
ТУРСКИ СПОМЕНИЦИ у  СК0ПЉУ.Знача؛ К0ЈИ je Скопље имало под управом Неманийа, ни у колико .није смањен под владом Османлија. На против, тај знача؛ je у неку руку и порастао, у колико je Турска Царевина обухватала и под својом власти држала простра- није земље но што je била наша средшевековна држава.И доиста, мало места има у Јужној србији у којима су се сачували то- лики стари турски споменици као што je Скопље. Читав низ џамија, турбета, каравансараја, ханова и-хамама, К0ЈИ су се у целини или делимице сачували, има у Скопљу чак из друге половине XV века. Сваки такав споменик подигл؛'؛ су знаменити муслимани онога времена. Али и ако су многи муслимани и Османлије са разних страна и разног порекла, боравећи у Скопљу, оставили себи спомен у'разним задужбинама, религиознИм и другим графевина، ма, не- изгладљив печат Скопљу ударили су, нарочито за првих сто година, турске владавине у њему, чувени крајишки војвбда Исак бег, шегови синови и уиуци), не само Аногобројним задужбинама исламским, него и.видном улогом Kojy су играли у историји и Турака и срба на Балканской Полуострву.Равно пет стотина и двадесет година су Турци владали у Скопљу. Период. ове владавине код нас, може се !(азати, HHje ни додирнут, а камо ли проучен и описан. За тај посао није ни грађа сакупљена. Она тек има да се прибере,. среди и .проучи. Тек после тога fee се мойи приступити изради историје Скопља, и Јужне србије под Турцима.Све старине, па и турске, у нашем граду-треба проучити, описати. Taj 
fee посао ићи врло мучно. На жалост, ратно сташе Koje je готово беспрекидно. трајало од ослобођења у нашој земљи уништило je и лшоге турске ,изворе и спо، меиике, као што je ропство уништило наше. Зато треба хитно покупити што се ЈОШ сачувало: записе и натписе. са СВИЈУ историских споменика, стара до-, кумента и исправе Koje се још налазе у приватним рукама треба забележити, 
jep fee их из дана у дан све манье бити и у догледно време нестаће их потпуно.Повеље ктитора наших цркава и манастира пружиле су обила؛! материјал историски, географски, политички, друштвени, привредни и други. Наше ктиторе су заменили османлиски завојевачи. и ако у исламском духу, они су у неку руку наставили традицију и стварали су велика задужбинска дела. Те мусли- маиске повеље, типици—вакуфије, вакуф-наме, представљају огро̂ лан интерес за наше националне науке, и из ЊИХ се могу прибрати драгоцени подаци о многим гранама нашега живота и одмах после пропасти наших .држава, па и много доцније. Нарочито богат материјал садрже вакуфије за историју наших градова..Ja сам први пут у часопису „Јужна србија" покуш^о да објављ-ујем ову врсту турских споменика, али на начин К0؛и науку HHje могао задовољити. Тал0؛ започети посао настављам сада у „Гласнику Скопског Научног Дру- штва" и благодарейи потпори Скопског Научног Друштва публикације ове врсте,. надам се, вршийе се како то наука захтева: са паралелни؛,! турски.м текстовшма, по потреби са фотографским снимцима и с؛,аксимилі!.ма.
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ПАША ЈИГИТ БЕГ и ШЕГОВА ЗАДУЖБИНА.
}игиха— пашина или Меддах Џамија.Свакојако л؛еђу најстарије муслиманске богомоље у Скопљу долази месџид Паша Јигит бега,. који овдашши муслимани сада обично зову Јигит-пашина или Меддах-цамија.Вакуф ове бог٥А10ље помише ce у једном документу још из године 14451. Но од ове, можда и најстарије скопске џамије, од шене првобитне грађевине, HHje ce ништа сачувало осим илгена, па и OHO je претрпело извесне промене. Ову џамију житељиСкопљаихришћанске.и муслиманске вере сада иодавнонај- више знају под именом Меддах؛ . Као и поред других џамија тако и уз ову од ста- рине било je гробље. у гробљу Меддах џамије има две знаменитости Koje воде порекло из далеке прошлости 1؛ давнине. To je турбе, озидано од тврдог материјала, у коме je по причању муслимана сахрашен оснивач џамије, Паша Јигит бег. гроб je обележен каменим белезима чело главе и чело ногу на којима нема ни натписа нити других каквих украса. Надгробно камење je израфено и истесано онаког'облика као што су и други турски нишани из XV. века у овим нашим странама. Даиашње турбе очевидно je током времена преправљано, ма да му je у главном првобДтни облик сачуван.. На једном стубуод турбета неко je, без сумње приликом какве оправке, написао црном бојом: J m m  

паша таурбеси, I  ١. пгурбе Јигиш Мехмед паше.у  непосредној близини турбета има великим каменим блоковима подзи- дана .једна тераса и на јужној страни испод те могиле. једна јама у коју се силази на два басаліака за некадашњи кладенац — Ту je раније билажива вода, з а к о ју с е  не.'Знаоткуда се у тај лагум стакала. причају .да je ту раније вазда било :воде, но у Последње Време je нестало.' Сад-je остала суха јама. Раније, причају, кад бинарастао Вардар. и ова би'вода надолазила ве- лика, и  отицала je браздом у Сераву.И хришћани и муслимани се отимају, о овај св.ети извор' и гроб што je у ковчегу ИСПОД турбета. Разумљиво je пр'ема томе што Су за ову светишу везана 'два различна' предаша: муслиліанско и хришћанско. .Као што 'нап'ред.. споменусмо, ,муслимани тврде да je у турбету сахрашен оснивач ове џамије, Паша )игит бег или како га сад зову Јигит. паша, а оне рушевине са кладенцелг :зову Меддах-бабина вода — Другиопет причају да je у 'oHoj подзиданој хуліци са извором. сахрашен Паша Јигит бегО-Β хора,' звани Меддах-баба, коме je 'право, име. било хора Мухид-дин. Овог свогахору, по TOM муслиманском предању, господар je у своје време послао био на Ткабу. Отуда je он донео две 'боце свете воде з'ване 
Kojy муслиманске харије и сад доносе, j.ep je врло лековита. и „добра За свашта". Болесник покропљен шолге оздрави. Кропе и мртваце, jep. им се душе, причају побожнимуслимани,. не муче него иду'право, у царство небескоЗ. Кад je Меддах баба умро, Паша Јигит .бег'попрскао га je TOM светом водом и Бог учини чудо: из његова'гроба, потече, жива лековита'в'ода. То je Koja лечи одсваке боље, туге и невоље, телесне и душевне. Још од.тада je остао адет, К0ЈИ није ни'данас престао, да се'долази на извор и на гроб што je у турбету, jep су ту МНОГИ' нашли лека, у шали се каже да ко сркне воду са извора Меддах бабина, никад Скопла'не напушта. Деси ли му се и да оде, опет се мора вратити.По гдекоји муслимани од некуд зна да су хришКани у своје време при- чали да су ту сахрашена два велика човека, од којих се један звао адруги Дакјанос.Међу хришћанима овдашњим нисам могао наћи никога којиби умео ма шта рећи 0 оЕим људима чудних имена. I

I в. Ваку،Јија Алаџа џамије у osoj расправи.
3 у  вакуфији Качаникли 1٦4ехмед паше, Koja je написана хиџр. 1017. (1608) год. ме^у 

сведоци^а помињу се имам и хатиб џампје Мед
О Абу зем-зем вида уЧасопас [ужна Срби34. и 35., за 1923. год,, стр. 561—592 ء

у напомени !.! Antun Hangl: Zi]’0؛ г' obicaji Miislimдруго издање, стр. 43.



137Терски саомсницн ال Скоплл'و у исламској ктьижевности Џалинос je позНати грчки философ и зналац медецине;  Галкен, Галениус,(Клаудиус). у  старом веку он ' je слављен као највећи 'зналац м.едецинск؟  науке после Хипократа. Рођен je у Пергами, у м . Азији, 131. год. после Христа. Отац му се звао Никон и био je неимар пО занимању. Hajnpe јеПроучавао философске списе Аристотелове, после ce бацио

Сл. 1. — Турбе Паша Јигит бега и вода Меддах бабе (Св. Врачи).на изучавање медецине. Да би допунио своје знање путовао je по свету. про- вео je неколико година у Александрији. У  34. години кад je био, отишао je у Рим и тамо се прочуо као најбољи лекар. Био je лечник римских императора Марка Аурелија, његовог брата Веруса, и Комода. Он je написао коментаре на Хипократова дела и својим искуством и експериментима ؛.IX у знатној мери до-



4Гласник Скоиског Научное Друиипва138пунио. Саставио je низ књига, Koje су на арапски превели славни арапски ме- дицинари, као што су Хенин син Исхаков и Сабит син. Кара'. Тако je Галиен постао познат исламской свету као Џалинос, по арапском изговору његова имена. Не зна се 'У опште ни где je ни кад je умро. Зна се само толикоТда 
.je уліро у дубокој старости негде на путу из Рима ка Цариграду.

Сл. 2. Гроб Шейха Меддах бабе, освајача Скопља.Како се то име створило у Скопљу и везало за Меддах бабину воду није лако објаснити, али сам то име л١-еђу овдашњи.м простим муслиманимане један пут чуо да се помиње, увек додајући да то хришйани кажу. الي ذ  ..хришћани међутил■ ! ништа не зиају ни за нити؛ В. Шеліс-уд-діін Са, ،ус-ул-Ала؛١и: Кал؛ књ. III., стр. 1756, s. V. а cf. ;'Ad ,١؛
؟ m ea .’. Dictionnaire 'des sciences philosophiques) P. 568-5Ö9.
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Bepyjy да je ту негда била црква посвећена Кузману и Далгњану, светим бе- сребреним вр۶чима. На Св. Враче, који се празнују 1. јула, сутра дан по Пав- лов-дану, ту je раније долазило пуно света, нарочито много жена са децолі и палили свеЬе на извору и на гробу у турбету и  умивали се. Муслимани немају одређеногдана, они дола'зе кад се комеукаже потреба, ахришћани с у с е  ту купили на Свеше Враче,да се послужим речима једнога старца од'кога СЭЛ!и ове податке забележио, „се собираме како'-на пазар."..Они Koje тресе грозница, које.Су напале „струпки", красте, бубужице и друге слабости, телеенеидушевие, купали су се и умивали водом са извора Меддах бабе и, ако.је . вероватй причама, многи су.„улогави" проходали и  болни-пре- болни оздравили. Ко je тражио лек ваљало му je, пре. Но што захвати воду са кладенца,' .да ا запали свеће на извору и гробу у турбету, ' потом да баци неколико.'зрна јечма или пиринца, два до три парчета шећера, једно.свежебело jaje, уз то .joui да тамо.' ,остави белег са себе и да у. воду спусти белу пару Koje било вредности. Скопжанци овако раде кад год се обраћају за лек светим из- ворима, ајазмама. Бацагье жита,, шећера и јајета, умивање болеених делова тела, остављање белега, нишана са себе у облику крпе, кончића, паљење' свећа и спу- штање беле паре у воду врши се не само на ајазми .код Меддах' бабе него и на изворим'а у „К ати и твц “,повише Тасиног Чешмичета испод Водна;, на „Ja- удиска вода", близу .Капиштеца, на једном врелу 'КОД села Кучкова, у-Мирковцу код манас'тИра Св. Илије, у врело „Жегравец" код села Радишана и др. Тешки болесници каткад оставе код извора и рубже у коме су дошли, па ce Bpakajy у чистом.Као' што сееиди име Меддах мало по мало потиснуло .je старија. имена, наткрилило je 4'ак. и име оснивача џамије у. чијем се дворишту и гробљу. све ово налази. Сада многи непосвећени муслимани мисле да je и'гроб у Турбету Меддах бабин. .Меддах баба није измишљена него' историска личност Ja сам му гроб нашао мало' даже од П аш а Јигит бегова гроба, зарасла у корову, иза бивше ліедресе или текије што je код ове џамије (В. сл. На .надгробном камену што 
му je пободен чело главе урезан je овај натпи.с на турскоИ језику:

 المرؤوم هواذغالق'البافى

 الشيخ وب٧ فالح. المننور

ح القامحه ،3رحتحو بابا ود

што српски значи:
Oh je творац вечни.
Покојни, ycouuivi, освајач 
Скошъа Еш -и іеи і Меддах 

баба. За душу-Шеих je свештено лице. у XV., веку су се тако, звали и старешине има- рета, нешто слично нашим игуманима, сада.се"тако' зове. старешина .'текије. За то се последших година ..турске управеотимале хоце и дервиши о 'овај ва- куф Паша Јигит бега, КОЈИ- je поради ове ајазме представжао примамжив иметак. Власти су решиле спор у корист хоца, а против дервиша.Нема забележене године на надгробном камену, те се не може знати из кога je времена овај освајач Скопжа: да ли je то један од оних К0ЈИ су узели Скопже из руку његових српских господара ИЛИ je, може бити, неко К0ЈИ се прославио у борби за преузимаше Скопжа од турских непријатежа, на пример после какве окупације. Имам поуздан доказ, као што je напред напо؛ленуто, да се Меддах џамија у Скопжу помише у год. 608؛ .Као што je .познато после пада Скопжа, 6. јануара 1392. године, први султанов намесник, санцак бег. Скопжа био je тада већ чувени турски BojcKO- вођа, Паша Јигит бег, који ј-е, како Хамер у својојкаже по Нешрији, био са Гази Евреносом одређен да предводе претходницу
т.ј. прочитати суру из корана



Гяасник Скопског Научног Друштава140ліуратове војске кад се из Кратова упутили преко гребена Црне Горе за кОСово', 1383. године̂ء  ١Наши хроничари и летописци различно бележе име овог првог султано- вог намесника у Скпољу. Костаитин Философ пол̂ ише га под именом У летописима сусрейелю се са именом Игигнтл, иначе спомиње се и као: Ит бег, Паша Ит бег. у латинским изворима пишу га Passa Ythus, Basaitus и др.У крваволг графанском рату К0ЈИ су водили Бајазитови СИІ-10ВИ мефу соболі, у борбама измефу Мусе и брата му Мехмед Челебије Паша Јигит бег je узимао живо учешће заједно са Лазаревим сином Стеваном Високим. Турски кра- јишки заповедник Скопља тада се зове још и „На.месНик земље Константинове“2.Помена о .Паша Јигит бегу налазилю све до 1413. године.Назначен je за обласног управитеља скопског одмах после Косовске битке. У Ашпк тша Заде шарнхп,чији je писац Дервиш Ахмед, савременик нашегЂурфа Смедеревца, на стр. 64. о томе налазимо ово од речи до речи написано:„Бајазит хан пошто je ступио на престо послао je у Лас-вилает (србију), у Кратовску нахију и у све руднике, у Скопље Паша Јигит бега. и тако освојише највећи део Лас-вилаета. Остали (војска) вратише се у Једрене, пошто су мртво тело Гази Мурата хана послали били у Брусу. Док je Бајазит хан био забављен у Румелији, Караман-огли беше напао на Хамид Или и опленио га. Евреноса понова поставише у Серезу. с  друге опет стране Фируз бег из Видина дофе у Влашку (Ефлак), опљачка je, па се врати са големим пленом. Паша јигит бег пак беше заузет у Босни и отуда Бајазит хану посла у Je- дрене силно благо".Мало 'се што зна о пореклу овог првог скопског санџак бега. Левенклав у XVI. веку'сасвим произвољно за Паша Јигит бега вели да je син Исак бега: „Jigides begus Isaei begi filius‘‘8.Писац поменуте турске хронике Аш .на страна 61. вели да су после смрти Лала Шахинове за румелиског беглер-бега назна- чили Кара Тимур ТаШа. .Он посла те номадски Народ из Сарухан Ила пресе- лише у пределе Сереза. и на стр. 65. вели: „Бајазид хан удари на Сарухан Или, те и тај предео заузе, . . . .  па Саруханске земље придода вилаету Ка- раси х и ц р . 792. (T . ј. 1389/90} год., па обе те области даде своме сину Ерто- грулу. На 74. страни прича даље ово што може имати нарочити значај за по- рекло Паша Јигит бега:„У Сарухан Илу живео je један скитачки народ Зимовао jeу Менемен П олу. 'У Toj области била je удареіта пореза на со. Мефутим ови се номади успротивише да плаћају ту дажбину. о  томе известише Бајазит хана, а овај нареди своме-сину Ертогрулу: „натерај тај номадски народ на послу- шност и у пратши поуздане војске спроведи га у пловдивско поље. Ертогрул .учини по очевој заповести. Те скитачке „колибе" посла у пловдивско поље. Сад се у РумелИји зову „Сарухан беглу". Паша Јигит бег je старешииа тога народа, у  Τ.0 време OH je са њима заједно дошао".Писац ове хронике изгледа да je помешао догафаје, па оно што се дого- дилоза време Мурата Іи пре њега пребацио мало ближе, у доба владавине шегова сина Бајазита I. друкчије се. не може разумети, кад се зна да je. Паша Јигит бег био у Муратовој војсци на Косову и то један од вифенијих војсковофа-Код Хамера а и код других П03НИЈИХ писаца турске историје Паша Јигит бега зову обично и најчешће Јигит паша, и овдашњи муслимани га. сада само тако спомињу. Џамија се зове Јигит пашина, а тако се у турско време звала и једна .махала у Скопљу. Мефутим у препису једне свеске Сщпла, који сеналазиулгојим рукама, у год. 1725., месеца новембра, приликом разрезе порезе
,Хамер: Исшорпја Ошоманског царства,кн>. I., стр. 248, турски превод. Цариград ا

1329. године.
2 к . Јиричек и Ј. Радониѣ: Историја СрбаКЊ. 11„ стр. 116.
5 Costantin JireCek: Staat und Geselschaft Teil IV., CTp. 75.4 у  Санџаку Магнезија.
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n o iY iiy  ce све садашње скопске тахале. Прва je Паша Јигит махала, па Ибн-и- Пајко. Паша Јигит бег није никад носио титулу паше, него je њему таква била прва компонента имена, Kojy су доцније схватили као зваше. Сад.је , колико je мени познато, остало само женско имеЏамија Паша Јагит бета нема сада своје вакуфије, нити се ишта у Њ0Ј сачувало од старих докумената.У рукама садаших службеника Јигит пашине џамије нашао сам само, три берата новијег датума. Најстарији мефу нима издат je 15. цемази-ул-еввела 1237. (27-1-1822) године на име Али Халифе, којим се поставља за имама „џа- мије, Kojy je уза саму чаршију, до Меддах-а подигао оснивач задужбина Інгпт 
паша“. Бератом од 8. џемази-ул-еввела 1277. (11-ΧΙ-1860.) постављен je Али Халифе За хатиба ове џамије с тим да му се плаћа по 4 аспре дневно из „вакуфа џамије Јигит паше, Koja je у Скопљу". п  најпосле у трећем берату одІІ.зилк-аде 1278. (29-ІѴ-1862) тод. досуфено je неком Хасану да прима имамску плату из вакуфа џамије Koja се налази: „у близини Меддах-а, што je уза саму чаршију, а Kojy je саградио доброчинилац и ктитор задужбине )игит паша".У поменутом препису скопског Спцнлапод тодином 1699., 29. јануара (6. шабан 1110.) помише се: да je одређено из вакуфа зваше хатиба у џамији Арасшауступио добровољно мула Сулејман Ахмеду Халифи са платол؛ од 8 аспри дневно.На овај начин излази да je и овдашша Араста џамија у некаквој вези са Паша )игитовом џамијом, пошто се, као што се види, из шегова вакуфа испла- ћивали службеници и Араста џамије. Араста џамија налази се у јор٢анџиској чаршији, између Безистена и Куршумли Хана. Само један део графевине се са- чувао стари. Све остало je доцније скрпљено и НИКО у Скопљу не зна ништа да каже о OBoj џамији. Вакуфа нема,, оснивач joj се не зна.

ИСАК БЕГ И Њ ЕГ0В А  ЗАДУЖ БИНА АЛАЏА ЏАМИЈА.После Паша )игит бега за серхад мухафиза, крајинског војводу и сул- танова намесника у Скошьу назначен je Исак бег, ктитор вакуфа Алаџа џамије, 
Kojy учени Турци зову и Псакије по имену шеног оснивача.Joui одавна се у. турску и светску историју увукла чудна пометша у пи- 
таше порекла овога знаменитог турског БОЈВоде у нашим странама.Напред je споменуто како je Левенклав записао у својој историји муслимана да je Јигит бег син Исак бега. Турски историчари су Исак бега помешали са другим ратницима, војводама и државницима османским онога времена а истога имена. ,Joui je вероватније да je Паша Јигит бег помешан са Пашабегом, сином Исак бега..Хамер у својој историји османског царства за овог скопског Исак бега вели да je био син славног турског војсковофе Гази Евренос бега, К0ЈИ je  опет имао једног брата Хасана, а обојица су тобож имали по једног сина К0ЈИ се звао Иса. и на тај начин се кроз највећи број познијих турских историја, па одатле ваљда и кроз светску историју увукла нова погрешка и забуна и дела једног Исака и Исе почела се приписивати другоме им.е,њаку и обратно.У  енциклопедиском речнику ІІІемс-уд-дина Сами — к н и га !.,стр. 900, помишу се из овог времена три Исака: два бега и један паша:„Исак бег je један од газија из доба владавине султана Мурата II. Дуг низ година je управљао борбама и ратовима против србије, и највећи део њен je он и освојио. Напослетку OH je заузео Смедерево и заробио „Гргориус"-а.За другог Исак бега вели се тамо :„Тако исто и OH je био из редова победилаца (гази), а син je познатог турског војсковође Тимур Таш паше. Брат му je био Осліан Челебија. Измефу осталога овај Исак бег био je надзорник над радовима при градши чувенога у свету и по лепоти и по величини моста на реци Еркене, К0ЈИ je саграфен по заповести султана Мурата II.".



δГяасшік Скопског Научног Др-ушшва142 З а И са к  пашу СТ0ЈИ: „био Je везир турског царства. За владе Мехмеда Освајача и Бајазита II заузимао je два путаположај великог везира. Грчког je порекла. О д  доба .Паша Јигит бегова, благодареЬи својој способности и среЬи, доСпео je на положај беГлер-бега Босне. Пос^е je добиО зваше.везира. Бивао je санцак бег ..у више вилаета, па кад je Махмуд naina први пут свргнут са по- ложаја великог везира, Исак паша je заузео његов.0 ліесто. ,Он'је угушио устанак Караман и Гермијан Оглија.- Том приликом je из Аксараја .заселио и у Цари- граду.населио мнОго занаТлијаиучевних људи. Махалу у. Цариграду где су ови насељеници били прозвали су Аксарај, као-што им се звао'и ЊИХ0В завичај у М алојА зији"..„8 8 7 ا1482/3. ) год. за-време рата против Узун Хасана свргнут je' са положаја великог везира па je поново. позван Махмуд. паша. Приликом .доласка на престо султана Бајазита II, 886. (1481.) год.д'ошао je по други пут за'великог везираи П0ШТ.0 je на том положају - остао - две године, због старости смешен je, па je по молби послат за гувернера Солуна, где je неко време проживео па умро".„И  тако био je велики везир свега седам година, први пут пет, а други пут две године".„Овај Исак паша има у Цариграду код Ахур Капије једну џамију, а махала око те џамије и сад се зове Исак пашина махала".Са малом разликом то исто налазимо и у -VL- књига I,страна 323 :„И сак.бег био је.један од храбрих велможа. 868. (1463) год., после осво- јења Босне назначен je за првог гувернера шена. Хиц. 870. (1465/6) год. умро je, а на шегово ліесто назнаЧен je шегов син Иса бег".„Исак паша: један од старинских заповедника, био je прво роб, па по том подсвојче Паша Јигит бега. Као храбар војвода пао je .у очи Мурату II, те га. je узео у CBOjy службу, у .зн ак  признаша даровао ліу je зваше везира. Толико je био султану мио, да га ,je са собом повео -у Магнезију, кад се захвалио' и сишао с престола. Био.' му je везир све до, смрти. За владе Мехмеда, Фатиха био je неко време беглер-беГ' најпре Анадолије па ΠΟΤΟΛ1 и Румелије. 885. 
(1470/1)- год. постао je 'велики везир. 877. (1472/3) год. свргнут je са тог поло- жаја. 886. .(1481/2) год., .посл'е смрти .Мехмеда Освајача, да би свет био стишаи и умирен дошао je по други пут' за великог везира, па je 888. (1483) год. по- ново смешен и ,послат ,за намесника у Солун, где je 890. (1485/6) год. и умро. У  Цариграду je саградио џамију. Зет му je био Кедик Ахмед паша".-,И  тако бислю могли наређати читаву множину историја у којима у ΟΒΟΑ1 питашу вдада оваква пометша. Па ни оштроумни и проницл/иви к . Јиречек није се могао од ове погрешке одбранити. у  својој књ. II., стр. 97.И-0Н тврди да-je први .крајишник и намесник султанов за западне стране са седиштем у Скопљу-био Јигит паша, син Исака 'бега, а после њега тај положај заузео je Исак „син славног војсковође Евренос.а". То исто налазимо и на стр. 119. где се тврди да je Исак, К0ЈИ je у борбама против Босне и у Босни руководи, турским операцијама, био Евроносов син, дугогодишши намесник у Скопљу, у Маћедонији.Кад сам ja у Јужној србкјннаговестио, према резултатима истраживаша г. Dr. Ћ. ТрухелКе, ве'$'-оЕатНоћУ да fee наш Исак беГ бИти потурчешак из бо-. санских страна, онда je Салих бег РустембеговиЬ, некадашШи председник' скопске беледије, написао у тадашшем органу муслимана Јужне Србије, Хаку чланак у коме je тврдио опет на основу турских извора да je војвода Исак бег порекл۶м од „чисте турске крви" и да je син Тимур Таш паше*, тврдо уверен да je ОБО замршено питање једним замахолі решио.Током' времена -порекло овог зналіенитог војводе и санцак бега забора- вило je и турско Скопље. Не салю то. Заборавиле су га и мутевелиске поро- дице вакуфа Исаковића, од чијих су прихода они вековима жиеели.

٠ В. часопис Јужна србпбр. 20., Стр. 482.
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Сл. 3. -  Стара или Алаџа или Исакије Џамија у Скопљу.Над главним улазом у џамију Исак бегову, не зна се ко и кад je крупним и врло испреплетеним и замршеним словима? плавом бојом по камену напнсао
 ساطانى ا؛م فى لما٠؛ الث;غة ادارة

 وعءاى بر٠اءصا ;٠٧ا خال مدد ن /اد

 ابنش ٨ءىال:'- )3 ولى ti ؛شا ن٠ ف

وهةاةاله واربعين

овај натпис:Што српски значи:
Свешн Имарет сазнда ce ال дане 

٩ лшада м)рата>сида Мехмеда Хада. 

Сазджддтељ jo j je Исак бег, едд Паша 
]пгпш ةحء٠  . Леша 8(од Хидре, T. j. 438/9 ل после хр . Рођ.).



10Гласник Скопског Научног Друишта144 Старији хронографи и историчари турски знају боље ОБО питање. На
стр та ثآل٠   Истаорије Соллак Заде ѴШШІО..„Кад Je хицр. 792. (1389—90ز год. Јилдирим (Бајазит) послао Тимур Таш пашу са много војске да освоји Српске земље (Лас-вилает), тада je управу сануака и околних нахија дао једном војводи по имену Паша Јигит бегу, 
je 6ηό госаодар Исхак бега“.Одавде je, држим, потекло оно погрешно мишлење доцнијих турских исто- риописаца да je Исак бег. био син Паша Јигит бега. ' На то их je завела реч 
ефенди, господин, господар, како се често сада у фигури каже за оца. т'ако je некако продрла та погрешка чак и у наведени натпис изнад главног улаза Алауа уамије. Еерзија пак и. тврђење да je, паша Јигит бег био син Псак бегов, дошла je, без сул؛ње, н.а тај начин што je Паша ЈигИт бег помешан са Исак бего- вим сином Паша бегом.Што je донекле ,ово заліршено питаше о пореклу Исак бега, другог скоп- ског сануак бега и крајишког војводе за западне стране разјашњено имамо, да за- хвалимо недавно објављеној у Цариграду турској хроници званој 
тарихк1 чији je писац, Дервиш Ахмед, лично познавао Исак бега, са ЊИМ се из Меке вратио у Скопле, код њега у capajy био у гостима и са ЊИМ и са ње- говим синовима ишао у „харамилук" и у рат по српским землама. Он потпуно добро разликује ЕвреносовиПе од Исак бега и ИсаковиПа. о  његову постав- љењу за крајишког војводу у историји на -стр. 117.؛ нала-зимо ово:„ГазИ султан Мурат je поделио крајине царства по једном од .СВ0ЈИХ јунака'. Исай бегу предаде Српску Крајину (Лас-Уци). Кад год би Исак .бег са својим акинуијама покушао да продре у Србију, Влк-огли (Ђурађ БранковиП) би на К0ЈИ било начин својим ђаволијама успео те поход у. плачку не би испадао задоволавајуПи".,',Исак бег .je ПОслао султану хабер. Представио му je сташе Влк-оглије. Због тога султан све што беше уступио Влк-оглији, одузе натраг и поче рас- полагати као 'са својом имовином. и раздели (његове земље)' међу својим лудима. При TOM Вуковић дознаде да ће против њега поћи султан, с тога одмах؛ посла поклисаре с .поруком: „Царе, господине, прими Mojy кЬер за своју ؛џарију, као што je и TBoj дед Бајазит узео' био од нас девојку"2.Тиче се, као што се види, рата деспота Ђурђа са Турцима К0ЈИ je изазван био з.бог заузеПа града Голупца, К0ЈИ je неверни деспотов војвода Јеремија предао Турцима г. 1427.У пролеПе 1428. год. измири са Мурат II са деспотом Ђурђем. Деспот je добио мир под врло тешким у'словима: признао je султана за свог врховног господара, обвезао се да му плаПа годишње 50.000 дуката харача и -да му у рату помаже са 2.000 коњаника. При TOM с у  тад Турци већ држали крушевац под С80Ј0М управомЗ.„Уз то му — наставла дервиіи Ахмед — ' посла и небројено благо. Исто тако посла и пашама. Од Крушевца све до гьегова (деспотова) вилаета усту- пише му, па и у самој његовој земли одредише да му плаћа велике суме. и тамо je један склав* седео. ВуковиЬ се обвезао и јемчио да муслиманима неће бити квара од стране Угарске (Енгерос). Гази султан Мурат беше уверен да се овај неверник .(Пафир) придржава тачно уговора. Султан je сматрао да je српску землу освојио, па се повуче؛ jep беше целу српску землу подвргао пла- Налу харача. Из неких вилаета (крајева) и харач je покупио. ,Ово je освојеле обављенО руком султана Мурата хицрйске 831. (128آل.) Године".Док je био у Животу Стеван ЛазаревиЬ Турци су неко време били оста-؛ ÂIUIIK паша Заде Тарахи,издање Мин. Просвете. Цариград ХИЏ. год. 1332.2 0  удаји Марино! види ч . Мијатовић : Ђурађ стр. 201-222.٥ к. Јиречек и Ј. Радонић : Исшорпја Срба,ΚΗ>. II., Стр. 130—131.

4 Не види се јасно шта je АшиК паша овде хтео рейи: Коя или пошто се те речи пишу у турском једнако. Оно прво значило je  војска, ово друго делегат, В0ЈНИ аташе.



Турски тоженици у Скоплу11أ45

ВИЛИ деспотовину на лшру. Скопски сануак бег Je сву cBojy. пажшу био скон- центрисао на земле босанске кралевине. Тамо се господа б۶ху крвно завадила 1: СВ0ЈИМ раздорима пружали прилику за турску интервенцију.У борби измефу ХрвоЈа ВукчиЧа и Сандаља ХраниЧа Турци су били на XpBojeBoj страни. ОперациЈама Je руководи, ис.ти оваЈ наш.Исак бег, нЗследник Паша ЈиГит бега, KojH Je .414. године пљачкао по ХрвоЈевој .области. Кад се против краља Остоје поЈави као супарник Твртко 11, Исак бег га 'Je са хрвојем помагао. Тако се мало по мало Турци угнездйше у Босни, Још пре пада српСке деспотовине. у  јулу 1415. год. Исак бегова воЈска и XpBoje потукоше код До- боја присталице краља Остоје и Сигисмунда, маџарског крала.На страни краља ОстоЈе и Сандала Хранила борио се и босански воЈвода Павле. Није протекло много времена, па се у Босни изврши друкчиЈи распо- ред сила. Исак бег ca cboJom EoJckom био Je на Сандалевој стрЗНи, Кад људи овога. убише воЈводу Павла, па су у TOJ борби Турци потукли и Петра сина префе поменутог војводе Павла, као ΙΠΤΟ се то види из овог писма Сандаља Хранила Koje je послато у Дубровник 30. Maja 1420. год.:. . .  Тош ІЦО не нихь било, а с милостию и даромь Божимь и великога цара сйтана Мехометь бега приде « наше рУке, записано и Утврьдено и воневодомь Исакомь издано намь реченТмь дрьжати и шбладати у то врѣме, када се Петрь ПавловиЬь изневѣри царУ сУтанУ, и Уби га Исак царевь вовьевода с царавомь войскомь, а мнѣ више реченомУ воневоди Сандалю и М0؛си брати изда градь Сокош У Конавлахь и по жУпе Конавьшска, шо не било Павлово и по ТОМЬ мУ сина П е т р а ...'. После смрти краља Стефана ОстојиЧа остао je једини Твртко11. као краљ у Босни, .али шегова владавина била je слаба и немоѣна. Турске акинције под командой Исак беговом сучес'го пустошиле и плачкале земљу. Једна турска војска од цигло 4000 људи пљачкала Je по Босни, чак до Хрватске,' цело лето 1426. год.Смрт Стевана Лазаревича и долаЗак Ђурђа БранковиЧа за деспота, при- вукли су пажшу крајишког војводе турског, те се сада турска сила, 'ПОЩТО Je деспотовину минирала и са запада, од босанске стране,' обара свом снаго'м fia Србију. По свему судеЧи Исак бег Je био неумољиви непријатељ Турфа Бран- ковиЧа. Из Скопља му je пратио сваки корак и о свему извештавао. султана. Нарочито je обратно пажшу на акцију Ђурфеву да дофе у што пријателскије односе'са севернИм СВ0ЈИМ су'седима, са Мацарима. Кад je избила побуна у Караманији, осумњичен je ВуковиЧ и о томе ево шта се прича у 
Ашпк паша задена стр. 122.:„Пре тога Исак бег беше известио султана о издаји Влк-огли као и то да су само његове фаволије оно што ради Караман Огли и оно што се сПрема да учини Угарска. о  томе беше дознао и султан. Због тога гази султан Мурат ску'пи војску с KojoAl je хтео да заузме целу деспотову земљу (Лас-вилает)'. Влк-оглија био je исто тако извештен о томе, те поново упути своје посланике и то посла их са неизмерно великим поклонима и још поручи: „Девојачка ЛІИ je СПрема (цихаз, чеиз) готова. Пошљите човека, узмите своју џарију". Паше рекоше цару: „треба je узети". А султан Че fia то реЧи: „Спремите.што je потребно“ .„И з Скопла послаше госпофу Исак бегову. Ради тога je у Скопле дошло пуно луди. Право одоше у Смедерево. Кад je било остало још неколико дана пута, Втк-огли им у сусрет посла госпофе Чафирске властеле (беглер) и приреди им велелепан и чудан (ацаиб) дочек. Уз красне свечаности и велику пошту до- пратише их у Смедерево. и ту им приредише дочек голелі без Kpaja и конца".„Пописаше целокупну' девојачку спрему. Списак предадоше Оезбег аги. Влк-огли беше рекао: „Ja  мираз својој кЧери нисам дао, него сам цару дао Fr. Miklosicli: M 21 1 ,؛ onum enta Serbien,стр. 3 0 1 .-  к . Јиречек II Ј . Радонић, књ. II., с т р .1 19— 120.2 0  миразу Koji je Ђураф дао уз Мару видиК. Јиричек и Ј. РадониЧ: ор. eit, ΚΗ>. ال., страна 136.
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па он ако хоће нека га да OBOJ- својој џарији, ако пак хоће нека га да и другој својој џарији". Најпосле девојку доведоше у Једрене. Султан joj свадбе није граЯио велећи: „Ш т а ће свадба за Khep једнога неверничког спахије".„и  све што Влк-огди беше поручио, рекошу султану. Ha TO he султан pehw: „бар ja немам гита да дам сЕОјим царијама, него д а'и м  дајем прћију његове кЬери". Ништа Hllje примио. врати наТраг м и р азт о јд е в о јц и .. КратКо време .остаде, па je послаше у Брусу, н  девојка Исфандијарева била je у Бруси. Њ у даде дОвести у Једрене".Као што je познато Мара се Ђурђева удала за Мурата по нашим лето- писима ,4. септембра 1435. год.И з вакуфије гази Нса бегове дознајемо да се мати шегова а жена гази Исак бега звала Сеиди. Да ли je она ишла у Смедерево по Мару, не зна се за то што ми не знамо je ли то била и једина жена шегова'.Пре тога се полшше један Исак бег у походу на Албанију. у марту 1430. год. заузеше Турци Солун на јуриш. и ту je Исак бег са војском свога сан- рака узео учешЬа. После тога je ''султан Мурат наставио освајаше по Епиру и Етолији. За' то врелге Исак бег у пратњи једнога од синова српскога деспота провали у Албанију па одузе Ивану Кастриоти неколико градоЕа, поседе земљу Тана Дукађина и оплени млетачке поседе око Скадра као и планинске крајеве Гојчина ЦрнојевићаЗ.1434. год. Исак бег je долазио у Босну и полгагао Радивоју, сину краља Остоје против Твртка 11. Овога пута Турци нису имали успеха.Твртко освоји ХодиЕјед, неточно од Сарајева на путу за Дрину, у области земље ПаВловиЬа. Сад je Босна била за тренутак ослобођена Турака. Но није потрајало дуго. По.сл'е слірти Сандаља ХраниЬа (умро 15. марта 1435.), негова синовца Стје- 'пана ВукчиЬа напали су били Сигизмундови људи, те он позва Турке против оних у Хуму и против Радослава ПавловиЬа. На тај начин се сад понова Турци утврдише у Босни.У  току 1437. и 14,33. год. Стјепан ВукчиЬ je .у савезу са кражелі Тврт- КОМ 11 ратовао против Радослава ПавловиЬа. у томе му je помагао турски Boj- вода ИСак.' Тако je најзад освојио Требиње 1438. год..ПавловиЬима у Приморју остао je само Клобук и неколико села као Ж у- ровиЬе (сада Калођурђевиће! код'Ријеке (Омбла)з.Долазак Марин у Једрене помео je рачуне непријатељима деспота Ђурђа, но сам'о за кратко време. Непријатељи Ђурђеви опет надвладаше у Једрену. о  томе у нсшоријп Ашпк паше задена стр. 126. и 127. а у глави у KOjoj сеговори „како je султан Мурат жудео да ' заузме' Смедерево" читамо ово:„Кад je са Београда (Белергад) отишао, дође право у Скопље. Тад he му Исак ,бег реЬи: „Ej царе, Господару! докле год je Влк-огли у Смедереву, нити he се  смирити Караман-оглу, нити he нам верни бити Ѵгри; па и Дракул нам je иеискрен и неверан". А цар he на то реЬи: „Само да из овога« изафемо, ако Бог да, видеЬемо и шега". Дође у Једрене, где je презимио. Чим je настало лето поручише Дракулу и Влк-огли: „Дођите у престоницу {капу)“. Влк-оглија ι-ie дође, посла своја два сина. Дракул видевши шта je урадио ВуковиЬ, одазва се позиву па оде лично са своја два сина. Дракула ухватише заједно са његовим синовима. Њега затвори султан у граду Галипољу, а два му сина ухапег: у Гер- л؛ијан вилаету, у тврђави Егри Гјоз".„Влкоглина пак два сина затворите у тврђави Токат'؟ . Те године je Исак бег тражио допуштеше да иде на хацилук. Султан му одговори: „Иди на лето('.
В. у вакуфији Гази Иса бегове џамије у Ск.пљ ا у.
2 к .  јиречек и Ј. Радоннћ, ор. cit., КЊ. Il, стр. 133.3 Ibid., стр. 138.) 139.

4Нејасно : зиме? рата ?5 Ђурђеве еннове: Гргура и Лазара султан je у тамницу бацио 16. априла 1_41؛ . год. а ослепно" HX je 8. л؛аја ïîcTe године. -  к. ЈиреЧек и ј. Радонић у наведеној Историји књ. 11, стр. 143.



147Турски саоменици у Скошъу13 „Паде под Смедерево, Влк-оглија утврди своје градове, оде у Угарску. Султан заповеди: „Нападните на Лас-вилает“. Таква je навала И,-Пљачка ИЗЕР- шена, да се иушкарацод четири године продавао по 20 аспри на' тргу у Скопљу".„Кад се УІсак бег врати из Меке, Смедерево још не беіне зау.зето. Абро- ноша стиже с наредбои: „Одиах иди на Никједубрб؛) и опседни. га". Тад je Гериијан санцака гувернер био Ослган Челебија, син Тииур Ташов, К0ЈИ je. по- гинуо y o H o j .борби на'Варни".„и ja, убоги, (писац ових догађаја) стигох тада од Ћабе са Исак бегои у Скопле".„С  врелгеиа на врел١е узимао сам удела у борбама. Једн.ои. приликой смо ишли. са Исак беговилг СИНОЙ Паша бегой и Килцч Доганолі у плачку (харамилук)“.Док су се развијали унутрашњи нереди и неиири у Мацарској изйе^у два непријателска табора: присталица изабраног П0ЉСК0Г крала .и наследника Ла- дислава Τ.3Β. „посирче", султан Мурат II. 1440. год. дође под Београд, ,али се врати без успеха и ово причаше Ашик паша заде односи се на тај поход.Ова турска експедиција против Ђурђа завршена je на тај начин што je Турска пре'газила целу деспотовину и Сиедерево заузела: „у кратко те. године je Сиедерево освојено и са шим цела Лас-зеила", вели Ашик-паша заде. „По њиховии Лас градовииа сиестише војску, а по варошииа ЊИХОВИИ поста- вишекадије".„У Сиедереву je отклањан у први петак свечани на، ١іаз. Целои се покра- Ј1'؛нои завладало".Сиедерево je освојено после троиесечне опсаде 18. августа 1439. г'од. и за сануак бега назначен je Исак бег, не Евереносовић, него' овај .наш скопск.и. Због тога ,се налазе белешке у којииа се он назива „Фатихи-Сеиендра", освајач Сиедерева؛ .Деспот Ђурађ je напрегао сву снагу да организује једну хришћанску војску којон би успео да истера Турке из своје отаубине. и доиста, пошто je обишао крсно и западно, OH je у тоие и успео. 'У јесен ,1441. год. Јован Хуњади у једнои налету из Београда продре дубле у зеилу и потуче сиедеревско.г сануак бега Исака. ИдуЬе године Хушади потукао je двојицу турских војсковођа: Мезид бега у Ерделу и Шехабедина,-руиелиског беглербега,.у..Влашкој.После тога тек угарски сабор у Будииу донесе одлуку. да се-предузие поход против Турака у унутрашшост Турске и вейих разиера.У јесен 1443. год. крал Владислав, Јован Хушади и деспот Ђурађ кре- тоше се из Београда са једнои војскои Koja je бројала 'нешто јаче од 30.000 луди. Хушади je био са својои кошицои далеко испред остале војске. 3. ΗΟ- веибра, кад je био изиеђу града Болвана (код Алексинца) и Ниша успео je да потуче руиелиског беглербега Касииа и Исак. бега са још неколицинои сануак бегова. 12. децеибра 1443. избила je савезничка војска код Златице на Средњој Гори, код данашње варошице Панађуришта и старог града Стрелче у Бугарској и одатле би Ийала де се спусти право у пловдивску равницу. Али турске B o jcK O - В0؛ е: Касим, Исак и син иу Есе (Иса) бег, Турхан бег јуначки су бранили на цичи и зини улаз у шуиовите планине јужно од Златице. Касии бег се упути -за хришћанскон војскон. 24. децелібра одбијен je напад Турака код Мелштице, недалеко од Софије. Последша je битка била на планини Куновици, изиеђу Пирота и Ниша, где су Турци били поново потучеии 2. јануара. Τ ολι приликои ,допадоше ропства иноге тур-ске старешине, па иеђу њима и султанов шурак І١4ахиуд Челебија.Четири дана после тога, Ç. јануара, логоровала je војска у Прокуплу. Деспот није успео да ова војска презиии у србији па да на пролеће настави рат. Глад и оскудица у животнии найирницаліа гонила je војску да се што
10*

Биве без суміье Дубровник.2 Испореди к ا . Јиречек и ј. Радоњић, ор. cit., II, стр..141.
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брже повлачи ка Београду, где je стигла под крај јануара. Фебруара 444 ا. год. ушла je војска 'свечано у Будим'.Без сумшеоовимдогађајима говори Ашик паша.заде у својој настрани 127.:„Једном се у војсци појави некаква узбуна (смутша). Исак бег nojaxa хата. Појахаше и све газије. Од једном, неочекивано спазисмо како се испред нас noja- више два неверника (Ьафира). После се за H i a  појави.још велико мноштво. Пешадију беше поставио позади,' иза Кошице, Koja je наступала као црни облак. Газије пак кликнуше шекбпр1 2 3 4 5 6,па навалише на противниЧ'ку, страну. Залетеше се 'са  хатовима на пешадију, а пешадија просу стреле, али се они не освртаху на стреле (ок), него јуришаше и потукоше их. Њихова кошица побеже а пе- шадија им се скрха под ногама кошаника. Такав je слом био да КОШИ газија више нису могли и к  од лешева неверничких. Тада Исак бег повика: „ о  газије, доста сте убијали, сад робите!"„Кунем се ja, убоги, осим оних што сам побио, петорицу сам свезао и дотерао их у Скопье. Сву петорицу сам у Скопљу продао за 900 аспри".Из вакуфија Koje се овде објављују види се да je Исак бег имао поред жене Сеиди joui и три сина: Иса бега, Мустафа бега и Паша бега. о  ΟΒΟΛ1 последшем Ашик паша заде у својој Исшорнјн на стр. 106. прича да je из Скопља ишао у „харамилук" по српским земљама. Ко зна колико je он таквих похода чинио по ондашшој Србији, али je једном био лоше с р е к . Деспот Ђурађ га je једном приликом негде зар.обио и бацио у тамницу.„Исак бег имао je једног сина, вели Ашик паша заде, име му je било Паша бег, а звали су га Дели Паша. Док je цар свадбу светковао, Влк-огли ухвати га па га ухапси".Ништа више не знамо шта je било са овим ДелиПашом у Ђурђеву су- жашству. У  вакуфијиИса бегове џамије Koja je написана у 1469.. год. Паша бег помише се као покојниЗО'М устафи Челебији, сину Исак бегову joui маше се,зна. Хицриска 874. (1469.) године у вакуфији Иса беговој помише се још мефу живима*. Године 1445. у фебруару жаЯио се скопском.'... шериатском суду и тражио je да му он пре- суди и изврши поделу очевог имаШаО Више ништа нисам мо.гао п р он ак о овом 'сину Исак. беГову.',у  Скопљу je имао велика некретна добра, а није за собом оставио никаквузадужбину.У часопису ]ужна Србијаза 1922. год., бр. I I ., стр. 127— 133 и бр. 12.стр. 160— 169., ja -сам у српском" преводу објавио вакуфију Мехмед бега, сина Исак бегова о шегову вакуфу намешеном' месциду и имарету, што се налазе у Tehe м.ахали у Тетову, а .која je вакуфија састављена и протоколисана у другој декади месеца Maja 1463. .(почетак месеца Рамазана 867.) године. На жалоСт, паралелног' турског текста ове вакуфије немал.؛, пошто ce хафиз Шевки ефендија, 'у чијим-је рукама она била 1913. год. више не налазиунашој зеліши. у  Toj вакуфији,поред овог Мехмед бега, ктитора тетовског. вакуфа помише се још један син' Исак бегов, шегов брат Мехмед бег, о ком е се каже да je 'подигао хамбаре на своме земљишту у селу Врапчишту٩ Исто тако међу све- доцима К0ЈИ су пред шериатским судом сведочили о постанку овог Мехмед бегова вакуфа тетовског месцида и илгарета потписани су први: Иса бег, брат завештачев и други ліу брат Махмуд бег7! о  ΟΒΟΛΙ Махмуд бегу Исаковићу нема никаквих података више. А оснивач тетовског вакуфа, Мехмед бег помише се у Иса беговој вакуфији као граничар једиог 14са беговог имаша. Пада у очи
1 Јиречек-Радонић, ор. ci؛ ., II., стр. 146-147.2 То јест почеше на глас говорите: аллах екјбер =  Бог je највећи !3 Б. у OBoj расправи вакуфију гази Иса бегове ^амије у Скопљу.4 В. опет тамо.5 В. вакуфију Алауе џамије у OBoj расправи стр. 162.6 Јужна Србија, бр. II ., стр. 130.7 В. ]ужна србпја, бр. 12., стр. 167.
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лгеђутим да гьега Иса бег не зове изрично братолг, како то чини кад спомиње пређе поменуту своју браћу: Паша бега и Мустафа бета, него се при помену овог Мехмеда каже: халеф-ул-умера ел-кпршто би српски значило:
благочесшнвнх војвода.Нека подвојеност међу њима постоји. Овај Мехмед и брат му Махмуд може бити синови су Исакови од друге жене или тако штогод, или су ce раније од оца оделили. Само 'се тако може објаснити чишеница да се обојица не спомигьу при деоби Исаковог имагьа у шериатском иламу К0ЈИ je изазвао CBojoiM тужбом Мустафа бег, брат Иса бегов 1445. године.

У Скопљу има једна стара џа، чија Kojy скопски муслилгани зову 
Мехмед Челеби,по имену шеног оснивача. По н>е، ١іу je и цела једиа махала у Скопљу од давнина добила назив Кјебир Мехмед Челеби. у  списку махала у 'Скопљу у скопском сиуилу године 1725. она je трећа по реду:
Ибн-п-Љјко, I  Кјебир Мехмед Челеби.Ова je џамија првобитно била саграђена од тврдог Ј١١атеријала. Сазидана je од калгена и прошарана са по три реда цигаља. З а вреліе оног великог пожара 1689. године или неком другом приликолг она je пострадала. По свему судећи она je иајпре имала једно или два кубета, оловом покривена, па je, богзна'кад и .како оштеЬена, те сад има обичан кров, Ьерамидом покривен. Споља се jacH-0 
В иди где су зидови доцније дозиђиванини и оправљани и који су делови џамије остали нетакнути. у  Овој џа٠мији, изнад главног улаза гьеног joui стоји узидана старакамена плоча.на Kojoj je испупченим турским словимаурезан овај натпис,:

Сл. 4. Натпис над главним улазом у џамију Кјебир Мехмед Челеби у Скоиљу.који у српсколг преведу гла'си: ث;ذف л ال ?  1' : ء٠س ه،ا ا

Овај ■ свешн м е?нд  саградн Мехмед снн 

Исак бега 4. данамесеца Мухарема год \اليح ق اث .ناسحاى م,د

874■  (τ-ј- 15. іула 1488.). ح١ ن ري ي ب س٠و د ء  с م  ر ي



16Гласнпк Скопског Друштва150 Ово би био joui један и то јачи доказ да je Исак бег доиста имао једног сина по имену Мехмед. ١Међутим, као што je иапред речеі-10, ктитор ове џамије звао се, као што се сад и ова џамија зове, Кјебир Мехмед Челебија. Џамија има CBoj вакуф и у рукама њених мутевелија чува се оригиналка вакуфија Koja je састављена и кроз сиџил проведена -у почетку ліесеца рамазана године 874. цг.ј. прве декаде месеца марта 1470.), Koja се овде објављује у српском преводу са шеним тур- ским текстом. у iBoj се ктитор (вакиф) зове 
бега сипа Исак бегова.Има joiu један докуменат Koju заплиће и замршује ово питање. г. д-р Ћ. 
г؟р е ш ، щ ال  -о\ Турско-словјенски томеници. дуброванке ирхиве (Гла\؛
сннк Зем. Музеја XXIII.за 1911 год., бр. 1—3, на стр. 13) објавио je једиописмо писаі-10 нашим језиком, ћирилским писмениліа. На TOM писму са стране, на мартини има турски потпис: Мехмед т.ј. Мехмед син Ис٤к бега. Оно UITO je чудновато садржина писліа не слаже се са пређе поменттилі турским П0ТПИС0ЛІ.То ПИСМО’ гласи:Од Исак бегова Знака' воеводе Мвхмедь Челебиве, ПавлоВ-Ика земле го- сподар(а), плем(е)нитимь и мбдрѣмь и вске чСти ДОСТОИНИМЬ наіиимь дразимь старвмь привателмь кнезЗ и властелмь и всои шпкини град(а) дзбровника мног(о) здравис. и хер(е)тисание и м(и)л(о)сть божию да имаа племнство ви. Властеле да знате ерь е Андриьа врачь на (ев8и Г0ДИН8 мног(о) потр8ди،٧ и послЗжип' прьво кон воеводе паки кон мен(&) и КОМ мога сина Барака, за то ви е воевода писаг, молеки CS за нега. и ми вам се мног(о) молимо а١д наше стране, како нашиьемь добремь приьателемь, Зкрепите Андрию мегЗ вами и не пЗстите га измегб себе, и воеводине воле ради и наше воле ради, ерь ке ، ень и олць по- требовати и воеводи и намь и нашимь млагимь и паки вамь; <Е;рь ако е Ан- древа и младь временомь, али га смо видили старе и мйдре памети. Мног(о) се вашои м(и)л(о)сти за нега ради молимо, да га имате'8 ''милости кон себе.И бгь да вес(е.)ли. плем(е)нство ви. ' .Г. Д-р Трухелка се није много двоумио неСугласицом Koja се јавља у ΟΒΟΛ1 писліу, UITO се Мехмед Челебија у српском тексту зове унуколі војводе Исака а утурском потпису .сином Исаковим, а то за то ΙΠΤΟ он зна да je Исак бег доиста имао ,унука Мехмеда, али није знао да je он исто тако имао и сина Мех'меда. Унук Исаков а син Иса бега у породици звао се (Мали) Мехмедза разлику од Кјебнр(Велики) Мехмед Челебије.Да je пак Мехмед Челебија који je писао горње писмо Дубровачкој ΟΠ- штини исто оно лице Koje овде у Скопљу има своју џамију и вакуф, говори нам и чињеница што je „Павловича земље господар" имао сина Барака исто онако као ,што je и Кјебир Мехмед Челебија скопски ,имао сина истога имена, К0ЈИ се спомиње у његовој вакуфији.На основу вакуфија Исаковића несумњиво се може утврдити да Кјебир Мехмед Челебија нИје исто лице са Сагир Мехмед Челебијом, који je несумшиви син Иса бегов. Кјебир Мехмед Челебија, који je, као што се Ι-Ι3 наведених докумената види, био жив кад je Иса-бегова вакуфија писана, нигде се не спомиње, бар не са тим атрибутом. Исто тако .се готово са сигурношћу, може утврдити да ни Мехмед бег, оснивач 'гетовског вакуфа није исто лице са Кјебир Мехмед Челебијом.Да ли je Исак бег имао женске деце и колико их je имао и какву су судбину доживела, ни од куда нисмо могли докучити.Његова задужбина Алаца џамија (в. сл. 3) првобитно се састојала из имарета и медресе. Богомола je била очевидно скромних димензија, ма да сам шено име — Алаца, нашао ,забележено joui 1595.' године у вакусЈији Хаци Аише хатуне, унуке Иса бегове, а кћери Сагир Мехмеда..к،؛Д-р Трухелка je ову реч поправио у 8н ا
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Од коначишта и старе медресе сада више нема ни трага. А .медреса .je кроз столећа славлена као једна од најчувенијих медреса у Руиелији. Овдашли муслимани су ми причали да су .у Њ0Ј живели и науку предавали и обрађивали велики .број у исламском свету чувених мудериса, међу којима ће бити нај- чувенији Исак Челебија који се често потписивао и (Скопланац). Онje најславнији песник родом из Скопља. Умро je 949. ,(1542) год. Написао je између осталога и дело из историје Селпкоје' говори 0 вреиену кад je Селим 1. ступио на престо и 0 његовим борбама Koje je водио ca својим братом Ахмедом. Дело je остало у рукопису'. Као Што се из вакуфије Ове џамије види она je имала и малу библіотеку, Koja се може сматрати за нај- старију муслиманску књижницу у Скопљу.Од пре много година медреса je опустела и у њој се сада више не пре- да^у никакве науке.Садањи облик Алауе џамије углавном може се сматрати да joj je дао унук Исак.бегов, син Иса бега, Хасан бег, што се види из натписа К0ЈИ се досад сачувао на узиданој мраморној плочи изнад малих северних врата на џамији:
ح هده لحة٠سم له ١ ه الدديم جا د ب

بثة دحاى٠ا ن٠ يك عيسى ن٠ ل\ث <سن

 قدهرغ محامعا ءه٠ سم:ت٠ قدره زاد

 رجب اواخر. ل ى٩جت زدبنح\بى يد ءن

س٠ تهس ر٠ثمو من المرجب ما و وءث;ين ت ع د ن

Исак бег je век.свој провео у борбама и ратовима са срби м а.-Ma да je дуго боравио у Еосни ипак се може рећи да je највећи део живота провео у Скопљу, то се види и по томе ШТ.0 се у старо време крај у коме су били двори и сараји овог крајишког војводе звао по његову имену 
Исакије i m a .Не зна се тачно кад je умро. 9. фебруара 1445. ,год. помише се као по-К0ЈНИК. Не знамо ни то je ли умро природном CMpfey или je погинуо. у  ваку-фији шеговог сина) тетовског Мехмед бега, из године 1463. уз његово име долази поред О'сталих и атрибут шехнд,што би значило да je погинуо борећи се за веру исла’мску. Колико то одговара истини ми не можемо реЬи. Но човеку се ؛.I нехотице натура питање: да није страдао у битци на Варни, K o ja  je била 10. новембра 1444. год., где je без сваке сумње морао бити са својом К0ЊИЦ0М, дакле ИСте године кад и ЙсаКа нестаје са историске позорнице. Еило како му драго Исак бег je овде сахрашен и гроб му се до данас сачувао.Чудновато je салю то што му се гроб не налази око шегове задужбинеАлаџа џам.ије. Сахрашен je на оном брежуљку код градске сахат куле преко пута од џамије шегова сина Иса бега, уза саму стару догану (фумрук) скопску.У овдашшој породици Кумбараџија, Koja je наследник мутевелиског- права вакуфа Исак бегова и Иса бегова, од некуд се прича како je тобож Исак бег уза своју џамију подигао и дивно турбе од тесана камена, украшено обојеним порцуланским плочицама и 'гиме се одликуЈе од свих осталих овдашни،  му-

Хамер : Mmopnja осліанског царства, турски превод, кк». III., стр. 3.2 Ова Се џамија, дакле, најпре. Звала Џамп’-и-Ашпк (стара) по TOM Џамп’-Кјебир (велика џамија). Да се тако звала сведочи нам и то .што се по Њ0Ј и цео један Kpaj Скопља звао: Џпмп’ Ашпк махала, у ا  скопском сиџилу год. 1725. та се махала зове Исхакијс.

у српском преводу значи: 
протирешеовестаре иалгије- свога 

деда наредио je Хасан бег, син Иса 
бега, сина Исхак бегова —  нека би 
му.вредност била веХа. Џамија ова 
названа велика уамија٩ саграфена je 
руком Мехмеда сина Хауи Динуи-на 
на крају г،оследњих дана месеуа Ре- 
ι,ιετια χΐίΐί. 925.(т. j. око 9. авг. 1519.) 

године.



18Гдасник Скопског Наунног Друитгва152слиманских споменика те врсте. Том приликОіМ je у разговору, рекао своме хазнадару да ће се у турбету код Алаџа џамије сахранити од њих двојице онај који п р е умре. Судбина je била да умре хазнадар први) те je у спремљеном турбе.ту он и сахрањен. Кад je пак Исак бег у، ،١ро, сахрашен je на поменутом месту, где му се и сад гроб сачувао у турском саркофагу (табуту) од камениих плоча. Чело ,главе и ногу пободени су му нишани од белог мермера без нат- писа а 'само са по једно؛ ١1 розетолі, карактеристичним орнаментом на турскилг споменицима из XV . века у овим крајевима. Такве розете виде се узидане и у зиду Куршумли Хана'. Око гроба je озидана шестоугла база аршин висока, као неки поче- так за турбе али се не види да je и дографено. На турбету код Алаџа џамије била je узидана изнад' главног улаза камена плоча са натписом, па je за в.реме окупа- ције 1915— 1918. некакав немачки официр плочу извадио и некуд однео. Ш та je на Њ0Ј писало НИКО не зна да каже, те нисмо у могућности да проверимо колико има истине у наведеној причи Кумбараџија, и да ли je доиста у турбету сахрашен Исак бегов.хазнадар. Из вакуфија ИсаковиНа дознајемо имена двојице његових благајника. у тетовској вакуфији спомиње ce Хаџи Кемал син Абду- лаха као његов стари хазнадар и Чери баши Мехмед Јусуфов као активн!,؛ Исак-бегов хазнадар. Могао би један од ове двојице бити сахрањен у ОНОА؛ турбету у гробљу Исакове џамије.
Вакуф Исак бегов нема вакуфије као други млафи вакуфи. Уместо ваку- фије има обичан шериатски илам, који je сачињен н.а основу истинске или фиктивне жалбе коју je поднео скопском шериатском суду Мустафа бег против свога брата Иса бега, а којом je жалбом тражио да шериатски суд пресуди и изврши поделу имовине Исак-бегове мефу браћом...Ja  нисам' видео у оригиналу ту шериатску пресуду, 'него само у овереном препису извафеном из скопског Сиџила године- 1892. Колико je мени познато ова би судска пресуда била најстарији докуменат турски написан у Скопљу. Досада није овде нафено турски написано ништа старије од овог датума. и ако ce у натпису џамије султана Мурата помиње да je саграфена 840. хиџр. го^ине, дакле пет година пре овог акта, но из тога се времена HHje сачувало ни Једно слово. Како се при том овај акт односи на једну од најстаријих муслиман- ских богомоља у Скошьу о којој je у нас било много разговораЗ, то МИСЛИА1 да ће бити од користи за историју Скопља што га овде доносимо у српском преводу поред арапског текста, ма да je препи؟ ивач био врло несавестан и по- чинио гомилу грешака при преписивашу, од К0ЈИХ се неке не могу ни поправити.ВАКУФИЈА АЛАЏА ЏАМИЈЕ, ИСАК БЕГОВЕ ЗАДУЖБИНЕ у СК0ПЉУ.Богу нека je хвала Koja би одговарала за његове дарове. Божија благодет нека се излије на Мухамеда Мустафу, К0ЈИ je мефу Божијим створовима одарен најлепшом речи. и Мухамедову роду нека je поздрав и поклон.По TOM, ово je један лист истинити, шериатски, написан на арапско.ч језику, јаснога смисла. Нека му je помен свети.Мустафа бег, потомак -славних велможа, штедри доброчинилац, син .по- којног Исак Бега, предстаде заседашу чистог и светлог шериатског суда у граду Скопљу — ВИШЊИ нека га заштити؛Са ЊИМ суду предстаде по позиву валија СарајеваЗ — понос веллюжа и' Гроб војводе Исака види сл. 6. у овом чланку.2 ТражеЬи по Скоплу стари храм СВ. Ђорфа на Серави, наши родољубиви путници и публициста често су се заустављали на OBoj Алиџа џамији, Koja je својим спољашњим изгледом будила од некуд сумњу да je постала од старе хришћанске богомоље или у нај- мању руку на темељима црквеним, то у толико пре што хришйани скопљанци и данас тврде да je ту била црква СВ. Недеље.3 Поуздано преписивач погрешио па написао ліесто само
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бегова, власник части) мајдан племенитости, снага вере ٠.{ царства Иса бег, брат Мустафе бега, син пок. Исак бета. Мустафа бег затражи да му ce изда једна прави^на шериатска пресуДа по којој би била изврШена подела иметка између њега и браће му Иса бега и Паша бега, K o ja  илг je илювина прешла у  наслеђе од ЊИХ0В0Г оца Исак бега:Двоструки (Чифте) Хамам, у ко.ме се у једно.м Kynajy лгушкарци а удругом женскише, и села, и кшиге, и зграде, и зиратна земља (л١езре), и баште, и остало што he се свако понаособ опширио ниже споменути.Оптужени поліенути Иса бег у СВ0Л1 одговору овако изјави:Наш отац, поменути Исак бег, још за свога ЈКивота целокупно ово имаше Koje fee се опширно поменути у овом докуліенту, према прописима и условима К0ЈИ се овде наводе, завештао je, имобилизирао и у TOM путу одредио потпуно, па je као над вакуфом мени поверио туторство и право располагања њиме.Све je ово по.менути Мустафа бег порекао од врха до дна.Тада се од поліенутог оптуженога Иса бега затражише сведоци о толіе да je то имагье у истини увакуфљено.Приведе пред суд једну групу мушкараца* — људи.ради сведочэша а спо- собних за то. И то: Хаци Шехабед-дин Шахина, сина Абдул-лахНатиба, иХаци Исмаила, сина Абдул-лахова, и Јусуфа сина Хазина؛ Абду-лаха, и Мустафу, сина' Абдул-лахова, К0ЈИ je познат под именом слуге (написано тако да се може читати: 
Покери, Пукрі'і) к х щ д .Пошто се судија на ЊИХ обратно на основу поменуте- тужбе и затражио да по шериатском начину сведоче, они су посведочили шериатски и у при- суству поменутог Мустафе бега:Отац ових, поменути Исак бег за живота и у сташу кад je био кадар да по шериатским прописима- располаже и на добре сврхе даје своје целокупно право имаше, Koje fee се ниже споменути и по прописима К0ЈИ he се овде изло- жити, завештао je, имобилизирао и у TOM путу наменуо за потребе своје ме- дресе и имарета KOje je у граду Скопљу саградио и подиго. и то:Цело село звано БажанеЗ, KOje се налази на доглед Скопља, граничи се мезром (грковац). селом Мирковцем Koje fee се ниже споменути и плаиинолі Правенд (?) и дрветима познатим под именом Велики Ораси, и реколг званом Лепенац и Арбардб.Исто тако и цело село звано Ліирковце, nocTOjefee на доглед поменутог града, чије се границе додирују са земљом пређе поліенутог града са јужне стране, а са истока земљом села званог Кучевищте«, са запада І-І са севера земљом села Бањана, са свима ЊИХОВИМ границаліа, ЊИХОВИМ правима, ЊИХОВИМ путевима, са оним што je у вези са њима и што ИМ je потреба, са дрвеЬем) земљиштем, са брдским ораницама, са планинским потоцима и шиховим висовима, са ЊИХОВИМ конацима, куЬама и са свим што ИМ припада, и на шта они имају права, било споља или унутра, са ЏИЗИЈ0М и са СВИЛ! оним што принадлежи овом селу.Исто тако и један цео комад земље што П0СТ0ЈИ ван поліенуте вароши, а Koje je ограничено јавним путем, мезром Радомир и празі-іилі зелиьиштем 1-1 ліезром Давид, и крајња му je граница мезра МитрополитѣТако исто цео један комад земље што П0СТ0ЈИ у поменутом граду, K o ja  je ограничена: са две стране имашем Иса беговилі, па куда вода тече, Мук- рим ПазарлуЗ. II По шериату люгу и жене сведочити, али у ΤΟΛ1 случају две жене вреде колико један човек сведок. Сведорба једне жене вреди пола гласа.

٥ благајник, хазинедар.3 Преписивач написао Бананет.4 Написано тако да се не зиа управо шта je, могло би се претпоставити и5 Овде написано нешто што на то личи, а може бити погрешно написано место6 Написано Кулчушехенд.7 Написано медреполта.8 Не знам шта значе ове две речи, jecy ЛІ-I то особна иліена І-1ЛИ и. .١ена места и сл؛
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Исто тако и цело зе.мљиште — баште -  у коме се сади црни лук а icoje се граничи: јавним путел؛ , две، ма рекаліа званилі Лепенац и Вардар, к.роз Koje протиче вода, и зе.мљиште-Μ на коме. je, воденица.Исто тако и цело једно земљиште што постоји тамо, на коме се сади црни лук а Koje je ограничено: јавним путелі Ја л а м л а р и  пустим земљиштем, и имањем Ил бега, и имашем поменутог Иса бега. قИ оба хамама који су у поменутој вароЈни што ce у једно٠'л од њих купају .мушкарци a у другол؛ женскиње, а који ce граниче: муслиманским гробље.4 и имашем кројача Хамзе, и јавним путем.Исто тако и дванаест дућана који су спојени са мушким хамамом, а граниче ce : јавним путем, и путем поменутог кројача Хамзе, и поменутим му- слиманскилг гробљел؛.И у поменутој вароши један хан, звани гвоздени хан'؛, и у вези са њим двадесет дућана, што се све граничи: јавним путем и' имашем поменутог хоце Муслихуд-дина и вакуфом покојног Кирабајци؛؛, и имањем жене покојног Фераш Догана, госпофе Селчук.Исто тако и целокупни хан звани стари (атик) хан постојећи у истој поменутој вароши, и у близини његовој једно земљиште на колге се налазе' рушевине са двадесет дуЬана спојених један за другим, што се све граничи: са две стране јавним путем, и вакуфом пок. Паша Јигид бега, и реком зва- НОМ Сера*.Исто тако и свих седалі дуЬана у поменутој вароши К0ЈИ су у вези са старим хамамом а граниче .се: јавним путем, имашем фекиха Трод-а, табака*, и поменутим .старим хамамом.Исто тако и свих двадесет и четири дућана" постојећих у поменутој вароши К0ЈИ су насред пијаце а граниче се са свију страна путем.Исто тако и сви хсед ам д ућ ан атуп остојећи хакоји су ограничрни: јавним путем, и имањем Итенки сина КиријоЕог؟ , и имашем Ёир^мса« сапунуије Иве.Исто тако у поменутој вароши свих дванаест дуДана што постоје на тргу, од ЊИХ пет се граниче јавним путем, и имашем поменутога Инки؟ , и има- њем Влаха (HanjcaHO Вале)и имањ е^.Дојка, а остали дуЬани К0ЈИ с у -ИСТО тако у  пом ен утоЈ варош и  граниче се : јавн и м  путем , и имагьем наследника по- којног Хамза бега и имашем наследника покојног Бедр-уд-дина.Исто тако и цело земљиште што се налази у махали поменутог имарета, K o je  je  ограничено јавним путем, имањем поменутога хоце Муслих-уд-дина и имашем Балије сина Махмуд Фекиха и вакуфом поменутог Махмуд Фекиха.И један цео к'омплекс земљишта Koje се налази у махали поменутог има- рета са једном кућом и софом за седеше мудериса. Ограничено je: јавнилг путем -И имашем кадије Хусам-уд-дина, и имашем Мезида.И цео простор постојећи на догледу града Скопља а K oje се граничи : реком Вардаром,.и'са две стране имашем поменутога Иса бега, и путем са свима поменутим границама и са свим оним што им припада, и са гьиховим унутаррьим и СПОЉНИМ правима, заједно са свима кшигама ниже изложеиим:Сахах-и-Џевхери, потпуноКјешаф, потпунТефсир-и-Бегави, потпуноМешарик-ул-Енвар, потпуно
١ Може бити и Баламлар.
.Не зна се да ли je име или зани.маке4 Бесумње место Серава.5 Онај који се бави штављењем кожа ؛Χακ-ил-хадид.5 آل
٥ Мисли се да се ово односи на садами Безистен у скопској чаршији.7 Сасвим изопачена, по C B o j прилици, хришћаиска имена. Ова се реч ниже јавља у облику Инкји.
6 Не може се човек ДОЛНІСЛИТИ како треба да гласи ово име.
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Шерх-и-Мешарик ли Екліел-уд-д؛ін.Хидајје фил- c j jn xли Џевхер ЗадеШерх-и-Меуме’-ул-БахреинЛи-Мусани؛ )Још једно Шерх-и-Меџме'-ул-Бахреин .ли-Ибн-и-ФериштеУевахир мин Шурух-ил-мензумеДва примерка Садр-уш-шериаКунјет-ул-фетаваФетава-и-кадиханТесхил-ул-летаиф ил-ИшаратФетава-и-Џами-ул-УсулШерх-и-Мифтах ли-сејид ШерифТелвихТевзих-и-Максад фил-Џер Ухдетун фил Келам.Шерх-И-УмдеМетн-и-КјафијеХашијје-и-Кјешаф Ли-мевлана с'ад 
؟ли Сејид Шериф.Одредио je да у свима поменутим вакуфима управља и располаже он сам, док буде у животу. А по TOM, одредио je најбољега међу својим синовима, понос вере и народа, поменутог Пса бета. А после њега оставио je најчести- 'гијем од његових синова. А после тота најразумнијем од синова његових .СИ- нова и тако редом: један за другим како буду долазили,, поколење за покољењем, с колена на колено.А ако би, не дај боже, изумро род овај и не остане ни једне душе од тога рода, право управлаша и располагала припашће кадији.скопском који тада буде.У смислу.да се настоји и .ради да се поменути вакуф сачува слободан и неповредан, прописао je да се.пре свега ради на корист и увећавање прихода овог вакуфа,.као што je то познато да je уобичајено код вакуфа. А од прихода вакуфског што год буде више но што je прописано, нека се даде десети део ономе који буде мутевалија, који je надлежан да прибйра и троши вакуфски приход. И то му je одредио на име награде -за труд. Као награду за надзор полгену ا  их вакуфа одредио je ономе који буде кадија у вароши Скопљу по један драм', а мудеризу одредио .je за сваки дан по 12 драма; а студентима К0ЈИ буду .седели у поменутој медреси одредио je по 8 драма. А за старешину азила по 5 драма дневно.. и  имаму посведневно. по 4 драма; и муезину по 3 драма на дан, и за књиговофу К0ЈИ води рачун о приходу и расходу по ..2. драма на дан, и за помощника старешине имарета по ] драм дневно, и вратару К0ЈИ посведневно отвара и затвара капијепо Ј драм на дан. Десеторици К0ЈИ ће у .поменутом имарету читати свакога -дана ЈО .џузова Курана, даваКе се дневно по ل драм свакоме од ших.Право да. пресуфује о промени издатака у вакуфу у вези са примашем и ΟΤ- пуштањем службеника дато je искључиво мутевелији. А мутевелије који дофу после шега управљаће у свему осим што Hefee моЬи мешати прописе овог статута. Ви- шак од вакуфских прихода трошиће за исхрану гоетију и ученика у медреси.Ако би медреса и овај илгарет били оштећени или. порушени, оп рав^ е се од иліетка поменутог вакуфа. Ако од првог и другог пута вишак вакуфски не би био довољан за шегову .оправку, онда ће се.оправити употребом и целокупног прихода оног што je намешен улеми и сиротињи поменутог града.Ови сведоци кад су посведочили јасно и онако како je' прописано, све- доџба им je уважена пошто садржи у себи све услове К0ЈИ се траже за шено усвајаше, и утврфено je према Toj сведоџби, и донесена je одлука како су све- дочили. п  све ово постаје по шериатским прописима пр.ави и шериатски вакуф. 11 у ово време четири аспре (акче) вредиле .су један драм сребра.



2Гласник Скоиског Научног Дو р у и в а156категорички II непоколебљиви, имобилан, КОЈ.И се не продаје, нити поклања, нити у залогу даје, нити се наслеђује све' до скончања света и док Бог земљу не наследи и онога коіи Je на њој. Бог Je најбољи од свих наследиика.Бакуإء) није слободно никоме дирати па био то властодржац или кадија. 1(0 било који верује у Бога, његов страшни суд, његове ан^еле, ако ради да се вакуф поништи 'или да се измени и предругоЈачи, па било то у малом или великом, нека je проклетство господње на њел1у.Ко год свесн؟  измени штогод у уређењу вакуфа, грешник he бити, Jep Бог и чује и зна. Награда оснивачу вакуфа Je од БоГа прСма чистоти гьегоЕих побуда и према његовоЈ тежњи за БожјиИОво се написа у п٥4؟ тку месеца зилкаде ве ербеине веMiije 0اًالال би значило ًا48(.ا .При дну преко таксене марке написа؟ ؟  Je : о^ај je препис извађен из сачуваног сиуила.писаног за време не.кадаішьег кад؛ ؛; е ^ехмед Салима. Веран je оригиналу.У мухуру: Ес-Сејид Абдул Лати، Ј).Сравнио овај мухур. СраЕњен je 8. шевала 1309.У Мухуру: ЙнспекТор шериатСких ствари.У другол؛ до шега : секретар,,Фетава.
٠вај препис je сравњеН и заведен у сиџилу под Бр. 44., шевала 4., године 1309 Е ٥٢у се молеки Главни секретар шериатскОг суда Косовског вилаета. у  печату: Ибрахим Едхем.1569- 8. шевала 1309. (т.ј. 23. априла 1892).

لهذه د.ااد وءذته تقداامعاق خاته ءلى؛محح وادالم وادارة س;ه .دكر ٠اتو جدآ ازدالذ
ة٠ ي،تغة ب Ct-j-i. ب ا ز ك-ذو'ما ح ويفه ضو"ما اعر ه ر ر مجات ل1ن ك  ا'دورااطهر ع٠ا

ب٠ا ممحرومة و م ;الى االه جاها ك ذا ذ ل ءا را ال فا . م ولىاال؛دى خا النا  ا.ف.المرؤم ك٠ همطق وا
ر ك٠ حق٠ا_ اارور د ا ال/ا ٠اذا المدءوى 4... و خا;ا ء: ر ا الكا ى وا د ذ٠م ؤه والمط ا  لمكارم١ د
ى 4مجداذوا ;І و؛لىء و ق ازالمرحوم ك٠ ى٠ءي وا د هددا ك٠ ا ءي  تع٢ اف ~لءا محنحة محررذ /،

را ءارة٠اا مد ا التآ.جاالرمال ا-عدها المن٠وا وال الب ق والذرى الغاء و' ل ب' ل ت ا ر و  لفص;لهما ن
ت٠ ί ا٠وغه ا ئ ذ ل ا ق ن دا.ل عوال ر زا ب ا /]وءرها واا ا د ك٠ و؛ذا لك٠ ى-ى اخو;ه والى ت

ذ١آال ش ٠اتب ض ر ب ر د ا ر ز ءا فاراد اراء ء.ن ا ن ى و .أل.مم ذ د م ل را ااز.لور -ع ءدى ءاال ن
ء اف فىاشاب ف ذد المنمور د وق—ا ا؛ س ون د ل والي و ذ عا"له ا ع وتا ي  صرذا-:التوال -

ش ا م و ر ج م ىالثرو الذ ا وااذ;ود د٠ءل ش ج ن ب ٠ ت ا ك ا ذ ة ه وب الد ؟ ق و ا واألر ا ى ف ه  ل
ق ل ا ف ' ة و ال عا ر ج ن ع β "غميالأ " م: ي ك ئ ى ن٠ فطول.؛ااب_ذذ المزرر ى١ مهطف ذا ى بى٠ءي د ن  ا

; ه : ث ج ا و جاً د ر ن م ا ا ن ة0س د ا ذ ج ل ا ي ىا و ة د ا كإ ال ه ى٠ب ضا ل ا ف٠شا ب .  ه
كا هات ج ب٢ءدالل د ءدااله ن ل٠اسماء وادا و د ى و  ادم٩ءروف1ا ءدااا.ه ؤءطفى-ف ادازف اله١ب

د ى ذك ء د فثهدوا ا ا ه ث ئ ال ا ب ى1غ ر ة والدءو ف ذ ال. ى مج٠ مؤد؛ء ادة٣ث ا < ادويم ث; ئ : j k سحق ااهم انى الذمور ك٠ ص وهف د٠ ااذ.ور 4 ا ذ :٥٠ د وس-ب د ديا ه :ع٢ ا:
رة ء؛ ذ ه٠٦و"لرء -له„الى ءا ا۵.تا واادرسةاال-.ف جنراوما ص وانثا طل وأ لي4س ر ح ر ؛ل و م ذ ا ا رب ح  ا
ق. و ر و ى التى ى١٧ ;٢ ن ق٠حالث ا4غصل - طاا ل سال-مر و ذ ع و  ااذر؛.ذالمدءوذ و

ا ت٠. ة١ ا ي ا ك ب٠ المدءوة والذرية دواجه عزق -رر ذ ل و االى رذ

. م ود ف.1ول ئ ذ شز را الذ_ ش نوزر .وول المدءوذ وا ر لمدءو١ وا ا ال ددءصا Ј-د
ر و؟ذااترية و م ذ ا ب! و كع٠ ذمورة1ا فىظاهس؛بادة لذا٠ًا ا'تكاى ت ؛االذ اران حدوها ا زررة1؛

د نهند نوش ز)'المدءوة٠ا ي;وارانى ا و ل .٠٩ ةرئة١ا ض١ب عا 4 ال١دفء١ز ا
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 واألردن نا'الرفن.٠

 م مما“ جواى ح1ءمح
ف٠ء ءام ئ

تأم بنوى ف.ر

~ئم قاالشال٠ط

ن نرح..نازق ل ا /  ال
 والغءه هداه
 ؤورزاده ها-ايه يرخ

ومف ءعالحرئن شرح

ة ذرحمجحابر.ن دكر زث ال.ن
/i ٥ ء ٠ ٠ا i.M r، بروح!لذظومه ض مو؛ما

ل «>:لصدرااث;ث

 اف١خ قاغى فتاواى
 فاالذارات٠الألا ٠آص

 االصول ع٠ما فذاوى

دران ل:ب ».ئآح شرح

6م
 لى'لمر د١قع٠ دوهبةم

 لكالم1ق _ذذ4ء

 رده نرح

 منكافتهدو;ة

دء لموال'ا اذاكتاف٠

J تد٠ل مواذف ح ثر [ ; i<

ا ث-ع س ا ؟ل ج؟ت: ج أ ل ت ; آ ل
ذ;؛ةالغتإوى

ذ د واإ دو؛ دال ;٠ب د٠ص د٠و؛ أتم٠الىا.حا ٠و!ءد س;
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ل واالمام نرار؛ ض يزم فى.الدارةالمذكلرهكل ذ در^أ -ح١ار. Г- ك ؤن د  ء ١درر, ئة٠ا٠ يرم كاى ول
ج ارذل ب٠ولكا ر د ل وا ل وللذق:ب درشآلال برم ك رو نرم ك ب بدوم ولدواباد~ن واردا ١د ال وا  فل

زواً يرم f وصه رة واؤدا د ل٠ لذرآ٠ وادث رجأ رؤذ اف-ن نا م ق د  ءث;لت المذموزه٠ دمارة١فى ر
م٠ اجزا; صة ى واددا درهليأ رم٠ا كاى ٩ااج اًالى اه١ا ن را ض٠وا ف نالزبإدة٠ المعارف فى" سا  وا

ل الدن ح اج واالذى ا بل هة ااز.ال.ز المنولى -ن٠ال ف .الده ه:رأل ٠-لكوذ ن٠و نا ■■:٠٠" -وى V ع;
د لى١ هال ت ؛؛ ا٠و المهارل -ا ٠المذكلو ؛رة٠٠فىال ذالزف ة٠ا ل ةا ألب صه١فى ي٣وا ادر

٠
بو.بة؛ا مجرة ن

السل'او١ للتا'ب ااهءذوظ نالتت.ل٠ ت٠ذرج٠\

م ئقذد ل -صاه١ دابق ا

' ا ا ف ت ئ د٠ا لهيق آ

ر٠هطا ههر و ث١ د ل ٨ ا ق ا و ٠ سئه ن ٩

افااموى٠ا ء.ه'.;ذ |ءاللىت .·ى

ه مورت ٠ا د د٠ ب ى ت دل ت;ا قءل ل4ظ٠ ة٠بد ز ا ه

ت ل ا ; ، ' ■٣ م ١. ^ ; ال ذ ب س ٠س
ر( د ا هبم١ر١

١ ٥ ٦ ه ل ٨ ا ٦ ن ٣ د ٠ ٩
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В0ЈВ 0 ДА ИСА БЕГ ИСАКОВИЋ и Њ ЕГ0 ВЕ ЗАДУЖБИНЕ у СК0 ПЉУ и САРАЈЕВУ.Мноштво сведока je у фебруару 1445. године пред шериатскилі судом у Скопљу изјавило да je покојни војвода Исак бег на свеколика своја добра, на CBoj вакуф поставио 'за тутора и лгутевелију најбољега међу својим синовима Иса бета, К0ЈИ je „пон'ос вере и народа"!.Као иотац .му војвода Исак бег, тако je и Иса, бег у XV веку, нарочито у другој његовој половини, играо врло видну улогу у историји' утврђивања господства османлиског и у раскопавању српских државица по српскил؛ земгьама.Почетак његове каријере нам није познат, као Ш'ГО нам није позна'то ни кад je рођен нити кад je умро. Но по замашним делима његовим, као поли- тичка фигура могао би се с правой поставити напоредо поред других крупних личности на Балканском Полуострву свога врелгена, поред деспота Ђурђа Бран- ковића, Ивана Кастриотића — Скендер бега, Јована Хуњадија и др.За време прве окупације Ђурђеве србије OH ce већ спомиже као сул- танов намесник у Приштини од 1439— 1444. ГОД.2У оно време, када су Турци рушили Србију и Арбанију, када су тако рећи свакога дана освајали 'i-іове земље и градове и .постајали све јачи и јачи, )уние РастиЬ у својој дуброзачкој хроници забележио je. да je. турски војвода '„Ecaj бег" 1440. год. упутио свога посланика некаквог Чобана у Дубровник с поруком да му се' пошаље један' посланик с К0ЈИМ има да разговара. Дубро- вачки Сенат не надајући се нарочитим користима од тих разговора, .ъубазно му се извини, па му место опуномойена посланика за преговоре посла пре- писе уговора и привилегија Koje je Дубровник добио од султана Мурата, ра- разуме се, поткрепивши ове преписе старих повластица богатим даровима٩У турској историографији؛ па ваљад преко ње и у светско.;, влада у пи- ташу порекла овог турског воЈводе велика пометша, исто онака, као што смо напред видели, и у питашу порекла његова оца, војводе Исака, и OH се непре- кидно везује и меша са једним његовим имењаком, 'сином славног још Орха- новог ратног друга гази Евренос бега.Турску историју нити пишу нити су писали у последше време људи из наших крајева, него у главном Турци из престоница турских или бар из источних крајева турскога царства. Свима су шима била ближа и познатија дела Евре- носа и гьегових Потомака, а сасвим ліало или готово нимало дела овог ,нашег скопљанског Иса бега Исаковића.И писац наш.ег сеченичког летописа, мени се чини, био je под шиховим утицајем, те je он много допринео да се код нас одомаНи једна погреіика, кад je тамо забележен овај податак:Вь лѣто вцмзі авгоуста 'S' на Прѣображеніе оубы Эсе бегь и Авране- зовикь'Новобрьгане на Триполю٩ свима се чинило као сасвим на свом месту да je тај Есе Авранезовиѣ и никако друкчије, прескачући оно н Koje je између 1'Јмена и презимена, те je тако остало да je ту реч о једном лицу, а мени се чини да се тамо говори о двема личностима: нашем скопском Иса бегу Иса- ковиѣу и неком ЕвреносовийуЗ.Да не бих ређао многе примере, иавешку салю к. Јиречека, који тако чита о !-:о место у поменутом летопису Kpaj све гьегове далековидости и опрез- ности. Међутим најстарији турски хронограф Ашик паша заде у својој хро- ници на стр. 146. причајући како je Иса бег Исаковић, као најугледнија лич- ност у царевој војсци при заузеНу Новог Брда, по царевој заповести после тога отишао с BojCKOM на Трепчу, па одатле пао je под „Таи؛ Хисар" те и њега 11 В. стр. 153. ове расправе.2 к. JlreCek: Staat und Geselschaft, Teill II, str. 7.3 Monumenta spectantia. Scriptores, \Όΐ. II, стр. 283.4 6946 (T. j. 1449.1.5 Kp. Академије Науке Споменпк III, стр. 133.e К. Иречек и Ј. Радониѣ: Исторгца СрбаKfb. II, стр, 111.



26Гл а си ! Скоиског Научиог Друцітава160заузео, па се даље од ргчи до речи наставља: к
на Таги Хисар) запали аре. но 1 1 0  je егангао Евреносов еин Иса бег".

JacHO je, држим, за свакога да je Есе АвраиезовиЬ, како би рекли наши, стари, био у ..,исто доба I-؛ на истом послу са Исом ИсаковиЬем. према тоие то су две засебне личности, а не једна како се то у нас стално узимало. Ра- зуме се,, оро заузеЬе Новог Брда о коме о.вде говори Ашик паша Заде не односи са.'на оне догафаје из Ј439. него на догађаје из Ј455. или још доцније.
УСнііпл-н-Османіі, КН). I., стр. 322.. О 'Иса бегу каже се: Син je Исак бегов. Освојио je ТврДаву Ново Б^до, 870. (1465/6) постао je валија БосНе, после' Сімрти 'сво'га оца Нсак'бега. Кратко време посл'е тога умро je.1446. године Ђурфева деспотовина je била понова васпостављена. у  Угар- 

CKoj се спремахуна рат против Турске. Ситуација за турску била je још увек не- згодна. Дубровчани Као. да покушавају да Се одрву од плаћапа ТеШког харача, па подуже времена оклевају и не шаљу посланике султану са парама. Због то.га те.године „турски командант Славоније", Ecaj бег посла свог поклисара у Ду- бровн.ик с поруколі и претшом да he доЬи у Приморје са BojcKO.M, ако Сенат одмах не пошље .султану посланике са харачем'. Нзвештен о томе деспот Ђурађ одмах 'посла и сам. посланике у Дубровник да нагово.ри дубровачку господу да тајновац пошаљу преко шега, а не непосредно султану, пошто je њему сада земља враЬена, он је.код султана у HajEeheM уЕажеШу и тај до- ходак ,припада шему а не 'султану.
Соллак Заде у својој историји на стр. 181. каже како су житељи Влашке опљачкали муслимане К0ЈИ су ..биди. насељени. око Никопрља. Да би се' осветили, договорише се неколико крЕјишких војвода: Фируз бег, 'Мустафа бег и Иса бег, надалеко .чув.ен.и јунаци, сакупише неколико хиљада лаких кошаника (акинци) па ударише На ВлашкУ и отуда.мноштво окл.опника везаних'.и ногу и руку по'- слаін'е султану, К0ЈИ je био са ордијоА! у Софији.У  ΟΗΟΛ1 крвавом 'OKpuiajy што се збио од 17.—19. октобра 1448. год. на старолі разбојишту где су Мауари стр'адали „као Јанко на Косову" имали су ИсаковиЬи, .а нарочито. Иса бег врлр видну улогу.

'4. шабана хиу. 852. године, ,у пет'ак, по'сле намаза стајале су турска.и ма- уарска војска једна према другој. Султан Мурат je’ био у центру, на деснолі и левом крилу.били су распоређени витезови са румелиском и анадолском Boj- ском. Испред војске распоредише се као претходница: Иса бег ИсаковиЬ, син Турхан бега, МиХал Огли Хадар бег и још неки јунаци као они, и ноказаше у боју. чудо .од јунаштва؛.За време рата И3، чеђу херцега Степана Косаче и Дубровника 1452. год. ист'о тако и за време размириДа Koje су избиле у породици херцеговој због лепе' флорентинке „donna Helisabetha" интервенисала je Турска у корист хер- цега а против шегових синова и Дубровника, те je тим поводом те године лично долазио војвода Есе бег ИсаковиЬ у Дубровник.И 1453'. .год. Дубровник je био као савезник кнеза Владислава против ше- гова оца.' херцега Степана, коле je турски војвода Иса бег помагао.Да би сенат дубровачки одобровољио Иса бега према кнезу Владиславу, понудио лгу je преко свог посланика да кнез Владислав преда Есе бегу један поклон од 1000 дуката .̂Због ратних операција Иса бег je био заузет у Србији против деспота, због тога je, люже бити, био принуђен да напусти Босну и тамошше крајеве. Отуда се 24. нове.мбра 1455. године помигье „Schendro voivoda in Vrach Во- 1 2 3
1 Monum. Spectantia, Scriptores,књ. II, стр. 294.2 Ашик паша Заде у својој поменутој историји на стр. 13ا . као учасник и борац уовом боју каже да je борба почела у петак рано у јутру, пак на стр. 182. тврдида je сукоб почео после намаза у подне. Наш Михаило Јаничар тврди да je битка почела још у четвртак, 17. октобра у јутру. В. к. Јиречек-Ј. Радоний: Историја Срба,. II., стр. 154.3 Monumenta Spectantia, Scriptores, vol. II, стр. 331.



“Турски сшшениии y Сксгалу 161sanie ًا2 ’, ма да je и тада Иса бег био главна личност турска за западне стране, командант „Славоније". 145؛ . године беше нарефено ЈаПОму Марину ГундуНийу, дубровачком посланику у Скопљу да нађе Ecaj бега и да му се иЗвиНи 'За оНе обеспокојавајуће 'Гласове који се чули y Турској на штету Дубровника, да je то потекло .због' страха Дубровчана да се не замере папи и арагонской краљЈ, који .су једна, мойна сила и велики непријатељи Турске. Напослетку да замоли ИсакОвийа да као шихов осведочени пријател, заложи Сав CBoj утиџај 'II ауто- ритет на Порти да се даде слободно креташе дубро؟ ачким трговДима по Турској и по трибутарним земљама турским, jep им баш тад беше забрашено креташЗ због сумњиврг држаша републике дубровачке. Да би се турска господа умило- стивила република je. 'Преко посл.аника стављала на расположеше Ecaj бегу 500 дуката да их он својом руком да везирима или коме он нафе за сходно. За ту ус'лугу пак шему лично сенат je прек.0 посланика посл.ао 200. дуката на поклон*.Исте ове.. 1455. год. Пса 'бег je слао свога посланика Бранислава у Ду- бровник да'извести Сенат да му je стигло од Порте наређеше да похвата дУ- бровачке трговце и-да пође против њихова града, алй он из љубави.ПреИа кНезу., и властели дубровачкој жели да не изврши ОБО нарефеше, Па за тО по- зива дубровачку господу да одмах пош.ъу на Порту своје посланике К0ЈИ  -йе умети да умире срубу султанову. Разуме се ни ову тако згодну прилику,није.хтео пропустити а да не тражи поклоне и плайаша. Од захтева плайаша je одустао тек Кад су му дубровчани показали акта о ослобођешу потпис-ана Од суПтана .Мурата II.Одмах je наречено Јакому Марину Гундулийу Kojii je тада био дубровачки посланик у Скопљу' да нафе Е.сај бега, којИ ..се по.сле мНОго молби и беЗ сумње скупих дарова’ примио да изглади оно нерасположеше султаново .према Дубров'- нику, због шеговог држаша о чему се по Турској причалоЗ.Нисалі нигде изрично нашао помена, али' по природи зваша и поНожаја који je заузиліао. Пса'бег je без сваке сумше жИво учествовао у онИм стра- шним биткаліа Koje су се биле у нашој земљи у току 1454. и 1455. године, када je Мехмед 0 СВ0ЈИВШИ Цариград пошао да шири сТрах и трепет по цСлом БалкЗнском Полуострву. Прва .на реду je била Бурцева деспотовина. Турске војске су освајале градове, народ ррбилЗ а земљу пустошиле, ма да 'je Смеде- рево Јуначки одолевало, отимало се и држало.Султан се повуче у Софију а остави румелиског беглербега Фируз бега са војском код крушевца. Јован Хушади с К0ЊИЦ0М предузе тада један сјајан поход .у непријатељску з.емљу. Прешао je ca BojcKOAi нойу преко Дунава па из Београда помргнут и деспотовом 'К0ЊИЦ0М у најве^ој брзини.продре до самог КруШевца. Ту je изненада у магли нападнут Фируз. бег, .потуче.н и заробљен и с а другим силним робљем упуйен деспоту у Смедерево. Хушади je 'после тога, 2. оКТобра 1454. год., опусТоШио околинУ Ниша и Пирота,. спалио Вид'ин, па се без икак؟ е сметше вратио у Београд, пред кој.им га дочекаше деспот и шегов зет Улрих Цељски.Против Турака су тада стајале на jyry дес'потовине још две српске војске: једна на Косову, а друга под Николом Скобаіьийем у крају Глубочица код Лесковца. Скобажий je потукао Турке К0ЈИ су долазили из МаКедоније 24. септембра код топлих врашских извора, али су шега опет Турци у другој битци на потоку Трепањи, јужно од Враша 16. новембра победили, ухватили и жива на колац набили*. Какву су улогу имали Псаковийи, специјално Иса бег, у овим ратовима није забележила историја, али да су они вод.или прву реч можемо закључити по ономе UITO je после тога наступило.Иса бег je у дужности крајишког војводе и главног коліанданта на гра- ницама преліа Србији и Босни са седиште.м у Скопљу залгенио свога оца. 1 2 3 41 к. Јиречек -  Ј. Радонић : Mcmopnja сроа, II., стр. 1633.2 Mon. Spectantia, Scriptores, voi. Il; стр. 348—349.3 Monumenta Spectantia Scriptores, vol. II, CTp. 348.4 K. Јиречек — Ј. Радонић : Историја срба, 11دا стр. 163.
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Ашнк паша задеу својој историји стр. 145. забележио je у глави Koja говорио томе како je Никопоље освојено и у чијим је'рукама било:„Било je у рукама деспота, сина Вукова".„Деспот умре. Иса бег, син Исак бега извести султана: „Ако хоћеш да учиниш исламском Лас-земљу (ти прошлост те земље знаш, jep СИ joj госпо- дар), како буде требало предузети акцију, извести ме“. На то he му'султан реЬи: „ти исто тако добро знаш". А Иса бег онда рече: „Царе, господине, згодна je прилика, али ако лично ти пофеш".На стр. 146. Ашик паша заде даље наставља:„И муслимански султан покупи своју војску, па пофе с намером да осваја. Дође пред Скопље, ближе овамо', испред планине „Кара донлу даг" (Црне одеће гора). Састадоше се. и Иса бег дође. Састаде се са султаном“.Султан посла Иса бега и рече му: „Иди, тражи Град2. и Иса бег оде да потражи тврфаву. Ћефалија градски рече: „Иса беже, у нашој вери не.ма да се гази заклетва дата своліе господару". А Иса бег ће му на то: „Xej, госпо- дар ти je умро. Па сад кога ви сматрате за свога владаоца?" Градски диздар му рече: „Наш je господар деспотова кћи, жена босанскога краља". Иса бег му на то одговори: „о  безумни неверници (Дафирлер), Ofiaj што долази, то je султан Мехмед хан Газија. Зар не видесте шта je учинио са Цариградом? ؟ ефалија тада рече: „Па некЗ дофе, видеЬемо". и стиже султан. Паде под" град. Отпочеше бор-бе: Седмог дана град je био освојен".„Толикосу благо у TOM граду нашли да му није било ни Kpaja ни броја٩ На^оше огромно ср'ебро Влк-оглино и све унеше у цареву ризницу“.„У тврфаву уведоше муслимане. Уведоше исто тако 1؛ од ових Дафира у Koje се имало поверење, а у.које се није имало повереше не хтедоше пустити“.„Одатле се окретоіие на Трепчу4. Чим одоше, освојише град Таш ХисарЗ. Толико. богаство нафоше у TOM граду".„Ису бега посла (султан), а сам оде преко Звечана® на Косово ,̂ на место где je султан -Мурат погинуо. Раздао je поклоне. Готовио je јела па раздао за гьегову душу".Ово приповедаше Ашнк иашг заде у вези са освојешем Новог Брда не слаже се'са нашим и страним изворима. Ново Брдо пало je 1. јуна 1455. год. после четрдесетодневног бомбардоваша из великих топоваб. Мефутим по овом турском савременику то се догодило не само после смрти деспота Ђурфа него и после смрти шеговог наследника деспота Лазара, К0ЈИ je умро 20. јануара 1456., за време кратке владе босанског . кнеза Стефана Томашевића, који je узео кћер деспота Лазара с к؟ јо؟  се венчао 21. марта 1459. год., добио у мираз смедеревску деспотовину и К0ЈИ je владао само два месеца, пошто je велики „везир Махмуд паша Ангеловић већ 20. јуна 1459. год. ушао у Смедерево без борбе.. Ако су ови навод'и Ашик паша тачни, значило би да се Ново Брдо поново ослободило и врайено деспоту 'Лазару, кад се он са Портом погодио и начинио уговор о миру 15. јануара 1457. год.'٥ I * * * * * * 8I Ваља имати на уму да писац ово пише негде на истоку од Скопља.
٥ У штампаној историји Хоџе Садедина књ. [, стр. 452. тај се град

? ا١٦؛\ د0ةة ًا١0 ع  Ново Брдо.
у إ  историји ХајрулахефенДије ΚΗ>. Vll., стр. 91. у вези са овим освоЈењел؛ Новог . Брда вели :„Српски деспот Ђураф пошто се спремао да уда своЈу кћер за босанског краља, сву скупоцену спреліу 1؛ дарове Koje je био приуготовио беше склонно у Ново Брдо, jep je то био тврд град. Турска војска ыефутим на сабљу освоји овај град“.
* У  ш т а м п а н о И  Таџ-уаτ-шеварііхк њ . с т р . 454. с Т о ји  м е с т о  Т р е п ч а؛  Таш хисарбез сумње je некакав превод, прекрштаваше
٠ Написано Извенчак.
٦ Kjyc-ΟΒΠ.8 к. Јиречек — Ј. Радонић: Исторіііа СрбII., стр 164. 

оОпет тамо стр. 173—174.
؛٠  Иктересантан je један натпис који сам нашао прошлог лета у липљанској цркви у олтару на старой фреску испод садаіьег ؛фреска. Натпис je урезала оштрим оруђем нека



29 Турскп спомгнпцп луМе^утим ова прича о паду Новог Брда везана за Иса бега и ћефалиј.у новобрдског ушла je у све доцније турске историје с TOM разликом самО што се у познијим историјама меша Иса ИсаковиЬ са Исом ЕвреносовиЬем.
Соллак Заде,К0ЈИ je написао једну доста трезвену историју турског царства до !644. год. и који je умро 1649.ا Готово од речи .до речи пренео je из Ашик паше заде све што смо о томе напред навели с TOM ра'зликом Само што он те догођаје меће у пролеће хицр. 85455!) .ؤ.) год. ма да je 'и он задржао цео' онај дИаЯог између Иса ٠ бега п Пефилије, па пре'ма томе и оно да je деспот умро и да градски ћефалија држи град-у име деспотове кПери, жене босанскога краља. и  он тврди да je борба трајала додајуНии нок.Он каже да je после тога Иса бег послат да освоји „Печеви“ тврђаву, очевидно р^аво читајући из нечије историје реч трепчу, и да' плени са акин- џијама Лас-вилаетЗ.8. фебруара Ј457. год. Иса бег je био негде око ,граница дубровачке ре- публике. Сенат му je слао посланика са даровима и люлио га да има у ми- лости дубровачке трговце. у то време нису били односи Дубровника са сул- таном пријатељски. За то je република писала писма султану, румелиском беглер бегу и Ecaj бегу. Једини je пријатељ дубровачки у 0B0j години био Иса бег зато je слао .свога, поклисара Λ1ΗΟΓΟ пута помишатог Бранисава да' каже дубровчанпма да одмах пошљу посланике султану. Међутим Сенат je н'ашао да he По републику бити корисније да пошље Свог скопског посланПка Јакома Марина ГундулиЬа да се нађе са Иса бегом.и да му однесе поклоне и да се са ЊИМ договори без посредника. Некако после JO. јула Ј457. год. Гундулић предаде Иса бегу ЗООперпера као поклон од републике.И идуЬе грдине су: дубровачки трговц'и имали тешкоЬа у TypcKoj, ради тога Сенат 14. јануара 1458. год. посла посланике Мехмед (Махмуд паши Анге- ловиЬу, са налоголі да сврате узгред и Ecaj бегу Исаковићу. Издејствовали су најзад дубровачки посланици наређење султаново .Иса .бегу да мора давати с'воје људе у пратњу ду^ровачким посланицима ради шихове сигурности кад кроз турске земље путују.Уз то још Иса бег опет посла свога посланика и „дијака" Бр'анислава у Дубровник да разговора у шегово име у вези са питашем о трибуту и да види оригиналне. уговоре 'н писліа султана Мурата, Koje 'je спорно велики везир Махмуд паша АнгеловиЬ, кад су га дубровачки посланици нашли у Суботиц'и код РесавеЗпрема таблици санцак бегова у Босни Иса бег je био гувернер Босне хицр. 8.70 (т. j. 1465/6) год.* међутим он je и раније био -велика власт у Босни. Тако из дубровачке архиве објављена je ова !؟справа у којој се помише овај наш Иса бег као војвода:Лето господина 1457) 3ااةع.) Бранисавь ..8га В0ЙВ0Д6 Ьбсе бега Бранисавь (И)сакь даАо ведети, аво како пре.даше господа дббровьчькь игбмень ефро- сен8 и СтепанЗ 3ахик8 поклисарОмь господина ٢рьг8 (ра) злата'؛  и S ' литрь и бньчь, що fe дель господина Грьгбра5.После пада Босне дошла je на ред земља херцега Степана. Неслога Koja je раздирала његову и шегових синова' Kyhy скоро без прекида необично je добро ишла на руку Турцима.

Е рл о  писмена и вешта рука уставним писменима са много лигатура: Ё(к) л'кт(.) .ЗА „, примиш؛ Тоурци Нок. Е р д ..Ново Брдо се први пут предало 27. )уна 1441. год. румелиском беглер бегу Шехабе- дину и 1. јуна 1.455. гОд. МЕкакЕа се бројна вредност O Boj години дала, не добила се ни )едан од наведених датуліа кад je Ново Брдо падало Турцима у руке.
٠ Хамер: Исшоріііа Ой'ланског Царства,(турски пЈЗевод) ΚΗ>. I., стр. 32.2 Соллак Задетарнхп, стр. 214. Штампана у Цариграду хицр. 1298.3 Monumenta Spectantia, Scriptores, ΚΗ>. II,' стр. 352-353.4 Peez: Wissenschaftlichen Mitteilungen aus Bosnien, Bd. 11, стр. 344—347.5 Miklosich: Monumenta' Serbica, str. 480.



30Гласи,« Скопског На^иног Друштва١64 Док су joui синови херцега Степана били у завади са оцем, Владислав je радио на томе да .добије одобренье републике да се настани у Дубровнику, али му то Сенат није хте'о одобрити из страха да се не замери султаНу и Иса бету. За то му крајем лета 1464. год. пропоручише да оде на једно од три острва. Тад je и Иса бету слат посланик Никола Палмотић К0ЈИ му предаде поклон од господе дубровачке у суми од .500 перпера. Интервенцијом МлечиДа састадоше се Владислав и Влатко, синови херцегови, у долини Омбле код Ду- бровника ради йзмиреша у мају 1465. год., али то даде повода Турцима те они предузеше офанзиву и ако je у TOM Kpajy тада владала куга. Турска војска под командой .Есе бега НсаковиДа, Исмаила и Ахмеда провали кроз херцегове земгьеи продре на запад до дубровачке границе. Турцима падоше у руке прво крајеви на дрини, па онда прастари град Благај (код Мостара), К0ЈИ од тада оста у рушевинама‘. у марту 1466. год. јадао се херцег Степан Млечићима како му je -султан ocBojiio и одузео скоро читаву област.Помена о Иса бегу у Босни имамо и 'на једној признаници сачуваној у дубровачкој архиви Koja je датирана под 1. јануаром 1466. год. Кнез .Влатко Поповий „ближика и родиіакь" П0К0ЈН0Г кнеза Браила ТезаловиЬа и његове кЬери, госпође Јелаче, изјављује да je „са порУчениемь господина воеводе gce бега" примио од кнеза и властеле дубровачке доходак К0ЈИ je Дубровник плаћао реченој госпођи Јелачи, а ова га тестаментом пренела на 'овог свог рођака Влатка Поповића؛ .До пада Босне Иса бег je био серхад командант, крајишки војвода за целу „Славонију", како то кажу дубровачки хроничари. После пада Босне OH je без сумње назначен за санцак бега, као што се то види из једног фермана' Мех- меда 11 упуДеног њему у међувремену од 25. марта и 3. априла 1468. год., који потпуности ради овде доносимо у целини:Он (бог)(Тугра): Мехмед, син Мурата Хана вазда победилац.Најславнији велмоЖа царства, санцак'бег од Босне, Иса бег — нека му слава буде вечна. — Знано буди, кад ти стигне овај мој узвишени од руке белег да ст.е ви сада дали дубровачком посланику пратњу и да сте га послали. Он je приспео и дошао. Пошто je исплатио ЊИХ0В данак дато му je допуштење за повратак. 'Потребно je да ви њих шаљете, нека долазе и опет нека ce ' вра- ћају. Потребно je-да им се и  у будуће указује иста пажња као што се то чини и осталима К0ЈИ ми харач плаћају. у TOM питању никако друкчије да не радите, и да-према шима не поступате непријатељски и да им не досађујете. Ово Ьете писмо сматрати за истинито и да му поклоните веру.Из војног логора Кјекјебоз (Гејбуз)5.Написано у почетку благословеног рамазана године 872.4Дакако, као други, и г. Dr. Kraelitz тврди да се овај ферман односи на Иса бега сина Исак бегова, унука Евренос бегова.Негде у августу месецу 1466. године султан Мехмед II без сумше у знак одликоваша за успешне операције Koje je извео по Херцеговини добио je у праву својину село Драчево у околини Скопља, као што се то види из шегове ваку- фије, к-оју je две године доцније озваничио код шериатског суда у Скопљу.Султан Мехмед II из Кара Хисара издао je дуброрачком кнезу и властели 6. Maja 1468. год. ферман К0ЈИМ тражи да наплате од дубровчанина Паскоја Ромега три тисуЬе дуката колико je остао дужан султановом емину (амалдар) 11 к. Јиречек-Ј. Радоник: Исторпја Срба,II, стр. 183.2 Miklosicli: Monumenta Serbica, стр. 493.3 Dr. Friedrich Kraelitz: Osmanische Urkunden посебно штампано
из Sitzungsberichte Академије наука у Бечу 197/3, стр. 48. II 49.

.Од 25-III-3-IV-1468 ي
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Х0ЏИ Суљу за продата „ліеста сребрена" и „хасове." који су,у деспотовој земљн код сребрнице.„За той смь писай,“, вели се у Султановой ферману „нашемУ велпочте- номУ и всакои чети Д، 0С(Т0'иномУ в، ،١ев، сд(е) €ссб(е)٢у КНИГУ да догнете к нгемУ и да се ш нимь сьстанет.е) И да стегнете тоииманине и да предадет(е) в، ، 'евод(и) есеб(е)гУ).Годиие Ј468. беху се вратили дубровачки посланици са Порте мало за- Д0В0ЉНИ постигнутим успесилга. Султан Je био вољан да прави са дубровачком републиком нове уговоре, али није хтео да им потврди старе повластице и ПЈЗИ- вилегије. Са поСланицима 'у Дубровник дофе и Алија Кнежић, посланик Ecaj бегов, који Je Сенату нешто саопШтио као поруку свога господара, но Koja по- -рука није забележена у хроници Ивана Марина Гундулића. Иа ипак из онога што Je после следовало, лако je се домислити о чему се радило. Очевидно je Иса бег тражио нове поклоне, .ударио нове дажбине, jep je Велико Beke дубровачко одмах решило да се повећају старе порезе и царине а нове да се заведу да би се могли задовољити незајажљиви прохтеви тУрских суседних бегова и ве- зира у, Цариграду. Дубровачки посланици после тога ишли су у. Цариград и носили повейани трибут. Вратили су се у Дубровник опет у пратши Иса бегова човека Али бега. Тражили су сад од Иса' бега' да.им потврди привилегије пошто су му показали исправе да су уредно исплатили харачЗУ поменутој кшизи Гласнпка Земси г. д-р Ћ. Трухелка jeобјавио из дубровачке архиве једно интересантно писмо овог Иса бега Исако- вића писано на српском језику, ћирилским писменима Koje би могло'имати 'не- оцењиву важност за порекло ове моћне и знамените куће ИсаковиЬа да му je забележена година кад je писано. Ово нам писм'о 'поред осталог пружа једЗн необорив доказ како je од вајкада грамзивост човечија' билаНезајажљива. Го- сподар непрегледних области и земаља, поред свих глоба и поклона, пореза и царина К0ЈИ су притицали са свију страна, војвода Иса се није устручавао да се посредно бави и трговином. г.'д-р Трухелка по нечему претпоставља да je писмо писано Ј454. године, али мени се чини да je та година произвољно уста- новљена. Ми то писмо поради његове многоструке важности доносимо,овде у целини:Млстю бжи، 0М и повсл(е)нием г^на ми ара Ми -воевода 6себ(е)га давам на знанье свем и свакомУ сл8зе и кто годе не под ، ('бласт нашУ, како Учиних м(и)л(о)с'Гь ФранькУ дУбровьчанинУ и препоручай га слУгамь моем сУбашам и кнезовом, премикюром а навластито га препоручала кнезУ Хамзе и кнезУ Добросавб и инем моем слУгам, где г، ،١дер се би примери، ، ' реченИкнез франько ини негов слУга и негово бл а)го да га сьчУвате., ، обарУете и провод дате, кУде. -би иска، «, али у Павловикна землю, али преко у Моравице, али у ХерцеговинУ и ، стУда кьд би глас да، о٠ да га имате прим(и)ть и проводит и сьчУвать, ере с моемь пенезом хееди и трьгУне.ПисН мсДа фр .؛؛. У Скопю.Овде je стављен овални печат који се није могао прочитати.На маргини je додато истом руком K o ja  je писмо написала јо ш  и ово:Такогер ако би где кто хотео' ліУ жа، ، . Учинить али би би،،١ слУга брат(а) ми херьцега али синовьца ми воеводе Петра, да мУ не. вольн ниедьно зло Учинит, кто не сУпротив мене вовоеде Gce бегуз.Оно што je најважније у овом писму то je 1ΗΤΟ Иса бег зове хе.рцега братом а некаквог војводу Петра синовцем. Кад би писмо имало забележену го- дину, лакше би нам било да се домислимо на'кога мисли под речју херцег и К0ЈИ je тај војвода Петар. После слірти војводе Саидаља Хранића, уліро 15. м ар т а؛ Гласнпк Зем. Музеја,књ XXIII., стр. 28.
2 Monumenta spectantia. Scriptores, vol. 11, стр. 379.8 Гласник Земаљског Музеја, књ. XXIII., стр. 11. и 12..



32Гластис Скоаског Научлог Друштва1661435. год., наследио га Je његов синовац Стеван Вукчић Косача, коЈи се под KpaJ 1448. године почео називати и потписивати „Херцегом од Св. Саве". Умро je у том звању у Новом 22. Maja 1466. год. После његове смрти његов ліла^и син Влатко постао je „божјом милошћу Херцег од Св. Саве“ ' и са ЊИМ се та титула и угасила. Према томе В0ЈВ0ДИН брат херцег ліоже бити само један од ове двојице. Нисам се могао Д.ОМИСЛИТИ ко може бити тај његов синовац Boj- вода Петар, пошто херцег- Степан, колико je мени познато, није имао брата Петра, нити се зна да je имао сина Петра؛ . Херцег Степан je имао три сина: Владислава, Влатка и Стевана. Овај Стеван je негде у 1471. години прешао у ислам и временом постао чувени турски државник, министар марине, велики везир, сердар Ахмед паша Ерсек-заде, ЕрцеговиД, зет султана Мехмеда II и Ба- јазита II.Мора се признати ова хипотеза о пореклу и сродству куЬе ИсаковиДа са војводском кућом Сандаља хранића, херцега Степана и осталих из Херцего- винеерло je смела и ништа je друго осим горшег писма не потврђује. По томе морали бисмо претпосгавити да je војвода Исакимао и деце хришћанске вере а то ничим нисмо у стању доказати.Има нешто што би посредно донекле потврђивало претпоставку да je Псак бег хришћанског порекла. Нигде није сам војвода забележио чиј je син. Он je једноставно само: „Исак царев војвода“.. Ни шегови синови, ни' унуци казујући своје порекло не иду даље од Исака: 7*0
син Исхак бега, Хасан син Иса бега шна Исхак бегова м сто Т Ю  м i v .0 дал,е није ишао. Источни народи а нарочито Арапи су .сматрали за отмено и племенито сачувати што већи број имена својих предака, што дуже Војвода Исак. ce појављује самоникли,' никад не помиње свога оца, то се може објаснити само тако што му je отац био па нити je било умесно нитипробитачно помишати шегово име, као што никад није ни споменуто.Не з.нам да ли би имало каквог значаја за ’порекло ове, породице то што се један Исаковић, отац војводе Барака, уНук ИсаКов, војвода Мехмед Пеле- бија назива у једном писму упукеном дубровачком кнезу'и властели .Павло- виДа земље господар". Ни то писмо није датирано а г. Dr. Трухелка и шега ставља у годину 14543. M a да та реч господар може бити превод речИ муте- сариф, онај који располаже, притежава једну област добијену од султана. А КјебИр Мехмед Челебија je могао бити такав господар Павловича земље.Према кнезу и властели дубровачкој искрено или заради оних поклона Koje je добијао Иса бег и сви Исаковићи иліали су нарочите симпатије.У дубровачкој архиви сачувано je још једно његово пислю писано на српском језику ћирилицом, Koje потпуности ради доносимо у целини. На челу писма у место жига турским С.ЛОВИМЭ. je написано: T. j.
Иса син Исхак бегов.То писмо гласи:Млстию божисм и повел(е)ниьем гдна ЛІИ амир сблтан ц(а)ра Мехмет бега ми воевода €се бегь давам на знанье свем и свакамб, ка١м8 се подоба показать сьи нашь вгеровани листь, како бчиних м(и)л٩'о)сть и слободб трьговцем дй- бровьчькіьем повелением г(о)сподара големога, да имь le ؟ ера и слобода, да гред8 своем трьгом 8 царевЬ землю, да имь не буде (оббриваниьа, ни на п8т8 запиранььа, ни е.дьне. х8добе, ни едьнь чл(о)в(е)кь да имь не вольн 8ЧІІНИТ, ни мбсроманин ни христььанин: по цареве заповести да ихь имамо сьблюсть, них и них бл(а)гсо٠ И кто би них товаре носиль, али б8д8 людье херцегови, али б8д8

 Јиречек—Радонић: Исшорпја Срба,II, стр. 183.2 Иса бег je године 1461. слао CBOje добошаре у Дубровник, К0ЈИ су тамо са мађио- ничарима босанског краља, херцега Стевана ВукчиЬа и војводе Петра Павловича прИсу- ствовали свечаној прослави св. Блажа. Ту имамо Ј.1 херцега и В0ЈВ0ДУ Петра, али Петар не може бити .синовац Иса бегу, пошто није син брата херцегова. (Ст. СтЗнојевић у ء
лт пцн  бр. 5291. од 16. јануара 1923. год. у чланку: 
средѣем иску). :

٥ Гласнпк Земсиьског Музеуа,књ. XXIII., стр. 13.



167Турскп споменици ال Скоплу33людье воеводе Владисава, да имь е вгра царева и моьа, вогеводе есе бега, сло бодно да си погю своеми коими у свою землю; да се не. бое. ни поробльенььа) ни ، сбУзетва, ни едьне зле. мещьрие; да имь не. вольнь никтор Учинит ни сУбаша ни ини ТУрчинь ни мартолозин, да имь никь'гор жас не Учини. Кто ли CS за них задене., що ε вредно едьно влакно да имь Узме, у неверу и расьп сво، ؛ -непрегледНа' своја некреТна добра увакуфио je и намениО на побОжне и хумане I сврхе и на издржавање тих задужбина.Имаше што му je било у Скопљу и BberoBoj околини завештао je својој задужбини, богомољи, „странопријемници" и медреси у Скопљу. А непокретна добра Koja je имао у Сарајеву и по Босни завештао je своме вакуфу у Сара- јеву, потчинивши CBoj сарајевски вакуф у нарочитом' случају овом у Скопљу.И ако je скопски вакуф Нса бегов старији од онога у Сарајеву, сарајевски вакуф je озваничен, кроз сиуил проведев:, неколико година пре скопског. , Сарајевску вакуфију je војвода Нса бег озваничио код шериатског- суда !462, а скопску тек 1469. године. iк. Јиречек, не знам на освюву чега, тврди да je Нса бег подигао т. ЗВ. „Цареву Џамију" у изворишту врх Босне, у данашњем Сарајеву 1457. Γ.2 Ова je џамија најпре саграђена од слабог материјала, а мунаре joj je било од др- вета, па кад je султан Мехмед, освајач Босне дошао у Сарајево 1463. год. Нса му je поклонио и од тад je прозвана „Царева Џамија"з. Током времена ова џамија je из основа измешена. Од некадашвье незнатне и трошне џамије сагра إ днь'.На заранцима свога живота војвода Нса бет je почео мислити и о својој души и о будущности, своје деце, свога потомства. Небројено своје покретно (' благо, cBoj новац je потрошио на подизавье задужбина у Скопљу, Сарајеву, а .اخ. м главо.м да плати, а инем НИЧИЛ1 да се Βίε (едкУпи.Писа ноемврива-؛ ена je лепа грађевина од тврдов материјала.У Скопљу je поред богомовье (ханиках) са имаретом подигао био и ме- дресу. Ништа се од тога није сачувало у првобитном облику, у  дворишту Нса бегове џамије виде се остаци од неких зидина. Турци кажу да су то рушевине од библиотеке (кјутуб-хане) и медресе. Као и друге зграде из оног времена и ове су зидине од камена проиваране ЦИГЛОЛ1. На место старе медресе од, тврдог материала подигнута je нова од најтрошније грађе. Имарету, „странопријем- ници" ни траг се није сачувао. Не зна се кад су ове зграде страдале. Евлија ا Челебија у свом путопису хвали иліарет и медре؟ у Нса бегове џамије. Можда . су и ове зграде страдале за време аустриске наЈезде, приликом оног великог ؛ пожара 1689. год. кад су изгореле и толике друге знаменитости нашега града.Ни садаша графевина Гази Нса бегове џамије није подигнута за живота његова.То закључујемо из садржине натписа К0ЈИ се сачувао над главним улазом у џамију. У каменој плочи, испупченим словима узрезан je овај натпис:
/  المرحوم اابا'كة الشرشة اداوة هذه ساء ا

 المجاهد ور۵ااذ المرحوم ن بك عبى الئارى شور١

ا٠ا  لداطانى١ ن لساطاز١ م1ا ق ك٠ اد-حاق ح٠إ

ذالى إ\,ه ا ا<سن خال اد /}الماطات ل ال—١٠ م.ود

ا ساألته ت Гласнпк Зем. Музеја,књ. X 1مايه وءءاف ا؛بن/عؤ لمار ى أرحنايه :ا XI„., стр. 12.2 K. јиречек — Ј. "Радонић: Историја Срба, 11, стр. 217.3 Салих Хаџи Хусеиновић Мувекит: Исшopiija у рукопнсу Kojii се налази y Краљ. Зе.١'، аљском Музеју у Сарајеву, стр. 68.



34Тласник Скопског Научног Друишва168 Који на српски преведен значи:
Ова] имарет светлп и благословенп зсшоведно je да ее хшдитне блаже- 

HOTOKojuH Газа Иса бег CRH блаженопокојног борда за веру Хсц٠іи Исак бега 
ва дна даровала султана еина султанова, Мехмеда Хана, снна султана 
Мураша Хана.

Иса бег je аодагао ову задужбану, jep je желго да угода Богу. Саграда 
се лета осам стотана оса.мдесет(?)..:؛

Сл. 5. — Натпис над главнил؛ улазом у џамију Гази Иса бега у Скопљу.....Као што се вида садала газа Иса бегова џамија подигнута je после смрти Иса бегове, но по његовој. заповести, желн. Над осталим вакуфима у овим нашим. странама медреса Иса бегова се истиче једном доиста поштовања достојном библиотеком. Оснивач вакуфа поред осталога основао je кјутуб-хану (библіотеку, са.преко 230 нумера у преко 320-свезак.а разних рукописних книга из разних струка. Како по броју книга тако и по раЗноврсности ЊИХ0В0Ј ова се 'библи- отека може убројати у ред највећих библіотека XV века у овим нашим стра- нама о коріма нам се сачувао помен.Л И К И ІГ Г آل٦  أ  г :  Έ Ξ  : * : ξ ι  у ; кту ι ٥ί ΗΛ! ١4 je велики његов вакуф у Скшљу протоколисан и озваничен ујулуأ 6 9 ;д .  ١и како умро. Не зна jMy се нигде гроб. По Toj OKOJJHOCTH би се могло закљу- чити да je негде у оним бурним и махнитим годинама војевања против Мле- , чића и Мађарске погинуо.Код Салих ефендије Хаџи-Хусеиновића сарајевског мувекита у поменутој рукописној историји шеговој на стр. 68. каже се да je Иса бег дошао за босан- ског сануак бега после Исака, шегова оца и да je хиџр. 889. (т. ј. 1484.) за босанског сануак бега назначен Гази Мехмед бег.То he бити без суліше син гази Иса бега, онај што се у вакуфији шегова оца и шегове кћери полшње под именол؛ Сагир Мехмед Челебија, кога je шегов 11 T. j. 1475)6, а люжда и нешто више, пошто H lije  сигурно да je натпис при крају добро прочитан.



169TypcKii сшшеници لا Скопдл'55отац Иса бег назначио у  СВ0ЈИМ вакуфијама за генералног .мутевелију и тутора својих вакуфа у Сарајеву и Скопљу.Ако je оца наследио син у звању санџак бега, значило би да je Иса бег живео и после хиџр. 880. (T . ј. 1475/6) године и у TOM случају посредно би изл.азило да натпис над главним улазом у џамију Иса бегову није при крају добро и потпуно прочитан. Ако се буде то обистинило, онда неће бити тешко утврдити како je и где je Иса нестао .и зашт-0 му се гроб не зна.Кад су се Турци измирили са МлечиЬима, фриаулске стране су биле по- штеђане од пљачкашких упада турских акинџија. Сад сва силапограничних господара турских беше управљена на мацарске покрајине. Почетком октобра 1479. 884 ا٠ ) год. једна турска војска од око 40.000 душа под командой 11 сануак бегова и војвода пређоше преко Дунава и заузеше Ерде.ъ. у писму Koje je угарски краљ Матијаш писао папи Сиксту IV помише по имену четири војводе -ОД ове турске војске: „Ели бег" (Али١, „Скандер бег" (вероватно Скендер бег Михал .Огли), „Еси бег" (Иса бег), „Marchos r it", JUTO лгоже бити Малкоч бег).Да би турској војсци пресекао одступницу, ердељски војвода Стеван Ба- тори брзо покупи сву своју војску у Шаш варош. краљ Матија Корвин позва у помоЬ темишварског војводу, који се већ беше прославио својим победама по Чешкој и Пољској. 13. октобра 1479. год. две се противничке војске нађоше једна према другој у равници на Хлебном Пољу (KenyérMezO). Ту се заметнуљута битка.БаТори беше расп'оредио' своју војскУ тако да су му на деснОм крилу били Сикулци, а на левом крилу Саси. Иза ЊИХ су били распоређени Власи, а у последгьим редовима стајали су као резерва МаДари. Команду над тешком КОЊИ- цом Koja je била у 'Центруму и над војском ердељског бискупа Владислава од Гереб предузе сам војвода. Пре но што ће се бој започети, за време службе божје, којој je присуствовала целокупна војска, извріиена je заклетва: да НИКО Hehe одступити -са одређеног му места без допуштегьа сво'га команданта.,Прво je било потучено лево крило хришћанске војске. 3000 Саксонаца .сачуваше главе на тај начИн што су били бачени у реку Мориш. т.ад поче да отступа и десно крило хришћанско. Али се ту .'Батори истави испред оних што бејаху већ почели да беже, те и х  -ΠΟΗΟΒΟ врати у  борбу против неприЈатеља.Испод Баторија су већ била погинула два коша и баш кад je' од шест задобивених рана почео да губи снагу због излива крви и кад je војска понова почела да н а п у ш т а  положаје, с г и ж е  у н ајо д суд н и јелг м о м е н т у  т е м и ш в а р с к и  војвода кнез Павле са помойном војском. Кнез јурну у  бој као олуја. кроз јаук и запомагаша рашеника, посред љуте убојне вреве и халакаша кнез Павле поче гласом К0ЈИ je уоној ратној вреви личи'о на грмљавину дозивати: „Еде си Батори!" А Батори на овај глас и ако беше већ на умору, прибра и пО- следшу снагу те поче соколити своју војску да настави борбу.После тога ce промени бојна cpeha'. Турци су потучени до ноге. По при- знашу и саліих турскИх историЧара На бојНОИ пољу je остало 30.000 ТурЗка.Победиоци нису знали шта да раде од радости. Хушади кад je победио Мезид бега, наредио je за време ручка да се турски заробљеници доведу и да се сикираліа исеку.Кнез Павле je пак наместио своју трпезу за ручак на турским лешинама „Super cadavera stratae mensae". Вино ce измеша ca крвљу изгинулих ратника. Победиоци као гьудождери играли су по мртвим телесима непријатеља и газили су их ногама. Сам кнез Павле у једном тренутку делиријума зграбио je једног мртвог Турчина у зубе и тако j'e држећи га у зубима изводио ратне игре. Сутра дан je кнез Павле дао покупити непријатељске лешеве и од ших je начинио пирамиду. После je указана последша пошта Стевану Батори К0ЈИ je у овом окршају погинуо заједно са 8000 Мацара. На шихову гробљу je доцније подигнута црква٦ 1 21 Хамер: Исторчја Османског Царства,тур. превод., књ. III, стр. 173 и 296. наітом.1.2 Хамер: Исшор. Осман. Царства,тур. превод, књ. III., стр. 183- 185.



36Гласите Скопског Научиог Друтва170 Говорило се да су од турских во؛вода на 00ЈНОЛ1 П0Л>У остали Хасан бег и његов СИ..Н Иса бег. Турски и други историчари узимају да су и Иса и Хасан Евроносовик, Међутим Иса Исаковић je имао сина Хасана, као што се то види из напред наведеног натписа са Алаџе џамије (В. стр. 17.). Интересантно je ме- футим да се Хасан бег не спомише у Иса беговој вакуфији. Ако je Хасан бег узео учешйа у osoj борби, он се жив из ње вратио. Шта je било са Исом не знамо. Као што je напоменуто овде му гроба нема. Нема га ни у Босни. Неко ми je недавно казивао да се прича како je Иса бег погинуо негде у Дробшацима, али ми се ништа ближе није люгло р е к  Ме^утим Иса бег се после овог датума нигде мефу живима не спомише, ма да се нигде у турским споменицима К0ЈИ су били мени доступни не спомише као шеху натпису на шеговој џамији, Koja je мора бити у скоро после шегове смрти подигнута уз шегово име нема.атри- бута ء ال د ? него само: ел-мерхум',ел-магфур2, ■ ел-гази*.ВАКУФИЈА ИСА БЕГОВЕ ЗАДУЖБИНЕ у САРАЈЕВУВакуфија Иса бегове задужбине у Сарајеву Hiije сачувана у оригиналу, али у рукама Кемала Османа, мутевелије Иса бегова вакуфа у Скопљу нашао сам њен оверен препис добијен из архиве Министарствадарских вакуфа у Цариграду.Колико je мени познато она до сада није била објављена, због тога je MI! овде доносимо у делини у српском преводу са паралелним арапским текстом.У врху табака с десне стране стоји наштампано:
АРХИВА МИИспод тога руком je написано :

Оверени препис вакуфнје нзвпђен из
досчјеа уДаље се наставља текст на арапсколі језику који преведен на српски гласи од речи до речиовако:Хвала Господу на обиљу шегове благодати. Поздрав шегову посланику Мухамеду и шегову роду!После тога:Славни заповедник, штедри и широке руке господар, добротвор I'[ творац задужбина,' благосиљани понос вере 'И народа, Иса бег, син П0К0ЈН0Г Исхак бега — нека му Бог још више узвиси шегове заставе славе и нека му учврсти стубове његове моћи — пошто je изразио своју веру и осведочеше да нема Бога осим јединога Аллаха, К0ЈИ у свом царству нема друга, и да je Он у свом ؛единству câM . Он одлучује како сам xoke, чини што год зажели и како год му je воља;Пошто je исповедио, даље, да je Бог послао Мухамеда — нека je на шему божја милост — са упутом преліа добру и с правой вером да jy објави више сваке вере, па макар се то лшогобошцима не свисало, и  пошто je засведочио да Бог прима покајаше од СВ0ЈИХ робова, да прашта и да je круг шегове ми- .лости обилнији од гнева шегова.Милостив je Он К0ЈИ праіпта.Сагради једну гостиону  ̂ у облику једног склоништаб, Koja се састоји ИЗ три одељеша, куће: једиу шталуиједан харемлук и све што њима принадлежи.Ова je грађевина у хатару Сарајевског поља® а у самом селу „П{

покојни.2 који je од бога добио опроштај.3 победилац, који je за веру војевао.4 Мензчл,хан, коначиште. у ا  викуфији Гази Хусрев бегове џамије помиње се подарапским именом ребат:ха н , к а р а в а н  cepaj, т е к и ја , и м а р е т . д-р Ћ. Т р у х е л к а :  Г а з и  Х у с р е в  бег, стр. 117-124. Сарајево 1912. . :ДеспотСтеван Лазаревић je у Београду код дркве Св. Богородице подигао „страно- пријемницу“. в. к. Јиричек' и Ј. Радонић : Истор. срба, стр. 224.5 Завнје:текија, склониште.
٥ Capnj-овасн.уТако је у ΟΒΟΛΙ препису написано, очевидно преписивачева погрешка место: Прусде Упор. Глсн. Земаљ. Музеја, кН>. XXIII. бр. I и 2,- стр. 50 и табела VIII-
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увакуфио je II као Поклон наменио да буде коначиште муслиманске сиротиње 
као и за оне К0ЈИ траже науку (студенте), сејиде, газије, и за све путнике 
намернике.За све ове ће се готовити месо, пиринач и хлеб, колико буде потребно, а давайе се у Д0В0ЉН0Ј количини н л١асло и чорба.Гостима he се давати чорба три дана, но они дуже од три дана не могу остати.Даваће се чорба и послузи овот склоништа. А јело што од ЊИХ претекне давайе се малблетној деци без оца и мајке из ове вароши.Исто тако на реци Миљацки подигао je један мост. и на оба излаза његова, с једне и 'друге стране шегове (люста) подиже ниске и на спрат 15 уцера', па и ЊИХ увакуфи за пролазнике законитим, шериатским увакуфљењелк То његово добро дело. остайе за вечна времена. Учинио га je ради Божје љубави а у циљу да се приближи великом Господу како би од њега добио красну наг'раду и у жели да се удостоји његова лепог обећања Koje je изрекао (Бог) у својој објављеној книзи: „што год за себе унапред добра учините, то йете код Бога найи, а OH je најбољи и у  наградама најобилатији".Све. je ОБО увакуфљено на начин да се не може продати, нити поклонити, нити ма на К0ЈИ начин отуђити. и све йе то вечно трајати „док Бог не наследи земљу и онога ко буде на њој. Он je најбољи наследник".Од свога праведно стеченог иметка а за потребе и одржање увакуфљених објеката поклонно je неке делове и то: све CBoje воденице Koje су под једним кровом١ и ораницу  ̂ Koja je иза поменутих воденица у поменутом селу; и хамам* и воду Љубица5> и воду што од.хамама претекне, а Koja je за потребе хамама доведена; један хан. и дуйане? К0ЈИ су саграђени .у поменутом селу а К0ЈИ се овако граниче: са југоисточнеЗ стране текуйом водом, са западне до Kpaja ду- йана .јавним путем, са севера јавним путем до иза хана,.саистока све до имаша сина му Сагир Мехмеда.) Koje му je он (Иса) поклонио.Исто тако увакуфио je и непокретно добро што je у вези са горе споме- нутим дуйанима па- све до трга'. а налази -се. изнад .и. испод поменутог азила. Граничи се: са севера путем Високо”  К0ЈИ води на трг и путем К0ЈИ иде ка поменутим воденица.ма, са Ј.истока реком Koja je доведена за. те млинове.и баштом Kojy je купио од Јусуфа'2 који je у народу познат под надимколг Котка. Оба се ова имања налазе у хатару по имену тога села са свима шиховим гра- ницама, зградама, шивама, плацевилиа и двориштима, те je све ,ситно и крупно у означеним границама.Исто тако увакуфио je и све чокоте и сва непокретна добра од којих: Хлеб Селиште'-؟, Koje није потребно ограничавати; и звано Врти, и звано Се- лиште што je између два пута, и звано Подина и 0раницуі4 близу Подине, и-

У препису СТ0ЈИ зпр’сі, али мени се чини да je погрешно место хуцера.2 Фи бејш-п-8пхид: Салпх Мувекиш у поменутом свом рукопису вели да се та воденица налазила у Кјучукј-^атиб Махали на Миљацки са 9 каменова.3 Мезре’а.4 Салих МувекиТ; ор. d م i ,  стр. 68.; вели да .je двоструки хамам.5 Написано л . X . В . а . б . Џ . е .
С أ и ء  Мувекит, ор. cl؛..; стр. 68.; вели да je Иса бег подигао караван capaj од тврдог материала у сред чаршије, то je звани Колобара Хан. Около њега су били дуйани; то je био Иса бегов безисТеН; некада у Терзиској Наршији. Taj безистен je хицр. 1258 (1842) год. у великом пож'ару уништен и сад му се у Сарајеву ни трага не налази.По то.ме што je овај караван capaj ту први пут подигнуТ; мисли се да je и садашше Сарајево-добило своје и.ме по Toj великој грађевинИ; место старог имена Врх-босна.6 Кпбле.9 Сагир Мехмед, што значи Мали Мех.мед, за разлику од Кјебпр Мехмед К0ЈИ je био без сумше старији син Пса бега.

٠٥ Сук, што значи улица, трг.11 Написао je В . и . о . В . с . к . а13 Може да се чита и Јосиф.13 Написано : хлеб слпше, па се мени учинило да je-то преписивач погрешио.14 Мезрепі



38Гласник Скопског Научног Друштва172мезру. Koja je од границе Радоме до граница РадиловиЬа и т. звано детелчште' :؟спод трга између два пута и место звано Атик Koje je у оном д.елу што се од старина зове варош до реке Миљацке; и звану Загорницу у близини старе Вароши, и звану Ћубудницу2 и НизбрдицуЗ и звано Белавце., и на реци Кошевп воденицуЗ, уз то joui и две' оранице® с обе стране поменуте .реке, што се гра- НИЧИ: Са ј.ист01(а до граница имагьа Балабана сина Богчинова, са запада до хришћанских؟ гробова.Исто тако и млин К0ЈИ je купио од КосатиЬа؟ у Болној؛', а исто тако и једну ораницу испод ,а две изнад тога лілина, Koje се граниче: са источне стране до , гробова'  ̂ и до великог камена" K o ja  je изнад ЊИХ, са jyro-пстоЧне стране до гробова КосатиЬа'2, са западне стране граница иде „како би се.турски рекло" све П0биљел1١з и хрптоА! до Бенда'" K ojii je у близини села Блажуја'5.(Увакуфио je) и све воденице што су у једној згради на реці.1 Железници у нахији Високо. Даље у близини Љубогуше'® једну ораницу звану Лука, и једну ораницу Kojy .je купио од Балабана сина Богчинова звану шума Брус'آ. Граничи се: са истока Д0ЛИН0МІ8 до граница Скаклића"-) и Црнога Врха2", и Козаревића2', Оштрог Врха22 па све до границе града Требевића, западно граница иде по- бигьем до ливада Радмана2̂ , Заорала2, и Радаве2؛, северно до камена званог Воган,26 до каліена Вджзт а свршава се до поменутих источних граница.И једно место што je близо тамнице2«, Koje je разменио са PajKOAi уз праведну накнаду за шегове .отребе. Све je ово увакуфио правим, законитим, ШериатСким уваКуфљењем, п^опИсавши овС услове؛Целокупни приход што се од вакуфских .добара добије трошиће се на оправке и доправке имарета, у колико то буде потреба изискивала. За репа- рацијеодредио je да се даје по 8 драліа дневно у готову, вредећем новцу..Одредио je  исто тако по два драма на дан и по једну чорбу изјутра и увече онолие ко се буде старао о Toj оправци и доправци поменутог иліарета. Уз то jo u i по Va драма за- хлеб свакога дана.Тако исто je одредио да се из истих прихода- издаје свакога дана по JO драма за набавку меса и да се готови сваког дана од 'тога једна половина нзјутра а друга половина увече.
١ Bu-jO R U IlK .2 Написано: 6« . к . у . Ö.. у . д . и . „  . ч . е.3 Написано: би. НПЗ . б . у . р . д . н . и . ч .

іНаписано : би б(е)л . а . В . и . е.
—Дегрмен оиагн ج
٥ Мезреа.7 Кубур-ул-кіуфар.8 Написано тЗко да се може читати: Касатиклер, Косатић, Катић.
٥ Написано б . о . л н . а.
١أ  Мекабир-ул-муслимии.
١' Хаиер-ул-кіебир.
١؛  Мекабир-и-касашикіпер..3 СпршпСпой.14 Ел-бенд.15 Написано: блажо.

٠٠ Написано : л . б . о17 Би-ароускорусиле.18 Вади.
١أل  Нскакликј.

33 Чирни Вирх.
،Козаров١ \ق Кј.-2؛ Сивриmeae.23 Радман.21 ЗаорСдМдлу.23 Радова.
.Би воган آلة
.Ведеіи, Хацер-ул-вдж.28 Сидин أآل



39 Турски споменпцпИсто тако .одредио Je да се даје азилу и пшенице у зрну колико буде потребно за чорбу, Koja ће се делити у илгарету и малолетној .сирочади што живи у Toj вароши.Тако исто одредио Je да се приход од поменутих воденица у потребноЈ количини Даје -за мешеше -хлеба за два оброка. свакОга дана.Одредио Je тако исто за послугу што ће послуживати у поменутом азилу и готовити јело, свакодневно по два драма и чорбу јутро и вече са '/, драма за хлеб.За два служитеља: вратара, чувара намештаја и кандила и осталога као и' ономе ш̂то .помаже при кухашу Јела у кухигьи одредио je по два драл؛а дневно и чорбу изјутра и увече и пола драма за хлебац.И за дрва je одредио по 4 драма на дан, тако исто за асуре, жир за свеће, со и остало што je потребно у имарету за јело, одредио je -по 5 драма дневно.Исто, тако одредио je ономе између исламских судија у дотичном месту К0ЈИ буде вршио надзор над овим вакуфом по један драм дневно на име на- граде за тај надзор. Ономе К0ЈИ буде тутор (мутевелија. одредио je да се од целокупног прихода од овог вакуфа издаје десети део.Отпушташе и постав^аше службеника овог вакуфа припада мутевелији.Службеници у овом имарету обавезно he се узимати од ослобофених ро- бова или ЊИХ0В0Г порода с колена на колено.Ни један од службеника овога имарета неће добијати службу на основу берата. Ко пак дужност у овом азилу заузме по СИЛИ берата, да му није просто и убројаће се'У насилнике.Одредио .je да заступнику мутевелије, кшиговођи, старешини имарета права и дужности одређује мутевелија.
у  шихову принадлежност .спада да се свакоме, јутро-вече, даје чорба и по пола драма за хлеб свакога дана.Чувару (мутемед). je одредио .свакога дана по један драм, .чорбу -ујутру и увече са пола драма за хлеб. Кад се укаже потреба-да се зграде за овај вакуф подижу, подизаће сенанасељеним као и на ненасељеним местима, према нахо؟ ешу мутевелије.Прописао je тако исто да се ослобођеним робовима и ЊИХОВИМ ΠΟΤΟΛΙ- цима, докле год се буде протезала шихова лоза, кад не буду кадри заслужи- вати за своје издржаваше или су сиромашни, даје чорба и хлеб из имарета према томе колико им je одређено дневно.На свака од два бајрама .кува се три киле пиринџа, и масла и Хлеба колико буде потребно, исто тако заклаће се и два дебела о.вна и поделиће се онима којима и иначе следује храна из имарета посведневно, што претекне, разделиће се оскуднима. и  једну пространу и видну баштииу (или утрину) а Kojy притежава ослобођени роб Милжо‘ бостанџија, заједно са свим што je у њеним границама а Kojy je поменути Миљко обрадио и раскрчио. Прописао je да остане у гъеговим и шегових Потомака рукама под условом да плайа десетак.По.менуТи завештач прописао je и услове: да се сав вишак што преко свих прописаних расхода претекне троши у имарету К0ЈИ je поменути вакиф подигао у завичају газија؛, у Крајишком граду Скопљу — Бог нека га брани ода зла.Ако би тај шмарет порушен био, нека се вишак од прихода троши на шега све док не би та потреба била подліирена. Но ако не буде он разораван нити страдао, ако не буде имао потребу нека се тај вишак тамо не троши.Управу и надзор над вакуфом' завештач je задржао за себе до год .буде жив. После шегове смрти то право оставља своме најбољем сину Мехмеду Сагиру, сину полгенутог завештача, а то je онај између шеговог порода, Kojii ce побожношћу одликује. После шега оставља деци шегове деце и тако редо.м с колена на колен.о најразумнијелг ме٠ђу разумнима у мушкој и женској лози.Ј Написано: м  . л . к . 0 може ce читати Милко, Миљко, Мелко. 2 Дар . ул . гузат.



Гласник Скоиског174После тога оставио je то право СВ0ЈИЛ1 ослобођеним робовпліа, па затим деци ЊИХ0В0Ј с колена на колено исто као лгало пре.СЕе ОБО имагье оснивач вакуфа je одузео себи, лишио себе од његова влас- ништва и ОДВОЈИО га коначно од свога имаша.Све се ово догодило пред ХОЏОЛ1 Синаном Караманцем. с  обзиром на шегову исправност, он га постави за л؛утевелију и предаде му управу над ЊИЛ1 и предавши му га на шегово располагаше но с тим да то чини у границама овде прописаних одредаба и да са'гласно прописима шериата ова увакуфљена добра региструје код тадашшег кадије као вакуф.На супрот поменутом завештачу појави се шегов заступник — понос вцтезова — Хош-кадем војвода, са захтевом да се пониште та вакуфска добра, тврдећи, пошто je у присуству поменутог мутевалије (Синан хоце) и судије — Бог нека га увелича — доказао да je законито опуномоћен, да je поменути завештач одустао и ,ако je раније на изложени начин сва поменута добра увакуфио и да' сада жели да све то врати у своје власништво, као што je тим иметкол؛ раније располагао а све то у смислу учеша Имам-и-Азама о непотребности вакуфа.Тада се шему на супрот стави поліенути ja, одричући право дасе люгу поменута добра вратити поново у стање приватне својине, бранећи ce аргументима да je вакуф потребан према учешу иозније исламске улеме.Овај спор изнесен je пред поменутог судију, те je он пресудио да je по- менути вакуф ваљан и законит и потребан, придржавајући се мишљеша оних имама К0ЈИ то допуштају.Пресудио je правом інериатском одлуком и на споменути начин га je регистрирао, тако je поменути вакуф постао потребнил؛, неос'порним вакуфом по гласу судске пресуде. и тако он се више не може мешати нити преинача- вати, нити суспендовати ни на К0ЈИ начин. За то нека се НИКО ко у бога и у страшни суд верује, не усудидашто год у шему измени ма и један од помену- тих прописа.А ко буде радио да то обори, или штогод поквари, па био то судија или султан, или ко му драго други, ]едном речи ко год то учини, одговараће за своје зло дело и биће изложен сруби бога свога. А Бог je кадар да му зато плати и да му се освети и да га- уврсти у ред оних несрећника којима je сав труд у овом земаљско животу пропао и нека на шему буде проклетсто Бога, анђела и свих људиЈ Према чистоти својих побуда и намера, награду за ову задуж^ину очекује од Еога. Бог нам je довољан и достижаН као застУпник.Овако je текло и ؟ аписа се месеца целіази-ул-еввела, године хицриске 866. (фебруара Ј462. посл. христ. рођења).При дну препис озваничен овим речима:A kt je преписан 3. уемази-ул-еввела )302 или 6. фебруара 1300 (1885). Сравнено са оригиналом Μ. п. Махмуд.Поред мухура joiH ударен je печат дотичног надлештва.
ى ت ءل  l e  _ ت ر شمالونى اوقاف ئا

ح تي'دف شا - ر٠ا٠٠ل.صدته صورت ذك٠وذذته اواذاف ا  ά ζ ى٠ءث غذزى   д  ٥с ١ 

ل س ر اله ا شم راله ب ه ىب تءل عن ه ٠وال ر1 ى4 ونعم وآل وم ولىاال؛دى شخم1الم اواددرات وا  

د ن ف و ل اردا و د  ( Љ) ت ك ر ل ا : ا ؤم ..لى ء.د واوف محداللة م رء فاا ق ا. اله٠و ئ' ر اءالم ك  

ه1 انىشهد س٠ ل الا . 4ا1اال ذ د ا دفغش وا'، فى؛لماك له الشريك و د ؤ ' ء ءة٠؛ ا ذ ي ل ا د د.  
د ق ؛ا»-دى ارسل وال-ر. عيه تءالى ىز,االه ض؛ وان ر د -فا ي تظصه١ ود ل.فك ىا ه ءل ر و ا و  иL. د ذ ذد م٠وهوااغغورار.ه ء  a j و اا:و;ة انء:شل وئم.د الث-موف  ءا ن ت وميوا ٠ء ت٠ل٠و ءناا_.؛أ

ة٠اللول ه؛ة لى٠ الء ص ا ث هلى ة ر روت ا د ا ف. و ق ؤ د ا وا ز . ل ت ا د همالاس .رورب ٩ف ; .
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ا ى ٧و واآلب '٠٠ وو ٢;٠٧ ق م٠4ا ب ردا و ٠الخب درثم نصف قكل٠و ٠ى :
ذ ١ ه ف;اأز ٠ل ج لورت٠االوة' و . ل ا در٠اا و ح ; د ا ب د د

طها٠احد ط 4والزم ءله ئ اا:ولى ا; ر ا٠واق تتاء٠ال واوالد ٠ق ًايغا وي ب: ك!ا اذا ب د
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ط ٦ و ٣ ٠ ٢ نه— االول جانى ٣ ا  С د
جود رمطاقد |صده س هر٠ م ر

Гдиша Елезовиі(Свршик ce)


