
СУЗИ ЧЕЛЕБИ и з  ПРИЗРЕНА ТУРСКИ ПЕСНИК.ИСТОРИК
ХѴ-ХѴІ ВЕКА

ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ

Историска литература Османлија сиромашна je производима савременика, 
који би, нам сачували историске детаље о постепеном продирању Турака у 
другој поли XV В. и њихову освајању земаља југоисточне Европе, насе- 
љених од Југословена.

Ако погледамо исцрпиву радњу д-р ф. Бабингера Die Geschichte der 
Osmanen u. ihre Werke, Leipzig, 1927,1 видећемо؟ да су само двојица од ca- 
времених турских историка Себаи и Сузи Челеби специално описали дога- 
ђаје тако судбоносне.за сло'венски Балкан.з Први од ЊИХ Себаи X 
Челеби, родом из Дринопоља, опевао je у 5.000 бејтова (дистиха) босанске 
походе великог везира Коуа Дауд Паше'١ (умро 904— 1498); други Сузи Че- 
леби, родом из Призрена, опевао je у 15.000 дистиха бојеве и јунаштва Гази 
Али Бега Михал-оглу, знаменитог турског војсковође и јунака, злогласног и 
кобног уисторији југословенског народа.

Joui пре неколико година, у доба излажења поменуте Бабингерове 
књиге, дела обојице ових песника сматрана су за изгубљена и без трага 
пропала за науку. Тек 1929, готово у исто доба Југославенска Академија у 
Загребу и Preussische Staatsbibliothek у Берлину добиле су за своје оријен- 
талне збирке фрагменте великог дела Сузи-Челебијина. Загребачки фрагменат 
налази се у исламској збир.ци Југославенске Академије под бројем 535/1, а 
берлински у Preu.ssische Staatsbibliotliek Ms. or. qu -  1468. Осим тога Jyro- 
славенска Академија je наручила за своју збирку фотокопију берлинског 
рукописа, Koja je ушла"у загребачку исламску збирку под бројем 1131.5

Приступивши πομ'ηομ изучавању та два фрагмента« и приправљајући 
научно издаше шихова текста и превода, зажелио сам, природно, раширити 
по могуЬности, оскудне биографске вести, којима je до сад располагала 
наука о њихову одличном аутору,? — толико важной за југословенску исто- 
рију. С јесени 1930-е пошао сам нар.очито у ту сврху у призрен, завичај 
Сузин, да на месту потражим тачније податке.

Имао сам cpehy. у  Призрену сам нашао мечет, К0ЈИ je саградио наш 
песник и К0ЈИ и данас нос'и име „Сузин“ или „Созин“ мечет и у шеговој

1 Наводим га кратицом GOW.
2 Вида GOW, 34.
3 Но и други каснији турски историци обично говоре о тим догађајима (напр. о освојењу 

Босне) врло крат'ко и у најопћенитијим цртама, очито ради недостатка података.
4 Испореди Encyclopédie de 1’ Islam (одсада E. I.) I, 9 3 ج٠  Leiden 1913.
5 Загребачки фрагменат наводиЬукао Z , а берлински као В.
6 Берлински фрагменат броји 1688 бејтова, а Загребачки 217 (од укупнога броја_ ا3.ه0ه ).
7 Исп. GOW 4ة  и Hamirier, Gesch. d. Osman. Dichtkunst, Pèsth, 1936, CB. 1, 246. Obo 

дело наводим одСада као GOD.
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близини опазио сам турбе, на пола развалэено, и у шему песников гроб. 
С доста муке прочитао сам у пола излизани натпис.

Упознавши се с имамом Сузина мечета хафизом Кемал ефендијом, по 
шеговој лубазности, могао сам код шега прегледати вакуф-наму песникову, 
а исто тако и неколико службених неправа, додуше, из XVII и XVIII В,, из- 
даних у Цариграду, којима се потврфују Сузину мечету права на земље, 
Koje му je оставио песник у вакуф. Из тих докумената разабрао сам и право 
име песниково, К0ЈИ je досад науци био познат само по своме песничком 
махласу (псевдониму).

Морам признати да ме je хафиз Кемал ефендија испрва примио врло 
неповерљиво. — Он ми je, истина, показао турбе и гроб песников, али je 
одлучно порицао да би у њега било икаквих докумената, К0ЈИ би се тицали 
песника или његове успомене. Тек трейи или четврти дан познанства донео 
ми je и показао поменуте исправе, увијене у свилу. Може бити да би се та 
шегова неприступачност и опрез дао разјаснити његовом бојазни за даљу 
судбину вакуфских земаља. у  сваком случају није могло бити ни говора о 
томе да би он продао или поклонио Исправе, на којима се оснивају права 
мечета на његове земље.

Промену у владању имама према мени тумачи؟ мојим пијететом Сузиној 
успомени и тиме што сам му исприповедао 0  СВ0ЈИМ радовима на издању 
дела Сузина, 0 коме честити ефендија није ншпта знао.

Мевлана Мухаммед ефенди ибн Махмуд ибн Абдуллах који je касније 
себи наденуо песнички махлас „Сузи" и који je до сада у турској истори- 
ографији био познат под именом Сузи-Челебиб родио се у Призрену (турски 
Персерин) сада у Вардарској бановини. Град призрен сматрали су Турци у 
старо доба као „песничко врело", као што се Приштина сматрала за „пи- 
сарско преноЬиште“ .э — Много песника познатих, а још више непознатих, 
угледало je први пут свет у томе граду. Историк турске поезије Ашик 
Мехмед Челеби бин Али, који се јамачпо такођер родио у Призрену год. 
925— ا518ا  а умро и сахрашен г. 979 — 1572, приповеда у своме делу Tezkl. 
ret-uš Siiara да je за његова времена ходала по турској анегдота, по којој je 
сваки отац у Призрену, кад би му се родио син, ٠ заједно с именом давао 
детету и шегов будучи махлас.10 Дакако ова 'анегдота тиче се нешто касније 
епохе. — ؛Сузи Челебија био je по CBoj прилици један од првих веЬих пес- 
ника града Призрена, К 0ЈИ су отворили низ читаве плејаде турских песника, 
К 0ЈИ су изашли из шихове школе. Суза по месној предаји, имао je брата 
Рамадан ефендију, такођер песника, који je имао махлас Нехари, то јест 
„Белодани", „Светли као дан".

О времену Сузина рођења, , његовом пореклу и народности немамо, 
на жалост, никаквих директних сведочанства и можемо само нагађати, осла- 
њајући се Koje на његово песничко дело, Koje на предају и успорефиваше 
историских чишеница.

Град Призрен узели су Турци 20 јуна 1455.11 Ако су родители Сузини 8 9 10 11

8 Сузи Од персијског глагола „suchten" жећи, палити, императив „SUZ“ (значи жарки, го- 
рући, пламенити, К0ЈИ гори од ‘aSqa (страствене љубави к Богу). Што се тиче речи „Челеби", 
ова се употребљавала од XI до XVI века као титула или звање особа кнежевскога рода, знаме- 
нитих писаца, виших духовних достојанственика, а особито оних, К0ЈИ су били старешине дер- 
вишк'их редова. Први, К0ЈИ je носио овај наслов, био je Челеби Хусам-уд дин (умро 6 4 3 -1 2 8 4 ) ,  
наследник Џелал-уд дина Румије, у својству врховне главе реда Мевлевијског. Врховне главе 
тог реда носе и данас тај наслов. Пзвор те речи и прво значење није још разјашњено —٠ у 
нашем случају наслов Челебије означује човека образована, одлична, великог песника или 
- .исца؟  Псп. E. ؛  I, 3 - . - .؟52  Пот۶рде за ову реч из српско-хрватског језика видиу RjeCn^ku 
Jug.slavenske Akademije I, 926 s. V. „Челеби", „Челебија" и "Челебић“ . - ٠ Познато je, да е  Po. 
гатица турски зове Челеби-Пазар. Домороци тврде да je ово име Рогатица добила по Евлији 
Челебији, турском путнику и путописцу XVII В.

9 Hammer GOD II, 561.
10 Ib. I. с., Basinger GOW 6 8 -9 .
11 Види B. Р۶ вановића чланак о Призрену у Станојевићевој Нар. Енц. III, 697—8, За.
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били Турци дошљаци, очито je да се песник родио после заузеЬа града.’2 
Но имамо разлога држати' да наш песник није био досе.љеник, него да je 
био домородац, словенског, или тачније српског порекла. За то говори пре 
свега име његова деда Абдуллах (раб Божји). Познато je да су потурчешаци 
у СВ0ЈИМ родословима овим и сличним,-,именима називал'и своје пређе, који 
нису били муслимани) и напуштали шихова хришЬанска имена.

По гроёном натпису, К0ЈИМ Сам прочйтао, Сузи Челебија je умро 931 
— почет. 29 окт. 1524. Призренци казују да je Сузи пао у боју с неверни- 
цима. Неколико километара од,Призрена налази се пеЬина, код Koje je Сузи 
погинуо као шехид. -'Приповедали су ми да су за старог вакта призренски 
муслимани полазили онамо на зијарет и на тај дан читаво место пред стеном 
било je покрито запаљеним свеЬама.

Може ли се из ове предаје извести да Сузи није умро у великој ста- 
рости, пошто je joui имао снаге ићи на džihad против неверника?

у  приступу к своме песничком делу о ghazevatu (газилуку) Али Бега 
Михал оглу Сузи говори -  (В. бејт 148 и 149 фол. 7 Ь ,8—9):

دفدف الى ،> jz. مواود هاندد اى هلى اوغىل مخال
ات ياىن ًاؤا/ىن/ه٠٠جا ايت اىن 4  ј ثتد٠ا ه ءمهوودك٠   

. . . 0  [славном] раздобљу Алибега Михал оглу I о великим догађајима који 
су се догодили за његових газевата, I све што си видно, [Сузи, лично), и 
што си чуо [од других], све кажи, I узвеличај га (Алибега), као сунце, п'ред

васељеном.. . . . . . .
То jecT, Сузи разјашњава да he певати не само догађаје, који су се збивали 
пред његовим очима, него и оно што се догађало пре шегова доласка к Али 
бегу, по речима других особа. На жалост, по сачуваним фрагментима није 
MOryhe разабрати кад je песник дошао у службу к Али бегу и свезао CBOjy 
судбину с његовом. Terminus а quo могли бисмо индиректно нагађати из 
следеЬега бејта : у  почетку свога другог песмотвора, у којем пева іьубавни 
роман Али бега и кЬери некога влашкога [Iflaq] бана по имену Марије 
(Meriem), који се свршио њиховим браком, Сузи опет наглашава (Z. бејт 123 
фол. 5b, 9 и в. бејт 1127 фол. 47a, 1)

٠ؤ٠موا  }.r واهءه دامي )مادق واوى ر أىك روائت
.. .Причао je један веродостојни казивач, који догађаје свагда казује по истини... 
да те љубавне згоде описује по приповедашу другога. Очито ce овај догађај, 
женидба Алибегова, догодио пре доласка Сузина к Али бегу.

Личност Марије није сасвим, јасна. По CBoj прилици она би могла бити 
кЬи Радула, влашкога војводе, љубимца и подручника турског, Kojera je 
Мехмед Фатих поставио на влашки престо (1462— ا3.(1473

HajBeha je прилика да je Сузи дошао на двор Алибегов негде између 
1480 и 1490, joui као млад човек jep, како Ьемо видети, OH je у својој 
песми joiu врли јунак и заносисе се својим коњем и својим мачем.

Што се тиче године рођења Сузина, поред све шене неизвесности можда 
се не Ьемо преварити ако je ставимо између 1455 и 1465.

Сузи je био дервиш мистик и постигао je веројатно виши степен посве- 
ћења. Тим суфијским мистицизмом засиЬено je читаво шегово дело. Хамер га 
назива дервишем тариката (реда) Накшбендијског.14 у  Призрену ja нисам 
нашао потврде за то. у  данашње време нема онде текије тога реда.

Сузи je стекао одлично за оно време образовање. Осим' турског и 
арапског језика владао je савршено и персијским језиком. Где je он могао * 13

)2 По освојењу НОЕИХ области, Турци су обично разделили део земаља воЈницима, К0Ј'И 
су се највише одликовали у бојевима.

13 Види N Jorga, Gesch. des rumän. Volkes I. 341, 346 и 3 4 7 . Gotha, 1905. Одсада на. 
родим оводеяо као GRV. Е. I. II, 480 ставља јамачно погрешно, Радулову смрт у г. 1477,
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стећи таково образованье? Зацело не у Призрену, који je био тек освојен, 
него јамачно у Дринопољу или Цариграду, камо je могао бити послан за 
време девширме (новачења будуЬих јањичара) и где ce одликовао својим 
способностима. Сузи се често позива на дела корифеја исламске мистичке 
књижевности, Koja je, по CBoj прилици, упознао у оригиналу. Персијски ми- 
стици извршили су на њега велик утицај, коме се више није могао отети.

Но, упоредо с тим, он у своме делу испољава погдекад и CBoj вла- 
стити таленат, који његову делу даје неки, да тако кажемо, југословенски 
колорит. И то би могло служити као нека потврда за југословенску при- 
падност Сузину.

Тако, на пример, прелаз Али бега с војском преко Дунава зими г. 1460, 
непосредно уочи боја код Безазиса, где je била разбијена угарска војска 
под Михаилом Силађијем (Свилојевићем),٠5 Сузи описује (В. бејт 858—896 
фол. Зба, ЗбЬ, 37а и 37Ь) врло сликовито и с великим талентом. Он се клања 
пред лепотом и величанством Дунава. Између Али бега и лепотице Дунава 
води се прави дијалог. Дунав нецокоран и кобан за друге, снижава се пред 
неукротивим јунаком Али бегом и говори с ньиме човечјим језиком. у  опису 
Дунава oceha се како песник воли домаЬу реку и поноси се њоме.

У другом песмотвору о љубавним доживЈвајима Али бега и лепе Ma- 
рије joui .се већма пОказује, рекли бисмо, српско порекло и мишљење 
песниково.

Овде он ствара оригиналну, за правоверног мусломана сасвим необичну 
замисао. (в. бејт 1236—1239 и 1257— 1.285, фол. 52a, 52b, 53a и 53b). -  M i- 
рија, ca својом верном другарицом Бану, по приповедању Сузином, долази 
на богослуженье 'У.стари хришЬански манастир. Она улази у цркву да се 
моли Богу и наједном опази на зидовима црквеним слике различних турских 
војсковођа и јунака. у томе манастиру, по Сузиној фантазији, био je обичај, 
да кад се појави у Турака какав велики јунак, калуђери насликају његов 
лик на зиду свога храма. На тај начин у цркви су ce налазиле слике Иса- 
бега Хасанбег-оглу, Бали бега Малкоч-оглу, Ахмед бега Евренос-оглу, Омер 
бега Турахан бег-оглу и на послетку самога Али бега Михал-оглу. Другим 
речима побожни монаси овековечили су на зидовима своје манастирске 'цркве 
главне суборце Мехмеда Фатиха, који су погубили десетке тисуЬа хришЬана 
и хришЬанске цркве палили или претварали у џамије. Марија, видевши слику 
Али бега, безумно се заљуби у њега. — Дакако, све то маштање потребно 
je било песнику'само за то да би разјаснио љубавну свезу између припад- 
ника дваЈу супротних светова.

Ова идеја песникова доиста je необична и интересантна. ХришЬанске 
слике у храмовима правоверним мусломанима нису ништа друго него идоло- 
поклонство, ДОСТОЈНО сваког укора, и нису за друго него да се сатру и 
униште. Но за Сузи овакве слике имају историску вредност. Није ли он 
можда гледао у самом Призрену, Дечанима, ПеЬи, Милешеву, па и по другим 
местима на црквеним зидовима старе слике српских господара, оснивача та- 
М0Ш Њ ИХ задужбина, Koje и данас на гледаоца чине силан дојам својом ве- 
личином и лепотом?

И тако Сузи, 'изван сумње, цртодоксни мусломанин, фанатик, К 0ЈИ je 
горио од ашка к мистичкој љубљеној (džanan), то јест к  Богу, и био готов 
сваки час дати за њ своју главу, допуштау'своме мистиком насиЬеном делу, 
такву необичну за исламске појмове фантазију.16

15 Исп. Hammer GOR I, 481—2 и Βοηΐΐηίί Rerum huiigaricarum Dec. IV, 1, I, 556. Lip- 
siae 1771.

ا6  Занимљиво je испоредити ову песничку версију.Сузијинуосликама турских в.јск.вођа 
у кршћанској цркви са фантасгичким сведочанством п.знатог арапског путника Мухаммеда Ибн 
Батуте (умро 779 =  1377) 0 слици Халифе Алије у кршћанск.ј цркви у Пантикапеји (Керчу на 

.Црном мору). Ево што каже Ибн Батута: „Видио сам цркву, пошао к њ٥ј, нашао y fboj MO- 
наха. На једном зиду цркве видио сам слику Арапина у чалми, опасана мачем и са кОпљем у 
руци. Пред н>им горело je кандило. Рекох монаху : „Каква je то слика"! Он. одговори : „То jC
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Но Сузи није био само дервиш мистик, него и храбар В0ЈНИК попут 
онога дервиша из српске народне песме о БановиЬу Страхињи.17 По cBoj 
прилици, OH je још као младиЬ доспео у ратну дружину Лли бега и затим, 
према својој учености и способностима, постао шегов лични секретар (Katib).

Личност Алибегова. одвише je важна у турској историји и одвише пре- 
судна у историји југословенских земаља, да би je било могуЬе исцрпиво 
приказати у овим белеііікама.18 До сада живот и дела овога знаменитог Boj- 
сковође нису била ДОВОЉНО испитана и обращена ни на Западу ни на Истоку. 
Осим једине мање радње Нузхет Мехмед Паше, мутесарифа Измидск٥г,'9 
К 0ЈИ je написао у славу читаве племеНите породице Михалоглија (Михајло- 
вића) дело Ahval-i Ghazi MichaH. нису ми позната друга дела посвеЬена 
овоме јунаку.

Истина, то се разјашњава недостатком грађе за такву радшу. Сад тек, 
пошто су нађени фрагменти Сузина дела, може се више или маше успешно 
подузети тај посао, К0ЈИ се може потпуно извршити само онда ако се нађе 
гдегод у целини големо Сузино дело.

Западна европска наука, ослањајући се на Хамера,2і досад je држала 
да je Али бег Михал-оглу погинуо г. 1492 код Бељака (Villach) у Корушкој 
од руке или самога врховног заповедника Рудолфа Кевенхилера, или Лео- 
нарда КолониЬа. Наводили су се чак следеЬи детали о Алибеговој смрти:22 
Изгубивши бој и бежеЬи, Али бег je био рашен зрном из пушке у десну 
лопатицу и намах пао с коша. Неки Никола Раубер хтео га je заробити, но 
Али бег je Beh издисао.

Сада, по радши Нузхет Мехмед ПашеЗЗ и по Сузи,24 можемо сматрати 
за извесно да Али бег није пао у боју код Бел,ака, него je умро више од 
петнаест година касније у дубокој старости после г. 913— 1507 у Плевни 
у Бугарској, где je сахрашен у засебном турбету крај мечета, К 0ЈИ je сам 
сазидао.2б Прича о погибији Алибеговој била je јамачно измишљена и расту- 
рена од немачке команде, да би донекле умирила становнике, тероризоване 

.и доведене до очајања, којима je само име Алибегово задавало смртни страх. 
Сличне лажне вести о смрти овога војсковође ходале су и пре међу на- 
родом. Тако неки српски летописац из почетка ХѴІ-ОГ В. бележи :26 да je 
Али бег погинуо од руке Димитрија Јакшића. — Јамачно летописац je имао 
наум у битку код Bezasisa г. 1476.27

Рецимо ипак неколико речи о Али бегу, само колико je потребно да 
осветлимо особу Сузи Челебије, његова верног суборца.

„СвемогуЬи", како га зове Јорга28 Али бег Михал оглу био je у другој 
половини ХѴ-ОГ В. глава и вођа румелијских акинџија,29 нередовне турске 
коњице, с којима je чувао и  ширио северо-западне крајине турског царства. 
Сваке гоцине по неколико пута, у сврху деморализације суседних држава, 
„трчао" je он са хиљадама својих акинција, попут вихра, упадајући неоче- * 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

слика пророка Алије«1 Ja се зачудих његову одговору ! „Сборникъ матеріаловъ, относящихся къ 
исторіи Золотой Орды". В. Тизенгаузенъ, т. Ј, Спб. 1884, XV, стр. 279, „Изъ описанія путе. 
шествія Ибнъ Батуты".

17 Караџић, Српске нар. песме II, 44.
18 Поташе обавијести о  Али бегу да hy у засебној радни, K o jy  спремам за штампу.
19 Нузхет Мехмед Паша сам je био потомак Михалоглија.
20 Цариград, 1315 =  1897, 89, 114 стр. Даље наводим ово дело као AGM.
21 GOR 1, 6 4 1 -2  и E. I. 111,-568-570.
22 Valvasor, Die Ehre -d. Herzogth. Krain, 1877 79, IV, 383-384.
23 AGM, 76 и 78. — Паришка Нар. библиот.. Ancien Fonds turc. J\T٠ 98 f. 72ab и 73a.
24 B. 6ejT 353, CTp. 15, 7.
25 Досад нисам имао прилике да одем у Плевну и да на месту проверим ове податке.
26 Гласник Друштва Србске словесности, V, 110-111, Београд 1853.
27 GOR, 1, 528.
28 GRV, 348.
29 AqindZi — од турског глагола „aqmaq" -  теки, трчати. у  хрватско-српском језику 

, ; и „аканџија“ В. starîne,36 стр, 408, биљ. 8, Zagreb 1913. „A q in “ тур. ٠ хараше, пли.
јешење, провала, у  старом хрватско-српском језику за овакове провале ,био je израз „трчати“ .
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кивано у вароши и села, уништавајући и палећи све што би нашао на путу 
и враЬао се с пленом и тисуЬама хришћанског робља. Саме акинуиЈе нису 
добијале плате, нити су имале лена, него су живели искључиво од пљачке, 
Koja je знала бити тако велика, да je могла претворити сиромаха у бога- 
таша. Јучерашњи скитница и просјак могао je махом постати имуЬан човек. 
Од акинција захтевала се безумна храброст, слепа послушност и спремност 
да сваки час положе главу за веру у јединога Бога.

риј и животне погодности и интереси преплитале су се ту и 
ујед с верским и духовним. Грабеж, убијаше и разбојство, стицање
и обогаћивање служили су у исто време ширењу праве вере и спасењу 
душе. Није за чудо што je акинцилук примамљивао и onajao духове. и  
к Али бегу у његову дивљу и необуздану, често полуголу и босу војскуЗЈ 
притецали су из свега исламског света јунаци и делије, жељни славе и плена, 
али и занешењаци, којима није било стало до земаљскога блага, и К0ЈИ су 
свагда били готови погинути за дин као шехиди'.

Ево како Сузи пева о акинцијама (В. бејт 1371, фол. 57Ь, 1 -2 ):

ff ،٠ ىك ؛ اءل در دروذش ىك ل٠جت م.اءءب زادءدر ،  
اول ألكرى إو 41ا٠ د.ر.لدو  . . . . . .

.. .Један од њих (акинција) син беговски, лепа владања и приличног иметка. 
Други (прост) дервиш, који ce предао В0ЉИ Божјој и примио на се завет

одрицања.
Одасвуд je он (Али бег) побрао к себи ову војску... 

и далЈе (в, бејт 192 фол. 9а, 13):
ذ دو هغ:اد وايه دى  )К: وه مده٠تل ءم ًاغوو ير٠ا  

...И  кад je emirachorsi делио јело (акинцијама),
Обично су седамдесет и два народа узимала учешће код оброка...

И ето у такву разнородну дружину, Koja се одржавала гвозденим 
заптом, ,доспео je Сузи. у  њему самоме ујединила су се оба поменута CBoj- 
ства: и неустрашива храброст и верски з'анос, с пуним презирањем овога 
пропадљивог света.

Сад се он заноси својим мачем и коњем (в., бејт 1050, фол. 44a, 3 и Ζ.5 
бејт 201, фол. 8b, 7):

وار ؛ باد ب١اس  f ًا يه وار صها  Л غ٠ متي مس 4  )

.. .Нема мач.а, што je Moj мач пун насладе !
Нема коња, што je Moj коњ, којему су ноге ветар! . . .

Затим опет уверава себе и своје другове 0 пропадљивости овога света 
(в., бејт 1052—53, фол. 43b, 8—9 и z., бејт 201—302, фол. 8а, 14-15):

ا اكن ز و ه ا مئ د ًاغر ءبر:در ورا دل اى ك ك  مزل ا

ر ر٠د ه٠' ؛ ن 4طو'اا اهالس سن ا ل الك " و د ر ر زبله٠ ًا ىنا و ف ج

.. .Ej, срце, не приањај за гизду (наз) 'Као млада росна ружа, 
та црна je земља твоја последња станица!

Што се дичиш ти атласним шалварама, 
кад (TBOje) тело одлази (на други свет) (завито) у.два аршина беза!...

И у таковим околностима протекао je сав живот Сузин. Борио се 
испрва под самим Али бегом, а по шеговој смрти под његовим сином ^ехмед 30 31

30 Исп. Tevarich-؛ A li Osman од ٧ rudž b. Adila, рукопис Jyr. Академије № 673, л. 40a 
и 40b и рукоп. capajeacKor Музеја № 552, л. 1306.

31 У хрв.-ερπ. „Imraho؛ “ — коњушар. B. RJA III, 826. — у турском народной језику osa 
реч се изговара као „embrochor“ или .emrochor“ .
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бегом, који je по очевој смрти примио заповедништво над акинџијама, и код 
кога je остао у пређашној служби katiba.

О Мехмед бегу сачувале су се врло оскудне вести. Извесно je да je 
Мехмед бег имао учешке 1514 у персијској војни Селима 1.32 ٢ . 1517 био je 
босански намесник,зз а г. 1520 мутесариф на Херцеговини.34 За похода сул. 
тана Сулејмана на Београд г. 1521, Мехмед je био послан са СВ0ЈИМ акин- 
џијама да пустоши Ердељ и Теме- 
шварску жупанију.35 ٢ . 1531/32 био 
je на „немачкој ВОЈНИ...36

Још за живота Али Бета Сузи 
je хтео да овековечи бесмртна дела 
свога старешине, описавши у пес- 
ничкој форми сва шегова јунаштва 
у газевату против неверника. Почео 
je своје дело још за живота јунака, 
а наставио га je и свршио после 
смрти шегове.

Своје дело OH je назвао „Gha- 
zevat пате-і A li beg Michal oghlu“ .

Како смо рекли, ово дело има- 
ло je 15.000 бејтова. Опису тих га- 
зилука Алибегових посветио je Сузи 
Челебија сву другу половицу свога 
живота. За CBoj псевдоним у СВ0ЈИМ 
песничкимделимаЗ’ узео je Мухаммед 
ефендија махлас „Сузи“, К 0ЈИ) како 
смо век споменули, значи жарки, го- 
руки, пламенити, К0ЈИ гори од ашка 
(страствене љубави) к  Богу. -  Taj 
махлас доистаje одговарао његовом 
духовной заносу и мистичким про- 
живлЈавањима.

Не знамо колико je управо Сузи 
остао у служби Мехмед бега Михал 
оглу, но по CBoj прилици није дуго, 
jep га године 1513 находимо век у 
Призрену, ٩амо je ваљда дошао до- 
вршити CBOJ живот.

За дуге службе и безбројне 
aqine у богате kafirske земље, Сузи 
je свакако зна.0 Koje од плена, Koje 
од дарова СВ0ЈИХ штедрих покро- 
витеља саставити иметак.

У Призрену, по примеру свога П0К 0ЈН0Г господара Али бега) за спас 
своје душе Сузи je саградио на обали Бистрице у Иљас-коџа махали доста 
импозантан мечет с високом мунаром, К0ЈИ се до данас добро очувао (сл. 1). 
Испод мечета, са стране баште (сада мезарлука -  гробља) с улазом са јужне 
стране начинио je засебни одељак за муалим-хану, у којој je сам био му- 
алим и учио младеж речи и закону Божјем. Сам je у мечету као имам служио 
и држао ваз (проповедао) и сам je с мунаре сазивао верне на молитву. Ту, 32 33 34 35 36 37

Сузин мечет у Призрену на обали 
Бистрице.

h l

Сл. 1.

32 GOR, I, 716, AGM стр. 72.
33 В. Safvet beg BašagiC Kratka uputa u proSl. Bosn. ٤ Here. Sarajevo, 1900. стр. 25, 26 и 177.
34 AGM стр. 80.
35 GOR, II,. 20 и 4 5 -6 , AGM, стр. 80 и Felix Tauer, Histoire de la campagne du sultan 

Sulejman I contre Belgrad, Praha 1924, стр, 34.
36 AGM стр. 81.
37 Осим osora великог дела Сузи je писао и газеле В, В. стр. 70—80,
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у Призрену, имао je више мурида (ученика), К0ЈИ су били истог с ЊИМ тариката 
(реда) и био je обично називан „Мевлана Сузи" (наш господар Сузи). — Kpaj 
Призрена, на запад од града, имао je велики чифтлук Гражданик (сл. 2).

Да би очувао и обез- 
бедио у будуће мечет и му- 
алим-хану, Koje je био са- 
градио за спас cBOje душе, 
оснивач je наумио увакуфити 
споменуто имање. Султан Се- 
лим I (15121520 ا ) дао je пес- 
нику на Taj посед темлик- 
наму,28 и године 919 — 1513 
Сузи написа своју вакуф- 
наму, KOja се у фрагменту 
сачувала до данас, и KOjy 
наводимо даље у оригинал- 
НОМ тексту и преводу.

Да би Гражданички чиф- 
тлук учинио уноснијим, Сузи 
je, како су ми. приповедали 
призренци, довео за његово 
натапање в'оду из БисТрице 
особитим каналом од неких 
пет километара дужине.

ЖелеЬи по могуЬности уздийи предавања у муалим-хани, а можда и за 
веЬу контролу вакуфске .управе, Сузи je разделио у вакуф-нами по својој 
смрти, службу имама, муалима и 
мујезина међу два лица. Једно he 
од њих ؛ ити муалим и имам, а 
друго муЈезин и заменик у м у -  
алим-хани. Оба та службена лица, 
за награду свога труда добивају 
две треЬине прихода.са гражда- 
ника. ТреЬи део дужни су сваку 
годину употребљавати за поправ- 
ке мечета, муалим-хане и за уз- 
државање имања.

На послетку, за joui B ehy ΚΟΗ- 
тролу над вакуфом, Сузи у својој 
вакуф-нами позива све мумине 
 -рне) Иљас-коцине махале, у ко؟в؛
JOJ се налази мечет, да пазе на т а ч -  
но извршивање закладе (вакуфа).

Прошла су четири века и, 
како ми je саопштио хафиз Кемал 
ефендија, садањи имам мечета', ва- 
куфско завештање испуњава се и 
данас тачно и свето.

Из вакуф-наме види се да je песник имао кЬер Аишу, Kojoj'je даровао 
део свога имања.за 38 39

38 Ради темлик-наме В, Giro Truhelka, HistoriCka podloga agrarnoga pitanja u Bosni, Olasnik
Z Muzeja. XXVII, стр. 53, Sarajevo, 1915. Даље наводиM ca кратицом HPAP.

39 Ha гробљу, недалека од Сузина турбета, налази се гроб с гробним камрном неке 
Аише, Kojy предаја, по речима хафиЗ Кемал. ефендије, држи за Khep пСсникову, Н І  на спо- 
менику je година смрти 1070 — п. 18 септ. 1659.
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Све до своје смрти, Сузи je вршио дужност муалима, имама и мује- 
зина у својој задужбини. Сам je живио у кући недалеко од мечета и ту 
je, по источном обичају, сагра-

Сл. 4. — Сузино турбе на гробљу у Призрену.

дио чесму за јавну употребу, Koja 
се и .данас зове Сузина чесма 
(сл. 3).

Смрт, Koja je песника дуго 
штедела у рату и БОЈнама, нашла 
га je коначно у околини Призре- 
на и OH je „попио смртну чашу" 
г. 931 — п. 29 окт. 1524 у споме- 
нутом окршају.

Главно дело шегова живота, 
труд многих година, нерукотвор- 
ни спомен потомству о јуначким 
делима његова покровитеља и 
вође био je довршен, и песник 
се најзад удостојио оне највише 
epehe, Koja, како je OH певао, Μ.Ο- 
же пасти у део правоверном Boj- 
нику : дао je. CBOjy главу за своју 
мистичку љубавницу (džanan).

Није узалуд пре једнога 
страшног боја песник ставио у 
уста Али бегу речи (В., бејт 968, 
фол. 40Ь, 2):

ك ماياف زه ق اماددر 'يدامل ماد ا مل ايده لمي٠ق ^و
...М и  требамо „džanan“ (мистичку љубу), а што ће нам живот?

Он (живот) je одавна emanet (аманет, поверено имање), предајмо га (њој)
још данас!...

Сузију шехида сахранили су у башти на десетак. петнаест метара од 
његовог мечета, упоредо са Рамадан ефендијом Нехари, такођер турским 
песником, К0ЈИ je умро две године пре њега.4٥ Народна предаја назива Не. 
харија рођеним братом Сузи Челебије, но тко зна je ли та предаја исправна? 
Над једним и другим гробом било je подигнуто просто неугледно турбе у 
облику омање четвороугласте зградице, дугачко око 4,25 м, широко 2,65 м 
и високо 2,25 м, са зидовима дебелим по прилици 0,30 м. Извана густо 
обрасло дрвећем и грмљем, а изнутра сасвим зарасло травом, СТ0ЈИ то турбе 
на гробљу Сузина мечета. време je одавно оборило са турбета кров и про- 
зоре (сл. 4). Косо нагнута, полутрула врата воде унутра, где доиста, као два 
брата,- над гробовима обојице песника стоје два камена ступића висока 0,70 м, 
Koja се мало' шире према врху, али се завршују малим чушем.

На Сузи Челебијином ступцу .може се читати (сл. 5):

ءواواق
م ؤ ر رزرى٠ "وزى املأنور ال

ع ىف ر ب ا ا د  ومالمريت اردى ت
واسة رحة ءب

што би у .преводу, значило по прилици:

40, Исп. GOD. II, 551. На гробу Нехаријину може се прочитати надпис:

م وفات ودع ؤ ر ب و ايه٠ف. -ئة ع٠'ار ىف .رذرش ارى٣' ا ءت;.ف و '
ТО јест даЈе умро г. 929— п. 20 HOB. 1522. — Хамер je криво ставио овог песника у  касвиједОба.؛ ؟
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Он сам je вечан !
Овде почива у Б .гу  мерхум (по- 

којни) Суза из Призрена умро г. 931.
Божје милосрђе нека

je с ЊИМ.
На самом гробу и у ЗИДН0Ј ниши, 

чело гроба, стоје два свеЬшака, на ко- 
јима побоЈкни Призренци муслимани 
ужижу свеће за душу покојникову, али 
и то се догађа све ређе. — Нису више 
она времена и све пада у заборав.

И кад сам упитао старца, К0ЈИ се 
ту десио, једнога од становника Иљас- 
коуине махале, којима je Сузи оставио 
бригу и надзор над шеговом задужби- 
НОМ, зашто се не постарају да прекрију 
турбе, он ми je одговорио: „једанпут 
смо га прекрили, па се опет срушило. 
Сузи-баба Не Не да има наЯсобом 
крова, он xohe да ужива плаво небо!"

Можда je и тако !
Једини Он зна све по истини !
Ниже прилажем тачан текст и при- 

ближан превОд Сузине вЗкуф-наме, к.оја 
се, на жалост, сачувала у млађем фраг- 
ментарном препису, коме недостајуПот- 
^иси ؟ведока и обична судска раСПрава. 
؟ акуф-нама Дели се на дЕа делЗ: на при- 
ступ (introductio) у арапском језику и на 
сам текст (expositio) у турсКом јЕзику

٥٠ 5- -  Сузин гроб у Призрену.

1ء؛ ا1
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اكن مهردن ازى١ثء ف ب و اوويله اوالف ايندء -ل;ذذلق ت;ى٠ض. ومائب ايله ر٠ط ادزى ءايلء  
الذاس اوالف ايندء ثهرى رزرف ا.لىكلك رشط ا_لدوب حس و وءف حمدوددو ايله هام زق

دثر .اداء ردةاله٠ عر٠ ثء:آ٠ و ~جد٠ اوة وق٠اتل .ا /:ارده رم ام تتخه٠سز٠ حمليطده نوحه  
, ى؛رء واندودف اوله ا.:هرف /:دو حنوله ءذاكور اواوب هؤذف و وم»ل امام /ندور ءتا"لدهدر  

ومدال ههتافاويال .كة-باا؛ا؛اف ه5حمىو اواوب .ر خالذى ئملتا'له .ؤذنله و اولوب 'ر عل٠ اذله  
ماب آلدرى حنوال-ف .ررى ئة:اج سزسه٠ اكوزهدوب انزرن. انزاك ؤذف٠ ا؛له اائم غتئق:ح  

اءل جسدك و ر٠مور اونره ماب لو٠ ؤذف٠ ٩١ ام٠ا لوازق واز ر٠٩ا و'سز ج٠غر ٠اوزو
اكوزهدهر انبه ا؛ذد؛لر اكض باولو 'از وعناء ى٠حمله  

ةا4 أ ا م و  f ie الدر رسع ر ومث  قع س؛ة ا

ПРЕВОД СУЗИ-ЧЕЛЕБИЈИНЕ ВАКУФ-НАМЕ 
Месеца Реби-١ЈА Ахира г. 919 (1513 اوالزارالز)

Хвала Богу, који Je Адама створио (од землзе), као првог човека и 
саздао Ису без мушкарца,' К0ЈИ Je дао светлост сунцу и месецу, извадио 
 атру из дрвета, а воду из тврдог камена, К0ЈИ je учинио овај свет местом؟
брига и плача, paj даО за награду онима, К0ЈИ су Му захвалнИ, а.пакао за 
казну неверницима. ٠

(Нека je слава Ономе, К0ЈИ je дао) судбину и 0дредбу,42 створио зе- 
лено и румено, К0ЈИ je саопштио реч победе Муси, ка-д.је за CBoj народ 
молио воду и победу, .те заповедио: „удри штапом по камену". Кад je ударно 
по Његовој заповеди, камен се распукао и вода je протекла.4з

(Нека je хвала Ономе, ко,и) je одликовао Свога милосника, чистога и 
 д свега људства најсавршеније саздано٢а,44 опростио му с'ве погрешке Koje؟
je он пре учинио и Koje би учинио касније, и дао му Havd и Ka٧ser,4s и  реЧе 
му Вишни :46 „Заиста смо ти дали Kavser, те захвалан буди своме ГосПоду 
и приноси жртве qurbana. Заиста онај, који те ненавидИ? остаЬе без пО- 
томства".

(Уз славу и хвалу) ми очитујемо и сведочимо да нема Бога осим Аллаха, 
јединога, који нема друга, К0ЈИ заповеда оно што треба .чинити, 6؛ 
што се несме чинити. Славословље и највиша слава и величање припада 
само Њему, који није материја нити супстанција.4Р

Надаље очитујемо, да je Мухамед Његов слуга и посланик најодабра- 
нији човек, весник (свих) народа, коме ce у част месец расцепи0.49

Божја милост нека je на нашега одабраника и посланика Мухамеда, на 
његов род и часну дружину, децу и његове чисте и крепосне жене, све док 
око може гледати и ухо чути.

(После тога). Кад je Мевлана Сузи, познавши таштину овога света и 
пропадљивост овога мира, а вечност и блаженство будућег живота, приправио 
се за онај свет, (начинио je следеће одредбе): 41 42 43 44 45 46 47 48 49

41 У Оригиналу вакуф-нане свуда СТ0ЈИ, где, треба, tešdid, kesra fetha итд. Али пошто их 
штампарија нема, морао je бити текст штампан без ЊИХ.

42 Ради qada и qadar В. EI, II, 642.
43 В. sura 2, 57.
44 Ради речи: „musavver“ . Исп. sura 53, 24.
45 „Havd-ul Kavser“ ت  nahr Muhammed (sura 108, I). Kavser -  река y џенету или боље 

вододржа, Koja je била ؟оказана Пророку за његова узнесења на небо и Koja му je била одре- 
ђена (в. ut-Tabari, tafsir XXX, 180). То je река, у Koje je корито од рубина и бисера, с.а златним 
Обалама и свим могуЬим у красима. Она припада Мухамеду (В. EI, II, 885).

46 Ово je чит.ава sura 108.
47 То je управљено против непријатеља Мухамедова -  As ibn Vajela, који ce пророка, 

кад су му синови помрли, наругао да je бездетан.
48 Ради „džism" и „džavher" В. EI, I, стр. 1057 и 1080.
49 Псп. sura 54, I. Неки верују да je мухамед расцепио месеи, да посведочи своју науку.
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Његово Величанство Султан Селим, самодржац, осей (Божји) на земљи 
и уточиште свега света, у име своје љубави к великоме Богу и да би угодно 
Свеблагоме Творцу, а једнако и с'нагом своје свеобухватне доброте и бес- 
крајне доброжељности, даровао je Мевлани Сузи темлик-намубо на његов 
чифтлук٢۶ ،٤̂ 0«и^б1,(којему су следеЬегранице): неточна страна ограничена 
са два велика бреста и чаиром Кемаловим, јужна — границама села по 
имену Лика(Liqa)52 и Влаиша53западна — границама села по имену Горича54
и Н а ш и ч р ь  и (најзад) северна страна његова омеђена je јавним путем, који 
долази из града и иде у село по имену Код тога je (ипак) поставио
увет да се сваке године стога  чифтлука шегову спахији има давати у 
ђутуре двеста и педесет акчи,67 KOje делом улазе од шеријатске десетине,б8 
а делом од обичних пореза.59

Мевлана Сузиод своје стране сада je одредио за — закладу,
одређену за побожни. Богу угодни ЦИЛ5 — следеће ставке, Koje припадају 
овоме поседу:

Приходи у нарави од чаира и ораница (тарла).
Испенцебо — порез, који се узима од становника, који живе на овоме 

чифтлуку.
Остале обичајне порезе (rusum-i urfije).
Воденицу од четири витла, Koja се налази у пределима тога поседа, на 

реци, Koja (тече) из града.
Два велика чаира, Koja су један до другога, но између њих тече јаз 

воденице. (Транице тих чаира су следейе): Јужна њихова страна ограничена 
чаиром, К0ЈИ je  он (Сузи) поклонио својој кйери, по имену Аиши, западна 
куйама, KOje се налазе унутар чифтлука, северна јавним путем, К0ЈИ долази 
из града.

Овај вакуф он (Сузи) je уветовао следейим:
(У згради), Kojy je он сам сазидао, горе мечет, а доле muallimchana.fj 

а налази се у граду Призрену, у махали Иљас-Коџа, на обали реке зване 
Бистрица, он сам главой, док ужива благо живота, нек врши дужност имама, 
муалима и мујезина и сам глав؟м добива споменуте приходе од вакуфа. После 
њега имам и муалим постаје једно лице, а мујезин и заменик у муалим-хани 
друго. Оба та лица Д0бив,ају приходе од вакуфа у размеру дЕе трейине. 
При томе имам и мујезин нека заједно надзиру споменути шегов чифтлук и 
од прихода, — према рачуну шихова добитка, — поправљају места, Koja 
требају обнове. Осим тога имам и мујезин нека пригледају, из истог рачуна, 
и за друге потребе чифтлука.

А становници махале у којој се налази мечет, нека 'за вољу Божју, 
с дозволом кади-ефендија све надзиру и надгледају.

А. Олесницки 
Загреб 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Месеца Реби-ул Ахира г. 919.

50 Ради temlik-name или mulk-name види Truhelka НРАР стр 161.
51 В сл. 2.
52 Htije ЧИТЉИВО, на нацрту га нема,
53 Сада Влашгьа.
54 Сада Горица.
55 Сада Н ш ец .
56 Сада Тупец.
57 Ради акча В. НРАР, 141, биљ. 3.
58 Е. НРАР, 165 и EI чланак о тимару стр. 813.
59 Rusum-؛ urfije В. НРАР, 131 и El ؛&. сТр. 813.
60 В. НРАР, 197 и El ibidem.
61 Основна шк.ла.
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RESUM E
S u i  Gelebt de P٢l2۴ê d, poète-historien turc des X V —X V I siècles.

Essai, de sa biographie

Suzi Celebi de Prizrend est le seul historien turc qui nous a conservé dans 
son oeuvre poétique, nommé „Ghazevat-name-i AH beg Michal-oghlu“ les détails 
précieux de la lutte des Yougoslaves contre l'islam militant turc de la seconde 
moitié du XV siècle. Cette lutte s'acheva par la conquête turque de la despotie 
serbe de Smederevo, de la Bosnie et de 1’ Herzégovine et prépara le terrain pour 
de nouvelles victoires turques sur les Hongrois.

Joseph de Hammer, qui consacra dans sa „Geschichte „der Osmanischen 
Dichtkunst“ (V. I, P. 246. PCsth, 1836) quelques lignes à Suzi Celebi tut 1’ unique 
source de tous les renseignements que nous possédions jusqu'à présent sur cet 
éminent poète.

On croyait toujours que son oeuvre historique avait été perdue, mais en 1929 
deux institutions de science: 1' Académie Yougoslave des sciences et des beaux 
arts'à Zagreb et la Preussische Staatsbibliothek à Berlin acquirent presque en 
même temps chacune un fragment de cette oeuvre.

Nous étant intéressés à 1'étude de ces fragments et préparant'leur édition 
nous entreprîmes en 1930 un voyage spécial au pays natal de Suzi dans l ’espoir 
d' y recueillir des 'détails qui nous manquaient sur la vie du poète.

A Prizrend se trouve la mosquée qui fut érigée par Suzi. Elle est parfaitement 
conservée et la population de la ville de Prizrend la nomme jusqu' à présent „la 
mosquée de Suzi“ . A quelques pas de la mosquée, au cimetière musulman nous 
avons eu la chance de découvrir le turbe (chapelle sépulcrale) à demi ruiné, 
sans toit, sans porte ni fenêtres, qui renferme la tombe de Suzi, toute couverte 
de hautes herbes. L’ imam de la mosquée nous a montré quelques documents 
se rapportant à Suzi, entre autres un fr'agment de sa vaqfija, dont nous publions ici 
le texte et la traduction.62 De ces docunrents nous avons pu connaître enfin le 
vrai nom du poète, car jusqu’à présent on ignorait quel était le nom du per- 
sonnage qui se cachait sous le pseudonyme (machlas) de ' Suzi. 11 s'appelait 
Muhammed efendi ibn Mahmud ibn Abdallah.

Nous ne savons pas la date exacte de sa naissance, comme nous ne con. 
naissons pas non plus ni son origine, ni sa nationalité. Toutefois nous pouvons 
supposer qu’il était d’ origine slave ou plus exactement d’origine serbe, comme 
le ferait croire le nom de son grand père Abdallah (serviteur de Dieu). 11 est 
connu, qu'il était de coutume chez les renégats de cacher ainsi dans leur géné- 
alogie musulmane les noms de leur aïeux chrétiens.

Suzi Celebi" fut le secrétaire (katib) d’A li beg Michal oghlu, le grand capitaine 
turc d’une bravoure légendaire, commandant des aqind^is-légêre cavalerie turque 
à la tête desquels il fit de nombreuses incursions dans les pays ennemis, incur- 
sions fameuses par leur audace, ainsi que par leurs horribles conséquences San- 
glantes. Suzi fut de la plupart de ces expéditions où il risqua toujours sa tete 
en derviche exalté par son amour mystique (aSq) de Dieu.

On croyait jusqu'à présent qu’ Ali beg Michal-oghlu tomba mort à la ba- 
taille de Vilach (Carinthie) en 1492. Maintenant après une étude minutieuse de 
l ’oeuvre de Suzi ainsi que d’autres sources turques nous pouvons avancer qu' 
Ali beg Michal oghlu est mort plus de quinze ans plus tard (après 1' année 1507) à 
Plevna (Bulgarie) et fut enterré dans unturbé spécial à proximité de la mosquée 
érigée par lui.

Après la mort de son patron Suzi passa au service de son fils Mehmed beg, 
et immortalisa dans un grand ouvrage poétique de 15.000 distiques le nom de 62

62 Nous tenons à signaler que dans la reproduction des textes arabe et turc de la vaqfija de 
Suzi, nous avons été obligés de renoncer à l ’emploi de certains signes (teSdid, hemza, kesra, 
fetha etc.), car l ’imprimerie n’ en dispose pas.

6
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son ancien capitaine. La vaillance, le héroïsme musulman, le renoncement aux 
attaches charnelles, le détachement des biens périssables, le mépris du destin 
illusoire et le tanatisme de 1و  mort pour la bien aimée mystique, (dZanan), voilà 
le thème que célébra Suzi Celebi dans sa poésie.

Pour fin ir ses jours Suzi revint dans sa ville natale où, non loin de Prizrend, 
il possédait un grand bien nommé Ghraždanik.

Pour sauver son âme et pour expier ses péchés Suzi érigea à Prisrend la 
mosquée mentionnée et une école (muallim-chane). Pour subvenir aux frais de 
leur entretien il leur légua le bien GhraZdanik. Ce legs pieux fut établi par une 
vaqfija faite en 1513. Jusqu' à la mort Suzi remplit les fonctions d'imam et'de 
muezzin dans sa mosquée et celles de muallim de son école.

Il est mort en 1524, tombé, selon une tradition locale, dans une rencontre 
avec les infidèles qui eut lieu aux environs de Prizrend. Il fut enterré, comme 
nous l'avons dit plus haut, dans un turbé près de la tombe d'un autre poète 
turc. Ramadan efendi Nehari, (V. Hammer о. с. V. Il, 551), mort en 1522 et qui 
fut, d’après la tradition, son frère.

Sur la pierre sépulcrale nous avons pu déchiffrer l'épitaphe dont la traduction 
est suivante:

Lui seul est éternel!
Ici repose en Dieu Suzi de Prizrend, mort en l'an 931.
Que la très grande miséricorde divine Suit avec lu i!


