
ЈЕДНА БУЈУРУЛДИЈА о ПРВОМ СРПСКОМ у СТАНКУ.
п .зн ата je ствар да je шејх Сејфудин Фехми Кемура издао повеки број турских докЈмената (векином бујурулдија и неколико фермана) који ce односе на први српски устанак.' Beh TOM приликом један критичар je истицао да Кемура није успео у свом плану, „jer je knjiga ostaJa zbirki dokumenata i niSta viSe“ (В. Скарик y Knjlževnom кн>, I, стр. 352). други критичар je укратко изнео ток Кемурина живота и „учегьа" да тим више нагласи како „Кемура... није био нимало Стручно образован за неки сложенији научни рад и у колико je хтео да изиђе из обима иростог скупљача, у толико je тај његов недостатак више уп'адао у очи" (В. Тюровик у 

тижевност, језик, uciuopujyи фолклор,књ. III, стр. 283). Оба критичарасу 'ГОМ приликом признала да je Кемурина збирка врло корисна као грађа, само je проф. Ћоровик додао да она „ипак мање пружа за постављену тему него што би човек очекивао, и, чини ми се, мање него што би се могло наки".Ориенталисти би OBOj књиз.и и уопште Кемуриној меТоди могли да праве такође врло озбиљне замерке; тако, на пример, да посве занемарујекритику текста, да преводи врло слободно па и нетачно, односно да вишеизноси садржину извеснога места него ли шегов прави превод, дал5е> да многе турске и источњачке речи не преводи нити их тумачи, да реалиЈе не објашњава и т. д. Међутим, не треба увек бити ориенталист да се приметикако Кемура несигурно и нетачно преводи и да „за дипломатичке потребешегови преводи нијесу поуздани, будуки да много испушта" (В. Д р. Јосип Матасовик, Фојничкарегеста, стр. 228, напомена 2, и стр. 229-bj напомена 1). других нетачности, кривог претвараша датума, противречности и сличног има такође у великој мери код Кемуре. Ово се мора са жаљењем конста- товати, jep нас je он ипак задужио многим корисним радовима и подацима. Само, велика je штета што тим радовима морамо приступати с приличном резервом и што их често требамо поновно ревидйрати односно преводити. Недостачи шегова рада појаве се нарочито онда кад човек наиђе на оригинал документа К0ЈИ je он век превео и обрадио. Такав случај се мени десио и хоку да о гьем проговорим на овом месту. Наравно, то je само донекле повод односно оправдање мога чланка, а не узрок његов, jep, како ке се одмах видети, докуменат о коме je реч заслужује сам по себи нашу пажшу.То je бујурулдија сејид-Мустафа-паше, босанског валије, којом позива Сарајлије да се спреме на угушивање (првог) српског устанка. Она je, са још једним ферманом, изостала из поменуте Кемурине кшиге о 
ском устанку под Карађорђем,и професор Ћоровик je накнадно, послепишчеве смрти, саопштио шегов (Кемурин) превод од та два документа у 'поменутој (III) КЊИЗИ Пралога,стр. 236— 240. Поред тога што се оба доку- мента односе на тако важно доба ИЗ наше народне историје, мене су они

١ Prui srpski ustanafe pod Karagjorgem od godine 1219.-1804. do godifie 1862- , ؛279 . Po tiirskim Izvorima: preveo i uredio Kemtira Sejfuddin Fehml. Sarajevo 1334.—1916.
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интересовали и са чисто дипломатичке стране и хтео сам да им нађем орИ“ гинал. Ово сам тим више желео што цела Кемурина књига почива на пре- 
писима који се налазе у сщшлима (регистрима) тадашњих кадија у Сарајеву, а не на читашу оригиналних докумената; поред тога, у читавој књизи није дат ниједан факсимиле ни оригиналног ни преписаног документа помогу којета би cej у случају потребе? могао контролисати штампани текст. Што се тиче оригинала реченог фермана, изгледа да га ни Кемура није видео, jep je испод нревода тога фермана (Пралози, III, 239) ставио напомену: „Ферман у сиџилу бр. 45. стр. 79. у  царевој џамији у Сарајеву". Дакле, и у овом случају се наш писац послужио преписом, а не оригиналом. Међутим, превод бујурулдије je Извршен према оригиналу, jep у напомени (стр. 240) 
СТ0ЈИ да je оригинал био у шејх Кемуре. Копајући ових дана по СВ0ЈИМ хартијама, наишао сам на један турски докуменат К 0ЈИ МИ je г. Ћоровић још раније љубазно уступио, али сам га ja мислио објавити са осталим турским повељама Koje сам сакупио. Међутим, кад сам овај докуменат мало боље загледао, видео сам да je то оригинал оне бујурулдије Koja je „преведена" у Прилозима, и зато сам о^лучио да га одмах напосе и де'таљн_о обради۴ , и то ти-м пре што je MOje схваташе текста захтевало потпуну' ревизију Кемурина превода.Пре него пређемо на нашу бујурулдију, треба укратко рећи шта се уопште разумева под овим турским изразом. Буквално преведена, реч бују- рулдијазначи „благоизвољено je", „наређено je", дакле ради'се уопште о неном вишем „наређешу". Оваква „наређења" завршавају речима „...dejü bujuruldu f l . . “ , што значи ى... овим. речима je наређено дана..." (следује датум). Бујурулдије je- издавао (својим подређеним) обично намесник Koje турске покрајине ИЛИ' управник којега сануака, али су се оне издавале и у другим приликама, нарочито у старије доба. Тако, на пример, професор Георг Јакоб je саопштио три старије бујурулдије (од 1581,. 1580 и 1579 године) знатно другачијега типа (в. Türkisches Hilfsbuch3 و. изд., I. део, стр. 90—93). y  нај٠ старијој од Ших (од 1579 г.) јавља се у Цариград како царски патент („6epâT") једног мартолоса 'у Стоном Београду садржи незнатну греіпку у писању очева имена, па му се не може плата издати док се та грешка не исправи. Поред различите садржине ових трију- (Јакобових) бујурулдија пада у очи нарочито и то да речи „bujuruldu fl... (датум)" стоје одмах на врху документа, гре осталога текста. Једа'н чешки турколог (проф. Јан Рипка) објавио je две турске бујурулдије из 1664 године 0ДК0ЈИХ je прва изричити „salvus conductus" раЈ.е о кОјОј Ce y Документу го'вори (в. ctyxi turecké listiny Z  Dolného Kamence 
na Slovensku, сепаратни отисак из часописа Prildy, год. XI [1927], бр. 6 и 8, стр. 7- и даље). у  Викерхаузеровој турској Хрестоматији (Беч 1853, страна 
303—304)' има такође једна бујурулдија (из 1842 године) Koja je у основи више' једно ласкаво писмо тадашњега сераскера редовне војске, управљено енглеском генералу Jochmus-u, него ли неко наређење.Са-чистО дипломатичке стране бујурулдијама се до сада врло мало пажње ’поклашало, и на страни и код нас. у  интересну сферу веЬине учешака улазили су готово једино фермани, и то претежно старији. Доста je само потсетити на то да Крелицове познате Osmartische Urkunden in türkischer 
Sprache (Беч1922 ؛) садрже само фермане из друге половине X V  века.2 Међутим, оч؟ видна je ствар да ни бујурулдије не треба посве занемаривати; оне заслужуЈу извесну пажшу и са дипломатичке и са садржајне стране. Покојном Кемури треба у заслугу уписати што имамо објављен један велик број бујурулдија у посебно] кшизи, али, како je већ горе речено, оне нису објављене према Оригиналима него према преписима у судским регистрима, а у целој

2 Кад je овај чланак већ .био готов, дошле су ми н . S c h e -ове Die Schreiben der 
türkischen. Sultane an die preussischen Könige in der Zeit 1 1  1721 bis 1774 und die ersten 
preussischen Kapitulationen i n  Jahre 1761 (ت  M  s O s A s., X X X III , 1-42., M m  Ово издање садржи турске повеље из XVIII века, Koje су до Сада биле такође доста занемарене.
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књизи нема ни једног факсимиле. Да су Кемурини преводи ових бујурулдија обично непотиуни и непоуздани, видели смо joui у почетку овога чланка, а видећемо још б-оље у његову продужешу. ٢٥ Мудеризовић je дао., додуше? фото- графије трију бујурулдија (Гласник земаљског музејпу XXVIII? стр. 3, 6 и 9) и саопштио je на истом месту извод садржине од неких бујурулдија, на којима je расматрао валијске печате, али ниједну бујурулдију није тран- скрибовао у ۶Е Ш ! С М 0  ( =  обично арапско писмо за штампу) нити je иједну y целости превео.Да ce боље разуме садржај наше бујурулдије и да ce може одредити место Koje joj припада међу документима у поменутој Кемуриној књизи, потребно je знати следеће. у  јесен исте године Koje je и наша бујурулдија издана (1805)ء тадашгьи босански намесиик Мустафа паша добива султанов ферман, датован почетком реуеба 1220 год. по хиури (т. ј ٠ крајем септембра 1805 по новом календару), којим му наређује да се спреми на угушиваше српског устанка са „свим пашама, бетовима и бегчићима (и) са свијем народом босанским" (немајући оригинала наводим према Кемурину преводу у Прилозима? кнь. III, стр. 238, ред 7 и 6 одоздо). Исти ферман ставља валији у дужност да се договори са горе поменутима о свему што треба у ту сврху предузети. На основу тога фермана, Мустафа паша издаје 7 шабана 1220 ( =  31 октобра 1805) бујурулдију, упуЬену истим личностима Koje су наведене у почетку наше бујурулдије, Ј١ојом им саопштава укратко садржину фермана и позива их себи н'а саветоваше у Травник, скрећући им пажшу на то да им je овакав позив упутио писмено још пре десетак дана, али да се они томе позиву нису до данас одазвали.^ Ова бујурулдија (од 7 шабана) je отшпампана у Кемуриној кшизи на страни 34—36. Испод шена превода' Кемура додаје: „Na osnovu zapovijedi reCene bujuruldije nekolicina prvaka Ode iz Sarrjeva u Travnjk, i nakon zdogovora zakljuCe, I osto se ne vidi velika poireba za dizanje vojske, da se odgodi dlzanje iste do Iza bajrama, te kako.tako mogne ramazan mirno kod kuCa ispostiti."Међутим, десет дана пре него je рамазан и настао, валија издаје ново- наређеше истим лицима и по HCTOJ. ствари : то je наша бујурулдија, датована 19 шабана 1220. По хронолошком реду, она заузима место одмах иза по. менуте бујурулдије од 7 шабана исте године. СледеЬа бујурулдија Kojy je Кемура саопштио (стр. 36 и 37) датована je 23 шевала 1220, дакле два. месеца и неколико дана после наше.Са чисто формалне стране, наша повеља изгледа овако. Формат joj je 49Χ35 см. На десној страни хартије оставлено je око 5 см. слободна π'ρο- стора, на коме није ништа писано. Писмо je, као обично у бујурулдијама, тако звана dûeâHûja (dîvânî)) T. j .  диванско или канцеларијско писмо. Диванско писмо je непосредни наследник старога дипломскога писма (tevqf) Koje ce највише употребљавало у повељама из ранога доба турске царевине (упор. Moritz y Enzyklopaedle des Islam? ءل 404أل٠  односно Kraelitz, Osmanische 
Urkunden, стр. 16). Од горе поменуте три бујурулдије у Јакобову Hilfsbuch~y, прва и једина Koja je дата у факсимилу, такођер je писана диванским писмом, што значи, поред осталога што се о овоме питашу зна, да се ова врста писма употребљавала за бујурулдије већ крајем XVI века (1581).4 Противно од фермана где писани редови иду готово водоравно, у бујурулдијама линије иду косо, пењући се до извесне максималне висине на левој страни текста T. j. на крају ретка. Такав je случај са поменутом Јакобовом бују рулдијом из XVI века и са обе Рипкине из XVII века, Koje сам горе мало пре навео. Врло косе линије сам запазио и у две бујурулдије из XVII! века, Koje се налазе у приватном поседу, а Koje сам скоро имао у рукама. Старија

3 Након ч и п а  Кемурине књиге, г. Скарић се с правом чуди „како su и Bosni sa izvesnim 
indiferentizmom predusretaH iz Carigrada i od bosanskog vezira naredene vojniCke mere" (Knji- 
ževni Jiig, I, 35?Λ

4 Једна проба лпванског писма из новијес доба (1300 по хиури = налази се и у Хагопиана, Ottoman-Turkish Conversation-Grcimmar, Heidelberg, 1907, у додатку стр. 28 ز1883 



4Гласник Скоиског Научког Друицйва48 أje датована 5 реби-ус-санија 1123 по хиџри (1711 ت ), а упућена ј,е управитељу скадарског санџака и плавском кадији по једном спору чисТо приватно- правне природе. Млађа бујурулдија носи датум 25 мухарема 1206 ( :  1791), издата je од стране београдског намесника Ебу-Бекир паше, а тиче ce амнестије K oja je била загарантована раји Свиштовским миром. према томе, упадно коси редови наше бујурулдије из почетна XIX века су само наставак једне традиције K oja je постојала већ неколико векова. Ja  намерно велим „упадно коси редови", jep знам да има и фермана са косим редовима؛ али ми се чини да je ова појава код 'фермана знатно ређа и да je њихова „косина" кѵд и како м а н а  Примера ради, ДОВОЉНО je упоредити фермане у Крелицовој наведеној КЊИЗИ и у Јакобовим Türkische Urkunden aus Ungarn (Kiel, 1917). Потези писма y нашој бујурулдији су иначе доста крупни и у главном јасни؛ ипак, без извесне извежбаности у читању диваније и у опште старијих турских докумената, многа би места остала нечитка и недешиф- ров.ана. Интересантно je да на полеђини нема никаквих канцеларијских напомена ни прибелешки, сем што je неко, вероватно доцније, оловком написао١ турски : „бујурулдија 0 увођешу српских неверника у Послушност."Како je стручшацима познато, .турски фермани, бујурулдије. и д р уге , повеље, па шта више и обична писма, имају на врху, пре поче.тка самога - текста, т. зв. инвокацију, и то најчешће знак за- арапску реч „huwa“ ( што значи ' „Он" (м (مت и с л и  -се „Бог"), али.'؛ на нашој бујурулдији нема ни трага од тога знака. Међутим, пошто ОБО „huwa“ обично СТ0ЈИ у висини од неколико центиметара изнад текста, врло je вероватно .да je оно стајало и н.а челу нашега доку.мента, али На горшем рубу К0ЈИ je неко доцније одрезао.Оно што je тугра за ферман, то je печат за бујурулдију, иначе немају правне важности ни обавезне снаге.' СЗмо, док у ферманима' царски, знак стоји „од прилик'е у ؛првој, трећини листа" (Kraelitz, ор. ciik) P . 1.8), .на бују- рулдијама се печат оних ' Који имају. право- да их издају утисн'е више на десно, обично одмах изнад првих речи текста)' Наш печат je овалан који٠ има-'у ширем пречнику .37 шш, а у у ж е м  30 т т .  у. о.тиску печата на бују- ру'лдији веЬина слова није јасно изашла؛ нарочито у горњем делу отиска, у оба поља унаоколо, слова су бледа и -нечитка. сразмерно je још нај- чИткији текст у срединИ печата и у доњем ■ левом пољу. Али пошто je овај печат фотографисан и описан у горшем чланку р. Мудеризовића (Гл. зем. - 
муз., XXVIII, стр. 20, под бројем 22), дешифрованье ј-е било знатно, олакшано, је'р сам могао упоредити оба отиск.а. Само, ja не могу у свему прихватити ни читаше ни превод којије г. МудеризовиЬ односно ньегов. помагач, П0К0ЈНИ м . Енвер КадиЬ (ibidem, стр. !.) , дао. Знајући да печати многих досто- ء јанственика, поред различних имена, имају сличне или чак и' исте стихове, изреке', пароле'и' т. д ., ja сам и овом приликом погледао познату Хамерову расправу о овом предмету (٠Abhandlung iiber die Siegel der Araber, P e r s e r  
und Türken, Беч, 1849) и. нашао сам'(стр. 42) да печат неко.г Ахмед паше' из год. 1-190 ( =  1776) и печат неког Хасан паше из 1183 (— 1769) имају исте турсКе стихове унаоколо као и отисак на нашој бујурулдији. Међутим, Хамерова 'транскрипција ових стихова не слаже се у појединостима са ньиховим текстом на бакрорезима К0ЈИ су на посебној табели (под бр. 28 и 35) додати реченој расправи. Поред тога, ни Хамеров превод није без при- говора. Дакле, тачан текст стихова није било могуЬе утврдити ни након о в г а . Ту ми je помогла метрика K o jy  су, како изгледа, оба Moja прет- ходника посве из Е.ида испустили. Четири стиха унаоколо печата римују се се к ао a a b a  и могу се скандирати у ^етру хезеџу (ج هل و(  ОДНОСНО у јеДној од шегове двадесет и четири варијацијеб Koja се, према грчко-латинскОј метрици може овако означити (читајући с лева на десно):

 Све ове варијације наводе а) м. Garcin de Tassy, Rhétorique et prosodie des langues ج
de I’ Orient musulman, Парна 1373, стр 340 - 341, и b) 'Ali Gânib y CBOM уџбенику Edebijjdt, 
Цариград 1926, стр 2 2 0 2 - ة1 .
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خ ة \؟إلم0١ا  Y. R É i \.١ Grammatik, Poetik i l  Rhetorik der Perser ر١آلأل ئ د  1874, етр. 65). при скандирашу треба наравно знати да се у стариЈ.ј турској поезији кратки слогови често рачунају као дуги, jep се пишу са два (арапска) слова (конзонанта), па би се и 'У арапском сматрали'као дуги слогови ; на ово Je Јакоб Једном приликом скретао нарочиту п а ж ш у .у  часопису Der Islam, VIII, стр. 112, Nachschrift. :  Дакле, Овде Имамо пОсла 
٠са познатом формом pyôâûje (четверостиха) Kojy je ؛код Персијанаца Омер XajâM (умро око 1128) усавршио,^ а којом je код Османлија највештије руковао песник халетй ( 1 1 6 3 1 ء ة70د ); сравни Gihb, А History of Ottoman Poetry) vol. III, P. 224.На основу'свега, ja овако читам' стихове унаоколо нашега печата:8 هادرت ’7 4ذط٠ ج  f i ى١   

ارادت 11 قلمي١ ودورة هل م1 ج وى  
ه ص د ذ م ه و لك 12 و ن و ه دور ء م ا ا ن٠ ا د ؛2 س ف .ص وب ؛ لوتتئ ل4-4 قر :Овај четверостих значи у (више буквалном него лепом) преводу:؛О  Владару престонице14 у Земли Моћи,,0 СудијО наСеобине у ..ЗОни Ж ељ е!15Где год будем, не ycKpahyj ми Своје помоЬи,Господе, тако Ти час'ги печата пророштва! * 7 8 9 * * * * 14 15

Поближе о овоме у моме чланку Фиццерелд а Омер X ج a jh i  у Сшраном прегледу, 1,101—114.
:У МудеризовиНа (стр. 20) 7رهانىدج ٠ : У Хамера (стр. 42 3) криво транскрибовано ج ط )8 Читање и скандирање овог стиха задавало je извеснетешкоке. Ja сам у почетку читао :

ءيءوت ء ءطه٠ ٥ ، дС; иور f i  اى 
ШТО je метрички могуНе и што би значило :„О Владару, у Твом наређешу je област (све)моки !« Али како ме ово читање није посве задовољавало, обратно сам се г. професору Јану Рипки за мишљеше. Он je, у врви .час, предлагао: شالرده f i ه5آلح рену'о пажшу свога прашкога колете на то да у моме печату јасно стоји؛؛како и Хамер. транскрибира. Ma да овакво читаше чини извесни паралелизам са следећим (другим) стихом рубаије, ja сам' с ,اى  د ح ما: ر  Хамер криво транскрибује فربابده и да то чини метричке тешкоКе. професор Рипка je уважио Moje разлоге и предложио je читање Koje сам ja горе усвојио. Оно саіржй паралелиза  ̂ са други^ сТихом, као Што j'e 'често случај у сличним приликама, и може се лепо скандирати. Само, како и колета Рипка признаје, овом се читашу може приговорити то да речи fermân-kedeh нема ни -у. једном речнику. Али ово није никаква озбилша замерка. Ja користим и ову прилику да се професору Рипки најлепше захвалим на његовој предусретљивости.9 У Хамера нетачно транскрибовано : واى٠

إ٠  У МудеризовиНа криво прочитано : f i .У Хамера испреметано: ور ةملم١٠*««
."14 „Fermân-kedeh" значи управо „заповедништво, место из кота се заповеда", дакле у ствари *престони град, престоница(.Овај текст je штампан без кесри, фетхи и без ïüeiudûdâ, jep штампарија нема тих знакова) ؛؛؛سدف٠ : У Хамера штампарска трешка 15امس٠ : У Хамера الا
15 Ja сам намерно хтео -да се и у преводу, колико je то уопште могуНе, види парале- 

дизам оригинала. Оба стиха односе се, наравно, на Бога.
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Под „печатом пророштва“ іб мисли се овде, а и на другим сличним мостима (на пр. у Хамеровој поменутој расправи о печатима стр. 22), пророк Мухамед, односно младеж К0ЈИ je он од рођења имао на леђима између плећа, а који се сматра као знак пророштва и пророчке мисије. Taj младеж 
أ0ا١ةة ا  te. ١٠١٥ ال ٥ a١CT3i١öwy؛. !  TKusoffioUucy Бодсјег Посланака (Strata Rasait 

’ l l a h i )  од арапског биографа Ибн-Исхака (умро 768 ٢.)  који je до нас допро у преради Ибн-Хишамовој -(умро 833 г. по Христу). То место гласи у арап- ском оригиналу: و٠٠ف:مئ ه و ة ء و ت ا منا ف٠ط ف مظا م ا : што he реЬи: „Између Његових плеЬа je био печат пророштва и Он je печат пророка (да М у Бог да благослов испасеш е!)“ ؛ 'Што се тиче арапског текста у средини нашега печата, он je врло једно- ставан и гласи само: عطىف٠ د ;-  /\г' . т.ј. „Господе, олакшај посао сејид- Мустафи!"Овај босански валија je син неког Исмаил паше, а родом je из Јени- шехера, т.ј. из Ларисе у Тесалији. Како Кемура стр. 16) и Башагић, دب 
(Upiita и prošlost Bosne i Hercegovine,стр. 120 и 182) тврде, OH je дошао уБосну за намесника одмах иза (Ебу-) БеЬир паше; Кемура, шта више, наводи и тачан датум (4 шевала 1219 =  6 јануара 1805) кад се ова промена дого- дила. Међутим, у званичном Года пакубосанскога вилајета за годину 1292 (?), ٠؛؛  стр. 49 и 50, а наравно и у Z a m b a u aiy  који базира на званичним иза БеЬир паше долази Ванлија Мехмед паша, па тек онда наш Мустафа паша Јени-шехерлија. у  сваком случају сигурно je да je Мустафа паша био врло кратко време босански намесник. По Кемури (на истом месту), он je Beh 5 мухарема 1221 ( ^ 25 марта 1806) умро у Травнику, баш кад се спремао с војском на Шабац. у  познатом турском биографском делу од Мехмеда Cypejjâ {SigilΙ-і ‘osmânî),књ. IV, стр. 468, говори се такође о једном Мустафа-паши Јени-шехерлији, који je исто тако син сејид-Исмаил паше, и К0ЈИ je (почевши од 1217 год.) био намесник на разним местима, али се Босна никако не помише, а, што још више смета, наводи се да je умро тек после 1237, дакле шеснаест година после смрти босанскога намесника. Како се види, ови се подаци не слажу, у  осталом, позната je ствар да je Сиџил-ιι 

'осмблй често врло непоуздан. с  друге стране, Шемсудин сами бегов 
ул-Клам  не зна ништа о овом Мустафа-паши.Што Кемура издавача наше бујурулдије стално назива нијенеоправдано; тако СТ0ЈИ у његову печату и на челу преписа іьегових бују٠ рулдија у сарајевском судском регистру Али пошто Кемура реч
cejjud увек пише великим словом (Sejjld Mustafa paša, Sejjidl Mustafa paša или чаК и Sejjidi Mustapaša на стр. 46 и 54), многи читаоци, нарочито неориен- талисти, могу помислити да се ради о једном особеном имену, што није никако 'случај. Читаоци he пасти у ОБО искушење тим пре што Кемура нашег валију зове каткада само Сејјиди пашом (стр. 69). Међутим, нијеникакво име него само почасна титула. Ова арапска реч (пише се ب -а из- говара заправо cajjud)значила je код старих Арапа „старешина" или „по ا-

16 У турском: muhr-î nubiivvet. Прва реч muhr je персијска (ср. санскртско mudra -  ca истим знаЧењем; B. Horn, Grundriss der neupersischen Etymologie, стр. 224اد али je Турни обичнО изговарају muhur, y KOM je облику и нама дошла; она значи „печат" уопште, онда „прстен са печатом" и најзад „отисак печата". Nubiivvet значи „пророчко зваше, пророштво, профетија", jep nebi (арапски изговор nabi) =  „пророк, доносилац Божјих вести Лзудима" -  Упореди о овоме печату и чланак Абдуллатиф Субхи-паше у T â p û x -U  'османи енџумени меџ- 
му'аси, VII (1332), стр. 372—377

١٦ Das Leben MuhammecUs nach. Ibn IshAk bearbeitet Oon Abd e l la l t k  Ibn HischAm,
V. Dr. F. Wüstenfeld, (Gotlingen 1858—1860), књ. I, стр. 266. y Weil-ову преводу ово се место налази у 1. кгьизи, на стр. 198.1« Ja овде стављам упитник, jep примерак К0ЈИ ми je сада при руци нема почетних ни завршних страница

V? Rannet de Généalogie et de chronologie ponr 1 Histoire de 1' Islam, a p . \ .О ОВОМ односу упореди Moj приказ y прилозима кш. X, стр. 297 ٦20<؟٠
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главица" к .јега племена, у  народу, она се почела доста ,рано изгорарати као ciid;одЗтле je настала и шПанСка реч Cid, по којој je г л Эс о е и т и  шпански народни јунак иЗ XI века постао познатији него пО свом правой име'ну.21.

Доцније и сада поглавица арапског племена се зове luejx (код нас се обично пише криво шејк),а назив çejjuèмогу носити само (прави или с۶мозвани)
21 Право име кастилијанског витеза je Родриго Диаз де Вивар. По 

Islam, књ. IV, стр. 340, pH je био неко време у служби Муктадира, маварског владара Сарагосе, а после његове смрти служио je у његов٩ сина Му’тамина. Кад je у борби против Му’таминових непријатеља извојштио сјајну пебеду код града Алменара, његови муслимански војници прозваше Родрига «sîdî«, што значи „мој госПодар". Ово çy Шпанци превели са „тіо Çid", а доцније je отпала посвојна заменица и преостало je само „Cid".
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ΠΟΤΟΜΙ Мухамедове ichepH ф ۵ тиме, о д н о ю  њеног Сина Хусејиа, познатог шиитског мученика. Они који ИМ2ЈУ право на ту титулу (или je бар себи присвајају), став٩ ٠ ају je пред св؟ је име2؛  у лични печат и иначе, а тако je радио и наш Мустафа паша Јени.шехерлија. у  осталом, ни у поменутом capajeBCKOM сиџилу нема он увек ове титуле, него се каткад зове само Мустафа паша (Кемура, стр. 16). у  списку босанских намесника у горе поме- нутој званичној Салками  (од 1292 ?) СТ0ЈИ само: „Јени-шехерлија Мустафа паша", дакле, пашинска се титула наводи, али не наслов „сејјид", који cWo видели на печату.Како сама бујурулдија изгледа, види се из приложеног факсимила.Дешифрована' у обиЧна арапска слова, она гласи:*)
ى٠. مدىن١شواىلءمر )1( ع ؟دش ئد٠س إو-ذ،ده را اؤذدى ظو1هيض ددس ة;
ة )2( د ر ف ن٠املبتءر .٠ااةئال و  ٠زئف اءذدد اءالى داء و ى1هخ ش٠مدل،هه و هضاة انرا

واالءان ٠االمامد 2ةدو و ضامه٠

غاتني٠ و هرطوراملاىن واالراىن االهامل ومناض جمده ذثد اغا ش٠ائ يكع؛حرى )3(
ذ وهرد ا ا،واىب ٠ص

ك اوانووك ما٠ا' درمهأ٠ زيد اورى ا؛ش ومان وامنياراف وءدداراىن ا4ر س٠ ا؛ J ٠دو j f 
م راف٠مرثم ا /

ا و؟زاذاكىن d و (ج) و ر ر :جاغ:دق٠٠س ٠مسذادو هلةهلله٠ ئة>٠٠وس٠ و د1ط رصب اك ئ  ٧ى
cjZ نران اش اىن٠ءه <ىورت غإياو١ ل ل4أ ايدرك اىراو دناوتده و اواىل وءدده )ج( كي ك و ؟ظام ايله وتن درين با امشداىل ا

ى ى٠٠مووI نده با و ا
ف رئءه٠ )7( ى ؤرف ااد-اىن جرل را را  ؛اب٠اس ى الزم طرؤده و٠ اولوب صدوو ا

لةى٠مه:ضيه وداءل و
ر و شظ;م“ )8( و ا j اودإش ووى٠د ارباب طامرهء دوهاىن و ت٠درقس ن i ) L اوذةده 

ا دشه بو طاهئشاىن ا
ل زه٠وطراك اخراخ صووىب وخم:وم غىض٠ ثرءدىن جانب هتًاورك )9( وا وىولذده اوامنئه ا

ل٠ل أد )10(  واهادهولذوب.ودىن ىء4س دءديدىن و واداؤت ض،م ائدره ةةفا١ ٠مئتةق دد
ب ه رارداؤهء ء

)1( ى اوباب آراء ا و دنواىل ذذب اولداش دوو د ولذده٠وى روولىب؟ز ?) وا  ى٠تغاةم ل
ل3 ل:ان اوزره للاوانا ا.

ت 4حم )12( ء ه ر ا وكب و. ش اجدل ايه و.ل ى ورض ٩وط؛ اوالىن واطاء:ده ا د ن  4وفوءذ و

ت٠ اى٠رئ رض ارى ء
ت ى١ووئ )13( ر ط ا . لا جمارمت و ءذر ةاثت١. امن)دىن رءيده و صده٠ر 4ة٠اواا لدارى٠م '(\: 

ب٠ ر ا.طده ج ا و ى هى "ب. لى١ء ا و ا

)4( ى٠يو دواىن ا ن د و ت د؛  و اصدار و متةر-ر ينورلدى ا
اونددر اودال الله ك وىبولئده آ©اىل االه ناء اىن ) أ 5( ر ا ا م.ب٠لرو .ر / ل و.^وولدى جاىل \ ل و ا ا /

رذى“سو ٠ )16(

22 и енгл^ска племићка титула Sir, к.ја значи истошто и арапско sid („тосподар. господин,(»
ставља се испред рођеног (крсноГ) имена: Sir Edward ако исто и к ؟ray. Sir Mohammad Iqbal, и T ئ е ср а  испод; ؛جملإأج جهحثلل’ أل ؛ак؛ве ؛У оригиналу ове( .) ,адГжао и у детифровању, али нощто их штампарИја нема ءتالاقهئحقلؤج у^е؛ стоји ؛محأ؛ 'ءهةةئ٠ Наравно, ја١сам ове ؛



153Ледна 6 اةأدالالا1٤ل  Ü apaoAl c p u c iu  усШанку٠ Превод бујурулдије:Пресветлом1) господину, благородном мули2)> представнику светлог шери- јата у Сарајеву؛Господи часним кадијама, високим мудсрисима и велико) улеми, ст'убо- вима дубоке учености, — нека им се повећа знање3; — ؟)Господину јаничарском заповеднику, )̂ узору сдавних П0главара,٠٢١) — нека му се повећа слава! (3 ٠ذ
٠:■ "٠ : Господи заповедницима турнаџијз,6) хасећија^) и серденгечдија8؛) бајрак- тарима, старешинама^) и осталим људима од звања, поносу сличних иједнаких,؛°) -  нека им се повека мок! . 3 )Ставља се на знаше:Како вам Je познато, издан Je Један превишни и пречасни ферман4 ) 

К0ЈИМ ми се наређује да п о м о к у із) благородних миримирана,٠з) бегова и беговских синова у босанском ејалетуЦ) и уопште помоку١2 босанскога народа покорим оне Србе смедеревскога санџака који су се показали непокорни и да савладам, подвргнем и на ред и послушност натерам упорне устанике, па je овде ٥) заседао један савет К0ЈИ Je векао о томе Koja би средства требало предузети и Koje би начине ваљало (у ту сврху) употребити. Сада16) je извршен препис поменутога високога наређења (ت фермана) Koje je од стране шеријата оверено потписом и печатом,1؛ ) и шаље се вама. Кад вам дође, отворите га и прочитајте, а онима којима треба објасните и објавите његову високу садржину. Од сада се већ приправљајте и спремајте, па кад вам мало доцније‘8) дође наша друга бујурулдија са р؟ споредом К0ЈИ су чланови савета утврдили, крените одмах на оно место KOje, према указано) потреби, буде одређено и означено. Пошто ни вишши Творац ни узвишени Светодржаці0) не желе ( :  не допуштају) да се при томе врши напасто؟ аше и тлачење честитих људи и покорне paje, чуваЈте се и клоните до граница да им (ичим) додијавате и досађујете. По TOM предмету, а на основу високога наређења, ова се бујурулдија као озбиљна опомена написа и издад'е на босанском дивануо) и шаже вам се п о ..................................................................... 2 ).Кад вам, ако вишњи Бог дадне, дође, треба да урадите и поступите према високом наређењу и бујурулдији.Овако je наређено 19 ша'бЗна 220 године ( =  12 новембра 1805 по новом календару).2‘2) НАПОМЕНЕ УЗ ПРЕВОД БУЛУРУЛДИЛЕ.1) Тако сам ja  превео турско-арапску почасну титулу faziletla, K o ja  у званичном протоколу припада великим мулама (со. Barbier de Meynard, код те речи). Фер^д:۶н бег, Munsaatii )'s-selafin, издање од 1274, књ. I, стр. 11, наводи другачије титуле и за муле и за кадије него су у нашој бујурулдији.2) Мула (мола или монла) долази од арапске речи د ي ر مل . إ  (mevlj) K o ja  значи „Господ, господар", или „господин". у државној служби наслов „мула" (упореди monseigneur као титулу француских прела'та и т. д.) имале су само -велике (врховне) кадије. По Хамеру (Des osmanischen Reichs Staatsverfassang 
und Staatsverwaltung, II, 385), било je великих и малих мула. Велике муле су столовале само у неколико најважнијих градова у читавој царевини (Цари- град, Једрене, Бруса, Каиро, Мека...), а мале муле су седиле у десет градова другога реда (Багдад, Capajeeo, Софија, Београд, Пловдив и т. д.). у оста- лим градовима су судиле обичне кадије. Међутим, ово се сташе често мешало ؛ упореди Башагикев чланак „Како se za turske uprave Jugoslavija dijelila na kadiluke" (Novi Behar, IV, 177— 179).3) Уз титуле дође обично и овај додатак, али се, према положају (рангу) личности, и он Д-Онекле меша. у Кемурину преводу се не види ова разлика, jep он увек једнако преводи („da vam Bog pomnoZi Cast!").4) Треба тачно разликовати јашичарског агу од јашичарског забит-аге у провинцији, о коме je овде реч. Јањичарски ага (у турском jeniceri agasi)



10Гласник Скоиског Наупног Друшшва154јест јаничарски генерал и старешина читавога јашичареког оуака ( :  корпуса), 
К0ЈИ je имао првенство пред свима осталим официрима и пред . миниСтрима. Он je имао своју нарочиту палату и канцеларију (диван) у Цариграду, а уједно je био и шеф полиције у престоници (упор. Cl. Huart у Enzyklopaedie des Islam,у чланку ЈаниНапротив, провинцијске јани -чарске are су знатно нижега ранга (В., на пример, Крелицову распрЗву о пенчи [Handfeste] у Mitteilungen zur o II, 266). Нпак,јаничарски ага у Босни je стајао на челу читаве војске и био je главни пашин саветник (ср. Гл. зем муз.,X L  [1928), стр. 15). Мула Мустафа Башескија забележио je у свом некрологију (Гл. X XX I [1919],стр. 39—59) под годином 1201 (1786 ت) смрт „starca janjiCarskog age kazan- džije Mula Saliha BurekoviCa". — За време српског у станка било je јани- чарство . јако развијено у Сарајеву: 1 јаничарски ага, 6 турнауибаша, 27 хасекија, 97 серденгечдија, 137 бајрактара, 3 чаушаге, 13 чауша, 11 баш- ескија и т. д. (према Гл. зем. муз.,X X IX  [1917], стр. 105—114 и стр. 284)).5) Према 'Ферйдун бегу, I, 10, ова титула ce употребљава, међу осталим,и за туниског deja.6) Турнаџиje значило у турском најпре „чувара ждралова"ждрал) у царској палати, а доцније je седамдесеттреки (no Barbier de Meynard-y s .. . . .  шездесеттреЬи) јаничарски пук добио ово име. Старешина овог пука ce звао турнаџи баиш(Redhouse, стр. 1254). По Хамеру 
Verfassung, II, 203), OH je имао ранг генерал-лајтнанта и играо je важну улогу у јаничарском ратном савету. Како неки тврде, турнауи башина je дужност била и то да, по потреби, оде у.Румелију и купи деуу у јаничаре (ср. Hâmit ve Muhsin, Tiirkiye tarihi,Istanbul 1930, стр. 499).Како je на више под 4) напоменуто, почетком XIX века било je 6 тур- науибаша у Сарајеву.7) Xacehuje су били нарочити гардис у султанову двору (упор. Кре-лиуове Corollarien,стр. 24),- а како Redhouse . .  тврди, тако су се звали инеки јаничарски пукови (14, 49, 66 и 67). Старешине ових пукова, т. ЗВ. 
хасек-аге, често су долазили у провинуију по нарочитом послу јаничарског оуака (корпуса); В. Hammer, StaatsverfassungII, 204, и 
Islam код речи Јаничари.у  некрологију Мула Мустафе Башескије помише се неколико сарајевских xacehnja (види, на пр., године 1184, 1198, 1206 и 1212 по хиури).8) Ова реч je састављена од персијске имениуе 5 („глава"; упоредиу нас сердару значешу „главар, поглавар") и треЬег лиуа перфекта турскогглагола gecmek(„проЬи се чега, одреЬи с е . . . “) и значи оног К0ЈИ „се одрекаоглаве“ иди, како бисмо ми рекли, К 0ЈИ je метнуо главу у торбу. Додуш е, у нашој бујурулдији ст.оји јасно serdengicdiji(ت персијски плурал од ser- 
dengicdi) место serdengečdijan,како се обично писало. Међутим, како ми jeпокојни професор Крелиц једном приликом љубазно саопштио, je, поCBoj прилици, само старији облик од данашњега Именомсу се означавали они добровољци који су ишлИ у првим бојним редовима и предузимали најопасније нападаје (в. Barbier de Meynard, II, 77), a веЬином су ce рекрутовали из редова јаничара. Ови добровољци су, поред своје редовне плате, добивали одмах и нарочити додатак од десет (10) аспри дневно. После свршетка рата, серденгечдије су задржавале тај CBoj додатак све до смрти. Ако би још једном добровольно учествовали у рату, добили би, поред старог додатка, још нових десет аспри, Koje би такође задржали све док год су живи (Hammer, Staats Verfassu11,220). Кад се зна за ове изузетне повластице, није чудо што се тако често сусреЬемо са серденгеч- дијама у разним документима. Тако, на пр., горе поИеНути БашескИја забе- лежио je у свом некрологију смрт петорице серденгечдија (под годинама 1)84, 1186, 1211, 1212 и 1214 по хиури). За МуСтафу ХаУи Вешлиагу „od 10-. odjela“ вели да „nije htio postati agom serdengeCdija“ (под годином 1211
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по хиџри), а за Хаци Абдулах агу Бригу забележио je (1252 године) да je умро „као stari serdengečdijski aga od 10. odjela“ . Почетком XIX века, како знадемо из г. Мудеризовикева пописа сарајевских јаничара, било' je 97 cep- денгечдија у Сарајеву! Поред тога) пола века доцније, на једном надгробном натпису Мустафаге Златара у Мједеници џамији у Сарајеву стоји изричито да je он био „серденгечдија". Овај натпис који je снимио покојни Кеиура 
(SarajeTiske džamije 1 drtige j a i e  zgrade turske dobe, шгаратшк o u ١١ة   

Glasnika zem. mtizejaза 1909 [XXIJ, стр. 3), носи датум 10 рамазана 1279T. j. 1863 године (у Кемуре нетачно : 1862).9) У неким бујурулдијама истог сејид Мустафа паше и из исте годинекао наша) СТ0ЈИ на овом месту у наслову ja c H H je : т.ј. „оцачкестарешине", дакле јаничарске старешине; ср. Кемура, стр. 21 и 27.у наслрву једне друге бујурулдије (у истој књизи, стр. 34) стоји још потпу- није: ogak ve čarši iktijarlary,T.j. „оцачким и чаршијским старешинама“ .10) По Ферйдун бегу, 1, 10, слична титула („узор .сличних и једнаких") припада чаушима и спахијама на Порти..11) Кратка садржина тога фермана и позив на здоговор у Травник саопштени CV надлежним властима у 'Сарајеву валином бујурулдијом од 7 шабана 1220 г. (упореди горе стр. 3) односно Кемура, « стр. 34 -3 ا.ؤ . 6 ) .12) Овде ce Moj пр.евод у основи разликује од Кемурина. Ферман на-ређује сејид Мустафа паши да се спреми против устаника „са свима пашама, беговима и бегчикима (и) са свијем народом босанским", како сам Кемура преводи у прилозима, III, стр. 238, 7 и 6  ред одоздо (упореди и стр. 239,6 и 7  ред одозго: „са пашама, беговима и'бегчикима"), односно „и spora- zumu sa bosanskim mirimiranima, bezima, plemiCima i svim BoSnjacima“ , како je преведено y Prvom srpskom astanka(стр. 36, ред З и 4  одозго) од и стогаписца. УпркоС свему тОме, преводеки 'нашу бујурулдију, OH je цели овај пасус погрешно ставио у наслов (Прйлози,III, стр. 240, ред 10— 12).13) Mîrimîrân(буквално „кнез кнезова") јест персијски превод арапског
atnira ’l-umam’(са истим значењем) односно турског што значи„бег бегова, беглербег“ . Овај су наслов у почетку имали генерални гувер- нери (намесници) појединих турских покрајина. Њима су били подређени -управници појединих санцака (области), с насловом санцакбези (упор. р . А . 

ЧОП T \ É É M )  Das Leknsusen ia dea moslemischen Staaten Insbesondere im.
ostnanischen Reiche,Lpzg 1872, стр. 119). Међутим, .доцније, векина санцакбе- гова je добила ранг беглербега, а ови опет ранг везира (в. Kraelitz, 
langen zur ostnanischen Geschichte,II) стр. 266). На концу je (од-HOCHO беглербег)била само почасна титула паше другог ранга, у нашем слу-чају појединих санцакбегова. Леп пример за ово срозавање титула налази се, међу осталим, и код Кемуре (пав. делстр. 21, 7' ред одоздо, односно у српском преводу стр. 22, при дну), где се Хасан паша, тадашши мутесариф зворничког санцака, зове „благородни миримиран" ( ف بءثران٠ء( د ا Еј&лет(или ајалет) je старији назив за По Башагику (14ر

د ر ،' Behar,IV, 178), „ajaleti su prozvani vilajetima, a beglerbezi. valijama"услед реформи Сулејмана I Законодавца (1520 — 1566).15) „Овде" (турски. ٠طرذد ر ) значи у овом случају „у Травнику", где jeтада било седиште намесника. Исто тако, кад сејид Мустафа паша позива надлежне из Сарајева к себи на здоговор, он не вели „у Травник“', него само „овамо" (турски · » } و ): упореди Кемура, стр. 35, ред 4 и 13.16) Како je речено у напомени 11), Сарајлијама je у почетку саопштен само кратак садржај фермана, а садаим се шаље цео у препису.17) Оверавање докумената je вршио увек кадија, а да je препис вераи своме оригиналу, потврђивао je он једном клаузулом уз коју би притиснуо и cBoj лични печат. Поближе о овоме В. у
schichte,II, 13.9 и даље (؛ Kraelitz), или у VII, 255 (؛ Moj реферат).
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1.8) За превод „мало ^оЧније" (у турскоИ тексту \> ù jC  ) В. Ј .  Deny, 
Grammaire de la langue turque (dialecte, osmaali), ة١ع١. ,ؤآلة ؤ ؟ آ >Υ1.19) Овде je покушано делимично имитовање pHbiOBa؛ e прозе K o ja  'ce
iv a a u أ  ا ة ل ا ال 0ا؛ا\\ال ·, rizl-і hazret-l B lri ■ oe rizd-і hazret-l Gihandàri. йтлсао je јасан: ни Бог ни Султан не ж е л е ...."20) Диван (персијски dîvân)значи уопште „сабор, збор, савет, веНе", аонда и „кабинет, канцеларију". О вд еје, наравно, реч о при босанскомнамесништву. у  северној Африци и Египту, у свим лукама Koje су биле отворене' страној трговини, реч ди ван je означавала једну опште познату институцију, Koja je у исто време била и царинарница и стовариште рс-бе и коначиште и берза за стране трговце. Од речи диван у овом последшем смислу направили., су Талијани своју реч а французи Упореди
лш т ев؟  ѵ\. к ى١ل١آل-ذ ال . ,آل \  Iba Battdta: Travels ia Asia a ad Ajrica 1325 — 1354, стр. 370.21) Како се и на факсимилу бујурулдије види, овде je 'оставлено достапростора непопушено. Име татара (курира) je требало вероватно накнадно исписати, а^и се доцније на то 'заборавило. Иначе Се редовно пази на то. Тако, на пример, Али Џелалудин паша ш але бујурлдију по свом дворском аги Мустафи (Gl. Z т.)XXVIII, 25). Каткад само СТ0ЈИ да су 'бујурулдије ΟΤ-премлене по хитрим татарима, или тачније: „по татарима бр.зога хода" (В. у Кемуриној наведеној КЊИЗИ на стр. 25: و ثر٠ال رس-لع د ا لله.ا " ) .22) По Кемурину рачуну, 19 шабану 1.220 године одговара 8 јануар .1806! Трешка износи, дакле, близу два месеца.

Фехилі Бајриктаревић

RÉSU M É.Un grand nombre de documents turcs concernant la première insuriection serbe ont été publiés par Sejfuddin Eehmi Kemura sous le titre 
pod Karagorgjem od godiae 1219 —1804. do godiae 1279.—1862. 1 \ 0 أ؟هءلةا\ع١ل ). .Déjàjà c'e moment-la, la critique a constaté que ce livre avait une' certaine valeur comme collection de matériaux jusqu'alors inédits,.mais que son auteur ne possédait point les qualifications nécessaires pour un travail scientifique sérieux. Les orienta- listes aussi, de leur côté, pourraient faire différentes objectjons à la méthode générale de travail de son auteu.r. Entre autres, il faut rappeler que tous ces documents turcs ont été publiés non pas d'après leurs originaux, mais d’après le s  copies dans les registres (sidjills)des cadis de Sarajevo où ils étaient enre- gistrés comme les autres actes publics. Outre cela, le cheikh Kemura les a donnés seulement en transcription, sanS facsimilés qui pourraient en permettre le'contrôle et la comparaison. Dans un seul cas, notre auteur a fait la traduction d' après le document original, et C't'.e traduction a paru ultérieurement, apr'è.5 son décès, 
A l ,  -Mélanges de la litte',؛ Prilozt za kajižennost, jezih. istortja I jolklor ةج\ 
rature, langue, histoire et folklore),tome ΙΙΙ,'Ι P.' 239—240. Mais dans ce cas-là,non seulement le facsimilé thanque mais aussi la transcription du texte turc.Un hasard favorable m' a mis en possession de 1' original en question et j'ai pu le comparer avec la traductioir de Kemura. Je  m' aperçus qu'elle différait tellement de 1’ original qu'une révision radicale,, ou plutôt une traduction nouvelle, en était nécessaire. Cette constatation me détermina à publier le document d'une manière scientifique comme on le fait en diplomatique, et à e:i donner une nouvelle traduction..Le document en question est un buydu gouverneur généra) turc de Bosnje, seyyid M'ustafa ^acha, date du 19 cha' bân 1220 de 1' hégire (correspondant au 12 novembre 1805). Après avoir donné quelques détails sur cette espèce de



ال157 Ј الام 1 Л 0 и ја  0 ирвом. срисксш؛|JeSna б■ورdocuments turcs en générât, j'ai essayé de relever leur importance au point de vue de la diplomatique et de 1' histoire. A mon avis, les mériteraientau moins une .a rt de l’ intérêt qu' on a déjà consacré aux turcs.Lorsque j' en suis venu à 1’ étude spéciale de notre j ’ai déterminéla place qui lui revient dans les documents du livre de Kemura. Notre a été adressé aux autorités de Sarajevo atin qu'elles organisassent la résistance des Bosniaques contre les insurgés serbes et qu'ils aidassent à les'subjuguer. Après avoir considéré le document au point de vue de la diplomatique, je fais suivre le déchiffrement et la traduction des vers inscrits autour du sceau du'pacha mentionné, ce qui me donne 1’ occasion d'ajouter quelques details sur sa vie et son séjour err Bosnie. Après cela, je donne le facsimilé, la transcription (en et la traductioir du document, accompagnée de notes et d'observations qui en facilitent la compréh nsion.’؛’) *)

*) Avis important.Ici je tiens à appeler au lecteur que, dans la reproduction du texteturc, j ’ai été partOut obligé de renoncer à 1' emploi de certains signes spécialement arabes (tešdid, 
hemza, kesra, fetha,etc.}, car l'imprimerie n’ en dispose pas.


