççní ³çç®çç kçÀçíCççuççnçÇ Dçboçpç vçJnlçç. pçiç GuçLçÓvç ìçkçÀCççjçÇ घणटकाही pçJçUpçJçU ³çílç 

®ççuçuççÇ. काल रात्रीपयंत cçnç³çáOoç®çç ûçn DççkçÀçMççlç GiçJçuçíuççही कुिाला çÆomçuçç®ç vçव्हता. 

l³çççÆoJçMççÇ Dçç@çqmì^³çç®çí ³çáJçjçpç आणि गादीचे भावी वारस, आचाड्यकु ÖçÀçBPç HçÀणडाvççbड सारा³çíJççí®³çç 

YçíìçÇuçç Dççuçí nçílçí. इणंपररयल आम्डा फोसचे्या पाहािीसाठी ते सपत्नीक सारायेवोच्या स्टेशनवर उतरले. ६ 

गाड्यांच्या ताफ्यातनू गावात यायला णनघाले. उघड्या कारमधनू lçí कç³ç&¬çÀcçç®³çç çÆþkçÀçCççÇ çÆvçIççuçí nçílçí. l³ççb®³çç 

कारच्या पढुे मागे संरक्षक गाड्यांचा lççHçÀç होता. या ६ गाड्यांचा ताफा jçpçcççiçç&vçí ®ççuçuçç nçílçç. l³ççb®³çç 

MçípççjçÇ l³ççb®ççÇ içYç&JçlççÇ HçlvççÇ mççíçÆHçÀ³ççnçÇ nçílççÇ. त्या प्रवासात दोनदा त्यांच्यावर असफल हल्ला कुिीतरी केला 

होता. पढुे सरकिार् या cççíìçjçR®çç lççHçÀç pçJçU pçJçU Dççuçç lçmçí jml³ççJçj®³çç बघयांच्या içoçalçuçí kçÀçnçÇ lçªCç 

अचानकपिे Hçáढ ेmçjmççJçuçí. ललॅक हाँड नावाच्या संघटनेचे ते सदस्य होते. lçí ¬çÀçblççÇkçÀçjkçÀ nçílçí. l³ççbvççÇ pçJçU 

Dççuçíu³çç ³çáJçjçpççb®³çç गाडीवर yççByç®çí iççíUí HçíÀkçÀuçí. ते गोळे यवुराजांच्या कारवर न पडता मागनू चाललेल्या 

गाडीवर पडले आणि त्यातील काही लोक जखमी झाले. त्याबरोबर बााँम्ब फेकिार् या तरूिाने सायनाईड खाऊन 

लगेच आत्महत्या केली.  

Dç®ççvçkçÀ Pççuçíu³çç ³çç nuu³ççvçí jml³ççJçj SkçÀocç iççWOçU cççpçuçç. ³çáJçjçpç फणडानांडला þçj 

kçÀjC³çç®³çç IççlçHççlççÇ kç=Àl³çç®çç lçªCççb®çç Òç³çlvç HçÀmçuçç nçílçç. jçpçí mçáKçªHç nçílçí. या हल्ल्यानंतर 

³çáJçjçpççb®³çç गाड्यांचा lççHçÀç Hçáढे çÆvçIçÓvç içíuçç. pçKçcççÇ uççíkçÀçbvçç nç@çÆmHçìuçcçOçí oçKçuç kçÀjC³ççlç Dççuçb. 

अनपेणक्षतपिे Pççuçíu³çç ³çç धक्कादायक Içìvçívçí Mçnjçlç KçUyçU cççpçuççÇ. पि आपला णनयोणजत कायाक्रम 

रणहत न करता, आपला कायाक्रम करून यवुराज आपल्या पत्नीसह गव्हनारच्या बंगल्यावर णवश्ांतीसाठी पोचले. 

आता पढुे काय करायचं यावर अणधकार् यांमधे चचाा झाली. त्यानंतर आपला मूळ कायाक्रम रद्द करून जखमींची 

णवचारपसू करायला युवराज िााँझ फणडानांड nç@çÆmHçìuçuçç Yçíì Ðçç³çuçç içíuçí. तेव्हा सकाळचा अनुभव लक्षात 

घेऊन, युवराजांवर परत हल्ला व्हायला नको म्हिनू सरुक्षा अणधकार् यांनी कमी गदी असलेल्या रस्त्याने जायचं 

ठरवलं पि हा नवीन अचानक ठरलेला कायाक्रम शाही जोडप्याच्या िायव्हरला माहीत नव्हता. त्याने आधी 

ठरल्याप्रमािे णनयोणजत णठकािी जायला गाडी मागी लावली. पि लॅटीन णिजवर असतांना मागनू चाललेल्या 

सारायेवोच्या गव्हनारच्या ते लक्षात आलं. त्याने लगेच शाही गाडीला मागे णफरायला सांणगतलं. त्या उलटं 



णफरण्यामळेु मागून येिार् या गाड्या थांबल्या. युवराजांच्या पढुे २ सरुक्षा गाड्या होत्या. आणि बाकी गाड्या 

वेगळ्या रस्त्याने गेल्या. त्यामळेु लगेच वाहतकू कोंडी झाली. शाही जोडप्याची गाडी अचानक थांबली.  

नेमका णतथेच आिखी एक क्रांतीकारक, समोरच्या रस्त्यावरच्या दकुानात उभा होता. युवराजांच्या शाही 

गाड्या समोर आलेल्या पाहून तो सरळ आचाड्यकु िााँझ फणडानांडच्या गाडीजवळ आला, गाडीच्या फूटबोडावर 

चढला आणि आपल्या णपस्तलूाने त्याने शाही जोडप्याला गोळ्या घातल्या. l³çç®çb vççJç iç@JççÆjuççí çÆÒçbçqvmçHç. l³ççvçí 

lççí #çCç çÆìHçuçç. यवुराज HçÀणडाvççbड यांच्या मानेतून गोळी गेली आणि सोणफयाच्या पोटात गोळी मारली. युवराज 

आणि l³ççb®ççÇ HçlvççÇ l³çç®³çç णपस्तलूाच्या iççíUçÇ®çí yçUçÇ þjuçí. oçíIçínçÇ SkçÀç #çCççlç रक्ताच्या थारोळ्यात णभजले. 

त्यांना तातडीने गव्हनारच्या बंगल्यावर नेण्यात आलं पि तोपयंत दोघांनीही प्राि सोडला होता.  

lççíच तो #çCç, pçiççlçu³çç kçÀçíìîççJçOççÇ uççíkçÀçbचा YççÆJç<³ç kçÀçUçlççÇuç cç=l³çÓçÆovç cnCçÓvç vçkçwkçÀçÇ Pççuçç. 

यवुराजांच्या मानेतनू गोळी त्यांचा प्राि छेदनू गेली. आणि सोणफयाच्या पोटात गोळी घसुली. दोघेही ठार झाले. 

णप्रणन्सपनेही गोळी मारून घेण्याचा प्रयत्न केला पि तो पकडला गेला.  

l³çç ®çákçÀçÇ®³çç JçUCççHççMççÇ cç=l³çÓvçí भावी काळातील DççHçuçç HççÆnuçç yçUçÇ Içílçuçç nçílçç.  

 

ऑणस्रयाने सणबायाच्या तालयातील प्रदशे आपल्या राजयाला जोडून घेतला होता हा राग असलेल्या 

तरुिांचा एक क्रांतीकारक गट बनला होता. त्यांचं ह ेकृत्य होतं. mççÆyç&³ççuçç jçÆMç³çç®çç HçççÆþbyçç nçílçç. या हत्येनंतर 

काही णदवस शांततेत गेले. पि एक मणहन्यानंतर ¿çç Içìvçívçb ³çáOoç®ççÇ HççÆnuççÇ çÆþCçiççÇ HçíìuççÇ. 28 pçáuçÌuçç 

Dçç@çqmì^³ççvçí mççÆyç&³ççJçj ³çáOo HçákçÀçjuçb. DçççÆCç cççÆnvççYçjçlç mççLççÇ®çç lççHç HçmçjçJçç, l³ççÒçcççCçí ³çáOopJçj mççN³çç 

pçiçYçj Hçmçjuçç. çÆJçkçÀçÆmçlç-DççÆJçkçÀçÆmçlç oíMç l³ççlç Dççíढले içíuçí. mççjb pçiç ³çç ³çáOopJçjçvçí Hçsçडलं. 1 

Dçç@içmìuçç pçcç&vççÇ ³çç Pçगड्यात GlçjuççÇ kçÀçjCç Dçç@çqmì^³ççMççÇ l³ççb®çí cçÌ$ççÇ®çí mçbyçbOç nçílçí. pçcç&vççÇvçí jçÆMç³ççJçj 

nuuçç kçÀjç³ç®çb þjJçuçb. F. mç. 187१ ®³çç uçढçF&lç ÖçÀçvmç®çç, pçcç&vççÇMççÇ Pççuçíu³çç uçढçF&lç HçjçYçJç Pççuçç 

nçílçç. l³çç®çç Jç®çHçç काढा³çला ÖçÀçvmçvçí pçcç&vççÇyçjçíyçj ³çáOo HçákçÀçjuçb. ÖçÀçvmçvçí jçÆMç³ççMççÇ ³çálççÇ kçíÀuççÇ. 

pçcç&vççÇvçínçÇ Òçl³çáÊçj cnCçÓvç 3 Dçç@içmìuçç ÖçÀçvmçMççÇ uçढC³çç®çç Fjçoç IççíçÆ<çlç kçíÀuçç. ÖçÀçvmçJçj nuuçç 

kçÀjC³ççmççठी pççlççbvçç lçìmLç jççÆnuçíu³çç yçíçqupç³çcç DçççÆCç uçkçwPçíम्बiç&Jçj जमानीने nuuçç kçíÀuçç. cnCçÓvç 

“KçवUuçíu³çç” Fbiuçbडvçí pçcç&vççÇçÆJçªOo obड LççíHçìuçí.  

एकंदरीत, 28 pçáuçÌuçç Dçç@çqmì^³ççvçí mççÆyç&³çççÆJç©Oo, 1 Dçç@içmìuçç pçcç&vççÇvçí jçÆMç³çççÆJç©Oo, DçççÆCç 

ÖçÀçvmçvçí pçcç&vççÇçÆJçªOo, 3 Dçç@içmìuçç pçcç&vççÇvçí ÖçÀçvmççÆJçªOo, DçççÆCç lçìmLç yçíupççÇ³çcçJçj kçíÀuçíu³çç 

nuu³ççcçáUí Fbiuçb[vçí 4 Dçç@içmìuçç pçcç&vççÇçÆJçरुOo ³çáOoçuçç mçáªJççlç केuççÇ.  jçÆMç³çç, Fbiuçbड DçççÆCç ÖçÀçvmç®³çç 

SkçÀ$ççÇkçÀjCççuçç çÆì^Hçuç Sणण्टçÆì Dçmçb vççJç Hçडuçb DçççÆCç pçcç&vççÇ, ऑçqmì^³çç, ³ççb®³çç ³çálççÇuçç mçWì^uç Hçç@Jçmç& Dçmçb 

vççJç पडलं. l³ççlç vçblçj Dçç@ìçícçvç mççcç´çp³çç®çb mçjkçÀçjnçÇ जमानीच्या बाजनूे युधदात Glçjuçb. DçcçíçÆjkçÀç, pçHççvç 

DçççÆCç FìuççÇ çÆì^Hçuç SçÆvìçÆìuçç cnCçpçí jçÆMç³çç-Fbiuçbड- ÖçÀçvmçuçç pççTvç çÆcçUçuçí. Yççjlççlç Fbûçpççb®çb jçp³ç 



nçílçb cnCçÓvç Yççjlç सरकारही l³çç ³çáOoçlç Dççíढला içíलं. इणंडयन vç@Mçvçuç kçÀçBûçímç®³çç YççjlççÇ³ç vçíl³ççbvççÇ Fbûçpççbvçç 

DççHçuçç HçççÆþbyçç çÆouçç. YççjlççÇ³ç mçÌçÆvçkçÀ ³çájçíHçcçOçí HççþJçC³ççlç Dççuçí. YççjlççlççÇuç mçbmLçççÆvçkçÀçbvççÇ Fbûçpççbvçç 

jmço HçájJçç³ç®çb kçÀçcç kçíÀuçb. 

28 pçáuçÌ 1914 ³çç çÆoJçMççÇ mçáª Pççuçíuçç nç Dçणग्नlççbडव, 4 Jç<çx pçiççuçç JçCçJ³ççmççjKçç कोट्यावधी 

pççÇJççbvçç nçíjHçUlç jççÆnuçç. 1918 mççuç®³çç vççíJnWyçj 4 lççjKçíuçç HççÆnuçç Mççblçlçç kçÀjçj Dçç@çqmì^³ççvçí kçíÀuçç. 

l³ççvçblçj pçcç&vççÇvçínçÇ DççHçuçç nçlç पढुे kçÀªvç ³çáOo LççbyçJçuçb. pçcç&vççÇ DçççÆCç ओथमvç mçjkçÀçj®çç HçÓCç& HçjçYçJç 

Pççuçç nçílçç. HççÆnu³çç cçnç³çáOoç®çç Dçblç Pççuçç HçCç ³ççlç Òç®çbड GuçLççHççuçLç cççvçJççÇ pççÇJçvçç®³çç mçJç& DçbiççbcçOçí 

PççuççÇ. 90 uççKççbHçí#çç pççmlç mçÌçÆvçkçÀ, 70 uççKççbJçj mççcççv³ç vççiççÆjkçÀ, ³ççlç cçjCç HççJçuçí. vçJççÇvç 

lçb$ç%ççvçç®çç DçççÆCç GÐççíiççb®çç pçvcç Pççuçç. mçyçcççÆjvç yççíìçÇ, uçnçvç mJç³çb®ççÆuçlç yçbदkुçÀç, çÆJçcççvçb, jCçiççडे, 

ì^kçwmç, oÓj Hçuu³çç®³çç lççíHçÀç, Dçmçí DçvçíkçÀ MççíOç uççiçuçí. FìçuççÇvçí 1911 mççuççÇ çÆuççÆyç³ççJçj çÆJçcççvççvçí nuuçç 

kçíÀuçç nçílçç. पढुल्या Jç<çça FìuççÇvçí ûçívçíड ìçkçÀCççjçÇ çÆJçcççvçb lç³ççj kçíÀuççÇ. ³çç ³çáOoçlç l³ççb®çç JççHçj nçíCçb 

mJççYçççÆJçkçÀ®ç nçílçb. l³ççcçáUí pççÆcçvççÇJçªvç çÆJçcççvççbJçj nuuçç kçÀjCççjçÇ Dç@vìçÇ SDçj¬çÀçHçwì içvmç vçJ³ççvçí yçvçJçली 

içíली. याच काळात uçढçT çÆJçcççvççb®çç MççíOç uççJçuçç içíuçç. vçJ³ççvçí MççíOçu³çç içíuçíu³çç çÆJç<ççjçÇ Jççयvूçí uçढçF&lç 

DçvçíkçÀ mçÌçÆvçkçÀçbvçç Içç³ççU kçíÀuçb. nç çÆJç<ççjçÇ Jçç³çÓ nJçílçÓvç HççHçभीª vççiççÆjkçÀçb®³ççnçÇ éççmççlçÓvç Mçरीjçlç Hççí®çuçç 

DçççÆCç éçmçvçmçbmLçç, त्व®çççÆJçkçÀçj, DçMçç DçvçíkçÀ J³ççOççRvççÇ l³ççb®ççnçÇ cç=l³çÓ Pççuçç. ®çínN³ççJçj uççJçç³ç®çí cççmkçÀ 

l³ççkçÀçUçÇ yçvçuçí®ç vçJnlçí. ní Pççuçí महायधुद mçboYçç&lççÇuç vçJçvçJççÇvç MççíOç. 

³çç ³çáOoç®³çç çÆvççÆcçÊççvçí ओथमन mçjkçÀçjvçí l³ççb®³çç oíMççlççÇuç DççcçxçÆvç³çvç, ûççÇkçÀ DçççÆCç çÆ¸çिvç uççíkçÀçb®çb 

कू्रर çÆMçjkçÀçCç kçíÀuçb. Òçl³çíkçÀ oíMççbcçOçí mççcççv³ç vççiççÆjkçÀçb®çí Òç®çbड nçuç Pççuçí. Içjçoçjçb®çç, mLççJçj pçbiçcçç®çç 

vççMç Pççuçç lççí JçíiçUç®ç.  

³çç ³çáOoçcçáUí DçvçíkçÀ oíMççb®ççÇ सीमा बदलली. DçvçíkçÀ oíMççb®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ PççuççÇ. HçÀçUCççÇcçáUí jçÆMç³ççlçÓvç®ç 

HçáÀìÓvç çÆvçIççuçíuçí oíMç cnCçpçí Hççíuçbड, çÆHçÀvçuçBड, DçççÆCç uç@ìçÆJç³çç. nbiçíjçÇ, ³çáiççímuçççqJn³çç DçççÆCç 

PçíkçÀçíस्लोव्हाणक³çç ³çç oíMççb®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ Dçç@çqmì^³ççlçÓvç PççuççÇ. pçcç&vççÇ – ÖçÀçvmç – jçÆMç³çç – Dçç@ìçícçvç nçÇ ®ççj 

cççíþçÇ राजघरािी vççcçMçí<ç PççuççÇ. ³çç ®ççjnçÇ çÆþkçÀçCç®ççÇ jçpçmçÊçç vçä PççuççÇ. pçáuçÌ 1917 cçOçí PççjMççnçÇ®çç 

Dçblç Pççuçç. çÆlçLçí ललाणदमीर FçÆuçF®ç Gu³ççvççíkçÀ cnCçpçí®ç uçíçÆvçvç ³çç yççíuMçíçÆJçkçÀ Hççìça®³çç ¬çÀçblççÇkçÀçjkçÀ 

lçरुCçç®³çç vçílç=lJççKççuççÇ PççjMççnçÇ®çç Dçblç Pççuçç. yççíuMçíçÆJçkçÀ cnCçpçí yçnámçbK³ç DçççÆCç cçívMçíçÆJçkçÀ cnCçpçí 

DçuHçmçbK³ç..çÆJçmççJ³çç MçlçkçÀç®³çç DççOççÇHççmçÓvç®ç jçÆMç³ççlççÇuç lçªCççbJçj kçÀçuç& cççkçwmç&®³çç çÆJç®ççjçb®çç ÒçYççJç 

Jçç{ç³çuçç uççiçuçç nçílçç, DçççÆCç pçáuçcççÇ Pççj®³çç o[HçMççnçÇcçáUí jçÆMç³ççlç ¬çÀçblççÇ®çí Jççjí वाnç³çuçç uççiçuçí nçílçí. 

ÖçÀçvmçcçOçí णशक्षिासाठी içíuçíu³çç lçªCççbvçç DçççÆCç uçढण्याच्या णनçÆcçÊççvçí içíuçíu³çç mçÌçÆvçkçÀçbvçç çÆlçLçuçç vçJççÇvç 



çÆJç®ççj, cççíkçÀUb JçÌ®çççÆjkçÀ pççÇJçvç ³çç®çç HççÆj®ç³ç Pççuçç DçççÆCç l³çç®çç l³ççb®³çç çÆJç®ççjçbJçj HççÆjCççcç Pççuçç nçílçç. 

yççíuMçíçÆJçkçÀ ³çç vçJççÇvç mçÊçí®çç Go³ç Pççu³ççJçj यधुदाlçÓvç cççIççj IçíC³çç®çç l³ççb®çç çÆJç®ççj mçáª Pççuçç.  

24 vççíJnWyçj 1917. 

Dççpç®çç çÆoJçmç jçÆMç³ççlççÇuç pçvçlçímççþçÇ JçíiçUç nçílçç. ÒççJçoç DçççÆCç FPçJçíçÆmlç³çç Jçç®çCççjçbbmççþçÇ lçj 

HçÀçj®ç KçUyçUpçvçkçÀ nçílçç. vçámçlççÇ kçíÀJçU jçÆMç³çvç pçvçlçç®ç vççnçÇ lçj mççjb HçççÆ½çcççl³ç pçiç®ç l³çççÆoJçMççÇ 

mçkçÀçUçÇ mçkçÀçUçÇ nçojuçb. yççlçcççÇ mHçÀçíìkçÀ®ç nçílççÇ. oíMççoíMççbcçOçuçb cçnç³çáOo DçpçÓvç ®ççuçÓ®ç nçílçb. oíMç, 

mçÌçÆvçkçÀ DçççÆCç ³çáOoçlç HççíUuçíuççÇ pçvçlçç, mççjí®ç अजनू mççJçjuçínçÇ vçJnlçí. jçÆMç³ççlççÇuç yççíuMçíçÆJçkçÀ ¬çÀçblççÇvçí 

PççjMççnçÇ®çç Dçblç Pççuçíu³çç mçÊçílç vçJççÇvç ³çáiçç®çb oçuçvç GIçडuçb nçílçb. vçJççÇvç vçílçç uçíçÆvçvç mçÊçílç Dççuçç nçílçç. 

l³ççvçí cçç@mkçÀçícçOçu³çç DçkçÀç&F&Jnpçd®³çç kçÀç³çç&uç³ççlç sçHçç Iççlçuçç DçççÆCç l³çç PçडlççÇlç pçí kçÀçiçoHç$ç çÆcçUçuçí 

l³ççvçí mççjb pçiç nçojuçb. 

kçÀç³ç nçílççÇ lççÇ बातमी? 

HççÆnu³çç cçnç³çáOoç®³çç kçÀçUçlç ³çáOo ®ççuçÓ Dçmçlççbvçç Fbiuçbड DçççÆCç ÖçÀçvmçvçí içáHlçHçCçí SkçÀ kçÀjçj kçíÀuçç. 

l³ççbvçç ³çáOo çÆpçbkçÀC³çç®ççÇ Kçç$ççÇ®ç nçílççÇ pçCçÓ! l³çç kçÀjçjçlç KççÆvçpç lçíuççvçí Yçjuçíu³çç Yçu³çç cççíþîçç Dçç@ìçícçvç 

mççcç´çp³çç®³çç JççìCççÇ®çç kçÀì çÆmçOo Pççuçç. jçÆMç³çç®ççÇ l³çç kçÀçjmLççvççuçç cçÓkçÀ mçbcçlççÇ çÆcçUçuççÇ DçççÆCç oçívnçÇ 

oíMççbcçOçí nçuç®ççuççRvçç mçáरुJççlç PççuççÇ. ÖçÀçvmçlçHçxÀ çÆHçkçÀçí DçççÆCç FbiuçbडlçHçxÀ mççF&kçÀ ³çç DççÆOçkçÀçN³çç®ççÇ vçícçCçÓkçÀ 

PççuççÇ.  

ÖçÀçvmç DçççÆCç Fbiuçbड ³çç oçíIççbcçOççÇuç mççcç´çp³çç®³çç JççìCççÇ®³çç kçÀjçjç®çí lçí kçÀçiço nçílçí. ì^ç@ìmkçÀçÇvçí lçí 

mççjí kçÀçiço pçiççmçcççíj þíJçuçí.  

 

cçç®ç& 1915 cçOçí jçÆMç³çç DçççÆCç Fbiuçb[ ³ççb®³ççlç HççÆnuçç içáHlç kçÀjçj nçíTvç jçÆMç³ççvçí mççcç´çp³çç®³çç 

kçÀçBmìçBçÆìvççíHçuç nç jçpçOççvççÇ®çç ÒçoíMç, DççHçu³çç mççÇcçíuçiçlç®çç DççcçxçÆvç³çç®çç-FPçá&jcç®çç ÒçoíMç, kçÀçUç mçcçáê lçí 

YçÓcçO³ç mçcçáêçuçç pççí[CççN³çç oçoç&vçíuçस ् mççcçáêOçávççÇ®çç DçççÆCç l³çç®³çç kçÀçþçJçj®çç iç@çÆuçHççíçÆuç nç ÜçÇHçkçÀuHç 

lççy³ççlç I³çç³ç®çç Dçmçb þjuçb. jçÆMç³ççuçç l³ççcçáUí mçcçáê çÆkçÀvççjç çÆcçUCççj nçílçç. Fbiuçbडvçí, lçíuççvçí mçcç=Oo 

cçímççHççíìíçÆcç³çç, cçO³ç HççÆMç&³çç DçççÆCç ओथमन mççcç´çp³çç®çç kçÀçnçÇ YçÓYççiç yçUkçÀçJçç³ç®³çç kçÀjçjçuçç jçÆMç³ççvçí 

cççv³çlçç çÆouççÇ. çÆmççÆj³çç ÖçÀçvmçuçç Ðçç³ç®çb þjuçb, ³çç JççìçIççìçRmççþçÇ FbiuçbडlçHçxÀ mçj cççkç&À mççF&kçÀ DçççÆCç 

ÖçÀçvmçlçHçxÀ ÖçÀçBkçÀçíFpç pçç@pç& çÆHçkçÀçí ³ççb®ççÇ vçícçCçÓkçÀ PççuççÇ. cçí 19, 1916 uçç l³çç içáHlç kçÀjçjçuçç cçÓlç& ªHç 

çÆcçUçuçb.  

³çç kçÀjçjçÒçcççCçí mçyçbOç cçO³ç DçççÆMç³çç, Dçç@ìçícçvç mççcç´çp³ç çÆlçIççbvççÇ çÆ®çjHçÀçड kçÀªvç JççìÓvç Içílçuçb. 

DççHççHçu³çç F®síÒçcççCçí Òçl³ç#ç Jçç DçÒçl³ç#ç Dçbcçuç ®ççuçJççJçç nínçÇ kçÀuçcç l³ççlç Iççlçuçb içíuçb. çÆmççÆj³çç®çç DçççÆCç 

nuuççÇ®çç uçíyçvçç@vç®çç cççíþç YçÓÒçoíMç, cççímçÓuç, pçç@डाvç p³ççb®³ççJçj Dçjyççb®çb çÆvç³çb$çCç nçílçb, lççí ÒçoíMç ÖçÀçvmç®³çç 



çÆvç³çb$çCççKççuççÇ içíuçç. KççÆvçpç lçíuççvçí mçbHçVç Dçmçç cçímççíHççíìíçÆcç³çç®çç cçO³ç DçççÆCç oçÆ#çCç Yççiç, yçmçjç-

yçiçoço®³çç pçJçUHççmç®çç YçÓYççiç, nÌHçÀç DçççÆCç SkçÀj nçÇ oçívç yçbojí Fbiuçbड®³çç nçlççÇ DççuççÇ. ÖçÀçvmç DçççÆCç Fbiuçbड 

³çç oçívnçÇ oíMççbvççÇ SkçÀcçíkçÀçbvçç oUCçJçUCçç®ççÇ çÆvç³çb$çCçcçákçwlç cçáYçç þíJçuççÇ. Hç@uçímìçF&vç ह े l³çç®³çç HççÆJç$ç, 

SíçÆlçnççÆmçkçÀ cçnlJççcçáUí ³çç çÆlçIççbHççmçÓvç cçákçwlç kçíÀuçb içíuçb. mJçlçb$çHçCçí l³çç®çç kçÀçjYççj Dççlçbjjçä^çÇ³ç लवादाकडे 

içíuçç. ³çç kçÀjçjçvçblçj Hçáढ®³çç kçÀçUçlç Hçjlç DççCçKççÇ Yçj Hç[lç içíuççÇ. FìçuççÇuçç DççHçu³ççkçÀडे JçUJçÓvç 

Içílçu³ççJçj l³çç®³ççmççþçÇnçÇ Dç@vççlççíçÆuç³çç®çç kçÀçnçÇ Yççiç yçnçuç kçÀjC³ççlç Dççuçç.  

³çç Dçç@ìçícçvç mççcç´çp³çç®³çç HçÀçUCççÇlç, pççlççÇ pçcççlççÇ, mçbmkçÀ=lççÇ ³ççb®çç kçÀçnçÇnçÇ çÆJç®ççj vç kçÀjlçç, 

kçÀçiçoçbJçj®ç mçjU jí<çç cççªvç ÒçoíMççb®ççÇ çÆ®çjHçÀçड kçÀjC³ççlç DççuççÇ. ³çç HçÀçUCççÇlçÓvç pçí oíMç çÆvçcçç&Cç Pççuçí lçí 

nçíतं मळू ओथमन साम्राजय, जे çÆjHççqyuçkçÀ Dçç@HçÀ ìkçÀça या नवीन नावाने  तयार झालं, त्यातनू mççÌoçÇ 

DçjíçÆyç³çç,pçç@[&vç, çÆmççÆj³çç, FjçkçÀ, ûççÇmç, ©cçççÆvç³çç, yçuiçíçÆj³çç, ³çáiççímuçççqJn³çç, FçÆpçHlç, çÆuççÆyç³çç, 

DçupçíçÆj³çç, SJç{í oíMç çÆvçcçç&Cç Pççuçí. ³çáiççímuçççqJn³çç nç oíMç 1918 cçOçí ¬çÀçíçÆMç³çç-mççÆyç&³çç, बोणस्नया, 

स्लोव्हणेनया आणि कोसोवो ³çç jçp³ççb®çç çÆcçUÓvç yçvçuçç. DçççÆCç 1928 cçOçí l³ççuçç ³çáiççímuçççqJn³çç ³çç vççJççvçí 

DççíUKçuçb pççT uççiçuçb.   

  अवघया आणशया आणि युरोप खंडांची अशी णचरफाड झाली.   

ही cççíþçÇ HçÀçUCççÇ®ççÇ kçÀçcççÆiçjçÇ kçÀjCççjí kçÀçíCç nçílçí ní oçíIçí, mçj cççkç&À mççF&kçÀ DçççÆCç çÆHçkçÀçí?  

------------------------------------------------------------------- 

–      सर माका  साईक. 

 



mçj cççkç&À mççF&kçÀ ³ççb®çç pçvcç FbiuçbडcçOçí, JçímìçÆcçvmìj FLçí 16 cçç®ç& 1879 uçç SkçÀç GcçjçJçç®³çç 

HççíìçÇ Pççuçç. uçnçvçHçCççHççmçÓvç DççHçu³çç JççÆडuççbyçjçíyçj l³ççbvççÇ ओथमन mççcç´çp³ççlç ÒçJççmç kçÀªvç l³çç oíMçç®ççÇ 

DççíUKç kçÀªvç IçílçuççÇ nçílççÇ. lçरुCçHçCççÇ kçWÀçÆyç´pçcçOçí çÆMç#çCç Içílçu³ççJçj çÆJçmççJ³çç Jç<çça uç<kçÀjçlç ÒçJçíMç kçíÀuçç. 

SkçÀ GÊçcç Hç³ç&ìkçÀ, kçÀçBPçjJníçÆìJn Hç#çç®çí mçYççmço, uçíKçkçÀ, cçálmçÎçÇ, ³çç@kç&ÀMçç³çj®ççÇ Òç®çbड Fmìíì DçççÆCç 

वणडuççbkçÀ[Óvç DççuçíuççÇ GcçjçJççÇ DçMççÇ l³ççb®ççÇ DççíUKç nçílççÇ. lçªCç Jç³ççlç®ç Sívç Hçb®ççÆJçशीlç®ç l³ççbvççÇ HçámlçkçbÀ 

çÆuççÆnuççÇ. 1904 – 05 ³çç kçÀçUçlç pçç@pç& çÆJçv[n@cç ³ççb®çí Òçç³çJníì mçí¬çíÀìjçÇ, cçiç Hççuç&cçWìjçÇ mçí¬çíÀìjçÇ, 

HççÆnu³çç cçnç³çáOoçlç HçÀç@jívç mçí¬çíÀìjçÇ DçççÆCç vçblçj 1905 lçí 06 ³çç kçÀçUçlç kçÀçBmìbçÆìvççíHçuç®³çç çÆyç´çÆìMç 

oÓlççJççmçç®çí cççvço mçYççmço Dçmçç l³ççb®³çç यशस्वी kçÀçjkçÀçÇoça®çç ÒçJççmç nçílç içíuçç. l³ççkçÀçUçlç l³ççb®çç l³çç त्या 

ÒçoíMçç®³çç DçY³ççmçç®çç HçjçÇIç Jççढlç içíuçç. HççÆnu³çç cçnç³çáOoçuçç mçáªJççlç PççuççÇ lçíJnç lçí Hçç®çJ³çç yçìççÆuç³çvç®çí 

kçÀcççbçÆड biç Dçç@HçÀçÇmçj Pççuçí. HçCç cçO³ç DçççÆMç³ççlççÇuç l³ççb®çç DçY³ççmç HççnÓvç णिटीश Hçjjçä^Kççl³ççvçí l³ççbvçç 

mçuuççiççj म्हिनू नेमलं. HççÆnu³çç cçnç³çáOoçlç l³ççbvççÇ HçÀçj cççíþçÇ YçÓçÆcçkçÀç yçpççJçuççÇ. ओथमन mççcç´çp³ççlçÓvç 

DçvçíkçÀ oíMççb®³çç çÆvççÆcç&lççÇ®çí lçí cçáK³ç mçÓ$çOççj þjuçí.  

16 HçíÀyç´áDçjçÇ 1919 uçç Jç³çç®³çç 39 J³çç Jç<çça Hç@çÆjmç®³çç ìîçÓuççÆjpç iççडाvç®³çç YççiççlççÇuç uçç uççífçÇ 

nç@ìíuçcçOçí l³ççb®³çç KççíuççÇlç l³ççb®çç Dçblç Pççuçç. lçí mHç@çÆvçMç Hçwu³çÓ®çí yçUçÇ þjuçí. l³ççb®çb MçJç l³çç®³çç 

çÆvçJççmçmLççvççÇ FbiuçbडcçOçí DççCçuçb içíuçí DçççÆCç çÆlçLçí l³ççb®çç oHçÀvççÆJçOççÇ Pççuçç. lçí mHç@çÆvçMç lççHçç®çç yçUçÇ 

þju³ççcçáUí, 88 Jç<çç&bvçblçj l³ççb®³çç HçáढçÇuç JççjmççbvççÇ l³ççb®çb MçJç त्याच तापाच्या DçY³ççmççmççþçÇ, pçblçáMççðç%ç 

pçç@vç ऑक्सफोडा ³ççb®³çç lççy³ççlç çÆouçb. çÆMçmçç®³çç DççJçjCçç®³çç MçJçHçíìçÇkçíÀतील, l³ççb®³çç MççÆjjçlççÇuç pçblçÓ 

DçY³ççmççmççþçÇ çÆcçUlççÇuç DçççÆCç l³çç®çç GHç³ççíiç nçíF&uç Dçmçb [ç@kçwìरांvçç Jççìuçb. HçCç lççÇ MçJçHçíणटkçÀç cççlççÇ®³çç 

YççjçcçáUí lçडkçÀuççÇ Dçmçu³çç®çb çÆomçÓvç Dççuçb DçççÆCç MçJçç®ççÇ HççÆjçÆmLçlççÇnçÇ HçÀçj JççF&ì PççuççÇ nçílççÇ, l³ççcçáUí 

GHç³ççíiç Pççuçç vççnçÇ.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

िााँkçÀçíFpç çÆHçkçÀçí – 

 

 
 

³ççb®çç pçvcç 21 çÆडmçWyçj 1870 cçOçí Hç@çÆjmçcçOçí Pççuçç. ¿ççb®çí Jçडीuç vççJççpçuçíuçí FçÆlçnçmçlç%ç nçílçí. 

lçªCçHçCççÇ kçÀç³çÐçç®çb çÆMç#çCç Içílçu³ççJçj F. mç. 1895 cçOçí l³ççb®ççÇ jçpçoÓlç cnCçÓvç vçícçCçÓkçÀ PççuççÇ. F. mç. 

1896 cçOçí lçí kçÀçíHçvçníiçvç®³çç jçpçoÓlçç®çí mçí¬çíÀìjçÇ yçvçuçí. HççÆnu³çç cçnç³çáOoçuçç mçáªJççlç nçíC³ççHçÓJçça lçí 

kçÀç@vmçuç pçvçjuç cnCçÓvç yçÌªìuçç içíuçí. HççþçíHççþ kçÌÀjçíuçç içíuçí. HçCç çÆlçLçí Dçmçlççbvçç®ç l³ççbvçç ÖçWÀ®ç mçjkçÀçjvçí 

yççíuççJçÓvç Içílçuçb. ÖçWÀ®ç JçmççnlçJççoçÇ Hç#çç®çí lçí mçcçLç&kçÀ nçílçí. çÆmççÆj³çç, uçíyç@vçç@vçcçOçí ÖçWÀ®ç JçmççnlççÇ JnçJ³ççlç ³çç 

cçlçç®çí lçí mçcçLç&kçÀ nçílçí. ओथमन mççcç´çp³çç®³çç HçÀçUCççÇ®³çç JççìçIççìçRcçOçí l³ççb®ççÇ ÖçÀçvmçlçHçxÀ vçícçCçÓkçÀ 

kçÀjC³ççlç DççuççÇ. ¿çç SíçÆlçnççÆmçkçÀ kçÀjçjçcçOçí l³ççbvççÇ cççíþçÇ YçÓçÆcçkçÀç Hççj HççडuççÇ. 20 pçÓvç 1951 uçç Hç@çÆjmçcçOçí 

Jç³çç®³çç 80 J³çç Jç<çça Jç=OoçHçkçÀçUçvçí l³ççb®çb çÆvçOçvç Pççuçb. ³çç ओथमन mççcç´çp³ççlçÓvç SJçढे DçvçíkçÀ oíMç çÆvçcçç&Cç 

Pççuçí lçí nçílçb lçjçÇ kçÀmçb? lçí çÆvçcçç&Cç lçjçÇ kçÀmçb Pççuçb? त्याचा मळू परुुष कोि होता? 

 

 



 

 

 

शौयप, क्रौयप, धमप, कमप यांच्या सामर्थयापवर ज्या देशांनी ओथमन साम्राज्याशी 

धमपयुध्द घडवली ते बाल्कन देश. या देशांनी इस्तहास घडवला आस्ि भूगोल 

बदलला.  

 

 
                                                    

 

 

 

 

 

 



 

र्स्हल्या महायुध्दाच्या सुरवातीला सन १९१४ मधील ओथमन साम्राज्य. 

 
                                                                                          1914. 

 



ओथमन साम्राज्याचा उदय. 

 

ते वषा होतं णहजरी ६१६. म्हिजेच १२१९. दशे होता पणशाया आणि प्रांत होता पणशायाच्या पूवेकडील 

खोरासान. त्या भागात ताताारी पवातापासून अमदुररया प्रांतापयंत तकुी टोळ्या राहात होत्या. उजाड माळरानांचा, 

उद्ोगाला वाव नसलेला. दोन वेळच्या जेविाची भ्रांत असलेला हा खोरासानचा प्रदशे. त्यातच भर म्हिजे 

वरचेवर येिारी मगंोणलयन आक्रमिं. सवा प्रदशे टोळ्यांचा. (भारतात त्याचवेळी आलेले महमंद घोरी, पढु े

कुतबुदु्दीन ऐबकपासनू मंगोलचा बाबर येईपयंत याच तकुांनी भारतावर राजय केलं.) या भागातून lçíjçJ³çç 

MçlçkçÀç®³çç सुरूवातीला, नवीन सबुत्ता असलेल्या प्रांताच्या शोधात समुारे 4000 uççíkçÀçb®ççÇ SkçÀ ìçíUçÇ pçvcçYçÓcççÇ 

mççíडूvç Dç@vççlççíçÆuç³ççcçOçí çÆMçjuççÇ. (वेगवेगळ्या पसु्तकांमधे वेगवेगळे आकडे आहते. काही णठकािी २०,००० 

असा उल्लेख आह.े) l³çç ìçíUçÇ®çç vçç³çkçÀ nçílçç mçáuçícççvçशहा. ह े सवा लोक कायी जमातीचे होते. l³ççb®³çç 

oíMçç®³çç pçáuçcççÇ jçpçJçìçÇuçç kçbÀìçUuçíu³çç ³çç lçákçÀडçÇvçí oíMççblçj kçÀjç³ç®çb þjJçuçb nçílçb. त्यांना शेजारच्या रूम 

दशेात जायचं होतं.  

हा दशे म्हिजे Dç@vççlççíçÆuç³çç. ग्रीक भाषेत याचा अथा HçÓJç& çÆoMçç DçççÆCç DçjyççÇ Yçç<çílç l³çç®çç DçLç& 

mçÓ³ççxo³ç. GÊçjíuçç kçÀçUç mçcçáê, HççÆ½çcçíuçç SçÆpç³çvç mçcçáê, DçççÆCç oçÆ#çCçíuçç YçÓcçO³ç mçcçáêçvçí Jçíढuçç içíलेला nç 

YçÓÒçoíMç.  DçççÆMç³çç खंडाचा mçcçáêçlç Içámçuçíuçç HççÆ½çcçíkçÀड®çç YçÓYççiç cnCçpçí Dç@vççlççíçÆuç³çç. इथ े सेल्जकु सत्ता 

होती. सलुतानाचं नाव होतं अल्लाणदन. रूम या नावाने हा दशे ओळखला जायचा. mçáuçícççvç शहा आणि त्याची 

टोळी चररताथाासाठी या दशेात णहडंले. लटूमार करत जगले. FjPççíjcç®³çç pçJçUHççmç çÆnbडuçí DçççÆCç çÆlçLçí®ç 

çÆmLçjçJçuçí. पि काही काळानंतर Dççuçíu³çç मंगोलांच्या Oççडीvçí l³ççbvçç Hçjlç çÆJçmLçççÆHçlç JnçJçb uççiçuçb. पि ह े

असं सतत भ्रमंती करिं णकती काळ चालिार?  

सतत भटकण्याला कंटाळलेल्या mçáuçícççvçvçí Hçjlç DççHçu³çç cçç³çoíMççÇ परतायचा çÆJç®ççj kçíÀuçç DçççÆCç lçí 

mççjí अलेप्पो मागााने पणशायाकडे णनघाले. वाटेत युिेणटस नदी लागली. ती पार करायची होती. पि पाण्याचा 

अंदाज नव्हता. टोळीचा प्रमखु म्हिनू सलेुमाशहाने पाण्यात आपला घोडा उतरवला. पि खोल नदीपात्रात 

असलेले मोठे खडक सुलेमानला कळले नाहीत. त्याचा घोडा त्या खडकांवर आपटला आणि ठार झाला. त्यावर 

बसलेला सलेुमानशहाही खाली पडला आणि नदीप्रवाहात नाहीसा झाला.  

सलेुमानचा मतृ्य ू त्याच्या साथीदारांना णतथेच राहण्याचा णनयतीचा संकेत वाटला. mçiçUí ÒçJççmççÇ Hçjlç 

SkçÀ$ç pçcçuçí DçççÆCç Hçáढ®çç çÆJç®ççj kçÀjç³çuçç uççiçuçí. l³ççlççÇuç kçÀçnçÇ uççíkçÀçbvççÇ Hçjlç cçç³çoíMççÇ pçç³ç®çç çÆJç®ççj 

vçkçwkçÀçÇ kçíÀuçç. सलेुमानचे चार मलुगेही त्या प्रवासात होते. त्यांची नावे गंबाग्द ु– संगतुाकेन - अतुाग्रुल. आणि दुदंर. 

mçáuçícççvç®çí oçívç cçáuçiçí vçJççÇvç JçmlççÇ®³çç MççíOççlç Dçv³ç$ç çÆvçIçÓvç içíuçí. HçCç mçáuçícççvç®çí इतर oçívç cçáuçiçí, अतोग्रलु 

DçççÆCç दुदंर cçç$ç cççiçí çÆHçÀjuçí. l³ççb®³ççyçjçíyçj 450 kçáÀìábyçbnçÇ l³ççb®³çç mççíyçlççÇvçí içíuççÇ. सवाजि अंकारात येऊन 



णवसावले.  (१२ व्या शतकापयंत अंकाराला अंगोरा म्हित) ¿çç ÒçoíMçç®ççÇ jçpçOççvççÇ nçílççÇ kçÀçíçÆvç³çç. Dçuuççणदvç 

nç l³çç jçp³çç®çç jçpçç.  जेव्हा हा सारा समदुाय परत रूममधेच राहण्यासाठी परत णफरला, तेव्हा प्रवासात त्यांना 

एके णठकािी लढाई चाल ूअसलेली णदसली. अतुाग्रुल णतथेच थांबला आणि लढाईचा अंदाज घेऊ लागला. jçpçç 

DçuuççणदनJçj मगंोलांचा nuuçç Pççuçç होता आणि अल्लाद्दीन शत्रचूा मार झेलत होता. अतुाग्रुल ní mççjb yçIçlç 

nçílçç. jçpçç Dçuuççणदvç HçjçYçJçç®³çç sç³çílç Dçmçlççbvçç अतुाग्रलुने आपल्या सार् या सहकार् यांना एकत्र जमवलं 

आणि त्यांना णवचारलं की या दशेाच्या राजावर हल्ला झालेला णदसतोय, आणि तो पराभवाच्या छायेत आहते, तर 

सांगा आपि कुिाला मदत करायची. सार् यांनी णवजयी पक्षाच्या बाजनूे मदत करण्याचा आपला णनिाय सांणगतला. 

तेव्हा अतुाग्रलुने ते नाकारलं आणि म्हिाला की ह ेशौयााचं लक्षि नव्ह.े आपि द:ुखी लोकांच्या मदतीने जािं ही 

ईश्वराची णशकवि असते. म्हिनू आपि या राजाच्या मदतीला जाऊ. हा णनिाय घेऊन Dçuuççणदvç jçpççuçç lççí 

DççHçu³çç ४५० uçढçT uççíkçÀçbmçn pççTvç çÆcçUçuçç. अचानक आलेल्या या मदतीमळेु, दोघांनी णमळून cçbiççíuç 

uççíkçÀçbvçç HçUJçÓvç uççJçuçb. या णवजयाने आणि आकणस्मक णमळालेल्या मदतीने अल्लाणदन खूष झाला.  

l³ççvçí अतुाग्रलुला मानाची वसं्त्र दऊेन सन्मान केला आणि ³çç vçJççÇvç uççíkçÀçbvçç pççÆcçvççÇ®çç SkçÀ lçákçÀडç 

JçmlççÇmççþçÇ çÆouçç. lççÇ pççiçç nçílççÇ राजयाच्या वायव्यकेडील सोगात, हा परगिा णहंवाळी वास्तव्यासाठी आणि 

दमुजीं पवात पायथ्याखालची जागा उन्हाळी वास्तव्यासाठी जहाणगर म्हिनू णदली. DçMçç lçNnívçí अतुाग्रuुç DççHçu³çç 

uççíkçÀçbyçjçíyçj çÆlçLçí çÆmLçjçJçuçç DçççÆCç l³çç®³çç pçcççlççÇ®çç cçáçÆKç³çç yçvçÓvç kçÀçjYççj kçÀjç³çuçç uççiçuçç. त्यानंतर 

अल्लाणदनच्या प्रत्यके स्वारीत तो मदतीला जाऊ लागला. पढुच्या ग्रीक आणि ताताारांच्या आक्रमिात तो 

अल्लाणदनचा सेनापती म्हिनू यश णमळवनू आला तेव्हा अल्लाणदनने खषू होऊन अतुाग्रलुला इस्कीशायर आणि 

करजाणहस्सार ह ेसोगातच्या उत्तर-दणक्षिेकडचे परगिे भेट म्हिनू णदले. 

एका लहानश्या जहाणगरीचा जहाणगरदार म्हिनू अतुाग्रलुने लावलेल्या या बीजाचं भणवष्ट्यात महाकाय 

डेरेदार साम्राजयात रुपांतर होिार होतं. 

अतुाग्रलु इ. स. १२८८ मधे वयाच्या ९० व्या वषी मरि पावला. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 



    

 

 

अतुपग्रुलने सोगातला साम्राज्याचा र्ाया घातला.  बरसाला राजधानी करण्यार्यंतची 

भर ओथमनने घातली.  बरसाला राजधानी करण्याची कामस्गरी ओरहानने केली. 



१ ला सुलतान. ओथमन गाझी - उममान. जन्म –१२५८. मृत सन १३२६. 

 

अतुाग्रलु मरि पावला तेव्हा mççN³çç vççiççÆjkçÀçbvççÇ l³çç®³çç cçáuççuçç, Gmcççvçuçç (ओस्मान) DççHçuçç vçç³çkçÀ 

cnCçÓvç çÆvçJçडuçb. Gmcççvç®çb Jç³ç l³ççJçíUçÇ ३0 Jç<çç¥®çb nçílçb. Gmcççvç®çç pçvcç सोगात cçO³çí®ç 1258 mççuççÇ Pççuçç 

nçílçç. Gmcççvç ³çç Mçyoç®çç lçákçÀça Yçç<çílç DççíLçcçvç Dçmçç G®®ççj Dççní. nç®ç Gmcççvç, यरुोणपयन दशेांनी p³ççuçç 

Dçç@ìçíमाvç mççcç´çp³ç cnCçÓvç DççíUKçलं त्या mççcç´çp³çç®çç तो cçÓU Hçáª<ç þjuçç.  

सोगाlç®çç kçÀçjYççj nçlççÇ Dççu³ççyçjçíyçj l³ççvçí आपल्या वणडलांचं धोरि बदललं. अतुाग्रुल जसा 

अल्लाणदनचा सरदार म्हिून राणहला होता, ते धोरि त्याने बदललं. त्यामागे एक आख्याणयका सांणगतली जाते. ती 

अशी की एका स्वारीच्या वेळी ओथमन जया स्नहे्याच्या घरात रात्रीच्या वस्तीसाठी राणहला होता, ते घर एका शेख 

इदाबेली नावाच्या धमागरुूचं होतं. त्या घरातल्या फळीवर ओथमनला एक पसु्तक णदसलं. त्या इदाबेली धमागरुूला 

ह ेकसलं पसु्तक असं णवचारल्यावर इदाबेलीने ते कुराि असल्याचं सांणगतलं. ओथमनने ते पसु्तक हातात घेतलं 

आणि रात्रभर उभ्या उभ्याच ते सारं पसु्तक वाचनू संपवलं इतका तो त्या मजकूराने प्रभाणवत झाला होता. पहाटे 

पहाटे ओथमन थकून झोपला. तेव्हा त्याला एक सुंदर स्वप्न पडलं.  

त्याच्या स्वप्नात एक देवदतू आला. स्वप्नातच ओथमनने आपल्या वक्षस्थलातनू चंद्र बाहरे पडलेला 

पाणहला. तो चंद्र मग शेजारी झोपलेल्या इदाबेलीच्या छातीत णवसणजात पावला. नंतर ओथमनच्या नाभीतून एक 

महाप्रचंड वकृ्ष बाहरे पडला. त्या डेरेदार वकृ्षाच्या महाकाय छायेत अनेक पवात, नद्ा, कारंजी, बागांचा रम्य पररसर 

ओथमनने पाणहलं. सकाळी जाग आल्यावर ओथमनने आपलं ते णवलक्षि स्वप्न इदाबेली धमागरुूला सांणगतलं 

तेव्हा इदाबेली म्हिाला की याचा अथा असा आह ेकी तझुा वंश सावाभौम सत्ता उपभोगिार आह.े या जगावर त ू

राजय करिार आहसे. माझी कन्या तझुी पत्नी होिार आह.े म्हिनू त ूमाझ्या रणबयाबाला खातून या कन्येशी णववाह 

कर आणि वंशवधृदी आणि राजयवधृदी कर. ओथमनने मग रणबयाबाला खातनूशी णनकाह लावला. ओथमनच्या 

दसुर् या स्त्रीचं नाव मलहूाँ खातनू. 

त्या णववाहानंतर ओथमनने इदाबेलीचा इस्लाम धमा आणि सनु्नी पंथ स्वीकारला.  

त्यानंतर ओथमनने आपल्या लहानशा जहाणगरीचा णवस्तार करायला सरुूवात केली.  

सोगात हा णिथणनयाचा भाग होता. ओथमनने आपल्या परगण्याचा णवस्तार करण्यासाठी pçJçUHççmç®çí 

çÆkçÀuuçí, sçíìí sçíìí ÒçoíMç çÆpçbkçÀç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. kçÀçnçÇ ÒçoíMç mççcççíHç®ççjçvçí, kçÀçnçÇ ÒçoíMç JçÌJçççÆnkçÀ mçbyçbOç 

pççíड Óvç DçççÆCç kçÀçnçÇ YçÓYççiç çÆpçbkçÓÀvç त्याने सोगातला जोडले. ओथमनचा पणहला संघषा सेल्जकु सलुतानाशी 

आला. १३०१ साली येणनसेयर णजकूंन आपलं कारभाराचं णठकाि तेच केलं. पुढच्या वषी १३०२ मध ेणबझंटाईन 

फौजांकडून नाईणकया णजंकून घेतलं. त्यानंतर उत्तरेतील साकायाा नदीच्या काठचा ते मामाारा समदु्राजवळचा 

णबझंटाईन साम्राजयाचा काही भाग णजंकला. इफेसस णजंकल्यावर त्याने बरसा या महत्वाच्या शहराकडे आपली 

फौज वळवली. mçíupçákçÀ mçÊçí®çç शेवट Pççu³ççJçj ओथमन mJçlçb$ç Pççuçç. l³ççvçí ग्रीसवर आक्रमि करायचं 



ठरवलं तेव्हा त्याचा काका दुदंर याने ओथमनला आपला णवरोध दशावला. भर दरबारात आपल्याला णवरोध 

करिारर् या काकाला, दुदंरला, ओथमनने धनषु्ट्यबािाने ठार करून दरबारी प्रणतणितांना आपल्या भावी धोरिांचा 

संकेत णदला. त्याला आिखीही एक कारि होतं. ते म्हिजे ओथमनला ठार करण्याची अनेक कारस्थानं णशजत 

असतांना, ते माहीत असूनही दुदंरने ओथमनला सावध केलं नव्हतं हाही राग ओथमनला होताच. ओथमनने 

आपल्या कारकीदीत णलणडया, एणफसस, पॅफ्लागोणनया, पॅराफणगाया, मॅग्नशेा ह ेजवळपासचे परगिे णमळवले.  

ओथमन स्वत:ला mçáuçlççvç cnCçJçÓvç vç Içílçç lççí Dçमीj ³çç®ç vççJççvçí pçiçuçç. l³ççvçí mçJç& धमी³ççbvçç 

mçvcççvççvçí JççiçJçuçb. l³çç®³çç jçpçJçìçÇlç l³çç®çb mçÌv³ç KçÓ<ç Dçmçí. kçÀçjCç mJççjçÇ cççíçÆncççbcçOçí pççÇ kçÀçnçÇ uçÓì çÆcçUí 

lççÇ lççí DççHçu³çç mçÌçÆvçkçÀçbcçOçí DçççÆCç kçÀçnçÇ Yççiç iççíjiççÆjyççbcçOçí JççìÓvç ìçkçÀlç Dçmçí. ओथमनच्या मोणहमांच्या 

काळात l³çç®çí mççmçjí इदाबेली kçÀçjYççj सांभाळायला लागले.  

ओथमनच ं Jç³ç GlçjCççÇuçç uççiçu³ççJçj l³çç®ççÇ pççiçç kçáÀCççuçç Ðçç³ç®ç ³ççJçj l³ççvçí çÆJç®ççj mçá© kçíÀuçç. 

ओथमनला अल्लाद्ददीन पाशा, ओरहान, मणलक बे, रणशद बे, पझलुा बे आणि कोबान बे असे ६ मलुगे होते. cççíþç 

cçáuçiçç DçuuçççÆovç nç uçढçT cççvççÆmçkçÀlçí®çç vçJnlçç. DçY³ççmç, Jçç®çvç, ®ç®çç& ³ççlç®ç lççí jcçlç nçílçç. cçç$ç 

OççkçÀìç cçáuçiçç ओjnçvç nç l³ççb®³çç HçÀçÌpçí®çç mçívççHçlççÇ nçílçç. MçÓj nçílçç, Hçjç¬çÀcççÇ nçílçç. म्हिनू ओथमनने 

DççHçuçç Jççjmç cnCçÓvç ओरnçvç®ççÇ çÆvçJçड kçíÀuççÇ.  

ओथमनचा इ. स. १३२६ मधे मतृ्य ूझाला तेव्हा बरसाची लढाई चाल ूहोती. त्याने बरसाचा णवजय पाणहला 

नाही. गाऊटच्या दखुण्याने तो वारला. त्याचा दफनणवधी सोगातमधे झाला. इ. स.१२९९ ते १३२६ पयतं याने 

राजय केलं. 

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ओथमन साम्राज्याची सरुूवात. 

 

2 रा सुलतान ओरहान. जन्म १२८१. मृ. माचप, १३६२. 

                   

          ओथमन आणि मलहूाँ खातनूचा हा मलुगा.  

आपल्या नेत्याची णनवड णनवडिकुीने करायची ही कायी जमातीची प्रथा यावेळीही पाळली गेली. 

त्याप्रमािे वणडलांच्या मतृ्यनंूतर ओरहान या सोगातमधील लहानशा तकुी जमातीचा प्रमखु बनला. तख्तावर 

बसण्यापूवी ओरहानने ओथमनची तलवार आणि णतच्या भोवती लपेटलेला चामड्याचा पट्टा हातात घेऊन समारंभ 

सरुू केला. तख्तावर बसण्यापवूी हा णवधी करण्याची त्यानंतरच्या ओथमन सलुतानांची ती प्रथाच पडून गेली. 

ओरहानचा जन्म १२८१ सालचा आणशया मायनरमधील रूममधल्या सोगातमधला. ओरहान वणडलांच्या 

काळातच त्यांच्याबरोबर स्वार् या करायला लागला होता. ओथमनच्या काळात मंगोणलयन आक्रमि झालं तेव्हा 

ओरहानने आपल्या पराक्रमावर णवजय णमळवनू आिला होता. तो त्याचा पणहला णवजय होता. 

ओरहान प्रमखु झाला तेव्हा बरसा ( तकुी उच्चार बरुसा) नकुतंच हाती आलं होतं. बरसाची लढाई १३२१ 

ते १३२८ अशी खपू वषे चालली होती. णबझंटाईन हा रोमचाच भाग असल्यामळेु त्याला रुमेणलया म्हित. 

णबझंटाईनचा राजपतु्र आंद्रणेनकोस ह्याने आपल्या वधृद आजोबाणवरुधद बंड केलं होतं आणि सत्ता णमळवायला तो 

उतावीळ झाला होता त्या अणस्थर काळाच्या संधीचा फायदा घेऊन ओरहान फौज घेऊन बरसावर गेला आणि 

त्याला वेढा घालनू बसला. ही घटना इ. स. १३२१ मधली. ७ वषाचं्या वेढ्यानंतर आतले लोक उपाशी मरायला 

लागले तेव्हा णकल्लेदाराशी वाटाघाटी करून ओरहानने बरसा णजंकलं होतं. मारमारा समदु्राच्या दणक्षिेला वसलेलं 

ह ेबरसा गाव. णनसगा सौंदयााने नटलेलं आणि णहरवंगार असलेलं ह ेगाव येणझल बरसा म्हिजेच हररत बरसा या 

नावाने ओळखलं जायचं. ह ेकााँस्टंणटनोपलपासनू थेट अवघया ६० मैलांवर दणक्षिेला होतं. बरसा हाती आल्यावर 

ओरहानने आपली राजधानी णतथेच स्थापन केली. पढुे णकत्येक वष े बरसाच राजधानी राणहली. ओरहानने सुंदर 

इमारती, मदरसे, आणि मणशदी बांधनू णतच्या सौंदयाात भर टाकली. ओथमन साम्राजयाची पणहली राजधानी म्हिनू 

णतचं महत्व मोठं होतं. 

राजयाचा णवस्तार करायचं ठरवल्यावर ओjnçvçvçí DççHçu³çç Lççíju³çç YççJççuçç, रणबयाबालाचा मलुगा 

अल्लाणदनला, jçp³ç çÆJçYççiçÓvç JççìÓvç IçíC³çç®ççÇnçÇ kçÀuHçvçç mçá®çJçuççÇ HçCç Dçuuççणदvçvçí lççÇ mçÓ®çvçç mçHçMçíuç 

DçJníjuççÇ. कारि अल्लाणदनला अभ्यास, धाणमाक पुस्तकांचं वाचन यांची आवड होती. MçíJçìçÇ cççPçç JçpççÇj lçjçÇ 

nçí, nç ओjnçvç®çç ÒçmlççJç Dçuuççणदvçvçí cççv³ç kçíÀuçç. cçiç F&दाबेuççÇ®³çç mçuu³ççvçí Dçuuççणदvç jçp³çç®çç kçÀçjYççj 

mççbYççUÓ uççiçuçç. ओथमन साम्राजयाच्या वजीरपदाचा पाया अशाररतीने सरुू झाला. त्या पदाला पाशा ह े नाव 

पडलं. (पातशहाच ेडोळे-कान-नाक म्हिजे वजीर. म्हिनू संणक्षप्त नाव पाशा.) अल्लाणदनला अल्लाणदन पाशा या 

नावाने संबोधलं जाऊ लागलं. 



भावावर कारभार सोपवनू णनधाास्त झालेला ओjnçvç मग yççníj®³çç mJççN³çç, cççíçÆncçç kçÀjC³ççlç içáblçuçç. 

त्याला राजय णवस्तारायची महत्वाकांक्षा होती. त्याने आपल्या राजयणवस्ताराची सरुूवात मारमारा समदु्राच्या काठच ं

मदुान्या ह ेशहर णजंकून केली. वायव्येकडील णनकोमेणडया आणि नायणकया णजंकून सीमा णवस्तारायच्या होत्या. सन 

१३२९ सालच्या १०/११ जनूमधे झालेल्या, पेलेकानोनवरचा णवजय हा ओरहानचा मोठा णवजय होता. कारि 

त्याने णबझंटाईन साम्राजयालाच हात घातला. णनकोमेणडया आणि नायणकयावरची ओरहानची पकड सोडवायला 

णबझंटाईन राजा आंद्रणेनकोस आपल्या सेनापती जॉन काँ टाकुझीनला बरोबर फौज घेऊन णनकोमेणडयाकडे णनघाला.  

ओरहानने लढाईसाठी पवाताच्या पायथ्याची, पेलेकानोनला मोक्याची जागा आधीच पकडून ठेवली होती. 

णतथ े दोन्ही फौजांची गाठ पडली. घनघोर लढाई झाली. सरुूवातीला णबझंटाईन फौजेचा णवजय होत होता. 

मधयरात्रीपयंत चाललेल्या या लढाईत सेनापती जॉन काँ टाकुणझन आणि णबझंटाईन राजा आंद्रणेनकोस हलकेसे 

जखमी झाले पि त्यांच्या फौजेत राजा ठार झाल्याची णकंवा गंभीर जखमी झाल्याची खोटी बातमी पसरली आणि 

लढाई मोडली. णबझंटाईन फौज कााँस्टंणटनोपलला माघारी गेली. या लढाईला ओरहानच्या दृष्टीने खपू महत्व होतं 

कारि हा णबझंटाईन साम्राजय आणि ओथमन साम्राजयातील पणहला सरळ सरळ णभडलेला सामना होता. या 

लढाईनंतर णबझंटाईन राजाने आणशया मायनरमधला आपला प्रदशे घेण्याचा परत प्रयत्न केला नाही. 

पाठोपाठ १३३१ आणि १३३७ सालात नायणकया आणि णनकोमेणडया शहरंही ओरहानच्या हाती आली. 

यानंतर णबझटंाईन साम्राजयाची आणशया मायनरमधनू सत्ता संपषु्टात यायला सरुुवात झाली. आणि दसुरीकडे 

ओथमन तकुांचं सामथ्या प्रचंड वाढलं.  

ओरहानला मग आजबूाजूच्या अमीर जहागीरदारांना णजंकायचं होतं. त्याचं पढुचं लक्ष्य होतं ते थ्रेस आणि 

मॅसेडोणनया. त्यानंतर त्याच्या फौजा णशरल्या त्या मारमारा समदु्राच्या काठावर असलेल्या णमणसया बंदरावर. ते 

हाती आल्यावर ओरहानच्या स्वप्नातलं राजय णनमााि झालं. इ. स. १३४५ मधे करीसीचा राजा मेल्यावर त्याच्या 

दोन मलुांमधे सत्तेवरून भांडिं चाल ूझाली. णतथे शांतता आिायचं नाटक करून ओरहान करीसीमधे फौज घेऊन 

गेला. त्या लढाईत मोठा मुलगा मारला गेला आणि धाकटा मलुगा कैद झाला. या णवजयाचं महत्व मोठं होतं कारि 

त्यात ओरहानला ददानेलनस ्सामदु्रधनुीच्या जवळचा प्रदशे णमळाला. त्यामळेु नाणवकदल उभारायचं त्याचं स्वप्न 

सत्यात उतरलं. करीसीच्या या लढ्यामळेु ओरहानला आता बरसा, णनकोमेणडया, नायणकया, कररसी असे ४ मोठे 

परगिे णमळाले. 

एवढा प्रदशे णमळवल्यावर त्याच्या संरक्षिासाठी ओरहानने अनेक उपाय योजले. आपल्या राजयाच्या 

सरुके्षसाठी त्याने णठकणठकािी मजबतू णकल्ले बांधले. उत्तमोत्तम ५० शहरं वसवली. मोठं पायदळ तयार केलं. ४० 

हजार घोड्याचं घोडदळ उभारलं. सशक्त गपु्तहरेखातं तयार केलं. सैन्याची पुनबांधिी केली. 

ओjnçvçvçí आता mJçlç:uçç mçáuçlççvç cnCçJçÓvç I³çç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ आणि ओथमन साम्राजयाचा पाया 

घातला. दबुळ्या झालेल्या णबझंटाईन राजाला न मानता त ूस्वतंत्र हो हा सल्ला अल्लाणदन पाशाने त्याला णदला. 

आणि आपल्या घराण्याचं SkçÀ jçp³ç mLççHçvç Pççu³çç®çç Flçjçbvçç mçbkçíÀlç çÆouçç. पि सन १३३३ सालात एक 



मोठी दघुाटना घडली. जयाच्यावर कारभार सोपवनू ओरहान णनधाास्त होता, तो अल्लाणदन पाशा अल्लाला प्यारा 

झाला.  

अल्लाणदन पाशाने राजय कारभाराची घडी बसवली. ओरहान नवीन प्रांत णजंकत गेला आणि अल्लाणदन 

पाशा राजयाचा कारभार सांभाळत गेला. अल्लाणदनने राजय कारभारात णशस्त आिली. इस्लाम धमााच्या तत्त्वांवर 

त्याने राजयात कायद े लागू केले. चार इमामांची नेमिकू केली. त्याने कारभारात नवीन ससुतू्रता आिली. सारा 

वसलूीचे कायद ेकेले. आणथाक णशस्त आिली. अणधकाराची पद ंणनमााि केली. ओरहानच्या नावाने नािी पाडली. 

णबझंटाईन प्रदशे णजंकल्यावर एक नवीन समस्या ओरहानसमोर उभी राणहली. ती म्हिजे नवीन णििन धमीय कैदी. 

त्याचं काय करायचं, आपल्या राजयात त्यांना कसं सामावनू घयायचं हा वाढत्या णवजयांमळेु प्रश्न वाढत गेला. 

ओरहानने मग णििनांची आपल्या सैन्यातील भरती बंद केली. लष्ट्कर पोसण्याचा मोठा कर त्यांच्यावर लादला 

आणि मसुलमानांना या करातनू सटू णदली. मसुलमानांना णििन मलुींशी णनकाह करायची परवानगी होती, मात्र 

णििन मुलाला मसुलमान मलुीशी णववाह करायला बंदी होती. जयाणदवशी णििन मािसू मसुलमान होई 

त्याणदवशीपासून तो ओस्मानली या नावाने ओळखला जाऊ लागला. मसुलमानांना णमळिारे सगळे कायदे त्याला 

णमळायला लागले. दोन धमांतील दरी णमटवायला ह ेकरिं ओरहानला जरूरीचं होतं.  

jçp³ççÆJçmlççjç®³çç GÐççíiççvçí PçHççìuçíuçç ओjnçvç mçlçlç cççíçÆncççbJçj Dçmçí. kçÀçíCçl³ççnçÇ Òççblççlç lççí SkçÀ 

cççÆnv³ççHçí#çç pççmlç JçíU çÆìkçÀlç®ç vçmçí. SkçÀçHççþçíHççþ cççíçÆncçç kçÀçढlç jçnC³çç®³çç l³çç®³çç O³çí³ççvçí l³ççuçç 

mçlçlç MçÓj çÆMçHçç³ççb®ççÇ içjpç Jççìç³çuçç uççiçuççÇ. lççÇ FlçkçÀçÇ JççढuççÇ, lçªCççbvççÇ mçÌv³ççlç oçKçuç JnçJçb cnCçÓvç 

l³ççvçí SkçÀ vçJççÇvç MçkçwkçÀuç लढवली. l³ççvçí DççHçu³çç jçp³çç®çí uçnçvç uçnçvç çÆJçYççiç kçíÀuçí DçççÆCç Òçl³çíkçÀ çÆJçYççiç 

SkçÀíkçÀç mçÌçÆvçkçÀçuçç çÆouçç. l³çç mçÌçÆvçkçÀçvçí l³çç®çç YçÓÒçoíMçç®çç mççbYççU kçÀjç³ç®çç, mççjç JçmçÓuç kçÀjç³ç®çç DçççÆCç 

vçJççÇvç ÒçoíMç çÆpçbkçÀuçç kçÀçÇ lççí Yççiç l³çç®³çç pçnççÆiçjçÇuçç pççíडuçç pçç³ç®çç. l³çç mçÌçÆvçkçÀç®çç cç=l³çÓ Pççu³ççJçj lççí 

ÒçoíMç ओjnçvç®³çç lççy³ççlç pçç³ç®çç. çÆlçLçí kçáÀCçç®ççÇ vçícçCçÓkçÀ kçÀjç³ç®ççÇ lçí cçiç ओjnçvç®ç þjवlç Dçmçí. l³ççcçáUí 

nçÇ pçcççÇvçoçjçÇ JçbMçHçjbHçjç PççuççÇ vççnçÇ. nçÇ SkçÀ ÒçkçÀçjí mçjbpççcçMççnçÇ®ççÇ®ç mçáªJççlç nçílççÇ. ³çç l³çç®³çç DççkçÀ<ç&kçÀ 

³ççípçvçícçáUí DçvçíkçÀ lçªCç HçÀçÌpçílç oçKçuç Pççuçí. jçp³çç®³çç mççÇcçç çÆJçmlççjlç içíu³çç. çÆpçbkçÀuçíu³çç jçp³ççlçÓvç 

DççCçuçíuçí kçÌÀoçÇ içáuççcç cnCçÓvç HçÀkçwlç मसुलमान mçÌçÆvçkçÀçbvçç lççí oílç Dçmçí DçççÆCç çqðç³çç mçÌçÆvçkçÀçb®³çç 

pçvççvçKççv³ççlç pççlç çÆkçbÀJçç oçmççÇ yçvçlç. Flçj OççÆcç&³ç mçÌçÆvçkçÀçbvçç cçç$ç ³ççlçÓvç JçiçUuçb pççF&. याचा पररिाम 

एकच झाला, तो म्हिजे या नवीन णजंकलेल्या प्रांतामधले णििन मसुलमान झाले आणि या नवीन ओस्मानली 

तकुांची संख्या खपू वाढली. मसुलमानांना णमळिारे सवा फायद ेया नवीन ओस्मानली जनतेला णमळायला लागले. 

ओस्मानली नावाने, इतर तकुांपेक्षा एक वेगळाच तुकी समाज तयार होऊ लागला. ओरहानने नवीन णजंकलेल्या 

प्रांतांमधे आणि बाल्कन दशेांमधे, धमातंररत मसुलमान तकुीचंी संख्या वाढायला लागली.  

ओरहानची सैणनकांना भूखंड वाटून दणे्याची कल्पना ही प्रथा फार काळ चालली नाही कारि तकुी 

लोकांना णशक्षि, संस्कार, परंपरा नसल्यामळेु कारभार कसा करायचा याचं ज्ञानही नव्हतं आणि अनुभवही नव्हता. 



F. mç. 1334 lçí १३54 ³çç JççÇmç Jç<çç¥cçOçí SçÆpç³çvç mçcçáêç®³çç DçççÆCç Dç@vççlççíçÆuç³çç®³çç çÆkçÀvççN³ççJçj®ççÇ 

DçvçíkçÀ þçCççÇ çÆpçbkçÓÀvç ओथमन jçp³çç®³çç mççÇcçç Hçmçjlç गेल्या.Nnçí[mçd, cç@mçí[çíçÆvç³ççHç³ç¥lç l³çç®³çç HçÀçÌpçç 

Hççí®çu³çç. ओjnçvç®³çç Hçjç¬çÀcççuçç cç³çç&oç vçJnl³çç. इ. स. १३३७ मधे ओरहानने कााँस्टंणटनोपलवर अचानक 

हल्ला करून ते णजंकायचा प्रयत्न केला पि सेनापती काँ टाक्यणुझनने तो हल्ला तडाख्याने परतवला. जेव्हा जेनोआ 

आणि व्हणेनसमधे झगडा सरुू झाला तेव्हा ओरहानने णबझंटाईन राजाची बाज ूघेतली. काँ टाक्यणुझनला हरवल्यानंतर 

त्याने आपला मैत्रीचा हात पढुे करून ओरहानशी मैत्री केली आणि आपली मलुगी ओरहानला दऊेन राजकीय 

संबंध घट्ट केले. णबझंटाईन आणि ओरहानचा तलु्यबळ शत्र ू एकच होता. तो म्हिजे सणबायाचा स्टीफन दशुान. 

त्यालाही सणबायाची सत्ता णमळवायची महत्वाकांक्षा होती. कााँस्टंणटनोपल णजंकण्याठी दशुानने ओरहानची मदत 

माणगतली. या संधीचा ओरहानने उपयोग करून घेतला आणि दशुानला ते अणत महत्वाचं णठकाि णजंकायला मदत 

पाठवली. दशुान कााँस्टंटणटनोपलच्या लढाईत मारला गेल्यामळेु ओरहानचा एक शत्र ूकमी झाला. 

F. mç. 1354 cçOçí ओjnçvçvçí cçiç DççHçuçb uç#ç HççÌJçç&l³ç jçícçvç jçp³ççkçÀडे JçUJçuçb.  kçÀçBmìbçÆìvççíHçuç nçÇ 

l³ççb®ççÇ jçpçOççvççÇ nçílççÇ. णबPçbìçF&vç jçpçJçì Dççlçç Glççjçuçç uççiçuççÇ nçílççÇ. lççí ÒçoíMç DççHçu³çç jçp³ç 

çÆJçmlççjçuçç pççíडÓvç IçíC³ççmççþçÇ ओjnçvçvçíí nçÇ mJççjçÇ DççHçuçç Hçjç¬çÀcççÇ cçáuçiçç सलेुमानकडे mççíHçJçuççÇ. शहजादा 

mçáuçícççvçvçí mJççjçÇ ³çMçmJççÇ kçíÀuççÇ DçççÆCç çÆmçvççÆyç®çç çÆkçÀuuçç nmlçiçlç kçíÀuçç. ³çç®çç HçÀçj cççíþç uççYç Pççuçç lççí 

cnCçpçí oo&vçíuçस®्³çç mççcçáêOçávççÇJçj ³çájçíçÆHç³çvç oíMçç®³çç yççpçÓuçç ओथमन lçákçÀç¥®çb HççTuç jçíJçuçb içíuçb. शहजादा 

सलेुमानपाशाने मग आिखी एक पाऊल उचललं. भकंूपामळेु उधवस्त झालेलं गॅणलपोली शहर आपल्या णनवााणसत 

तकुा मन लोकांसाठी काबीज केलं. गॅणलपोली हा ददानेलस ्आणि डावीकडे एणजयन सागरात बनलेला द्वीपकल्प. 

सागरी स्वाणमत्व णमळवायला अत्यंत महत्वाचं णठकाि. सलेुमानने ते कलजात घेतलं. आता यरुोपात जाण्याचा 

ओथमन सलुतानांचा मागा त्यामळेु मोकळा झाला.  

ओjnçvç®çb Jç³ç pçmçpçmçb Jççढlç içíuçb, lçmçç ओjnçvç yçjmççcçOçí SkçÀçblçJççmççlç jçnÓ uççiçuçç. या काळात 

आिखी एका संकटातनू ओरहान गेला. ते संकट म्हिजे ओरहान आणि णनलोफरचा मलुगा खलील याला 

जेनोआच्या बोटीच्या कप्तानाने अपहरि करून एणजयन सागराच्या एका बेटावर नेऊन ठेवलं. पि णनलोफरचा 

भाऊ णबझंटाईनचा राजा त्याच्या मदतीला आला. चांचांनी माणगतलेली १ लाखांची रक्कम भरून शहाजादाची 

सटुका करण्यात आली. 

ओथमन mççcç´çp³çç®ççÇ अशी YçjYçjçì ®ççuçÓ Dçmçlççbvçç®ç SkçÀ cççíþçÇ oáIç&ìvçç IçडuççÇ. ओरहानचा सवाात 

मोठा लाडका मुलगा, mçáuçícççvçपाशा खेळत असतांना IççíडîççJçªvç KççuççÇ Hç[uçç DçççÆCç lçlçd#çCççÇ þçj Pççuçç. 

गॅणलपोली हातात आल्यावर सलेुमानपाशाने तेच आपलं वास्त्व्याचं णठकाि केलं होतं. iççoçÇ®çç Jççjmç Dçmçç 

Dç®ççvçkçÀ lçªCç Jç³ççlç cçjCç HççJçuçç. mçáuçícççvç®³çç DçHçIççlççÇ cç=l³çÓvçblçj uçiçí®ç ओjnçvçnçÇ Hçáढ®³çç Jç<çça 

पतु्रशोकाने DçuuççIçjçÇ içíuçç.  



ओjnçvçचं पणहलं लग्न F. mç. १२९9 mççuççÇ çÆvçuççíHçÀj ³çç णबPçbìçF&vçच्या jçpçkçÀv³çíMççÇ झालं.  

çÆvçuççíHçÀjMççÇ l³çç®çç pççí çÆJçJççn Pççuçç l³çç®çç SkçÀ çÆkçÀmmçç mççbçÆiçlçuçç pççlççí. F. mç. १२९९ cçOçí jçpçkçÀv³çç 

çÆvçuççíHçÀj®çb uçivç णबPçbìçF&vç jçp³ççcçOççÇuç jçp³çç®³çç çÆyçuççÆmçkçÀ®³çç v³çç³ççOççÇMççMççÇ nçíCççj nçílçb. l³çç 

v³çç³ççOççÇMççvçí ओथमनला DçççÆCç l³çç®³çç uççíkçÀçbvçç DççHçu³çç uçivççuçç ³çç³ç®çb Dççcçb$çCç çÆouçb. ओथमन DççHçu³çç 

uççíkçÀçbvçç IçíTvç uçivççuçç içíuçç. l³çç kçÀçU®³çç ÒçLçíÒçcççCçí çÆyçuççÆmçkçÀcçOçí DççHçu³çç KççÆpçv³çç®çí Hçíìçjí þíJçÓvç, 

ओथमन oçívç lççmççb®³çç DçblçjçJçjçÇuç çÆJçJççn mçcççjbYçç®³çç mLçUçÇ çÆvçIççuçç l³ççJçíUçÇ lççí vçJçjoíJçç®³çç yçjçíyçj 

pççlç nçílçç. çÆJçJççnmLçU pçJçU Dççu³ççyçjçíyçj ओथमनच्या uççíkçÀçbvççÇ vçJçjoíJççuçç Jçíढा Iççlçuçç DçççÆCç JçíMççÇ®³çç 

oçjçHç³ç¥lç vçíuçb. JçíMççÇJçj®³çç HçnçjíkçÀN³ççbvççÇ vçJçjoíJççuçç HççnÓvç ojJççpçí GIçडuçí. l³ççyçjçíyçj ओथमनच्या 

uççíkçÀçbvççÇ l³çç pççiçí®çç kçÀypçç Içílçuçç. ओथमनने णतथल्या णतथे DççHçu³çç cçáuçç®çb cnCçpçí ओjnçvçvçMççÇ 

çÆvçuççíHçÀj®çb uçivç uççJçuçb. 

nç çÆJçJççn mçcççjbYç Dçmçç oiççHçÀìkçÀç nçíTvç Hççj Hçडlç Dçmçlççbvçç çÆlçkçÀड í çÆyçuççÆmçkçÀ cçOçí ओथमनने pçí 

cççíþí cççíþí Oçvçç®çí Hçíìçjí þíJçuçí nçílçí, l³ççlççÇuç SkçÀç HçíìçN³ççcçOçÓvç SkçÀ mçÌçÆvçkçÀ yççníj Dççuçç DçççÆCç l³ççvçí Flçj 

Hçíìçjउघडलेí. ओथमनने mçJç& HçíìçN³ççbcçOçí आपले mçÌçÆvçkçÀ uçHçJçÓvç DççCçuçíuçí nçílçí. l³ççbvççÇ çÆyçuççÆmçkçÀ iççJçç®çç 

kçÀypçç Içílçuçç DçççÆCç lççí çÆkçÀuuçç ओथमनच्या lççy³ççlç Dççuçç. çÆvçuççíHçÀjvçí uçivççvçblçj Oçcçç¥lçj kçíÀuçb. lççÇ DççOççÇ 

ûççÇक JçbMçç®ççÇ nçílççÇ. náMççj, jçpçkçÀçjCççÇ, cçálmçÎçÇ DçMççÇ çÆlç®ççÇ K³ççlççÇ nçílççÇ. çÆlçvçí DççHçu³çç cçáuççJçj, cçájçoJçj 

GÊçcç mçbmkçÀçj kçíÀuçí. ओरहानच्या cç=l³çÓvçblçj cçájço iççoçÇJçj Dççuçç. l³ççvçblçj çÆvçuççíHçÀj JçççÆuço Kççlçávç, 

राजमाता DçMçç vççJççvçí mçbyççíOçuççÇ pççT uççiçuççÇ. cçáuçiçç iççoçÇJçj Dççu³ççJçj l³çç®³çç çÆpçJçblç Dçmçuçíu³çç DççF&uçç 

³çç vççJççvçí mçbyççíOçuçb pççCççjçÇ lççÇ HççÆnuççÇ ðççÇ nçílççÇ. çÆvçuççíHçÀjचं दफन ओथमन DçççÆCç ओjnçvç®³çç MçípççjçÇ®ç 

kçíÀuçb içíuçb. 

ओरहानच्या इतर बेगम अशा होत्या – बायातुन खातनू. णहला अपत्य झालं नाही. पोशाा खातनू. णहला 

इिाणहम आणि फाणतमा अशी दोन मलंु होती. इ. स. १३२४ मधे ओरहानचं सलुतानबीशी णनकाह झाला. णतचा 

मलुगा सलेुमान पाशा. इ. स. १३४६ सालात ओरहानचं णथओडोरा या राजकन्येशी णववाह झाला तेव्हा ती 

राजकन्या अवघी १४ वषांची होती. त्याची आिखी एक पत्नी इफ्तंद खातून. 

ओथमन राजवटीच्या बीजाचा डेरेदार वकृ्ष बनवण्याचं श्ेय ओरहानचं आहे. ओरहानने आपली नािी 

पाडली त्यावर णलणहलेले “ओथमनचा पतु्र, ओरहानला परमेश्वर साम्राजय णनणमातीचं कारि बनो” ह ेशलदच त्याचं 

खरं विान करतात. ओरहानचा दफनणवधी बरसामधे झाला. इ. स. १३२६ ते १३६२ पयंत ३६ वषे याने सत्ता 

गाजवली. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 



3 रा सुलतान खुदाबंदगार मुराद.  जन्म- २९ जून १३२६ मृ. १५ जून १३८९. 

         

         खदुाबंदगार मरुाद हा ओथमन साम्राजयाचा णतसरा सलुतान. 

ओjnçvç-çÆvçuççíHçÀj®³çç cçájço ³çç oámçN³çç cçáuççvçí jçp³ççjçínCç kçíÀuçb lçíJnç ३६ Jç<çç¥®çç nçílçç. जया वषी 

ओथमन वारला त्याच वषी मरुादचा जन्म झाला. nç ओथमन mççcç´çp³çç®çç çÆlçmçjç mçáuçlççvç. F. mç. 13६२ 

mççuççÇ lççí iççoçÇJçj Dççuçç. cçájço प्रथम kçÀçjYççjçuçç MçnçCçç nçílçç. MçÓj nçílçç. jçp³ççJçj l³çç®çb GÊçcç çÆvç³çb$çCç 

nçílçb. HçCç lççí mçbHçÓCç& çÆvçj#çj nçílçç. ओरहानने आपल्या कारकीदीत समदु्र ओलांडून णबझंटाईनमधील काही 

भागावर कलजा णमळवला तेव्हांपासून सरुूवातीला दलुाणक्षत असलेल्या ओथमन सलुतानांच्या लढायांकडे णििन 

यरुोपने लक्ष द्ायला सरुुवात केली होती. 

मरुादने DççHçu³çç Hçjç¬çÀcççvçí jçp³ç DçvçíkçÀHçìçÇनं çÆJçmlççjuçb. इ. स. १३६३ मधे त्याने णबझंटाईन 

साम्राजयातील अणत महत्वाचं णठकाि एणद्रओनोपोल णजंकून बाल्कन द्वीपकल्पात आपला पाय रोवला.   मरुादने 

णडणमणटको णजंकून णतथे आपला राजप्रासाद आणि एक मणशद बांधली. pçJçUHççmç®³çç DçvçíkçÀ jçp³ççbvçç DççHçuçb 

cççbडçÆuçkçÀ yçvçJçuçb. DççHçu³çç jçp³çç®³çç mççÇcçç, ûççÇmç®³çç Lç´ímç, yçuiçíçÆj³çç, mççÆyç&³çç, cç@mçíडçíçÆvç³çç, 

DçuyçççÆvç³ççHç³ç¥lç vçíTvç çÆYçडJçu³çç. बल्गेररया आणि सणबाया ह े अत्यंत सपुीक दशे. त्या दशेात गव्हाचं मोठं 

उत्पादन होत असे. असा सणुपक प्रदेश मरुादच्या हाती आला. णबझंटाईनचा आग्नेय भाग त्याचा मांडणलक झाला. 

इ. स. १३८५ मधे सोणफया णजंकलं.  

बरसातून राजय कारभाराची सतू्रं हलवत असतांना मरुादला एक गोष्ट कळून चकुली की युरोपमधे ओथमन 

साम्राजयाचा णवस्तार करायचा असेल तर बरसामधे राहिं अडचिीचं आह.े यरुोपमधे आपल्या सत्तेचा णवस्तार 

करायचा असेल तर बरसा सोडून यरुोप खंडात आपल्याला वास्तव्य करायला हवं. म्हिनू त्याने लगेच आपली 

राजधानी एणद्रओनोपलला हलवली, आणि राजधानीचं एणदना असं नामकरि केलं.   त्याच्या या पणवत्र्याने सावध 

झालले्या सणबायाने, आणशया मायनरमधनू बॉस्फरसची सामदु्रधनुी ओलांडून, यरुोपात णशरलेल्या या तकुांना 

हाकलून लावण्यासाठी या ओथमन तकुांवर हल्ला केला. तेव्हा मरुाद प्रथमचा सेनापती लाला शाहीन पाशाने 

पराक्रम गाजवनू २६ सप्टेंबर १३७१ या णदवशी णवजय णमळवला. सलुतान मरुाद प्रथमने मग लाला शाहीन 

पाशालाच रुमेलीयाचा (थ्रेस, मॅसेडोणनया आणि मोएणशया या भागाला रुमेणलया म्हित) गव्हनार करून टाकलं.  

सलुतान मरुादच्या कारकीदीत भर टाकिारी आिखी एक कामणगरी म्हिजे येणनचेररज- जाणनसररजची 

णनणमाती. जाणनसररज ही तरूि अंगरक्षकांची, लष्ट्कराव्यणतररक्त बनवलेली एक वेगळी फौज होती. ओरहानच्या 

काळात नवीन णजंकलेल्या प्रांताबरोबर णतथली णििन प्रजाही तकुी ओथमन साम्राजयात सामावली. त्या समाजाचं 

काय करायचं हा प्रश्न ओरहानने काही अंशी सोडवला होता. पि मरुादच्या काळापयंत तरूि कैदी आणि आिखी 

नवीन णििन लोकसंख्येची भर त्यात पडली. त्यावर उपाय योजिं जरूर होतं तरच समाज स्वास्थ्य णटकिार होतं. 

त्यातनू णनघाली ही जाणनसररजची कल्पना. नवीन तगडे दिकट णििन तरूि मलुांना णनवडून, सैणनकी णशक्षिात 



तरबेज करून वेगळी फौज तयार करायला सरुुवात झाली. जाणनसररज म्हिजे नवीन फौज. या तरूि मलुांना 

अंगरक्षक म्हिनूही वापरलं जाऊ लागलं. त्यांना मोठे पगार दणे्यात आले. त्यांच्या राहण्यासाठी वेगळ्या बराकी 

बांधण्यात आल्या. या तरुिांच्या हातावर आणि मांडीवर गोंदवनू क्रमांक टाकला जाई, सलुतानाच्या हातावर १ 

क्रमांक असे. त्यांना सुंदर गिवेशही दणे्यात आले पि एक मोठा णनबंध त्यांच्यावर घालण्यात आला. तो म्हिजे 

या नवीन फौजतेील लग्न करण्याची परवानगी नव्हती. लढाईतनू णमळालेल्या लटुीतला ५ वा णहस्सा या 

जाणनसररजच्या खचाासाठी राखून ठेवण्यात आला. तरुि मलुांना नोकर् या, मोठे पगार हा फायदा पाणहल्यावर 

अनेक णििनांनी आपल्या तरूि मलुांना जाणनसररजमधे पाठवायला सरुूवात केली. जाणनसररजच्या फौजेची 

सरुूवात १००० तरूिांनी झाली. गॅणलपोली ह ेफौज तयार करण्याचं कें द्र बनवण्यात आलं. या नवीन तुकडीची 

पणहली सभा झाली तेव्हा हाजी बेकताशने सवा तरूिांना संबणधत करतांना हात वर करून म्हटलं की, या नव्या 

तकुडीतील तरुिांना आजपासनू येनीचेरी म्हिजे नवीन फौज असं ओळखलं जाईल. येनीचेररचा अपभं्रश म्हिजे 

जाणनसेररज. जाणनसेरीजच्या प्रमखुाला आगा ह ेनाव होतं. ह ेसलुतानाचे णनिावान णशस्तशीर सैणनक असत. 

सलुतान मरुादने कााँस्टंणटनोपलच्या राजाशी मैत्री केली. नंतर मरुादला आिखी एका लढाईला सामोरं जावं 

लागलं. णफणलपोपणलस णजंकल्यावर णतथला सभेुदार सणबायाच्या आश्याला गेला. ओथमन राजयाचा वाढता प्रभाव 

पाहून मरुादला थोपवण्यासाठी त्याच्या णवरुधद हगेंरी-बोणस्नया-वालेणकयाचे राजे एकत्र आले. दोन्ही पक्षांमधे तुंबळ 

लढाई झाली आणि त्यात मरुादचा णवजय झाला. ह ेणििन णवरूधद तकुांचं धमायधुद होतं. मरुाद स्वत: त्या यधुदात 

भाग घेण्यासाठी णनघाला होता. वाटेत णबघाला थांबला. ते णजंकिं महत्वाचं होतं कारि परतीच्या मागाावर ते होतं. 

पि तो णबघात असतांनाच त्याच्या सेनापतीने लढाईत णवजय णमळवला होता. त्यामळेु सणबाया, हगेंरी, 

बोणस्नयातील अनेक शहरं मरुादच्या हाती आली.  

सलुतान मरुाद प्रथमच्या काळात ओथमन साम्राजय प्रचंड पसरलं. णबझंटाईनचा आणि बाल्कन दशे 

समहूाहातील मोठा भाग मरुादच्या हाती गेला. काही राजे या तकुी सुलतानांचे मांडणलक झाले. मळू सेल्जकु 

राजवटीचे णवखरुलेले १० प्रांत होते. त्यातील कहोरासी मरुादने णजंकला. हमीद प्रांत णवकत घेतला. कारणमयानच्या 

अमीरने आणशया मायनरमधील इतर अमीर एकत्र करून सलुतान मरुादवर हल्ला केला. त्यात या सवा अमीरांचा 

पराभव झाला. या लढाईनंतर कारणमयाचा अमीर अल्लाणदनने मरुादशी मैत्री करून मांडणलकत्व मान्य केलं.  

 नंतरची ५/६ वषे मरुादने सखुात, शांततेत, आणि ऐश्वयाात घालवली.  इ. स. १३६५ सालात ररपणललक 

ऑफ रागसुाच्या राजाने मरुादचं सावाभौमत्व मान्य केलं आणि त्याची मदत माणगतली. त्याबदल्यात मरुादला 

खंडिी दणे्याचं मान्य केलं. हा करार जेव्हा मरुादसमोर आला तेव्हा त्या करारावर स्वाक्षरी करण्याची गरज होती. 

पि मरुाद णनरक्षर असल्यामळेु त्याने आपले हात शाईत बडुवले आणि आपल्या हाताचा ठसा कागदावर 

उमटवला. तेव्हापासून णशक्का म्हिनू ओथमन सम्राटांनी हाताचा ठसा उमटवण्याची प्रथा सरुु झाली. हा परुातन 

कागद रागसुाच्या म्यणुझयममधे पाहायला णमळतो. 

सन १३७० मध े मरुादला आपल्याच कौटंुणबक कलहाचा सामना करावा लागला. हा प्रसंगही फार 

गंमतीचा होता. मरुादची आणि णबझंटाईन सम्राट जॉन पोलोलोगसची लढाई चाल ूअसतांना जॉन पोलोलोगसने 



इतर यरुोणपयन दशेांकडून मदतीची मागिी केली. तेव्हा पररिाम असा झाला की पोलोलोगसलाच, त्याने पैशाचं 

दिें न फेडल्याच्या कारिावरून व्हेणनसमधे अटकेत पडावं लागलं. त्या सटुकेसाठी भरपरू खंडिीची मागिी झाली. 

पि या संधीचा फायदा पोलोलोगसचा मलुगा आंद्रणेनकोसने घेतला. त्याच्या हाती सत्ता अचानक आली 

त्याबरोबर बापाच्या सटुकेसाठी केलेली खंडिीची मागिी त्याने नाकारली आणि स्वत:कडे सत्ता घेतली. तेव्हा 

पोलोलोगसने पैसा उभारण्यासाठी आपल्या तालयातील एक टेनेडॉस नावाचं बेट णवकून खंडिी भरली आणि 

आपली सटुका करून घेतली.  

 या यवुराज आंद्रणेनकोसला जाऊन णमळाला मरुादचा मलुगा सावसीन. कारि त्यालाही दोन थोरले भाऊ 

असल्यामळेु कधीही सत्ता णमळिार नव्हती. उलट ते सत्तेत आल्यावर प्रािही गमवावा लागिार होता. आपले 

दोन्ही मलुगे सत्तसेाठी आपल्याणवरूधद एकत्र आलेले पाहून दोन्ही बाप या दोन्ही मलुांच्या उपदव््यापाने चणकत 

झाले. सावसीनने आपल्या बंडासाठी राजयाचा खणजनाही पळवला होता. तेव्हा दोन्ही मरुलेले मरुलबी राजकारिी 

सम्राट एक झाले आणि आपल्या मलुांच्या णवरूधद फौजा घेऊन गेले. सुलतान मरुादने शहजादा सावसीनच्या 

फौजेला आपल्याकडे वळवनू घेतलं. आपल्याणवरुधद आलेल्या बापांना पाहून दोन्ही मलुगे णदणदमााँणतओला पळून 

गेले. त्यांना णतथनू पकडून आिावं लागलं तेव्हा मुलांचं बंडाचं अवसान ओसरलं. मरुादने आपल्या मुलाला, 

सावणसनला अटक करून आंधळं केलं आणि कैदते टाकलं. पि नंतर णवचार बदलनू ठारच केलं. (या सावसीनचा 

मलुगा पढुे हगंेरीला पळून गेला आणि नंतरच्या सलुतानाला डोकेदखुी होऊन बसला.) पोलोलोगसने मात्र 

आपल्या यवुराजाबद्दल मवाळ भूणमका घेतली. त्याला एका डोळ्याने डोळ्यात णव्हनेगार ओतनू, आंधळं केलं 

आणि जन्मभर कैदते ठेवलं. पि आपला पढुचा वारस म्हिनू आपला दसुरा मलुगा मॅन्यअुलच्या नावाची घोषिा 

केली.  

इ. स. १३८५ मधे सोणफया दशे सलुतान मरुादच्या हाती आला. पि पढुील वषाात सन १३८६ साली 

झालेल्या प्लोकणनकच्या लढाईत सलुतानाच्या सेनेला सणबायन सैन्याकडून सपाटून मार खावा लागला.  

सलुतान मरुाद प्रथमने 30 Jç<çx kçÀçjYççj kçíÀuçç. आपल्या कारभारासाठी आपल्या णवस्तीिा साम्राजयाचे 

त्याने दोन भाग केले. अनातोणलया आणि बाल्कन प्रांतांचा कारभार णवभागल्यामळेु कारभाराचे णनिाय घेिं सोपं 

केलं. Jç³çç®³çç 70J³çç Jç<ççançÇ l³ççvçí परत nçlççlç lçuçJççj OçjuççÇ DçççÆCç mççÆyç&³çççÆJçªOo®³çç uçढçF&lç Yççiç 

Içílçuçç. ही कोसोवोची लढाई त्याच्या आयषु्ट्याचा अंत करिारी ठरली. सçÆyç&³çç DçççÆCç cçájço®³çç तकुी HçÀçÌpçç 

mççÆyç&³çç-yçuiçíçÆj³çç®³çç mçjnodçÇJçj kçÀçímççíवोpçJçU १५ जनू १३८९ या णदवशी SkçÀcçíkçÀçbvçç çÆYçडu³çç. सणबायन राजा 

लझार हा मरुादशी लढण्यासाठी मैदानात उतरला. सलुतान मरुाद प्रथम त्याला सामोरा गेला. मरुादच्या उजव्या 

हाताला शहजादा बायेणझद आणि डाव्या हाताला याकुब उभे राणहले. लढाई घनघोर झाली. या लढाईत Jç³çç®³çç 

mçÊçjçJ³çç Jç<çça, F. mç. 1389 cçOçí cçájço®çç cç=l³çÓ Pççuçç. सणबायाचा राजा, लझार हरणबलणवनाकसधुदा याच 

लढाईत मरि पावला.  



सलुतान मरुादच्या मरिाबद्दल अनेक प्रवाद आहते. कोसोवोच्या रिांगिावरून परतत असतांना वाटेत 

मरून पडल्यासारखं वाटिार् या एक सणबायन सैणनकाने अचानक उठून मरुादला ठार केलं असा एक प्रवाद होता तर 

एका प्रणतणित सरदाराने मरुादचा मतृ्य ूकसा झाला याची सणवस्तर बातमी बोणस्नयाच्या राजाला कळवली. त्यात 

सलुतान मरुाद प्रथम, शाणमयानात णवश्ांती घेत असतांना त्याच्या अंगरक्षकांमधनू मागा काढून अचानक णमलोस 

ओणबणल आणि १२ सणबायन सैणनक मरुादच्या शाणमयानात णशरले आणि त्यांनी मरुादला ठार केलं. हा शेवट खरा 

मानला जातो. काही महत्वाचं बोलायचं आह,े सुलतानाची भेट घयायची आह ेम्हिनू ते शाणमयानात आले. मरुाद 

सलुतानासमोर गडुघे टेकून बसले आणि अचानक कट्यार काढून सलुतान मरुादला त्यांनी ठार केलं अशीही 

कहािी सांणगतली जाते. सुलतान मरुाद ठार झाल्यावर दरबारातील णशपायांनी लगेच मारेकर् यांना पकडून ठार केलं. 

या घटनेनंतर सलुतानाच्या भेटीला येिारांना कायम दरू उभं केलं जाऊ लागलं.  

सणबायाच्या रिांगिावरच सलुतान मरुादच्या मतृ शरीराचा काही भाग दफन केला गेला. मरुादच्या शरीराचा 

काही भाग बरसाला आिला. आता बापाचं तख्त णमळवायची घाई शहजादा बायेणझदला होती. तख्त हवं तर 

हक्क सांगिार् या याकूब या भावालाही नाहीसं करायला हवं होतं. मरुादचं शव अजनू उचललंही नव्हतं तेव्हाच, 

बायेणझदने आपल्या भावाला, याकूबला शाणमयानात बोलावनू घेतलं आणि धनषु्ट्याच्या दोरीने गळा आवळून 

याकुबचा खनू केला. मग बरसाच्या मौलवीला गपु्तपिे णनरोप पाठवनू सलुतान मरुादच्या मतृ्यचूी बातमी गपु्त 

ठेवण्यास सांणगतली. शहजादा बायेणझदने बरसाला याकूब आणि मरुादचं शव आिल्यावर त्यांचा दफनणवधी 

झाला.  

cçájçovçí णबPçbìçF&vç DçççÆCç yçuiçíçÆj³çvç çÆñç³ççbMççÇ uçivç kçíÀuçb nçílçb. ³çç®ççÇ yçíiçcç गलु®çí®çkçÀ KççlçÓvç आणि 

थमरा खातनू. गुलचेचकचा cçáuçiçç बायेणझद मरुादनंतर iççoçÇJçj Dççuçç.  

          F. mç. 13६२ lçí 1389 nçÇ 30 Jç<çx cçájço प्रथमvçí mçÊçç GHçYççíiçली. कोसोवाचा णवजय आणि 

जाणनसेररजची व्यवणस्थत णनणमाती ह ेमरुादचं श्ेय. ओथमन सलुतान बरसा ते एणदनापयंत आपली राजधानी नेली 

होती. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - -- -- -- - - - 



 

बरसा-एस्दनप-कााँमटंस्टनोर्ल. तीन राजधान्या.2020 
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४ था सुलतान बायेस्झद प्रथम.  जन्म १० मे. १३५४. मृ. ३ माचप १४०२. 

         वीजेसारखा कोसळिारा स्यल्दररम सलुतान.            

          

         सलुतान मरुाद आणि गलुचेचक खातनूचा बायेझीद प्रथम हा मलुगा.      

णयलदररम म्हिजे वज्राघाती बायेणझद प्रथम हा साम्राजयाचा चौथा सलुतान. सलुतान ए रुम हा णकताब 

त्याने घेतला.  

®ççÌoçJçb MçlçkçÀ mçbHçç³çuçç SkçÀ oMçkçÀ Gjuçíuçb Dçmçlççbvçç, cçájçovçblçj iççoçÇJçj Dççuçç lççí yçç³çíणझo ÒçLçcç. 

16 pçÓvç 1389 cçOçí nç ®ççÌLçç mçáuçlççvç Pççuçç. आपल्या तरूि मलुांना आपल्या णजंकलेल्या सभु्यावर सुभेदार 

म्हिनू नेमायची प्रथा ओथमनने सरुू केली होती. त्याप्रमािे नंतरचे वारसही अनभुवासाठी सभेुदार म्हिनू इतर 

प्रांतांमधे काम पाहात असत. बायेणझदही असाच सभेुदार होता.  

oJçuçlçशाह खातनू, oíçÆmHçvçç, oJçuçlçMççn, cçççÆj³çç, हफसा खातून ³çç l³çç®³çç yçíiçमा. ओथमन lçákçÀç¥®³çç 

राजयाचा çÆJçmlççj ³çç®³ççnçÇ kçÀçUçlç ®ççuçÓ®ç jççÆnuçç. nçnçÇ MçÓj nçílçç. cçájço®çb MçJç DçpçÓvç शाणमयानातील 

çÆoJççCçKççv³ççlçÓvç G®çuçuçbnçÇ vçJnlçb, l³ççDççOççÇ®ç yçç³çíणझovçí iççoçÇ lçj yçUkçÀçJçuççÇ®ç HçCç DççHçuçç YççT 

³ççkçÓÀyçuçç çÆlçLçí®ç गळा आवळून þçj kçÀªvç l³ççvçí DççHçu³çç cççiçç&lççÇuç YççÆJç<³ççlççÇuç kçÀçìç oÓj kçÀªvç ìçkçÀuçç. 

l³çç DççOççÇ ओथमन ³çç IçjçC³ççlç Dçmçb Içडuçb vçJnlçb. दशेात अणस्थरता येण्यापेक्षा प्रणतस्पधयााला ठार करिं योग्य 

या धमावचनाचा त्यासाठी आधार घेतला गेला. lçákçÀça IçjçC³ççlç YççJççbvçç cççªvç iççoçÇJçj ³çíC³çç®çç Hçडuçíuçç nç 

Hçç³çbडç cçiç Hçáढ®³çç çÆHçढîççbcçOçí kçÀç³çcç Pççuçç.  

सत्तते आल्याबरोबर मसुलमान दशेांशी मैत्री आणि णििनांशी सामना ह ेधोरि बायेणझदने नक्की करुन 

टाकलं. दसुरा णनिाय म्हिजे सणबायाच्या राजाशी मैत्री करून टाकली. सलुतान बायेणझद प्रथमने पणहली स्वारी 

सणबायावर केली. भरपूर खंडिीच्या कबूली तहानंतर ती लढाई थांबली. सणबायाच्या राजाने बायेणझदला खंडिी 

द्ायची, आपली फौज स्वारीच्या वेळी मदतीला पाठवायची आणि त्याबदल्यात बायेणझदने लटुीतला अधाा णहस्सा 

त्याला द्ायचा असा करार ठरला. ही मैत्री घट्ट करण्यासाठी बायेणझदने सणबायाच्या राजकन्येशी, दणेस्पनाशी णनकाह 

लावला.  

सन १३९१ मधे भमूधय समदु्रावरचं अदाणलया ह े पणहलं बंदर सलुतान बायेणझदने णजंकलं. बायेणझदच्या 

मोणहमांचा तडाखा सरुू झाला. बायेणझदची फौज झपाट्याने शत्रवूर वीजेसारखी कोसळायला लागली. त्यामळेु 

बायेणझदने स्वत:ला “यीलदररम” म्हिजे वज्राघाती हा णकताब घेतला. त्याने आपली फौज इतकी समथा केली 

होती, त्या तोडीची फौज इतर कोित्याही दशेाकडे नव्हती.  

यानंतर त्याची स्वारी झाली ती णबझंटाईन राजावर. त्याचं कारि म्हिजे एका डोळ्याने आधंळा करून 

कैदते टाकलेला राजपतु्र आंद्रणेनकोस बापाच्या कैदेतनू पळाला आणि सलुतान बायेणझद प्रथमकडे आश्याला 

आला. त्याने माणगतलेल्या मदतीवरून सुलतान बायेणझदने या लढाईत सहज णवजय णमळवला. म्हातार् या 



पोलोलोगस राजाला आणि त्याच्या मलुाला, मॅन्युअलला कैदते टाकून राजपतु्र आंद्रणेनकोसला गादीवर बसवलं. 

काही काळानंतर हाच नाट्यमय प्रसंग परत घडला आणि यावेळी मॅन्यअुल कैदतनू पळाला आणि सलुतान 

बायेणझदच्या आश्याला आला. सलुतान बायेणझदने या सवुिासंधीचा फायदा घेऊन आदं्रणेनकोसवर आक्रमि 

केलं. या लढाईत हरलेल्या आंद्रणेनकोसने बायेणझदचा णनिाय मान्य केला. सुलतान बायेणझदने उरलंसुरलं णबझटंाईन 

साम्राजय दोघांच्यात वाटलं. कााँस्टंणटनोपलला मॅन्युअलची नेमिकू करून काही प्रदशे आंद्रणेनकोसला काढून 

णदला. दोघांकडून भरपूर खंडिी मागनू घेतली. याचा पररिाम म्हिजे कााँस्टंणटनोपल आिखी णखळणखळं झालं. 

सलुतान बायेणझद या मोणहमेत गुतंला असतांना ऐणदनच्या मदतीने कारामाणनयाच्या अल्लाणदन अमीरने 

बायेणझदचा प्रदशे लटुण्यासाठी स्वारी केली. या युधदात सलुतान बायेणझदच्या सेनापतीने यश आिलं. अमीर 

अल्लाणदनचे दोन्ही मलुगे पकडले गेले. सलुतान बायेणझदच्या सेनापतीने त्या दोघा मलुांना ठार करून टाकलं. 

सलुतान बायेणझदला त्या लढाईत मोठा णवजय णमळाला आणि कारामाणनयाचा प्रदशे ओथमन साम्राजयाला 

जोडला गेला. आता सेल्जुक राजवटीचा सवाप्रदशे बायेणझदला णमळाला. बायेणझद दसुर् या मोणहमेत गुंतलेला पाहून 

कााँस्टंणटनोपलची तटबंदी भक्कम करण्याच्या हालचाली मॅन्यअुल पोलोलोगस करतोय ही बातमी आल्याबरोबर 

सलुतान बायेणझदने त्याला णवरोध करून ते काम थांबवलं. लवकरच म्हातारा जॉन पोलोलोगस मरि पावला 

आणि मॅन्यअुलच्या हाती सत्ता आली.  

 सलुतान बायेणझदने आपली नजर आता यरुोपकडे वळवली. F. mç. 1390 cçOçí kçÀçBस्टंणटvççíHçuçuçç 

ओथमन lçákçÀç¥®çç HççÆnuçç Jçíढç Hçडuçç. पि जय णमळाला नाही. 4 Jç<çç¥vççÇ Hçjlç सलुतान yçç³çíणझovçí l³çç 

jçpçOççvççÇuçç Jçíढç IççuçÓvç çÆpçbkçÀç³ç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç. HçCç oçívnçÇ JçíUç kçÀçBvmìbçÆìvççíHçuç nçlççÇ Dççuçb vççnçÇ. सलुतान 

बायेणझदने मग डॅन्यबू ओलांडून वालेणकया णजंकण्यासाठी आपल्या फौजांना णतकडे नेलं. पि दलदल आणि 

घनदाट जंगलं यामळेु त्याला णवजय णमळाला नाही. इ. स. १३९४ मधे कााँस्टंणटनोपलवर त्याने परत स्वारी केली. 

यावेळी णबझंटाईनला मॅन्युअल दसुरा सत्तेत होता. पि तेवढ्यात हगंेरीचा सत्ताधीश णसणगसमंद, िें च आणि जमान 

फौजांच्या मदतीने ओथमन साम्राजय णजंकायला आला. २८ सप्टेंबर १३९८ रोजी िें चांच्या आततायी घाईमळेु 

बायेणझदला मोठा णवजय णमळाला. णनकोपोणलसला घनघोर यधुद झालं. हगंेरीचा णसणगसमंद जीव वाचवनू पळाला 

आणि सरुणक्षतपिे पोचला. या यधुदात बायेणझदचे ६०,००० सैणनक मारले गेले. त्यावर आपल्या तालयातले णििन 

कैदी ठार करून, सलुतानाने त्याचा सडू घेतला. या लढाईमळेु ओथमन सलुतानांचा युरोपमधला दरवाजा सताड 

उघडला. हगंेरीचा मागा त्याच्या हाती आला. ओथमन साम्राजय आता णवशाल झालं होतं. 

या काळात सुलतान बायेणझदने आपलं आरमार भक्कम केलं. गॅणलपोणलला नौदलाच्या लढाऊ बोटी 

जय्यत तयारीत ठेवल्या. बॉस्फरस, मारमारा या सागरी मागाावर ताबा ठेवला. णसनोपचं उत्कृष्ट बंदरही त्याच्या हाती 

होतं.  

DççpçJçj mçJç&$ç çÆJçpç³ç çÆcçUJçlç jçp³ççÆJçmlççj kçÀjCççN³çç बायेणझद ÒçLçcçuçç kçÀडJçç ÒççÆlçkçÀçj Pççuçç lççí 

मंगोलचा कू्ररकमाा lçÌcçÓjuçbiçkçÀडूvç. आजपयंत बायेणझदचे असंतषु्ट प्रणतस्पधी तैमरूकडे आश्याला गेले होते, आणि 

तैमरूचे असंतषु्ट अणधकारी सलुतान बायेणझदकडे आले होते. त्यामळेु दोघांच्यातील वैर वाढत चाललं होतं. पि 



बायेणझद इस्लाणमक राजयाचा णवस्तार करतो आह ेम्हिनू तैमरूने बायेणझदणवरुधद लढिं टाळलं होतं. तैमरू आपलं 

साम्राजय वाढवत चालला होता. इ. स. १३९८ पयंत त्याने पणशाया, रणशयाचा भाग णजंकला होता. भारतातही तो 

१३९८ सालात णदल्लीपयंत येऊन केवळ आपल्या स्वार् या मोणहमांमळेु झालेल्या पैसावसूलीसाठी भरपूर लटू 

घेऊन गेला होता. मग त्याने ओथमन साम्राजयाकडे आपली नजर वळवली. कारि सलुतान बायेणझदने तैमरूच्या 

मांडणलकांकडून खंडिी माणगतली ह ेणनणमत्त झालं.  

सन १४०१ मधे तैमरू, णसररयाचा भाग असलेलं णसवास णजंकायला ओथमन साम्राजयात णशरला आणि ते 

णजंकून घेतलं. त्या लढाईत सलुतान बायेणझदचा अतुाग्रलु हा शहजादा मरि पावला. त्यावेळी सलुतान बायेणझद 

कॉ ाँस्टंणटनोपलच्या वेढ्यात गुंतला होता. तैमरूच्या या आक्रमिाची आणि आपला मलुगा मरि पावल्याची बातमी 

कळताच, कॉ ाँस्टंणटनोपलचा वेढा उठवनू, F. mç. 140२ मध े मंगोल आक्रमिाला टक्कर दणे्यासाठी बायेणझद 

नदीच्या काठाने अंकाराला पोचला. सणबाया आणि वालाणकया फौजा सलुतानाच्या मदतीला होत्या. सलुतान 

yççयेणझo DçççÆCç lçÌcçÓjuçbiç®³çç HçÀçÌpçç Dçbकारा FLçí çÆYçडu³çç. दोन्हीकडची फौज मोठी होती. तैमरूलंगने आधीच 

मोक्याची जागा पकडून ठेवली होती. lçábyçU ³çáOo Pççuçb. प्रचंड नरसंहार झाला. तैमरूने सुलतानाच्या फौजेला 

पािीपरुवठा करिारा ओढा णवषारी करून टाकला. ओथमन फौज तहानेने व्याकूळ झाली. सुलतान बायेणझदला 

पराभव समोर णदसायला लागला तेव्हा तो थोडं घोडदळ घेऊन जवळच्या पवाताच्या आश्याला गेला. पि तैमरूने 

त्या पवाताला वेढा घातला आणि बायेणझदला पकडलं.  

सलुतान बायेणझदचा पिूा पराभव झाला. हा पराभव होिार ह े णदसल्याबरोबर सणबायाच्या राजाने 

सलुतानाचा खणजना आणि सलेुमान शहजादाला घेऊन रिांगि सोडलं. yççयेçÆPço ह े ³çáOo njuçç त्याच ं मखु्य 

कारि म्हिजे बायेणझदने आपल्या सैन्याची पणहली फळी, मंगोल वंशाचे ताताार सैणनकांची केली होती. ते 

तैमरूच्याच वंशातील होते. तैमरूलंग समोर आल्याबरोबर ते सैणनक त्याला जाऊन णमळाले. दसुरं कारि होतं ते ह े

की बायेणझदच्या गपु्तहेरखात्याने बायेणझदला सपाट माळरानावर शत्रलूा न णभडण्याचा सल्ला णदला होता, तो त्याने 

ऐकला नाही. तैमरूने धनषु्ट्यबािाबरोबर पेटते बोळेही बायेणझदच्या फौजेवर टाकले. बायेणझद शेवटपयंत लढत 

राणहला. पि शेवटी यधुद हरला.  सुलतान बायेणझद प्रथम lçÌcçÓj®³çç kçÌÀoílç Hçडuçç.  

जेव्हा सलुतान बायेणझदला हात बांधलेल्या अवस्थेत मधयरात्री तैमूरसमोर नेण्यात आलं तेव्हा तैमरू 

आपल्या शाणमयानात आपला मलुगा शाहरूखबरोबर बणुधदबळ खेळत बसला होता. सलुतान बायेणझदच ं

रुबाबदार, ताठ मानेनं उभं राहिं पाहून तैमरूने आपल्या अणधकार् यांना बायेणझदला सन्मानाने वागवण्यास 

सांणगतलं. काही झालं तरी बायेणझद सावाभौम सम्राट होता. सुलतान बायेणझदबरोबर त्याची बेगम दणेस्पनाही कैदते 

पडली. दोन शहजाद ेशहजादा मसुा आणि मसु्तफाही पकडले गेले. या यधुदात पराभव णदस ूलागल्यावर सुलतान 

बायेणझदचे मलुगे, सुलेमान, इसा, महमंद रिांगिावरुन पळून गेले.  

lçÌcçÓjvçí kçÌÀoílç Dçmçuçíu³çç बायेणझouçç mçvcççvçç®ççÇ®ç JççiçCçÓkçÀ çÆouççÇ. HçCç pçíJnç HçUÓvç pççC³çç®çç Òç³çlvç 

kçÀjCççN³çç yçç³çíçÆPçouçç HçkçÀडuçb içíuçb lçíJnç cçç$ç lçÌcçÓjvçí l³ççuçç Dçl³çblç ¬çÓÀjHçCçí JççiçJçç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. रात्री 



झोपेतसधुदा त्याच्या पायात लोखंडी बेड्या असत. kçÀçnçÇ FçÆlçnçmçkçÀçj Dçmçb cnCçlççlç kçÀçÇ lçÌcçÓj yçç³çíçÆPço®³çç 

HççþçÇ®çb ìíyçuç kçÀªvç DççHçuçí Hçç³ç l³çç®³ççJçj çÆJçmççJ³ççmççþçÇ þíJçlç Dçmçí णकंवा घोड्यावर चढतांना त्याच्या 

पाठीवर तैमरू पाय ठेवत असे. yçç³çíçÆPço®ççÇ jçCççÇ oíçÆmHçvçç lçÌcçÓj®³çç pçíJçCç DçççÆCç cçÐç oíC³çç®³çç mçíJçílç Dçmçç³ç®ççÇ. 

vçblçj çÆlç®ççÇ jJççvçiççÇ lçÌcçÓjuçbiçvçí DççHçu³çç pçvççvçKççv³ççlç kçíÀuççÇ. दणेस्पनाचं अपमाणनत जगिंही सलुतान 

बायेणझदला मनस्तापाच ं होत होतं. त्याचं दसुरं शल्य होतं की रिांगिावरून पळून गेलेले शहजाद े आपल्या 

बापाला सोडवायला फौज घेऊन तैमरूवर हल्ला करायला आले नाहीत. असं म्हटलं जातं की दणेस्पनाच्या या 

अपमाणनत अखेरीनंतर ओथमन सम्राटांनी कोित्याही प्रणतणित राजघराण्यातील राजकन्यशेी णनकाह लावला नाही. 

कायम आपल्या जनानखान्यातील उपणस्त्रयांशी त्यांनी णनकाह लावला.  

तैमरूलंग सलुतान बायेणझदला आपल्याबरोबर लष्ट्कराबरोबर नेत असतांना कोणनया प्रांतातील अक्सहेेर 

गावात, 8 cççÆnv³ççb®³çç DçHçcçççÆvçlç DçççÆCç kçÀäcç³ç sUçvçblçj yçç³çíçÆPço kçÌÀoílç Dçmçlççbvçç®ç F. mç. 1403 ®³çç 

९ माचाcçOçí cçjCç HççJçuçç. असं म्हितात की लष्ट्कराबरोबर प्रवास करतांना तैमरूने लोखंडी णपंजर् यात सलुतान 

बायेणझदला ठेवलेलं असे. त्या सळयांवर डोकं आपटून बायेणझदने डोक्याला जखम करून घेतली आणि 

रक्तस्त्रावाने तो मरि पावला. lçÌcçÓjvçí l³çç®çb MçJç l³çç®³çç मसुा या cçáuçç®³çç lççy³ççlç Dçbl³çmçbmkçÀçjçbmççþçÇ mççíHçJçuçb 

आणि सलुतान बायेणझदचा कैदतेील मलुगा मसु्तफा याला समरकंदला नेलं. बरसाला सुलतानाचं दफन झालं.  

सलुतान बायेणझद प्रथमच्या मतृ्यनंूतर ओथमन दशेात अणस्थरतेचा काळ आला. सवा शहजादे सलुतान 

होण्यासाठी एकमेकांशी लढू लागले. त्यात ११ वषे गेली. सन १४१३ च्या लढाईत महमंद शहजादा णजंकला 

आणि परत एकछत्री राजयकारभाराला सुरूवात झाली.  

सलुतानाचा एक मलुगा अतोग्रलुला आधीच तैमरूने ठार केलं होतं. mçáuçícççvç, Fmçç, cçnbcço, cçámçç, 

cçámlçHçÀç, kçÀççÆmçcç DçççÆCç ³çámçáHçÀ ह ेबायेणझदचे मलुगे. Dçbकाjç®³çç uçढाF&lç yççयेणझo®çí mçवा cçáuçiçí l³çç®³ççyçjçíyçj 

uçढlç nçílçí. अंकाराच्या ³çç HçjçYçJççvçblçj सलुतान बायेणझदचे lççÇvç cçáuçiçí jCççbiçCççJçªvç Hçरागंoç Pççले. l³çç®çç 

SkçÀ cçáuçiçç mçáuçícççvç nç DççHçu³çç JçpççÇjçmçn DçççÆCç pçççÆvçसjçÇच्या मखु्य हसन या आगाबरोबर HçUÓvç içíuçç DçççÆCç 

राजधानी एणदनाला (एणद्रआनापोणलस) Hççí®çuçç. çÆlçLçí pççTvç l³ççvçí यरुोपचा प्रदेश आणि iççoçÇ yçUkçÀçJçuççÇ आणि 

सलुतान बनला. oámçjç cçáuçiçç Fmçç ³ççvçí जनुी राजधानी बरसा तालयात घेऊन yçjmççuçç DççHçuçç kçÀçjYççj mçáª 

kçíÀuçç. mçiçÈ³ççlç OççkçÀìç cçáuçiçç cçnbcço ³ççvçí DçcçíçÆMç³ççuçç DççHçuçb jçp³ç mçáª kçíÀuçb.  

णनकोपोणलसचा णवजय आणि अंकाराची तैमरूशी लढाई ही बायेणझदच्या नावावर होिारी नोंद. 

इ. स. १२९९ मध े सरुू झालेल्या ओथमन राजयाच्या णवस्ताराला, सन १४०२ च्या अंकाराच्या या 

लढाईनंतर १०० वषाात पणहली खीळ बसली. ओथमन घराण्याच्या वारसांच्या राजयकारभार आणि लष्ट्करी 

प्राणवण्य या दोन्हीमळेु ओथमन साम्राजयाचा पाया भक्कम बनला होता.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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तैमूरलंगची बायेस्झद प्रथम बरोबरची स्सवासला र्स्हली लढाई झाली.  

ज्यात बायेस्झदचा मुलगा मारला गेला.  

मग सन १४०२ मधे बायेस्झद आस्ि तैमूरच्या अंकारावर दोन्ही फौजा  

स्भडल्या.             



             भाऊबंदकीचा अस्मथर काळ. सन १४०२ ते १४१३. 

 

इ. स. १४०२ मधे सलुतान बायेणझद प्रथमच्या मतृ्यनंूतर ओथमन साम्राजय भाऊबंदकीच्या जाळ्यात 

गरुफटलं गेलं. आधीच अंकाराचा पराभव साम्राजयाला संकटात बडुवनू गेला होता. मोठा नरसंहार झाला होता. 

राजय अधोगतीला लागलं. आणथाक णस्थती अत्यंत खालावली. खणजनाही ररकामा झाला. आपल्या भावांना ठार 

करूनच सत्ता णमळवायची ही भ्रातहृत्यचेी प्रथा आता सवा भावांमधे आणि प्रत्येक णपढीमधे कायमचीच झाली. 

सलुतान बायेणझदनंतर सवा मलुांनी साम्राजयाचे एकेक प्रांत णमळवले. पि एकहाती सत्ता आणि णसंहासन 

णमळवायचं तर इतर भावांना ठार करिं जरूरीचं होतं आणि कुिीतरी एकानेच णजंकिं प्राप्त होतं. श्ेि मलुालाच 

तख्ताचा वारस नेमण्याची प्रथा तकुांची नव्हती. सत्ता णमळवायला णसंहासनावर बसायचं तर कुलसंहार हीच सत्तेची 

णशडी होती.  

ओथमनच्या ³çç mçcç=Oo jçp³çç®³çç JççìC³çç Pççu³çç DçççÆCç mçJç& शहजाद े YççT DççHçuçb Jç®ç&mJç DçççÆCç 

DççHçuççÇ mçÊçç JççढJçC³ççmççþçÇ SkçÀcçíkçÀçb®³ççlç uçढç³çuçç uççiçuçí. HççÆnuçb YççbडCç Pççuçb lçí DçcçíçÆMç³çç®çç cçnbcço 

DçççÆCç yçjmçç®çç FmççcçOçí. cçnbcçovçí mçbHçÓCç& jçp³ç oçíIççb®³ççlç JççìÓvç IçíC³çç®çç ÒçmlççJç Fmççmçcççíj þíJçuçç. HçCç lççí 

Fmççvçí vççkçÀçjuçç. l³ççuçç mçbHçÓCç& jçp³ççJçj mçÊçç nJççÇ nçílççÇ. oçíIççb®³ççlç cçiç ³çáOo nç®ç Hç³çç&³ç jççÆnuçç. l³ççlç 

Fmçç njuçç DçççÆCç HçUÓvç içíuçç आणि कारमानाला पोचला. णतथे महमंदच्या लोकांनी न्हािीघरात घसुून इसाला 

ठार केलं. णवजयी महमंदच्या हातात बरसा आलं. दसुरीकडे एणदना राजधानीतनू शहजादा mçáuçícççvçvçí DççHçu³çç 

vççJççvçí ÜçnçÇ çÆHçÀjJçuççÇ nçíती. 

 तैमरूने सुलतान बायेणझदचं शव मसुाच्या हाती देऊन त्याला माघारी पाठवलं. त्यामळेु मसुा सटूुन आला 

आणि राजय णमळवण्याच्या प्रयत्नांना लागला.  आणि त्याने पणहला प्रयत्न बरसा णजंकण्याचा केला. त्यात 

बरसाच्या इसा शहजादाने मसुाचा पराभव केला. तेव्हा मसुा पळून जाऊन कुथाया राजधानी असलेल्या जरणमयााँ या 

प्रांतात लपनू बसला आणि योग्य संधीची वाट पाहात राणहला.  

त्यावेळी बॉस्फरस ओलांडून शहजादा सुलेमान एणदनावरुन मोठ्या फौजेसकट महमंदवर चालून आला 

होता. त्याने बरसाही णजंकलं होतं. शहजादा महमंदने यावेळी आपल्या सटूुन आलेल्या मसुा या भावाला शहजादा 

सलेुमानच्या तालयातील थ्रेसमधील प्रदशेावर हल्ला करायला पाठवलं. त्यामळेु आपला भाग सोडवायला आणि 

एणदना राजधानी वाचवायला शहजादा सलेुमानला मसुाच्या मागे जावंच लागलं. कॉणस्मडनची ही लढाई सन 

१४१० मधली. त्यात सलेुमान वरचढ होता, मात्र इ. स. १४११ मधे एणदनाला शहजादा मसुाने शहजादा सुलेमानचा 

पराभव केला आणि मसुा सलुतान म्हिनू घोणषत झाला. शहजादा सलेुमान फाशी गेला.  

 आतापयंत शहजादा मसुा णजंकला. आता तोच सुलतान होिार होता पि अजनू शहजादा महमंदला 

संपविं जरूरीच ंहोतं. णबझंटाईन राजा मॅन्यअुल पोलोलॉगस हा शहजादा सुलेमानचा णमत्र होता म्हिनू त्यालाही 

धडा णशकवण्यासाठी शहजादा मसुाने कााँस्टंणटनोपलवर स्वारी केली. त्या शहराला वेढा घातला. आता मॅन्यअुल 



पोलोलॉगसने महमंदला मदतीला बोलावलं. शहजादा महमंद येतांना सणबायाची मदत घेऊन आला. cnCçÓvç 

शहजादा cçámççvçí mçणबा³ççJçj nuuçç ®çढJçuçç. दोन्ही फौजा चामलुीच्या पठारावर एकमेकांना णभडल्या. शहजादा 

महमंदच्या जाणनसरीजचा मखु्य आगा, हसन मसुावर चालनू आला, त्यात शहजादा मसुा जखमी झाला. शहजादा 

मसुा पळून जायला लागला तेव्हा त्याला पकडून आिलं आणि गळफास लावनू ठार करण्यात आलं. शहजादा 

मसुाच्या कू्ररपिाचा एक णकस्सा सांणगतला जातो. सणबायाच्या लढाईच्या वेळी मसुाने सणबायन सैणनकांच्या 

शवांच्या ढीगावर टेबल ठेवनू मसुाने आपल्या सेनाणधकार् यांना मेजवानी णदली होती. 

२० जलैु १४०२ ला सरुू झालेला हा अणस्थर काळ ५ जलैु १४१३ मधे संपला. 

तकुी प्रथेप्रमाि,े जो णजता वही णसंकदर या न्यायाने शहजादा महमंद नवीन सलुतान बनला. ओथमन 

घराण्याचा आणि राजयाचा णवस्तार परत नव्याने सरुू झाला. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



५ वा सुलतान महंमद प्रथम. जन्म १३७९. मृ २६ मे, १४२१. 

          र्नुरपचनाकार सलुतान महंमद. 

 

बायेणझद प्रथम आणि दवेलत खातनू याचंा हा मलुगा.  

बायेणझदच्या मलुांमधील सत्तेसाठी चाललेली स्पधाा संपली आणि Dçblçlç: cçnbcço nç yçç³çíणझo®çç Hçáढ®çç 

Jççjmç þjuçç. 5 pçáuçÌ, F. mç. 1४१४ cçOçí nç vçJççÇvç पाचJçç mçáuçlççvç Pççला. आपल्या भावांच्या तलुनेत 

अमेणशया हा शहजादा महंमदला णमळालेला सवाात लहान प्रांत. पि आता l³çç®çí mçiçUí ÒççÆlçmHçOçça þçj Pççuçí 

nçílçí. ³çç cçOçu³çç kçÀçUç®çç SkçÀ®ç HççÆjCççcç Pççuçç lççí cnCçpçí jçp³ççlç DççÆmLçjlçç DççuççÇ. jçp³çç®çb JçÌYçJç 

IçmçjCççÇuçç uççiçuçb. ³ççlç onç Jç<çx Kç®ç& PççuççÇ. ³çç onç Jç<çç¥®³çç kçÀçUçlç lçákçÀç¥®çí cççbडuççÇkçÀ DçmçCççjí mççjí ÒçoíMç 

cçákçwlç nçíC³çç®³çç Òç³çlvççlç ³çMçmJççÇ Pççuçí. yçuiçíçÆj³çç, yççíçqmvç³çç DçççÆCç ûççÇmç ओथमन lçákçÀç&®³çç HçbpççlçÓvç cççíkçÀUí 

Pççuçí. तैमरूने परत जातांना ओथमन साम्राजयाचं भरपूर वैभव लटूुन नेलं होतं. त्यामळेु शहरं भकास झाली होती. 

सगळंच अस्ताव्यस्त झालं होतं. नागररकही धास्तावलेल्या मनाने वावरत होते.  

 मnbcço प्रथम mçÊçílç Dççuçç त्याआधी तो आयालेसचा सभेुदार होता. अंकाराच्या अपमानास्पद लढाईत 

सलुतान बायेणझदच्या वजीराने सुलतान महमंदला अमेणशयाला सखुरूपपिे हलवलं होतं. म्हिनूच तख्त णमळताच 

महमंद प्रथमने बायेणझद पाशाला आपला मखु्य वजीर करून टाकलं. मसु्तफा तैमरूच्या अटकेत पडला होता. बाकी 

शहजादांचा णनकाल लागला होता. महमंद प्रथमला परत नव्याने साम्राजय उभं करायचं होतं. नवी आणथाक घडी 

बसवायची होती. पराभवाने खचलेल्या लष्ट्कराला उभारी द्ायची होती. गेलेली प्रणतिा परत आिायची होती.  

सलुतान महमंद प्रथमला onç Jç<çç¥®³çç DççÆmLçj JççlççJçjCççuçç Hçjlç çÆmLçj kçÀjC³ççmççþçÇ l³ççuçç Mççblçlçç 

nJççÇ nçílççÇ. jçp³ççlç Hçjlç mçcç=OoçÇ DççCçç³ç®ççÇ nçílççÇ. Dçl³çblç náMççjçÇvçí l³ççvçí jçp³çkçÀçjYççj nçkçÀç³çuçç mçáªJççlç 

kçíÀuççÇ. Flçj धमी³ççbvççnçÇ l³ççvçí mçvcççvçç®ççÇ JççiçCçÓkçÀ çÆouççÇ. lççí mJçlç: DçY³ççmçç®çç DçççÆCç mçççÆnl³çç®çç Yççíkçwlçç 

nçílçç. त्याने सरुुवातीला अनातोणलया आपल्या कलजात घेतलं. शेजारी दशेांशी मैत्रीचा हात पढुे केला. राजयाच्या 

कारभाराला णशस्त आिली.  

पि तेवढ्यात एक संकट उभं राणहलं. तैमरूलंग सन १४०४ मधे मरि पावल्यावर तैमरूच्या कैदते असलेला 

शहजादा मसु्तफा सटूुन परत आला आणि गपु्तपिे आपल्या दशेात राहू लागला. मग मॅन्यअूल णद्वतीय पालालोगस, 

वालाणकयाचा राजा आणि ऐणदनचा अमीर यांच्या मदतीने सलुतान महमंदकडे आला आणि राजय माग ूलागला. 

महमंद सलुतानामधे आणि मसु्तफामधे परत यधुद झालं. या लढाईत मसु्तफा हरला आणि गॅणलपोलीला जाऊन 

राहला. मसु्तफा पळून मग तो णबझंटाईन राजयात गेला. तेव्हा महमंदच्या सचूनेप्रमािे णबझंटाईन राजा मॅन्यअुलने 

मसु्तफाला हाकलनू लावलं. मग सलुतान महमंदचा पतुण्या ओरहान याला हाताशी धरून णबझंटाईन राजा 

मॅन्यअुलने सुलतान महमंदच्या हत्येचा कट रचला पि तो वेळीच उघडकीला आल्याने महमंद वाचला आणि 

ओरहानला फाशी झाली. 



सलुतानाच्या काळात आिखी एक प्रश्न णचघळला तो शेख बदु्रद्दीन याने चालवलेल्या चळवळीचा. पि ४ 

वष ेचाललेल्या या चळवळीचा शेवट बदु्रद्दीनला फाशी दणे्याने झाला. 

या सगळ्या दगदगीनंतर वयाच्या चाळीसाव्या वषीच सलुतान महमंदला सुलतानपद सोडायच ंहोतं आणि 

त्याचा मलुगा मरुादला तख्तावर बसवायचं होतं. पि मरुाद तेव्हा अवघा १० वषाचंा होता. त्यामळेु ते शक्य झालं 

नाही. शेवटी 8 Jç<çx jçp³ç kçÀªvç Jç³çç®³çç 47 J³çç Jç<çça, २६ मे, F. mç. 1421, ³çç çÆoJçMççÇ, cçnbcço प्रथम 

cçjCç HççJçuçç. l³çç®çb oHçÀvç yçjmççcçOçí®ç kçÀjC³ççlç Dççuçb. त्याची णहरव्या रंगाची असलेली सुंदर दखेिी वास्त ू

प्रणसधद आह.े ³çç®³çç yçíiçcç शहजादी खातनू, एणमन खातनू, कुमरू खातनू. यां®çí cçáuçiçí cçájço çÆÜlççÇ³ç, cçnbcço, 

³çámçáHçÀ, Dçnbcço आणि कुकक.  

सलुतान महमंद प्रथमने उधवस्त झालेलं साम्राजय पनुगाणठत केलं. जनतेला स्थैया णदलं. कारभाराची घडी 

बसवली. त्यामळेु त्याला इणतहासकारांनी सेकंड फाऊंडर असं गौरवलं आह.े त्याची कारकीदा अवघी आठ वषांची 

होती. णवस्कळीत झालेलं ओथमन साम्राजय णववेकाने, धोरिीपिाने, आपल्या एकछत्री अंमलाखाली आिलं ही 

त्याची भरीव कामणगरी गाजली.  

ओथमन mççcç´çp³çç®çç mçnçJçç mçáuçlççvç cnCçÓvç mçççÆnl³ç, kçÀuçç, ³ççb®ççÇ ©®ççÇ Dçmçuçíuçç cçnbcço®çç 

ÒçLçcç®çç cçáuçiçç cçájço çÆÜlççÇ³ç nç F. mç. 1421 cçOçí vçJççÇvç mçáuçlççvç Pççuçç lçíJnç lççí 16 Jç<çç¥®çç nçílçç.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



६ वा सुलतान मुराद स्ितीय. जन्म १६ जून १४०४. मृ. ३ फेबु्रअरी १४५१. 

 

महमंद प्रथम आणि एणमन खातनू यांचा हा मलुगा. 

मरुादचं बालपि अमेणसयात गेलं. १० वषांचा झाला तेव्हा वणडलांबरोबर एणदना राजधानीत आला. 

DççpçJçj®³çç ÒçLçíÒçcççCçí, कारभाराचा अनभुव येण्यासाठी cçájço çÆÜlççÇ³çuççnçÇ l³çç®³çç pçvcçiççJççÇ cnCçpçí 

Dçcçणश³ççuçç सभेुदार cnCçÓvç çÆvç³çákçwlç kçíÀuçb nçílçb. mçáuçlççvçHçoçÇ cçájço çÆÜlççÇ³ç®ççÇ çÆvç³çákçwlççÇ mçJç&mçbcçlççÇvçí PççuççÇ. 

त्यासाठी त्याने आपली प्रणतमा लोकणप्रय होण्याकडे लक्ष णदलं. कोित्याही धमााचा असला तरी गनु्हेगारांना शासन 

करायचं, अशी भणूमका त्याने घेतली त्यामळेु तो लोकणप्रय झाला. जनतेचा णवश्वास णमळवण्याकडे त्याने जास्त लक्ष 

णदलं त्यामळेु त्याची जनमानसातील प्रणतमा जनतेचा राजा अशी झाली तो स्वत:ला गाझी म्हिवनू घेत असे. त्याने 

मदु्दामहून साधी रहािी स्वीकारली.  

सलुतान मरुाद णद्वतीयचा मकुुटही काटेरीच होता. त्याचा अनभुव त्याला लगेच आला. Dçbकाjç®³çç 

jCççbiçCççJçªvç HçUÓvç içíuçíu³çç cçámlçHçÀç ³çç cçájço®³çç YççJççuçç णबझंटाईन राजा cç@v³çáSuç çÆÜlççÇ³ç ³ççvçí दरूच्या एका 

बेटावर नेऊन ठेवलं होतं. नव्याने सत्तते आलेला cçájço DçççÆCç l³çç®³çç YççJççlç YççbडCç uççiççJçb DçççÆCç ओथमन 

mçulçvçlç çÆKçUçÆKçUçÇ JnçJççÇ cnCçÓvç cç@v³çáSuçvçí cçámlçHçÀçuçç cççíkçÀUb kçíÀuçb DçççÆCç DççHçuççÇ HçÀçÌpçnçÇ l³çç®³çç 

cçolççÇuçç HççþJçuççÇ. णशवाय मसु्तफाकडून, त्याची सटुका केल्याबद्दल ओथमन साम्राजयातील महत्वाची मोठी 

बरीच शहरं बदल्यात माणगतली. फौज घेऊन आलेल्या cçámlçHçÀçMççÇ uçढç³çuçç cçájço®çç mçívççHçlççÇ yççयेणझo HççMçç 

yççníj Hçडuçç. HçCç सेनापती बायेणझद HççMçç®çç HçjçYçJç Pççuçç कारि त्याची तकुी फौज मसु्तफाला जाऊन 

णमळाली. çÆJçpç³ççvçí GvcçççÆolç Pççuçíu³çç cçámlçHçÀçvçí mJçlç:uçç ओथमन mççcç´çp³çç®çç mçáuçlççvç cnCçÓvç IççíçÆ<çlç 

kçíÀuçb.  

आता शहजादा मसु्तफाला संपवायचं काम सलुतान मरुाद णद्वतीयला करायच ं होतं. शहजादा मसु्तफा 

ददानेल्स सामदु्रधनुी ओलांडून आणशयात प्रवेश करिार ह े पाणहल्यावर Dççlçç l³çç®çç mçcçç®ççj I³çç³çuçç mJçlç: 

सलुतान cçájço णद्वतीय yççníj Hçडuçç. उलाबाद नदीच्या काठी दोन्ही भावांचा तळ पडला. सलुतान मjुço®çç 

mçívççHçlççÇ cçámlçHçÀçJçj lçáìÓvç Hçडuçç DçççÆCç l³ççuçç HçjçYçÓlç kçíÀuçb. ³çç uçढçF&त सलुतान cçájço®çç çÆJçpç³ç Pççuçç. 

शहजादा मसु्तफा पळून जाऊन एणदनाला पोचला आणि सवा खणजना घेऊन वालाणकयाच्या आश्याला णनघाला 

तेव्हा जेनोआचा सेनापती सलुतान मरुादच्या मदतीला आला. त्याने मसु्तफाला पकडलं. मग मरुादने cçámlçHçÀçuçç 

HçÀçMççÇ oíTvç DççHçuçç cççiç& çÆvçJçxOç kçíÀuçç. मसु्तफाच्या मतृ्यबूद्दल अनेक लोकापवाद आहते. तो शेवटपयंत 

बरसामधे राणहला आणि प्लगेच्या दखुण्यात गेला अशीही नोंद आह.े 

 jçícçvç mçcç´çìç®ççÇ, मॅन्यअुलची nçÇ uçyççडçÇ सलुतानाने uç#ççlç þíJçuççÇ DçççÆCç lçí®ç kçÀçjCç Içडuçb ûççÇkçÀ 

mççcç´çp³çç®ççÇ JçÌYçJççvçí lçUHçCççjçÇ jçpçOççvççÇ kçÀçBस्टंçÆìvççíHçuçJçj çÆÜlççÇ³ç cçájçovçí mJççjçÇ kçÀjC³çç®çb. cçájçovçí 



kçÀçBmìbçÆìvççíHçuçJçj mJççjçÇ kçÀªvç l³çç Mçnjçuçç Jçíढç Iççlçuçç. DççHçuçç Jçíढç GþJçC³ççmççþçÇ णबझंटाईन रçpççvçí 

DçvççlççíçÆuç³ççcçOççÇuç mJçlçb$ç Dçmçuçíu³çç अमीर cçáK³ççbvçç SkçÀ$ç kçÀªvç cçájçoMççÇ uçढC³ççmççþçÇ Gद्कु्त kçíÀuçb DçççÆCç 

cçájço®çç 13 Jç<çç¥®çç OççkçÀìç YççT कुकक ³ççuçç yçbडçUçÇmççþçÇ ÒçJç=Êç kçíÀuçb. l³çç®çç ³ççíi³ç lççí®ç HççÆjCççcç Pççuçç. 

सलुतान cçájçovçí kçÀçBmìbçÆìvççíHçuç®çç Jçíढç GþJçuçç DçççÆCç lççí DççHçu³çç YççJççHççmçÓvç DççHçuççÇ mçÊçç Jçç®çJçç³ç®³çç 

cççiçí uççiçuçç. l³ççlç cçájço çÆpçbkçÀuçç आणि cçiç या बंडाळीत साथ दिेार् या सवा अमीर मखु्यांवर आक्रमि करून 

त्यांचे प्रांत आपल्या राजयाला जोडून घेतले.  

त्यानंतर l³ççvçí mççÆyç&³çç, JníçÆvçmçJçj mJççjçÇ kçÀªvç lçí Òççblç DççHçu³çç DççÆOçHçl³ççKççuççÇ DççCçuçí. पोलंडही 

हाती आलं. jçícçvç mçÊçí®³çç pççiççÇ lçákçÀça jçpçJçìçÇuçç mçá©Jççlç PççuççÇ lççÇ lçíJnç®ç. DççHçu³çç mççcç´çp³çç®³çç mççÇcçç 

l³ççvçí DççCçKççÇ JççढJçu³çç. ³çç JçíUíHç³ç¥lç ओथमन lçákçÀça mçÊçç SkçÀ cçnçmçÊçç cnCçÓvç DççíUKçuççÇ pççT uççiçuççÇ.  

सन १४४४ ची मरुाद णद्वतीयची वानााची जॉन हुन्यादीबरोबरची लढाई खपू गाजली. या लढायांमधनू 

णमळालेल्या लटुीतनू cçájçovçí DççHçu³çç kçÀçUçlç DçvçíkçÀ nç@mHççÇìumç, çÆJçÐççHççÇþb, MççUç yççbOçu³çç. या लढाईची 

हणककत अशी होती की की सणबायाचा राजा १४३७ मधे मरि पावला. हा हगंेरीचा राजा णसणगसमंड हा एका 

मोणहमेवरुन परत येत असतांना त्याची गाठ जॉन हुन्यादीबरोबर पडली. हा खूप शरू आणि इटालीच्या लढाईत 

पराक्रम गाजवलेला सरदार घराण्यात जन्मलेला होता. याने तकुांशी लढून त्यांचा पराभव करण्याचं ठरवलं आणि 

ओथमन फौजांना बेदम मारही णदला. इ. स. १४४२ मधे सलुतान मरुाद णद्वतीयने बेलग्रडेवर हल्ला केला तेव्हा हा 

हुन्यादी हगंेरीच्या राजाच्या मदतीला आला.  

बेलग्रडे म्हिजे हगेंरीचं प्रवेशद्वार. डॅन्यबु नदीच्या काठावर ह े गाव वसलं आह.े या शहराजवळ वासा 

नदीचा संगम होतो. जलमागा आणि भमूागाावरुन या शहरावर मरुादने हल्ला केला. ते वाचवायला हुन्यादी आला. 

त्याने मरुादची २० हजार फौज कापनू काढली आणि सलुतान मरुादचा सेनापती मणझदलाही ठार केलं. 

णनस्साजवळ ही लढाई झाली. सलुतान मरुादने काळ ओळखनू सणबायाशी १० वषााचा शांतता करार केला या 

काळात सणबाया स्वतंत्र झाला आणि वालाणशया हगंेरीला णमळालं. ही दोन वषे चाललेली लढाई सन १४४४ मध े

समाप्त झाली.  

मग Dçç³çá<³çYçj mçlçlç jCççbiçCççJçj uçढC³ççlç pççÇJçvç J³çणतlç kçíÀuçíuçç सलुतान cçájço çÆÜlççÇ³ç çÆvçJç=ÊççÇ®³çç 

çÆJç®ççjçuçç uççiçuçç. सलुतान मरुाद आपल्या १२ वषााच्या शहजादा महमंद णद्वतीय यç®³çç nçlççÇ kçÀçjYççj oíTvç 

mJçlç: Hçç³çGlççj Pççuçç. मॅग्नणेशयाला जाऊन राहू लागला. HçCç lçí çÆJçÞççblççÇ®çb mçáKç l³ççuçç HçÀçj çÆoJçmç uççYçuçb 

vççnçÇ. त्याला परत लढाईत उतरण्यासाठी सत्तेत यावं लागलं. त्यात एक कारि होतं दशेाची उत्तम समजली जािारी 

pçççÆvçसररज HçÀçÌpçच cççíþb yçbड करून उठली. DçççÆCç lçí yçbड cççíड Óvç kçÀçढç³çuçç l³ççuçç Hçjlç lçKlççJçj yçmççJçb 

uççiçuçb.  

आणि दसुरं कारि होतं ते सणबायाशी झालेला १० वषांचा शांतता करार मोडायला हगंेरीच्या राजाने 

सरुुवात केली. हगंेरीचा राजा णसणगसमंड सन १४३७ सालात हा मरि पावल्यावर णसणगसमंडचा जावई पोलंडचा 



यवुराज कारभार पाहायला लागला होता. णसणगसमंडच्या मतृ्यनंूतर त्याला मलुगा झाला तो वयात आल्यावर राजा 

बनला. सणबायाशी १० वषांचा शांतता करार करुन अजनू हगंेरीतील ओथमन फौजा पिूापिे माघारी आल्याही 

नव्हत्या तेव्हाच यांच्यावर हगेंररयन फौजा हुन्यादीच्या हाताखाली चालनू गेल्या. अनेक णठकािी चकमकी घडत 

राणहल्या आणि हुन्यादीला णवजय णमळत गेला. 

ओथमन सलुतानाणवरुधद धमायधुद छेडण्याची मळू कल्पना पोप यजुीन चतथुा याची. त्याला मदत करायला 

हगंेरी आणि पोलंडचा राजा णकंग व्लाणदस्लास तयार झाला. बाकी सणबायन, झेक, जमानी, पोलंड. मोणल्दणवआ, ह े

यरुोणपयन दशेही त्यात सामील झाले. ओथमन सलुतानच्या फौजाही मरुादच्या हाताखाली शत्रशूी णभडायला 

णनघाल्या. दोन्ही फौजांची गाठ पडली. सेनापती हुन्यादी तकुी फौजांशी शरूपिे लढत होता. ओथमन फौजांवर 

णमळिार् या णवजयामळेु णििन सैन्याला उत्साह आला. 

          सन १४४२ मधे सरुु झालेल्या या यधुदात नेततृ्व करण्यासाठी, तख्तावर आलेल्या महमंद णद्वतीयने आपल्या 

बापाला, मरुादला मदतीला बोलावलं. मरुादने ते नाकारलं तेव्हा सुलतान बनलेल्या महमंद णद्वतीयने मरुादला उलटा 

णनरोप पाठवनू आज्ञा केली की मी सुलतान आहे म्हिून माझा हुकूम पाळा नाहीतर सलुतान म्हिनू तरी या. शेवटी 

मरुाद परत यधुदात उतरला. ६०००० फौजेसह हा ओथमन सलुतान वानााजवळ उतरला. ओथमन फौजेला कापनू 

काढण्यासाठी हुन्यादी वानाापयंत पोचला. घनघोर लढाईला तोंड फुटलं. हुन्यादी अणतफाजील आत्मणवश्वासाने 

उघड्यावर पठारावर सलुतान मरुादशी जाऊन णभडला. लढाईला सरुुवात होिार इतक्यात प्रचंड मोठा वादळी वारा 

सटुला. हगेंररयन धवज सोडून बाकी सवा धवज खाली पडले. तो मोठाच अपशकून होता. हगेंरीचा राजा अणत 

उत्साहाने मरुादच्या फौजेवर चालून गेला आणि यात ठार झाला. त्याबरोबर त्याची फौज पळून गेली. 

१० नोव्हेंबर १४४४ या णदवशी मरुादचा मोठा णवजय झाला. बोणस्नया आणि सणबाया हरले. सवा युरोणपयन 

फौजांची वाताहत झाली. दोन्हीकडचे णमळून लाखो सैणनक प्राि गमावनू बसले. वानााच्या लढाईनंतर अवघया ९ 

वषाात कााँस्टंणटनोपल सलुतानाच्या हाती पडलं कारि त्यावेळी वानााच्या पराभवाने खचलेली इतर दशेांची मदत 

णबझंटाईन राजाला णमळाली नाही. हा वानााच्या णवजयाचा पररिाम होता. 

या णवजयी धमायधुदानंतर मरुाद णद्वतीय परत मॅग्नणेशयाला जाऊन णनवतृ्त जीवन जगायला लागला.  

सन 1448 mççuççÇ Hçjlç kçÀçímççíJççuçç cççíþçÇ uçढाF& PççuççÇ lççÇ l³ççvçí HçççÆnuççÇ. Hçáढ®ççÇ लढाई lçÌcçÓjuçbiç®çç 

cçáuçiçç MççnªKç ³çç®³ççMççÇ PççuççÇ, l³ççlç MççnªKç®çç HçjçYçJç Pççuçç. हा णवजय णमळवनू DççHçu³çç IçjçC³ççJçj 

Pççuçíu³çç cççvçnçvççÇkçÀçjkçÀ HçjçYçJçç®çç सलुतान मरुादने mçÓड GiçJçuçç. 

सन १४२१ ते १४४४ पयंत राजसत्ता गाजवनू मरुाद णनवतृ्त झाला. परत लढाईला उतरला. cçájço çÆÜlççÇ³ç®çç 

cç=l³çÓ, kçÀçnçÇnçÇ obiççOççíHçç vç nçílçç, सjU mççOçç MççblçHçCçí DççpççjHçCççcçáUí त्याचा मतृ्य ूPççuçç. F. mç. 1421 lçí 

1451 Hç³ç¥lç 30 Jç<çx l³ççvçí mçÊçç GHçYççíiçuççÇ. त्याच्या बेगम येणन खातून, सुलतान खातून, हुमा खातून, मारा 

खातनू आणि मलुगे अहमंद, अल्लाणद्दन, महमंद, ओरहान, हसन. 

बरसामधचे त्याचा दफनणवधी झाला. वानााची लढाई ही त्याची मोठी कामणगरी. 



 

 

 

 
                                                                                      14 April 2009 

 

 

 

 



७ वा सुलतान महंमद स्ितीय. जन्म.३० माचप १४३२ मृ. ३ मे १४८१. 

स्वजेता – द कााँकंरर महंमद स्ितीय हा ओथमन साम्राज्याचा सातवा सुलतान.  

कैसर-ए-रोम. 

 

मरुाद णद्वतीय आणि त्याची उपस्त्री हुमा खातनू यांचा हा मलुगा.  

मरुाद णद्वतीयच्या cç=l³çÓvçblçj l³çç®çç cçáuçiçç cçnbcço çÆÜlççÇ³ç iççoçÇJçj Dççuçç. nç mççlçJçç mçáuçlççvç oçívçJçíUç 

iççoçÇJçj yçmçuçç. 9 HçíÀyç´áDçjçÇ 1451 HççmçÓvç 3 cçí 1481 ³ççvçí jçp³ç kçíÀuçb. हा सलुतान अत्यंत बुणधदमान होता, 

अभ्यास ूहोता. याला ५ भाषा अस्खणलतपिे बोलता येत होत्या. हा कवीमनाचा होता. हा उत्कृष्ट कणवता करत 

असे. म्हिनूच त्याने आपल्या कारकीदीत कवींसाठी दरमहा पेन्शन योजना तयार केली होती. णशक्षिावर अत्यंत 

भर असलेल्या या सलुतानाने खपू णशक्षिसंस्था उभारल्या. णवद्वानांची त्याला कदर होती. म्हिनूच सुलतान मरुादने 

आपल्या या बुणधदमान मलुाच्या णशक्षिासाठी उत्तम णशक्षकांची नेमिकू केली होती. mçáuçlççvç cçájço®³çç 

DççûçnçcçáUí cçnbcçoला जेव्हा lçKlççJçj yçmçJçC³ççlç Dççuçb lçíJnç lççí DçJçIçç 12 Jç<çç¥®çç होता. l³ççvçí Dççíथcçvç 

mççcç´çp³çç®çç Òç®çbड çÆJçmlççj kçíÀuçç. cnCçÓvç सलुतान cçnbcço çÆÜlççÇ³ç nç ओथमन mççcç´çp³çç®³çç FçÆlçnçmççlç जेता ` 

o kçÀç@vkçÀjj ` ³çç vççJççvçí DççíUKçuçç pççlççí.  

सलुतान महमंद णद्वतीय 21 J³çç Jç<çça iççoçÇJçj Dççuçç. सलुतान cçájço®³çç cç=l³çÓ®³çç JçíUçÇ lççí cç@ivçíçÆMç³ççuçç 

nçílçç. yççHçç®³çç çÆvçOçvçç®ççÇ yççlçcççÇ kçÀUu³ççyçjçíyçj lççí DççHçu³çç HçÀçÌpçíuçç IçíTvç lççlçडçÇvçí राजधानी एणदनाला 

Hççí®çuçç. सत्ता त्वरेने णमळविं जरुरीचं होतं, l³ççvçí kçíÀuçíuççÇ पणहली kç=ÀlççÇ cnCçpçí l³ççvçí DççHçu³çç yççu³ççJçmLçílççÇuç 

YççJççuçç þçj kçíÀuçb. ³çç®³çç cççiç®çb kçÀçjCç cnCçpçí cçnbcço çÆÜlççÇ³ç nç oçmççÇHçá$ç nçílçç. पि mççÆyç&³çvç jçCççÇ®çç आणि 

सलुतान cçájço®çç DççÌjmç cçáuçiçç yççu³ççJçmLçílç Dçmçuçç lçjçÇ YççÆJç<³ççlç l³çç®³çç सलुतानपदाला OççíkçÀç nçíT 

MçkçÀuçç Dçmçlçç. सलुतान महमंद णद्वतीयने DççHçu³çç DççÆOçkçÀçN³ççuçç l³çç yççuçkçÀçuçç HççC³ççlç yçáडJçÓvç þçj 

kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuçb, DçççÆCç cçiç l³çç DççÆOçkçÀçN³ççuççnçÇ þçj kçíÀuçb. l³ççvçblçj सडूबधुदीने सणबायन jçCççÇuçç SkçÀç 

içáuççcççMççÇ uçivç kçÀjç³çuçç uççJçuçb. सलुतान महमंद णद्वतीय इतका आतल्या गाठीचा आणि खोल स्वभावाचा होता 

की, एकदा एका अणधकार् याने त्याला णवचारलं की आपला पढुचा बेत काय आह,े तर तो उत्तरला की माझ्या 

मनातील णवचार माझ्या दाढीतील केसाला जरी कळला तरी मी तो केस उपटून टाकीन. 

अशा सुलतानाने कारभाराला सरुुवात केल्यावर DççHçuçb uç#ç kçÀçBmìbçÆìvççíHçuçkçÀडे JçUJçuçb. कााँस्टंणटनोपल.                                                                                                              

यरुोप आणि आणशया खंडांवर प्रभतु्व णमळवायचं तर या नगरीचं महत्व अलौणकक होतं. यरुोपमधे प्रवेश 

करण्यासाठी या शहरात प्रवेश करावाच लागे. एक उत्कृष्ट बंदर म्हिनू त्याची मोठी ख्याती होती. या नगरीचा 

णत्रकोिी आकार, सभोवतालने वाहिारं बॉस्फरसचं संथ, खोल पािी यामळेु मोठी मोठी गलबतं आणि जहाजं 

बंदरापयंत आत णशरू शकत होती. समदु्रसपाटीपासनू उंची वाढवत नेिार् या भूपिृभागामळेु पाण्याचा णनचरा सहज 



होत असे. त्यामळेु वसाहत करण्यासाठी हा भपू्रदेश अत्यंत सोयीचा होता. म्हिनूच कााँस्टंटाईन राजाने इथे शहर 

वसवण्याचा णवचार केला होता. या शहराला न्य ू रोमची राजधानी बनण्याचा मान इ. स. १०५७ मधे णमळला. 

त्यानंतर देशोदशेीची व्यापाराची जहाजं इथे थांब ू लागली. दशेोदशेीचा माल बंदरात उतरविं चढविं यामळेु 

आणथाक भरभराटीला तेव्हापासून सरुुवात झाली. व्यापारासाठी येिार् या अनेक दशेांना परवानगी दणे्यातनूच 

णकतीतरी आणथाक उत्पन्न णबझंटाईन राजाला णमळू लागलं. एवढी समदृ्धी आल्यावर वास्तूकला, णशल्पकला, 

णशक्षि, यांना अमाप प्रोत्साहन णमळायला लागलं आणि ही नगरी इदं्रनगरीप्रमािे सुंदर णदसायला लागली. 

श्ीमंतांचे आणलशान प्रासाद बनायला लागले. शहरात आलेले दशेोदशेीचे प्रवासी णतचं वैभव पाहून हरखनू जात.  

खलाशांना या शहरात णशरण्याची परवानगी नव्हती. त्यांच्यासाठी शहराच्या बाहेर जागा णदली होती. त्या 

भागाला पेरा म्हिजे पणलकडे असा शलद होता. शहराच्या उतारावर जय,ू व्हणेनस, आणि णजनोआ लोकांची वस्ती 

होती. त्या भागाला गलाटा म्हित. गलाटा शलद गवळ्यांची वस्ती यावरून आला णकंवा इटाणलयन शलद गाले 

म्हिजे उतार या शलदावरुन आला असावा असा प्रवाद आह.े या राजधानीचं संरक्षि करण्यासाठी णतच्याभोवती 

६० फूट उंचीच्या भक्कम तटबंदीच्या दोन रांगा बांधण्यात आल्या. या दोन रांगांमधे खंदक करण्यात आला त्याची 

खोली २० फूट आणि रंुदी २५ फूट होती. णशवाय ७ उंच मनोरे समदु्रातील दरूवरच्या हालचालींवर नजर ठेऊन 

होते. या नगरीचं मळू नाव इस्कोम्बोली होतं, त्यावरुन इस्तंबलू असा अपभं्रश तयार झाला.  

 ³çç रोमन राजधानीला णजंकण्याचा सुलतान महमंद णद्वतीयच्या पवूाजांनी आधीही खपू प्रयत्न केले होते. 

पि त्यांना यश आलं नव्हतं. ³çájçíHç DççHçu³çç mççcç´çp³ççuçç pççíडूvç I³çç³ç®çç Dçmçíuç lçj णबPçbìçF&vç jçpçOççvççÇ 

DççHçu³çç nçlççlç þíJçç³çuçç®ç HçççÆnpçí ³çç®ç cçnlJççkçÀçb#çívçí सलुतान cçnbcço णद्वतीयvçí kçÀçBvmìbçÆìvççíHçuçJçj mJççjçÇ 

kçÀjC³çç®çb þjJçuçb. ³çç DççOççÇ सलुतान बायेझीद प्रथमने नोदोलणहस्सारला DçççÆMç³çç Kçbडç®³çç बाजूला बॉस्फरस 

çÆkçÀvççN³ççJçj DççHçuçç SkçÀ yçUkçÀì çÆkçÀuuçç kçÀçBmìbçÆìvççíHçuçuçç Mçn oíC³ççmççþçÇ आपल्या हयातीत yççbOçÓvç þíJçuçç®ç 

nçílçç.  

सलुतान cçnbcço çÆÜlççÇ³çvçí बॉस्फरसचा प्रवाह णजथे सवाात जास्त आकंुणचत होतो णतथे mççcçáêOçávççÇ®³çç 

HççÆuçkçÀडे DççHçuçç DççCçKççÇ yçUkçÀì Dçmçç SkçÀ çÆkçÀuuçç रुमेणलणहसारला yççbOçuçç. हजारो मजरू आणि गवंड्यांनी तो 

णकल्ला ३ मणहन्यांमधे बांधनू पिूा केला. l³çç®çJçíUçÇ रोमन jçpçOççvççÇ lçákçÀç¥®³çç lççy³ççlç pççCççj ní çÆvççÆ½çlç Pççuçb 

nçílçb. सलुतान महमंद णद्वतीयची ही रिनीती त्याला यश दिेार होती. णशवाय तोफांचा वापर यावेळी या लढाईत 

प्रथमच केला गेला. त्यातील ४ तोफा इतक्या मोठ्या होत्या की प्रत्येक तोफ ६० बैलांच्या गाड्यावरून २००० 

कामगार वाहून नेत होते. एका वेळी एक तोफेतनू १५०० पौंड वजनाचा गोळा शहराच्या तटबंदीवर पडत होता. या 

तोफांच्या बांधकामासाठी त्याने हगंेरीच्या राजाकडून पळून आलेल्या ओबरन आणि उबरन या दोन इणंजणनयर 

मलुांना नेलं होतं.  

सलुतान महमंद णद्वतीयने HççÆnuççÇ jCçvççÇlççÇ DççKçuççÇ lççÇ cnCçpçí DççpçÓyççpçÓ®çç uçnçvçmçnçvç ÒçoíMç 

DççOççÇ®³çç mçáuçlççvççbvççÇ yçUkçÀçJçuçç nçílçç®ç. cçiç l³çç jçpçOççvççÇ®ççÇ jmço yçbo Hçडू MçkçÀC³çç®ççÇ HççÆjçÆmLçlççÇ çÆvçcçç&Cç 



kçÀjC³ççFlçHçlç ÒçiçlççÇ Pççu³ççJçj l³ççvçí kçÀçBvmìbçÆìvççíHçuçJçj nuuçç चढJçuçç. 80,000 HçÀçÌpç, 320 uçढçT 

içuçyçlçb, IçíTvç सलुतान cçnbcçovçí kçÀçBmìbणटvççíHçuçuçç वेढा Iççlçuçç. पि पाण्याने वेढलेल्या या राजधानीत 

णशरायचं तर गोल्डन हॉनाजवळ नदी मखुाजवळ मोठमोठे साखळदडं घालनू नगरीचा भक्कम बंदोबस्त केलेला 

होता.  सुलतानाने बॉस्फरसची सामदु्रधनुी अडवनू धरल्यामळेु इतरांची मदतही कॉ ाँस्टंटाईन पालालोगोस राजाला 

कााँस्टंणटनोपलवर पोचू शकली नाही. 2 cççÆnvçí Jçíढç ®ççuçuçç. या काळात कााँस्टंणटनोपलपासनू पवेूकडून सुलतानाने 

जंगल साफ करुन गपु्तपिे रस्ता बनवला. तोफांच्या आवाजात मोठमोठे वकृ्ष कोसळण्याचा आवाज राजधानीच्या 

सैणनकांना आला नाही. शेवटी अचानक तकुी सैन्य आत णशरलेलं णबझंटाईन फौजेला णदसलं. दसुरीकडे, तोफांचा 

मारा आणि भयुार खिून सुरंुग उडवण्याची तयारी सलुतानाकडून चालचू होती. 

 या मोणहमेत सलुतानाचा अमाप पैसा खचा होत होता, सैणनक हानीही होत होती, तरीही ही राजधानी 

घयायचीच या हट्टाने सलुतान महमंद णद्वतीय पेटून उठला होता. शेवटी ४० णदवसांच्या सततच्या मार् यानंतर 

तटबंदीला णखंडार पडलं तेव्हा, सलुतानाने णबझंटाईन राजा कााँस्टंटाईन पोलोलोगासला शरि यायचा शेवटचा 

णनरोप पाठवला. राजाने शरि येिं आणि मांडणलक होिं नाकारलं. २९ मे या णदवशी सलुतानाने नौदल आणि 

लष्ट्कर या दोन्ही बाजूंनी हल्ला चढवला. फुटलेल्या णखंडारातून फौज आत णशरली तेव्हा तटबंदीपणलकडचे खंदक 

सलुतानाने मतृ सैन्याच्या शवांनी भरून काढले. सलुतानाने सरुुवातीला जखमी, आजारी मरिासन्न सैणनक शहरात 

पाठवले त्यात अनेक मारले गेले आणि मग आणि राखीव ठेवलेली जाणनसररज फौज शहरात णशरवली. त्यांनी 

राजधानीचा दरवाजा उघडला. सलुतानाच्या णशरकावानंतर मोठा नरसंहार झाला. शहरात प्रचंड लटुालटू झाली.  

राजधानीमधे मोठी लढाई झाली. णबझंटाईन राजा कााँस्टंटाईन शौयााने लढला. रिांगि सोडिं त्याने 

नाकारलं. शेवटी एका बािाने त्याचा प्राि घेतला. मतृ सैणनकांच्या अनेक शवांच्या णढगात त्याचाही मतृदहे 

णमसळला. ११०० वषांपवूी एका कााँस्टंटाईन नावाच्या पराक्रमी तरूिाने लढाई णजंकून याच शहरात रोमान सत्तेचा 

पाया घातला होता. २९ मे १४५३ या णदवशी, त्याच नावाच्या त्याच्या वारसाच्या मतृ्यनूे णबझंटाईन साम्राजयाचा 

शेवट झाला. रोमन साम्राजय नावाची एक मोठी लाट कालसागरात णवरून गेली आणि ओथमन तकुी नावाची 

नवीन मोठी लाट तयार झाली आणि सामथ्या दाखवायला लागली होती. णििन धमा आणि इस्लाम धमा यातील हे 

मोठं धमायधुद इणतहासाला नवीन वळि दऊेन गेलं.  

MçíJçìçÇ 29 cçí 1453 nç çÆoJçmç cçnbcço çÆÜlççÇ³ç®çç Yççi³çç®çç þjuçç. सलुतान cçnbcço çÆÜlççÇ³ç®çç çÆJçpç³ç 

Pççuçç. णबPçbìçF&vç mççcç´çp³çç®çç Dçmlç l³ççvçí IçडJçÓvç DççCçuçç. ३ णदवस प्रचंड जाळपोळ, लटुालटू, कत्तल झाली. 

सवा यधुदांमध ेहोतं तसं ³çç ³çáOoçlç ¬çÓÀjlçí®çb Òç®çbड LçÌcççvç pçiççvçí HçççÆnuçb.  घरांना लागलेल्या आगी, आणि uçÓìçÇvçí 

vççiççÆjkçÀçb®çb Dçç³çá<³ç o³çvççÇ³ç Pççuçb. शहरातील lçªCç cçáuçç-cçáuççRvçç HçkçÀड Óvç SkçÀç oçíjखंडाला yçbçOçÓvç ओथमन 

फौजेने त्यांना içáuççcççb®³çç yççpççjçlç çÆJçkçÀç³çuçç vçíuçb. MçnjçlççÇuç सेंट सोफायासह, mçJç& ÒççLç&vççmLçळं, cççÆMçoçRcçOçí 

©Hççblçररlç PççuççÇ. ³çç cççíþîçç çÆJçpç³ççvçí ओथमन mççcç´çp³çç®çç çÆJçmlççj Dççlçç ³çájçíHçcçOçínçÇ Pççuçç. त्यानंतर 



सलुतानाने लगेच एणदनाची राजधानी kçÀçBmìbçÆìvççíHçuçuçç nuçJçuççÇ. सलुतान महमंद णद्वतीयने आपल्याला kçÌÀmçj – 

Sí – jçícç HçoJççÇ IçílçuççÇ.  

आता तो स्वत:ला पातशहा म्हिवनू घेऊ लागला. 

mçáuçlççvççuçç jçpçOççvççÇ Dççlçç çÆmLçjçJçç³çuçç nJççÇ nçílççÇ. cnCçÓvç Hçरागंoç Pççuçíu³çç mçJç& vççiççÆjkçÀçbvçç 

DçYç³ç oíTvç त्याने Hçjlç yççíuççJçuçb. jçpçOççvççÇ®ççÇ YçjYçjçì kçíÀuççÇ. DççpçJçj lçákç&Àmlççvçuçç फक्त गॅणलपोलीचा 

द्वीपकल्पाचा समदु्र णकनारा णमळाला होता. कााँस्टंणटनोपल हाती आल्यावर mçcçáêç®³çç kçÀçþçJçj®ççÇ jçpçOççvççÇ nçlççÇ 

Dççu³ççJçj सलुतान cçnbcçovçí DççHçuçb vççÌouç mçcçLç& kçíÀuçb. vçJççÇvç ³çáOomççcçûççÇ DçççÆCç uç<kçÀjçÇ çÆMçmlç DççCçÓvç 

DççHçu³çç uç<kçÀjçuççnçÇ yçuçJççvç kçíÀuçb.  

सलुतान महमंदने HçáढçÇuç 2 Jç<çç¥vççÇ 1456 cçOçí mççÆyç&³çç çÆpçbkçÀuçb. l³ççvçblçj सन 1463 uçç ®çढçF& kçíÀuççÇ 

lççÇ yççíçqmvç³ççJçj. JníçÆvçmç HçÀçÌpçíMççÇ l³ççvçí ³çáOo kçíÀuçb lçí l³çç®³çç HççþçíHççþ. F. mç. 1466 lçí 1478 Hç³ç¥lç 

l³çç®³çç mJççN³çç ®ççuçÓ®ç jççÆnu³çç. l³ççlç DçuyçççÆvç³çç, çÆ¬çÀçÆcç³çç oíMç nçílçí. ओथमन mççम्राp³çç®çç çÆJçmlççj ®ççuçÓ®ç 

nçílçç. kçÀçnçÇ çÆþkçÀçCççÇ lçn, kçÀçnçÇ çÆþkçÀçCççÇ cççbडçÆuçkçÀlJç DçMçç DçvçíkçÀ cççiçç&vçí सलुतान cçnbcço çÆÜlççÇ³çvçí 

mççcç´çp³çç®çç kçÀUmç Gb®ççJçlç vçíuçç.  

l³ççvçblçj cçnbcço çÆÜlççÇ³çvçí yçíuçûçíडJçj nuuçç kçíÀuçç. HçCç çÆlçLçí cçç$ç l³ççuçç Hçjçpç³ç HççnçJçç uççiçuçç. 

yçíuçûçíड®³çç HçÀçÌpçí®³çç ÒççÆlçkçÀçjçvçblçj l³ççuçç DççHçuçç Jçíढा GþJççJçç uççiçuçç DçççÆCç lççí cççIççjçÇ çÆHçÀjuçç. ³çç 

³çáOoçlç l³çç®çí 50,000 mçÌçÆvçkçÀ cççjuçí içíuçí. ³çç HçjçYçJççvçblçj 20 çÆoJçmççbvççÇ çÆÜlççÇ³ç cçnbcço mçáuçlççvç®çç cç=l³çÓ 

Pççuçç. ³çç®³çç kçÀçUçlç lçákçÀça mççcç´çp³ç JçÌYçJçç®³çç çÆMçKçjçJçj nçílçb.  

Glkç=Àä kçÀçjYççj, ®çlçáj jçpçkçÀçjCç DçççÆCç अतुलनीय MççÌ³ç& ³çç mçJç& DççIççडîççbJçj Jç®ç&mJç Dçmçuçíuçç 

सलुतान cçnbcço çÆÜlççÇ³ç mçççÆnl³ç, kçÀuçç, %ççvç ³ççlçnçÇ pççCçkçÀçj nçílçç. mçÌçÆvçkçÀçbmççþçÇ lççí o³ççUÓ nçílçç. 

l³ççcçáUí®ç kçÀçjYççjçJçj l³çç®çb GÊçcç çÆvç³çb$çCç nçílçb. lççí l³çç®³çç mçjoçjçb®³çç DçççÆCç ojyççjçÇ mçuuççiççj 

cçbडUç®³çç çÆJç®ççjçvçí ®ççuçCççjç vçJnlçç, l³ççcçáUí ³ççíi³ç lççí çÆvçCç&³ç IçíC³ççmç mçcçLç& nçílçç. çÆkçbÀyçnávçç, l³çç®³çç 

ojyççjçÇ cçbडUçRvçç lççí pçjç DçHçcççvççvçí®ç JççiçJççÇ. l³ççuçç DççHçu³çç lçákçÀça JçbMçç®çç Òç®çbड DççÆYçcççvç nçílçç. आपल्या 

साम्राजयाच्या अंतगात णवकासाकडेही त्याने खपू लक्ष णदलं. परदशेातील उत्तमोत्तम कारागीर आिनू शहरांच्या 

सौंदयाात भर टाकली. अनेक चचेस मोठ्या भव्य मणशदींमधे रुपांतरीत केले. जनुा णकल्ला पाडून ७ मनोर् यांचा 

नवीन णकल्ला बांधला. लष्ट्करात णशस्त आिली. न्यायालयांची स्थापना केली. मसु्लीम आणि इतर धमीयांमध े

एकच न्यायपधदत चाल ू केली. सरकारी कामकाजासाठी अथा-न्याय-सारावसूली अशी णनरणनराळी खाती तयार 

करून त्यावर मंत्री नेमले. दशेाची अनेक णवभागात वाटिी केली आणि त्यावर प्रमखुाची नेमिकू करून त्यांना बेग 

हुद्दा णदला. एकट्या यरुोपातील प्रदेशांचे ३६ णवभाग बनले होते. एवढा मोठा साम्राजय णवस्तार झाला होता. प्रत्येक 

बेगने सुलतानाला ४०० सैणनक परुवायचे होते. १ लाख पायदळ आणि १ लाख घोडदळ उभारलं. स्वारी झाल्यावर 

जी लटू णमळायची त्याचा णवणनयोग शाळा, दवाखाने, धमाशाळा बांधण्यात खचा करत असे. 



उद्ोजकांना आणि व्यापार् यांना प्रोत्साहन दऊेन अणथाक भरभराट केली. पणशायन भाषेला उत्तेजन णदलं. 

शेहदी नावाच्या कवीकडून ओथमन सम्राटांवर शहानामा नावाचा ग्रंथ णलहून घेतला.  

दोन साम्राजयं, दोनशे शहरं, आणि चौदा राजघराण्यांचा शेवट करिारा हा महाप्रतापी सलुतान होता. 

kçÀçBmìbçÆìvççíHçuçcçOçí oHçÀvç Pççuçíuçç lççí पणहला ओथमन mçáuçlççvç nçílçç.  F. mç. 1451 lçí 81 Hç³ç¥lç 30 Jç<çx 

l³ççvçí mçÊçç GHçYççíiçuççÇ. इ. स. 1481 mççuççÇ अणतसाराच्या दखुण्याने DççpççjçÇ Hçडuçç. आणि 3 cçí 1481 या 

णदवशी cçjCç HççJçuçç. içáuçyçnçj DçççÆCç içáuçMççn ³çç l³çç®³çç yçíiçcç होत्या.  

कााँस्टंणटनोपल णजंकल्यावर त्याने स्वत:ला सलुतान अल ्बरायााँ वल ्बहारयााँ हा णकताब घेतला. त्याचा 

अथा तो २ स्थल आणि २ जल-सागरांचा स्वामी बनला. अनातोणलया आणि णबझंटाईन ह े दोन भूप्रदेश आणि 

काळा समदु्र आणि एणजयन सागर ह े दोन जलसागर. याच सलुतानाने कााँस्टंणटनोपलमधे टोपकाप्प राजावाडा 

बांधायला सरुूवात केली. टोपकाप्पचा अथा तोफ असा आह.े त्यानंतर पढुील सवा वारस याच राजवाड्यात 

जन्मले. पि इ. स. १८५४ नंतर या वास्तचूं महत्व संपलं.  

महमंद णद्वतीय सलुतानाचा पढुचा वारस होता बायेणझद णद्वतीय. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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२९ मे १४५३ या कााँमटंस्टनोर्लच्या स्वजयाने स्बझंटाइन साम्राज्याचा अंत   

होऊन ओथमन राजवटीला सुरुवात झाली. 

 



८ वा सुलतान. बायेस्झद स्ितीय. जन्म ३स्डसेंबर १४४७. मृ.२६ मे१५१२.  

 

cçnbcço çÆÜlççÇ³ç आणि गलुबहार खातनूचा हा मलुगा. याचा जन्म णडमोणटकामधे झाला, णशक्षिही 

अमाणसयामधे झालं. अमाणसयाचा सभेुदार म्हिून कारभाराचे धडे त्याने णतथेच घेतले. इ. स. १४८१ मधे तो 

सलुतान बनला.  

सलुतान महमंदाचा cç=l³çÓ Pççu³çç®ççÇ yççlçcççÇ l³çç®³çç mçJç& cçáuççbHç³ç¥lç Hççí®çuççÇ DçççÆCç mçÊçí®çç lççyçç I³çç³çuçç 

pççí jçpçHçá$ç DççOççÇ Hççí®çuçç l³çç®çb vççJç nçílçb, yççयेणझo çÆÜlççÇ³ç. त्यामळेु ओथमन mççcç´çp³çç®çç nç DççþJçç 

mçáuçlççvç बनला. l³ççvçí jçpçOççvççÇlç çÆMçjlçç®ç जाणनसररजचा lççyçç çÆcçUJçuçç. p³çç®³çç nçlççÇ nçÇ mçáj#çç HçÀçÌpç 

l³çç®çç mçÊçíJçj kçÀypçç ní lçj mHçä®ç nçílçb. l³ççuçç SkçÀ®ç YççT nçílçç cçámlçHçÀç. बायेणझदचं l³çç®³ççMççÇ ³çáOo 

Pççuçb, YççT njuçç DçççÆCç FçÆpçHlç®³çç DççÞç³ççuçç içíuçç. çÆlçLçí l³çç®çç kçÌÀoílç cç=l³çÓ Pççuçç. सत्तते आल्यावर 

सलुतान बायेणझद णद्वतीयने हझागोणवना णजंकलं. सन १४९९ ते १५०३ पयंत व्हणेनसशी यधुद चाल ूराणहलं. त्यात 

ओथमन तकुांना णवजय णमळाला. हा नाणवक दलाचा मोठा णवजय होता. या यधुदात इणतहासात सलुतानाच्या 

जहाजांवर प्रथमच तोफा चढवण्यात आल्या होत्या. व्हणेनसने सलुतानाला ३०,००० ड्यकुाटस ्दरसाल दणे्याचं 

मान्य करुन तह केला.  

सलुतान बायेणझदला आिखी एका सावत्र भावाशी सामना करावा लागला. तो होता झेम. हा चेचक 

खातनूचा मलुगा आपल्याला गादी णमळावी म्हिनू बरसावर चालनू गेला पि येणनसेहरेला त्याचा पराभव 

झाल्यावर तो इणजप्तला पळून गेला. णतथनू मक्का आणि मणदनाची यात्रा करून आल्यावर परत त्याने अनातोणलया 

णजंकायचा प्रयत्न केला. पि णतथेही सुलतान बायेणझद णद्वतीयच्या फौजेने त्याचा पराभव केला. मग त्याने र् होडस ्

गाठलं. णतथल्या लोकांनी त्याला पोप द इनोसंटकडे पाठवलं. या पोपने ओथमन तकुांना यरुोपमधनू 

हाकलण्यासाठी त्याचा वापर करायचं ठरवलं. पि पोपला त्यात यश आलं नाही. शेवटी झेमचा तरंुुगवासातच 

मतृ्य ूझाला. झेमला तोतया म्हिनूही संबोधलं जातं.  

mçáuçlççvç yççयेणझo®³çç kçÀçUçlç mççcç´çp³ççlç Mççblçlçç vççbouççÇ. l³ççvçí mççcç´çp³ç çÆJçmlççjçlç Yçj IççlçuççÇ 

vççnçÇ kçÀçÇ vçJççÇvç HçÀçÌpç GYççjuççÇ vççnçÇ. F. mç. 1493 cçOçí mHçívçvçí DççHçu³çç oíMççlççÇuç p³çÓ DçççÆCç cçámçuçcççvç 

pçvçlçíuçç oíMççyççníj nçkçÀuçÓvç uççJçuçb, lçíJnç सलुतान बायेणझद çÆÜlççÇ³çvçí l³çç mçJç& uççíkçÀçbvçç DççHçu³çç oíMççlç 

Dççmçjç çÆouçç. l³çç uççíkçÀçbvçç vççiççÆjkçÀlJç çÆouçb. l³ççb®³çç içáCççbvçç Òççílmççnvç çÆouçb, l³ççcçáUí l³çç®³çç kçÀçjkçÀçÇoçalç 

kçÀuçç mçççÆnl³ç, çÆJç%ççvç DçççÆCç lçb$ç%ççvçç®ççÇ KçÓHç YçjYçjçì PççuççÇ. F. mç. 1494 cçOçí एणदनामधे sçHçKççvçç Sका 

p³çÓvçí kçÀçढuçç. सन १४९९ ते १५०३ पयंत चाललेल्या यधुदाने सुलतानाने व्हेणनसवर सत्ता णमळवली. 

सलुतान yççयेणझने आपल्या मलुांना çÆvçjçÆvçjçÈ³çç ÒççblççÇ içJnvç&j म्हिनू kçÀçjYççj kçÀjç³çuçç HççþJçuçb nçílçb. 

सलुतान बायेणझद णद्वतीयने आपि णनवतृ्त होत असून शहजादा अहमंद हा आपला वारस राहील हे घोणषत केल्यावर 

संतापलेल्या शहजादा सणलमने बापाणवरूधद बंड पुकारलं. mçáuçlççvçç®ççÇ HçjJççvçiççÇ vç Içílçç®ç SkçÀ çÆoJçmç l³ççvçí 



jçpçOççvççÇlç ÒçJçíMç kçíÀuçç. mçáuçlççvçç®³çç mçáj#çç HçÀçÌpçívçí, जाणनसेररजने l³çç jçpçHçá$ççuçç mççLç çÆouççÇ HçCç सलुतान 

yççयेणझovçí náMççjçÇvçí DççHçu³çç cçáuçç®çç HçjçYçJç kçíÀuçç. cçiç हा पतु्र mçuççÇcç çÆ¬çÀçÆcç³çç jçp³çç®³çç DççÞç³ççuçç içíuçç. 

DççHçu³çç Flçj cçáuççbvççÇnçÇ jçpçOççvççÇlç ³çíT vç³çí cnCçÓvç सलुतान yççयेणझovçí णद्वतीयने jçpçOççvççÇlç ³çíC³ççmç yçboçÇ 

IççlçuççÇ. पि णक्रçÆcç³çç jçpçç®³çç cçolççÇvçí Hçjlç mçuççÇcçvçí DççHçu³çç jçpçOççvççÇJçj nuuçç kçíÀuçç. jçpçÒççmççoç®³çç 

JçíMççÇJçj mçáj#çç mçÌçÆvçkçÀçbvççÇ l³çç®³ççmççþçÇ oçj GIçडuçb. mçuççÇcç jçpçHçá$ççvçí mçáuçlççvçç®ççÇ Yçíì cçççÆiçlçuççÇ. HçCç 

mçáuçlççvççvçí Yçíì IçíCçb vççkçÀçjuçb. lçíJnç जाणनसररजचा cçáK³ç आगा cçO³çmLççÇ kçÀjç³çuçç Dççuçç. l³ççvçí mçáuçlççvççuçç 

mçuççÇcç®ççÇ Yçíì I³çç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. mçáuçlççvççvçí lçí kçÀyçÓuç kçíÀuçb. mçuççÇcç YçíìçÇuçç Dççuçç lçíJnç l³ççvçí mçáuçlççvççuçç 

Hçol³ççiç kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. pçççÆvçसररनेही l³ççuçç HçççÆþbyçç çÆouçç, kçÀçUç®ççÇ HççJçuçb DççíUKçÓvç सलुतान yççयेणझo 

çÆÜlççÇ³ç mJçlç:nÓvç Hçç³çGlççj Pççuçç. आपली मदु्रा, णशक्का l³ççvçí शहजादा सणलमला सपुदूा केलं. DççHçuçb GJç&çÆjlç 

Dçç³çá<³ç DççHçu³çç pçvcçiççJççÇ IççuçJçç³ç®çb þjJçuçb. mçuççÇcçvçí HçjJççvçiççÇ çÆouççÇ. 

mçáuçlççvç yççयेणझo çÆÜlççÇ³ç DççHçu³çç pçvcçiççJççÇ णडणमटोकाला पोचण्यापवूीच çÆlçmçjí çÆoJçMççÇ cçjCç HççJçuçç. 

सलुतान बनलेल्या mçuççÇcçvçí çÆJç<ç IççuçÓvç DççHçu³çç yççHççuçç þçj kçíÀuçb.  

F. mç. 22 cçí 1481 lçí 24 SçÆÒçuç 1512 Hç³ç¥lç बायेणझद णद्वतीय mçÊçílç nçílçç. çÆvçiççj, çÆMççÆjvç, 

yçáuçyçáuç, içáuçyçnçj, içáuçHçÀçcç, içáuçª, ³çç l³çç®³çç jçC³çç. mçuççÇcç ÒçLçcç, सलुतान अलदलु्ला, सलुतान अहमंद, 

शहजादा कोरकुद, Mçnçpçnçvç, DççuçcçMççn, cçnbcço DçççÆCç cçnbcçáo ní l³çç®çí Mçnçpççoí.  

याचा दफनणवधी इस्तंबलूमधे करण्यात आला.  

सलुतान णद्वतीय बायेणझदनंतर ओथमन साम्राजय शहजादा सणलम प्रथमच्या हाती आलं. 

- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



९ वा सुलतान सस्लम प्रथम. जन्म १० ऑक्टोबर १४७०. मृ.२२ सप्टेंबर १५२०. 

          दुदपम्य सुलतान. 

 

बायेणझद णद्वतीय आणि गलुबहार खातनूचा हा मलुगा. गलुबहार राजघराण्यातील होती.  

         इ. स. १५१२ पासनू vçJçJçç mçáuçlççvç mçuççÇcç ÒçLçcç mçÊçílç HçÀkçwlç 8 Jç<çx jççÆnuçç, HçCç SJçढîçç Lççíडîçç 

DçJçOççÇlç l³ççvçí DççHçu³çç mççcç´çp³ççlç Hçç®çHçì Yçj IççlçuççÇ. सनु्नी पंथाचा प्रसार हा त्याच्या राजकीय कारकीदीचा 

मधयवती गाभा होता. त्यामळेु याला पणहला खणलफा सलुतान म्हिनूही नावाजलं गेलं. यापवूी सलुतान मरुादलाही 

खणलफा संबोधलं जाई पि ते अणजकं्य सलुतान या अथी होतं. पि सलुतान सणलम प्रथमला खणलफा नावाजलं 

गेलं,  

सणलम प्रथमने ३१ णडसेंबर १५१६ ला इणजप्तवर आक्रमि केलं. जानेवारी १५१७ ला इणजप्तचा राजा 

तमु्मन बे याच्याशी यधुद जुंपलं. त्यात तुम्मन बेचा सरदार खैर बे हा णफतरू होऊन सुलतान सणलमला जाऊन 

णमळाला. त्यात तमु्मन बे हरला. इणजप्त सलुतान सणलमच्या हाती पडलं. सलुतान सणलमने इणजप्तचा काही भाग 

ओथमन साम्राजयाला जोडला, खैर बेला इणजप्तचा पाशा नेमलं. त्याच्या हाताखाली २४ अणधकारी णदले. जेव्हा 

कैरो णजंकलं. तेव्हा णतथला शेवटचा अलबाणसद खणलफ अल ्मकुवक्कील ततृीय (महमंद पैगंबराच्या काकांचा 

वंशज) याला पकडून कॉ ाँस्टंणटनोपलला आिलं. त्याच्याकडून खणलफा हा णकताब आणि मानणचन्हहंी काढून 

घेतली. तेव्हापासून ओथमन सलुतानांनाच खणलफा म्हिनू संबोधलं जाऊ लागलं. (पि याबद्दल इणतहासकारांमधे 

मतभेद आहते) 

सलुतान सणलम प्रथमच्या kçÀçUçlç, राजयणवस्तारासाठी F. mç. 1516 HççmçÓvç mçlçlç ³çáOo nçílç jççÆnuççÇ. 

çÆmççÆj³çç, DççqupçDçmç& l³ççvçí mççcç´çp³ççuçç pççíडuçb. HççþçíHççþ FçÆpçHlç DçççÆCç cççcçuçkçÀ mççcç´çp³ç DççHçu³çç 

DççÆOçHçl³ççKççuççÇ DççCçuçb. cççcçuçkçÀ nç mçíJçkçÀçbvççÇ mLççHçuçíuçç Òççblç nçílçç. पि सेवक म्हिजे गलुाम, नोकर नव्हते. 

वरच्या पाताळीवरचे राजयाचे सेवक. (भारतात सत्ता गाजवनू गेलेला कुतुबदु्दीन ऐबक आणि त्यानंतरचा अल्तमश 

ह ेगलुामांच्या बाजारात णवकले गेल्यावर, या मामलक राजयातून भारतात आले होते) çÆmççÆj³çç, पçÆMç&³çç, DçjíçÆyç³çç 

ÒççblççHç³ç¥lç l³ççvçí DççHçHçu³çç jçp³çç®³çç mççÇcçç çÆJçmlççju³çç. lççí Dçl³çblç DçY³ççmçÓ jçpçç nçílçç. jç$ççÇ 

pçvççvçKççv³ççlç, cççÌpç cçpçílç, K³ççuççÇKçáMççuççÇlç JçíU vç oJçडlçç lççí DçY³ççmççlç JçíU IççuçJççÇ. l³ççcçáUí®ç ³çç®³çç 

kçÀçjkçÀçÇoçalç त्याने pççCçkçÀçj DçY³ççmçÓ uççíkçÀçbvçç G®®ç HçoçJçj vçícçuçb.  

SkçÀçÇkçÀडे Dçl³çblç DçY³ççmçÓ, mJçlçb$ç çÆJç®ççjçb®çç lçj oámçjçÇkçÀडे l³çç®³ççmççjKçç ¬çÓÀj kçáÀCççÇ vççnçÇ, DçMççÇ 

l³çç®ççÇ oçívç ªHçb nçílççÇ. सत्ता णमळवल्यावर आपल्या मकु्या पहेलवानांकडून आपल्या ५ बालक पतुण्यांना गळे 

आवळून मारतांना तो शांतपिे पाहात राणहला होता. कारि ते त्याचे भावी हक्क सांगिारे वारसदार होते. l³ççvçí 

cççÌlç vççJçç®ççÇ HçÀçÌpç lç³ççj kçíÀuççÇ nçílççÇ, pççÇ l³çç®³çç SkçÀç FMççN³ççJçj lçlçd#çCççÇ l³çç J³çkçwlççÇ®çç ÒççCç Içílç Dçmçí. ³çç 



l³çç®³çç Dçl³çç®ççjçlçÓvç l³çç®çí 7 JçpççÇj, çÆcç$ç, ojyççjçÇ, DçvçíkçÀ DççÆOçkçÀçjçÇ, DççHçuçç pççÇJç içcççJçÓvç yçmçuçí. 

त्याच्या या कू्रर कृत्यामळेु रागाने “तझुा वजीर होवो” असा वाक्प्रचार त्याकाळात लोकांच्यात पसरला होता.  

mçuççÇcç ÒçLçcç mçáuçlççvç Pççuçç lçíJnç l³çç®çí oçívç YççT कोरकुद आणि अहमंद, सभेुदार cnCçÓvç Flçj 

Òççblççlç kçÀçjYççj kçÀjlç®ç nçílçí. mçáuçlççvçHçoç®ççÇ Dççmç l³ççbvççnçÇ nçílççÇ®ç. सत्ता णमळवण्यासाठी lçí oçíIçí सलुतान 

सणलम प्रथम णवरुधद SkçÀ Pççuçí DçççÆCç त्यांनी mçuççÇcçJçj nuuçç kçÀªvç içíuçí. सलुतान mçuççÇcç प्रथमvçí कोरकुदचा 

lççlkçÀçU HçjçYçJç kçíÀuçç DçççÆCç l³çç®³çç 5 cçáuççbvççnçÇ içUHçÀçmççvçí þçj kçíÀuçb. दसुरा शहजादा Dçnbcço mçnç cççÆnvçí 

Pçábpç oílç jççÆnuçç DçççÆCç MçíJçìçÇ HçjçYçÓlç Pççuçç. l³ççuççnçÇ mçuççÇcçvçí þçj kçíÀuçb. त्यामळेु सलुतान mçuççÇcç®çç cççiç& 

HçÓCç&HçCçí çÆvç<kçbÀìkçÀ Pççuçç. पि शहजादा अहमंदचा मलुगा, शहजादा मरुाद मात्र जीव वाचवनू शेजारच्या पणशायन 

दशेात आसरा घयायला गेला.  

सलुतान mçuççÇcç®ççÇ Hçáढ®ççÇ ®ççuç cnCçpçí l³ççvçí çÆMç³çç HçbçÆLç³ççbçÆJçªOo Mçðç Oçjuçb. lççí mJçlç: mçáVççÇ HçbLçç®çç 

nçílçç, l³ççuçç çÆMç³çç HçbLç mçbHçJçç³ç®çç nçílçç. cnCçÓvç l³ççvçí HççÆMç&³ççJçj DççHçuççÇ vçpçj JçUJçuççÇ. HççÆMç&³ççचा शाह 

इस्माईल तेव्हा सत्तते होता. त्याने सफाणवद पंथाची स्थापना केली. सफाणवद हा सफूी णवचारांवर आधाररत पंथ 

होता. शाह इस्माईलने त्याचा सवा णशया पंथ सफाणवद पंथात रुपांतररत केला. त्या पणशायाच्या या णवचारांचा 

ओथमन जनतेतही प्रसार होऊ लागला तेव्हा कट्टर सनु्नी सुलतान सणलम संतापला आणि पणशायाणवरूधद त्याने 

शस्त्र धरलं. mçuççÇcçvçí cçiç içáHlçníjçb®ççÇ HçÀçÌpç lç³ççj kçíÀuççÇ DçççÆCç HççÆMç&³ççlç kçÀçíCç kçÀçíCç çÆMç³çç HçbLçç®çí Dççnílç l³ççbvçç 

MççíOçÓvç þçj kçÀjç³ç®ççÇ Dçç%çç çÆouççÇ. ³çç içáHlçníरांनी HççÆMç&³ççlççÇuç 70,000 çÆMç³çç uççíkçÀ MççíOçuçí. l³ççlççÇuç 

40,000 uççíkçÀçbvçç þçj kçíÀuçb DçççÆCç Flçjçbvçç kçÌÀoílç ìçkçÀuçb. mçuççÇcç®³çç ³çç DçIççíjçÇ kç=Àl³çç®çç Jnç³ç®çç lççí®ç 

HççÆjCççcç Pççuçç.  

l³çç®³çç ³çç kç=Àl³ççvçí पणशायाचा शाह इस्माईल YçडkçÀuçç DçççÆCç l³ççvçí mçuççÇcççÆJçªOo ³çáOo IççíçÆ<çlç kçíÀuçb. 

ní DçìU®ç nçílçb. HççÆMç&³çç®ççÇ HççÆnuççÇ KçíUçÇ cnCçpçí Dçnbcço®çç SkçÀ cçáuçiçç çÆpçJçblç jççÆnuçç nçílçç, l³ççuçç शाह 

इस्माईलने nçlççMççÇ Içílçuçb. FkçÀडे इ. स.1514 च्या माचाcçOçí mçáuçlççvççvçí cççíþçÇ HçÀçÌpç pçcçJçली. २३ ऑगस्टला 

खाल्दाररनमधे दोन्हीकडील फौजा जमल्या. दोन्ही फौजांमधे मोठं यधुद झालं. सलुतान mçuççÇcç प्रथम, शाहवर ®ççuç 

kçÀªvç içíuçç. lçáHçÀçvç Oçácç½ç¬çÀçÇ PççuççÇ. रिांगिावर शाह इस्माईल घोड्यावरून पडला. आणि जखमी झाला. 

त्याच्या णवश्वासू सेवकांनी त्याला उचलनू राजधानीत न नेता दसुरीकडे नेलं म्हिून तो वाचला. शाह इस्माईल यधुद 

हरला. या IçvçIççíj ³çáOoçlç mçuççÇcç çÆpçbkçÀuçç DçççÆCç पणशाया l³çç®³çç nçlççÇ Dççuçb. राजधानी ताणिजमधे सलुतान 

सणलम प्रथमने ७ सप्टेंबरला १५१४ ला मोठ्या णदमाखात प्रवेश केला.  

पणशायाच ंह ेयधुद इणतहासात गाजलं कारि ह ेसनु्नी णवरूधद णशया पंणथयांमधील धमायधुद होतं. दसुरं म्हिजे 

सलुतान सणलमकडे उत्कृष्ट आणि अत्याधणुनक यधुदसाणहत्य होतं. तोफा होत्या. ह ेसवा शाह इस्माईलकडे नव्हतं. 

सलुतान सणलमने शाहचा सारा जनानखाना आणि राण्या आपल्या जनानखान्यात आिल्या. त्यानंतर अणत द:ुखाने 

इस्माइल शाह मद्व्यसनात बडुाला आणि त्याचा मलुगा तहमास्प शाह बनला.  



त्यानंतर सलुतान सणलम इणजप्त आणि णसररयावर चालनू गेला. तेही दशे त्याने आपल्या साम्राजयाला 

जोडले. आपल्या ८ वषांच्या कारकीदीत सणलमने इराि, अझरबैजान, मेसोपोटेणमया, अरमेणनया, खोरासान, पवूा 

अनातोणलया, एवढा प्रदशे आपल्या राजयाला जोडला. काताणल आणि खाकेणत या दोन राजांना मांडणलक करून 

घेतलं. सणलमची सत्ता मक्का मणदनापयंत पोचली. इ. स. १५१६ मधे दमास्कस णजंकलं. मग इणजप्तच्या मामलक 

राजाशी यधुद सरुू झालं आणि इणजप्तवरही णवजय णमळवला.  

cççcçuçkçÀ®³çç मोठ्या çÆJçpç³ççvçblçj DççHçu³çç jçpçOççvççÇlç cnCçpçí एणदनाला (एणद्रओनोपल) mçáuçlççvç 

mçuççÇcç ÒçLçcç Hçjlçlç Dçmçlççbvçç, DççHçu³çç yççHçç®³çç yççयेणझo णद्वतीयच्या iççJççpçJçU®ç Dçmçlççbvçç mçuççÇcçला ताप 

यायला लागला.  त्याला त्वचा रोग झाला की कॅन्सर ह े अज्ञात आह,े कारि हा त्वचारोग सतत घोड्यावर 

बसल्यामळेु चामड्याच्या स्पशााने होत असे. सुलतान सलीम प्रथमच्या मांडीला हा रोग झाला   वयाच्या ५० व्या 

वषी सणलम मरि पावला. इस्तंबलूमधे त्याची कबर आह.े 

nçHçÀmçç DçççÆCç Dçç³çíMçç mçáuçlççvç ³çç l³çç®³çç jçC³çç. त्याच्या शहजादांची नावं सलेुमान पाशा, हाणतस 

सलुतान, शाह सुलतान, बेहान आणि यवेुस.  

24 SçÆÒçuç 1512 lçí 22 mçHìWyçj 1520 nç सुलतान mçuççÇcç ÒçLçcç®çç jçp³çkçÀçU अवघा ८ वषांचा 

होता. पि त्या आठ वषांमधे त्याने केलेला साम्राजय णवस्तार आणि त्याची पणशायाणवरुधद झालेली लढाई, सनु्नी 

पंथाच्या प्रसारासाठी त्याने घेतलेले पररश्म याने तो काळ गाजला. मक्का आणि मणदनासंदभाात त्याने केलेलं काम 

त्याला लोकणप्रयता देऊन गेलं.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१० वा सुलतान सुलेमान स्ितीय. जन्म ६ नोव्हेंबर १४९४. मृ.६ सप्टेंबर १५६६. 

द मॅस्ननस्फसंट या नावाने तो र्राक्रम करून गेला. 

 

सलुतान सलीम प्रथम आणि हाफसा खातनू याचंा हा मलुगा.  

F. mç. 1520 ®³çç mçHìWyçjHççmçÓvç 1566 ®³çç mçHìWyçjHç³ç¥lç onçJçç mçáuçlççvç yçvçuçíuçç mçáuçícççvç 

çÆÜlççÇ³ç HçççÆ½çcççl³ç FçÆlçnçmççlç mçáuçícççvç o cç@çqivççÆHçÀmçíbì cnCçÓvç DççíUKçuçç pççlççí DçççÆCç FmuçççÆcçkçÀ oíMççlç 

kçÀçvçÓvççÇ mçáuçlççvç ³çç vççJççvçí vççJççpçuçíuçç Dççní. याच्या अणद्वतीय कतृात्वामळेु ओथमन साम्राजय कळसाला पोचलं 

होतं. आपल्याकडे भारतात जेव्हा मघुल सम्राट अकबर राजय करत होता, तेव्हा ओथमन साम्राजयाच्या गादीवर 

सलेुमान णवराजमान झाला.  

याला काननूी सलुतान असं नावाजलं गेलं, ³çç®çb kçÀçjCç cnCçpçí ³çç mçáuçlççvççvçí OçççÆcç&kçÀ kçÀç³çoí DçççÆCç 

v³çç³ççuç³ççÇvç kçÀç³çoí ³ççb®³ççlç mçáस$ूçlçç DççCçuççÇ. l³ççvçí DçççÆLç&kçÀ-mççcçççÆpçkçÀ-uç<kçÀjçÇ-kçÀjJçmçÓuççÇ DçççÆCç 

içávníiççjçÇ kçÀç³çÐççbcçOçí DçvçíkçÀ mçáOççjCçç IçडJçu³çç.  l³ççuçç DççJnçvç oíCççjç kçáÀCççÇ oámçjç jçpçHçá$ç vçmçu³ççcçáUí 

शहजादा mçáuçícççvçuçç lçKlç çÆcçUJçç³çuçç $ççmç Pççuçç vççnçÇ. MçÓj, ®çlçáj kçÀçjYççjçÇ, Òçpçí®çb çÆnlç HççnCççjç Dçmçb 

l³çç®çb JçCç&vç FçÆlçnçmçkçÀçjçbvççÇ kçíÀuçb³ç. lçákçÀça jçpçIçjçC³çç®³çç ÒçLçíÒçcççCçí mçÊçílç ³çíC³ççHçÓJçça सलेुमानही kçÀçHçwHçÀç, 

SçÆovç& FLçí सभेुदार cnCçÓvç DçvçáYçJç IçíTvç kçÀçjYççjçlç Dççuçç. आपल्या बापाप्रमािे, सणलम सलुतानाप्रमािे त्याने 

फौजेचे हाल केले नाहीत म्हिनू तो सैणनकांमधेही णप्रय झाला. आपल्या बापाने कैद केलेले ग्रीक सैणनक त्याने 

सोडून णदले त्यामळेु ग्रीकही खषू झाले. असे दयाळू बरेच णनिाय त्याने घेतले. 

कारभाराला सरुूवात करताना त्याने आपला णमत्र परगली इिाणहम पाशाला मखु्य वजीर केलं. हा इिाणहम 

गलुाम म्हिनू सलेुमानकडे आिला होता. इिाणहमच्या हुशारीवर सलुतान सलेुमान णद्वतीय इतका खषू झाला की 

त्याने इिाणहमला वजीर म्हिनू नेमलं. इिाणहम सलेुमानच्या एवढ्या मजीतला आणि णवश्वासातील होता की दोघे 

एका थाळीत जवेायचे, एका महालात झोपायचे. आपल्या बणहिीचं लग्न सलुतान सुलेमानने इिाणहमशी लावनू 

णदलं होतं. इिाणहमला ग्रीक, पणशायन, भाषा यायच्या. तो णवद्वान होता. जगातील ज्ञान सलुतानाला सांगनू तो 

सलेुमान सलुतानाच ंज्ञान वाढवत असे. राजकारि आणि लष्ट्करी कौशल्य इिाणहमकडे होतं. तो मतु्सद्दीही होता. 

जाणनसेररज फौजही त्याच्या लगामात होती. त्यामळेु इिाणहमला लोक प्रणत सलुतान मानत.  

कारभार हाती घेताच सलुतान सलेुमानने हगंेरीच्या राजाकडे आपल्या राजदतूाला न णमळालेली खंडिीची 

रक्कम मागायला पाठवलं, तेव्हा हगंेरीच्या राजाने रक्कम तर नाकारलीच पि त्या राजदतूालाही ठार केलं. तेव्हा 

संतापलेल्या सलुतान सलेुमान णद्वतीयने लगेच फौज जमवली आणि १ लाख फौज, ३०० तोफा घेऊन हगंेरीवर 

चाल करून गेला आणि बेलग्रडेला वेढा घातला. बेलग्रेडच्या कैद्ांना आपल्या राजधीत पाठवलं आणि अनेकांना 

ठार केलं. अशाररतीने बेलग्रेड सलुतान सुलेमानच्या हाती आलं. बेलग्रडेनंतर सलेुमाच्या फौजांनी हगंेरीचे अनेक 

महत्वाचे णकल्लहेी णजंकून घेतले.  



त्यानंतर सन 1522 mççuç®³çç GvnçÈ³ççlç मोठी फौज आणि १०० तोफा घेऊन सलुतानाने NnçíडmçdJçj 

nuuçç kçíÀuçç. भमूधय सागरात आपलं नाणवक वचास्व णनमााि करण्यासाठी ह ेबेट णजंकिं सलुतानासाठी महत्वाचं 

होतं. र् होड्सच्या रक्षिासाठी इटली, इगं्लंड आणि स्पेनच्या फौजा एकत्र आल्या होत्या. ३ भक्कम तटबंदींनी 

सरुणक्षत असलेल्या या णकल्ल्यावर ओथमन फौजांनी वारंवार हल्ले केले. पि शरू र् होड्स फौजांनी ते वरचेवर 

परतवले. ५ मणहने अटीतटीची लढाई झाली. पि या झुंजीत शेवटी अपररणमत मनषु्ट्यहानी झाल्यावर आणि 

णकल्ल्यातील रसद संपल्यावर र् होड्सची फौज शरि आली. सलुतान सुलेमानने शरिाथीना सखुरुप बाहेर पडू णदलं 

आणि या बेटावर सलुतानाचा अंमल चाल ूझाला. सुलतान सलेुमानच्या या वतानाची शरिागतांकडून फार प्रशंसा 

झाली. ओथमन सत्तचेाही यरुोपच्या णदशेने णवस्तार सरुु झाला.  

नंतर yçmçjç, yçiçoço, cççímçáuç, णजंकलं. आपली HçáढçÇuç cççínçÇcç Dçç@çqmì^³ççlççÇuç cçnlJçç®çb Mçnj çqJnSVççJçj 

सलुतान सलेुमानने सन १५२९ मधे सरुु केली. ऑणस्रयावर हल्ला करण्यासाठी त्याला आयतं कारि णमळालं. 

िें च राजा िाणन्सस प्रथमने सलुतान सुलेमानची मदत माणगतली. इ. स. १५१६ मधे राजा लईुस णद्वतीय गादीवर 

आला होता. राजा लईुस णद्वतीय हा हगेंरी, बोहणेमया आणि क्रोणशयाचा राजा होता. या काळात हगंेरीची आणथाक 

फररणस्थती अगदी डबघाईला आली होती.  

सलेुमान सुलतानला ही सवा बातमी कळत होती. बेलग्रडेनंतर उरलेली हगंेरी णमळवायची हीच संधी 

सलेुमानला होती. म्हिनू मोठी फौज घेऊन सलुतान सलेुमानची फौज हगेंरीवर णनघाली. २९ ऑगस्ट १५२६ या 

णदवशी मोहचॅवर पठारावर दोन्ही फौजांची गाठ पडली. लईुसकडे मोठी फौज नव्हती. चांगल्या तोफाही नव्हत्या. 

त्यामळेु सलेुमानच्या फौजांनी शत्रवूर सहज णवजय णमळवला. सलेुमानच्या तोफांनी आणि जाणनसेररज फौजांनी 

तफुानी हल्ला केला. या मोहचॅच्या लढाईत लईुस राजा मरि पावला. आपला पराभव होतो आह ेह े पाहून तो 

पळून जाऊ लागला, तेव्हा त्याचा घोडा पाण्यात पडला आणि राजा लईुस अंगावरच्या जड णचलखतामळेु उभा 

राहू शकला नाही. त्यात तो मरि पावला. या यधुदात ३० हजार सैणनकांसह, हंगेरीचे मोठे सरदारही जीव गमावनू 

बसले. मोठा नरसंहार झाला. हगंेरीची वाताहत झाली.  

राजा लईुस णनपुणत्रक होता. त्यामळेु पणिम हगंेरीच्या गादीवर फणडानांडची नेमिकू झाली. आता हंगेरीवर 

हक्क सांगायला दोघे उभे राणहले. लईुसने ऑणस्रयाच्या मेरी या राजकन्यशेी णववाह केला होता. आणि लुईसच्या 

बणहिीचं मेरीच्या भावाशी, फणडानांडशी लग्न झालं होतं. फणडानांड हा लईुसचा मेहुिा, त्याच्याणवरुधद 

रान्सीलवाणनयाचा झपोणलया हा सरदार उभा राणहला. दोघांच्यात भांडि सरुु झालं ते सलेुमानच्या पथ्यावर पडलं. 

सलुतान सलेुमानने झपोणलयाचा हगंेरीच्या गादीवरचा हक्क मान्य केला. झपोणलयाला संपवण्यासाठी आणि संपिूा 

हगंेरीवर कलजा णमळवण्यासाठी फणडानांड बाहरे पडला तेव्हा सुलेमानने ती संधी सोडली नाही. तो झपोणलयाच्या 

मदतीला णनघाला. णव्हएन्ना ह े शहर णजंकिं अणत महत्वाचं होतं. म्हिून सलुतानाने आपली पढुची मोहीम 

णव्हएन्नावर आखली.  

  HçCç णनसगााने या नगरीच्या बाजनूे कौल णदला आणि णतचं रक्षि केलं. एकदा धवुाँधार पाऊस, एकदा 

अपररणमत बफा वषृ्टी यातनू सलुतानाला सपशेल माघार घयावी लागली. या पावसाने तोफा दारुगोळा णभजला, 



सैन्यात रोगराई पसरली आणि सलेुमानची फौज माघारी जायची भाषा बोल ूलागली. जाणनसेररज फौजही लढायला 

तयार नव्हती. तेव्हा सलुतानाने शेवटचा प्रयत्न म्हिनू णनकराचा हल्ला णव्हएन्नावर केला पि तोही अपयशी 

ठरला. l³çç®³çç nçlççÇ kçÀçnçÇ uççiçuçb vççnçÇ पि शत्रचूं जास्तीत जास्त नुकसान मात्र झालं. इणतहासकारांच्या मते 

हीच सुलतानाची इच्छा असावी. णव्हएन्नाचे शरू णशपाई प्रािपिाने लढले. त्यामुळे सलेुमान सलुतानचं ऑणस्रया 

णजंकण्याचं स्वप्न अधरंुच राणहलं. 

पणहल्या पराभवानंतर सलुतान सलेुमानने ३ वषांनी परत एकदा णव्हएन्नावर हल्ला चढवला. १४४१ या 

सालात ह ेमोहीम सरुु झाली आणि १४४७ मधे ५ वषांच्या शांतता कराराने थांबली. हगंेरीच्या फणडानांडने ३० 

हजार ड्यकुाट सुलतानाला द्ायचं ठरलं. पि वारंवार ओथमन प्रांतांवर हल्ला करुन, सलुतानाला त्रास दणे्याचं 

हगंेरीने काही थांबलं नाही. 

सलुतान सुलेमान णद्वतीयने आपलं नाणवक दल सामथ्यावान केलं. त्याच्या नावाचा दबदबा सवादरू पसरला. 

ओथमन साम्राजयाच्या नाणवक दलावर फडकिारा धवज बा-ए-हुमायूाँ नावाने ओळखला जाई. सलेुमानचा नौदल 

प्रमखु खैर-ऐ-णदल हा त्याच्या लाल दाढीमळेु बारबारस्सा या णकताबाने ओळखला जाई. आपलं नाणवक दल 

बळकट करण्यासाठी सलेुमानने सरळ दयाात चांचेणगरी करिायांना हाताशी धरलं आणि आपल्या नौसैणनकांना 

त्यांच्याकडून णशक्षि णदलं. त्यासाठी या लटूमार करिार् या चाच्यांना भरपरू पगारावर ठेवलं.  

³ççvçblçj mçáuçícççvç çÆÜlççÇ³çvçí DççHçuçb uç#ç HççÆMç&³ççच्या jçpçmçÊçíçÆJçªOo cnCçpçí®ç çÆMç³çç HçbçÆLç³ççbJçj kçWÀçÆêlç 

kçíÀuçb. l³ççuçç kçÀçjCçbnçÇ lçMççÇ®ç IçडuççÇ. HççÆMç&³çç®³çç Mççn lçncççस्पvçí mçáuçíमçनMççÇ SkçÀçÆvçÿ Dçmçuçíu³çç 

yçiçoço®³çç içJnvç&juçç þçj kçÀरुvç l³ççpççiççÇ DççHçuçç içJnvç&j vçícçuçç. çÆyçlççÆuçmç®³çç içJnvç&jvçí DççHçuççÇ YçÓçÆcçkçÀç 

yçouçuççÇ DçççÆCç HççÆMç&³çç®³çç Mççn lçncççmHçMççÇ mçbyçbOç pççíडuçí. (याच तहमास्प शहाने त्याच्याकडे आश्याला 

आलेल्या बाबरचा मलुगा हुमायुाँ याला सैन्याची मदत केली होती.) l³ççcçáUí mçáuçícççvç çÆÜlççÇ³çvçí HççÆMç&³ççJçj mJççjçÇ 

kçÀjç³ç®çb þjJçuçb.  mçvç 1533 cçOçí l³ççvçí DççHçuçç mçívççHçlççÇ Fyç´ççÆncç HççMçç ³ççuçç HçÀçÌpç IçíTvç HççÆMç&³ççJçj 

HççþJçuçb. Fyç´ççÆncç HççMççvçí पणशायाचं राजधानीचं शहर lçççÆyç´pç çÆJçvççmçç³ççmç çÆcçUJçuçb. HççÆMç&³çç®³çç Mççnvçí lçákçÀçÇ& 

HçÀçÌpçíMççÇ mçjU uçढlç Ðçç³ç®çb ìçUuçb. 

 HççþçíHççþ HçáढçÇuç Jç<çça mçáuçícççvç çÆÜlççÇ³çvçí yçiçoçonçÇ Içílçuçb. SJçढîçç çÆJçpç³ççvçblçj Mççnuçç mçbHçJçÓvç 

ìçkçÀC³çç®³çç GÎíMççvçí pçíJnç mçáuçícççvç सलुतान Hçjlç पणशायाJçj ®ççuçÓvç içíuçç lçíJnç HççÆMç&³çç®³çç Mççnvçí l³ççuçç 

Dççlç Dççlç ³çíT çÆouçb DçççÆCç मग çÆlçLçu³çç nçडं iççíþJçCççN³çç LçbडçÇlç DçडkçÀJçuçb. lçíJnç cçç$ç सलुतान mçáuçícççvçvçí 

cççIççj IçílçuççÇ DçççÆCç pçç@çÆpç&³ççlççÇuç kçÀçnçÇ çÆkçÀuuçí, DçPçjyçÌpççvç®çç kçÀçnçÇ cçáuçÓKç DçççÆCç Jçç@vç Òççblç ¿çç 

çÆcçUJçuçíu³çç ÒççblççJçj mçcççOççvç cççvçÓvç lççí Hçjlçuçç. इ. स.1553 mççuç®³çç सलुतान mçáuçícççvç çÆÜlççÇ³ç®³çç 

cççíçÆncçílç cçç$ç kçÀçíCçl³çç®ç Hç#çç®çç pç³ç-Hçjçpç³ç vç nçílçç, Mççn DçççÆCç mçáuçícççvçcçOçí lçn Pççuçç. lçççÆyç´pç 

पणशायाच्या MççnkçÀडे içíuçb, HçCç yçiçoço, cçímççíHççíìíçÆcç³çç®çç oçÆ#çCç Yççiç, ³çáÖçíÀçÆìmç DçççÆCç lçÌçÆûçmç vçÐççb®³çç 



cçáKççpçJçU®çç ÒçoíMç DçççÆCç HççÆMç&³çvç DççKççlççpçJçU®çç kçÀçnçÇ Yççiç mçáuçícççvçuçç çÆcçUçuçç. MççnvçínçÇ lçákçÀça 

ÒçoíMççbJçj lççí kçÀjlç Dçmçuçíuçí nuuçí LççbyçJçuçí DçççÆCç Mççblçlçç ÒçmLçççÆHçlç PççuççÇ.  

सलुतान सलेुमान णद्वतीयच्या अणधपत्याखाली त्यावेळी ४०,००० चौरस मैलांचा प्रदशे होता. रुमाणलया, 

कारमाणनया, इणल्कणद्रया, कुणदास्तान, अझरबैजान, येमेन, जेरुसलेम, इणजप्त, णत्रपोली, ट्यणुनणशया, अल्जेररया एवढे 

दशे होते. सलुतान सलेुमानने या आपल्या प्रचंड देशाचे २१ प्रांत, आणि २९० णजल्ह े बनवले होते. प्रत्येक 

णजल्ह्यावर एक प्रमखु अणधकारी होता, त्याला बे नाव होतं. णशवाय तरूि णशस्तबधद जाणनसाररज फौजही होतीच. 

एक हजारापेक्षा जास्त तोफा चालविारे तोपची होते. सवा फौजेला त्याने जगुार आणि मद्पानापासनू दरू ठेवलं 

होतं. एवढं बलशाली साम्राजय सलेुमान द मॅणग्नणफसंट समथापिे चालवत होता.  

çÆÜlççÇ³ç mçáuçícççvç®ççÇ vçpçj Dççlçç YççjlççkçÀडे JçUuççÇ. JççÆडuççbkçÀड Óvç lçÌcçÓjuçbiç®çç JçbMçpç DçççÆCç DççF&kçÀडूvç 

®çbiççÇpçKççvç®çç JçbMçpç Dçmçuçíuçç मघुल, yççyçj mççíUçJ³çç MçlçkçÀç®³çç mçáªJççlççÇuçç çÆouuççÇlççÇuç Fyç´ççÆncç uççíoçÇuçç 

mçbHçJçC³çç®³çç kçÀçcççÆiçjçÇJçj cçolççÇuçç cnCçÓvç Yççjlççlç Dççuçç nçílçç. HçççÆvçHçlççJçj 26 cçí 1526 mççuççÇ Pççuçíu³çç 

³çáOoçlç uççíoçÇuçç mçbHçJçÓvç णदल्लीमधे l³ççvçí मघुल IçjçC³çç®çç Hçç³çç Iççlçuçç. l³çç®çç vççlçÓ DçkçÀyçj ³çç®çínçÇ ³çç 

ओथमन mçáuçlççvççMççÇ mçbyçbOç nçílçí®ç. 

यावेळी Hççílçá&iççÇpççbMççÇ mçáuçícççvç®³çç तकुी HçÀçÌpçç YççjlççÇ³ç çÆkçÀvççN³ççJçj uçढlç nçíl³çç. तकुांचा YççjlççMççÇ 

pççí J³ççHççj ®ççuçí, l³ççlç Hççílçá&iççÇpççb®çç DçडLçUç nçílç Dçmçí. lçákçÀça HçÀçÌpççb®³çç Hççílçá&iççÇpç HçÀçÌpççbMççÇ mçlçlç ®çkçÀcçkçÀçÇ 

®ççuçlç. Yççjlçç®³çç HççÆ½çcç çÆkçÀvççN³ççJçj Dçmçuçíuçb Hççílçá&iççÇpççbvççÇ yçUkçÀçJçuçíuçb oçÇJç ní yçboj ओथमन lçákçÀça 

HçÀçÌpççbनी गमावलं कारि त्यांना रसद परुवठा झाला नाही. त्याचप्रमािे भारतातील मसुलमानांना एकत्र करुन त्यांची 

मदत घेण्याचं राजकारिही केलं नाही. त्यामळेु सलेुमानच्या फौजेला दीवचा वेढा उठवावा लागला. नाहीतर 

सलेुमान सलुतानाचा पाय भारतातही रोवला गेला असता. mçácçç$çç DçççÆCç pççJçç®³çç jçpççbvççÇnçÇ mçáuçícççvç®ççÇ 

Hççílçá&çÆiçpççbçÆJçªOo cçolç cçççÆiçlçली. सलुतानाने त्यांनाही मदत णदली.  

सलुतान mçáuçícççvç çÆÜlççÇ³ç®çç kçÀçU nç ओथमन साम्राजयाचा mçáJçCç&kçÀçU nçílçç. mççcç´çp³çç®çç çÆJçmlççj lçj 

Òç®çbड Pççuçç nçílçç®ç, HçCç सलुतान mçáuçícççvçvçí DçvçíkçÀ kçÀuçç, Jççस्त,ू çÆMç#çCçmçbmLçç, ³ççbvçç Òççílmççnvç çÆouçb. lççí 

mJçlç: SkçÀ GÊçcç kçÀJççÇ nçílçç. त्याने DççHçu³çç jçpçOççvççÇ®³çç mççQo³çç&lç Yçj IççlçuççÇ.  

mçáuçícççvç çÆÜlççÇ³çuçç oçívç yçíiçcç nçíl³çç. SkçÀ DçuyçççÆvç³çç®ççÇ jçpçkçÀv³çç, माहदेरेन, oámçjçÇ हुj&cç. oçíIççRvçç 

çÆcçUÓvç ८ cçáuçiçí nçílçí, pçí कुिीही lçKlççuçç Jççjmç nçíT MçkçÀuçí Dçmçlçí. माहदेरेनला oçívç मलुगे होते. त्यांची नावं 

महमंद आणि मसु्तफा. DçççÆCç हुj&cçuçç mçnç मलुगे होते. त्यांची नावं, महमंद, णमणहररमा, अलदलु्ला, सणलम, 

बायेणझद, जहांणगर. l³ççlççÇuç kçÀçnçÇ uçnçvç Jç³ççlç®ç cçjCç HççJçuçí nçílçí. याणशवाय सलुतान सलेुमान णद्वतीयला 

yççkçÀçÇ oçmççÇHçá$çnçÇ nçílçí.  

हुj&cç nçÇ सलुतान सलेुमान णद्वतीयची DççJçडlççÇ बेगम nçílççÇ. सलेुमानकडे येण्यापवूी हुराम lççlçç&j 

uççíkçÀçbkçÀड Óvç HçkçÀडuççÇ içíuççÇ. ती एका धमागरुूची मलुगी होती. रुख्साना या नावानेही ती प्रणसधद होती. सुलतान 



सलेुमानकडे येण्यापवूी ताताारांनी णतला kçÀçBmìbçÆìvççíHçuç®³çç içáuççcç yççpççjçlç çÆJçkçÀलं होतं. çÆlçLçÓvç çÆlç®ççÇ jJççvçiççÇ 

mçáuçícççvç çÆÜlççÇ³ç®³çç pçvççvçKççv³ççlç PççuççÇ, HçCç mJçlç:®³çç náMççjçÇJçj çÆlçvçí mçáuçícççvç®çb cçvç FlçkçbÀ çÆpçbkçÀuçb kçÀçÇ 

IçjçC³çç®³çç HçjbHçjíçÆJçªOo pççTvç सलुतान mçáuçícççvçvçí, ती गलुाम म्हिनू राजवाड्यात आली असली तरी, 

çÆlç®³ççMççÇ çÆvçkçÀçn uççJçuçç DçççÆCç çÆlçuçç HçlvççÇ®çç opçç& çÆouçç. pçvççvçKççv³ççlççÇuç उपणस्त्रयांशी uçivç kçÀjCççjç lççí 

HççÆnuçç mçáuçlççvç. हुरामच्या náMççjçÇcçáUí ojyççjçlç npçj jçnC³çç®ççÇ çÆlçuçç HçjJççvçiççÇ mçáuçlççvççvçí çÆouççÇ nçílççÇ. 

kçÀçjYççjçlç çÆvçCç&³ç IçíC³ççFlçkçÀb çÆlç®çb Jç®ç&mJç nçílçb. HçCç çÆlç®çç cçáuçiçç माहदेरेन yçíiçcç®³çç mçJçç&lç cççíþîçç मसु्तफा 

या jçpçHçá$ççHçí#çç uçnçvç nçílçç, DçççÆCç lççí शहजादा çÆJçJçíkçÀçÇ, náMççj DçççÆCç kçÀlç&yçiççjnçÇ nçílçç. l³ççcçáUí DççHçu³çç 

cçáuççuçç iççoçÇ çÆcçUíuç ³çç®ççÇ çÆlçuçç Kçç$ççÇ vçJnlççÇ. पि हुराम महत्वाकांक्षी होती. 

³çç mçáuçlççvççb®çç pçvççvçKççvçç nç l³ççkçÀçUçÇ SkçÀ HçÀçj cççíþç jçpçkçÀçjCçç®çç Dç·ç Dçmçí. जनानखान्यातील 

बेगम-उपणस्रया-दासी-रखेल- कामाच्या मलुी अशा एकूि णस्त्रयांची संख्या ५०० / ६०० पयंत असे. त्यामळेु 

एकमेकींचा मत्सर-दे्वष यावर आधाररत अनेक अफवा, कारस्थानं, या जनानखान्यातून बाहरे पडत. णशवाय 

जाणनसररज सैणनक या बेगमांच्या णदमतीला असत. l³ççlçÓvç हुj&cç nçÇ lçj jçpçkçÀçjCççlç cçájuçíuççÇ.  

मोठी बेगम माहदेरेानचा मलुगा cçámlçHçÀç जर mçáuçlççvç yçvçuçç lçj DççHçuçí mçiçUí cçáuçiçí lççí ³çcçmçovççuçç 

HççþJçCççj ní lççÇ नक्की pççCçÓvç nçílççÇ. çÆMçJçç³ç iççoçÇ®çç Hçáढ®çç Jççjmç cçámlçHçÀç ³ççuçç vççnçÇmçb kçíÀuçb kçÀçÇ Hçáढ®çç 

mçáuçlççvç çÆlç®çç cçáuçiçç nçíCçb Mçkçw³ç nçílçb. त्यामळेु णतची कारस्थानं सलुतान सलेुमान णद्वतीयचा णवश्वासू वजीर 

इिाणहम पाशाला मागाातनू हटवण्यापासनू सरुू झाली. इिाणहम पाशा वजीराने अमाप संपत्ती जमवली आहे आणि 

तो सलुतानाला पदच्यतु करिार आहे ही अफवा सलुतानाच्या कानावर जाईल याची णतने व्यवस्था केली. सलुतान 

सलेुमानने या आरोपांवरून इिाणहम पाशा वजीराला दहेदडं णदला आणि हुरामचा जावई रुस्तमु पाशाला वजीर 

म्हिनू नेमलं. तीही चाल हुरामचीच होती.  

हुj&cç®³çç kçÀìkçÀçjmLççvççbvçç Dççlçç DççCçKççÇvç®ç yçU Dççuçb. HççÆMç&³çççÆJçªOo®³çç mJççjçÇ®³çç JçíUçÇ mçáuçíमान 

çÆÜlççÇ³ç npçj vçJnlçç, lçíJnç Jçजीj ©mlçácç HççMççvçí, DççHçuçb mçÌv³ç yçb[çJçç kçÀªvç cçámlçHçÀçuçç mçáuçlççvç kçÀjCççj 

Dçmçu³çç®ççÇ yççlçcççÇ mçáuçícççvçHç³ç¥lç Hççí®çJçuççÇ. हुराम आणि मखु्य वजीर रुस्तमु पाशा या oçíIççbvççÇ çÆcçUÓvç ह ेकारस्थान 

रचलं होतं. mçblççHçuçíu³çç सुलतान mçáuçícççvçvçí ¿çç yççlçcççÇ®çb Kçbडvç kçÀjç³çuçç Mçnpççoç cçámlçHçÀçuçç DççHçu³ççmçcççíj 

yççíuççJçuçb. शहजादा cçámlçHçÀç DççHçuççÇ yççpçÓ mJç®s kçÀjC³ççmççþçÇ mçáuçlççvççmçcççíj Hççí®çuçç lçíJnç mçáuçícççvç®³çç 

j#çkçÀçbvççÇ l³ççuçç þçj cççjuçb.  

mçáuçlççvç mçáuçícççvç णद्वतीय HçÌMçç®çç HçÀçj uççíYççÇ nçílçç. l³ççuçç पैशाची çÆkçbÀcçlç cççहीlç nçílççÇ. cnCçÓvç®ç 

l³ççvçí DççHçuççÇ çÆlçpççíjçÇ kçÀç³çcç YçjuçíuççÇ þíJçuççÇ nçílççÇ. l³çç®³çç kçÀçUçlççÇuç kçÀçUçÇ yççpçÓ cnCçpçí Yç´äç®ççjçvçí 

l³çç®³çç jçpçJçìçÇlç yççÇpç jçíJçuçb nçílçb. ³ççcçáUí kçÀçíCçlççÇnçÇ vçícçCçÓkçÀ kçÀjC³ççmççþçÇ HçÌMçç®çç YçjHçÓj GHç³ççíiç uçç®ç 

cnCçÓvç kçíÀuçç pçç³çuçç uççiçuçç. l³çç®çç HççÆjCççcç cnCçpçí vççuçç³çkçÀ uççíkçÀçb®ççÇ vçícçCçÓkçÀ cççíþîçç HçoçbJçj Jnç³çuçç 

uççiçuççÇ. JçpççÇjçvçí lçj Òç®çbड cçç³çç pçcçJçuççÇ. lççí jçíiç Kççuç®³çç DççÆOçkçÀçN³ççbHç³ç¥lç pççTvç Hççí®çuçç. oámçjçÇkçÀडे 



हुj&cçcçáUí pçvççvçKççv³çç®ççÇ jçp³çkçÀçjYççjçlç ढJçUçढJçU nçíT uççiçuççÇ. mçáuçlççvç®³çç yçíiçcçç, yççÆnCççÇ, vççlçíJççF&kçÀ 

çqðç³çç, ³ççb®³çç cçpççavçámççj çÆvçCç&³ç yçouçÓ uççiçuçí. ³çç®çç HççÆjCççcç jçpçkçÀçjCççJçj nçíT uççiçuçç. mççcç´çp³ççuçç 

³ççíi³ç nçíCççjí çÆvçCç&³ç IçíC³ççJçj içoç DççuççÇ. çÆlçLçínçÇ Yç´äç®ççjçvçíí ÒçJçíMç kçíÀuçç nçílçç®ç.  

mçáuçlççvç®çí mçuççÇcç DçççÆCç yççयेणझo ní ³ççvçblçj oçívç®ç Mçnpççoí Gjuçí nçílçí. mçáuçlççvçHço lçj SkçÀçuçç®ç 

çÆcçUCççj nçílçb. oçívnçÇ हुj&cç®çí cçáuçiçí nçílçí. kçÀçnçÇ kçÀçUçvçblçj ³çç oçíIççb®³ççlç uçढाF& PççuççÇ. l³ççlç mçuççÇcç 

çÆpçbkçÀuçç. DçççÆCç yççयेणझo Hçjçbiçoç nçíTvç HççÆMç&³çç®³çç MççnkçÀडे DççmçN³ççuçç içíuçç. lçíJnç सलेुमान mçáuçlççvççvçí 

HççÆMç&³çç®³çç शाहला mççív³çç®³çç ©Hççlç खपू मोठी oçÌuçlç oíTvç l³çç®³çç DççÞç³ççuçç içííu³çç yççयेणझouçç þçj 

kçÀjç³ç®ççÇ Dçç%çç çÆouççÇ. l³ççÒçcççCçí HççÆMç&³çç®³çç Mççnvçí yçç³çíणझo DçççÆCç l³çç®çí 4 cçáuçiçí ³ççbvçç þçj kçíÀuçb. mçuççÇcç®çç 

SkçÀ YççT cçnbcço nç oíJççÇ®³çç oáKçC³ççlç içíuçç nçílçç. mççJç$ç YççT cçámlçHçÀç®çç Dçblç Pççuçç®ç nçílçç. Dççlçç 

yççयेणझonçÇ þçj Pççuçç. l³ççcçáUí iççoçÇ®çç Jççjmç þjuçç þjuçç lççí çÆMçuuçkçÀ jççÆnuçíuçç mçuççÇcç çÆÜlççÇ³ç. 

सत्तरीत असलेला सुलतान सलेुमान, सततच्या स्वार् या आणि मोणहमांमळेु थकत चालला होता. nbiçíjçÇ®³çç 

mJççjçÇJçj Dçmçlççbvçç 72 Jç<çç&®çç nç mçáuçlççvç mçáuçícççvç ` द cç@çqivççÆHçÀmçWì ` Jççìílç®ç cçjCç HççJçuçç. हगंेरीणवरूधद 

सगुतवार इथे झालेल्या uçढçF&lç सलेुमानच्या फौजेचा çÆJçpç³ç Pççuçç. nçÇ yççlçcççÇ kçÀUC³ççHçÓJçça®ç mçáuçlççvç mçáuçícççvç 

णद्वतीय सुगतवारमधे cçjCç HççJçuçç nçílçç. l³çç®³çç JçpççÇjçने mçáuçlççvçç®³çç çÆvçOçvçç®ççÇ nçÇ yççlçcççÇ içáHlç þíJçuççÇ. p³çç 

[ç@kçwìjvçí mçáuçlççvç cç=lç Pççu³çç®ççÇ Iççí<çCçç kçíÀuççÇ, l³ççuçç uçiçí®ç þçj kçÀjC³ççlç Dççuçb. lççyçडlççíyç vçJççÇvç 

mçáuçlççvççuçç cnCçpçí mçuççÇcç çÆÜlççÇ³çuçç yççíuççJçÓvç Içílçuçb. JçpççÇj DçççÆCç mçuççÇcç oçíIçínçÇ yçíuçûçíडuçç Hççí®çuçí. 

yçíuçûçíडuçç JçpççÇj DçççÆCç mçuççÇcç®ççÇ Yçíì PççuççÇ. Mçnpççoç mçuççÇcç®³çç ³çíC³ççvçblçj mçáuçlççvç mçáuçícççvç cç=lç 

Pççu³çç®ççÇ Iççí<çCçç kçÀjC³ççlç DççuççÇ. DçççÆCç çÆlçLçí®ç mçuççÇcç çÆÜlççÇ³ç®ççÇ mçáuçlççvç cnCçÓvç Iççí<çCçç kçÀjC³ççlç DççuççÇ. 

mçuççÇcçvçí सोkçáÀuuçáuçç DççHçuçç cçáK³ç JçpççÇj cnCçÓvç çÆvç³çákçwlç kçíÀuçb. cççíçÆncçíJçªvç Hçjlçu³ççJçj®ç l³çç®³çç çÆvçOçvçç®ççÇ 

yççlçcççÇ pçvçlçíuçç kçÀUली. mçáuçlççvç mçáuçícççvç®çç oHçÀvççÆJçOççÇ FmlçbyçÓuçcçOçí Pççuçç. F. mç. 1520 lçí 1566 

DçMççÇ 46 Jç<çx jçpçmçÊçç YççíiçÓvç ओथमन साम्राजयाला सुविा कळस चढवनू mçáuçlççvç सलेुमान cçjCç HççJçuçç. 

सलेुमान एक न्यायी सुलतान म्हिनू नावाजला गेला. 

DçççÆCç l³çç®³ççvçblçj सत्तेत Dççuçç शहजादा mçuççÇcç çÆÜlççÇ³ç. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 



 

तुअरा-तुघरा. स्नशािी. 

 

 

 

 

ओथमन घराण्याच्या सम्राटांची तअुरा ही राजमदु्रा होती. पणहला सलुतान ओरहानच्या काळात ही राजमदु्रा 

तयार कण्यात आली. सरुुवातीच्या सलुतानानांची मदु्रा साधी होती पि “द मॅणग्नणफसंट” सलेुमानने तयार केलेली 

ही आपली राजमदु्रा णवशेष सजवलेली होती. या तुअराला अथा होता. डावीकडील दोन कंस हे भमूधय सागर आणि 

काळा समदु्र या दोन सागरांच ं प्रणतक होतं. उजवीकडील तीन उभ्या रेषा टग या स्वातंत्र्य दाखविार् या होत्या. 

त्यावरील वक्र रेषा, जलु्फ, या पूवेकडून पणिमेकडे साम्राजयाच्या वरून जािारा वाय ू ह े सणूचत करत असत. 

तळाशी उजवीकडे जािारी रेघ ही तलवारीचं प्रणतक असे, तळाशी सलुतानाचं नाव णलणहलेलं असे. प्रत्येक 

सलुतानाची णनशािी, राजमदु्रा वेगवेगळ्या प्रकारची असे. सरकारी कागदपत्रांवर यांची णनशािी उठत असे. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



११वा सुलतान. सस्लम स्ितीय. जन्म. २८ मे १५२४. मृ. स्डसेंबर १५७४. 

मद्पी सणलम अशी त्याची ओथमन वंशाच्या इणतहासात नोंद आह.े.. 

 

सलुमेान णद्वतीय आणि हरुाम सलुतानाचा हा मलुगा. 

GlkçÀ<çç&lç®ç DçHçkçÀ<çç&®ççÇ yççÇpçb oडuçíuççÇ Dçmçlççlç. F. mç. 1288 HççmçÓvç 1566 Hç³ç¥lç 300 Jç<çx 

SkçÀçHçí#çç SkçÀ Dçmçí Òçl³çíkçÀ çÆHç{çÇlç, MçÓj, Glkç=Àä jçpçkçÀçjCççÇ, mççcç´çp³çç®ççÇ YçjYçjçì kçÀjCççN³çç mçcçLç& DçMçç 

10 ओथमन mçáuçlççvççb®³ççcçáUí mççcç´çp³ç Dçl³çá®®ç kçÀUmççuçç Hççí®çuçb nçílçb. ³ççJçíUçÇ ओथमन mççcç´çp³ç Òç®çbड 

çÆJçmlççjuçb nçílçb. GÊçjíuçç nbiçíjçÇ lçí HççÆMç&³çvç içuHçÀHç³ç¥lç, oçÆ#çCçíuçç mçáoçvçHç³ç¥lç, yçíuçûçí[®çç GÊçj ÒçoíMç, 

kçÀçímççíवो, mççíçÆHçÀ³çç, iç@çÆuçHççíçÆuç, HççÆ½çcçíuçç DçuçdçÆpçDçmç&, ìîçáçÆvçmç, çÆ$çHççíuççÇ,  cççuçìç, cççíçÆj³çç, oçÆ#çCçíuçç 

DçuçíkçwPççbçÆ[^³çç, kçÌÀjçí, cçkçwkçÀç-cççÆovççHç³ç¥lç, mçáSPç, pçí©mçuçícç, ³çáÖçíÀçÆìmç-lçÌçÆûçmç®³çç cçáKççpçJçU®çç Yççiç, 

HçÓJçxuçç HççÆMç&³çvç içuHçÀ, yçmçjç, DçbkçÀçjç, kçÀçívç³çç, Nnçí[mçd, Dçmçç Òç®çb[ oíMç yçvçuçç. Lççí[kçw³ççlç GÊçjíuçç 

³çájçíHç, HççÆ½çcçíuçç DçupççÆj³çç, oçÆ#çCçíuçç DçççÆÖçÀkçÀç, Dççivçí³ççuçç cçkçwkçÀç-cççÆovçç, yçmçjç, yçiçoço, Dçmçç YçácçO³ç 

mçcçáêç®³çç YççíJçlççuç®çç ÒçoíMç, kçÀçUç mçcçáê, uççuç mçcçáê, HççÆMç&³çvç içuHçÀ lçí kç@ÀçÆmHç³çvç mçcçáêç®³çç HççÆ½çcçí®çç 

Yççiç SJçढा ओथमन mççcç´çजयाचा णवस्तार झाला होता.  

³çç cçnçkçÀç³ç mççcç´çp³çç®çç lççí mçáJçCç&kçÀçU nçílçç, DçççÆCç Dçl³çá®®ç çÆMçKçj nçílçb. SkçÀoç çÆlçLçí Hççí®çuçb kçÀçÇ 

l³çç çÆMçKçjçJçªvç Hçáढे vç pççlçç GlçjCççÇ®çç cççiç& mçáª nçílççí. lççí®ç Yççíiç Dççlçç ओथcçvç mççcç´çp³çç®³çç vççÆMçyççÇ 

Dççuçç. mççcç´çp³çç®³çç IçmçjCççÇ®ççÇ lççÇ mçájJççlç nçílççÇ DçççÆCç lççÇ mçbHçÓCç&HçCçí mçbHçç³çuçç F. mç. 1917 mççuç, SJçढा 

kçÀçU pççJçç uççiçuçç. l³ççuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ lççÇ mçuççÇcç çÆÜlççÇ³çने. 

सणलम णद्वतीय सलुतान yçvçuçç lçí mççuç nçílçb F. mç. 1566. सलुतान बनल्यावर त्याने सायप्रस 

णजंकण्यावर मोठी मेहनत घेतली. त्याचं कारि होतं त्याचा णमत्र जोसेफ नास्सी. हा जय ू णमत्र सणलम कुणथयाचा 

सभेुदार असतांना त्याच्या संपकाात आला आणि सलुतानाचा णमत्र बनला होता. या नास्सीची कल्पना होती की 

सायप्रस णजंकायचं आणि सायप्रस वाईन बनवायची त्यासाठी नास्सी, सायप्रस णजंकून घेण्यासाठी सलुतान 

सणलमच्या मागे लागला. सलुतान सणलम णद्वतीयच्या फौजा मग सायप्रस णजंकून आल्या. त्याच्या सेनापतीने 

अरेणबयावरही कलजा णमळवला. त्यानंतर सलीम णद्वतीय मौज मजेत रमला.  

lçKlççJçj ³çíC³ççHçÓJçça®ç l³çç®ççÇ DççF& हुj&cç सलुताना cçjCç HççJçuççÇ nçílççÇ. l³ççcçáUí कारभाराचा mçuuçç 

Ðçç³çuçç pçJçU®çb णवश्वासातलं kçáÀCççÇnçÇ vçJnlçb. mçáuçlççvç mçuççÇcç®ççÇ LççíjuççÇ yçnçÇCç Dççlçç JçççÆuççÆo®ççÇ YçÓçÆcçkçÀç 

kçÀjç³çuçç uççiçuççÇ. l³ççcçáUí mçuççÇcçJçj®ç mçJç& pçyççyçoçjçÇ nçílççÇ. HçCç mçuççÇcçuçç jçp³çkçÀçjYççj kçÀjC³çç®ççÇ pçjçnçÇ 

F®sç vçJnlççÇ, vçç mçcçpç nçílççÇ. pçvççvçKççv³ççlç JçíU IççuçJçCçb, çqðç³ççb®çç <ççÌkçÀ kçÀjCçb SJçढ b®ç l³ççuçç cççnçÇlç 

nçílçb. l³ççyçjçíyçjçÇvçí ³çíCççjb cçÐçç®³çç DççÆlçjíkçÀç®çb J³çmçvç nçílçb®ç. JníçÆvçmç®³çç MçnpççoçÇyçjçíyçj ³çç®çç çÆvçkçÀçn 



Pççuçç. çÆlç®çb vççJç vçÓjyççvççí. l³ççbvçç SkçÀ cçáuçiçç Pççuçç. lççí cçájço çÆlçmçjç. Flçj उपçqðç³ççbHççmçÓvç l³ççuçç SkçÓÀCç 7 

cçáuçiçí DçççÆCç 5 cçáuççÇ Pççu³çç.  

ओथमन घराण्यात, मखु्य वजीराने दशेाचा कारभार स्वत:च्या मजीने करण्याचा नवीन पायंडा या 

सलुतानाच्या नाकतेपिाने सरुू झाला. mçáuçlççvç mçuççÇcç çÆÜlççÇ³çने कारभार हाकललाच नाही. सवा कामकाज त्याचा 

मखु्य वजीर महमंद सोकुल्ल ु आणि सलुतानाची बेगम नरूबानोच पहात होते. सलुतान सणलम तख्तावर बसला 

त्याचा फायदा जाणनसेररजच्या सैणनकांनी घेतला. त्यांनी पगारवाढीसाठी मोठं बंड केलं.  या सैणनकांना शांत 

करण्यात राजयाचा खणजना खपू कमी झाला. त्यातच लढायांची कटकट नको म्हिनू सलुतानाने हगंेरी, क्रोणशया, 

डाल्मेणशया, मोल्दाणव्हया आणि राणन्सलवाणनयाशी शांतता करार करून टाकले. सन १५६७ सालामधे समुात्राची 

मोहीम आखली गेली. सन १५७१ मधे ओथमन तकुी साम्राजयाणवरुधद सवा युरोणपयन दशे एकत्र आले आणि परत 

एकदा धमायधुद छेडलं गेलं. त्यात ७ ऑक्टोबर १५७१ या णदवशी लेपेन्टोला, स्पने आणि व्हणेनसबरोबरच्या 

लढाईत ओथमन सरकारचं मोठं आरमार नष्ट झालं. सुलतान सणलमचा त्या लढाईत दारूि पराभव झाला. त्याच्या 

२८० यधुदनौका नष्ट झाल्या. ३० हजार सैणनकांची कत्तल झाली. ३४०० लढवय्ये कैद झाले इतका हा दारूि 

पराभव होता.  या काळात ओथमन साम्राजयाचे दोन मोठे शत्र ूहोते ते ऑणस्रया आणि पणशाया. यांच्याशी सततच्या 

लढाया ओथमन सलुतानांना लढाव्या लागल्या. 

F.mç. 1574 cçOçí सलुतान सणलम णद्वतीय cçjCç HççJçuçç. lççHçç®³çç Yçjçlç mçáuçlççvç ncççcçKççv³ççlççÇuç 

HçÀjMççÇJçj Hçडuçç DçççÆCç [çíkçw³çç®³çç pçKçcçívçí l³ççuçç cçjCç DççíढJçuçb. ncççcçKççv³ççlç kçÀçcç ®ççuçÓ nçílçb l³ççcçáUí 

l³ççuçç nçÇ pçKçcç PççuççÇ. pçíJnç mçuççÇcç çÆÜlççÇ³ç®çç cç=l³çÓ Pççuçç lçíJnç त्याची बेगम नरूबानो महालातच होती. णतने 

ही बातमी गपु्त ठेवली. çÆlç®çç cçáuçiçç Mçnpççoç cçájço lç=lççÇ³ç oÓj nçílçç. vçÓjyççनोvçí l³ççuçç lççlçडçÇvçí yççíuççJçÓvç 

Içílçuçb. lççíHç³ç¥lç mçáuçlççvç mçuççÇcç®çç cç=lç oín yçHçÀç&lç þíJçuçç DçççÆCç l³çç®³çç cçjCçç®ççÇ yççlçcççÇ içáHlç þíJçuççÇ. cçájço 

jçpçJççडîççlç Hççí®çu³ççJçj®ç vçÓjyççvççívçí mçáuçlççvçç®³çç çÆvçOçvçç®ççÇ yççlçcççÇ mçJçç¥vçç kçÀUJçuççÇ. l³ççcçáUí vçÓjyççvççí®çç 

cçáuçiçç cçájço lç=lççÇ³ç Dççlçç mçáuçlççvç yçvçuçç.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 



वजीर सोकोल्लु र्ाशा  

 

कमकुवत, असमथा सलुतान सणलमचा कारभार सांभाळण्यासाठी ओथमन साम्राजयाचा प्रत्यक्ष कारभार 

प्रथमच वजीराच्या हाती आला. mçáuçlççvçç®³çç n³ççlççÇlç mçJç& kçÀçjYççj Hççnçlç nçílçç lççí l³çç®çç cçáK³ç JçpççÇj 

सोकोuuçá cçnbcço HççMçç. kçÀcçkçáÀJçlç, DçmçcçLç& jçpççkçÀड Óvç mççcç´çp³ç JçpççÇjç®³çç nçlççÇ ³çíCçb nçÇ®ç GlçjCççÇuçç 

uççiçuçíu³çç mççcç´çp³çç®ççÇ HççÆnuççÇ Hçç³çjçÇ nçílççÇ. kçÀçíCçl³ççnçÇ jçpçJçìçÇ®çç उतार Dçmçç®ç nçílççí. YççjlççlççÇuç npççj 

Jç<çç¥HççmçÓvç yçouçlç içíuçíuçç jçpçÒçJççnnçÇ ní®ç mççbiçlççí.  

         मखु्य वजीर सोकोuuçá cçnbcço HççMçç. yççíçqmvç³çç®³çç çÆ¸ç½çvç kçáÀìábyççlç pçvcçuçíuçç nç cçáuçiçç, mçáuçlççvçç®³çç 

pçççÆvçmmççjçÇ mçáj#çç HçÀçÌpçímççþçÇ Jç³çç®³çç 11 J³çç Jç<çça çÆvçJçडuçç içíuçç DçççÆCç cçiç çÆMç#çCç mçbHçu³ççJçj HçÀçÌpçílç 

YçjlççÇ Pççuçç. HçÀçÌpçílç Dçmçlççbvçç l³çç®ççÇ kçÀçcççÆiçjçÇ mçáuçlççvç mçáuçícççvç®³çç vçpçjílç Yçjç³çuçç uççiçuççÇ DçççÆCç 

सोकोल्ल ु DççHçu³çç náMççjçÇvçí SkçíÀkçÀ Hço Jçj ®çढlç içíuçç. HççÆMç&³çç®³çç mçHçÀदJççÇ mçÊçí®çç, yççयेणझouçç DççÞç³ç 

oíCççN³çç HççÆMç&³çç®³çç MççnçÆJç©Oo®³çç cççíçÆncçí®çç uçढç DçççÆCç jçpçkçÀçjCç Hççnçlç ³çç uçढा³ççb®³çç DçvçáYçJççvçí तो 

mçbHçVç nçílç içíuçç. सरुुवातीला एक सामान्य सैणनक, नंतर नौदलाचा अणधकारी, मग रुमाणलयाचा गव्हनार जनरल, 

आणि शेवटी वजीरपदाच्या ३ पायर् या पार करत मखु्य वजीर अशी SkçÀíkçÀ Hçç³çjçÇ ®çढlç १४ वषांच्या नंतर lççí 

cçáK³ç JçpççÇj cnCçÓvç kçÀçjYççj Hççnç³çuçç uççiçuçç. 

         त्याच्या आधीचा ©mlçácç HççMçç nç yçíiçcç Kçáj&cçचा जावई JçpççÇj cçjCç HççJçu³ççJçj F. mç. 1561 mççuççÇ 

महमंद सोकोuuçá JçpççÇjç®³çç Hçoç®ççÇ DççCçKççÇ SkçÀ Hçç³çjçÇ Jçj ®çढuçç. F. mç. 1566 cçOçí mçáuçlççvç mçáuçícççvçvçí®ç 

सोकोल्लuुçç®ç cçáK³ç JçpççÇj cnCçÓvç çÆvçJçडuçb. Mçnpççoç mççÆuçcç®³çç cçáuççÇyçjçíyçj महमंद सोकोल्ल®ुçç çÆvçkçÀçn 

Pççuçç. l³ççcçáUí Içjçlçuçç pççJçF&®ç jçp³çç®ççÇ mçÓ$çb ®ççuçJçç³çuçç uççiçuçç. सलुतान सणलमने शेजारी दशेांशी शांतता 

करार करून टाकल्यामळेु वजीरही आपली काही स्वप्नं पिूा करण्याला अवसर णमळला. महमंद सोकोल्लनुे १५७१ 

मधे सायप्रसवर णवजय णमळवला.  कारभारावर णनयंत्रि णमळवलं. 

DççHçu³çç kçÀçjkçÀçÇoçalç त्याने DçvçíkçÀ mçáboj HçÓuç yççbOçuçí. l³çç®çb cççíþb mJçHvç cnCçpçí jçÆMç³ççlççÇuç [ç@vç DçççÆCç 

Jççíuiçç vçÐçç kçÀçuçJ³ççvçí SkçÀ$ç pççíड Óvç jçÆMç³ççJçj nuuçç kçÀjç³ç®çç. l³ççmççþçÇ l³ççvçí DççHçuççÇ 25,000 HçÀçÌpç 

DçççÆCç lççlçç&j uççíkçÀçb®ççÇ 30,000 HçÀçÌpç cçolççÇuçç IçíTvç Jnçíuiçç vçoçÇ®³çç cçáKççpçJçU®³çç DçðççkçÀçvçuçç 

HççþJçuççÇ. HçCç jçÆMç³ççuçç ní kçÀUu³ççyçjçíyçj l³ççvçí DççHçuçb mçÌv³ç çÆlçLçí HççþJçuçb. दोन्ही फौजांमधै cççíþçÇ uçढçF& 

PççuççÇ. l³ççlç lçákçÀç¥®çç DçççÆCç lççlçç&jçb®çç HçÓCç& HçjçYçJç Pççuçç. lçákçÀç¥®çí HçÀkçwlç 7000 mçÌçÆvçkçÀ Hçjlç Dççuçí SJçढçÇ 

cççíþçÇ जीवीlçnçvççÇ सलुतान सणलमला mççímççJççÇ uççiçuççÇ. DçççÆCç nç yçílç सोकोल्लुuçç mççíड Óvç ÐççJçç uççiçuçç. l³çç®çb 

oámçjb cççíþb mJçHvç nçílçb lçí kçÀçUç mçcçáê DçççÆCç çÆnboçÇ cçnçmççiçjçuçç pççíडCççjç mçáSPç kçÀçuçJçç çÆvçcçç&Cç kçÀjC³çç®çb. 

³ççcçáUí J³ççHççj DçççÆCç HçÀçÌpçí®ççÇ cççíþçÇ mççí³ç nçíCççj nçílççÇ. त्याने तो प्रयत्नही केला पि हुशार इणंजणनअसा न 



णमळाल्याने त्याचा हा प्रयत्न फसला. दसुरं कारि होतं ते हे की हा सवेुझ कालवा झाला तर आपल्या राजयाला 

धोका आह ेयाची भीती णक्रणमयाच्या राजाला वाटली म्हिनू त्यानेही त्यात अडचिी आिल्या.  

HçCç F. mç. 1574 cçOçí mçáuçlççvç mçuççÇcç®çç cçÐçç®³çç DççÆlçjíkçÀçvçí cç=l³çÓ Pççuçç. DçççÆCç सोkçáÀल्ल®ुçç 

kçÀçjYççjç®çç J³ççHç Jççढuçç.  

jçÆMç³ççyçjçíyçj PççuçíuççÇ uçढçF& oçíIççb®³ççlç lçn nçíTvç mçbHçuççÇ. vçblçj JníçÆvçmç®³çç mJççjçÇlç 

JníçÆvçmçyçjçíyçjnçÇ lçn Pççuçç. Fbiuçbड-mHçívç-çqmJçlPçuç¥ड-Hçwuççíjívmç, ³ççb®³ççMççÇ Pççuçíu³çç kçÀjçjçlçnçÇ 

सोकोल्लचुीच mçnçÇ nçílççÇ. HçCç HççÆMç&³çççÆJçªOo®³çç cççíçÆncçí®³çç JçíUçÇ सोकोल्ल ुDçççÆCç mçáuçlççvçç®çí mçbyçbOç çÆyçIçडuçí. 

mçáuçlççvç mçuççÇcçvçí l³çç®çí çÆJçéççmçÓ DçççÆCç cççíþîçç HçoçJçj®çí DççÆOçkçÀçjçÇ SkçíÀkçÀ kçÀªvç yççpçÓuçç mççjç³çuçç mçá©Jççlç 

kçíÀuççÇ. सोकोल्लनेु आपल्या कारकीदीत अलोट संपत्ती कमावली. ती भ्रष्टाचाराच्या मागाानेच आली होती. सलुतान 

सणलमचा अंत झाल्यावर त्याच्या मलुाला, मरुाद ततृीयला सलुतान बनवण्यात सोकोल्लचुाच हात होता. बेगम 

नरूबानोच्या मदतीला जाऊन सोकुल्लनुे कारभार आपल्याच हाती ठेवला होता. पि आता वासे णफरले होते. 

हळूहळू त्याच्याणवरूधद जनानखान्यातनूच णवरोधाच ेवारे वाहू लागले होते.  

MçíJçìçÇ 1579 mççuç®³çç 11 Dçç@kçwìçíyçjuçç सोकोल्लचुा KçÓvç kçÀjC³ççlç Dççuçç. pçvççvçKççv³ççlçuçb 

jçpçkçÀçjCç, ³çç çqðç³ççb®ççÇ kçÀçjYççjçlççÇuç ढJçUçढJçU ní l³çç®³çç Kçávççcççiç®çb cçáK³ç kçÀçjCç nçílçb.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१२ वा सुलतान मुराद तृतीय. जन्म ४ जुलै. १५४६. मृ. १६ जानेवारी १५९५.  

 

सणलम णद्वतीय आणि नरूबानोचा हा जयिे पतु्र मणनसा मधे जन्मला.  

आजवरच्या ओथमन घराण्याच्या प्रथेप्रमािे तरूि मरुाद ततृीयला सलुतान सणलमने आपल्या मलुाला 

कारभाराची ओळख व्हावी म्हिनू सुभेदार म्हिनू कुठेही कामाला पाठवलं नाही. उलट त्याला मणनसा मधेच 

ठेवलं. आपल्या बापाप्रमािेच हा कधीही मोणहमेवर लढाईला गेला नाही. शकु्रवारी नमाज अदा करायला शाही 

मणशदीतही गेला नाही. उलट आपल्याणवरूधद खनूाचा कट होतोय ह ेकळल्यावर त्याने बाहरे पडिंही बंद केलं. 

सलुतान बनल्याबरोबर त्याने पणहलं कृत्य केलं ते म्हिजे आपल्या सवा ५ भावांना ठार करून टाकलं.  

त्याचा णदनक्रम असा होता, सकाळी नमाज पढायचा, बागेत णफरायचं, थोडं वाचन करायचं, 

णदवािखान्यात अणधकार् यांना भेटायचं, परत नमाज, मग झोप, हाच कायाक्रम सकाळी आणि संधयाकाळी चालत 

असे. सतत मणदरापान आणि सतत णस्त्रया एवढंच काया त्याने केलं. जनानखान्यात त्याच्या कलावंतीि णस्त्रयांपासनू 

त्याला १०३ मलंु झाली. साम्राजयाचा कारभार आई नरूबानो आणि मरुादची सणफया बेगम पाहात होत्या. त्यामळेु 

राजयकारभारात णनिायाचे घोटाळे माज ू लागले. आपल्या मलुावरचा त्याच्या बेगमचा प्रभाव कमी करण्यासाठी 

राजमाता नरूबानोने मरुादला आिखी २ सुंदर सुना महालात पाठवल्या.  

सलुतान मरुादच्या काळात राजयाची कारभाराची घडी इतकी णबघडली की आता जनानखान्यातून 

महत्वाचे णनिाय घेतले जाऊ लागले. त्यात महत्वाचा हस्तके्षप होता तो राजमाता नरूबानो, मरुादची बहीि 

इणस्महान, बेगम सणफया आणि वजीरची पत्नी आणि मरुादच्या आवडत्या दोन कलांवंतीिी.  

सलुतान मरुादला एकून १०३ मलंु झाली. त्यातील २२ मलुगे ओरस होते. त्यातील ९९ मलुांना पढुच्या 

सलुतानाने ठार केलं. २८ मलुी, त्यातील २६ मलुी प्लगेने वारल्या.  

याच्या काळात ओथमन साम्राजयाच्या पवूा पणिमेकडील सवाच दशेांमधनू णवरोधाला सरुूवात झाली होती. 

पणशायामधे तहमास्प शहाच्या मतृ्यनंूतर कारभार णवस्कळीत झालेला पाहून सलुतान मरुाद ततृीयने पणशायाशी 

आजवर झालेला सामंजस्य करार मोडला आणि पणशायावर हल्ला केला. पि यात त्याला णवजय न णमळाल्यामळेु 

शेवटी तह करून लढाई थांबवण्यात आली. सलुतान मरुाद ततृीयने अमेररकेत वसाहत करण्याचाही प्रयत्न केला 

पि तो णनष्ट्फळ ठरला. त्यानंतरची कटकट जाणनसररजकडून झाली. त्या सैणनकांनी दरबारात प्रवेश करून जबाबदार 

मंत्र्यांचा णशरछ्छेद करण्याची मागिी केली. इणजप्तनेही या असमथा सलुतानाचा फायदा घेत बंडाळी केली.  

या काळात सततच्या लढाया, नवीन नवीन यधुदसाणहत्यांची खरेदी यामळेु आणथाक व्यवस्था ढासळली. हा 

सगळा व्यवहार चांदीत होई. पि चांदी चलनात जास्त आल्यावर चलनाचं प्रमाि णबघडलं आणि त्याचा पररिाम 

पगारांवर झाला. सैणनकांना आणि जाणनसररज फौजेला णदले जािारे पगार कमी झाले. त्यामळेु त्यांच्यात असंतोष 

माजला. त्यातच दरबारात, सरकारी नेमिकूांमधे प्रचंड भ्रष्टाचार माजला. सरकारी कायाालयातील सवा नेमिकुा 

आणथाक दवेािघेवािीवरून ठरायला लागल्या. असमथा आणि अपात्र लोकांच्या नेमिकुीमळेु दशेाचं सामथ्या 



कमकुवत व्हायला लागलं. स्वत: सलुतान कोित्याही गव्हनारपदाच्या नेमिकूीसाठी २०,००० ड्यकुाट (चलन) 

घेत असे. या काळात इगं्लंडला मात्र सलुतान मरुाद ततृीयशी मैत्री हवी होती, कारि दोघांचा शत्र ूस्पने हा एकच 

होता.  

सलुतान मरुाद ततृीयला इ. स. १५९६ मधे थोडा ताप आला. त्यावेळी इणजप्तशी लढण्याचे त्याचे णवचार 

चाल ूहोते. इणजप्तच्या गलबताने सलुतानाच्या सन्मानासाठी जो तोफेचा गोळा उडवला तो नेमका णजथे सलुतान 

झोपला होता त्या णखडकीवर आदळला. अंधश्धदनेे घर केलेल्या सुलतानाला हे अवलक्षि वाटलं आणि तो दसुरे 

णदवशी मरि पावला.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mçáuçícççvç ` o cç@çqivççÆHçÀmçWì ` vçblçj mççcç´çp³ççuçç GlçjlççÇ kçÀUç uççiçuççÇ l³ççuçç oíMççblçiç&lç kçÀçjCçb nçílççÇ 

lçMççÇ pççiççÆlçkçÀ kçÀçjCçbnçÇ nçílççÇ. l³ççlçuçb cçnlJçç®çb kçÀçjCç cnCçpçí mçcçLç&, MçÓj mçáuçlççvç mççcç´çp³ççuçç çÆcçUçuçç 

vççnçÇ.  

³çç JçíUíHç³ç¥lç cççíþîçç mççcç´çp³çç®çí mçJç& oçí<çnçÇ kçÀçjYççjçlç Dççuçí nçílçí. oÓjJçj Hçmçjuçíu³çç ÒçoíMçç®çí oçíj 

mççbYççUCçb kçÀþçÇCç nçílç nçílçb. ³çç mççcç´çp³ççlç kçÀçnçÇ mçÊçç cççbडçÆuçkçÀ nçíl³çç lçj nbiçíjçÇmççjK³çç kçÀçnçÇ mçÊçç 

çÆvç³ççÆcçlçHçCçí KçbडCççÇ oíCççN³çç nçíl³çç. kçÀçnçÇ oíMçÒçcçáKç, mçáuçlççvççuçç cçolç uççiçíuç lçíJnç DççHçu³çç HçÀçÌpçí®ççÇ cçolç 

oíC³çç®³çç kçÀjçjçbvççÇ yççbOçuçí içíuçí nçílçí. lçj çÆ¬çÀçÆcç³çç, Jççuççणक³ççmççjK³çç kçÀçnçÇ çÆþkçÀçCççÇ mçáuçlççvçç®çí®ç 

DççÆOçkçÀçjçÇ kçÀçjYççj Hççnçlç nçílçí. ³çç çÆJççÆJçOç lçNní®³çç mçÊççÒçkçÀçjçbcçáUí mçáuçlççvçç®çç DçbkçáÀMç ³çç oíMççbJçj 

vçJnlçç®ç. l³ççcçáUí SJçढा cççíþç mççcç´çp³çç®çç [çíuççjç mççbYççUç³çuçç pçí KçbyççÇj Hçjç¬çÀcççÇ DçççÆCç mççnmççÇ vçílç=lJç 

uççiçlçb, lçí ओथमन mççcç´çp³ççlç Dççlçç çÆMçuuçkçÀ vçJnlçb. सलेुमान द मॅणग्नणफसंट नंतर आलेले वारस एकापेक्षा एक 

व्यसनी आणि कारभार हाकायला दबुळे ठरत गेले आणि साम्राजय घसरिीला लागलं. 

mçcçLç&HçCçí jçp³çkçÀçjYççj ®ççuçJçç³çuçç pçसा jçpçç mçcçLç& HçççÆnpçí, lçMççÇ HçÀçÌpçnçÇ MçÓjçb®ççÇ HçççÆnpçí. HçCç 

l³ççlçnçÇ kçÀcçkçáÀJçlçHçCçç Dççuçç nçílçç. यरुोणपयन, ग्रीक, अरब, णििन, तकुी, जय,ू पणशायन oíMççbcçOçuçí mçÌçÆvçkçÀ, 

णमळून लष्ट्कर तयार झालं होतं. p³ççbvçç yçUpçyçjçÇvçí Fmuççcç Oçcçç&®ççÇ oçÇ#çç çÆouççÇ içíuççÇ nçílççÇ, lçí cçvççvçí l³ççb®³çç 

cçÓU Oçcçç&uçç®ç cççvçlç nçílçí DçççÆCç cçÓU oíMççuçç HçÓpçlç nçílçí. l³ççb®³çç ÞçOoç l³ççb®³çç cçÓU Oçcçç&MççÇ®ç nçíl³çç. 

l³ççcçáUí vçJççÇvç cççíçÆncçí®³çç JçíUçÇ cçvççHççmçÓvç MççÌ³ç& Hçjç¬çÀcç oçKçJçlç vçJnlçí. Yç´äç®ççjçvçí lçj kçÀçjYççj vççmçuçç®ç 

nçílçç. lççÇ कीड mçJç& DççÆOçkçÀçN³ççbcçOçí HçmçjuççÇ nçílççÇ. l³ççcçáUí uçç³çkçÀ J³çkçwlççÇ®ççÇ ³ççíi³ç pççiççÇ vçícçCçÓkçÀ nçíCçb Lççbyçuçb 

nçílçb. DççCçKççÇ SkçÀ cçnlJçç®çb kçÀçjCç cnCçpçí pçvççvçKççv³ççlççÇuç çqðç³ççb®çç kçÀçjYççjçlççÇuç nmlç#çíHç. l³ççcçáUí 

kçÀçjYççjçmçbyçbOççÇ Içílçuçíuçí çÆvçCç&³ç mçlçlç yçouçlç pççlç. JçpççÇjçb®ççÇ, DççÆOçkçÀçN³ççb®ççÇ vçícçCçÓkçÀ ³ççlçnçÇ Yç´äç®ççjçvçí 

çÆMçjkçÀçJç kçíÀला. या सवा संस्कृतींची भेसळ होऊन एक नवीनच टकीश समाज णनमााि झाला. या सवा संस्कृतींच्या 

भाषा सरणमसळ होऊन भाषाही नवीन तयार झाली. यातही तकुी समाज णशक्षिात, संस्कारात, संस्कृतीत खपू मागे 

होते. त्याउलट णििन आणि पणशायन समाज णवज्ञान आणि णवचारांमधे खपू पढुे होते. यातनूच जय ू आणि 

अरबांमळेु धाणमाक कल्पनांमधे गढूवादाचे धमुारे फुटले. राजघराण्यातील णस्त्रयाही वेगवेगळ्या दशेांमधनू आलेल्या 

असल्याने आणि कारभारावर त्यांचाच प्रभाव वाढल्याने दशेांशी असलेल्या संबंधावरही त्याचा पररिाम होऊ 

लागला.  

जाणनसेररज फौजही आक्रमक झाली. त्यांच्यावर णववाह न करण्याचं जे बंधन होतं ते त्यांनी झगुारून 

टाकलं. त्यांच्या कौटंुणबक भरीमळेु समाजस्वस्थ्य आिखीनच णबघडलं. सवा सलुतान आपल्या वणजरांवर 

अवलंबनू राहू लागल्यामळेु वजीर आणि सलुतानांच्या राजमाता, बेगम यांची ताकद वाढली. जनानखान्यातील 

प्रत्येक महत्वाच्या स्त्रीकडून दरबारातील कामकाजात होिार् या ढवळाढवळीमळेु वजीरांचं आसनही डळमळीत 



झालं. तेही वरचवेर बदलले जाऊ लागले. फौजा बंड करून आपल्याला हवं ते मागायला लागल्या आणि न 

णमळाल्यास बंड, खून, दगेंधोपे करायला लागल्या. 

 

F. mç. 1574 cçOçí mçáuçlççvç mçuççÇcç çÆÜlççÇ³ç cçjCç HççJçu³ççJçj vçblçj pçíJçढे पढुील mçáuçlççvç iççoçÇJçj 

Dççuçí lçí mçJç& DçuHçpççÇJççÇ þjuçí. lçí nçílçí - 

cçájço lç=lççÇ³ç - F. mç. 1574 lçí 1595. 

महमंद ततृीय - इ. स. १५९५ ते १६०३. 

अहमंद प्रथम - १६०३ ते १६१७. 

cçámlçHçÀç - 1617 lçí 1618 

Gmcççvç oámçjç - F. mç. 1618 lçí 1622.nç Dç<cçlç®çç Mçnpççoç. 

cçámlçHçÀç oámçN³ççboç mçáuçlççvç Pççuçç - SkçÀ®ç Jç<ç& mçÊçílç jççÆnuçç.  

cçájço ®çlçáLç& - F. mç. 16२३ lçí 1640. 

Fyç´ççÆncç – इ. स.1640 lçí 1648  

cçnbcçद – इ. स. 1648 lçí 1687  

mçáuçícççvç çÆÜlççÇ³ç – इ. स. 1687 lçí 1691 

Dçnbcço – इ. स. 1691 lçí 1695.  

Lççíडkçw³ççlç, mçáuçícççvç द cç@çqivççÆHçÀmçbvçì®³ççनंतर ना kçáÀCççÇ mçcçLç& mçáuçlççvç mçÊçílç Dççuçç, vçç kçáÀCççÇ mçcçLç& 

cçáK³ç JçpççÇj jçp³çkçÀçjYççjçuçç çÆcçUçuçç. mçlçlç जनानखान्यातील çqðç³ççb®ççÇ®ç mçÊçç ®ççuçuççÇ. Yç´äç®ççj cççíkçÀçì 

mçáìuçç. mçJç& vçícçCçákçÀç ¿ççJçj®ç DççOççjuçíला kçÀçjYççj çÆKçUçÆKçUç झाला. यासवाचंा पररिाम साम्राजय 

घसरिीला लागण्यावर झाला.  

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



१३ वा सुलतान महंमद तृतीय. जन्म. २६ मे १५६६. मृ. २२ स्डसेंबर १६०३. 

 

सलुतान मरुाद ततृीय आणि सणफया सलुतनाचा हा मलुगा.  

मरुाद ततृीयच्या मतृ्यचूी बातमी, त्याचा मुलगा महमंद येईपयतं गपु्त राखली गेली. वजीर महमंद 

सोकोल्लचु तेव्हा मखु्य वजीर होता. महमंद राजधानीत आल्यावर सलुतान पदावर त्याला बसवलं. सणफया 

खातनूचा हा मलुगा तख्तनशीन झाला आणि त्याने पणहलं काम केलं ते आपल्या सवा १९ भावांना यमसदनास 

पाठवण्याचं. तो एवढ्यावरच थांबला नाही. त्याने आपल्या बापाच्या जया गभावती णस्त्रया होत्या त्यांनाही ठार केलं. 

पाठोपाठ आपला सवा कारभार आपल्या आईच्या, राजमाता सणफयाच्या हाती सोपवनू तो मोकळा झाला. त्याच्या 

दोन वजीरांमधील भांडि हा सलुतानाचा आिखी एक कटकटीचा भाग होता. वालाणकया आणि हगेंरीकडून 

पराभवाच्या बातम्या आल्यावर तो घाबरला आणि त्याने आपल्या सवा नागररकांना ईश्वराची कृपा व्हावी म्हिनू 

प्राथाना करण्याचा हुकूम सोडला. पाठोपाठ तीन णदवसांचा उपवासही करायला लावला.  

त्याच्या आयषु्ट्यात घडलेल्या दोनच मोठ्या ठळक घटना म्हिजे हालसबगाची लढाई. सलेुमान 

सलुतानानंतर यधुदभमूीवर हजर राहिारा हा पणहला सलुतान होता. हालसबगा फौज चालनू येते आह ेह ेकळल्यावर 

सलुतान फौजेसकट णनघाला खरा पि वाटेतच त्याने मागे णफरायचा णनिाय घेतला. पि सेनापतीने तसं करु णदलं 

नाही तेव्हा लढाईत हजर राणहला. त्या लढाईत णवजय णमळाल्यावर त्याला इतका आनंद झाला की पढुच्या 

मोणहमेत हजर राहण्याचं त्याने ठरवनू टाकलं. पि पढुच्या मोणहमेच्या वेळी अणत मद्पान आणि अणत आहार 

यामळेु त्याचं शरीर स्वास्थ्य णबघडलं होतं. म्हिनू डॉक्टरांनी त्याला मोणहमेवर जाऊ णदलं नाही. दसुरी घटना 

म्हिजे त्याचाच एक सरकारी अणधकारी उफाा शहर णजंकून सलुतान म्हिवनू घेऊ लागला. त्याचा शेवट सलुतान 

महमंद ततृीयने केला.  

याच्या काळात हगंेरी, ऑणस्रया, पणशाया सवांनीच ओथमन साम्राजयावर हल्ले सुरू केले. त्यातच 

अचानक महमंद ततृीय मरि पावला. तो कसा मरि पावला याबद्दल अनेक प्रवाद आहते. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



१४ वा सुलतान अहंमद प्रथम. जन्म १८ एस्प्रल. १५९० मृ. २२ नोव्हेंबर १६१७. 

 

महमंद ततृीय आणि हनदान खातनूचा हा मलुगा. 

अहमंदच्या हाती सत्ता आली तेव्हा तो अवघा १३ वषांचा होता. त्याची आजी सणफया णजवंत होती. 

आपल्या बापाने घराण्यातील सवा मलुांचा केलेला संहार पाहून णवषण्ि झालेल्या अहमंदने आजवरची सवा पुरुषांना 

ठार करून गादीवर बसण्याची परंपरा मोडली. आपल्या भावाला, मसु्तफाला जनु्या राजवाड्यात राहायला पाठवनू 

णदलं. त्याला णपंजरा म्हिजेच काफे (चेख तकुी शलद) म्हित. तकुी राजघराण्यात घडलेली ही पणहली घटना. हा 

तरंुूगासारखा राजवाडा होता. जनानखान्याला लागनू याची जागा होती. पहारेकर् यांचा २४ तास पहारा चालत 

असे. कुिालाही आत जाऊन नजरकैदते असलेल्या शहजादाशी बोलता येत नसे. त्याच्या गरजा भागवण्यासाठी 

जेविखाि आणि एक वांझ रखेल त्याला परुवली जाई. त्याच्यापासनू मलू होऊ नये एवढाच त्यामागे हते ूअसे. 

कुिाशीही संबंध न आल्याने या शहजाद्ाला बाहरेच्या जगाचं काहीही भान नव्हतं, की ज्ञान णमळत नसे.  

या सलुतानाने यधुद थांबवण्यासाठी ऑणस्रया, हगेंरीशी शांतता करार केले. 

आधीचा सलुतान महमंदच्या हयातीत पणशायाशी यधुद सरुू झालं होतं. सलुतान अहमंदने आपला सेनापती 

यसुफु णसनान पाशाच्या हाताखाली सन १५ जनू १६०४ मधे सेना पाठवली. पि नोव्हेंबरमधे पणशायात णहवंाळा 

सरुू झाला होता. त्यामळेु सेनापती पाशाने इझुारमच्या जवळ तळ ठोकण्याचं ठरवलं. पि त्यामळेु सेना णबथरली. 

णहवंाळा संपताच पाशा जेव्हा कूच करून पणशायाची राजधानी णजंकायला णनघाला तेव्हा साफाणवद फौजेने त्याला 

पकडलं. सेनापती पाशाने मग आत्महत्या केली. ओथमन सेनेच्या यरुोणपयन दशेांशी लढाया चालचू होत्या. 

सेनापती आणि वजीर कारभार सांभाळत होते.  

सलुतान अहमंदने डच दशेाशी प्रथमच व्यापार करार केला. इगं्लंड, िान्स, रागुसा, जेनोआबरोबर व्यापार 

चाल ूठेवला.  या सुलतानाने णनळ्या रंगाची सुदंर मणशद उभारली.  

सलुतान अहमंद प्रथम १६१७ मध ेटॉयफाइडने मतृ्य ूपावला. आपल्या पूवाजांच्या पराक्रमात काहीही भर न 

टाकता तो मरि पावला.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



१५ वा सुलतान मुमतफा. जन्म १५९१. मृ.२० जानेवारी १६३३. 

सलुतान अहमंद प्रथम आणि कौणशम सलुतानाचा हा मलुगा. 

 

सलुतान अहमंदच्या मतृ्यनंूतर त्यानंतर दरबारात गो ाँधळ माजला तो सलुतान कुिी व्हायचं या प्रश्नावरून. 

सलुतान अहमंदने णजवंत ठेवलेला आपला भाऊ मसु्तफा आणि अहमंदच्या कलावंतीिीचा लहान मलुगा उस्मान, 

ह े दोघेही गादीला वारस होते. या मसु्तफाला अहंमद सलुतानची बेगम कोणशम सलुतानाने सांभाळलं होतं.  

आिखी इतरही मलुगे वारस म्हिून आपला हक्क माग ूलागले. पि इसाद इफेन्डी आणि सोफु अहमंद पाशाने 

मसु्तफाला सलुतान बनवायचं ठरवलं. त्यामळेु मसु्तफाच सलुतान बनला. मसु्तफाचं आजवरचं आयषु्ट्य दरू 

एकांतवासात गेलं होतं. मानणसक दृष्टीनेही तो कमकुवत होता. तरीही त्यालाच तख्तावर बसवायचं हा णनिाय 

वजीरानेच घेतला. २२ नोव्हेंबर १६१७ ते २६ फेिवुारी १६१८ पयंत त्याची पणहली राजवट झाली. आजवरचा, 

वारसाने सलुतान बनायचं हा पायंडा यावेळी मोडला गेला आणि भाऊ गादीवर आला. मसु्तफाची मानणसक 

अवस्था वाईट असल्याने त्याची आईच कारभार पाहायला लागली. पि मसु्तफाचे वेडे चाळे पाहून वषाभरातच 

त्याला परत सलुतानपदावरून हटवण्यात आलं आणि ओथमन हा मतृ अहमंदचा १४ वषांचा लहान मलुगा 

तख्तावर बसवण्यात आला.  

ओथमन घराण्याच्या इणतहासात सलुतान मेल्यावर त्याच्या मलुांनी सलुतान व्हायचं अशी परंपरा होती. 

पि अहमंदने ती मोडली. त्यामळेु मसु्तफाच्या वेड्या चाळ्यांना आवरण्यासाठी त्याला पदच्यतु करून परत दसुरा 

मलुगा ओथमन णद्वतीय याला तख्तावर बसवलं.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१६ वा सुलतान ओथमन स्ितीय. जन्म. ३ नोव्हेंबर १६०४. मृ.२० मे १६२२. 

 

सलुतान अहमंद प्रथम आणि महाणफरुझ खातनू यांचा हा मलुगा.  

हा ओथमन णद्वतीय हा सुलतानपदी बसवला गेला. एकूि १८ वषााचं आयषु्ट्य त्याला णमळालं. तो उत्तम 

कवी होता. अनेक भाषांमधे पारंगत होता. हुशार होता आणि काही करून दाखवायची त्याच्यात धमक होती. पि 

णवषारी झालेल्या राजकीय वातावरिात तो जग ूशकला नाही. जनानखान्यातील णस्त्रयांचा वाढता हस्तक्षेप आणि 

जाणनसररजचा वाढलेला प्रभाव यात तो गदुमरला. त्याने जाणनसररज फौजांच्या भेटायच्या जागा बंद करून 

टाकल्या. त्यामळेु ते सैणनक नाराज झाले. ओथमनला सत्ता हातात घेतल्याबरोबर लगेच पोलंडच्या स्वारीवर 

णनघावं लागलं. या लढाईत ओथमन फौजेला सपाटून मार खावा लागला. खूप सैणनक ठार झाले. त्यामुळे स्वत: 

स्वारीत हजर असलेल्या ओथमनने आपली नाराजी बोलनू दाखवली. जाणनसरीज फौज आणि ओथमनमध े

कडाडून भांडि झालं.  

राजधानीत परत आल्यावर जाणनसररज फौजेने बंड केलं आणि आम्हाला मसु्तफाच हवा अशा घोषिा 

केल्या तेव्हा मसु्तफाच्या आईच्या हुकूमाने ओथमनचा गळा आवळून खून करण्यात आला आणि वेड्या 

मसु्तफाला शोधून आिनू परत सलुतान बनवण्यात आलं. पि नंतर वषाभरातच त्यालाही पदच्यतु करुन तरंुुगात 

अडकवलं गेलं. 

राजघराण्यातील सुलतानाचा घरातच वध करण्याची ओथमन साम्राजयाच्या इणतहासातील ही पणहली 

काळी घटना. साम्राजयात बंडाळी, खनू, भ्रष्टाराची, अणस्थरतेची काजळी लागली. साम्राजय उतरिीला लागलं. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१७ वा सुलतान मुराद चतुथप. जन्म. २७ जुलै १६१२. मृ. ८ फेबु्रअरी १६४०.         

मुरादला चतुथपला ओथमन स्नरो म्हिून संबोधलं जातं. 

 

अहमंद प्रथम आणि खशुनु सलुतानचा हा मलुगा. 

F. mç. 1632 cçOçí, 30 Jç<çç¥b®³ççvçblçj, mçulçvçlç mççbYççUuççÇ lççÇ mçáuçlççvç cçájço ®çlçáLç&vçí. 30 

Jç<çç¥®³ççvçblçj iççoçÇJçj Dççuçíल्या या cçájçद ®çlçáLç&vçí DççpçJçj nçíTvç içíuçíu³çç DççHçu³çç Dççpççíyçç-HçCçpççíyççbHçí#çç 

pçjç JçíiçUb kçÀlç=&lJç oçKçJçuçb. lççíHç³ç¥lç cçOçu³çç kçÀçUçlç Pççuçíuçí mçiçUí mçáuçlççvç vççcçOççjçÇ®ç nçílçí. दशेात 

अनाचार माजला होता. जाणनसरीजला खूष करण्यासाठी खणजना ररता झाला होता. तरीही फौज बंड करून उठली 

होती आणि त्यांनी मखु्य वजीराला ठार केलं होतं. पणशायाने बगदाद णजंकून घेतलं होतं.   

nç mçáuçlççvç 12J³çç Jç<çça iççoçÇJçj Dççuçç HçCç lçíJnç l³çç®ççÇ DççF& खशुन ु सलुतानाच kçÀçjYççj Hççnçlç 

nçílççÇ. çÆJçmççJ³çç Jç<çça l³ççvçí jçp³ç DççHçu³çç nçlççlç Içílçuçb. त्याच्या साथीला होता त्याच्या बणहिीचा नवरा, कारा 

मसु्तफा खान. कारा मसु्तफा खान काही वषे इणजप्तचा सभेुदारही होता. मरुाद चतुथा MçÓjnçÇ nçílçç, jçpçkçÀçjCç DçççÆCç 

uçढç³çç pççCçlç nçílçç. DççHçu³çç mççcç´çp³çç®çç {çmçUCççjç [çíuççjç mççJçjC³çç®çç l³ççvçí DççHçu³çç n³ççlççÇlç 

Lççíडçmçç Òç³çlvç kçíÀuçç. oíMççlçuçç Yç´äç®ççj çÆvçHçìÓvç kçÀçढç³çuçç oínçblçç®ççÇ mçpçç Ðçç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. 

lçbyççKçÓ, kçÀç@HçÀçÇ DçççÆCç cçÐç pççí kçáÀCççÇ mçíJçvç kçÀjíuç l³çç®çç mçjU pççÇJç Içílçuçç pççF&. l³ççcçáUí pçvçlçílç Içyçjçì 

HçmçjuççÇ. mçáuçlççvç मरुाद चतथुा mJçlç: Jçí<ççblçj kçÀªvç jç$ççÇ DçHçjç$ççÇ DçMçç uççíkçÀçbvçç MççíOçç³çuçç yççníj Hçडlç 

Dçmçí DçççÆCç l³ççbvçç þçj kçÀjlç Dçmçí. HçCç mJçlç:ही lççí cçvçmJççÇ cççÆojçHççvç kçÀjlç Dçmçí. त्याने कायद्ांची कडक 

अंमलबजाविी सरुू केली ती इतकी की त्याच्या मखु्य वजीराने स्वत:च्या सासूला मारलं म्हिनू मरुादने वजीराला 

ठार करून टाकलं. मरुाद त्याच्या राजप्रासादाच्या बाहरेच्या तलावाच्या बाहेर झोपडीत बसायचा आणि समोरून 

जो नाणवक जाईल त्याला धनषु्ट्य बाि चालवनू ठार करायचा. 

सलुतान बनल्यावर कााँस्टंणटनोपल आणि आपल्या इतर प्रांतावर वचक ठेवण्याचा मरुादने णनधाार केला. 

फौजही फार हाताबाहरे गेली होती. मरुाद त्यांनाही काबतू आिण्याच्या प्रयत्नात होता. पि या णशपायांनी सन 

१६३२ मध ेसरळ राजवाड्यावरच हल्ला चढवला आणि सलुतानाचे मखु्य वजीर आणि १६ इतर अणधकार् यांची 

डोकी उडवायची मागिी केली. अत्यंत कठोरपिे सुलतान मरुाद चतथुाने ह ेणशपायांचं बंड मोडून काढलं.  

मरुादच्या आयषु्ट्यातील पणशायाणवरूधद झालेली लढाई गाजली. पणशायाची राजधानी ताणिज, हमादान, 

बगदाद, यावर मोठे णवजय णमळाले. बगदादचा वेढा ४० णदवस चालला आणि नंतर बगदाद हाती आलं. बगदादवर 

असतांना भारतातनू मघुल बादशहा शहाजहानचा वकील त्याला भेटायला आला होता. उत्तमोत्तम वस्तूंचा 

नजरािा त्यांनी मरुादला णदला. मरुादने आपल्या लोकांना बसरापयतं वणकलांना साथ करायला सांणगतली. 

F. mç. 1640 Hç³ç¥lç ³ççvçí 8 Jç<çx jçp³ç kçíÀuçb. cç=l³çÓmçcç³ççÇ जलोदर दखुण्याने आजारी होता. l³çç®çç cç=l³çÓ 

pçJçU Dççuçç³ç ní pçíJnç l³ççuçç kçÀUuçb lçíJnç l³ççvçí jçpçcççlçíuçç DççHçuçç OççkçÀìç YççT Fyç´ççÆncçuçç þçj 



kçÀjC³çç®çç nákçÓÀcç mççíडuçç. jçpçcççlçíuçç lçí cççv³ç vçJnlçb. HçCç mçáuçlççvçç®çç nákçÓÀcç cççíडCçb kçÀþçÇCç nçílçb. cnCçÓvç 

çÆlçvçí Fyç´ççÆncçuçç þçj kçíÀu³çç®çç Kççíìç®ç çÆvçjçíHç HççþJçuçç. lççÇ yççlçcççÇ SíkçÀu³ççvçblçj cçájço ®çlçáLç& YçímçÓj nmçuçç 

DçççÆCç uçiçí®ç cçjCç HççJçuçç.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१८वा सुलतान इब्रास्हम जन्म. ५ नोव्हेंबर १६१५ मृ. १८ ऑगमट१६४८. 

 

सलुतान अहमंद प्रथम आणि कोसमु सलुतानाचा हा मलुगा.  

         cçájço ®çlçáLç&vçí DççHçu³çç Jçíडmçj YççJççuçç þçj kçÀjC³çç®çç pçjçÇ nákçÓÀcç oíTvç ÒççCç mççíडuçç lçjçÇ KçáMçácç 

mçáuçlççvççvçí, jçpçcççlçívçí, FिाçÆncçuçç Jçç®çJçuçb, DçççÆCç सन 1644 cçOçí mçáuçlççvç yçvçuçíu³çç ³çç Fyç´ççÆncçvçí 8 Jç<çx 

kçÀçjYççj ®ççuçJçuçç. याचं आयषु्ट्य काफमधे गेलं होतं. काफ म्हिजे तरंुुगवास. याला कोित्याही मािसाला भेटू 

णदलं जात नसे. नजरकैदच असे ती! 

 याला तख्तावर बसवायला अणधकारी आिायला गेले तर हा घाबरून जनानखान्यात लपनू बसला होता. 

त्याला बळजबरीने दरबारात आिावं लागलं. पि अजनूही मरुाद णजवंत आह े आणि आपल्याला तो अचानक 

येऊन ठार करेल अशी भीती त्याला सतावत असे. त्यामळेु तो सलुतान बनायला तयारच नव्हता पि कारा मसु्तफा 

पाशा आणि आईने सारा प्रासाद णहडूंन तो इथे नाही आह ेह ेसांणगतल्यावर तो सलुतान बनला.  

iççoçÇuçç Jççjmç lççí SkçáÀuçlçç SkçÀ nçílçç. l³ççcçáUí kçÀmççnçÇ Dçmçuçç lçjçÇ mçáuçlççvç lççí®ç nçíCççj nçílçç. lççí 

Jçíडmçj cçvçç®çç nçílçç. HçCç cçáK³ç JçpççÇj kçÀçjç cçámlçHçÀçKççvç ³çç®³çç mçcçLç& kçÀçjYççjç®³çç cçolççÇvçí nç mçÊçç 

mççbYççUlç jççÆnuçç. jç$ççÇ DçHçjç$ççÇ Jçí<ççblçj kçÀªvç सलुतान Mçnjçlç HçíÀjHçÀìkçÀç cççªvç vççiççÆjkçÀçb®³çç cçvçç®çç 

Dçboçpç IçíF& DçççÆCç JçpççÇjçuçç mçáOççjCçç mçá®çJçlç Dçmçí. HçCç DçOçÓvç cçOçÓvç ³çíCççN³çç Jçíडç®³çç Pçìkçw³ççbvççÇ lççí mçlçlç 

DççpççjçÇ Dçmçí. jçpçcççlçí®³çç ¢äçÇvçí iççoçÇuçç Jççjmç nJçç nçÇ cççíþçÇ kçÀçUpççÇ nçílççÇ. l³ççmççþçÇ lççÇ o#ç nçílççÇ. णतने 

जनानखान्यात अनेक मलुी त्याच्या णदमतीला णदल्या त्यामळेु MçíJçìçÇ Fyç´ççÆncçuçç lççÇvç cçáuçiçí Pççuçí. lçí cnCçpçí 

cçnbcço ®çlçáLç&, mçáuçícççvç çÆÜlççÇ³ç DçççÆCç Dçnbcço çÆÜlççÇ³ç. ³çç kçÀçUçlç KçáMçácç mçáuçlççvçç®ç kçÀçjYççj Hççnçlç nçílççÇ. 

HçCç Fyç´ççÆncç cçç$ç जनानखान्यातील Dççþ jKçíu³ççb®³çç cçpççÇ&ÒçcççCçí DççHçuççÇ cçlçb yçvçJçç³çuçç uççiçuçç nçílçç. 

l³ççb®³ççJçj oçÌuçlç GOçUlç nçílçç. त्याची रखेल साकरपारा खातून आणि त्याचा अंगरक्षक जो खोजा होता, यांनी 

त्याला भरपूर लटुलं. त्याने सलुतानाची सेवा करतांना अनेक दिेग्या उकळल्या आणि त्याने गलबर माया जमवली. 

आपल्या णमत्रांना मोठ्या अणधकाराची पद णदली आणि मग l³ççb®³çç mçuu³ççvçí l³ççvçí DççHçuçí mçuuççiççj DçççÆCç 

DççÆOçkçÀçjçÇnçÇ yçouçuçí. त्याने आपला णमत्र यसुफु आगाला आरमाराचा मखु्य अणधकारी केलं. l³ççcçáUí mçlçlç®³çç 

JççoçJççoçÇcçáUí jçpçcççlçíuçç jçpçÒççmçço mççíड Óvç oámçjçÇkçÀडे jçnç³çuçç pçç³ç®ççÇ JçíU DççuççÇ.  

ओथमन साम्राजयाचा सगळा कारभार मसु्तफा कारा पाशाच्या हाती आला आणि त्याने तो समथापिे 

णनभावला. त्याने अनेक आणथाक आणि शासकीय सधुारिा केल्या. पोलंड, ऑणस्रया आणि पणशायाशी शांतता 

करार करून राजयात स्थैया आिलं. जाणनसरीतील सैणनकांची संख्या कमी केली. गव्हनारांची ताकद कमी केली. 

समदु्रातील चांचणेगरीला आळा घातला. पि याच वजीराची जनानखान्यातील णस्त्रयांच्या सांगण्यावरून हत्या 

करण्यात आली. त्यानंतर सलुतानजादा महमंद मखु्य वजीर बनला.  



F. mç. 1644 cçOçí kçÀçnçÇ cççuìç®³çç ®çç®³ççbvççÇ cçkçwkçíÀuçç pççCççN³çç ³çç$ççR®ççÇ yççíì HçkçÀडuççÇ. ह ेचांचे के्रट 

बेटावर वस्ती करून होते म्हिनू यसुफु आगा, नौदल प्रमखुाने सलुतानाला के्रटवर हल्ला करण्यास णचथावलं. 

lçákçÀç¥vççÇ JníçÆvçmçJçj nuuçç ®çढJçuçç. ओथमन तकुांना nç nuuçç HçÀçj YççjçÇ Hçडuçç kçÀçjCç Hçáढ®³çç 24 Jç<çç¥Hç³ç¥lç 

ह ेयधुद चाललं. व्हेणनसच्या लढाईत अपयश आल्यावर मखु्य वजीराबद्दल राजयात नाराजी पसरली. तेव्हा मखु्य 

वजीराने काही महत्वाच्या नाराज अणधकार् यांना ठार करायचं ठरवनू आपल्या घरातील समारंभाला जेवायला 

बोलावलं. पि या अणधकार् यांना समारंभाला जाण्यापवूीच या कारस्थानाची माणहती णमळाली. आणि ते सगळे 

जाणनसररज फौजलेा जाऊन णमळाले णतथे सवाचंी चचाा झाली आणि मखु्य वजीराला संपवण्याचा णनिाय झाला. 

सलुतानाने परवानगी नाकारल्यावरही फौजेने मखु्य वजीराला ठार केलं.  

JníçÆvçmçyçjçíyçj ®ççuçuçíu³çç mçlçlç®³çç ³çáOoçcçáUí KççÆpçv³ççJçj lççCç Hçडuçç HçCç Fyç´ççÆncç®³çç çÆJçuççmççÇ 

जीवनात काहीही pççÇJçvççlç HçÀjkçÀ Hçडuçç vççnçÇ. l³ççlç®ç JníçÆvçmçvçí oदाvçíuçस ् mççcçáêOçávççÇ DçडJçÓvç Oçju³ççcçáUí 

jçp³ççlç pççÇJçvççíHç³ççíiççÇ JçmlçÓb®ççÇ ®çCç®çCç çÆvçcçç&Cç PççuççÇ. cçb$ççÇcçbडUnçÇ Fyç´ççÆncç®³çç uçnjçÇHçCççuçç kçbÀìçUuçb. 

त्याआधीही cçáK³ç JççÆpçj सणलहा पाशा, याच्या cçolççÇvçí राजमाता KçáMçácç mçáuçlççvççvçí Fyç´ççÆncç®³çç nl³çí®çç kçÀì 

j®çuçç. HçCç lççí Dç³çMçmJççÇ þjuçç होता. त्यामळेु jçpçcççlçç KçáMçácç mçáuçlççvççuçç jçpçÒççmççoçlçÓvç nçkçÀuçÓvç 

oíC³ççlç Dççuçb.  

HçCç HçáढçÇuç Jç<çça pçççÆvçmçjçÇ HçÀçÌpçívçí yçbड kçíÀuçb. vçJççÇvç vçícçuçíu³çç अहमंद पाशा cçáK³ç JçpççÇjç®çí npççj 

lçákçÀडे kçÀjC³ççFlçkçÀçÇ l³çç®ççÇ çÆvçIç=&Cç nl³çç kçÀjC³ççlç DççuççÇ. l³çç®ç çÆoJçMççÇ Fyç´ççÆncçuçç kçÌÀo kçÀjC³ççlç Dççuçb 

DçççÆCç l³çç®³çç 6 Jç<çç¥®³çç uçnçvç cçáuççuçç, cçnbcçouçç, lçKlççJçj yçmçJçC³ççlç Dççuçb. vçJççÇvç Dççuçíu³çç cçáK³ç 

JçpççÇjçvçí, mççíHçáÀ cçnbcço HççMççvçí, Fyç´ççÆncçuçç HçÀçMççÇ oíC³çç®ççÇ HçjJççvçiççÇ cçççÆiçlçuççÇ. हा सलुतान आपल्याला 

सखुाने जग ू दिेार नाही, आणि दशेावर णनयंत्रिही ठेव ू शकिार नाही, म्हिनू याला काढून टाका असं म्हित 

jçpçcççlçç KçáMçácç mçáuçlççvççvçínçÇ DççHçuççÇ mçbcçlççÇ kçÀUJçuççÇ. पि त्याला ठार न करता बंणदवासात ठेवा असा णतचा 

हुकूम होता. णशपायांनी हो म्हटलं, पि नंतर तरंुूगात टाकल्यावर गळा आवळून त्याला ठार केलं. काहीजिांच्या 

मते दोन लोकांनी हा राजवध केला आणि इतरांनी राजप्रासादाच्या णखडकीतून खाली चाललेला हा वध पाणहला. 

mçáuçlççvç Fyç´ççÆncçuçç 18 Dçç@içmì 1648 uçç HçÀçMççÇ oíC³ççlç Dççuçb.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



३०० वर्ांमधे झालेला ओथमन साम्राज्याचा स्वमतार. 
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१९ वा सुलतान महंमद चतुथप. जन्म २ जानेवारी १६४२. मृ.६ जानेवारी १६९३. 

सलुतान इिाणहम आणि तहुाान हाणतस खातनूचा हा मलुगा. ४० वषे म्हिजे खपू मोठ्या 

काळापयंत याने कारभार केला. 

मखु्य वजीराने याला गादीवर बसवलं तेव्हा हा फक्त ६ वषांचा होता. हा महमंद तान्हा असतांना 

सलुतानाचं आणि याच्या आईचं इतकं कडाक्याचं भांडि झालं की सलुतानाने आईच्या कडेवर बसलेल्या 

महमंदला णतच्या हातून ओढलं आणि सरळ पाण्यात फेकलं. मग धावपळ करून जनानखान्यातील नोकर 

चाकरांनी याला वाचवलं. 

cçnbcço ®çlçáLç& F. mç. 1648 cçOçí सलुतान बनला. या काळात लष्ट्कर हाताबाहरे गेलं होतं. सैणनक 

म्हितील तो सलुतान होिार आणि ते म्हितील तो मखु्य वजीर होिार इतकं वचास्व लष्ट्कराने कारभारावर 

णमळवलं होतं.  ³ççvçí 30 Jç<çx kçÀçjYççj kçíÀuçç cnCçpçí ³çç®³çç सोफी महमंद पाशा या cçáK³ç JçpççÇjçvçí सरुुवातीला 

oíMç mççbYççUuçç. या वजीराला जाणनसररजच्या हट्टाप्रमािेच नेमलं गेलं होतं.  या काळात सलुतान इिाणहमला ठार 

करिार् या णशपायांना णशक्षा करण्याची जाणनसररजची मागिी पढुे आली. त्यावरून साधया णशपायांनी बंड केलं. 

वजीर सोफी पाशाने उद्दामपि े ते बंड हजारो णशपायांना ठार करून मोडून काढलं. परत दगंे उसळले. महमंद 

चतथुाचा हा काळ सतत णशपायांचं बंड, दगें धोपे, सतत अणधकारी बदलिं आणि जनानखान्यातील णस्त्रयांची 

कारभारात ढवळाढवळ यात वाया गेला. या सगळ्या अणस्थरतेवर उपाय म्हिनू सोफी महमंदलाच ठार करण्याचा 

णनिाय जनानखान्यातून घेतला गेला.  दशेाला काहीही स्थैया नव्हतं. कुिातरी खंबीर वजीराची आवश्यकता 

वाटायला लागली. तेव्हा कोप्रलु्लचुं नाव पढुे आलं. 

        HçCç ³çç®ç kçÀçUçत सलुतान cçnbcço ®çlçáLç&®ççÇ DççF& lççíहाान खातनू आणि बेगम खशुमूखान ³ççb®³ççlç 

DççÆOçkçÀçjçJçªvç jmmççÇKçí®ç mçáª PççuççÇ nçílççÇ. oçíIççRkçÀडे DççHççHçu³çç जाणनसररजच्या HçÀçÌpçç nçíl³çç. त्यामळेुच 

त्यांची राजवाड्यातील लुडबडु आणि त्यांचा सळुसळुाट वाढला होता. l³çç HçÀçÌpççbcçOçí mçlçlç ®çkçÀcçkçÀçÇ nçílç 

Dçmçlç. ³çç YççbडCçç®çç MçíJçì Pççuçç lççí KçáMçácçKççvç®³çç nl³çívçí. शेवटी णजंकलेल्या राजमाता तहुाान खातनूने 

कोप्रलु्लुला पिूा अभय आणि अणधकार णदले.  

 

  

 

 

 

 

 

 



कोपु्रल्लु युग. महंमद र्ाशा. 

 

मराठी ररयासतीत १८ व्या शतकातील संभाजीपतु्र शाहू राजाच्या काळात बाळाजी णवश्वनाथ भट यांच्या 

घराण्यातील पेशवाई हा जसं अत्यंत महत्वाचं पवा मानलं जातं, णदल्लीचे बादशहा असमथा झाल्यावर जसे वजीर 

सत्ता चालव ू लागले तसंच ओथमन ररयासतीत कोप्रलु्ल ु काळ हा अत्यंत महत्वाचा ठरतो. सुलतान असमथा 

झाल्यावर ओथमन साम्राजयाची धरुा या कोप्रलु्लू घराण्याकडे १७ व्या शतकाच्या अखेरीपयतं राणहली. 

एकापाठोपाठ ६ मखु्य वझीर या घराण्यातून साम्राजयाला णमळाले.  

या घराण्याचा मळू परुुष महमंद कोप्रलु्ल.ु या मखु्य वजीर पदावर याची नेिकू केली तेव्हा हा ८० वषांचा 

होता. हा कोप्रलु्ल ु SçÆMç³çç cçç³çvçj®³çç अल्बाणनयातील SkçÀç रुदणनक नावाच्या iççJççlçuçç nç lçªCç cçáuçiçç 

राजवाड्यात नोकर म्हिनू आला. मग mçáuçlççvçच्या cçáoHççkçÀKççv³ççlç vççíkçÀj cnCçÓvç çÆMçjuçç. yçIçlçç yçIçlçç 

DççHçu³çç náMççjçÇvçí l³ççvçí mçJçç¥Jçj DççHçu³çç náMççjçÇ®ççÇ sçHç HççडuççÇ. मग लष्ट्कराच्या चाकरीत गेला. त्याची पणहली 

नेमिकू कोप्रलु्ल ुगावात झाली. त्याने तेच नाव धारि केलं. बघता बघता त्याने वरचे हुद्द े णमळवले. नौदलावर 

राणहला. अनेक खात्यांचा अनभुव घेत राणहला. पढु ेगव्हनार म्हिून नेमला गेला. या सवा णठकािी त्याने आपल्या 

उत्तम कारभाराची छाप टाकली. त्यामळेु जेव्हा कतृात्ववान वजीरासाठी शोध सरुू झाला तेव्हा सवांच्या मत े

कोप्रलु्लचुं नाव पढुे आलं इतकी कताबगारीची प्रणसधदी कोप्रलु्लनुे आपल्या कामामळेु णमळवली होती. त्यामळेु 

राजमाता तहुाान खातनूने कोप्रलु्लचु्या हाती सवा अणधकार सोपावले. 

जेव्हा वजीर पदावर त्याची णनवड झाली तेव्हा त्याने ते पद आधी नाकारलं आणि कारभाराचं, णनिायाचं 

पिूा स्वातंत्र्य राजमातेकडे आणि सलुतानाकडे माणगतलं. ते जेव्हा णमळालं तेव्हा पणहलं महत्वाचं काम केलं ते, 

सलुतानाकडून कारभारात त्याच्या णनिायांमधे कुिीही ढवळाढवळ करिार नाही, णवरोध करिार नाही, आणि 

प्रश्नही णवचारिार नाही, जया नेमिकूा तो करेल आणि जयांना पदच्यतु करेल, त्याबद्दलही णवचारलं जािार नाही, जे 

लोक त्याच्याणवरूधद सलुतानाचे कान भरायला येतील, त्यांच्यावर सलुतान णवश्वास ठेविार नाही, ह ेसवा त्याने 

सलुतानाकडून कबलू करून घेतलं.  

१४ सप्टेंबर १६५६ मधे कोपु्रल्लु मुख्य वजीर झाला. सन १६४८ ते ५६ एवढी ८ वरे् राजधानीत 

आस्ि त्यामुळे इतर प्रांतांमधे साम्राज्यात अस्मथरता चालू होती ती थांबली.   

वजीरपद हाती आलं. त्यानंतर मात्र कोप्रलु्लु कामाला लागला आणि दशेात शांतता नांदावी म्हिून अत्यंत 

कठोर उपाय आणि योजना आखल्या. त्याने पणहलं काम केलं ते सलुतानाला महालाच्या बाहरे काढून सवा 

प्रदशेांमधे णहडंायला आणि जनुी राजधानी एणदनाच्या प्रासादात रहायला सांणगतलं. सलुतानालाच 

कााँस्टंणटनोपालमधनू दरू नेल्यावर त्याच्या खषुमतगारांची कोप्रलु्लचु्या कामातली ढवळाढवळ थांबली. 

जनानखाना दरू झाला, त्यामळेु त्यांचीही लडुबडु संपली. ४ जानेवारी, १६५७ मधे प्रासादातील सुरक्षा णशपायांचं 

बंड घडवनू आििार् या प्रमखुांना ठार केलं. जाणनसरीजच्या मदतीने ते मोडून काढलं. णवरोधक, कामचकुार, कट 



कारस्थानी, भ्रष्ट अणधकारी, कमाचारी यांना णनलंणबत तरी केलं णकंवा ठार करून टाकलं. या णशक्षा त्यांच्या 

गनु्ह्याच्या प्रमािात केल्या. व्हणेनसने ददानेलस् अडवनू धरला होता. तो मोकळा करण्यात अपयश आििार् या 

नौदल प्रमखुाला आणि त्याच्या साथीदारांना ठार केलं. याची तक्रार सलुतान महमंद पाशाकडे गेल्यावर लगेच 

आपल्या पदाचा राजीनामा णदला तेव्हा शेवटी सलुतानाने कोप्रलु्लुला परत मखु्य वजीर नेमलं. 

सन जलुै १६५७ मधे व्हणेनस आणि ददानेल्स हा णचघळत राणहलेला प्रश्न सोडवायला फौज पाठवनू 

व्हणेनसचा पराभव केला आणि काही प्रदशेही णमळवला. व्हेणनसचा नाणवक दल अणधकारी आपल्या यधुदनौकांची 

परेड करत ओथमन णकल्ल्याच्या समोरून जात असतांना तोफखान्यातनू णनघालेल्या प्रचंड गोळ्याने त्या नौका 

एका क्षिात उधवस्त झाल्या आणि ओथमन नाणवक दलाला मोठं यश णमळालं. त्याबरोबर कोप्रलु्ल ुपाशाने त्या 

सवा अणधकार् यांचा मानाची वसं्त्र दऊेन सन्मान केला. आणि जयांनी कामचकुारपिा केला त्यांना ठार केलं. 

त्याबरोबर जाणनसररज फौजेत एकदम दहशत आली. कोप्रलु्ल ु स्वत: रान्सीलवाणनयाच्या मोणहमेवर मोठी फौज 

घेऊन हजर राणहला आणि त्याने णतथेही णवजय णमळवला. कोप्रलु्ल ुया मोणहमेवर असतांना त्याच्याणवरूधद अनेक 

गव्हनारांनी एकत्र येऊन अलेप्पोच्या गव्हनारच्या पुढाकाराखाली बंड पकुारलं. कोप्रलु्लुला काढून टाकण्याची 

त्याची मागिी सलुतानाने नाकारली. ते बंडही, बंडातील सवा अणधकार् यांना ठार करून णचरडण्यात आलं. १६६० 

मधे इस्तंबलूमधे मोठी आग लागली. अनेक घरं जळून खाक झाली. तेव्हा कोप्रलु्लनुे स्वत: लक्ष घालनू णपणडतांना 

घरं बांधून दिें, त्यांच्या पनुवासनाचं अत्यंत चोखपिे काम केलं. त्यामळेु त्याचं नाव आिखीनच गाजलं.  

अवघया ५ वषांमधे कोप्रलु्ल ुसन १६६१ सालामधे आजारी पडला. आता त्याच्या हातनू काम होिार नाही 

ह े पाणहल्यावर, त्याची णवचारपसू करण्यासाठी भेटायला आलेल्या सलुतान महमंद चतथुाला त्याने आपल्या 

मलुाला वजीर करण्याची णवनंती केली आणि सुलतानाने ती मान्यही केली. त्यानंतर महमंद कोप्रलु्ल ुमरि पावला 

णन त्याच्या जागी त्याचा मलुगा फझल अहमंद मखु्य वजीर झाला. आपल्या कारकीदीत कोप्रलु्लनेु ३६,००० पेक्षा 

जास्त लोकांना ठार केलं. आणि आजारपिात मतृ्यशूय्येवर असतांनाही आिखी लोकांना ठार केलं. पि जनतेन े

आणि सलुतानाने त्याला दोष णदला नाही कारि त्यामुळेच साम्राजयात शांतता नांदली होती.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



कोपु्रल्ल ुफझल अहंमद र्ाशा सन १६६१ ते १६७६ र्यंत वजीरर्दावर रास्हला. 

 

मखु्य वजीर म्हिनू काम पाहाण्यापूवी कोप्रल्ल ुफझल पाशा इझोरमचा गव्हनार म्हिनू काम पाहात होताच. 

आणथाक घडी बसवण्यासाठी करवसूलीत नवीन णशस्त आििे, णशक्षिात सधुारिा करिे यात त्याने लक्ष घातलं 

आणि दसुरीकडे यधुद आघाडीवरही पराक्रम गाजवला. राजयकारभार हातात आल्याबरोबर अनेक णदवस णचघळत 

राणहलेला रान्सीलव्हणॅनयाचा प्रश्न णमटवनू टाकण्यासाठी त्याने पाऊल उचललं. त्यांच्यावर जोरदार हल्ला 

चढवला. मग हगंेरी, मोराणवया आणि णसलेणशया णजंकून मखु्य वजीर परत आला. त्या लढाईनंतर राजधानीतील 

गलुामांच्या बाजारात ८०,००० पकडून आिलेले कैदी णवकायला होते एवढा मोठा णवजय णमळाला होता. सन 

१६६३-६४ सालामधे त्याने क्रोणशयाच्या णकल्ल्याला वेढा घालनू णजंकला. पुढचा हल्ला के्रट बेटावर चढवला. 

काँ णडयाचा त्याचा वेढा २ वषा चालला. शेवटी मोठा णवजय णमळवनू फझल अहंमद कोप्रलु्ल ूवजीर सन १६६९ ला 

कााँस्टंणटनोपलला परतला. त्यानंतर ओथमन सैन्याला ऑगस्ट १६७२ सालामधे पोलंडच्या लढाईत त्यांचा 

सेनापती जॉन सेबेस्कीने पराभव दाखवला. ३२,००० तकुी फौजेपैकी फक्त १५०० तकुी सैणनक जीव वाचवनू परत 

आले एवढा मोठा नरसंहार फझल पाशाला सोसावा लागला. ४ वष ेह ेयधुद चाललं. शेवटी झरुानोच्या तहाने हे 

यधुद संपलं.  

ह्या लढाईचा तह चाल ू असतांनाच फझल अहमंद पाशा वजीर जलोदराने मरि पावला. वाईन आणि 

िाँडीच्या अणतसेवनाने त्याला हा रोग जडला.  या यधुदांचं महत्व इतकंच की ओथमन साम्राजयाच्या आजवर सतत 

लढाया चाल ूहोत्या त्यात कधी पराभव तर कधी णनसटता णवजय होत साम्राजय आकसत चाललं होतं.  

सलुतान महमंद चतथुाची कारकीदा या दोन णपता पतु्र कोप्रलु्ल ुवजीरांच्या उत्तम कारभारामळेु जोरात चालू 

होती ओथमन साम्राजयाला या दोघा वजीर णपतापतु्रांनी परत णमळवनू आिलेल्या णवजयामळेु सामथ्या आलं होतं. 

ओथमन फौजेने एणजयन समदु्रातील बेटं, यकेु्रनमधला भागही णजंकला होता. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 कारा मुमतफा र्ाशा. सन १६७६.  

फझल अहमंद पाशानंतर त्याच घराण्यातील कारा मसु्तफा पाशा याने मखु्य वजीर म्हिनू सतू्र हाती घेतली. 

हा विााने काळा होता, म्हिनू याला कारा-काळा मसु्तफा म्हित. कोप्रलु्ल ुमहमंद पाशाचा हा जावई आणि फझल 

अहमंद पाशाचा मेहूिा, राजकारिात होताच. त्याआधी कारा मसु्तफा कोप्रलु्लू फझल अहमंदचा सहाय्यक म्हिून 

दरबारचं काम पाहातच होता. पोलंडवरच्या स्वारीत सेनापती म्हिनूही त्याने जबाबदारी घेतली होती. ओथमन 

साम्राजयाचं वजीरपद णमळाल्याबरोबर ऑणस्रयाच्या बंडखोर सरदारांना मदत करून तो दशे आपल्या साम्राजयाला 

जोडून घेण्याचा नवीन डाव कारा मसु्तफाने रचला. बंडखोर सरदार तेकेणलच्या हाताखाली ओथमन तकुी फौज 

आणि त्यांना येऊन णमळालेली ताताार फौज हंगेरीवर चालून गेली.  त्याआधी तो रणशयन फौजेशी लढत राणहला 

होता. यकेु्रनवर त्याने सतत हल्ल ेचाल ूठेवले. कोसॅक णजंकून घेतलं. 



इ. स. १६८३ मधे सलुतानाची परवानगी घेऊन मखु्य वजीर कारा मसु्तफाने णव्हएन्नावर स्वारी केली. 

णव्हएन्नाला त्यावेळी गोल्डन अपल या नावाने ओळखलं जाई. डॅन्यबू नदीच्या काठावर वसलेल्या या महत्वाच्या 

शहराला णजंकल्यानंतर ओथमन सलुतानाला यरुोपमधे णशरण्याचा मागा मोकळा होिार होता. म्हिूनच सलुतान 

सलेुमान द मॅणग्नणफसंटच्या काळापासनू ऑणस्रयाचं ह ेमहत्वाचं शहर णजंकण्याची ओथमन तकुांची धडपड चाल ू

होती. 

कााँस्टंणटनोपलहून णनघालेली ओथमन फौज बेलग्रडेला पोचली. णतथे वजीर कारा मसु्तफा त्यांना भेटला. 

१४ जलैु, १६८३ ला १०,००० सैणनक घेऊन त्याने णव्हएन्नाला वेढा घातला. ओथमन फौज स्वारी करायला येते 

आह ेह ेकळल्यावरही णव्हएन्नाच्या राजाला त्याचं गांभीया नव्हतंच. तो आपल्या णशकारीच्या छंदात दगं होता. मात्र 

ओथमन फौज अगदी जवळ येऊन ठेपली आहे हे कळल्याबरोबर त्याने सवा चचामधनू येशचूी करुिा मागायची 

आज्ञा केली, स्वत: राजधानी सोडून णनघून गेला आणि सेनापती स्टारेन्बगा णव्हएन्ना शहर सांभाळत बसला.  

त्यावेळी णव्हएन्नामधे जेमतेम ४००० फौज होती. काही ८० हजार ग्रेनेड आणि तोफा एवढ्यावरच 

सेनापतीला लढाई णजंकायची होती. शहरातील सवा नागररक गाव सोडून णनघनू गेले. वजीर कारा मसु्तफा प्रचंड 

फौजेणनशी णव्हएन्नावर चालनू आला. त्याच्या सैन्याने शहराला वेढा घातला. आणि मग सेनापतीला शरि 

येण्याचा खणलता पाठवला. शरि न आल्यास, नरसंहार आणि जीव गमावशील ही धमकीही णलहून पाठवली. पि 

सेनापती स्टारेन्बगाने राजधानी कारा मसु्तफाच्या स्वाधीन करिं नाकारलं. तेव्हा कारा मसु्तफाने खंदक खिनू त्यात 

सरंुूग भरून शहराची तटबंदी उडवायची योजना आखली. तकुी तोफा शहरावर धडधडू लागल्या. यधुदाला तोंड 

फुटलं. 

शहरातील जे काही नागररक णशल्लक होते तेही प्लेग आणि अणतसाराच्या रोगाने हैराि झाले होत.े तेव्हा 

तकुी फौजा एकेक पाऊल टाकत णवजयाकडे वाटचाल करत असतांनाच सप्टेंबरमधे जमान, पोलंड आणि हगेंरी 

आणि लॉरेनच्या सवा णििन फौजा एकत्र आल्या. कारि आपला पराभव होिार ह े णदसताच णव्हएन्नाच्या 

सेनापतीने आपल्या णििन धमाबांधवांकडे मदतीची हाक णदली. तकुी वचास्वाला रोखण्याचं गांभीया या दशेांना 

कळलं. नाहीतर सारा युरोप इस्लामी धमााचा होिार होता. तेव्हा सवा णििन दशेांच्या फौजा गोळा झाल्या. 

पोलंडचा राजा जॉन ततृीय सोबेस्कीच्या हाताखालच्या फौजेने णव्हएन्नाच्या णदशेने कूच केलं.   

१२ सप्टेंबर १६८३ हा णव्हएन्नासाठी णनवाािीचा णदवस होता. शहराभोवतालच्या भक्कम तटबंदीला 

भगदाड पडू लागलं होतं. रसद संपली होती, खपू सैन्य मरि पावलं होतं. णव्हएन्नाची भक्कम तटबंदी अजून सगळे 

तोफगोळे अंगावर झेलत उभी होती. १२ व्या शतकात इगं्लंडचा राजा चाल्सा हा प्रवास करत ऑणस्रयाजवळ 

आला तेव्हा ऑणस्रयाच्या ड्यकूने त्याला पकडलं आणि कैदते टाकलं होतं. आपली सटुका करून घेण्यासाठी या 

इगं्लंडच्या राजाने ड्यकूला ६ रांजि भरुन चांदी णदली होती. त्या चांदीचा उपयोग त्याकाळच्या ड्यकूने भरभक्कम 

तटबंदीसाठी खचा केली होती. ती आजही अभेद् होती.  

णव्हएन्नाचा सेनापती अगणतकतेने णमत्रांच्या मदतीची वाट पहात असतांनाच सोबेस्कीची प्रचंड फौज तकुी 

फौजांच्या पाठीमागील डोंगरावरून कालेनबगावरुन अचानक खाली उतरली. प्रचंड तलवारबाजी झाली. कारा 



मसु्तफाने मागची बाज ू बंदोबस्तात ठेवली नव्हती. पाठीमागनू अचानक झालेल्या या हल्ल्याने लढाईचं पारडं 

णव्हएन्नाच्या बाजनूे झकुलं. णििन दशेांच्या णवजयाचा भाग्यणवधाता पोलंडचा राजा सोबेस्की आणि लॉरेनचा 

राजा ह ेदोघे होते.  

ओथमन फौजेचं सवा यधुदसाणहत्य लटुलं गेलं. नंतर तकुी फौज हगंेरीला सरकली. वजीर कारा मसु्तफा 

बेलग्रेडला पळून गेला. बेलग्रडेमधे नवीन फौज जमवण्याच्या प्रयत्नात असतांनाच सलुतानाचा णनरोप घेऊन 

अणधकारी बेलग्रडेमधे पोचले आणि झोपलेल्या कारा मसु्तफाचा, त्याला उठवनू, गळा आवळून अंत करण्यात 

आला. त्याकाळात मोठ्या पदावरील व्यक्तींना फाशी दणे्यासाठी सन्मानाने मतृ्यू आल्याचं दाखवण्यासाठी रेशमी 

वस्राचा उपयोग केला जायचा.  

ताबडतोब नवा वजीर पाशा नेमला गेला. पि हा इिाणहम पाशाही ददुवैीच ठरला. त्याने नवीन फौज 

जमवली आणि हगेंरीची राजधानी बडुावर (आताचं बडुापेस्ट) हल्ला चढवला पि णतथेही पराभवाला सामोरं जावं 

लागलं. मोहचॅला रिांगिावर ओथमन सैन्याची मोठी कत्तल झाली. १६० वषांपवूी जया तकुांकडून मार खाल्ला 

होता, त्याच तकुांना हंगेरीने आता उधळून लावलं आणि णवजय णमळवला होता. मखु्य वजीर कारा मसु्तफा 

णव्हएन्ना पराभवामळेु संपला. णतकडे जाणनसररजच्या फौजांनी या पराभवाला कारि ठरलेल्या सलुतान महमंद 

चतथुाला पदच्यतु करून सुलतानाचा भाऊ सुलेमानला सलुतान करून टाकलं. ते साल होतं इ. स. १६८७.  

या णव्हएन्नाच्या णवजयाचे आणि लढाईचे दरूगामी पररिाम झाले. ओथमन साम्राजयाच्या अणनबंध सत्तेला 

आणि यरुोपातील वचास्वाला लगाम बसले. त्याच्या घसरिीला सरुुवात झाली. युरोपात हास्बगाचं राजघराि ं

आिखी सामथ्यावान झालं. त्याचे पररिाम ऑणस्रयन सत्तेवर झाले. या लढाईत िान्सच्या राजाने भाग घेतला 

नव्हता. कारि त्याच्या प्रणतस्पधयांची ताकद कमी होिं त्याला हवं होतं. पि िान्सणशवाय आपि यधुद णजंकू 

शकतो ह ेत्यामळेु इतर यरुोणपयन दशेांना दाखवनू दतेा आलं. 

कााँस्टंणटनोपलमधे नवीन सुलतानाची राजवट सरुु झाली. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



२० वा सुलतान सुलेमान स्ितीय. जन्म १५ एस्प्रल १६४२ मृ.२२ जून १६९१. 

सलुतान इिाणहम आणि अशबु सलुतानाचा हा मलुगा.  

सावत्र भाऊ महमंद चतुथा जया णदवशी सलुतान बनला तेव्हाच सुलेमान णद्वतीयचं केफ मधे म्हिजे 

णपंजर् यात-एकांतवासाच्या कोठडीत राहिं ठरून गेलं होतं. एकूि ३८ वषा हा कैदेत होता.  

 महमंद चतथुा या सलुतानाला ठार करून जाणनसररज फौजेने सलेुमान णद्वतीयला सलुतान करायचं ठरवलं 

त्यामळेु हा नजरकैदतेून बाहरे पडला आणि जाणनसररजच्या तालयात गेला. सन १६८७ मधे याला अचानक 

राजयोग णमळाले. सलेुमान णद्वतीय पातशहा बनला, पि त्यावेळी राजधानीतील पररणस्थती हाताबाहरे गेलेली होती. 

लष्ट्करातील णशपाई आणि जाणनसररजची सेना यांनी शहरात क्रौयााचा हदैोस घातला. त्यांनी प्रणतणित सरदारांना 

लटुलं, त्यांच्या जनानखान्यातील णस्त्रयांची अि ू लटुली. मग जाणनसररजचे सैणनक घराघरात णशरले तेव्हा मात्र 

सामान्य मािसाच्या हातातही स्वसंरक्षिासाठी शसं्त्र आली. जाळपोळ, लटुालूट, णस्त्रयांची अि ूया सवांचा कहर 

उडाला. शेवटी नागररकांनीच स्वसंरक्षिासाठी हातात शस्र धरलं. बेबंद गोळीबार झाला. नाहक नरसंहार झाला. 

आता हा अनाचार थांबवण्यासाठी सुलतानाला लगेच उपाय करिं भाग होतं.  

यावर तोडगा म्हिनू सुलतान सलेुमान णद्वतीयने जनु्या कोप्रलु्ल ु वजीर घराण्यातीलच फझल अहमंद 

पाशाचा भाऊ, मसु्तफा पाशा याला सन १६८९ मधे मखु्य वजीर पदावर नेमलं. या वजीराच्या हाताखाली सन 

१६९० सालात ओथमन फौजा बेलग्रडे णजंकायला बाहेर पडल्या. या वजीराने हातून गेलेला मोठा प्रदेश परत 

णमळवला. साम्राजयाला अशी अणस्थर आणि दाहक अवस्था आलेली असतांनाच पाठोपाठ २ मणहन्यांमधेच 

सलेुमान णद्वतीय इ. स. १६९१ सालात जलोदराच्या दखुण्याने मरि पावला. त्याच्या जाण्याने दशे आिखी 

संकटात गेला. या अणस्थरतेचा फायदा शत्र ूराष्ट्रांनी लगेच घेतला आणि आपापली राजयं स्वतंत्र करायला सरुूवात 

केली.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



२१ वा सुलतान अहंमद स्ितीय. जन्म.२५ फेबु्रवारी.१६४३ मृ. ६ फेबु्रवारी 

१६९५.  

 

सलुतान इिाणहम आणि मआुजजा सलुतानाचा हा मलुगा.   

अहमंद णद्वतीय तख्तावर बसला पि ओथमन घराण्याचं नष्टचया संपलं नव्हतं. मसु्तफा पाशा कोप्रलु्लचु 

मखु्य वजीरपदावर राणहला. बेलग्रडेचं यश णमळवल्यावर १९ ऑगस्ट १६९१ मधे तो परत मोणहमेवर बाहरे पडला. 

डॅन्यबु ओलांडून ऑणस्रया-हगंेरी-क्रोणशया यांच्या संयकु्त फौजांशी, णतसा नदीच्या काठावर णभडला, पि 

स्लान्कमेनच्या लढाईत वजीराचा दारुि पराभव झाला. या यधुदात त्याला मोठा पराभव पहावा लागला. वजीर 

कोप्रलु्लु स्वत:च जखमी होऊन मरि पावल्यावर ओथमन तकुी फौज रिांगि सोडून पळून गेली. सलुतानाचं सवा 

यधुदसाणहत्य, तोफा, खणजना, सवाकाही शत्रचू्या हाती लागलं. २०,००० ओथमन फौज रिांगिावर मरि पावली. 

इतका जबरदस्त पराभव ओथमन तकुांचा झाला. त्यानंतर पोलस ् – ऑणस्रयन- व्हणेनणशयन फौजांनी आपली 

गेलेली भमूी परत णमळवायला सरुुवात केली.  या सगळीकडे तकुी फौजांना पराभव पहावा लागला. ही संकटं कमी 

की काय म्हिनू नवा सलुतानही अल्पावधीत अखेरच्या घटका मोजायला लागला.  

सन १६९५ मध ेहाही नवीन पातशहा जलोदरानेच मरि पावला. सलुतान पदावर येईपयतं याचंही आयषु्ट्य 

तरंुुगवासातच गेलं होतं. ओथमन घराण्यातील या अल्पायषुी वारसांमळेु ओथमन घरािंच घसरिीला लागलं.  

          याच्यानंतर पढुचा वारस झाला तो मसु्तफा णद्वतीय. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



२२ वा सुलतान मुमतफा स्ितीय. जन्म ६ फेबु्रवारी १६६४. मृ. २९ स्डसेंबर 

१७०३. 

 

सलुतान महमंद चतथुा आणि गलुनश सलुतानाचा हा मलुगा.  

आजपयंत गेलेलं साम्राजय परत णमळवायचं या णनियानेच मसु्तफा णद्वतीय सलुतानपदावर बसला. 

त्यासाठी तो स्वत: प्रत्येक मोणहमेत हजर राहू लागला. कारभार हाती आल्याआल्या, लगेचच सन१६९५ मधे, 

व्हणेनसने णजंकलेलं आदल्या वषीचं णचओस बेट त्याने परत णजंकून घेतलं. पाठोपाठ ऑगस्टमधे णलपोवा त्यान े

णजंकून घेतलं. नंतर त्याच्या फौजा हालसबगा सेनेशी णभडल्या. लगुासच्या लढाईत हालसबगा सेनेचा पराभव केला.  

सलुतान मसु्तफा णद्वतीयची दसुरी मोहीम अझोव णवरुधद झाली. अझोव णकल्ला, अझोव समदु्राच्या 

काठावर होता. हा समदु्र कचा नावाच्या लहान सामदु्रधनुीने काळ्या समुदु्राशी जोडला गेला होता. हा मोक्याच्या 

जागचा अझोव णकल्ला णमळवनू रणशयाला काळा समदु्र, आणि त्यामागे भमूधय समदु्रात णशरता येिार होतं आणि 

आपलं नाणवक दल सामथ्यावान करता येिार होतं. आपलं सामररक बळ वाढवण्यासाठी, आजवर कायम ओथमन 

सरकारच्या तालयात असलेलं ह े णठकाि णजंकण्यात रणशयाला मनस्वी इच्छा होती. म्हिनू णतथे रणशयाने 

ऑगस्टमधे वेढा घातला होता. स्वत: पीटर द ग्रेट फौज घेऊन णतथे हजर होता. सलुतान मसु्तफा णद्वतीयला हा 

महत्वाचा णकल्ला रणशयापासनू सरुणक्षत ठेवण्यात त्याला यश आलं. दसुरीकडे हालसबगा फौजांना उलाशच्या 

रिांगिावर ओथमन फौजांनी पराभूत केलं. णतथे ओथमन फौजा गुंतलेल्या असतांना, रणशयाने दसुर् यांदा वेढा 

घालनू अझोव समदु्रकाठावरचं ह ेणकल्ल्याचं शहर णजंकून घेतलं. या पराजयाचा ओथमन सरकारला मोठा फटका 

बसला कारि अझोव हाती आल्यावर रणशयाला अझोव समदु्रातनू त्याला भूमधय सागरापयतं पोचण्याचा मागा 

खलुा झाला. १४५ वषा तालयात असलेलं अझोव ओथमन तकुांनी गमावलं हा त्यांच्यासाठी मोठा पराभव होता.  

रणशया… 

 इ.सन पवूा काळात, हजार वष,े कवटीतून पािी णपिार् या रानटी भटक्या जातींचा हा प्रदशे होता. या 

जमातीला पणहल्यांदा नागर स्वरुप णदलं ते रुररक या रुस नावाच्या कुटंुबातील परुुषाने. उत्तरेकडील वाररआग या 

नावाने ही जमात ओळखली जायची. ९ शतकाच्या मधयावर या रुररक परुुषाने रुस देशाचा पाया घातला. 

वसाहतीला सरुुवात केली. रुररकनंतर त्याचा मलुगा इगोर कारभार करु लागला. णकव ह ेराजधानीचं णठकाि झालं. 

इगोर वारला तेव्हा त्याची पत्नी ओल्गा णहने समथापिे कारभार चालवला. या ओल्गाने णििन धमा णस्वकारला. 

णहचा नातू व्लाणदणमर गादीवर आला आणि ११४७ मधे मोस्कवा ही राजधानी झाली. त्यानंतर रणशयाचं महत्वाचं 

णठकाि मॉस्को ह ेकायम झालं. अशा या रणशयाने पुढील शतकांमधे एक महत्त्वाची सत्ता म्हिनू ओळख णनमााि 

केली आणि जागणतक राजकारिात आपलं स्थान णनमााि केलं. या रुररक घराण्याला त्झार म्हिजेच कैसरचा 

अपभं्रश, ही मान्यता इव्हान चतथुाच्या काळात णमळाली. ओथमन वजीर सोकुल्लचुा व्होल्गा नदीचा जोड प्रकल्प 



यानेच धडुकावनू लावला होता. अशा या ५०० वषाात उदयाला आलेल्या रणशयाने ओझोव णकल्ला णजंकून 

ओथमन साम्राजयाला शह णदला.  

 

 

 

 
                                                                                                                  2020. 

अझोव समुद्र, काळ्या समुद्राला जोडिारा कचप जलप्रवाह. 

 



 
                                                                                                                             2020. 

काळ्या समुद्रातून बॉमफरस सामुद्रधुनीतून, मारमारा समुद्रातून ददपनेल्सच्या प्रवाहातून भूमध्य 

सगरातील नास्वक जलमागपवर हुकमत ठेवण्यासाठी सवप यरुोर् आस्ि आस्शया खंडातील राष्ट्ांची 

कायम मर्धाप झडत रास्हली. 

 

 

 सलुतान मसु्तफा णद्वतीयची णतसरी मोहीम णझटाची (आताच्या सणबायात) झाली. ही लढाई णतसा नदीच्या 

काठावर झाली. ११ सप्टेंबर १६९७ ला रणशया आणि पोलंडने एकत्र येऊन केलेल्या या लढाईत सलुतान मसु्तफा 

दारूि णद्वतीयचा पराभव झाला. हालसबगा फौजेने अचानक केलेला हल्ला या पराभवाला कारि ठरला. यात 

सलुतानाची २०,००० फौज मारली गेली. १०,००० फौज पाण्यात बडुली.  सलुतानाचा मखु्य वजीर एल्मास 

महमंद पाशा या यधुदात ठार झाला. एवढंच नव्ह ेतर सलुतानाचे दयु्यम ३ वजीर, जाणनसररजचे ३० आगासधुदा 

मारले गेले. सुलतानाच्या तळावर प्रचंड लटुालटू झाली. त्याचा मौल्यवान खणजनाच काय पि धवज आणि 

सलुतानाची णनशािीची मुद्राही लटुली गेली. एवढं प्रचंड नकुसान झाल्यावर साम्राजयाचं वैभवच मातीला णमळालं. 

ओथमन साम्राजयाने परत गतवैभव पाणहलंच नाही. या यधुदातील मोठी हानी म्हिजे हगंेरीवरची सत्ता सलुतानाच्या 

तालयातून कायमची गेली.  



या महायधुदानंतर २६ जानेवारी १६९९ या णदवशी, सणबायातील कालोणवचला इगं्लंड आणि हॉलंडच्या 

मधयस्थीने तह झाला. या तहानंतर नंतरच्या सलुतानांच्या धोरिांमधे खपू फरक झाला. आजवर णििन धमीयांना 

जी गलुामांसारखी वागिकू णमळत असे ती बंद झाली. त्यांना त्यांचे हक्क णमळायला लागले. यरुोणपयन दशेांकडून 

येिार् या राजदतूांना सन्मानाची वागिकू णमळायला लागली.  

  या लढाईनंतर सलुतानाने एक नवीन णनिाय घेतला. तो म्हिजे आपलं राजय लष्ट्करी णशपायांमधे वाटून 

दऊेन त्यांनाच आपल्या जहाणगरीचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी द्ायची.  त्याला णतमार हे नाव ह ेनाव होतं. 

पि तो प्रयोग फसला. 

याच काळात वजीर कोप्रलु्लवुर एक कौटंुणबक संकट आलं. त्याचा पतुण्या सलुतानाच्या जनानखान्यातील 

स्त्रीच्या पे्रमात पडला. कोप्रलु्लचु्या शत्रूंना ह ेकळल्यावर त्यांनी सुलतानाचे कान भरले. सलुतानाला ह ेकळल्यावर 

मोठाच गहजब झाला. सुलतानाने लगेच या दोन्ही प्रेणमकांना ठार करून टाकलं. कोप्रलु्लुलाही आपल्या या 

पतुण्याच्या प्रकरिाने राजीनामा द्ावा लागला. काही मणहन्यातच तोही मरि पावला. आता नवीन मखु्य वजीराची 

नेमिकू जाणनसररजच्याच सल्ल्याने होिार होती. 

कोप्रलु्लचु्या जागी सलुतान मसु्तफा णद्वतीयने आपला सेनापती फैझलु्लाच्या सांगण्यावरून मखु्य वजीर 

पदावर सन १७०२ मधे दल्तबान पाशाची नेमिकू केली. हा वजीर पिूापिे णनरक्षर होता, पि उत्तम योधदा होता. 

वजीरपदी आल्याबरोबर याने तकुी, णििन आणि जय ू णस्त्रयांच्या पेहरावाचा फतवा काढला. या त्याच्या 

णनिायामळेु सनातनी तकुा  खषू झाले. मग वजीराने कोप्रलु्ल ुघराण्याच्या दौलतीवर छापा घालनू ती हस्तगत केली. 

त्यानंतर तो रणशयाच्या स्वारीचा बेत आखायला लागला.  

पि त्याचवेळी मखु्य सेनापतीने णवरोध केल्यावरून, वजीर दल्तबान पाशाने सेनापती फैझलु्लाला ठार 

करण्यासाठी घरी बोलनू णवष द्ायचं कारस्थान केलं. पि हा कट आधीच उघडकीला आला त्यामळेु तो वाचला.  

सेनापती फैझलु्लाने सुलतान मसु्तफाला आपल्याणवरुधद झालेला हा सवा कट सांणगतला. सलुतान मुस्तफाने 

दल्तबानला दरबारात बोलावलं. त्याला कैद केलं आणि तीन णदवसांनी त्याला ठार केलं. हा वजीर मेला आणि 

पढुचा वजीर रामी पाशा झाला.  

कालोणवचच्या तहाच्या वेळी हा वजीर हजर होता. रामी पाशाने कारभार हाती घेतला पि काही 

णदवसांमधेच त्यालाही बंड करिार् या जाणनसररजचा सामना करावा टाकला. पगार थकलेल्या फौजेने हा बंडावा 

केला होता. णशवाय रामी पाशाची सेनापती फैझलु्लाशी असलेली मैत्री कुिालाच आवडली नव्हती. आिखी एक 

गोष्ट नागररकांच्या असंतोषाला कारि झाली होती. पणहल्या कोप्रलु्लु वजीराने सलुतानांना एणदनाच्या 

(एणद्रआनोपल) राजवाड्यात राहायला पाठवल्यापासनू नंतरचे सवा सुलतान णतथेच राहात होते. इस्तंबलूमधे 

कधीच आले नव्हते म्हिनू णचडलेले नागररकही या बंडाव्यात सामील झाल.े 

मग सवा बंडखोर जमाव एणद्रआनोपोलला गोळा झाला. शहरात आलेल्या या संतप्त जमावाला घाबरून 

सलुतान मसु्तफा चतथुा घाईघाईने आपल्या अहमंद या भावाकडे गेला. त्याला सलुतान होण्याची णवनंती केली. 



आपल्याजवळची णनशािीची राजमदु्रा त्याच्या हातात ठेवली. अशाररतीने अहमंद ततृीय अचानक सलुतान 

बनला. नंतर णचडलेल्या जमावाला शांत करण्यासाठी त्यांच्या मजीप्रमािे मफु्ती फैझलु्लाला मखु्य वजीर केलं.  

  दसुरे णदवशी सकाळी सुलतान अहमंद ततृीय एणद्रओनोपलच्या मणशदीत गेलेला असतांना बंडखोरांनी 

त्याच्याकडे नवीन वजीर मफु्तीच्या दहेदडंाची मागिी करत त्याला त्या लोकांसमोर आिण्याची सलुतानाला 

ताकीद णदली. त्यावर सुलतानाने मफु्तीला बंडखोरांच्या तालयात णदलं. तीन णदवस सेनापती मफु्ती फैझलु्ला 

बंडखोरांच्या तालयात होता. सलुतानाने मफु्तीला ठार मारण्याचा फतवा काढल्यावर बंडखोर जमावाने मफु्ती 

फैझलु्लाला एका घोडयावर मागे तोंड करून बसवलं, त्याची णधंड काढली आणि त्याचं मुंडकं उडवलं आणि मग 

जनतेने त्याच्या शररराचे अनेक तकुडे करुन हालहाल करुन ठार करण्यात आलं.  

ह ेसगळं एणद्रओनोपलला घडल्यावर नवीन सलुतान अहमंद कााँस्टंणटनोपलला राजधानीत परतला. णतथे 

त्याचा सत्ताग्रहिाचा, ओथमनची तलवार हाती घेण्याचा राजयाणभषेक समारंभ आयबु मणशदीत मोठ्या थाटात पार 

पडला. त्यानंतर आधीचा सलुतान मसु्तफा आणि त्याचे कुटंुणबय, सवा जनानखाना यांना णमरविकूीने अत्यंत 

अपमानास्पदररतीने णफरवण्यात आलं आणि मग सलुतान मसु्तफा आणि त्याचे चार मलुगे यांना कैदत टाकण्यात 

आलं. कैदते पडलेला सलुतान मसु्तफा काही मणहन्यातच मरि पावला. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



२३ वा सुलतान अहंमद तृतीय. जन्म ३० सप्टेंबर १६७३. मृ. १ जुलै १७३६. 

 महमंद चतथुा आणि गलुनशु सलुतानाचा हा मलुगा.  

 हा दसुरा मलुगा हा अहमंद ततृीय अचानक राजेपदी बसला. पि त्याचाही मकुुट पणहल्या सुलतानांप्रमािे 

णततकाच काटेरी होता. सन १७०३ मधे हा सलुतान बनला. याच्या कारकीदीपासून पढुील काही वषा वजीरपदाची 

नेमिकू अणस्थरतेत गेली. सतत नवीन वजीर नेमले गेले आणि काढले गेले. शेवटी १७११ सालामधे बेल्तंजी 

महमंद पाशा मखु्य वजीर म्हिनू नेमला गेला. त्याच्या नेमिकूीनंतर रणशयाच्या स्वारीवर सलुतान स्वत: मखु्य 

वजीरासह बाहेर पडला.  

ओथमन साम्राजयासाठी हे १८ वं शतक अनेक घडामोडींनी भरलेलं होतं. कधी णवजय कधी पराजय या 

मागााने ओथमन फौजांच्या लढाया चालचू होत्या. सन १७१०-११ मधे ओथमन फौजा रणशयाशी लढायला बाहेर 

पडल्या. प्रथु इथ ेदोन्ही फौजांची गाठ पडली. ह ेयधुद स्वीडनचा राजपतु्र चाल्सा बारावा याच्यामळेु घडून आलं 

होतं. स्वीडनचा राजा चाल्सा बारावा हा रणशयाबरोबरच्या पोल्टोवाच्या लढाईत जखमी झाला आणि ओथमन 

सलुतानाच्या आश्याला आला. त्याच्या आग्रहामुळे सलुतान अहमंद ततृीय, रणशयाशी लढायला तयार झाला. 

त्यावेळी मोल्दाणवया रणशयाच्या मदतीला गेला. रणशयाशी झालले्या या लढाईत रणशयाचा पराभव होत आला 

होता. तेव्हाच रणशयाच्या रािीने मोठी जडजवाणहराची लाच सलुतानाच्या वजीराकडे पोचवली. त्यामळेु वजीराने 

तह करून टाकला. वजीराचा हा लबाडीचा डाव उघड झाल्यावर सलुतानाने वजीराला काढून टाकलं आणि अली 

नावाचा नवीन मखु्य वजीरपदावर आला. प्रथु नदीच्या काठावर झालेल्या या लढाईने परत राजकारि बदललं.. 

 यात तकुांचा मोठा फायदा म्हिजे अझोव समदु्रावरचा अझोव णकल्ला आणि शहर रणशयाने परत केलं. 

त्याचबरोबर स्वीडनचा राजा चाल्सा बारावा याला स्वीडनला सुखरूप परत जाण्याची अटही रणशयाने कबूल केली. 

लगेच सन १७१४ मधे ऑणस्रया आणि व्हणेनसबरोबर ओथमन फौजांच्या लढाया झाल्या. सलुतान अहमंद 

ततृीयने आपल्या राजवटीत पणशायाचा पणिम भाग आपल्या साम्राजयाला जोडून घेतला. णचनी मातीच्या वस्तूंच्या 

उद्ोगांना त्याने खपू प्रोत्साहन णदलं. दशेाची आणथाक णस्थती सधुारली. ग्रीक प्रांत णतथल्याच लोकांनी चालवायची 

परवानगी णदली. हा महत्वाचा णनिाय होता.  

दसुरीकडे प्रथुला पिूा णवजय न णमळाल्याने, त्याचा बदला घयायला रणशयाची पावलं पडत होती. म्हिनू 

रणशयाकडून णवचारिा झाली तरी इगं्लंड आणि िान्स रणशयाच्या मदतीला गेले नाहीत. कारि रणशया बळावेल 

अशी त्यांना भीती वाटली.  

हा अहमदं सलुतान प्रचंड णवलासी होता. याचा काळ हा ट्यणुलप काळ म्हिनू ओळखला जातो. हा काळ 

सन १७१८ ला सरुू झाला आणि अपरॉन हणलल बंडानंतर म्हिजे इ. स. १८७६ मधे, अहमंद सलुतानाच्या 

पदच्यतुीनंतर संपला. या काळात ट्यणुलप फुलांचं प्रस्थ प्रचंड वाढलं. त्याला कारि होता तो सुलतानाचा वजीर 

नेवसरली दामाद इिाणहम पाशा. हा सलुतानाचा जावईच होता. या इिाणहम पाशाला या ट्यणुलप फुलांचं प्रचंड वेड 

होतं म्हिनू त्याने याची शेती करायला सरुूवात केली. याच्या जावयाने तर या फुलांच्या ४४ नवीन जाती णनमााि 



केल्या. ह ेट्यणुलप फुलांचं वेड दरबारी प्रणतणितांमधे पसरलं. रेशमी वस्त्रांवर, णचत्रांमधे सवात्र ट्यणुलप फुलं रंगवली 

जाऊ लागली. मग ते सामान्य लोकांच्या घराघरांमधेही णशरलं. अचानक झालेल्या या नवीन वेडामळेु जो तो 

शेतकरी ट्यणुलप फुलांचं पीक काढायला लागला. त्या फुलांचे बाजारात भाव प्रचंड वाढले. ट्यणुलप फुलं श्ीमंतीचं 

णवलासाचं एक प्रणतक बनलं. याच काळात बोरोक पधदतीच्या वास्त ूणनमााि झाल्या. सलुतान अहमंदने उभारलेलं 

कारंजं ह ेत्याचंच प्रणतक होतं. बोरोक शलद मळू िें च भाषेतून आला. बोरोक पधदतीत व्यस्त, असमतोल, पधदतीने 

बांधकाम केलं जात असे. 

दरबारात त्याने केलेल्या या सवा उधळपट्टीवर जनता नाराज झाली. पि त्यामळेुच याच्या आमदानीत 

णशल्प-णचत्र-वास्तकूलांना प्रोत्साहन णमळालं आणि सुदंर वास्तूंमळेु दशेाच्या सौंदयाात सुंदर भर पडली. याच्या 

कारकीदीत, इ. स. १७२८ मध ेकााँस्टंणटनोपलमधे हगंेरीच्या इिाणहम णमतफेररकाने पणहला छापखाना काढला.  पि 

तो छापील कागद बघून जनता खपू घाबरली.  

हळूहळू दशेाची जनता या उधळपट्टीवर नाराज होऊ लागली. २८ सप्टेंबर १७३० मधे त्या दशेाच्या नवीन 

रुज ू झालेल्या पधदतीप्रमािे जाणनसररजने उठाव केला. अरोना हणललच्या नेततृ्वाखाली सवा बंडखोर सैणनक 

राजवाड्यावर जमले. त्यांनी मखु्य वजीर दामाद इिाणहम पाशाच्या दहेदडंाची मागिी केली. त्याप्रमािे वजीराला 

गळा आवळून ठार करण्यात आलं. सलुतान अहमंद ततृीय पदच्यतु झाला. आपल्या पवूाजांप्रमािेच बंणदवासात 

पडला आणि ६ वषांनी कैदते असतांनाच मेला. णसंहासन सोडण्यापूवी याने आपला पतुण्या महमंदु प्रथमला 

तख्तावर बसवलं.   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



२४ वा सुलतान महंमुद प्रथम. जन्म. २ ऑगमट १६९६. मृ.१३ स्डसेंबर १७५४.  

मसु्तफा णद्वतीय आणि सल्हा सलुतान याचंा हा मलुगा.  

महमंदु प्रथम या बंडखोरांच्या परवानगीने सलुतान बन ू शकला पि त्याचं आयषु्ट्य बंडखोरांच्याच हाती 

होतं. या बंडखोरांवर ताबा णमळवायचं काम णक्रणमयाच्या खानच्या मदतीने शांत करण्यात आलं. त्यात बंडखोर 

हलीलला फाशी झाली आणि वातावरि थोडसं णनवळलं. पढुच्या २० वषांमधे महमंदु प्रथमने पणशाया यधुद, 

सफावीद पंथाची घसरि आणि १७३५ ते १७३९ पयतं चाललेलं रणशया ऑणस्रयाणवरुधद तकुी यधुद एवढ्या 

घटना पाणहल्या. ओथमन साम्राजय अथाातच मखु्य वजीर चालवत होता. इ. स. १७३६ सालात पणशायात 

नाणदरशहा सत्तते आला. अत्यंत पराक्रमी, धाडसी आणि शरू असा हा नाणदरशहा, दसुरा अलेक्झांडर-पणशायाचा 

नेपोणलयन आणि पणशायाची तलवार म्हिनू पणशायात नावाजला गेला. या नाणदरशहाने आपल्या मनगटाच्या 

जोरावर आजबूाजचू्या दशेांमधे धमुाकूळ घातला. सुरुवातीला सफाणवद राजवटीत शहाला सैन्य पुरवायचं काम 

याच्या नेततृ्वाखाली होत असे. 

सन १७४३मधे नाणदरशहाने ओथमन सलुतानाणवरूधद यधुद पकुारलं. पि त्याला णवजय णमळवता आला 

नाही. शेवटी १७४६-४७ मध े नाणदरशहाचा मानणसक तोल सटुला. तो वेड्यासारखा आपल्याच नागररकांना 

मारायला लागला. तेव्हा त्याच्या हाताखालच्या अणधकार् यांनी त्याचा खून केला. नाणदरशहा नावाच्या वादळाचा 

असा अंत झाला. (हाच नाणदरशहा यधुदासाठी झालेला आपला खचा वसलू करण्यासाठी भारतात येऊन इ. स. 

१७३९ मध े णदल्लीच्या मुघल पातशाहीचा थरकाप उडवनू गेला होता. त्यावेळी थोरले बाजीराव महाराष्ट्रात 

संभाजीपतु्र थोरल्या शाहूराजांच्या पदरी पेशवा होते आणि णदल्लीची पातशाही बाजीराव या नावालाही अशीच 

घाबरत होती.) 

इ. स. १७५४ मधे सलुतान महमंदु प्रथमचा आपल्या राजप्रासादातच मतृ्य ूझाला आणि त्याचा शहजादा 

अवघया तीन वषांसाठी सुलतान म्हिनू राणहला. त्याचं नाव होतं ओथमन ततृीय. ओथमनच्या पाठोपाठ आला तो 

मसु्तफा ततृीय. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



 २६ वा सुलतान मुमतफा तृतीय. जन्म. २८जानेवारी१७१७. मृ.२१ जानेवारी 

१७७४. 

 

अहमंद ततृीय आणि मेहरेुणन्नसा काणदन यांचा हा मलुगा.  

या सलुतानाचा मखु्य वजीर होता कोका रणजब पाशा. त्याने शेजारी दशेांशी संबंध सधुारण्याचं धोरि 

ठेवलं. या सलुतानाने आपला िें च अणधकार् याच्या सल्ल्यानसुार आपल्या लष्ट्करात मोठे बदल घडवले. नवीन 

अत्याधणुनक यधुदशसं्त्र आिली. लष्ट्करात मोठे बदल घडवले. आणि फौज समथा केली. नवीन धान्य गोदामं 

बांधली. देशात करवसलूीच्या अनेक सधुारिा केल्या. हा सलुतान अल्पजीवीच ठरला. २४ णडसेंबर १७७३ ला 

सलुतान मसु्तफा ततृीय, हृदयणवकाराच्या झटक्याने मरि पावला. यानंतर सुलतान बनला तो अलदलु हमीद. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



२७ वा सुलतान अब्दुल हमीद. जन्म २० माचप १७२५. मृ. ७ एस्प्रल १७८९. 

अहमंद ततृीय आणि शमी काणदन यांचा मलुगा. 

सलुतान अलदलु हमीद प्रथमच्या सत्ताकाळातच ओथमन साम्राजय, शेवटचे आचके दणे्याइतकं दबुाल 

झालं. सलुतान बनण्यापूवीचे णदवस यानेही तरंुुगवासातच काढले होते.  दबुाल सुलतान, दबुाल मखु्य वजीर आणि 

मोडकळीला आलेलं आणथाक, सामाणजक, चक्र यात गेल्या शंभर वषांपासनू खालावत जािारं णचत्र बदललं 

नव्हतं. हा सलुतान जेव्हा तरंुुगवासात होता, तेव्हा याच्या आईने याला उत्तम णशक्षि णदलं होतं. त्याला सलुेखन 

पधदत णशकवली होती. हा अत्यंत धाणमाक णवचारांचा होता. त्यामळेु दशेवासीय त्याला संत समजत होते.  सत्तेत 

आल्यावर याने नाणवक णशक्षिासाठी णशक्षि संस्था काढली. लष्ट्करात नावीन सधुारिा आिल्या. जाणनसरीत 

बदल घडवले. इ. स.१७८२ मधे कााँस्टंणटनोपलमधे मोठी आग लागली ती णवझवण्यासाठी सलुतानाने स्वत: लक्ष 

घातलं. उत्तम घोड्यांची पैदास करिं ही त्याची आवड होती.  

(या सलुतानाच्या आमदानीतच भारतातील मैसरूचा नबाब णटप ूसलुतान याने इ. स. १७८० मधे आपले ४ 

वकील कााँस्टंणटनोपलला पाठवले होते. णटप ूसलुतानला मैसरूच्या नबाबपदावर बसण्याची खणलफाकडून मान्यता 

आणि इगं्रजांणवरुधद लढण्यासाठी लष्ट्करी मदत हवी होती. नबाबपदाची मान्यता त्याला णमळाली पि लष्ट्करी 

मदतीची अपेक्षा पिूा होऊ शकली नाही. पि त्याच काळात रणशयाबरोबर झालेल्या यधुदात सलुतानाची फौज 

अडकलेली असल्यामळेु णटप ूसलुतानच्या वणकलांना यश आलं नाही.) 

त्यानंतर कुकक कैनारीचा तह २१ जलैु १७७४ ला पार पडला. हा दशेाला अधोगतीकडे नेिारा करार या 

अलदलु हमीद सलुतानाच्या काळात पार पडला. सलुतान अलदलु हमीदच्या कारकीदीत, रणशया आणि तुकांच्या 

मधे १७६८ पासनू चाललेल्या यधुदाचा सन २१ जलुै १७७४ ला शेवट जो झाला तो ओथमन साम्राजयावर 

पडलेला जबरदस्त घाव होता, जयातनू तकुांचं सावाभौमत्व लयाला गेलं. या पराभवामागची खरी सतू्रधार होती ती 

अत्यंत महत्वाकांक्षी, कुटील, रािी, द ग्रेट कॅथररन. रणशयाचा झार पीटर द थडा मरि पावल्यावर त्याची पत्नी 

कॅथररनने सवा सतू्र लगेच आपल्या हातात घेतली होती.  

ओथमन साम्राजयाच्या चररत्रात या कराराला एक फार मोठं महत्व आह.े इ. स. १२९९ ला 

अनातोणलयामध े ओथमनच्या रूपाने रुजलेलं तकुी साम्राजयाचं बीज पढुील प्रत्येक शतकात त्या घराण्यात 

जन्मलेल्या पराक्रमी वारसांमळेु वाढतच गेलं. हे सवा दहावा सुलतान सुलेमान द मॅणग्नणफसंटच्या काळापयंत 

चाललं. मग सागरालाही ओहोटी असते या न्यायाने ही उतरती कळा ओथमन साम्राजयाला लागली. णनयतीचाच 

तो खेळ असल्यामळेु पढुील णपढ्यांमधे पराक्रमी पुरूष जन्मलाच नाही. जे जन्मले ते व्यसनी णनघाले अथवा 

अल्पायषुी ठरले. त्यानंतर मोठ्या णचरेबंदी वाड्याचा एकेक णचरा ढासळायला लागावा तसा ओथमन साम्राजयाचा 

महाकाय आकार कमीकमी होऊ लागला.  

रणशयाची रािी कॅथररन द ग्रेटने ओथमन साम्राजयावर हा घाव घालायची रिनीती आखली. णतला णतच्या 

दशेाचं साम्राजयात रुपांतर करायचं होतं. सन १७६८ पासनू या दोन तगड्या दशेांच्यामधे झुंज सरुू झाली. त्याचा 



शेवट कुकुक कैनारर तहात झाला. तकुांच्या वतीने मसुलुजाद े महमंद पाशा आणि रणशया तफे त्यांचा सेनापती 

प्यतुोर रुमयोन्झी यांच्यात २१ जलैु १७७४ मधे हा करार झाला. ही लढाई कोईलझुाच्या रिांगिावर झाली. 

या यधुदाचे अनेक पररिाम झाले. णक्रणमया तकुांच्या पंजातनू स्वतंत्र झालं पि रणशयाचं मांडणलक झालं. 

वालाणकया आणि मोल्दोव तकुांकडे राणहलं पि या दोन णठकािच्या णििनांच्या संरक्षिाचे हक्क रणशयाकडे 

राणहले. त्याणनणमत्ताने तुकांच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याची संधी रणशयाला णमळाली.  अझोवावर रणशयाने 

हुकमत हस्तगत केली. त्यामळेु अझोव समदु्रातनू काळा समदु्र आणि भमूधय सागराचा जलमागा रणशयाला खलुा 

झाला. ओथमन साम्राजयांचा या दोन जलमागाावरचा ताबा संपला. रणशयाची जहाजं आता या काळा समदु्र, भमूधय 

समदु्र आणि बॉस्फरस आणि ददानेल्स या सामदु्रधनुीतनू जाऊ शकिार होती. कााँस्टंणटनोपलमधे णििन चचा 

उभारण्याची सवलत रणशयाला णमळाली. सुलतान ओहाानपासनू, १३ व्या शतकाच्या सरुूवातीपासनू णििनांचं जे 

इस्लामीकरि सरुू झालं होतं आणि जी गलुामांची वागिकू णििनांना णमळत होती ते णदवस संपले. रणशया स्वतंत्र, 

समथा, सावाभौमाकडे वाटचाल करिारा झाला. त्याचवेळी ओथमन साम्राजय णनस्तेज व्हायला लागलं. १३०० 

सालापासनू १७७४ सालापयंत, ५७५ वषे सवाश्ेि असिारी ओथमन सत्ता णवलयाला जाऊ लागली. साम्राजयाचा 

घसरिीचा काळ जोरात जवळ येऊ लागला.  

कुकक कैनारी तहाने रणशयाला ओथमन साम्राजयातील चचामधे हस्तक्षेप करायला णमळाल्यावर रणशयाने 

त्या संधीचा परेुपरु फायदा घेतला. त्याचा अणतरेक इतका झाला की सलुतान अलदलु हमीदने रणशयावर परत एकदा 

१७८७ मधे आक्रमि केलं. ऑणस्रयाने रणशयाशी हातणमळविी केली. परत एकदा रणशया-तकुी फौजा एकमकेांना 

णभडल्या. ६ णडसेंबर १७८८ या णदवशी चाकोव्ह रणशयाने णजंकलं. पि त्यातील सवा नागररक कापनू काढले. 

णकलबना इथे तुकी फौजेचा सपशेल पराभव झाला. ह्या भयंकर नरसंहाराने व्यणथत झालेला हा अलदलु हणमद 

सलुतान ४ मणहन्यात मरि पावला.  

सन १७८९ मधे हृदयणवकाराच्या दखुण्याने हा अलदलु हमीद सलुतान वयाच्या ६४ व्या वषी मरि पावला. 

इस्तंबलूच्या फत्त ेमणशदीत त्याचा दफनणवधी झाला. त्याच्या जागी आला तो सणलम ततृीय. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



२८ वा सुलतान. सस्लम तृतीय. जन्म २४ स्डसेंबर १७६१. मृ. २८ जुलै १८०८. 

 

मसु्तफा ततृीय आणि णमहररसवा सलुतान याचंा मलुगा. 

एकोिीसावं शतक उजाडलं ते वेगळ्याच घटनांची माणलका घेऊन. आजपयंत ओथमन साम्राजयामळेु 

घडत गेलेल्या सवा राजकीय, सामाणजक आणि धाणमाक णवश्वात जी सरणमसळ होत गेली होती णतचे दषु्ट्पररिाम 

आता णदस ूलागले होते. प्रचंड मोठ्या झालेल्या साम्राजयाच्या डोलार् यामळेुही अनेक गैर मागांना फाटे फुटले होते. 

जबरदस्तीने केलेल्या धमांतरामळेु, त्यांच्यात झालेल्या णववाहांमळेु, सुलतानांनी आिलेल्या परदेशातील राण्यांमळेु 

णनखळ तुकीचंी संख्या खूप कमी झाली होती. जाणनसररजचं सामथ्या वाढण्यामळेु, दबुाल सलुतानांमळेु आणि 

कारभारावर वचक नसलेल्या मखु्य वजीरांमळेु साम्राजयाचं तारू भरकटायला लागलं होतं. तशातच यरुोणपयन 

राष्ट्रांमध ेवैचाररक, शैक्षणिक, वैज्ञाणनक, औद्ोणगक क्रांतीमय सधुाररत बदलांमुळे आपि या सवा क्षेत्रात फार मागे 

आहोत याची ओथमन साम्राजयातील णवचारवंतांना हळूहळू जािीव व्हायला लागली होती. त्यातनूच काही 

णवचारवंत एकत्र येऊन आपली राजसत्ता याला कारि आह ेया णनष्ट्कषााला आली होती. मरत चाललेल्या दशेाला 

वाचवायचं असेल तर युरोपातील वैज्ञाणनक आणि शैक्षणिक बदल आपल्याकडेही आले पाणहजेत ह ेणवचारमंथन 

व्हायला लागलं होतं. जेव्हा ओथमन सैन्य पढुारलेल्या दशेांमधे लढायला जात असे तेव्हा त्या सैन्यांची णशस्त, 

गिवेश, मोकळे णवचार यांचा प्रभाव या सैणनकांवर पडत असे. त्यामळेु त्यांच्या मानणसकतेतही बदलाची गरज 

जािवायला लागली होती. या सवा णवचारवंतांना आणि लष्ट्कराला णदसत होती ती िें च राजयक्रांती. नेपोणलयन या 

उगवत्या तार् याने िान्समधे त्यांच्यासमोर क्रांतीचा आदशा णनमााि केला होता. िान्समधील राजघराि ंजर मोडू 

शकतं तर आपल्या ओथमन घराण्याचाही बदल घडवायला लागेल असं साम्राजयातील प्रभावी णवचारवंतांना 

वाटायला लगलं होतं. लोकांचा णवरोध आणि बदलती मानणसकता लक्षात घेऊन सुलतानांनीही थोडेफार बदल 

घडवायला सरुूवात केली. पि आपली शक्ती कमी होिार ह ेलक्षात आलेली जाणनसररज फौज नवीन णवचारांना 

सपाटून णवरोध करायला लागली. त्यामळेु दशेाचं प्रगतीचं गाडं पढुे हलेना. मखु्य वजीराचीही या जाणनसररजला 

साथ होती.  

१९ व्या शतकाची सुरूवात अशा णस्थत्यंतराने सुरू झाली होती.  

१९ व्या शतकाच्या सरुूवातीला चारच दशे महत्त्वाच्या महाशक्ती होत्या. रणशया, िान्स, इगं्लंड आणि 

ऑणस्रया.  प्रणशया अजनू दसुर् या क्रमांकावर होता आणि इटाली बाल्यावस्थेत होता. िान्सच्या नेपोणलयन 

बोनापाटाने ओथमन तकुी तरूिांना एक क्रांतीचं स्वप्न णदलं होतं. त्यामळेु िें चांबद्दल त्यांच्या मनात णवलक्षि 

आदर णनमााि झाला होता. सलुतानशाहीमळेु आपल्या पायात सधुारिांच्या आणि वैचाररक स्वातंत्र्याच्या बेड्या 

पडल्या आहते याची जािीव दशेातील णवचारवंतांना व्हायला लागली होती. छापखान्यात छापले गेलेले नवीन 

णवचार तरुिांपयंत पोचायला लागले होते. त्यामळेु णवद्ालयीन सामान्य तरुिांनाही नवीन णवचार, कळायला 

लागले होते.  



नवीन आलेल्या सणलम ततृीय सलुतानाने या वास्तवाची दखल घेतली. त्याने आपल्या दशेाचा कारभार 

सटुसटुीत करण्यासाठी ओथमन साम्राजयातील प्रदशेांचे तीन भाग वेगवेगळे केले. प्रत्येक प्रांतावर एक अणधकारी 

नेमला. त्याला पाशा ही पदवी णदली. त्याच्या हाताखाली तीन अणधकारी णदले. आणशया युरोप आणि आणिका 

खंडात असिारे प्रांत जे तयार झाले ते २६ प्रांत होते, आणि १२६ णजल्ह ेहोते. लष्ट्करात पगारी आणि णबनपगारी 

फौज णनमााि केली. िें च धतीवर नवीन सैणनकांचीही भरती केली. या फौजेला णनझाम-ऐ-झणदद या नावाने 

ओळखलं जाऊ लागलं. या सवा सधुारिांसाठी िें च अणधकार् यांचा सल्ला घेतला गेला. िें च राजदतू सबाणस्तणन 

हा सलुतानाचा मखु्य सल्लागार होता. यामळेु दशेावर सुलतानावर, वजीरावर एकेकाळी सत्ता गाजविारी 

जाणनसररज फौज एकदम शणक्तहीन बनली. सलुतानाने मखु्य वजीराची कारभारातील ताकदही कमी केली. 

दशेातील सरंजामशाही मोडून काढली. जमीन कसिार् या मािसाचा मतृ्य ूझाला की ती जमीन सरकारजमा होऊ 

लागली. सारा वसूलीसाठी वेगळेच अणधकारी नेमले गेले. दर ३ वषांनी नवीन सभेुदारांची नेमिकू व्हायला 

लागली. यामळेु सभेुदारांचे पंख कापले गेले. प्राथणमक शाळा, महाणवद्ालये, छापखाने यांना प्रोत्साहन णदलं. मखु्य 

वजीराची ताकद कमी करण्यासाठी मखु्यमंत्र्याला कारभारात जबाबदार धरलं जाऊ लागलं. त्यामळेु मखु्यमंत्री 

सक्षम झाला. सलुतानाचे हुकूम न पाळिारे गव्हनासा सलुतानाच्या पाळतीमळेु जबाबदारीने वाग ूलागले. या सवा 

सधुारिांचा एकच पररिाम झाला.  

तो म्हिजे सणलम ततृीयला ठार मारण्यात आलं. जाणनसरीजच्या सामथ्यााला लगाम लाविार् या सणलम 

ततृीयच्या णवरूधद जाणनसरी फौज लागली तेव्हा सणलम जीव वाचवण्यासाठी टोपकप्प राजवाड्यात पळून आला 

णतथ ेशहजादा मसु्तफा उभाच होता. सणलम ततृीयने णवष णपऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. पि मसु्तफाने 

त्याला वाचवलं. सणलम ततृीयच्या या पदच्यतुीची माणहती कळल्यावर त्याचा पाठीराखा, मसु्तफा बैरखदार 

नावाच्या सेनाणधकार् यांने फौज जमवनू राजवाड्यावर हल्ला केला. त्यानंतर मसु्तफाने सणलम तणृतयला आणि 

त्याच्या भावाला महमंदुला ठार केलं, फौजेला सणलमचं शव दाखवण्यात आलं. आणि मसु्तफा चतथुा सलुतान 

बनला. मसु्तफानेच एकदा सलुतान सणलमला वाचवलं आणि मग त्यानेच ठारही केलं.  

सणलम ठार झाला. त्याचं दफन इस्तंबलूमधेच लालेणल मणशदीत झालं. त्याच्याबरोबर त्याने केलेल्या 

सधुारिांचाही शेवट झाला. आजवर क्रौया, खनू, या मागााने जािारे तुका  अजनूही बदल घडवायच्या मानणसकतेला 

पोचले नव्हते. त्यांच्या वैचाररक बदल झाला नव्हता. नव्या यगुाचे नवीन वारे त्यांच्यापयंत पोचलेच नव्हते.  

सलुतान सणलम ततृीयनंतर सलुतान बनला तो मसु्तफा चतथुा. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 



२९ वा सुलतान मुमतफा चतुथप. जन्म. ८ सप्टेंबर १७७९. मृ.११ नोव्हेंबर १८०८. 

 

अलदलु हमीद आणि णसनेपरवर याचंा मलुगा.  

हा शहजादा सुलतानपदावर एकच वषा णटकला. मसु्तफाने सणलम आणि त्याचा सख्खा भाऊ महमंद 

णद्वतीयला राजवाड्यात ठार केलं होतं. पि महमंद णद्वतीय णजवंत राणहला होता कारि राजवाड्यातील 

हमामखान्यातील, न्हािीघराच्या शेगडीत तो लपून बसला होता. बाहरेची दगंल शांत झाल्यावर तो बाहेर आला. 

त्याने आपला वारसा हक्क शाणबत केला, जाणनसरी फौजेच्या मदतीने सलुतान बनलेल्या मसु्तफाला काढून 

टाकण्यात आलं. आपल्या इतर पवूाजांप्रमािेच खून होऊन तो जग सोडून णनघून गेला.  

मग सन १८०८ मधे सलुतान बनला तो महमंदु णद्वतीय.  

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



३० वा सुलतान महंमुद स्ितीय. जन्म. २३ जुलै. १७८५. मृ. १ जुलै १८३९. 

  

अलदलु हमीद प्रथम आणि नक्शणदल सलुतानाचा हा मलुगा. टोकाप्प राजवाड्यात याचा जन्म 

झाला. 

महमंदु णद्वतीयचं सलुतान बनिं हा एक णनयतीचा णचत्तथरारक खेळ होता. जाणनसररज सैणनकांनी सणलम 

ततृीयला आणि महमंद णद्वतीयला ठार केलं. पि महंमदु णजवंत होता. त्याची आई नक्षणदल वाणलद सुलतानाने 

महमंदुला वाचवलं आणि न्हािीघराच्या पािी तापवण्याच्या शेगडीत लपवनू ठेवलं. जाणनसररजचे बंडखोर णनघून 

गेल्यावर महमंदु णद्वतीय सुलतानला म्हिनू घोणषत करण्यात आलं. त्याला वाचवण्यात जो प्रमखु होता तो मसु्तफा 

पाशा मखु्य वजीर म्हिून णनयकु्त झाला. या सुलतानाच्या कारकीदीत ओथमन साम्राजयात आणि त्याच्या शेजारील 

यरुोणपयन दशेांमधे अनेक पररवतानं घ़डली.  

िान्समधील राजयक्रांतीनंतर आधीच्या शतकापासून चाल ू झालेला हा काळ यरुोपात नेपोणलयनच्या 

तडाखेबाज णवजयांच्या माणलकांचा होता. यरुोपातील सगळं राजकारि नेपोणलयन बोनापाटा आपल्या मठुीत घेऊन 

नाचवत होता. त्याचं रणशयाशी यधुद चाल ू होतं. इ. स. १८०८ च्या काळात या वेळी युरोणपयन राजकारिात 

िान्समधल्या नेरमन नदीच्या काठावर, णटलणसत झालेला तह, सत्तचेा लंबक परत हलवनू गेला. त्यामळेु रणशया 

आणि िान्समधे चाललेलं यधुद थांबलं. नेपोणलयनने णजंकलेल्या प्रदशेाचे तीन भाग केले त्यावरही या णटलणसत 

करारातनू मान्यता णमळाली. रणशयाला यधुदात मदत करिं आणि रणशयाने िान्सला मदत करिं ह े या कराराने 

नक्की झालं. ह ेकरार दोन वेळा झाले. ७ जलैु १८०७ मधे रणशयाचा झार अलेक्झांडर प्रथम बरोबर, पणहला रणशया 

आणि िान्समधे. ९ जलैु १८०७ मध ेदसुरा प्रणशया आणि िान्समधे.  

महमंदु णद्वतीय सलुतान बनला तेव्हा नेपोणलयन ऐन पराक्रमाने चमकत होता. नेपोणलयन दहुरेी खेळ खेळत 

होता. एणककडे रणशयाला कमकुवत करण्याचा डाव होता आणि दसुरीकडे ऑणस्रयाशी ओथमन साम्राजय वाटून 

घेण्याची लालचू दाखवनू स्वत: ससलतानाशी चाललेलं यधुआद लांबवत बसला होता. पि नेपोणलयनला परुुन 

उरला तो इगं्लंडचा परराष्ट्र राजदतू, मतु्सद्दी कॅणनंग.. त्याने नेपोणलयनचा दटुप्पीपिा उघड करत नवीन करार 

अंमलात आिला तो बखुारेस्टचा इ. स. १८१२ मध ेघडून आलेला करार. युरोपवर नेपोणलयनच्या ग्राँड आमीने 

दरारा णनमााि केला होता. त्याच्या आग्रहामळेु रणशयाने तकुांशी १८१२ मधे बखुारेस्ट तह केला. तकुांना सगळा 

मलुखु परत केला. पि वालाणकया आणि मोलणदणवया णदले नाहीत. इगं्लंडने नेपोणलयनचा पराभव केल्यावर महमंद 

अली पाशा वजीराने १८१३ मधे मक्का आणि मणदना परत णजंकून घेतलं. इ. स. १८१५ मधे िान्सचं नेपोणलयन 

नावाचं वादळ शांत झालं.  

नेपोणलयनमळेु घडलेल्या, यरुोणपयन णवश्वाला णवस्कटून टाकिार् या लढायांमळेु कारि ठरलेला सन 

१८१४-१५ सालचा, रणशया-प्रणशया-ऑणस्रया आणि इगं्लंड या प्रमखु महासत्तांमधे णव्हएन्ना करार पार पडला. 

ऑणस्रयाचे यवुराज आणि परराष्ट्रमंत्री, क्लेमेन मेटेरणनच यांच्या पढुाकाराखाली झालेला हा करार यरुोपसाठी 



अत्यंत महत्चाचा होता. युरोपात शांतता नांदावी म्हिून बॉस्फरस सामदु्रधनुी यधुदनौकांसाठी वापरिं बंद करण्याचा 

णनिाय णव्हएन्नात भरलेल्या महासत्तांच्या पररषदते घेण्यात आला. हा इ. स. १८१५ चा णव्हएन्ना करार, 

भणवष्ट्यातील जग बदलून टाकिार् या बदलांची नांदी म्हिनू गाजला. िान्सच्या वाढत्या आक्रमिांवर आवर 

घालिं, युरोपातील दशेांमधे सत्तेचा समतोल ठेविं हा या कराराचा मखु्य उद्देश होता. णव्हएन्ना करारात आिखी 

एक महत्वाचा णनिाय घेण्यात आला तो म्हिजे, नेपोणलयनमळेु झालेल्या लढायांमधल्या सवा दशेांच्या सीमांच्या 

रेषा पूवावत करण्यात आल्या.  

          १९ व्या शतकाची ओथमन साम्राजयाच्या इणतहासात नोंद आह े ती “तांणझमात” म्हिजे पुनरुत्थानाचा 

काळ अशी, जयामळेु ओथमन तकुांच्या वैचाररक परुोगामी पधदतीची लक्षिं णदस ू लागली. पुरातन, पारंपाररक 

सलुतानी एकाणधकारशाहीचे दगुुाि जनतेच्या, णवचारवंतांच्या, परुोगामी णवचारसरिीच्या लोकांना णदसायला 

लागले आणि त्यातून त्यांनी तो मागा टाकून प्रजासत्ताक या नव्या संसदीय मागााची णनवड केली. हा काळ इ. स. 

१८३० पासनू सरुू झाला.  

पि या काळात सलुतान महमंदु णद्वतीयला अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. तो मागा 

खाचखळग्यांचा होता. याच्याच काळात ओथमन सत्तखेाली असलेले दशे स्वतंत्र व्हायला लागले. सन १८२१ 

पासनू ग्रीकांची स्वतंत्र होण्यासाठी चळवळ सरुू झाली होती. त्या मागे रणशयाची णचथाविी होती. ग्रीसची ही 

चळवळ मोडून काढायला सलुतान महमंदु णद्वतीयने इणजप्तचा गव्हनार महमंद अली पाशाला मदतीला बोलावलं. 

त्यात मोठा नरसंहार झाला पि काही भाग सलुतानाकडे राणहला. त्याचवेळी रणशया, इगं्लंड आणि िें च युधदनौका 

ओथमन इणजप्तच्या नाणवक दलाशी लढण्यात उतरल्या. त्या झगड्यात ओथमन नाणवक दलाचा नवररनो 

उपसागरात परुता पराभव झाला. या लढ्यात ग्रीसला स्वातंत्र्य णमळालं.  

त्याआधी महमंदु णद्वतीय सलुतानाने ग्रीसच्या लढाईत मदत केल्यास, इणजप्तचा सभेुदार महमंदु अली 

पाशाला णसररयाचा आणि तातासचाही सुभेदार करण्याचं कबूल केलं होतं. त्यासाठी गव्हनार महमंद अली पाशाचा 

मलुगा सलुतानाच्या मदतीलाही गेला होता. पि ग्रीसशी लढाई संपल्यावर सलुतानाने णसररयाचं सुभेदारपद 

नाकारलं तेव्हा संतापलेल्या पाशाने मलुाला बरोबर घेऊन स्वत:च णसररयावर हल्ला केला. सन १८३२ मध े

कोनयामधे ओथमन फौजेचा धवु्वा उडवला आणि महमंदु पाशाच्या फौजा जेव्हा कााँस्टंणटनोपलवर चालून यायला 

लागल्या तेव्हा सलुतान महमंदु णद्वतीयने इगं्लंडची मदत माणगतली. पि इगं्लंडचा णमत्र िान्स, ग्रीसला मदत करत 

असल्यामळेु इगं्लंडने मदत णदली नाही. त्यामळेु सुलतानाने रणशयाकडे मदतीची याचना केली. धतूा रणशयाने ही 

सवुिासंधी गमावली नाही. रणशयाच्या फौजा सुलतानाच्या मदतीला गेल्या. त्याणनणमत्ताने रणशयाच्या युधदनौका 

बॉस्फरस सामदु्रधनुीतून प्रवास करायला मोकळ्या झाल्या. सलुतानाला रणशयाने आपलं नाणवक दल लगेच 

मदतीला पाठवलं. सलुतान महमंदु णद्वतीयने णसररयावर हल्ला केला पि २४ जलैु १८३९ मध े सलुतानाच्या 

फौजांचा णनझीप इथ ेपराभव झाला. महमंद अली पाशाचा सडू उगवायच्या भावनेतनू महमंदु णद्वतीय सलुतानाने 

णसररयावर हल्ला करण्यासाठी फौजा पाठवल्या पि त्यात ओथमन फौजांचा पराभव झाला. आता रणशया बळावेल 



या भीतीने इगं्लंड आणि िान्सने णसररया रणशयाला देऊन यधुदसमाप्ती घडवनू आिली. हा तह कणताबामधे झाला. 

या काळात युरोपातील सत्तेच्या तराजचूी पारडी सतत खालीवर होत राणहली.  

ग्रीसच्या पाठोपाठ ग्रीसप्रमािेच िान्सच्या मदतीने अल्जेररयाही स्वतंत्र झाला.  

या लढायांच्या पराभवातून सलुतान महमंदु णद्वतीय एकच धडा णशकला. तो म्हिजे लष्ट्कर आणि 

राजयकारभारात नवसधुारिा करण्याची वेळ जवळ आली आह े याची त्याला जािीव झाली. आपलं लष्ट्कर 

सामथ्यावान करण्यासाठी त्याने जहाणगरदारांकडून येिारी फौजेची मदत घेिं बंद केलं. कारि त्यात वाट्टेल त्या 

णशपायांचा भरिा असे. त्यासाठी सलुतानाने लष्ट्करी णशक्षिासाठी नवीन शाळा उघडल्या. आपल्या 

अणधकार् यांसाठी प्रणशयाहून लष्ट्करी अणधकारी आमंणत्रत केले. आपल्या लष्ट्करी अणधकार् यांना प्रणशक्षिासाठी 

इगं्लंडमधे पाठवलं.  

त्याचा सवाात धाडसी णनिाय होता तो संपिूा जाणनसरीजचंच उच्चाटन करून टाकिे. या णनिायामळेु 

ओथमन तकुांच्या प्रगतीचा, आधणुनकीकरिाचा मागा मोकळा होिार होता. हा णनिाय सलुतानाने १६ जनू १८२६ 

मधे अंमलात आिला. या णदवशी १४,००० प्रणशणक्षत फौजेसकट सुलतानाने जाणनसररज फौजेवर हल्ला केला. 

त्यामळेु जाणनसररज फौज संपषु्टात आली. त्यात सल्लागार होता तो इणजप्तचा महमंद अली पाशा. सुलतान महमंदु 

णद्वतीयने जाणनसररजला संपवण्यासाठी नवीन फौज उभारली. णतला कवायती णशक्षि णदलं गेलं. जनतेसाठी 

यरुोणपयन राहिीचा परुस्कार केला. सलुतान महमंदु णद्वतीयला तकुी णवचार, राहिी आवडत नसे. म्हिनू त्याने 

आपल्या जनतेसाठी युरोणपयन राहिीचा पुरस्कार केला. त्यामळेु यरुोणपयन पधदतीचा पोशाख जनतेत लोकणप्रय 

होऊ लागला. ओथमन साम्राजयातील तांणझमातची म्हिजे आधणुनकीकरिाची ती पहाट होती. सलुतानाने सरकारी 

कमाचार् यांना प्रणशक्षि द्ायला सुरूवात केली. त्यांचे पगार वाढवले. सारावसलुीत नवीन सधुारिा आिल्या. 

साम्राजयाच्या प्रांतीक गव्हनारांना देहांताच्या णशके्षचा जो अणधकार होता, तो काढून घेतला गेला. या सवा 

सधुारिांमळेु मधयवती कें णद्रय सत्ता सामथ्यावान ठरली.  

सामाणजक सधुारिा घडवनू आिण्यासाठी सलुतानाने दशेात प्राथणमक शाळा सरुू केल्या, आपल्या 

दशेातील हुशार मलुांना युरोणपयन णशक्षिासाठी परदशेात पाठवलं. जनुाट सनातनी णवचारांच्या दशेातील सलुतान 

महमंद णद्वतीयच ंह ेधडाडीचं पाऊल होतं. त्याची आिखी एक सधुारिा म्हिजे तीरंदाजी कलेला त्याने णदलेलं 

प्रोत्साहन. आपल्या दशेातील मसु्तफा कानी या तीरंदाज पटुला तीरंदाजीवर पसु्तक णलहायला सांणगतलं 

इ. स. १८३९ मधे सलुतान महमंद णद्वतीयचा क्षयाने मतृ्य ूझाला. णनणजब इथला ओथमन तकुी फौजेचा 

झालेला पराभव सलुतानाच्या कानावर पोचण्यापवूीच सलुतान महमंदु मरि पावला होता. पढुचा सलुतान बनला 

तो त्याचा मलुगा अलदलु मजीद. हा नवीन सुलतान आला तेव्हा १९ व्या शतकाच्या या पणहल्या ४० वषांमध े

यरुोणपयन खंडावर अनेक लढाया आणि करारांनी वेग घेतला होता.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -- - - - - - -- - - - -  

 

 



३१ वा सुलतान. अब्दुल मस्जद. जन्म २५ एस्प्रल १८२३. मृ. २५ नोव्हेंबर 

१८६१.  

 

महमंद णद्वतीय आणि बझेमाइलान सलुतानचा हा मलुगा. 

अलदलु मजीद ना कसलेला योधदा होता, ना उत्तम प्रशासक. याचं णशक्षि परदशेात झालं होतं. हा सलुतान 

िें च भाषा सफाईदारपिे बोलत असे. साम्राजय उतरिीला लावायचं असेल तर जयांच्यामळेु उतरिीला वेग येईल 

अशा योग्यतेचा होता. मात्र त्याचे तीन प्रशासक रणशद पाशा, फौद पाशा, आणि अली पाशा ह े सधुारिावादी 

णवचारांचे आणि मोठ्या कतृात्वाचे होते. पनुणनामाािाच्या काळात ओथमन साम्राजयाला यांचीच गरज होती. रणशद 

पाशाला णिटीश राजदतू स्रॅटफोडा कॅणनंग याचा सल्ला आणि मागादशान णमळत गेलं. कॅणनंगने खपू सधुारिा 

आिल्या. त्यात णििन मसुलमान भेद केला नाही. 

जॉन रसेल हा १८४६ ते ५२ या कालात इगं्लंडचा पंतप्रधान णव्हक्टोररयाच्या काळातील होता. त्याने 

ओथमन साम्राजयाचं विान “अंथरूिाला णखळलेला रुग़्” अशी संभावना केली होती.  

ओथमन साम्राजयातील तांझीमात काळ धरला जातो तो सन १८३० पासनू सरुू झाला आणि १८७६ 

सालापयंत चालला. घसरिीला लागलेलं साम्राजय सावरिं, आकंुचत पावत चाललेल्या सीमा परत णवस्तारिं, 

औद्ोणगक क्रांतीचा पाया रोविं, खणजन्यातील सतत होिारी तटू भरून काढिं आणि सतत होिारे यधुद पराभव 

थांबविं या सवासंाठी ह्या काळाची णनतांत आवश्यकता होती. त्या गरजांप्रमािे धोरिं आखली गेली आणि 

अंमलात आिली गेली तो काळ म्हिजे तांझीमात काळ. या सवा सधुारिांवर िान्सच्या णवचारांचा प्रभाव होता. 

या सवामंळेु पारंपाररक कट्टरवाद्ांचा काळ संपत आला.  

सलुतान अलदलु मजीदने ३ नोव्हेंबर १८३९ या णदवशी खास फमाान काढून राष्ट्राची पनुबाधंिी करायचं 

ठरवलं. त्यात रणशद पाशा, फौद पाशा, आणि अली पाशा या णतघांनी सधुारिांचा सपाटा लावला. पि त्याला मतूा 

आणि अणधकृत स्वरूप सुलतान अलदलु मजीदच्या फमाानाने णमळालं. पणहल्या प्रथम साम्राजयासाठी राष्ट्रगीत 

रचलं गेलं आणि राष्ट्रधवज तयार झाला.  

यातील मोठ्या सधुारिा म्हिजे १. दशेातील सवा मणुस्लम आणि मणुस्लमेतर नागररकांना समान हक्क 

णमळाले. २. करप्रिालीतही समानता आली. ३. णििनांना करसवलती णमळाल्या. ४. मदरशातील धाणमाक णशक्षि 

बंद झालं. ५. नवीन प्राथणमक शाळा, कॉलेजं णनघाली. ६. व्यापाराला चालना णमळावी म्हिनू उद्ोगांच्या आड 

येिारे कायद्ाचे अडसर दरू करण्यात आले. ७. यरुोणपयन णशक्षिप्रिाली उचलली. ८. दशेातील नागररकांना 

वैचाररक स्वातंत्र्य णमळालं. यरुोपातील नवणवचारांचा प्रभाव नवीन णपढीवर पडायला लागला. ९. तकुी फौजांचा 

यरुोणपयन सैन्याशी संपका  आल्यामळेु त्यांच्या णशस्तीची, णशस्तशीर हालचालींचा फायदा तकुी फौजेला कळायला 

लागला. १०. अत्याधणुनक यधुदसाणहत्याने यरुोणपयन सेना णजंकतात ह े लक्षात आल्यामळेु त्या शस्त्रांची गरज 

सैन्याला भासायला लागली. ११. लष्ट्करासाठीही नवीन कायद े णनघाले. त्यातनू लष्ट्करी अणधकार् यांमधेही बदल 



झाले. १२. नवीन न्यायालये, वकील, न्यायमतूी तयार झाले. १३.  त्यांच्या आचार णवचारच नव्ह े तर राहिी, 

वेषभषेूचाही प्रभाव नव्या णपढीवर पडायला लागला. १४. मसुलमानांनी णििन धमा स्वीकारिं णशके्षला पात्र राणहलं 

नाही. असे अनेक बदल सरकारात झाले. या नवीन सधुारिांचा तरूि वगाावर मोठा प्रभाव पडला. १५. याच 

काळात पोस्ट ऑणफसांची णनणमाती झाली. १६. कागदी नोटांचं चलन सन १८४० मधे चलनात आलं. १७. 

णदवािी गुन्हगेारीसाठी नवीन कायद ेतयार झाले. १८. सन १८४४ मधे जनगिना प्रथमच घेतली गेली. पि त्यात 

णस्त्रयांचा समावेश नव्हता. १९. प्रत्येक नागररकाला ओळखपत्रांची सक्ती करण्यात आली. २० गलुाम आणि 

गलुामांचे णवक्री बाजार बंद करण्यात आले.  या सवा सधुारिांमळेु ओथमन साम्राजयाची संसदीय राजयपधदतीकडे 

वाटचाल सरुू झाली.  

त्यातनू यंग टका  नावाचा तरूि वगा तयार झाला. एवढ्या सवलती आणि एवढ्या सधुारिा केल्यावरही 

तांझीमातचं, नवयगुाचं स्वप्न सत्यात उतरलं नाही. जनतेची मानणसकता अजनू तयार झाली नव्हती. त्यामळेु प्रगती 

भराभर झाली नाही.  

सलुतान अलदलु मणजदच्या कारकीदीतील सवाात मोठी घटना म्हिजे यरुोपात इ. स. १८४८ मधे 

यरुोपातील ५० दशेांमधे घडून आलेली क्रांती. ही क्रांती सशस्त्र उठावाची नव्हती, लष्ट्कराची नव्हती, तर वैचाररक 

लोकाग्रहाची होती. एकापाठोपाठ एक राष्ट्र या बंडखोरांच्या उठावामळेु ग्रासलं गेलं. या बंडाची सरुुवात 

इटालीतील णसणसणलमधनू झाली. आणि साथीचा रोग पसरावा तशी सीमा पार करत सवा यरुोपभर ही क्रांती 

पसरली. ही राजयक्रांती णस्पं्रग ऑफ नेशन्स या नावानेही ओळखली जाते. आिखी एक मोठा मानणसक बदल 

म्हिजे राष्ट्रीयत्वाची भावना वाढीस लागली. यात बंडखोरांची प्रमखु मागिी प्रजासत्ताक राष्ट्र हवं अशी होती. 

राजेशाही राजवटीचा शेवट व्हावा ही त्यांची इच्छा होती. याला कारि होतं ते याच काळात घडून आलेली 

औद्ोणगक क्रांती ह ेहोतं. इगं्लंडमधे वाफेच्या इणंजनाचा शोध लागला, रेल्वे सरुु झाली, आणि णतच्या सवा दशेाला 

जोडिार् या जाळ्यामळेु, सवा जगच बदलनू गेलं. कारखाने णनघाले, त्यातनू उद्ोजक मालक वगा, मधयम वगा, 

कामगार वगा, असा नवीन समाज णनमााि झाला. गलुाम पधदत बंद झाल्यामळेु गलुामांचे बाजारही बंद झाले.  

१९ व्या शतकाच्या उत्तराधाात िान्स आणि ऑणस्रयाणवरुधद णबस्माका च्या नेततृ्वाखाली, जमानीने केलेल्या 

आक्रमिामळेु जमानीचा नकाशा बदलला. ग्रीस सन १८३० मधे आधीच स्वतंत्र झालं होतं.  ऑणस्रया-हगंेरी 

यांच्यात फूट पडली पि नंतर ते एकत्र आले. रोम इटालीला णमळालं पि पोपने सेंट णपटरची भमूी रोमला द्ायचं 

नाकारलं. अफेअसा ऑफ डणचज यामधे परत दशेांची सीमारेषा बदलली. बेणल्जयम, सणबायाही स्वतंत्र झाले. एवढा 

मोठा, दशेांचे नकाशे, सीमारेषा बदलनू टाकिारा इणतहास या शतकात घडला.  

णवचारवंतांनी वैचाररक बदल घडवनू आिले ते छापखान्यांमळेु पसु्तकांमधनू, लेखांमधनू सवा दशेांमधील 

सजुाि नागररकांपयंत पोचले. यातच आिखी एका णवचारवंताची भर पडली. तो होता काला माक्सा. त्याच्यामळेु 

साम्यवादाचा प्रसार झाला. या सवा उठावाला कारि होतं ते म्हिजे अन्नधान्याचं दणुभाक्ष्य, आणथाक मंदी, 

औषधांमळेु वाढलेलं जीवनमान आणि त्यामळेु वाढलेली लोकसंख्या. राजसत्ताक पधदती असलेले यरुोपातील 



सवाच दशे या उठावामळेु ही क्रांती णचरडून टाकण्याच्या मागे लागले. काही दशेांमधे हा प्रयोग सपशेल फसला. 

पि त्यातनू अनेक देश स्वतंत्रही झाले.  

या काळात ओथमन सरकार स्वत:ला या क्रांतीकारकांपासनू कसं वाचवायचं या णचंतेत होतं. कारि 

बाल्कन द्वीपकल्पातील दशेांमधे चाल ूझालेली ही प्रजासत्ताक राजवटीची मागिी सलुतानांनाही संपविारी होती. 

बोणस्नयातून अनेक तरुि बंडखोर सीमा ओलांडून ओथमन दशेात उठाव करण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. 

ओथमन सरकारने मग गपु्तहरेांच्या माफा त दशेात येिार् या लोकांवर पाळत ठेवण्याचं काम चाल ूकेलं. परदशेातनू 

येिार् या प्रवाशांसाठी ओळखपत्र तयार करण्यात आली. परदेशातील क्रांतीकारकांवरही लक्ष ठेवण्यात आलं. 

ओथमन सलुतानाला या यरुोणपयन उठावाचा सामना करावा लागला नाही, पि समाजात पसरू लागलेले 

नवणवचारांचे वारेही सरकार थांबव ूशकलं नाही.  

या सधुारिा चालू असतानांच णक्रणमयन यधुदाने रिांगि गाजलं. ऑक्टोबर १८५३ ते फेिवुारी १८५६ 

पयंत ह े यधुद चाललं. याचं कारि वेगळंच होतं. या लढाईत रणशयाची ओथमन, इगं्लंड, िान्स या सवांशी 

असलेली दोस्ती संपली. णििनांची पणवत्र भमूी, होणल लाँड ही ओथमन साम्राजयाचा भाग होती. िें च सरकारने 

रोमान कॅथॉणलक आणि रणशयाने इस्टना ऑथोडॉक्स चचाची बाज ूघेतली. या भांडिात इगं्लंड आणि िान्सला, 

णवझत आलेल्या ओथमन साम्राजयाचा भाग रणशयाकडे णमळू द्ायचा नव्हता. रणशयाचा झार णनकोलस आणि 

िान्सचा नेपोणलयन ततृीय यांच्यात समझोता झाला नाही. रणशयाच्या झारने, ओथमन तकुी दशेातील णििनांना 

रणशयाच्या संरक्षिाखाली घेण्याची योजना जाहीर करून टाकली. इगं्लंडने मधयस्थी करण्याचा प्रयत्न केला पि तो 

अयशस्वी ठरला. िान्स आणि इगं्लंडकडून मदत णमळते आह ेह ेपाहून ओथमन सलुतानाने रणशयाणवरूधद यधुदच 

पकुारून टाकलं. बाल्कन देशांमधे यधुदाला सुरूवात झाली. मखु्य वजीर ओमर पाशाच्या हाताखाली तकुांची फौज 

गोळा झाली. णसनोपजवळ तकुांनी मार खाल्लेला पाहून इगं्लंड आणि िान्स सलुतानाच्या मदतीला आले. इगं्लंडन े

काळ्या समदु्रावरील णक्रणमयन द्वीपकल्पावरील सेवास्तोपोल इथला रणशयाचा नाणवक तळ उधवस्त करून टाकला. 

दोन्ही पक्षांची झुंज चालूच राणहली. शेवटी णवजय इगं्लंड आणि िान्सचा झाला. रणशयाने तहाचा प्रस्ताव 

मांडला.३० माचा १८५६ या णदवशी पॅररसमधे रणशया आणि दोस्त राष्ट्रांमधे तह झाला.  

या लढाईच ंवैणशष््टय ह ेकी या यधुदात प्रथमच, नवीन तंत्रज्ञनाचा उपयोग करण्यात आला. आगगाडी आणि 

टेणलग्राफचा नवीन शोध लागला होता, त्याचा वापर केला गेला. यावेळी णचत्रीकरिाचाही वापर केला गेला. 

वैद्कशास्त्रातील जखमांवरील उपचारांची, फ्लोरेन्स नायणटंगलने केलेली नवीन पधदत यावेळी वापरली गेली. या 

दृष्टीने ह ेयधुद णवशेष गाजलं.  

या यधुदातनूच पढुच्या १८७७ सालच्या लढाईची बीजं पेरली गेली. 

या यधुदाच्या दरम्यान इ. स. १८६१ मध ेअलदलु मजीद क्षयाच्या दखुण्याने मरि पावला. इस्तंबलूमधेच 

याची कबर बांधली गेली. त्यानंतर त्याचा सावत्रभाऊ अलदलु अझीज सलुतान बनला. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - 

 



३२ वा सुलतान अब्दुल अझीज. जन्म. ६ फेबु्रवारी. १८३०. मृ.४ जून १८७६. 

 

महमंद णद्वतीय आणि परतनुणनयत यांचा मलुगा. 

संगीताची आवड, साणहत्याची आवड, कणवता करिारा, नौदलाची आवड असलेला हा शहजादा २५ जनू 

१८६१ मधे सलुतान बनला. फौद पाशा, अली पाशा, णमधदत पाशा हचे त्याचे वजीर होते. त्यामळेु पणहली १० वषे 

सरुळीत गेली. पि इ. स. १८७२ मधे अली पाशा मरि पावल्यावर महमंदु नणदम मखु्य वजीर झाला. तेव्हा सगळं 

चक्र उलटं णफरायला लागलं कारि हा नवीन वजीर णनरक्षर होता आणि सनातनी होता. त्याच्यामळेु दशेात प्रचंड 

भ्रष्टाचार माजला. नालायक लोकांना पद ंणदली गेली. जनता यामळेु नाखषू होऊ लागली. सलुतान अलदलु अझीझ 

सवा सत्ता आणि खणजना आपल्या हाती एकवटण्याच्या मागे लागला. त्यात णदवाळखोरीकडे दशेाची वाटचाल सरुु 

झाली. तेव्हा णमधदत पाशाने सलुतानाची २ तास भेट घेऊन सवा पररणस्थती समजावनू सांणगतली तेव्हा सुलतान 

अलदलु अझीझने महमंदु नणदमला काढून टाकलं आणि परत णमधदत पाशाच्या हातात कारभार णदला.  

आपल्या कारकीदीत त्याने इगं्लंड आणि िान्सशी सलोख्याचे संबंध जोडले. ओथमन नौदलावर त्याने 

जास्त लक्ष णदलं. त्यावेळी ओथमन नाणवक दल ह े जगातील णतसर् या क्रमांकाचं समथा नाणवक दल होतं. 

त्यांच्याकडे १७३ यधुदनौका होत्या. आपलं नाणवक दल आिखी अत्याधणुनक बनवण्यावर या सुलतानाने खपू 

खचा केला. पि त्यात खणजना कमी झाला. त्याच काळात शेतीवर आलेल्या संकटामळेु सारावसलूीही कमी झाली. 

सन १८५६ मधे रेल्वेची उभारिी देशात झाली होती. पि त्याचा णवस्तार करण्याचं आणि जाळं तयार करण्याचं 

काम या अलदलु अझीझ सलुतानाने केलं. त्यासाठी मोठी मोठी टणमानल्स उभारली. सन १८६३ मध े पणहला 

पोस्टाचा स्टाँप बनवला गेला. परदशे दौरा करिारा हा पणहला सुलतान होता. याने इस्तंबूलहून प्रवासाला सरुुवात 

केली. नेपल्स, तलॅुन, मासेल्ले, पाररस, डोव्हरे, िसुेल्स, व्हएना, बडुापेस्ट, ओरशवा, रुस, वानाा, असा प्रवास करत 

तो परत आला. पॅररसमधील म्युणझयम्स बघून त्याने इस्तंबलूला आल्यावर ओथमन सलुतानांचा इणतहास सांगिारं 

म्यणुझयम उभारलं.  

या सलुतानाच्या काळात इगं्लंड आणि िान्स बाँकेडून मोठी कजा घेतली गेली. पि या काळात णदवाळखोरी 

सलुतानाने जाहीर केली आणि त्यातनू उभं राणहलं १८७७ चं रणशया ओथमन यधुद. आता मात्र दशेाला 

वाचवायलाच हवं होतं. दशेाची ही ढासळती पररणस्थती पाहून ६००० णथऑसॉणफस्ट णवद्ाथी सलुातानाच्या 

वाड्यासमोर रात्री जमले. त्यांनी सलुतानाच्या मखु्य खोजाला सलुतानाला उठवायला सांगनू, त्याच्या हातात शेख 

उल ् इस्लामने आिलेला फतवा वाचायला सांणगतला. फतव्यामधे असमथा राजाने पायउतार व्हायलाच पाणहजे 

असं फमाान होतं.  

त्याप्रमािे सलुतान अलदलु अझीझ पदच्यतु झाला. ४ णदवसांनी ५ जनू सन १८७६ ला याचा मतृ्य ूझाला 

तोही रहस्यमय होता. सुलतान अलदलु अणझजने सकाळी दाढीसाठी कात्री माणगतली आणि थोड्याच वेळात 

सलुतान रक्ताच्या थारोळ्यात मतृ होऊन पडलेला सापडला. १७ डॉक्टरांच्या पथकाने त्याची तपासिी केली 



आणि अणतरक्तस्रावाने त्याचा मतृ्य ूझालेलं जाहीर केलं. तो खनू होता की अपघात ते मात्र कुिाला कळलं नाही. 

त्याची कबर इस्तंबूलमधे, फत्तेहमधेच आह.े  

त्याच्या जागी मग मरुाद हा सलुतान बनला. हा मनोरुग्ि होता.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



३३ वा सुलतान मुराद. जन्म २१ सप्टेंबर १८४०. मृ.२९ ऑगमट १९०४. 

 

अलदलु मजीद आणि सवुअफ्जा याचंा हा मलुगा. 

३० मे १८७६ ते ऑगस्ट ७६, फक्त ४ मणहनेच हा सुलतान होता. याला मानणसक रुग्ि या नावाखाली ठार 

करण्यात आलं. त्यानंतर सुलतान बनला तो अलदलु हमीद. 

अलदलु हमीद नवा सुलतान बनेपयंत १९ व्या शतकाने पाऊिशे वषा संपवली होती. जगाच्या इणतहासात 

१९ वं शतक अनेक क्रांतीकारक घटनांचं शतक होतं. यरुोप, आणि ओथमन तकुांच्या जनु्या परंपरा मोडून सारं 

णवश्व कात टाकल्यासारखं मानवी जीवनाच्या प्रत्येक अंगाने उलथापालथीने झळाळून गेलं होतं. धमा, राजकारि, 

उद्ोग, णशक्षि, भगूोल, णवज्ञन, शास्त्र, जीवनमान या सवाच के्षत्रांमधे क्रांतीने बदल घडवनू आिला होता. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -  
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अलदलु मजीद आणि ताया मसु्कान कगनचा मलुगा पि वाढला परेेस्त ुकाणदनकडे. 

सन १८७६ ह ेसाल, ओथमन तकुांच्यासाठी क्रांतीकारक घटना होती. कारि या वषाात पणहली घटनात्मक 

रचना अणस्तत्वात आली. णमधदत पाशा हा त्याचा कताा होता. पि ही पररणस्थती दोनच वषा णटकली. अलदलु 

अझीझ, अलदलु मजीद, आणि मरुादच्या काळात तयार झालेला तांणझमात काळ पररपक्व झाला त्याचं फलीत 

म्हिजे ओथमन साम्राजयाची पणहली घटना तयार झाली. प्रणशयाच्या घटनेचा यावर प्रभाव होता. सलुतान 

मरुादच्या काळात णमधदत पाशा आणि सुलतानाचा भाऊ अलदलु हमीद यांच्यात गपु्त बैठका होऊन देशाच्या 

संसदीय घटनेचा पाया तयार झाला. मसु्लीम आणि मणुस्लमेतर असं या देशात कुिीही न राहता, सवानंा यंग 

ओथमन असं संबोधलं जावं हा त्यामागचा हते ू होता. या घटनेच्या तयारीच्या वेळी असंही गपु्तपिे ठरलं की 

मरुादला मानणसक रुग्ि म्हिनू संपवायचं आणि अलदलु हमीद सुलतान बनला की दशेाची घटना लाग ूकरायची. 

त्याप्रमािे १३ णडसेंबर १८७६ याणदवशी सलुतान अलदलु हमीद णद्वतीयने देशाच्या पणहल्या घटना लेखनावर 

आपली सही केली. पि २ वषांमधे १८७८ साली राजयघटना सलुतानाने मोडीत काढली.   

ओथमन सरकारचं सन १८७७ ह े वषा रणशयाने परत यधुद पकुारल्यामळेु त्यात खची पडलं. बाल्कन 

द्वीपकल्पातील रुमाणनया, सणबाया, अशा दशेांमधे ग्रीससारखं स्वतंत्र होण्याची भावना वाढीला लागली. या सवाच 

दशेांमधे राष्ट्रभावना वाढायला लागली. तांझीमात सधुारिाही अंमलात येईनात. त्यामळेु सवात्र असंतोषाचं 

वातावरि तयार व्हायला लागलं. त्याचा पररिाम म्हिजे रणशयाने हे दशे तुकांना जाऊन णमळू नयेत म्हिनू यधुद 

छेडलं. ओथमन तकुाचं्या आणशयातील भागात रणशयाचा पराभव झाला आणि यरुोणपयन भागात ओथमन तकुांची 

णपछेहाट झाली. यामळेु इ. स. १८७८ मधे रुमाणनया, सणबाया आणि मााँटेणनग्रो देश ओथमन साम्राजयातून मकु्त झाले. 

मजरू-मालक करारावर आधाररत स्टॅन णस्टफानोच्या या तहामळेु तकुांची अवस्था आिखी वाईट झाली.  

सलुतान अलदलु हमीदच्या णवरूधद णििन नागररकांमधे असंतोष पसरला तेव्हा सलुतानाने धमा हे नवीन 

शस्र काढलं. ते पनॅ इस्लाणमक नावाने गाजलं. यात यरुोपातील सवा मसुलमान एकत्र आले. सलुतानाने अरबांवर 

णवशेष कृपा दाखवली. त्यांना आपल्या संरक्षिाचं काम णदलं. मोठ्या अणधकारांच्या जागांवर नेमलं. जेरुसलेम, 

मक्का आणि मणदना या पणवत्र स्थळांवर मोठा खचा करून ती सशुोणभत केली. णतथे चांगले रस्ते बांधले. या 

त्याच्या भणूमकेमळेु सलुतान अलदलु हमीद मणुस्लम जगतात फारच लोकणप्रय झाला. हळूहळू सुलतान अलदलु 

हमीदने आपल्या मंत्रीमंडळाच्या अणधकारांवर णनयंत्रि आिलं. णवचार-वाचा आणि वतृ्तपत्र स्वातंत्र्यावर गदा 

आली.  या दडपशाहीतून एक भयंकर नरसंहार सलुतानाने घडवला. त्यात आमेणनयन नरसंहार झाला. यात कू्ररतेचा 

कळस होऊन ८०,००० ते १ लाख लोक नाहक मारले गेले. ५०,००० तर बालकंच होती. ३ लाखांपयंत लोक 

जखमी झाले. सलुतान अलदलु हमीद णद्वतीयला या लोकांमधे क्रांतीचे णवचार घोळायला लागले आहेत हे कळलेलं 



होतं. त्यात या आमेणनयन वंशाच्या लोकांनी शेतसारा भरायचं नाकारलं. एवढ्या णनणमत्तावर सलुतानाने मोठा 

कू्ररतेचा कहर केला. त्यानंतरही सुलतानाची आमेणनयन लोकांवरची दडपशाही संपली नाहीच.  

दशेातील नवणवचारांना रोखण्यासठी सुलतानाने मग तरुि तकुा -यंग टक्सावर बंदी आिली पि या काळात 

हुशार झालेले तरूि तकुा , यंग टक्सा मात्र स्वस्थ बसलेले नव्हते. सुलतानाच्या या स्वातंत्र्यावर गदा आििार् या 

णनिायामळेु सधुारिावादी मणुस्लम आणि मणुस्लमेतर, जे एकत्रपि े काम करत होते ते णबथरले. सलुतानाच्या 

गपु्तहरेांनी ही नवणवचारांच्या तरूिांची संघटना मोडण्यासाठी त्यांच्यातील काही तरूिांना पैसे चारून फोडलं. या 

तरूिांची णजणनव्हामधे जेव्हा पररषद झाली, त्यात ही गोष्ट सवाचं्या लक्षात आली. यावर उत्तर म्हिनू एक गपु्त 

संघटना णनमााि झाली. त्या संघटनेचं नाव होतं णसयुपी, म्हिजेच कणमटी ऑफ यणुनयन अाँड प्रोग्रेस. या संघटनेत 

ओथमन आणि यरुोणपयन साम्राजयातील सवा वंशांचे आणि भाषांचे तरूि गोळा झालेले होते. एवढंच नव्ह ेतर 

सलुतानाच्या कारभाराला णवरोध करिारे सरकारी बाबू, लष्ट्करातले सेनाणधकारी, आणि वकील, डॉक्टसाही गपु्तपिे 

येऊन णमळाले. सलुतान अलदलु हमीद णद्वतीयच्या मंत्रीमंडळाने सलुतानाला घटनेनसुार सत्ता स्थापन करायचा 

सल्ला णदला. २२ जलैुला संसदीय णवधीमंडळ स्थापन होण्याची घोषिा सलुतानाने केली.  

त्यानसुार लगेचच भ्रष्ट मंत्री हटवले गेले. बंडखोरांचे गव्हनासा, मंत्री, अणधकारी आणि ऑफीससा जागोजाग 

नेमले गेले. सलुतानाने फमाान काढून त्याचे गुप्तहरे काढून टाकल्याची घोषिा केली. सुलतानाने बंणदवासात 

टाकलेल्या णवचारवंतांना चळवळीच्या नेत्यांना मोकळं करण्यात आलं. या वेळी णवचारवंत आणि यंग 

टक्सासंघटनेमधेही अनेक पक्ष तयार झालेले होते. त्यातही परत मतणभन्नता होती. कुिाला सत्तचें णवकें द्रीकरि हवं 

होतं, तर कुिाला मधयवती सत्ता मान्य होती. त्यामळेु परत या संघटनेत मतभेदांमळेु वेगळे प्रवाह आले.  

१० णडसेंबर १९०८ हा णदवस ओथमन साम्राजयाच्या इणतहासातील अणवस्मरिीय णदवस ठरला कारि 

याणदवशी पालामेंटच ंउद्घाटन सलुतानाच्या हस्ते झालं. सलुतानाचा पणहला वजीर मतदानाने कामावरून काढला 

गेला आणि यंग टक्सानी णहणल्म पाशा या णवचारवंताला पणहला पंतप्रधानपदी नेमलं.  

ह ेसगळं घडत होतं ते सुलतानाच्या मनाणवरूधदच होत होतं. जनमताच्या रेट्यापढुे त्याचं काहीही चालत 

नव्हतं. दशेाचा कारभार कसा चालवायचा याचं ज्ञान आणि अनुभव नसल्यामळेु या णवचारवंतांनी राजय 

कारभाराकडे लक्ष णदलं पि लष्ट्कराची बाज ूत्यांना सांभाळता आली नाही. यंग टक्सानी णतकडे लक्षच णदलं नाही. 

त्याचा फायदा सुलतानाच्या अंगरक्षकांनी घेतला. दशेातील परंपरावादी जे होते त्यांना तरूि तकुांचे हे णवचार 

पटले नव्हते. त्यात सुलतानाचे अल्बाणनयन अंगरक्षक सामील होते. त्यांनी या संसदीय राजयघटनेचा णनषेध केला. 

ह े सगळं जलैुनंतरच्या प्रजासत्ताक सरकार स्थापनेनंतर ६ मणहन्यातच, एणप्रल १९०९ मध े घडायला लागलं. या 

अल्बाणनयन सुरक्षा अणधकार् यांना दशेातील उलेमा सामील झाले. परत संसदीय राजयघटना मोडीत णनघाली. परत 

इस्लाणमक कायद ेवापरात आले. परत अलदलु हमीद णद्वतीय सलुतान सामथ्यावान झाला.  

याचा पररिाम म्हिजे अटक होऊ नये म्हिून बंडखोर सधुारक चळवळे पळून मॅसेडोणनयाच्या आश्याला 

गेले. णतथे गेल्यावर पळून गेलेले तरूि तकुा  परत एकत्र आले. परत एक होऊन मॅसेडोणनयाहून महमंद शौकत 



पाशाच्या नेततृ्वाखाली कााँस्टंणटनोपलवर चालनू आले. सलुतान अलदलु हमीदला पदच्यतु करून त्यांनी मरुाद 

पंचम याला सलुतान बनवलं.  

२५ एणप्रल १९०९, या णदवशी ओथमन साम्राजयात खरीखरुी सुलतानशाही संपषु्टात आली. घटनात्मक 

राजयपधदती चाल ू झाली. धाणमाक आणि सांस्कृणतक भेद नाहीसे करून राष्ट्रीय एकात्मतेवर दशे उभा करण्याचं 

त्यांचं स्वप्न होतं. पि या भेदाभेदावर तयार झालेल्या समाजातील काही लोक स्वत:ला तकुी समजायला तयार 

नव्हते. त्याचा फायदा शेजारील यरुोणपयन देशांनी लगेचच घेतला. 

त्यात भर म्हिजे मॅसेडोणनयाचे णििनसधुदा ओथमन साम्राजयात रहायला तयार नव्हते. त्यांनाही आता 

स्वातंत्र्याचे वेध लागले होते. सांस्कृणतक आणि भाणषक फरकांमळेु त्यांना स्वत:चा दशे णनमााि  करायचा होता. 

त्यांना फूस णमळाली ती रणशयाची. कााँस्टंणटनोपल णमळविं, बॉस्फरस, ददानेल्स जलमागा आपल्या हाती ठेविं या 

उद्दशेाने १९१२-१३ मध ेरणशयाने ओथमन तकुांणवरूधद परत शस्त्र उगारलं. मॅसेडोणनयामधे सधुारिा आिाव्यात ही 

त्यांची मागिी होती. सुलतान अलदलु हमीदने ती नाकारली. यासाठी सणबाया, बल्गेररया, ग्रीस, आणि मााँटेणनग्रो 

सवा दशे एकत्र आले आणि त्यांनी तकुांवर चारही बाजूंनी हल्ला चढवला. त्याबरोबर सावध झालेल्या महाशक्तींनी 

लंडनमधे शस्त्रबंदी करार करण्यासाठी पररषद बोलावली पि यंग तकुांनी ती मागिी णझडकारली आणि सलुतान 

जर या कराराला तयार झाला तर त्यालाही पदच्यतु करायची धमकी णदली. त्यामळेु हा करार अंमलात आलाच 

नाही. यधुद सरुूच राणहलं. पि ओथमन फौजांचा सपशेल पराभव झाला. कााँस्टंणटनोपल सोडून बराचसा मलुखु 

तकुी साम्राजयातनू वगळला गेला. 

यंग टक्सा चळवळ जोरात चाल ूहोती. त्याचा पढुचा पररिाम म्हिजे यातनूच दोन पक्ष तयार झाले. त्या 

दोन पक्षात सत्ता स्पधाा सुरू झाली. ते दोन पक्ष होते, एक होती णलबरल ऑकॉडा पाटी, णकंवा णलबरल यणुनयन 

आणि दसुरी होती ती पाटी ऑफ युणनयन अाँड प्रोग्रेस. या दोघांच्या संघषाात णसयणुप वरचढ ठरली. या पक्षाने 

आपल्या तीन पाशांच्या मदतीने सारा ओथमन दशे आपल्या तालयात घेतला. परत सत्ता संघषा घडून आला आणि 

त्यात तीनही पाशा पळून गेले, पसार झाले. या महायधुदात परत एकदा तरूि तकुांनी आमेणनयन लोकांचा संहार 

केला आणि क्रौयातेत आपिही सलुतानापेक्षा काही कमी नाही हे दाखवनू णदलं. यातही आमेणनयन लोक 

लाखांच्या संख्येने ठार झाले. पणहल्या महायधुदाच्या पेटलेल्या होमकंुडात अनेक णनरपराधी, अपराधी ठार होत 

होते, त्यात ह ेआमेणनयनही ठार झाले. 

  ऑणस्रया सणबायातील वादामळेु आणि यवुराजाच्या हत्यमेळेु यधुदकंुड पेटलेलंच होतं. युरोपातील सवाच 

दशे या णनणमत्ताने यधुदात उतरले. ओथमन सरकारही तटस्थ राहून लांब राहू शकत नव्हतं. आजबूाजलूा चाललेल्या 

यधुदाचा संसगा त्यांना लागिारच होता. तकुांमधेही दोन पक्ष बनले होते. जो जहाल पक्ष होता, ते यधुदात सामील 

होण्याच्या णवचारांचे होते. आणि जे मवाळ णवचारांचे होते, ते तटस्थ राहावं या मताचे होते. पि शेवटी जहाल 

पक्षाचे नेते, अन्वर पाशा, झबेुद पाशा, आणि मसु्तफा कमाल ह ेजहाल पक्षाचे नेते णवजयी झाले आणि ओथमन 

सरकार यधुदात उतरलं. रणशयाशी तकुांचं वैर होतंच. मात्र जमानीशी त्यांची बर् याच काळापासनू मैत्री होती. जमानीने 

ओथमन दशेाच्या णशक्षिासाठी व्यापारासाठी, औद्ोणगकरिासाठी कायमच ओथमन तकुांना मदत केली होती. 



त्यामळेु ओथमन सरकार जमानीच्या पक्षात गेलं. शतकानशुतके सतत भांडत आलेल्या सगळ्या युरोणपयन जगात 

यधुदाचा विवा पेटला. मोठा संहार झाला. सवा महासत्तांनी या यधुदात भाग घेतला. इगं्लं-िान्स-रणशयाचा णवजय 

झाला. जमानी आणि ओथमन सरकारांचा पराभव झाला. १९१४ च्या २ नोव्हेंबरला ओथमन दशे महायधुदात 

उतरला, त्या चक्रव्यहूात सापडला, णचरला गेला आणि नवीन ररपणललक ऑफ टकी या नावाने णशल्लक राणहला. 

या नवीन राष्ट्राचा कमाल पाशा अधयक्ष झाला. प्रचंड मोठ्या ओथमन साम्राजयातनू अनेक दशे तयार झाले. 

१० ऑगस्ट १९२० ला िान्समधील सेवरा गावातील पोरसेणलन फॅक्टरीच्या हॉलमधे करार झाला. 

इटाली, इगं्लंड आणि िान्स यांच्याबरोबर ओथमन सरकारच्या वतीने माजी राजदतू हादी पाशा, णशक्षिमंत्री ररझा 

बोलकुबासी, आणि बनाच्या वणकलातीतील राजदतू ररशाद हाणलस या णतघांनी करारावर सह्या केल्या.  

आपल्या समदुायाला घेऊन आसर् यासाठी रूम दशेात आलेल्या ओथमनने स्वप्नात पाणहलेलं महाकाय 

वकृ्षाच्या महाकाय सावलीचं, कारंजी, नद्ा, पवात, णहरवळ, याचं स्वप्न १२९९ ते १९२० या ६२१ वषानंी भंग 

पावलं होतं. ओथमन नावाचं रुजलेलं साम्राजयाचं रोपटं वटवकृ्षाच्या पारंलयांसारखं यरुोप, आणिका आणि 

आणशयामधे पसरलं आणि पणहल्या महायधुदाच्या झंजावाती वादळात उन्मळून पडलं.  इ. स. १२९९ पासनू 

१९१७ पयंत या एकाच ओथमन घराण्याने त्या देशासाठी ३५ सलुतान णदले. त्याच वंशाने साम्राजय उभारलं, 

णवस्तारलं आणि संपवलं. 

        १३ व्या शतकातील एका ओथमनचा या पणहल्या महायधुदात अंत झाला होता. त्या पणहल्या महायधुदालाही 

शंभर वषा झाली आता.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



तरुण तुर्क -यंग टर्क्क. 
 

ओथमन साम्राजयाच्या इणतहासात यंग टका स ्नावाच्या चळवळीला अनन्यसाधारि महत्त्व आह.े  कारि 

ओथमन तरुिांनी सरुू केलेल्या या चळवळीमळेुच ओथमन दशेातील सलुतानशाही संपली आणि प्रजासत्ताक 

सरकारची स्थापना झाली.  

एकेकाळच्या भटक्या जातीच्या ओथमन घराण्याच्या वारसांनी एकेक प्रदशे णजंकत हळूहळू राष्ट्र णनमााि 

केलं. त्यात त्यांचा बाहरेच्या यरुोपशी संबंध यायला लागला. त्यांच्या संस्कृतीशी ओळख व्हायला लागल्यावर 

णशक्षिाचं महत्त्व कळायला लागलं. त्यातच १९ व्या शतकात ओथमन साम्राजयाच्या शेजारच्या युरोपातच अनेक 

वैचाररक, शैक्षणिक, राजकीय आणि औद्ोणगक क्रांतींनी जन्म घेतला. िान्सच्या नेपोणलयन बोनापाटाने िें च 

राजसत्तेचा अंत करुन ओथमन सलुतानशाहीसधुदा बदलता येऊ शकते ह े ओथमन तरुिांना दाखवनू णदलं. 

छापखान्यांमधनू प्रणसधद झालेलं युरोणपयन वैचाररक णलखाि ओथमन तरुिांच्या हाती पडू लागलं. त्यातनू 

साम्राजयातील णवचारवंतांना लोकतंत्र कारभाराची बीजं सापडली. आपि जगाच्या स्पधेत मागे आहोत कारि 

आपल्या दशेातील सुलतानांमळेु प्रगती होत नाही आह ेह ेलक्षात यायला लागलं.  

तेव्हा १९ व्या शतकाच्या सरुुवातीला तांणझमात या चळवळीचं बीज रोवलं गेलं. अलदलु मजीद 

सलुतानाच्या कारकीदीत ही पावलं पडायला लागली. इ. स. १८३९ मधील सलुतानाने हाताने णलणहलेलं “हात्ती 

शररफ गलु्हाने” हे फमाान म्हिजे ओथमन साम्राजयाचं “मॅग्ना चाटाा” ठरलं. या फमाानामळेु ओथमन साम्राजयातील 

सवाधमीय आणि सवावंशीय यांना समान हक्क णमळाले. पोस्ट आणि टेणलग्राफ या तांणत्रकी शोधांनी छापील मजकूर 

सदुरू पसरू लागला आणि ओथमन साम्राजयातील णवचारवंतांना, अभ्यासकांना, सणुशणक्षतांना, आपलं घसरिीला 

लागलेलं साम्राजय वाचवायचं असेल तर संसदीय राजयघटनेची जरुरी प्रकषााने जािवायला लागली. या 

नवणवचारांना मतूा रुप दणे्याचं काम णमधदत पाशा, फौद पाशा, अली पाशा यांनी सरुु केलं. ह े णतघे एकीकडे 

सलुतानाच्या हाताखाली दरबारात काम करत होते आणि दसुरीकडे ओथमन तरुिांच्या णवचारांना नवीन णदशा दते 

होते. त्यामळेु ओथमन तरुिांमधे लोकसत्ताक प्रजातंत्राबद्दल आस्था उत्पन्न व्हायला लागली.  

तोपयंत सलुतानांच्या घराण्यातील तख्तावर येिारे वारसही असमथा आणि कमकुवत नेततृ्व गिुांचे ठरू 

लागले होते. वजीरांच्या हाती कारभार तर कधीच गेला होता. ओथमन दशे आणथाक, सामाणजक, दृष््टया कमकुवत 

झाला होता. मोठा प्रदशे लढायांमधे गमावनू भौगोणलक आकारानेही लहान झाला होता. त्याउलट यरुोपात 

यधुदशस्त्रांमधे अत्याधणुनक शसं्त्र आल्यामळेु यरुोणपयन दशे बलवान झाले होत.े सलुतान अलदलु अझीझच्या 

काळात मखु्य वजीरपदावर असलेला णमधदत पाशा हा ओथमन दशेाची राजयघटना णलणहिारा पणहला अभ्यास,ू 

प्रजासत्ताक दशेाचा घटनाकार. त्याला साथ णमळाली ती फौद पाशा, अली पाशा यांची. ह ेसारे समथा णवचारवंत 

दशेाच्या उन्नतीच्या णवचाराने झपाटले होते.  



सलुतान अलदलु अझीझ सन १८७६ मध ेमरि पावला आणि लगेच सुलतानपदावर आला तो अलदलु 

हमीद णद्वतीय. णमधदत पाशा हा इ. स. १८७२ मधे सलुतान अलदलु अझीझच्या काळापासनू वजीरपदावर होता. 

पि सलुतानाबरोबर आणथाक मतभेदांमळेु त्याला अवघया २ मणहन्यांमधेच वजीरपद सोडावं लागलं होतं. त्याच्या 

जागी रणशद पाशाची नमेिकू अलदलु अझीझ सलुतानाने केली. पि ४ वषांनी उद्भवलेल्या एका संकटामळेु णमधदत 

पाशा परत वजीर बनला. एका हॉलमधे सवा मंत्री आणि मखु्य वजीर रणशद पाशा जमले असतांना सवावंर 

प्रािघातक हल्ला झाला. त्यात रणशद पाशा मखु्य वजीर मारला गेला. आिखी ५ लोक मारले गेले. त्यानंतरच्या 

गोंधळाच्या पररणस्थतीमळेु परत णमधदत पाशाला सलुतान अलदलु अझीझने वजीर पदावर नेमलं होतं. इ. स. १८७६ 

ला ओथमन साम्राजयाची पणहली राजयघटना णमधदत पाशाने तयार केली आणि संसदीय राजयपधदतीचा अवलंब 

केला जाईल ह ेजाहीर केलं. या राजयघटनेमळेु सवा धमीय आणि सवा वंशीय प्रजाजनांना समान वागिकू, समान 

हक्क घोणषत झाले. लोकांचे प्रणतणनधी णनवडले जातील आणि पालामेंट तयार होईल हहेी जाहीर केलं. या सवाामळेु 

णमधदत पाशा जनतेत कमालीचा लोकणप्रय झाला.  

 पि कारभार हातात आल्याबरोबर अलदलु हमीद सुलतानाने ४ मणहन्यांमधेच पणहला घाव घातला. पि तो 

डाव अपयशी झाला आणि सलुतानाला णमधदत पाशालाच परत मखु्य वजीर करावं लागलं. दसुरा प्रयत्न सलुतान 

अलदलु हमीदने केला तेव्हा मात्र पिूा तयारीणनशी केला. एक णदवस णमधदत पाशाला आपल्यासमोर हाजीर व्हायचा 

णनरोप ठेवला. यावेळी सुलतानाने बॉस्फरसच्या बंदरावर एक जहाज तयार ठेवलं होतं. सलुतानासमोर हजर 

झालेल्या णमधदत पाशाला णतथल्या णतथे अटक होऊन हद्दपार करण्यात आल्याचं सलुतानाने जाहीर केलं. णमधदत 

पाशाला दणक्षि इटालीतील णिंणडसीमधे नेऊन ठेवलं. पि इगं्लंडच्या दबावामळेु सलुतानाला णमधदत पाशाला परत 

आिावं लागलं तो णदवस होता, २६ सप्टेंबर १८७८. आणि तो काळ होता रणशयाबरोबर चाललेल्या ओथमन 

यधुदाचा. मग सलुतानाने णमधदत पाशाची णसररयाचा सभेुदार म्हिनू नेमिकू केली आणि त्याला णतथे पाठवनू णदलं. 

१८८१ पयंत णमधदत पाशा सलुतानाच्या सेवेत होता. पि अचानक एक णदवस त्याला अटक झाली. आणि 

सलुतानाने त्याच्यावर सलुतान अलदलु अझीझच्या खनुाचा ठपका ठेवला. न्यायालयीन चौकशीचं रीतसर नाटक 

झालं त्यात णशक्षा म्हिनू दरू अरेणबयाच्या तरंुुगात णमधदत पाशाला पाठवण्यात आलं आणि इ. स. १८८४ मध े

त्याला फाशी दणे्यात आली. णमधदत पाशा हाच खरा प्रजासत्ताक ओथमन राष्ट्राचा आणि घटना तयार करिारा 

पणहला ओथमन राष्ट्रप्रेमी. घटनाकार णमधदत पाशा संपला पि तोपयंत ओथमन जनतेत पसरलेलं लोकतंत्राचं बीज 

तरुिांच्या मनात रुजलं होतं. त्यांच्यासमोर आदशा जपानचा होता.   

सलुतान अलदलु हमीद णद्वतीयही आपला अणधकार गाजवण्याच्या आणि तख्त वाचवण्याच्या मागे 

लागला. यापढुचा संघषा हा राजसत्ता आणि प्रजासत्ता यांच्यात होिार हे स्वच्छ होतं. या नवीन सलुतानाने सधुारिा 

आणि लोकस्वातंत्र्याचं गती णमळालेलं चाक उलटं णफरवायला सरुुवात केली. इस्लाम धमााचा आणि 

मसुलमानांचा परुस्कताा हे नवीन धोरि त्याने स्वीकारलं. सलुतानाच्या फतव्यामळे सवांना समान वागिकू हा 

णनयम मातीला णमळाला. णििनांना णमळालेले अणधकार काढून घेण्यात आले. त्यातनू मसुलमान आणि णििन 

यांच्यातील वैर वाढलं. समाजातील नवणवचारांनी आपल्या सत्तेला धोका आह े ह े ओळखनू सलुतान हमीद 



णद्वतीयन े वतृ्तपत्रांवर बंदी आिली. दशेात छापला गेलेला प्रत्येक मजकूर णनयंत्रिाखाली आला. नवणवचारांना 

समळू उखडून लावण्यासाठी त्याने दशेाच्या आत बाहरे करिार् या प्रवाशांवरही णनबंध आिले.  त्यांचं सामान 

तपासलं जाऊ लागलं. तोपयतं यरुोपात टाईपरायटरचा शोध लागला होता, त्यामळेु हमॅ्लेटसारखी राजाचा वध 

दाखविारी नाटके दशेात येऊ शकली नाहीत. नवीन णवचार मांडिारे लेखही सुलतानाच्या अणधकार् यांच्या 

पाळतीखाली आले. सणुशणक्षतांच्या घरांवर छापे टाकून छापील साणहत्य जप्त करण्यात येऊ लागलं. कॉफी 

णपण्याच्या जागी तरुि एकत्र येतात आणि णवचारांचं आदान प्रदान होतं म्हिून एकत्र जमण्यावर बंदी घातली गेली. 

हा जलुमू इतका वाढला की सलुतानाने गपु्तहरेांची फौजच आपल्या जनतेवर पाळत ठेवण्यासाठी उतरवली. त्याचा 

अणतरेक म्हिजे या गपु्तहरेांवरही पाळत ठेविारे गपु्तहेर होते. एकमेकांशी बोलिं, एकत्र जमिं कठीि होऊ लागलं. 

या दडपशाही, हुकूमशाहीमळेु अनेक नागररक स्थलांतररत झाले, काही कैदेत पडले, काही ठार झाले आणि 

काहींना बॉस्फरसच्या सामुद्रधनुीत जलसमाधी णमळाली.  

या सवााचा एकच पररिाम झाला. तो म्हिजे दशेातील तरुि, सधुारिावादी, लोकतंत्रवादी कुटंुबाला सोडून 

परदशेात स्थलांतरीत झाले आणि णतथे एकत्र जमायला लागले. याच तरुिांनी स्थापन केलेली संघटना म्हिजे यंग 

टक्सा. सलुतान अलदलु हमीद णद्वतीयची जलुमी वागिूक ह ेया संघटनेचं णनणमत्त. दशेात अनेक कारिांमळेु लोकांचं 

मन प्रजासत्ताक दशेाकडे झकूु लागलं होतं. त्यातील आिखी एक कारि म्हिजे जया मसुलमान मलुांचा यरुोणपयन 

मलुींशी णववाह झाला होता, त्यांच्या मलुांवर बाहरेच्या दशेातील मकु्त णवचारांचा संस्कार होऊ लागला होता. दसुरं 

म्हिजे सलुतानाने जमानीशी केलेली मैत्री इगं्लंड आणि ओथमन साम्राजयातील दरी वाढवण्याला कारि झाली. 

ओथमन णवचारवंत आणि अभ्यासक इगं्लंड आणि िान्समधे आसर् याला गेले होते. त्यांनी णतथनू हुररयत नावाचं 

वतृ्तपत्र चालू केलं. त्यामुळे ओथमन दशेात जनजागतृी जोरात होऊ लागली. सलुतानाला पदच्यतु करुन नवीन 

राजयपधदत स्थापन करण्याच्या णवचारांना या सगळ्या घडामोडींनी वेग आला. इ. स. १८९१ मधे या सधुारिावादी 

ओथमन तरुिांनी एक गुप्त संघटना णजणनव्हा इथे स्थापन केली. याची सरुुवात कााँस्टंणटनोपलच्या एका मेणडकल 

कॉलेजच्या णवद्ाथ्यांपासून ६ फेिवुारी १८८९ मधे झाली होती. आपल े णवचार पत्रकांमधनू इतर कॉलेजांमधे 

पसरवायला त्यांनी सरुुवात केली. बघता बघता सवा महाणवद्ालयांमधे हे णवचार पसरायला लागले आणि 

णवचारांची दवेािघेवाि सुरु झाली. दशे वाचवायचा असेल तर काय करायला पाणहजे याचा णवचार सरुु झाला. 

त्यात हुररयतच्या णलखािांची भर पडली. सलुतानाला याची कुिकुि लागताच मोठ्या प्रमािावर धरपकड सरुु 

झाली. ही बातमी पसरताच हजारो ओथमन तरूि भमूीगत झाले. काही पकडले गेले आणि काही मारले गेले. हे 

यंग टका स ्गपु्त संघटनेच ेसभासद णवखुरले, तरीही संघटना काम करत राणहली. या गपु्त संघटनेने जी पाटी स्थापन 

केली णतचं नाव कणमटी ऑफ यणुनयन अाँड प्रोग्रेस. (सीयपुी) अहमंद ररझा हा त्यांचा महानायक.  

आपली यंग टक्साची संघटना वाढवण्यासाठी अत्यंत गपु्तपिे णवश्वासातील लोकांना भरती करुन घेतलं 

जाई. आधी पारख आणि खात्री झाल्यावरच मग त्याला डोळ्यांना पट्टी बांधून गपु्त णठकािी नेलं जाई. त्याची पिूा 

चौकशी झाल्यावर आणि संघटनेच्या अणधकार् यांना खात्री वाटल्यावरच मग त्याला परत त्याचे डोळे बांधनू मळू 

जागी सोडलं जाई. या संघटनेत हळूहळू णस्त्रयाणह सामील होऊ लागल्या. संघटनेच्या णवचारांचा प्रसार करण्यासाठी 



काही कायाकते डूल, माळा, ररणबनी णवकिारे फेररवाले बनून घरोघर णहडंत. त्यामळेु पोणलस आणि गपु्तहरेांच्या 

नजरेतनू सटुत. णनरोप दिेे आणि पोचविे ही दोन्ही कामे सहज होत. कधी एखादा कायाकताा गपु्तहेरांकडून वा 

पोणलसांकडून पकडला गेला आणि णकतीही हाल झाले तरी त्याच्या तोंडून गपु्त बातमी बाहेर पडत नसे. इतक्या 

गपु्तपिे संघटना चळवळ पसरु लागली.  

या संघटनेत हळूहळू सरकारी बाब,ू डॉक्टसा, वकील, सारे उच्चणशणक्षत, सणुशणक्षत, सज्ञानी, आणि दशेाच्या 

उधदारासाठी भारलेले श्ीमंत, मधयम वगीय, गरीब हे सवा स्तरातील लोक सामील होऊ लागले. ते वेगवेगळ्या 

सरकारी खात्यांमधे कामाला असत. या संघटनेला कुिीही अधयक्ष नव्हता, कुिीही नेता नव्हता, सवा सारख्या 

पातळीवरचे राष्ट्रभक्तीने भारलेल ेसदस्य होते. या संघटनेचा खचा चालवण्यासाठी प्रत्येक सभासदाला आपल्या 

उत्पन्नातील ठराणवक णहस्सा संघटनेला द्ावा लागे. मखु्य म्हिजे ही यंग टक्सा संघटना शेतकरी कामकरी अशा 

तळागाळातील लोकांकडून सरुु झाली नव्हती तर सणुशणक्षत आणि णवचारवंतांच्या बौणधदक पायावर उभी होती. 

यात जय,ू अरब, सवा धमााचे आणि वंशाचे नागररक सामील होते. सगळे राष्ट्रपे्रमाने भारलेले होते. ओथमन 

साम्राजयातील सवा भागातून गोळा झालेले होते. आपापल्या कचेर् यांमधनू गपु्तपिे नागररकांना आपल्या चळवळीत 

सामील करुन घेत होते. 

याच दरम्यान १८९५ सालात, सलुतानशाहीचा आिखी एक भयंकर कू्रर प्रकार घडला. तो म्हिज े

आमेणनयन हत्याकांड. प्रचंड मोठा नरसंहार यात झाला. आमेणनयन वंशाचे रणहवासी हे अनातोणलयाच्या पवूा 

पठारावर शतकानशुतके रहात होते. ओथमन सम्राटांनी आमेणनया णजकंल्यावर ते त्या राष्ट्राचे नागररक बनले. यांची 

वस्ती ओथमन साम्राजयात ६ णठकािी मोठ्या प्रमािात होती, तशी रणशयाच्या हद्दीतील भागातही होती. यांचे 

सहणनवासी लोक होते कुदीश लोक. पोणलस आणि न्यायालये यांच्याकडून आमेणनयन स्थाणनक लोकांना न्याय्य 

वागिकू णमळत नसे त्यामळेु ओथमन समाज आपल्याला सामावनू घेत नाही अशी या आमेणनयन लोकांची 

समजतू होती. आपि दलुाणक्षत आहोत ही त्यांची भावना, तर उलट आमेणनयन परदशेाशी संधान बांधनू असतात 

आणि ओथमन साम्राजयाच्या णवरुधद वागतात हा ओथमन तकुांचा संशय होता. या आमेणनयन समाजात जसजसे 

सणुशणक्षत वाढू लागले, तसतसा त्याचा समाज सधुारु लागला. वकील, डॉक्टसा, लष्ट्कर, नौदल, यात मोठ्या 

पदांवर नोकर् या णमळवनू ते श्ीमंत होऊ लागले. आणि त्यातनूच आपल्यालाही स्वतंत्र दशे पाणहजे ही कल्पना 

त्यांच्यातील सधुारिावाद्ांच्या मनात घर करु लागली. त्यासाठी त्यांचे इ. स. १८७७ आणि १८९० मधे फेडरेशन 

आणि बेल ह ेदोन पक्षही णनघाले पि त्या संघटनांना पाठबळ णमळालं नाही. ओथमन राजयघटनेनं कबूल केलेलं 

समानतेचं स्वप्नही आमेणनयन जनतेपासून दरू राणहलं. 

इ. स. १८९४ मधे सलुतान अलदलु हमीदन े त्यांच्यावर जास्त कर बसवला. तो कर आमेणनयन लोकांनी 

नाकारला तेव्हा सलुतानाने ह े बंड मोडून काढण्यासाठी प्रचंड मोठं णशरकाि केलं. २०,००० आमेणनयन लोक 

लष्ट्कराकडून मारले गेले. परकीय दशेच या सलुतानाला घालव ूशकेल हा णवचार त्यांच्यात बळाव ूलागला. याचा 

पररिाम म्हिजे आमेणनयन लोक सलुतानाच्या णवरुधद गेले आणि गपु्त यंग टका  संघटनेला सामील होऊ लागले. 

दसुरीकडे मॅसेडोणनयामधेही शेतकरी कामकरी नाराज होते. या भागात राहिारे नागररक ह ेबहुतांशी ग्रीक, सणवायन 



आणि बल्गेररयन होते. आपल्या जनतेचे चाललेले हाल पाहून सुलतानाची राजवट उलथवायला हहेी तीन दशे 

आतरुतेने वाट पाहात होते.  

या काळात सुलतानही गुप्त संघटना शोधून आणि मोडून काढण्याच्या कामाला लागला. त्यासाठी 

सलुतानाने तरुिांना भरपूर लाच आणि आकषाक आणमष दाखवायला सरुुवात केली. त्याने देशातील मसुलमान 

आणि णििनांमधे फूट पाडायचाही प्रयत्न केला. एवढंच नव्ह ेतर सलुतानाने मोठं वैर णनमााि केलं ते धमाभावनेचा 

आधार घेऊन. मसेॅडोणनयातील सनातन ग्रीक चचाचा सनातनी ग्रीकांवर आणि बल्गेररयनांवर मोठा प्रभाव होता.  

सलुतानाने या दोन समदुायांमधे फूट पाडली. बल्गरेरयन जनतेला ग्रीकांपासनू वेगळं व्हायला णचथावलं. त्यावरून 

दोन्ही वंशीयांमधे चचाच्या तालयावरून भांडिं सरुू झाली. त्याची मजल णहसंाचारापयंत गेली. ती इतकी वाढली 

की दोन्ही समदुाय एकमेकांच्या वस्त्या, गावं जाळण्यावर उतरल.े कारि सीमेवर असलेले ग्रीक, बल्गेररया, सणवाया 

ह े दशे आपापल्या नागररकांना सैणनकांची मदत परुव ू लागले. स्थावर जंगमाची आणि जीवांची या जाळपोळीने 

दोन्ही पक्षांचीं अपररणमत हानी झाली. सलुतानाने ही दगंल णमटवण्यासाठी काहीही हालचाल केली नाही. उलट 

वालाणकयांच्या असंतोषाची याच मदु्दयावरून त्यात आिखी भर घातली.  

एकीकडे तरुि तकुांची गपु्त संघटना फोफाव ूलागली होती, दसुरीकडे मॅसेडोणनयात दोन चचावरून ग्रीक 

आणि बल्गेररयनांमधे णहसंाचार उफाळला आणि णतसरीकडे ओथमन फौजही, कमी पगार, तोही वेळच्यावेळी 

नाही, पदोन्नती नाही, फाटके गिवेश, या सुलतानी जलुमूाला कंटाळली होती. शत्रूंच्या लष्ट्कराचे चकचकीत 

पोशाख, सदुृढ शरीरं, भरपूर पगार यांनी तेही सलुतानाणवरुधद जायच्या मनणस्थतीत होते. या सार् याचा पररिाम 

एकच होता तो म्हिजे सलुतानी राजवटीचा शेवट होिे.  

यंग टक्साची गुप्त संघटना वेगाने पसरू लागली. तेव्हा त्यांची पणहली बैठक पॅररसमधे ४ फेिवुारी इ. स. 

१९०२ या णदवशी झाली. या सभेत णप्रन्स सबाउद्दीन याचे पक्षाच्या धोरिांवरून मतभेद झाल ेआणि त्याने आपला 

नवीन पक्ष काढला तो म्हिजे णलग ऑफ प्रायव्हटे इणनणशएणटव्ह अाँड णडसेंरालायझेशन. त्याच्या मते ओथमन 

सरकारात णवकेन्द्रीकरि आणि यरुोणपयन दशेांच्या सहभागाची आवश्यकता होती. तो सवांना पटला नाही. त्यामळेु 

चळवळीच्या राजकारिाचेआता दोन पक्ष झाले. 

सन १९०६ मधे कणमटी ऑफ यणुनयन अाँड प्रोग्रेसने (सीयपुी) आपलं आपलं पॅररसचं कायाालय 

मॅसेडोणनयातील सलोणनकाला हलवायचं ठरवलं त्याला अनेक कारिं होती. १. सलोणनका मॅसोडेणनयातील उत्कृष्ट 

बंदराचं णठकाि होतं. त्यामळेु जलमागा आणि भमूागा दोन्ही हाताशी राहिार होतं. २. कााँस्टंणटनोपल या ओथमन 

साम्राजयाच्या राजधानीपासून सलोणनका सरुणक्षत अंतरावर होतं. ३. दशेाचा लष्ट्करी तळ इथे होता, त्यामळेु दशेाचं 

लष्ट्कर क्रांतीच्या उठावाच्या वेळी जवळ असिं जरुरीचं होतं. या लष्ट्कराची पररणस्थती अत्यंत हलाखीची होती. 

कमी पगार, णकत्येकांना पदोन्नती णमळाली नव्हती कारि त्यात प्रचंड भ्रष्टाचार होता, णनकृष्ट राहिीमळेु सैणनकांच्या 

ताकदीवर आणि शरररावरही अणनष्ट पररिाम झाला होता. त्याउलट युरोणपयन सैणनकांचे उत्तम गिवेश, मोठे पगार, 

सदुृढ दहेयष्टी पाहून त्यांच्यात कमालीचा असंतोष पसरला होता. त्याचा फायदा चळवळीच्या कायाकत्यानंी घेतला 

होता आणि अनेक लष्ट्करी अणधकारी आणि सैणनक यांना सलुतानापासनू फोडून आपल्या चळवळीत सामावनू 



घेतलं होतं. ही असंतषु्ट फौज चळवळीच्या कायाकत्यांच्या लगामी होती. ४. इगं्लंड आणि रणशयाच्या नुकत्याच 

झालेल्या नवीन करारात मॅसेडोणनयात नवीन सधुारिा घडवनू आिायचा णवचार होता. यरुोपातील ग्रेट पॉवसा अशी 

ओळख असलेले िान्स, ऑणस्रया, इगं्लंड आणि रणशया ह ेदशे मॅसेडोणनयात णशरून ते काबीज करण्याचा धोका 

होता. त्यांना णवरोध करण्यासाठी अशावेळी लष्ट्कराची गरज भासिं शक्य होतं. नाहीतर आपला दशे आपल्या 

हातनू णनसटून जाईल अशी भीती यंग टक्साना वाटली. ५. या शहरात ग्रीक, यरुोणपयन, जय,ू अरब, बल्गेररयन, 

सणबायन, अशी अनेक दशेांच्या नागररकांची णमश् वस्ती असल्यामळेु त्यांच्या वेगवेगळ्या वसाहती होत्या. त्यांना 

आपापल्या दशेांच्या मदतीची शक्यता होती. अशावेळी लष्ट्कर आपल्या हाती राहिं महत्वाचं होतं. ६. या शहरात 

सलुतानाच्या फौजा होत्या तरी अनेक दशेांचे रणहवासी असलेल्या या शहरात, संघटेनेने गपु्त हालचाली केल्या तरी 

गपु्तहरेांना संघटनेचा छडा लाविंही कठीि होिार होतं. यंग टक्साच्या या महान प्रयत्नांना इतकं यश आलं की 

त्यांची सभासद संख्या १५ हजारांवर गेली. दशेातील सवा थरातील गुप्तपिे या संघटनेचे सभासद झाले होते. सवा 

सरकारी कायाालयांचा, लष्ट्करात यांचा वावर सरुू झाल्यामळेु त्यांचीही गपु्तहेरांची फौज तयार झाली आणि 

सरकारी फतव्यांचा गपु्त संघटनेला पुरवठा होऊ लागला. सलुतानाची सेकंड आमी आंद्रओेनोपलला होती. दशेात 

णठकणठकािी होिारे बंडावे मोडून काढण्यासाठी या फौजा बाहरे णहडंत त्यावेळी लष्ट्करात असलेले संघटनेचे 

कायाकत ेसणमतीला गुप्त माणहती कळवत असत. 

या संघटनेचा प्रमखु अहमंद ररझा मात्र पॅररसला राणहला. युरोणपयन दशेांशी संबंध ठेविे, पत्रकं काढि े

आणि सगळीकडे पसरलेल्या गपु्त संघटनेच्या संपकाात राहिे ह ेकाम त्याला करता येत असे. सीयपुीची दसुरी बैठक 

१९०७ साली पॅररस इथे झाली. यात जो ठराव झाला त्यात ह ेएकमताने मान्य करण्यात आलं की १. सलुतानाला 

पदच्यतु करिे. २. ओथमन साम्राजयातील सवा वंशीय आणि सवाधमीय नागररकांना घेऊन दशे चालविे. ३. 

सवांसाठी समान कायदा लाग ूकरिे. ४. णमधदत पाशाने तयार केलेल्या राजयघटनेप्रमािे दशे चालविे.  

णनयाझी बेग. याच काळात यंग टक्साचा आिखी एक नायक आपली एक लष्ट्करी आघाडी चालवत होता. 

त्याचं नाव अहमंद णनयाझी बेग. हा मॅसेडोणनयातील ररणसणनचा रणहवासी. तरुिपिी लष्ट्करात णशरला. मग जमान 

णमणलटरीत त्याने प्रणशक्षि घेतलं. या काळात केमाल पाशाच्या णवचारांनी तो प्रभाणवत झाला आणि राष्ट्रभक्ती 

णशकवण्यात आपलं णशक्षि कमी पडतं ह ेत्याच्या लक्षात आलं. सलुतानाच्या फौजेला थडा आमी म्हित. 

अहमंद णनयाझी बेग यानंतर सीयपुी या संघटनेच्या संपकाात आला आणि मग संघटनेचा सभासद बनला. 

त्याचवेळी लष्ट्करातही कामाला लागला. सलुतानाने त्याचं काम बघून आपला एणडसी नेमण्याचं ठरवलं तेव्हा 

णनयाझीने ते नाकारलं आणि ररसीनीला जाऊन राणहला. सन १९०३ मधे इन्टनाल मॅसेडोणनयन ररव्होल्यशुनरी 

ऑगानायझेशनन ेत्याच्या हाताखाली लाईट इन्फंरीची एक लष्ट्करी तकुडी णदली. णनयाझीचं झपाटलेलं काम बघनू 

संस्थेने त्याला ररसीनी मधेच ठेवलं आणि लष्ट्कर उभारायला सांणगतलं. यंग टक्सा संघटनेचा कॅप्टन झाल्यावर, 

णनयाझी बेगने गावातील महापौर हाकाकमाल इफेन्डी बरोबर ररसीनीमधील दारुगोळ्याच्या गदुामावर हल्ला केला 

आणि आपल्या लाईट इन्फंरी तकुडीला घेऊन जवळच्या पवातरांगांमधे पसार झाला. णतथूनच आपल्या गणनमी 

कारवाया करु लागला. पवातांमधल्या त्याने घेतलेल्या आश्याचं अनकुरि मग इतरही काही गपु्त संघटनांनी केलं.  



अशा सगळ्या बाजनेू तयारी चालू असतांना संघटनेने सवा अभ्यास करून १९०९ या वषी क्रांतीचा उठाव 

करण्याची योजना आखली. पि अचानक यात एक मोठा अडथळा आला. रणशयाचा झार णनकोलस णद्वतीय आणि 

आणि इगं्लंडचा राजा एडवडा सातवा यांची १९०८ सालात भेट झाली. या भेटीनंतर ह े दोघेही सम्राट आपली 

चळवळ मोडतील आणि आपला दशे वाटून घेतील अशी भीती गपु्त संघटनेच्या नेत्यांना वाटली. आपला दशे 

आपल्या हातून सटूुन जाईल म्हिनू त्यांनी क्रांतीचा उठाव सन १९०९ च्या ऐवजी एक वषा आधीच करायचं 

ठरवलं. त्यानंतर दसुरं पाऊल त्यांनी उचललं ते ह ेकी, संघटनेच्या सणमतीने सवा यरुोणपयन दशेांना एक मॅणनफेस्टो 

पाठवला. त्यात, आमच्या दशेातील कारभार आम्हीच करु, त्यात बाहरेच्यांनी लक्ष घाल ू नये अशी णवनविी 

केली. मॅसेडोणनयातील आपल्या सधुारिांची जािीव आणि माणहती आह,े तेच त्या सधुारिा घडवतील हहेी त्यात 

णलहून पाठवलं. ह्या मॅणनफेस्टोची माणहती सुलतानाच्या यरुोपातील गपु्तहेरांनी सलुतानाला कळवली. तेव्हा तो 

हादरला. आपल्या णसंहासनाला मोठाच धोका आह ेह ेत्याने ओळखलं. ही त्याच्यासाठी आिीबािीची वेळ होती 

तशीच सीयपुीवरही आली. त्यातच णनयाझी बेग लष्ट्करातून फुटून काही सैणनकांसह पवातरांगांच्या आश्याला 

गेल्याची बातमी सलुतानाला कळली. या संघटनेला संपवण्यासाठी ४८ बटाणलयन फौज, आणशया साम्राजयातनू 

सलोणनकात पाठवण्याचे आदशे सलुतानाने लष्ट्कराला णदले. ही बातमीही यंग टक्साना कळली. 

यावेळी मॅसेडोणनयातील पररणस्थती अत्यंत तिावपिूा होती. एकीकडे णनरणनराळ्या दशेांचे नागररक 

जाळपोळ, णहसंाचार, खनू, लटुालटू यात दगं होते, शेतकरी हवालणदल होता, सलुतानाच्या फौजा हा अत्याचार 

मोडून कढण्यासाठी कठोरपिे वागत होता. आणि यंग टक्सा त्यांच्या हालचाली वाढवत होत्या. सगळंचअणस्थर 

वातावरि होतं.  

अशा वातावरिात रणशया आणि इगं्लंड यांच्या भेटीचा प्रचंड मोठा पररिाम णनयाझी बेगवर झाला. आणि 

त्याने या क्रांतीच्या गपु्त दबलेल्या प्रवाहाला अचानक वेग णदला. आधीच त्याने आपल्या हाताखाली सवा धमीय 

जवानांची एक तकुडी तयार केली होती. सवा दशेांचे नागररक जेव्हा लटुालटू करण्यात दगं होते तेव्हा णनयाझी 

बेगच्या या तुकड्या जात धमा न पाहाता, सवाचं्या मदतीला धावत होते. 

२८ जनू: - मोणनणस्टरमधे णनयाझी बेगला इगं्लंड रणशयाच्या कराराची नवीन बातमी णमळाली आणि त्या 

बातमीने, अस्वस्थपिामळेु त्याला तीन रात्री झोप आली नाही एवढी घनघोर णचंता त्याला ग्रासायला लागली. या 

णदवसांमधे अनेक णवचारांचं मंथन झाल्यावर तो उठला आणि आपल्या णमत्राकडे गेला. पोणलस कणमशनर ताणहर 

इफें डी, म्युणनणसपल अधयक्ष जमाल बेग आणि इतर काही णमत्रांची भेट घेऊन त्याच रात्री त्याने गावातील सवा 

सभासदांची बैठक बोलावली. संघटनेचे सवा ५० सभासद जमल्यावर त्या गपु्त बैठकीत त्याने आपले णवचार बोलनू 

दाखवले. तो म्हिाला, 

“णमत्रांनो, इगं्लंड आणि रणशयाच्या नकुत्याच झालेल्या करारानंतर आपला देश संकटात आह ेयाची मला 

जािीव झाली आह.े क्रांती करायची वेळ आताच आली आह.े आपल्या देशासाठी आपि सवा प्रापंणचक सखंु 

आणि प्राित्याग करायची दशेाला गरज आह.े ही वेळ णनघनू गेली तर आपि कायमच यरुोणपयन देशांच्या पंजात 

अडकू आणि आपला दशे आणि आपलं स्वातंत्र्य गमावनू बस.ू ही लढाई फक्त मसुलमानांसाठी नाही तर या 



दशेाच्या सवा नागररकांच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि सलुतानाची जलुमी राजवट उलथनू पाडण्यासाठी आह.े त्यासाठी 

मला तमुच्या मदतीची गरज आह.े या उठावाला आपिच सरुुवात करायची आह.े त्यासाठी लागिारी सवा योजना, 

शसं्त्र, पैसा, मी परुवीन. तुम्ही फक्त पराक्रम आणि शौया गाजवायचं आह.े जे मदत करायला तयार आहते त्यांनी 

होकार द्ावा. असं म्हटल्यावर उपणस्थत सवा सभासदांनी एकमखुाने णनयाझी बेगला आपला पाणठंबा जाहीर केला 

आम्ही आमचं हृदय आणि आत्मा दशेासाठी समणपात करायला तयार आहोत असं सांणगतलं. मग कुिाला संशय 

येऊ नये म्हिनू२/३ लोक घोळक्या घोळक्याने बाहरे पडले. मग णनयाझी बेगने ताबडतोब सलोणनकाच्या सणमतीला 

आपला हा बेत सणवस्तर सांगायला आणि सणमतीची परवानगी घयायला ताणहर इफेन्डीला सलोणनकाला पाठवलं. 

दोन णदवसात सणमतीची परवानगी घेऊन ताणहर इफेन्डी मोणनणस्टरला परतला. 

मग णनयाझी बेगने सवा योजना आखली. मोणनणस्टरमधील सुलतानाचा मखु्य वजीर णहल्मी पाशाला 

णनवाािीचा खणलता पाठवनू, सलुतानाने दशेात संसदीय राजय घटना घोणषत करावी, अन्यथा मी आणि माझे २०० 

जवान राजधानीवर चालनू येऊ. दशेाला जलुमी राजवाटीतनू मकु्त करु. तेव्हा जर सलुतानाने ह ेकेलं नाही तर जो 

तेव्हा जर रक्तपात, णहसंाचार झाला तर त्याला कारि सरकार असेल हहेी त्यात णलणहलं. दशेाची जलुमी सत्ता 

संपवण्यासाठी प्राि दिेार् या दशेभक्तांच्या मागे जे गुप्तहरे तुम्ही पाठवले आहते, त्यांना सवांना एका रेनने सवांना 

इथनू घालवनू द्ावं, त्यासाठी मंत्रीमंडळाची बैठक बोलवावी, असाही णनवाािीचा इशारा त्यात णलणहला. अशीच 

पत्रं णनयाझी बेगने इतरही लष्ट्करी अणधकार् यांना णलणहली आणि सलुतानाला मदत कराल तर तुम्हाला ठार करु 

असा सजजड दमही णदला. णहल्मी पाशाने तो खणलता सलुतानाकडे पाठवल्यावर णनयाझी बेगने णहल्मी पाशाला, 

सलुतानाचं उत्तर येईपयंत आपल्या कैदते ठेवलं.  

         ३ जलैु:-३ जलैु १९०८ हा क्रांतीचा पणहला णदवस उजाडला. पहाटे उठून आपलं सवा आवरुन आणि 

यणुनफॉमा घालनू णनयाझी बेग लष्ट्करी तळाच्या गेटपाशी आला. णतथे त्याचे साथीदार सैणनक त्याची वाट पाहात 

उभे होते. गेटपाशी णनयाझी बेगने आपली तलवार उंचावनू जमावाला इशारा णदला. त्याबरोबर सगळे १५० जवान 

गेटच्या आत णशरले. प्रवेशद्वारावरच्या सुरक्षा अणधकार् यांना, ती णनयाझीचीच मािसं असल्यामळेु संशय आला 

नाही. णनयाझी बेगने मग लष्ट्करी चेस्टमधनू ५०० डॉलसा आणि काही रायफल्स उचलल्या आणि तो बाहेर पडला. 

बल्गरेरयन बंडखोरांवर हा चालला आह ेअशीच सरुक्षा अणधकार् यांची समजतू होती. 

        सवा जमावाला घेऊन तो शहराच्या हमरस्त्यावर आला. णतथे त्याने परत एक सभा घेतली. त्यात जमलेल्या 

सैणनकांना यापढुची वाटचाल खडतर आह,े आपल्याला चालत सगळ्या गावांमधे णशरायचं आह,े माझा हुकूम 

आणि णशस्त पाळायची आह,े म्हिनू जयांना झेपिार नाही, त्यांनी आताच परत जावं असं शेवटचं णनक्षनू 

सांणगतलं. सवा त्याच्याबरोबर यायला तयार होते, मग तो लष्ट्करी णशस्तीत चाल ूलागला. मग एकेक गाव पार करत 

तो चालू लागला. गावोगावचे लोक त्याच्या मदतीला आले. त्याच्या फौजेला जेविखाि परुव ूलागले. णनयाझीचं 

गावागावात मोठं स्वागत होऊ लागलं आणि लोकांचा पाणठंबा णमळू लागला आह ेआणि णनयाझी बेग फौज घेऊन 

राजधानीकडे चाल ू लागला आह े ही बातमी सुलतानाला णमळाली तेव्हा सलुतान अलदलु हमीद णद्वतीयने 

अनातोणलयाहून मोठी फौज णनयाझी बेगला मारण्यासाठी पाठवली.   



 १९ जलैुला णनयाझी बेग ऑररडमधे पोचला. णतथे असतांना सलोणनकाहून तातडीचा खणलता कणमटीने 

णनयाझी बेगला पाठवला. त्यात कणमटीने २००० सैणनक गोळा करुन ताबडतोब मोणनणस्टरला पोचायला सांणगतलं. 

आता उठाव णतथचे करायचा आह ेआणि त्वरेने करायचा आह ेहा णनरोप णमळाल्यावर णनयाझी बेगने णनवडक शरू 

आणि णवश्वास ू सैणनक गोळा करुन मोणनणस्टरचा रस्ता धरला. त्यासाठी पिूा खबरदारीने योजना केली.  बाकी 

लोकांना ऑररडमधेच ठेवलं.  

 मोणनणस्टर हे सलुतानाच्या लष्ट्कराचं मखु्य कें द्र होतं. णतथे सुलतानाचा सेनापती ओस्मान पाशा सवा 

कारभार समथापिे सांभाळत होता. त्याला उडवनू लष्ट्कर हाती ठेविं महत्वाचं होतं, म्हिून कणमटीने णनयाझी 

बेगला णतथे पाठवलं.  रात्र पडल्यावर अंधारात णनयाझी फौज घेऊन चाल ूलागला. काही अंतर चालून गेल्यावर 

त्याला अचानक बंदकूांचा आवाज ऐकू येऊ लागला, तेव्हा णनयाझीने काही लोकांना काय चाललंय ते पाहायला 

पाठवलं. तेव्हा त्या लोकांनी सांणगतलं की या जंगलात राहिार् या आणि णपढ्यान णपढ्या वैर असिार् या दोन 

आणदवासी टोळ्या आपल्याला पाणठंबा दणे्यासाठी एक झाल्या आहते. णनयाझीला याचा अत्यंत आनंद झाला.    

मोणनणस्टरपासून काही मैलांवर जवळ आल्यावर णनयाझी बेगने आपल्या तकुडीला आपि काय करायला 

आलो आहोत याची माणहती णदली. मग सवा तकुड्यांना वेगवेगळ्या मागााने मोणनणस्टरमधे णशरायची योजना आणि 

कामणगरी सांणगतली. णतथे सवा सैणनकांनी जेवि आणि थोडी णवश्ांती घेतली. णतथेच णनयाझी बेगला लष्ट्करी 

अणधकारी लेफ्टनंट ओस्मान इफेन्डी भेटायला आला. मग सगळे गपु्तपिे आवाज न करता लष्ट्करी तळाकडे चालू 

लागले. काही सरकारी ऑणफसचा ताबा घयायला गेले, काही ओस्मान पाशाच्या णनवासस्थानाकडे गेले. आधी 

त्यांनी ओस्मान पाशाच्या घराच्या टेणलग्रफच्या वायसा कापल्या. णनवासस्थानापाशी पोचल्यावर णतथल्या सरुक्षा 

अणधकार् यांना ठार करुन त्यांनी ओस्मान पाशाच्या घरात प्रवेश केला. आणि आपल्या बेडरुममधे णनणद्रस्त 

असलेल्या ओस्मान पाशाला तालयात घेतलं. जाग आलेल्या ओस्मान पाशाला लगेच वास्तवाचं भान आलं. 

ओस्मान पाशा णनयाझीबेगच्या कैदते पडला. त्याला जीवाची हमी दणे्यात आली.  

णनयाझी बेगचं कारस्थान यशस्वी झालं होतं. णनयाझी बेगचं यश गावोगाव पोचल्याबरोबर लगेच सवा 

णठकािच्या क्रांतीकारकांनी उठाव केला.   

२३ जलैु - मोणनणस्टरमधे हे घडत असतांना कााँस्टंणटनोपलच्या राजप्रासादात सलुतान अलदलु हमीदने सवा 

मंत्रीमंडळाला चचलेा बोलावलं होतं. त्याआधी सुलतानाने आपला मखु्य वजीर फेररद पाशाला काढून टाकून त्या 

जागी दरबारातील जनुे, जािते, अनभुवी, मतु्सद्दी सैद पाशा आणि कयामल पाशा यांना मखु्य वजीर म्हिनू णनयकु्त 

केलं होतं. णनयाझी बेगचा खणलता सलुतानाकडे पोचला होता. २३ जलैुला सगळे मंत्री जमले. राजयघटना द्ायची 

की नाही, प्रजातंत्र आिायचं की नाही यावर चचाा रात्रभर प्रत्यकेजि राजसत्ता-लोकसत्ता यावर बोलत राणहल.े 

त्याला अंत नव्हता. पहाटेपयंत वादणववाद घडत राणहले. शेवटी मखु्य वजीर सैद पाशाने सवा मंत्र्यांना प्रत्येकाचं 

वैयणक्तक मत द्ायला सांणगतलं. तेव्हा मात्र सगळे गप्प बसले. तेव्हा सैद पाशाने तमुचं मौन हचे तमुचं उत्तर आह,े 

असं म्हिनू सवा मंत्री संसदीय राजयपधदतीच्या मताचे आहते ह ेसलुतानाला कळवलं.  



२४ जलैु - शेवटी सलुतानाने राजयघटना दशेातील नागररकांसाठी मंजरू करत असल्याचं असल्याचं मान्य 

केलं. ती बातमी टेणलग्राफने वार् यासारखी देशभर पसरली आणि दशेभर जल्लोष सरुु झाला. राजधानीतील सवा 

दशेांचे नागररक जथ्याने जल्लोष करत णहडंायला लागले. त्यांच्या मनावरचं दडपि नाहीसं झालं होतं.  

२४ जुलै १९०८ हा स्दवस ओथमन तुकांच्या आयुष्टयातील क्रांतीकारक स्दवस ठरला. 

प्रजातंत्राची नवीन र्हाट उजाडली होती. 

सलुतानाने राजयघटना मान्य केली पि पढुे काही णदवस सलुतानाचं फमाान णनघिं वगैरे काहीच होईना. 

सीयपुीच्या कायाकत्यााना सुलतानाबद्दल परत शंका वाटायला लागली. म्हिनू त्यांनी मॅसेडोणनयातील फौज आिनू 

राजवाड्याभोवती उभी केली मग कणमटीच्या सभासदांनी सलुतानाची भेट घेऊन धमकीवजा बोलिी केली आणि 

घटनेचा इराद-ेफमाान -फतवा काढायला भाग पाडलं. तेव्हा कुठे उठाव यशस्वी झाला याची खात्री जनतेला झाली. 

णनयाझी बेगच्या कैदते असलेल्या णहल्मी पाशाला जीवदान णमळालं. कणमटीच्या हाती सत्ता आली. देशभरचे 

गपु्तहरे सलुतानाने माघारी बोलावले. सलुतानाने तडीपार केलेले हजारो णवचारवंत, नागररक दशेात परतले. दशेात 

प्रजातंत्राचं वारं वाहू लागलं होतं. आता णनवडिकुा, सरकार, सत्ता याचं नवीन यगु अवतरलं होतं. या उठावाचा 

णशल्पकार होता णनयाझी बेग. ओथमन साम्राजयाच्या इणतहासात प्रथमच प्रजेला राजयकारभाराचा अणधकार 

णमळाला. मग णनवडिकुा झाल्या. तोपयतं ऑटोमन सोशाणलस्ट पाटी, णिडम ऑफ ऑकॉडा पाटी, ऑटोमन 

णलबरल पाटी, असे अनके पक्ष तयार झाले होते. यावेळी १८ ग्रीक, १ सणबायन, १ जय,ू ४ बल्गेररयन आणि २ 

आमेणनयन णनवडून आले.  

         पालामेंटच्या उद्घाटनाच्या पणहल्या णदवशी १७ णडसेंबर १९०८ ला सलुतानाने भाषि केलं. त्यात तो 

म्हिाला की जोपयंत या देशातील सवा नागररक दशे चालवायला समथा होत नाहीत, तोपयंत हे पालामेंट 

तात्काणलकच राहील. या त्याच्या उद्गाराने परत सवा जनतेच्या मनात शंका नमााि झाली आणि तसंच घडलं. १३ 

माचा १९०९ या णदवशी सलुतानाच्या सैन्याने यंग टक्साचं मंत्रीमंडळ उलथवलं. सलोणनकाच्या संघटनेला ही 

बातमी रात्री णमळताच सुलतानाला पदच्यतु करण्यावाचून पयााय नाही ह े त्यांच्या लक्षात आलं आणि लगेच 

संघटनेच्या लष्ट्कराने महमंद शौकत अलीच्या नेततृ्वाखाली कााँस्टंणटनोपलमधे प्रवेश करुन माशाल लॉ लागू केला. 

मोठी धरपकड केली. २६ एणप्रलला सलुतान अलदलु हमीद पाशा णद्वतीयला अटक करुन सलोणनकाला नेलं. पि 

सलोणनका ग्रीकांच्या हाती पडल्यावर सुलतान अलदलु हमीदला परत राजधानीत आिनू णतथे कैदते ठेवलं. १० 

फेिवुारी १९१८ ला सुलतानाचा कैदतेच मतृ्य ूझाला. अलदलु हमीद सुलतानाला पदच्यतु केल्यावर त्याच्या जागी 

त्याचा भाऊ ररणशद इफेन्डीला उफा  महमंद पाचवा याला २७ एणप्रलला सुलतान बनवलं.  

यंग टक्सा सरकार स्थापन झालं तरी आमेणनयन लोकांकडे त्यांचं दलुाक्षच झालं. परकीयांशी त्यांनी संधान 

बांधलं आह ेअशी शंका नवीन सरकारला आली. १९१३ साली तलत पाशा, केमाल पाशा, अन्वर पाशाच्या हाती 

सत्ता आली. त्यात तलत पाशाचा कल इगं्लंड, अमेररकेकडे होता तर अन्वर पाशाचा जमानीकडे. याच काळात 

पणहल्या महायधुदाने यरुोपात पेट घेतला होता. यंग टक्सा ह ेनवीन सरकार या युधदाचा भाग बनलं. आणि अन्वर 

पाशाच्या दबावामळेु जमानीला सामील झालं. १९१२-१३ सालच्या बाल्कन यधुदात ओथमन दशेाचा मोठा 



पराभव झाला. यरुोपातील मोठा प्रदशे त्यांच्या हातनू गेल्यावर त्या दशेातील मसुलमान पवूा अनातोणलयाच्या हद्दीत 

णशरले. त्यामळेु आधीचे णििन रणहवासी आणि नवीन ढकलले गेले मसुलमान यांच्यात भांडिं लागली. त्यातनू जे 

रणशयाच्या हद्दीतील भागात राहिारांना एकीकडून ओथमन सरकार आणि दसुरीकडून रणशयन सरकार यांच्यात 

आपल्याकडे या लोकांना खेचनू घेण्यासाठी दबाव आिि ं सरुू झालं. या लढाईत परत एकदा ९० टक्के 

आमेणनयन ठार झाले इतका मोठा नरसंहार झाला. 

यधुद संपलं. ररपणललक ऑफ टकीचा जन्म झाला. ओथमन तरुिांनी नव्या यगुाची नवीन राजयपधदत नवीन 

णपढीसाठी अंमलात आिली. यंग टका च्या णचवट लढ्याला यश णमळालं. अलदलु हमीद सलुतानानेही सत्ता जाऊ 

नये, ओथमन घरािं संप ूनये म्हिनू खपू प्रयत्न केले पि यंग टक्सा या ओथमन तरुिांनी ते सगळे हािनू पाडले.  

         प्रजा णजंकली. राजा हरला…  

- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

                                          सधयाचा नवीन दशे ररपणललक ऑफ टकी.२०२०. 

                                            



ई साहित्य प्रहतष्ठानच ेि े१२ र् ेर्षव. डॉ. हममता दामल ेयाचं ेि ेआठर् ेपमुतक. 

डॉ. हममता दामल े या मध्ययुगीन इहतिासार्रील सुप्रहसद्ध हर्द्वान आिते. त्याचबरोबर 

त्यांची इहतिासलेखनाची एक ओघर्ती शलैी आि.े त्यांची अनेक पुमतके र्ाचकांनी अभ्यासली 

आिते. डॉ. दामलेंसारखे जयेष्ठ लखेक आपली अनेक पुमतके ई साहित्यच्या माध्यमातून 

जगभरातील र्ाचकांना हर्नामूल्य देतात. असे लेखक जयांना लेखन िीच भक्ती असत.े आहण 

त्यातून कसलीिी अहभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सुदैर्ाने गेली दोन िजार र्षे कर्ीराज नरेंद्र, 

संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून िी परंपरा सुरू आि.े अखंड. अजरामर. म्िणून तर शंभ ूगणपलु े

(नऊ पुमतके), डॉ. मुरलीधर जार्डेकर (९ पुमतके), डॉ. वसंत बागुल (तेरा पुमतके), शभुांगी 

पासेबंद (सात पुमतके), अस्वनाश नगरकर ( चार पुमतके), डॉ. स्मिता दािल े(आठ पुमतके), डॉ. 

हनतीन मोरे (१९ पुमतके), अनील वाकणकर (६ पुमतके), अनंत पावसकर(चार पुमतके), िध ू

स्शरगांवकर (३), अशोक कोठारे (८ िजार पानांचे ििाभारत), श्री. हर्जय पांढरे (ज्ञानेश्वरी 

भार्ाथव), िोिन िद्वण्णा (जागस्तक कीतीचे वैज्ञास्नक), संगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १० 

पुमतके), स्वनीता देशपांडे (५ पुमतके) उल्िास िरी जोशी(६), नंददनी देशमुख (५), सुजाता 

चव्िाण (७), डॉ. र्ृषाली जोशी (११) अस ेअनेक ज्येष्ठ व अनुभवी, कसलले ेलखेक ई सास्ित्याच्या 

द्वारे आपली पुमतके लाखो लोकांपयंत पोिोचवतात. एकिी पशैाची अपेक्षा न ठेवता. 

अशा सास्ित्यिूतींच्या त्यागातूनच एक ददवस िराठीचा सास्ित्य वृक्ष जागस्तक पटलावर 

आपले नाव नेऊन ठेवील याची आम्िाला खात्री आि.े यात ई सास्ित्य प्रस्तष्ठान एकटे नािी. िी 

एक िोठी चळवळ आि.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रिात आिते. त्या त्या व्यासपीठांतून 

नवनवीन लेखक उदयाला येत आिते. आस्ण या सवांचा सािूस्िक मवर गगनाला स्भडून म्िणतो 

आि.े 

आहण ग्रंथोपजीहर्ये । हर्शेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दषृ्टादषृ्ट हर्जयें । िोआर् ेजी । 




