
др Авдо Сућес1tа 

ПРИЛИКЕ У БОСНИ ПРИЈЕ И ПОСЛИЈЕ ОСВАЈАЊА САРАЈЕВА 

ОД СТРАНЕ ПРИНЦА ЕУГЕНА САВОЈСКОГ 

(према домаhим и османско-турским изоорима)"') 

О прИ\Ликама у Босни у вријеме -о к-оме је у на<:лову овоr рада 
ријеч сачували су се ва.жни подаци у османско-турским д-окумент.1!1-

ма из тоr времена, као и у домаћим хроникама и љетописима..l) Из

вјестан број података налази се у сачуваним фрагментима сиџила 

кадије из Јајца (1692-1694),:2 затИ!If у једНIОМ· тзв. saky сиџилу из 

nосљедњих деценија XVII СТ()љеhа, кој:и се налази у Гаrзи Хусрев

беговој библи-отеци у Сарајеву,3) а нај.више података садржи један 

Кодекс (Зборник исправа} који се налази у библиотеци Ti.irk Tarih 
Kurtlmu у Анкари.4) На тај изоор први је у науци скренуо пажњу 

•) Реф~ат на њемачком језику nрочитан на Међународном научном 
скуnу османиста (Cl:E:.PO Colloque 1983) у Бечу (сеnтембЗЈр :I0--30), у nоводу 
тристооодишњице оnсЭ~де Беча (1683). 

Ј) Ј ел е н и h Ј.: Љетоnис фра Николе Лашва'Н.и'Н.а, Гла1Шик Зе
маљског музеја у Сарајеву (ГЗМ) за год'ИНУ 1914/1915, Сарајево 1916. 
Ново издање Фра Николе Лашва'Н.t~'Н.а, Љетопис, ИРО »Веселин Мас
леш.:t«, Сарајево 1981; С т о ј а н о в и h Љ.: Срnски р~с.яови и .яeтonttcu, 
Гласн..1.к СУД, књ. 53, Веоi1Рад 1883. 

~) т р у х е л •К а Ћ.: Пабирци из јед'Н.о~ јаја'Чх:оz сиvи.яа, ГЗМ, ХХХ, 
Сс1рајевс, 1918, стр. 157-176. 

~) Сакј сици.я бр. 131 у Гази Хусребе~овој библиотеци у са: 
рајеоу (ГХБб). Пода11ке из тог сиџила користио је у свом .раду С о к о
.11 о в и h. 0.: При.яике у Бос'Н.и noд'l<paj XVII стољеl'<а (npИ111or 11рађи за 
nоsијест Босне tи Херцеговине), Сарајево 1943. . 

•) Фотокоrrије и пријевод т.ог .из-вора .на српскохрватски јез-ик 
надазе се у А'Ка:демији iНау.ка и уМiје'l\Ности БИ'Х (АНУВиХ). Нај!Виwе га 
је до сада у својим рЗ/ДовИIМа 'Користио А .я и ј а Б е ј т и Ji.: Пјес'Н.и'IС 
Cauttт Адаудди'Н. Ужи:чаки'Н. као сарајевски кадија и боса'Н.ски .11.уп.яа 
(А<Нали ГХБб, IQЬ. И--iiii, Сарајево 1974, c'l'p. 3-20); Из Др'Н.иш.яиј~~"а 
Збор'Н.ика босапских .АI.е.АЮрија.яа 1672-1719 (Анали ГХБб, књ. IV Capa
jet~o 1970, с11р. 177-186); СарајЈFИја Абдулах Др'Н.иШ.яt~ја и ње~ов Збор'Н.ик 
босапсх:их .AI.e..w.opuja.яa 1672-1719 (Радови АНУБиХ, књ. LX, Одје.љење 
друштве:них нау.ка, књ. 19, Сарајево 1977, стр. 201-241); Средњевјековки 
~рад Х:одидјед био је ка Вратпику у Сарајеву (Радови АНУБиХ, књ. 
r .xrv, Одјељење дРУUIТВеiНИХ 'Наука, књ. 20, Сарајево 1979, стр. 107-148). 
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Халил Иналцик: у своме раду »Saray Bosna ~eriye Sicillerine gore 
Viyana bozgunundan sonraki harb yillarinda Bosna«.:;) Иналцих је у 

овом раду објавио најiКарактеристичније детаље Iшји пружају ЈЮТ

ресну слwку једног стања у коме се нашло становништво Босне пос

лије поробљавања и спа..љивања Сарајева од стране принца Еугена 
Савојског (1697). Иналцик се није освр1·ао на поријекЈю и природу 
споменутог историј·сК'Оr изв·ора. То је прије неколико година учинио 

Алија Бејтић у својој расnрави »Сарајлија Абдулах ДрнишлИЈја и 

његов зборник босанских меморијала 1672-1719«.6) МинуцИ'Озном 

анализом ·Ов•ог рукопи.са, Бејтић је утврдио да то није кадијски си

џил КЭЈНЮ се до тада погрешно· мислил•о, веh да је ријеч о једном 

КО'дексу који највећим диј.елом са~држи мем.оријалне исправе ·· {арз, 

арзухал, wлам и др.) из Босне, које је сакупио, а неке и лично пи
сао, учени Сарајлија Абдула.х Дрнишлија, који је у то врИјеме обав
љао разне функције, а најчешће је бИЈО мудерис, кадиј'а, м.уфетиш 

и др. у Босни. 

Босански пашалук је већ од свог постанка (1 5fl0) им.а·о карактер 

крајине (:cepxall'). Као та·КВОМ њему је било намјењено посебно мrјес
ТО у Царству. Скоро сво његово одрасло мушк-о становништво, на 

оваЈј или G'Нај начин, било је ангажовано у војним акцијам·а Ос
манли.ја.7) Босна је давала и највећи брО'ј граничара и чланова nр

ђаiн:ких посада у Мађарској, Славонији, Лищи и Далмацији. Евлија 
Челебија у својој Seyahatnami биљежи да се » чак сви ратници на 

крајини (серхат) еја.лета Будима. Егре, Кањиже и Босне у свих се

дам стоrгина и шесдесет пограничних тврђава регрутују иа серхата 

БО'Сне. Они дан-ноћ воде бојеве, чаркања, ратове и битке с неприј·а

тељима на све стране<<.8) Сигурно је, према томе, да је у похюду Кара 

Мустафа-паше на Беч учество·ва·о велики број Босанаца, као спа

хије, јањичари, секбани и др. Многи су под Бечом изгинули, или били 
заробљени, а још веhим страдањима изложени у жестоко-ј офанзи

ви савезника у год'инаМ'а nослије rюраза Турака под БеЧ'Ом. Иако 

савезници у својој офанзИЈВ'И НИ'Су ИМ'али онакве сјајiНе успјехе према 

Босни као у Србији, Македонији, Косову и др., њихов nритисак се oc
jeh.ao и у Босни, и то на свим њеним границама,11) а његова је те
жина постај•ал'а тим веh.а што је такnом офа·нзивом савезника Босна 

б.иуrа опкољена са свих страна и такореhи одсјечена од Истамбула. 

6) I n а l с i k Н.: Sary Boona Jeriye siciUerine gбre Viyana bozgи
nщtdan sonraki hатЬ yitlarinda Bosna, Ta·t·ih ·vesi•kaJa.гi, Sayi: 9, CiЪt bl, 
str. 178·-·-187, Sayi: 11, СШ. Ы, str. 372-384. 

~) Упор. Б е ј т и ћ. А.: Сарајлија Абдлуах Др-н,ишлија . .. , C'I1J). 

202-20:5. . 
;) Опширн.ије о · томе 'вищ.' С у h е с к а А.: Ajauu (прилог изучава

њу локалне власти у наш.им земљама за вријеме ТУ'ра.ка), Научио друш
rво БиЛ., Сарајево 1965, C'I1p. 181-222; В а с и h М.: Мартолоси у jyzo
cлoвencr.и..lt зе..~tља.Аtа nод турско.Аt владави'IW.Аt, Сарајево 1967. 

· ы) Е в л и ј а Ч е Jt е б и, Пy'ltmиc (одломци о јутословенс·К'ИМ зем-

љама, превод увод и коментаЈр !На'П'Исао Х. IllaбaiН!oвиh), Свјемост, Са-
раје13о 1967, 'C'I1P· 122. , 

· •) Ynqp. Б а ш а z и h С.: Кратка уnута у nрошлост. БиХ, Сара
јС'во 1900, стр. 79--88; П ре л о z М.: Повијест Бос-н,е у доба ос..~tа-н,ли;ске 
владе, I д.и•о (1463-1-739), C'I1J). 103-115. · 
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Тиме је њено становништво било потnуно препуштено само себи -
да се само брани, снабдијева и одрЖ"Э.ва голи ЖИВ'ОIГ. Та околност, за
тим чињеница да. је највећи број борбеног људства из Босне страдао 

на пространим ратиштима у Мађарској, Славонији, Далмацији, Ср

бији и др., као и чињеница да је неколико година прије продора Са

војоК'Ог у Сарајево у Босни харала суша, глад и куга, чему су се при

дружили разбојништва. и немилосрдна пљачка од стране хајду

ка,tО) t'Та.вили су становништво Босне пред најтеже искушење у ње

rовој историји. Потре:сну слику тога стања снажно је изразио до
маћи љетописац Лашванин. Описујући прилИIКе у Босни у 1690-ој 

години, Лашванин, између остало·г, наводи да у вријеме када је 

Босном упра.вљао везир Хусејин-паша (1687/90) помори огањ (вру

Ћица, грозница) у прољеће људе горе не11о куга, затим исте године 
паде снијег и мраз на жито и тада настаде глад какву до тада нико 

није за.памти-о, те помрије много народа од глади. У исто вријеме, 

много је народа бјежало пред царском војском од Саве, наводи даље 

ЛашваНИR, те куд rод би се наишла .лежаху мртваци, које нико није 

имао да закопава, а људи су јели ресу љескову, июру од дрвета, ви

нову лозу, псе и мачке, у Сара.јеву изједоше дјеца мртву :матер, у 

Бањалуци кога би год објесили по ноhи би га гладни људи ИIЗјели. 

У исто вријеме паша је сјекао и вјеша·(} ускоке и рају, кога би год 

пред њега довели. И те би људи мртваце све пој.ели.11) Сличне по

датке о стра'Ш1iим приликама у Босни у то доба. забиљељ."Или су и 
неки: други савременици. Тако је један Дубровчанин записао да · у 

Сарајеву и К<ањицу влада неза.памhена глад, да. су људи збо·г глади 

побили и појели све псе, да је у Сарајеву објешен један човјек, а 

по ноћи леш скинут и поједен.12) Један други домаhи љетописац 
наводи Д'd те године једоше људи пасје месо, ~оњско и људско.tЗ} 

Сличну сли.ку о тешким приликама у Босни тога времена на
лазимо и у османсК'о-турским изворима, на првом мјесту у предс
та·вкама (арз, махзар, илам) из Босне, које се налазе у Зборнику бо
сансюrх мем<аријала Абдулаха Дрнишлије. У том погледу су наро

чито ва~ше представке и извјештаји који· су слати у вријеме када 

су Босном управљали везири: Приштинали Топал Хусејин-паша 

(1687/90), Арап Гирли Џафер-паша (169(}/91), Корчали Мехмед-паша 
(1691/97), Ш·апчанин (Бугурделенли) Сари Ахмед-паша (1697/98) и др. 
Подаци из тих докумената потпуно се слажу са подацима цитира

них домаћих хроничара и љетописаца. У више таквих пред.станки 

и извјештаја, које су становнИIЦи Сарајева и цијеле Босне утпући
вали султану у деветој и десетој деценији XVII стољећа, са rорчи

ном, болом и неизмјерним страхом истицано је да је вилајет Босну 

непријатељ опколио са свих страна, да. је највећи број касаба и села 

н•Ј Упор. с о к о л о в и ћ., н. д. 3-6, 11-30. 
1') У•пор. Лашва"Н.иn, Љетоnис стр. 164. 
~~ С т а 11. о ј е в и ћ. Г.: Јуzосљове11.ске зе.+tље у .+tљета'Чко-турск1t.+t 

pa·ro/Jtt..sш XVI-XVIII вијека, Бео11рад 1970, стр. 421. 
~~) с т о ј а 11. о в tt h. Љ.: Заnиси н 1iaтnttctt, књ. III, стр. 179-130, 

бр. 5712. 
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попаљен и порушен, њихово становништво у великом броју nоби
јено, или опљ-ачкано, а један број одведен у роnство. Уз то, већ неко

лико година, почев од 1690. земља је захваћена сушом и неродицом. 
Услијед тога је завладала невиђена глад и сиромаurrво, па с:у многи 

прис'Иљени да једу свакојаке лешине и друге нечисте ствари. Веhи 

број бораца из свих друштвених слојев·а муслиманског становништва 

у рату, који се одуљио, изгинуо је, а многи су помрли -од куге и гла

ди, тако да у Босни нема више људ:и способних за борбу.14) 

Опустошеност земље, десетковање њеног за борбу способног 
становништва, ка-о и стални притисак хришћанске савезничке војс

ке на главне стратешке пунктове на непосредним границама Босне 

(Бихаh, Габела, Ливно, Брод, Зворник) улива..nи су страх и неспо

к.ојство цјел·окупном, нарочито муслим·анском становништву Басне. 

У првих неколико година трајања великог рата, тачније негдје до 

1690, Босанци су показали велику пожртвованост у физичком Ј·1 

материјалном ангажовању на свим фронтови:ма и у свим борбама 

које су вођене послије nораза Турака под БеЧ·ом. Те као и неколико 
наредних година, у вријеме када је у Босни био намјесник Топзл 

Хусејин-паша, учињен је изгледа посљедњи велики напор у моби

лизацији људства и маiГеријалних средстава, за пружање отпора на

падачима непосредно на гра:ницам·а Босне (Зворник, Нови и др),1 5) 

при чему су споменути везир и његови службенипи чинили разли

чите злоупотребе и насиље према цјелокупном домаhем становништ

ву. То сазнщјеМIО из једног фермана издатоr 1690. године, који је за-· 
биљежен у споменутом saky sidzilu, а к-оји је издм на основу жалбе 
(махзар) становника Сарајева. У том ферману, између осталог, стоји 

да је након urгo је у Сарајево стигао везир Хусејин-паша, сарајевс

ки мутеселим Џафер убрао од ста~ювништва сарајевског кадилука 

тридесет кеса акчи, а · од самог града Ca.pajena под називом >>seymen 
akce« сваког мјесеца, осим новца из државне благајне, још петнаест 
јукова (товара), затим од богатиј-их становника 80.000 акчи под на-: 
зивом »zi kudret akce<·, даље око 100.{)00 товара на ИIМе оста.вштине, 
надаље 200.000 грла rоведа итд.16) Наnомињемо да је за вријеме То
пал Хусејин-паше у Босни кован бакрени новац »манrуре«, а то је, 
нав·одно, чињено стога да би се у недостатку новца, који није стиrзао 

из Истамбула, обезбјед:иле nлате војницима који су учествова.ли у 

одбрани неких тврђава на границама Босне. За ковање новца· Ху

сејин-паша је конфисковао од становништва највеhи дио бакреног 

посуђа и накита.17) Истовремено је у љегово вријеме, ка•о и у на
редним годинама. недостатак нооца за плаће војницима намириван 

из вг..куфских и малољетнИiЧКИХ готовина, К'Оје су на тај начин ве

ликим дијелом нестале још прије провале Е. Савој.ског у Сарајево, 

1') AHYБttX, Кодекс Абдулаха Дркишлије (тзв. сарајевски сиџил 
И:.! Turk Tahk 1\шгumu Анкара у пријеводу АбдУлаха ПоЛIИмца), стр. 
)2-55. 
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1') Исто, C'llp. 8-10; Л а ш в а к и к, Љетоn1tс, стр. 164. 



што потврђују опет подаци из споменут'и:х докумената који ·.· се на

лазе у Зборнику босанских меморијала А. Дрнишлије.IS) 

Када су ск-оро била исцрпљена сва материјалНа средства, а 
број домаћих бораца способних за ношење оружја опао до најниже 

границе, у условима тешких борби око Габеле, Ливна, Бихаћа и др., 

Босанци једини излаз из те неизмјерне тешке сwтуације вище у стал

ном тражењу хитне помоћи из Истамбула. Сви извјештаји и пред

ставке из Восне, к·оји су слати у Истамбул у годИIНама непосредно 

пред освојење Сарајева од стране Савојског, испуњени су молбама 

за хитну помюћ. Та.ко, нпр. у једнај представци: из 1693. године, бор.:. 
ци из Восне у поводу апасности напа.да непријатеља на Ливно, Би

хаћ и утврђене градаве на ријеци Сави, моле султана да се смилује 
немоћн·D'М становништву (ехали) Босне и најхитније пошаље новча
ну помоћ за мобилизацију левенда, за набаiВку wпова и мун:иЦије! 
јер уколик•о се то не учини постоји на]озбИ'љнија опасност да све 
тврђаве у Босни падну у руке непријатеља, а становништво буд~ 

одведена у ропство. 19) Пошто је И'зложен читав историјат материјал
ног и физичк.ог страдања становништва Восне И' указано на мјере 
које су предузим·ане (међу њиu.'.1:а и разне реквизиције чак и узима

ње вакуфсЈrог новца и новца малољетнИ:ка) за организовање одбране 
Босне, у једној представци из 1695. године стоји да је земља Босна 
опкољена са свих страна, а становништво обузето неизмјерним стра

хом, јер нем•а ни војника (аскер), ни новца, ни муниције ни хране, 
нити било чега што је потребно за борбу и ратовање. Зато, ако не

пријатељ нава·ли, а пом.оћ из Истамбула на вријеме не стигне, ста

новници Босне li.e бити прегажени, а босански вилајет· окупиран,2о) 
И'ТД. • . . 

· У неколико сличних докумената истиче се непосредна опас
ност која пријети самом Сарајеву. Тако, у једној представци: C'l'a:.. 
новништва Сарајева иа 1694. године, моли се султан да пружи по

моћ угроженом Сарај еву, пошто његов·о становништво није . у стању 

да само одбрани град, јер се ранијих година до краја исцрпило сла

њем бораца за О1дбрану Габеле, а осим тога веhи: број лица је помро 

од разних елементарних непогода (суше, глади, куге и др.).21) Још 
јаче упозорење на опаосност од напада на Сарајев-о и:зражено ј.е у 

представци из l69fi. године, такорећи непосредно пред улазак у Са
рајев•о принца Савојског. У тој представци, између .осталог, стоји да 

се становништво (ехали) града Сарајева и његове околине налази у 
великој биједи и веhином је неспособно за борбу. О томе је непри-, 

јатељ на граници добро обавјештен и уколико би навалию . на. град 

.. ~. . ,........ . (' 

~~) АНУБИХ, Кодеu · А: · Др·н,ишљије, c'llp. 56---57, стр. 69-71. О 
проблему вакуфСК'Их го'ЮВина и њ-иховој судбини у Са~ајеву вид. 
С у ћ. е с '/С а А.: Вакуфски '!Средити у Сарајеву (у свијетлу сиџиља capa
jeoc-";oz кадије из ид. 1564/65/66), Год.ишњак Правног фа'Култета у Са
рајезу, 11, СЭЈрајево 1954, стр. 343-378. 

tQ) АНУБИХ, Кодекс А. Др1шш.лије, стр. 23-27; стр:· 44-45, стр. 

52--55, стр. 83--86. 

10* 

~~) Исто, стр. 194-200. 
21) Исто, crp. · 52-55. 
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он би врло лако nаю, јер не би имао ко да се неnријатељу успјешно 

одупре.22) 
. Да су сnоменуте слутње и упооорења Сарајлија били сасвим 

реални и на мјесту показао је и Сав-ојски, који се, пош·ю је изгледа 

био добро обавјештен о приликама у Босни,23) не могавши да освоји 

Бихаh и дРУ'Ге градове на Босанској крај·ини, уnутио долином ријеке 
Босне да разори и опљачка најслабији брањени њен пункт . шехер 

Сарајево, у октобру мјесецу 1697. године. Појединости о том дога

ђају су довољно nознате из литературе, па је непотребно на овом 

мјесту о том гооорити. Задовољиhемо се само /истицаљем опште поз
нате чиљенице да су гренадири Савојtског за кратко вријеме свог 

боравка у Сарајеву nотnуно опљачкали њеrо!В·О становништво, опус

тош:или и зшалили град. У том пожару страдао је и највећи 5рој 
сакралних објеката {џамије, цркве, медресе, текије и др.}.24) У јед
ном иламу упуhеном султану 1697. го·дине из Бо·сне, с т:им у вези, из

међу осталог је записано да је, пошто је у Босни опао број војника 

(аксер) а noмoh није притекла, непријатељ у јако-м саставу стално 
НаЈВаљивао на Босну. Непријатељска армија је била мноrобројна, 

снабдјевена топовима и муницИЈјом, па ј•ој се Босанци нису мQIГли 

одуnријети, усљед чега су пале тврђаве Добој и Маrлај, а из·а. тога 

спаљена паланка Жеnче. Одатле па све до Сараtјева непријатељска 

вој•ска је с обј-е стране свога кретања -оnљачкала и попалила . сва 

села и касабе и на концу освюјила град Сарајево и њега потnуно 

спалила. Један број становника Сарајева у nаници је nобјегао, а 

старце, болесне и изнемогле, жене и дјецу непријатељ је одвео . у 

ропствQ. У току рата, а нароЧ'ито приликом ·освојења Сара1јева из

гинуло је и нестало на хиља;де лица., земља је rюрушена и ооустј-ела, 

а х:рана и све остало опљачкано. Сви становници града Сарајева су 

изједначени, па нема више разлике између богатих: и сиромашни-х. 
Глащ је велwк:а, због чега he веhи број људи морати да и даље јед:т 
лешине.25) 

Убрзо послије приказани:х догађаdа настуnило је међу зараће
ним странама примирје које је, као што је nознато, окончано пот

пи-с:ивањем м:ира у Сремским Карловцима (1699).26) То је Босни и 

њеном напаhеном станС>вништву омогуhило привремени nреда.х .и 

окретаље обнови разрушене и опљачкане земље. Порази које су 
nретрnјеле Османлије у току шеснаестогодишњег рата највише су 
погодили Восну и њено становништво. Османски извори за стање у 

tt) Исто, C'I1P. 96-97. 
!~ј Исто. 

н) Упор. С 1<: а р и h В.: Сарајево и њеzова о'1СМи11.а од 11.ајстаријих 
врР..кека до аустроуzарс?<:е o?<:ynav,иje, СарајеВIО 1937, стр. 112-t.13; 
Ф а ј и h З.: Стање сwх:рал.11.их и nросвјет11.их објеката у Сарајеву разо
РР.1ШХ За врије.АI.е nровал.е Eyze11.a Савојс?<:оz, А!НаiЛи ГХ.Вб, .юњ. Vtbl--..YIII, 
С?.рајево 1982, стр. 89- 108. 

!~) АНУБИХ, Кодекс Абдулаха Дриишлије, C'llP. 2.20---232, C'l1P· 
270-273. 

2r.) Опширније <> 'ООМе вид. К о в а ч е в и h Е.: Гра11.ице босапс1<:о~ 
nашалу?<:а npe.AI.a Аустрији и Млетачкој РеnубЈШцu no одредба.АI.а Кар
д!Јвачкоz .АI.ира, Свјетлост, Сарајево 1973, СЈ1Р. 1•5-64. 
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Босни тога доба употребљавају израG расуле> (инхилал).27) И заиста, 

такво је стање и било , јер је О·громан број босанског становништва у 

току рата изrинуо, веhи број се раселио, а многи градови и села ра

зорени, опљаочкани и спаљени. Једном ријечју, читав пореда·к је био 

доведен у питање, па се морало почети у свем,у скоро испочетка. 

SUMMARY 

CONDITIONS IN BOSNIA BEFORE AND AFTER ТНЕ F ALL 
OF SARAJEVO ТО EUGENE OF SAVOY 

The defeat of Osmanlis at Wienna (1683) had catastrophic conse
quences for their further destiny in Europe. The war that followed fe>r 
next sixteen years (ended with the реасе at Sremski Karlovci in 1699) was 
carried out mostly on the Yugoslav territories (V ojvodina, Slavonia, 
Dalmatia, Serbla, Macedonia, Bosnia and Herzegovina) whose peoples 
suffered immensely from it and were exposed to innumeraЬle griefs. 
Bosnia and Herzegovina and its whole population carried the burden 
of the war to the largest extent. А large number of Bosnaoin population 
were killed in the war, and the others perished from а hunger, p1agt1e 
and other disasters. Apart from it many towns and other settlements 
were devastated, robbed and destroyed while the population was ex
posed to а material extermination. The local chroniclers (Lasvanin) left 
а moving testimony about it, and the mishaps were even more mo~ingly 
descriЬed in the Turkish documents of the time. Those documents were 
'""ritten in а so called sakj sigil from Sarajevo (Gazi Husrev Bey's LiЬ
raгy), in the fragments of the sigil of а qadi from Јајсе 1692-1694 
(Oriental Insbl.tute in Sarajevo) and in so called the sigil of the qadi 
from Sarajevo {Тiirk tarih Kuгumu Ankaгa) whom А. Bejtic rightly 
called the Codex of the Bosnian memorials {arz, mazhar, ilam etc) of the 
Sarajevo citizen Abdulah Drnslija (the photocopy and the 
translation into the Serbo-Croatian of Abdulah Polimac is kept in the 
Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina). 

• 1) АНУБИХ, Коде'/Gс Абдуљаха Дрпиш.п.ије, стр. 22Q-232, стр. 
27Q-273. 
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