
с к о п с к и  И С А К О В И  и  П А Ш Г И Т  Б Е Г .
у  Enzyklopädie des Islams (IV Band, ,стр. 950 и 951) написао je професор берлинског универзитета г. ф . Бабингер чланак о „Tuakhän" бегу, једном од угледних турских војвода и господара Тесалије у 15 веку.Тек од скора се утврдило порекло овог знаменитог османлијскос Boj- сковође. Епаминонда Фармакидис je објавио и дао грчки ؛ вакуфије ص  Aaptea, Volo, 1926, стр. 280 287), y којој стоји да je гази Турхан бег био син покојног Паша-Јигит бега (tgö μακαρίτου πασσα Γηγήτ βέη).Ο  Паша-Јигит бегу' зна се да je био један од војсковођа турских, Kojn  ce заједно са Евренос бегом налазио у претходници Муратове. војске, када je у лето 1389 пала на Косово, затим да je био један од освајача Скопља (fatïh.i-üskûb, 6-1-1392) и први његов санџаК бег и крајишки војвода؛ .Паша-Јигит бега je у власти наследио Исхак бег, отац Иса бегов, ро- доначелник једне не маше мокне и угледне породице из Скопља. K o ja  je, догод je трајала, била непомирљиви душманин српски. Исхак бег и његов син Иса бег активно су учествовали и врло много допринели да се униште : стара српска деспотовина Ђурђа Бранковића, босанска краљевина и Херце.- говина Косача.0  пореклу овог Исхак бега владала je у историји и турској .и европсксј највећа збрка, али ce мишљења у главном своде на две хипотезе. По једнима je он био азијатског порекла, а по другима српског.у  записнику Beha умољених 1452 год., кад.су ce 'Дубровчани надали да ће Пса бег посетити Дубровник, забележено je његово пуно име са именом очевим и звашем : Isa bech Isachovich craisnich. ؛■Ову последњу реч je г. трухелка погрешно прочитао и разумео, па ми- слећи да je то његово презиме, прозв.ао га Кранушаћ или хранушић2.у  Трухелкиној расправи објављено je и једно писмо во јво д е'Е се-И са' бега, нађено у Дубровачком архиву, писано Ьирилицом на؛ српском језику. На маргини тога писма додата je истом руком ова напомена:„ т § г ؟ р ако ЕИ ГД6 КТФ y.TÉiv Мб вчинить, али ки Е1  слбгл Ерат(л): ЛАИ

١С؛ р ц РЛ, али е؟ и н іц а  МН ко؟к٥д؟ Штра, да Мб (дубровчанину франку) Ηί ΚΦΛΕΗ ни؟дьн. 3ΛΦ бчинит, КТФ ні СбПрСТИЕ ΛΛ؛ Ηί в с ،Б ؟ гб")3.Садржина ове напомене и оно погрешно прочитано место из запиСника дубровачког веЬа завело je Ћ . трухелку на мисао да je ова породила сл о - венског порекла؛ а кад je с тим по свом мишљешу био начисто,' он се по. бринуо да пронађе и тога измишљеног Храна.Dr. L ju d C t  pl. ThollOczy, бивши ц. и к. цивилни гувернер у Србији за време окупације, у CEojoj Povjesli Jajca (1450— 1527), на стр. 31, каже за Исхак бега, ода Иса.бегова: „Vjerojatno, da je on unuk Vuka KosaCe, da je1 0  Паша-Јигит бегу писао сам опширније у pacnpasa : Турски споменици у  Скопљу) 
Гласник Скопског научног друштва I, 136-140.

2 Гласник Земалског музеіа, 1911, СВ. 3, стр. 327, 332.
3 Ibidem., СВ. 1 и 2, стр. 12.



2Гласник Скопског Научког друииива160taj Izak beg Vukac". То Талоцијево мишљење дало je повода Ћ . Трухелки, у намерп да исправи Талоцијеву погрешку, да направп другу. Он je наиме претпостављајући да je онај Талоцијев „Isak" бег, турски Исхак бег, био „безувјетно хришћанског порекла" и да му оно презиме Хрануш Л  потиче од храна, Хракуша, који je можда био идентичан са великим војводом босанским, сином Вука Косаче١.Међутим, против ове тезе 0 словенском и српском пореклу Исхак бега и његових потомака говоре ове чињенице:у упуству, датом 2 маја 1429 Николи Ђорђићу п Ђону Л ам преди ћу- Цријевићу, nojn су послати били Радосаву Павловичу, између осталога каже ce: aciO che соп queslo homo, il quale e alii suo et nostri o n fin ., avessimoqugiche bona amista, come avessimo con suo padre Pasaito..."6.Над главним улазом y Алаџа џамију у Скопљу, задужбини овог Исхак бега, нашао сам натпис, написан плавом бојом, врло испреплетеним словима на арапском језику, који сам објавио у поменутој својој расправи на страни 143. Taj важан натпис за порекло ове породице у преводу гласи:„Свети имарст сазида се у дане султана Мурата, сина Мехмеда хана. Тазиждитељ му je Исхак бег, син Паша Јигит бега. Лета 842" (1438/9).У историји Оруча сина Адилова7, на стр. 97, говореЬи како се Бајазит на Косову, „пошто je погубио Лазара и његова сина К0ЈИ су у боју заро- бљени", вратио у Зедрене, има ова напомена: „Паша Јигит, Исхак беюв го- сподин (elendisi), заузе Видин".Кад сам горши натпис први пут објавио, нисам много веровао у шегову аутентичност. На првом месту он није урезан у камен. Имао сам утисак да није стар и да га je неко онде написао много после постанка ове џамије؛ ма да ми je и онда јасно било да ce о meroBoj садржини мора водити ра- чуна, jep je написан крупним калиграфским словима на јавном месту, из- ложен очима бројних посетилаца једне од најстаријих исламских богомоља у Скопљу.ф. Бабингер, у поменутом чланку о „Turakhân" бегу, нимало не двоумеЬи, само на основу оног од мене објављеног ,натписа тврди да je други скопски сануак бег, Исхак бег, рођени брат тесалског санџак бега, Турхан-бега.Сада се и мени чини да je ова претпоставка тачна. Али ипак ми.слим да je професор Бабингер био дужан да узм еу обзир и онај додатак на маргини у писму војводе Иса бега, кад тврди да су Исхак бег из Скопља и Турхан бег из Ларисе брака. Нарочито се.мора узети у обзир да ни Исхак бег нити ико од шегових Потомака никада и ниуједној прилици, нама познатој, нису споменули сродство са Паша Јигит бегом, а ja сам у поменутој својој рас- прави објавио 6 вакуфија разних задужбина породице ИсхаковиЬа.У тим вакуфијама има пуно свакојаких података из приватног живота чланова ове породице, али нема ни речи о тиховом сродству са ' Скопца и шеговим првим санцак бегом. у вакуфији Исхак. беговој, Koja je кроз судски протокол проведена 848(1444), по^иШе се напр. вакУф ПаШа Јигит бега٩  али се име овог великог турског војсковође помиње као име најобичнијег суседа. Исто тако и Иса бег je увакуфио 874(1469), год. своја три дуЬана близу месцида пок. Паша Јигит бегаЭУ челу Иса бегових писама писаних на српском језику и *
СТ0ЈИ арапски напасано: Иса, син Исхак бегов (Иса, бин Исхак бег); на каменој плочи узиданој над главним улазом шегове џамије у Скопљу пише:4 Гласи Зем музеја, X X I X ,  1917, стр. 13؟ , у чланку: „Isa beg, brat hercega Stefana”. Тамо ВИДИ II њеову родословну таблицу куће Косача^Јорга у напомени уз ово место каже „lsak“. Исп. Ћ. Трухелка, поменута расправа 
Глас. Зем музеја, год. 19Î1, св. 3, стр. 32S.pour servir à 1' histoire des croissades au x ٧ e siècle, Paris,6 N. Jorga, Notes et extraits II, стр, 251.7 Franz Babinger, Tevarih-î-aî Osman, Hanover, 1925. و ؟ ласник Скопског научног друштва I, 154.9 Опет тамо.
189?,



161Скойски Исаковичи и Γ,ηιιιη.Κι,ιι,ιι бег3Иса бег, син хаџи Исак бегов (Иса бег, Исто такона мраморној плочи узиданој у зид уамије Исхак бегове у Скопљу урезан je натпис у коме се помиње Хасан бег, син Иса бега, сина Исхак бегова 
бег, бан Иса бег,би« Исхак бег).То исто видимо и у натписима на неколиконадгробних белега, чланова ове породице, К0ЈИ се на крају овог чланка саопштавају.Само се собом намеЬе питање зашто би ови луди преЬуткивали име свога тако угледног и благородног родитела и претка, једног тако моЬног војсковође турског, као што je био Паша Јигит бег? То се сасвим противи оријенталском обичају, нарочито арапском, К0ЈИ су брижливо бележили имена СБ0ЈИХ предака до најдале прошлости. Дервиш Ахмет, писац познате турске хронике напр. овако бележи своје порекло:

fkpeaui Ахмет Ашики. сан uieuxa Jaxje, сана шеаха Сулејмана, сана Бала 
султана Аіаака“Из тога и још пуно других ситнијих разлога ja сам у своје време посумшао у аутентичност и тачност оног натписа са главног улаза у Алаџа џамији, на који се исклучиво ослања тврђење ф . Бабингера да je Исхак бег, скопски сануак бег и крајишник западних страна, брат Турхан бега, а син Паша Јигит бега. Та тврђења вала да имају и других доказа.. Само наведени натпис није доволан. Исто тако ко xohe да утврди азијатско порекло скопских ИсхаковиЬа, мора разлозима доказати да оно место у поменутом писму Иса бегову, где он херцега зове братом, а војводу Петра синовцем, вала друк- чије схватити, а не онако како сам га ja, буквално, схватио.

У чланку ф . Бабингера о „Туракхан" бегу изнесено je нешто података из грчких писаца: францеса, Дуке, Халкокондиле; а од турских извора употребио je само Altosm. anonymen Chroniken. Међутим о Туракан бегу и леговом сину, Омер бегу има врло важних података и у других турских историчара. Ja  hy овде изнети само неке податке о нима, Koje сам могао прикупити-из турских извора.У хроници поменутог дервиша Ахмеда Ашик паша заде Турхан бег и шегов син Омер бег помишу се на више места. -  Једно je нарочито важно и за нашу историју. — Саопштавам их редом како тамо СТ0ЈИ:На стр. 128, у глави Koja има питаше: „Koje место je било капија Морејског вилајета", дервиш Ахмед одговара: „Капија му je „ђерам"“  и тврђава код њега". А за тим:— „Како je гази султан Мурат тај бедем заузео?— „Једнога дана султан Мурат рече: „Доведите ми Турхан бега". — „Кажи ти мени, упита га султан, какав je тај град на „ђерму", који je улаз од вилајета MopejcKor?“. На то му питање одговори Турхан бег: „Taj. град „герме хисар", необичан je град. Бедем му je повучен од мора до мора и та- два мора окружавају ту землу са свију страна, тако да je тај вилајет дошао као каква капија за улаз са стране сухе земле. На. Toj страни су- подигнута јака утврђења на пет места, а снабдели су их свима потребама преко мере".На то му султан рече: .„Добро, сада хајде нека се приступи спремашу".„И  тако je припремлено што год je било потребно-. Турхан бега послаше напред, jep je он био војвода на Toj крајини. Чим je стигао Турхан бег, за №>им стиже и султан. Кад тамо, имао je шта и да види: пет утврђења наједном месту Koja се узајамно помажу. Султан тада одреди војску за ÇBHX п-ет тврђава. и  тако паАоше на утврђења пет одреда. Наперише топоре. Донесоше бакЗр за ове топове. РазместИше војску, сануак до санџака. Сва. je војска
ا0  Ашик паша заде Тарихи, Истамбул, 1332, стр. 1. — Moj превод у XXVJ, 52.
11 Typ. герме, мисли се на бедем,. подигнут на некадалој K o p iT C K G j земљоузнни, који je бранио улаз у Пелопоеез. 11



Гласник Скоиског Научног друшшва

٠ имала бакар. Излише топове и распоредише их. Заметну се бој, који није престајао ни дашу ни Hohy. Они беху море пресекли, направили ров. TaJ шанац затрпаше. Пресушише му воду. Објави се (В0ЈСЦИ) дозвола за пьачку. Кад се издаде заповест: „Ха? іі^риін!“ , газије навалише на утврђења и неверник je био побеђен. Послаше акинџије у пљачку. Отуд дотераше небројено робље, тако да се продавала лепа девојка робиња за сто аспри. Упьачкано je много златних и сребрних служавника и тепсија. Укратко тако je освојена први пут Mopeja. Ово се освојење догодило 842 године“ !2٠На страни 131 поменуте хронике Ашик паша Заде говори се о битци на Златици у којој je такођер учествовао исти Турхан бег. — Ту пише:„Глава К0]٠а говори о томе како je Влк 0глија؛з, изгубивши из шака српске з е м љ е ٤4, пао пред Јанка, и на К0ЈИ je начин он довео угарску војску у теснац(дербенд) Злади"!5.„Када je Влк Оглији испало из руку Смедерево? сви неверници(Ьафир) осетише бол у срцу. Влк Оглија оде и привеза се за скут Угрима. с друге опет стране стиже посланик Караман Оглијин и рече: „Ти отуда нападни? а ja hy одов^д. Твоја нека буде Румелија. И стотако Влк Оглији повратићемо шегове земље". и  тако свеколика војска угарског крала пође под командом Јанка и Влк Оглије. Дођоше и продреше у исламске земље. Чак у теснацу Излади ce зауставише. Влк Оглија дукатима(флори) поткупи румелиске бегове. Учинише да се султан не бије са неверницима. Неверник je у теснацу остао неколико дана, па изненада, једне ноЬи, диже се и оде. Касум паша био je беглер бег. Он пође за шима. Међутим неверник je имао заседе. Не надајући се томе (Турци), неверник ухвати брата Халил пашиног, који je био санџак бег од Боли".„И  тако су Влк Оглији вратили шегову земљу. Двојицу синова Влк Оглијиних, који су били у Токату, ослепише٩  па их оцу послаше. Од Угрина откупише брата Халил пашиног. После тога султан Мурат газија дође у Једрене и рече Халил паши: „Xohy на престо да доведем свога сина и. да га учиним царем. Ja  сам много ратовао, много победа односио. Сад хоћу за живота да видим свога сина, како he да влада, какав he султан да буде"..„И  тако доведе свога сина из Магнезије. То je султан Мехмед. Доведе га на престо".„Турхан.бега ухвати и посла у Токатна Бедеви Ч а р д а К , зато што je он поглавито био узрок што су неверници ратовали, и зато што се говорило да je Турхан бег одличан пријатељ са Влк О г л и јо м 1 8 .Много отвореније се говори о издаји Турхан беговој у битци на Зла- тици у напред наведеној историји Оруча, сина Адилова, на стр. 54: „Турахан се договори са акинџијама. Овај (Ђурађ Смедеревац) вам je један крајишки неверник(ћафир). Ако и њих растерате, после тога сваки од вас нека иде да ope своју земљу". Наговоривши тако акинџије, нити акинџије нити тимарници не примише битку. Остаде сам Касим паша да бије битку".„Султан Мурат добровольно je уступио престо своме сину. Сам се пак повуче у Магнезију, а Халил пашу одреди за везира код свога сина. Пре- освеЬеног(мевлана) Хусрева поставише за кадиаскера. Султан Мурат je сину престо уступио године 84419".Код Ашик паша заде, на страни 133 има. помена и о томе како се Турхан .бег ослободио тамнице:
1.2 1433.13 Ђурађ Бранковић, син Вуков
14 Л а с  в и л а іет .15 Написано : Излади.16 „превукли им гвожНе преко 0ЧИЈУ".17 Чувена тур. тамница код То ата18 Чудна подела симпатија код ова два „брата". Исхак бег био je Ђурђев заклети непри-јатељ, а „његов брат" послат je у заточеше због юга што ا ; деспота Ђурђа؛



163Скоиски И саковик tt r i a t t j n  бег5 ,Глава Koja говори о томе шта je било после тога, пошто je султан Мурат довео свога сина иа престо, а сам се повукао у Магнезију“ .„Пошто султан Мурат оде у Магнезију, син му ступи у Једрену на царски престо. Караман Оглија се обрадова. Обрадовао се и Влк Оглија. Караман Оглија посла посланика Угрину с поруком : „Ш то стојиш! Овај Османовий je полудео. Уступио je CBoj престо једном младийу, а сам се повукао, па се проводи у друштву са певачицама у својим перивојима. Једе, пије и весели се, а од земље je дигао руке. Сад je згодна прилика за вас а и за нас. Ваља пойи што пре".„С  друге стране и Влк Оглија поче слично ономе (Караман Оглији) да подбада и дражи краља и Јанка говорећи : „Ш то чекате? Кад йете ви улучити згоднију прилику да нападнете Турчина?" Овај краљ био je син онога краља што беше дошао у Голубац (Гјуверцинлик). На чело им се стави Јанко. Прођоше преко Београда, па се упутише право на Варну. Султану Мурату грађани и народ рекоше: „Господару шта чекаш? земља про- пада. Муслимани су поражени".„И  султан Мурат крену и дођеуГалипољ е. Кад тамо, неверници СВ0ЈИМ лађама затворили галипољски мореуз. Одатле отиде право у Кора Или, дође у Акче Хисар. Халил паша дође из Румелије. Распоредише топове испред тврђаве. Султан туда пређе. Сакупи велику војску и препоручи се Господу.„Побише се на планини варнанској. Била се љута битка. Погибе ана- долски беглер бег. Уз то још побеже румелиска војска. Повуче ,се на равницу. Султан остаде сам са СВ0ЈИМ штабом и гардомч. и царска се војска прибра на једно место. Краљ примети да уз турског господара не, беше остало људи, „Ja  hy, рече он, њега жива да ухватим". ЈБуди je било-свуд унаоколо. Он навали, а јаничари му направише пут. Упаде краЖ у средиНу. Раздражите му коша. Кора Хизир му отсече главу и натаче je на копље. Кад газије видеше да je невернички господар преминуо, халакнуше: „Алаху егбер!“ . И разбише непријатеља. Бейаре(азап) им похваташе. После тога се неверник опет прикупи на једно место. Навалише и на ЊИХ, и разбише их. Муслимани се обрадоваше".„Командант азапа тад затражи у султана Турхан-бега. Наредише да се пусти из Токатске тамнице. Султан га помилова؛ ؛ “ .„Суседни владаоци послаше изасланства. Изневерничких држава дођоше посланици 'са даровима. Мисирском султану послаше команданта ,азапа. Са ЊИМ поСлаше и 24 угледна неверника".„Пошто разби невернике, султан Мурат дође у Једрене и поново заседе на'престо, а свога сина посла на његово пређашње место.' Сам пак остаде у Једрену. Ова се победа догодила године 84722".То je забележио дервиш Ахмет о Турхан бегу. у битци на Златици био je са својим крајишницима и Исхак бег. За дивно je чудо што дервиш Ахмед, говорейи о прогонству и ослобођењу Турхан бегову, нигде не спомену шегово сродство са скопским санрак бегом, Исхак бегом, у толико пре што му je овај био пријатељ, с њим се дервиш Ахмед године 841(1437) вратио са харилука, допратио га до Скопља, код гьега био код куйе у гостима и са шим ишао у бојеве и пљачку.У  Tevarih-i-αΙ Osman од Оруча сина Адилова на стр. 43 и' 113 забе-лежено je да je Турхан бег био на страни Дузме Мустафе заједноса остадим румелиским беговима, па je прешао на страну Мурата II у битци на рйци Улубат на позив Михал Оглије, који je тад стигао из Токата, где je био у заточешу.
20 Typ : капу хални. ■ ■ ■ - ' · ■21 У поменутом чланку ф. Бабингера е .Туракан бегу“ даже се: да се ништа не зна ؛ ٠«ему за десет последњих година, од 1443-1453. Према томе ОБИ подаци узети из хронике дервиша Ахмеда у неколико допуњују гьегову биографију.



І6 4  Гласник Ск опског На

На стр. 118 исте историје помиње се Турахан бег поред Исхак бега, као краишки војвода при нападу са акинџијама на Голубац и приликом прелаза турских пљачкашких чета у угарске земље год. 828(1415).Опет тамо на стр. 50 и 115 налазимо податак да су Турхан бег, краишки воевода са краишким војводама Нсхак бегом и Али бегом Евреносовићем под командой беглер бега Синан бега год. 836(1433) напали на албанске земље Ивана Кастриоте и да су TOM приликом поред великог плена коначно освојили Јањину и Канину.У историји султана Мехмеда II од Дурсун бега има опис једног турског похода против Влашке у лето 867(1463) године под командой Махмут паше. У  једном судару турске војске са boJckom влашког војводе, син Турхан бегов, Омер бег, био je на десном Крилу а поред њега су били joui : Ахмет Али бег Огли, Али бег Михал Огли и Бали бег Малкоч Огли и још многи други онда гласовити бегови. На левом крилу су у TOM боју били : Насух бег, „господар арнаутске земље", јашински бег Умур бег, Долу Огли, Скендер бег Михал Огли.Лоше je cpehe био Омер бег Турхан бегов у једноме сукобу турске војске са војском Узуна Хасана на Еуфрату(Ферат). Ашик паша заде у својој хр.оници на страни 178-179 записао je о томе ОБО што следује:„К а д  je  султан М ехм ед  пош ао противу У зун  Х а са н а , OBaj je  непрестано измицао испред њ ега и непрекидно je  избегавао сукоб са турском  војском . Т а д  паде султан п од  К ара Х и са р , а за У зу н  Х асан ом  посла у  потеру отуд Ерзинуана М ахм ут  п аш у и М ур ат  п а ш у , рум елиског беглер бега. П р е  тога беш е послат са акинџијама Али бега М и хал  О гл и ја . Т ек  кад су дош ли испод стрм ог б рд а(јуре) Т ер хан , угледаш е трагове У зун  Х асан ове војске. М ахм ут паш а je  био противан да се прелази река Е уф р а т , камо беш е У зун  Х асан  утекао. М еђутим  М ур ат  пређе реку, али наиђе на заседу и ту се М ур ат  изгуби без трага, а у  ропство падош е : О м ер  бег син Т ур хан  бегов, А хм ет паш а Ф енари О гл и . Т у  je ропства допал о много угледних турски х су б а ш а . С у б а ш е  отераш е у Б а јб у р д , а ову тројицу бегова одведош е У зу н у  Х а са н у . Т о  je  било године 87823".Да освети OBaj пораз пође против 'Узун Хасана сам султан Мехмед са великом војском и после дугог гоњења, сустиже Узун Хасанову војску и разби je до ноге. Захваљуј١ћи 0 B0 j победи Омер бег син Турахан бегов ослободи се роп'ства Узун Хасанова (Оруч, историја Османове династије, стр. 128).У  битци Koja je бијена 894 године негде код Адане и Тарсоса, између турске и египатске војске, на турској страни су били:
бегов, Jaxja паша и Гједик Ери Огли. Ту je победила турска војска, а египатска je побегла, а Турци je нису гонили, jep, како дервиш Ахмет каже у поменутој хроници, на страни 237: „Османлије нису имале адет да гоне оне К0ЈИ  беже".

И  к од  Евлије Ч елебије помиш у се и ш егов синУ  VIII юьизи СВ0ЈИХ путописа, на ст.рани 189, описујући места по „Ром Знији" и говорећи ٥  А ласоњ и он вел и : „О с в о ји о  jy je султан М ехм ед II заједно са костурским језер о м . П осл е je поново заузеш е неверници, Грци и Б угари . П о сл е тога град С ер ф и џ е и OBaj гр ад А л асош у поново je освојио лично султан Бајазит Вели24 успут идући у  рат против Mopeje. Да се не би поново неверници дочепали ових гр ад ов а, он им делимице поруш и тврђаве, а власт над варош и поклони Дурхан бегу,који се највиш е истакао и потрудио Ο.ΚΟ њ еног заузи м аш а“ .Код описа „Трнова, села сличног великој вароши", опет тамо, на стр... 192 каже: да- ее то место Налази у подножју Олимпа, да броји 3500 куйа
؛؛٥ 1473.

Бијазит 2٠ ا1ء



Скопски Исаковики и Π α ι -Ј и г и  бег ..165

Ьерамидом покривених, да има једну малу уамију, један хамам и једну капелу (месуид), једанаест великих и малих ханова и 1.060 дућана. „Цело т .  насеље, вели Евлија, вакуф je Гази Дурхан бегаИ , најпосле, код описа „старог трговачког места Јени Шехера"(Лариса), вели да jy je освојио 84825 године Мурат II. После су je хришћани поново заузели. „Гази Турхан бегповратио jy je за владе Мехмеда II. град у Ла.рисибио je онде, ٢де je сада (кад je Евлија тамо био) безистен. Порушио га je 
гази Турхан бег.Капије и градск.г платна нема".

Професор ф. Бабингер овог знаменитог турског крајишког војводу, ca- временика нашег Ђурђа БранковиЬа пише по грчким писцима и по рукопису Оруча сина Адилова у облику „7Ы г " 2б.Међутим, њега су Турци свакојако и у X V  веку звали или
Дурхан, као што и Евлија у XVII веку ово име пише два пута адва пута Турхан.у историји Дурсун бега то je име написано алибез вокала после т, како je то име написано и у хроници дервиша Ахмеда Ашик паша заде.

Кад смо код расправљаша ових питања, саопштиЬу овде и следеће турске надгробне натписе, Koje сам, бавећи се летос у Скопл,у, пронашао на гробљу код Иса бегове џамије.1. Иза Иса бегове џамије, према њеном јужном прозору, на надгробной белегу од мермера стоји овај натпис:
ل ض ٠الاهلاالال .دماهه؛رءنارمم س الله ودو صد انفوو اينداملر  د باىل ب ال

ح٠ ش ط"ى ن ثء١ ى٠ء؛ ن لق٠ ٠من وائر ىف ثا١ اد ه اذىاالض٢ ا ت ة وع ب уودهث  преводу овај натпис гласи :„П очи ш ем  имен؟ м ИН0٢0МИЛ0СТИВ0Г Б ога . И ма Б о га . О си м  шега д р угог Б ога нема. М у х а м е ^  je бож ји  пророк. С а  овога света оде П0К0ЈНИ, изгНОши (ш ехид), господин Бали б ег, син М ехм еда бега, сина И са  бегоНа, сина хауи И схак  бегова. Концем месеца у е м а з-ул .а х а р а , године 909“ 27.2. Иза ове исте уа۴ ије, испред прозора, д е с 0 ؟  од михраба, СТ0ЈИ по- бод؟ н мермерни надгробни ؟ ؟ оменик осмоуглог облика. На врху je Еелики турбан украшен цвет؟ вима. На осаад страна je урезан следећи натпис у сти- ховима, на арапском ]езику:
المق/و ااذي سريه  <ηL J T و دس   L j دكول1ا دلثا٠ اسءتءأق ومده دووس أيوال وأست١   

فىال:ة اكور ءلي حرض  (једна ce реч није могла прочитати) . . . , ذو وا'ئت  

ت اشنل تد املزور سءرع اله4س٠ و اوبءس ر <ا٠ اارهوم ا؛اي ءن رب١ االعب )ن( .وىل ء كب ٠٥١ مهى ل  
اواض ور۶ق ن٠ ةة;ن 4سئ فى ارواسءم الله تدس و ة؛ورص الله وو اداي ٠د اسءاق ااة،زى
Овај чудни натпис у преводу гласи :9ههاة٠وق اودس إالول رم,ع 90 23  хиуриске године мистична светлост Исхак бегова сину. 9 4 0 2 9  хи- уриске године утули се светлост Хизир ;Покојни, св؟ ти Челебија, Хасан бег, (син) великог војводе Иса бега, гази хауи И схак бегова, претстави се — Бог нека им гробове обасја и душЕ посвети ! Лета 940, дана 20 месеца реби-ул-евела, задње његове декаЯеО.

25 Î444.26 Dr. Franz Babinger, Tevanh-і-аі Osman, Hanoer 1925, стр. 43, 54,115, 143. د  Написаш) 
Turehan beg,

27 Негде око 21 децембра 15.3.1582 ة . р 3
28 1533.POJJ0-X-1533?



Гдасник Скоиског Научног Дء р у т ш м166 Натпис на овом надгробной белегу, као што се види, посве je нејасан. Толико нејасан, да се заправо не зна ни коме je подигнут. Ту се поред Исхак бега и сина му Иса бега помињу још некакав Хизир бег и Хасан бег, за. кога смо и раније знали да je био један од синова Иса бегових. Кано изгледа то je последни Исхаковий, К0ЈИ je слављен Као велики ратник и војвода турски у нашим странама. у  поменутој историји оруча сина Адилова, на стр. 130 и 13131 о Хасан бегу, каже се да je, по повратку султана Мехмеда 11 у Цариград, после његове безуспешне опсаде Скадра) године 88 332. ишао да пљачка земље угарске, где je и погинуо:„Али бег син Михал Оглије, Хасан бег син Иса бегов и Бали бег син Малкоч бега са 15000 акинџија упадоше, преко Влаіпке у зем.љу угарску ради харања и пљачкања. Растуривши се тако, неочекивано, наиђоше на спремну мађарску војску. Наоружана и у оклопу војска навали на голе акинџије. Разви се љута битка. Ту многи изгибоше. Ту je погинуо и Хасан бег, син Иса бегов. Војска кад je то видела, била je поражена. Али бег са' Бали бегом, сваки се повуче на своју С'грану, па се вратише на своја места".Овај податак из историје joui вейу забуну уноси у наш горњи над- гробни натпис. Нити можемо разумети шта се хтело рейи оним да je заси 
сватлост Исхак бегова хщ р. 990,нити се разуме зашто je хиур. 940 год.

утрнула светлост Хизир бегова.Што je најгоре, из натписа оваква каквага овде саопштавамо, не види се ни коме je, ни зашто je споменик подигнут! Није ли ово споменик подигнут Хизир бегу, до сад непознатом потомку Исхаковийа? Потпуности ради ja сам и овај натпис овде саопштио.3. На западној страни од Иса бегове џамије, испред њеног оделења за становање(тетуме), — сад књижница вакуфске управе, — на једном гробу, нашао сам четвртаст камени споменик са овим натписом исписаним са све четири стране шегове:
ى١ خإن  і و اق) ر٠ءض٠ .ن غغوو١جعدا وو، وحمة الى ادئاج ااذةوو ءوم٠ر1ا ا:نل ٠ةد   

ص مءة خما٠ ءذد ن4 الجر هئا وجه3 ووئع وارئواف لهال:ة يراهه اق ى٠هئ إن هو  

و راشما ابالله1ء اق٠ ى٠ء؛ ات٠ افا .اق الله ملرائه وطاًابا ذىااةهدة ■/;{.; عيا1ادو ب احل*ة 

ح ت وأ أ٠ار؛ و ا ء ي ا م Овде имамо још један необичан натпис који у преводу гласи:„Покојни, милости божје потребни, Абдул Гафур, син Хзр бегов и Мехмед Хатен бег који je син Иса беі'ов — Бог нека му буде милостив и нека га удостоји paja! Овај камен постави његова супруга по својој иници- јативи ради Бога и његове милости. Мехмед бег, син Иса бегове Кйери — Бог нека обојици .украси гроб и нека им обојици да pajcKO HaceÆe! у почетку месеца зилкаде 924.33.4. Уد  близини овога гроба на једној раскошној гробници налик на ста- рински саркофаг, украшен разним орнаментима, налази се мермерни белегчетвр- тастог облика и на њему овај натпис исписан са све четири стране његове :
لةفور١وب رمحة الى المحتاج ةةور1ا المردوم اشهل تد فاحته

بи له هءذرالله يالةةوو٩ء ب لواء ( و ك ن اق الالتة'؛ل ا

ع- و فاحته : ي ه ق ب ل ا : . ء ؤ ا  دصاف اوادط ق الواحب ،جة, ا
Taj натпис у преводу гласи :„Божје милости потребни, П0К0ЈНءرذالتيوية من ذه تعسا و سايف و نهص فاتحه И , од грехова опроштени, власник (сахиб) скопског округа(лива) Сулејман бег, син Абдул Гафура, пресели се на онај свет—  Бог нека прости шега и све правоверне! Ово се догодило у -средини месеца шабана, хицриске године 969"34>5' Fr. Batlnger, Tevarih-؛-âl Osman. 52 147«.

.У почетку месеца априла 1538. ». Око 21 априла 1562 године ءء
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гробље у дворишту задужбине Аише Хатун, у текији званој Исмаил Хаки, скоро сасвим je уништено, као што je у опште пропала и цела та муслиманска задужбина. За време мога к-ратког боравка у Скопљу, у месецу новембру 1931 год., ja сам у TOM гробљу пронашао три надгробна камена, дубоко у земљу заривена, три члана породице ИсхаковиЬа и то: гроб ΓΟ- спође Аише, ктитора текије, у којој je живео и радио славни исламски писац 17 века, Исмаил Хаки и гробове два њена брата Мустафе и Ахмета. Над- гробни белези су им од месног белог мрамора сасвим скромних димензија. Само онај Аишин има нешто украса на врху: Израђена je доста интере- сантно оновремена женска, „капа, врста отоза налик на тијару. Од чега су помрли ови Потомци Иса бега ИсхаковиЬа, не знамо. Пада у очи да су сва три гроба из исте године. Ja  hy овде натписе са поменутих белега саопштити, дајући поред њихових турских текстова и српски превод:
ضه ١٠٩٣  i ع طإد.ه وه'ي’اار"  .т.ј. Покојна Аиша Хаџи Мухамедова. Године 109335ادا

·<.:_ ٠، ١ ٠ ٩٣  і .т.ј. Покојни Мустафа син Хаџи Мухамедов. Године 1093ادح ن ظق١معل وم ؛':“إر.ا 
ج ن اج؛ل المرهوم دا т.ј. Покојни Ахмед син Хауи Мухамедов. Године 1093.У генеалошку таблицу Kت ١ ٠ ٩٣ ض ا yhe Исаковића, којује  из поменуте наше расправе у целини пренео ф . Бабингер у CBoj чланак о „Туракан бегу", на основу ових натписа сад се могу додати: једноме од Исиних синова, великом или малом Мехмеду, онај сеид и шехид Бали бег К 0ЈИ je без сумње на војсци негде погинуо. у овим се натписима помише Мехмед Хатен бег, син Иса бегов. Не може се знати je ли то један од досад познатих синова Исиних, или се јавља неки трећи његов син под истим именом, чија je кћи, можда, била жена тога Абдул Гафура, сина Хзр бегова. и Сагир . Мухамед je, као што се види из последша три надгробна натписа, био хација и поред кћери Аише, сад се види, имао je и два сина Мустафу и Ахмеда. На послетку ПО" јављују се и унуци по кЬери Мехмед бега, Иса бегова сина. Сулејман бег син Абдул Гафура, санцак бег скопски, вероватно je, по матери, потомак Иса бегових синова.

Гл. ЕлезовЛ

RÉSUM É.Dans cet article M. Elésovitch revient de nouveaux sur les origines d' 
beg, deuxième gouverneur de Skoplié. С' est en quelque sorte une réponse à 1’ article de M. le docteur Fr. Babinger, professeur à 1' Université de Berlin, publié dans 1’ Enzyklopädie des Islams(IV Band, P . 950-951).M. Elésovitch apprécie 1' affirmation du prof. Babinger, qui soutient dans l ' article précité, qu' Ishak beg fut frère de le gouverneur turc dela Tessalie, et que tous les deux étaient fils de le premiersandjak beg de Skoplié.M. Elésovitch considère, que 1' éminent professeur M . Babinger П' a pas pris en considération certains faits qui pourraieut ébranler et même réfuter cette affir. mation. Tout d'abord, M . Elésovitch trouve qu’ il est de première importance.55 1681 или 1682. 

٥٠ 1δ§1 или 1632.



10Гласник Скопског Научног д р а т в а168pour que ia thèse de M . Babinger puisse être soutenue, d’ expliquer la lettre d ' Issa beg, le fils d'Ishak beg, adressée à la république de Raguse, et dans quelle lettre désigne 1' herzeg comme son frère, et son voisin, le vofvoda Petar, comme son neveux.De même M. Elésovitch fait rémarquer qu' il П' est point sans importance, pour la thèse de M . Babidger, la constation du fait qu’ à partir d' Ishak beg -  et lui y compris -  aucun des descendants connus de cette famille ne signale point de parenté avec Pacha Yiguite beg, et encore moins avec Turakhân beg. 11 est difficile à expliquer ce silence de la postérité, — contre la coutume du temps, -  et surtout le silence sur un aïeul comme Pacha Yiguite beg, dont elle П' aurait qu' â S' enorgueillir.A la fin de son article M . Elésovitch publie quelques épitaphes trouvées sur les pierres tombales de certains membres de cette fameuse famille d’ Ishak beg, qu' il a découvertes à Skoplié dans le cimetière de la mosquée d’ Ishak beg et dans la cour du téqué d’ Aïcha Hatun.Avec cette publication des documents ,jusqu' ici inédits, M. Elésovitch a ajouté encore quelques noms nouveaux au tableaux généalogique de la famille d' Ishak beg.


