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ОСТАВЕ ТУРСКОГ НОВЦА СА БЕОГРАДСКЕ ТВРБАВЕ 

у току Б-Иll.IегодИIl.IЊИХ систематских 

археолошких истраживања која се изводе 

на Београдској т.врђави, откривени су број

ни I.Примерци турског новца. Веh'Ина поти

че из затворених и стратиграфски јасно 

одређених слојева, што им у контексту 

других налаза даје посебан значај. Међу

тим, за ра'Злику ОД осталих налаза новца 

турски примерци -су најчешfiе остали нео

брађени и нису коришfiен-и у оквиру хро

НОЛQШКИХ анализа слојева. У новије вре

ме цео фОНД турског новца са Београдске 

тврђаве је систематски обрађен. ПО свом 

значају ту се посебно издвајају три оста

ве туре·ког новца. Њиховим изучавањем 

дотакнут је само један .вид циркулације 

новца на ОВОМ ПРОСТОРУ, па .и шире. На

равно, оне се не МОГУ посматрати као за

себна ,категорија јер је у монетарном 'си

стему Османског Царства, поред турског 

новца, био у оптицају и новац других 

еврапских дРжава u1 flраДОЋа. 1 

Прва позната остава која је садржавала 

аспре, коване 1640. године, откривена је за 
време другог светског рата,2 Није позна

то где је нађена нити 'Како је доспела у 

Стокхолм, где се сада налази. Не може се 

искључити могућност да је остава откри

вена приликом археолошких истражива

ња која је на Горњем граду .вршио 1942/43. 
године W. Uпvегzаgt. Остале две оставе, 

остава мангура из 1690-1692. године и 0-
става златних махмудија из 1821. године, 
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откривене су приликом оистематских ар

хеолошких истраживања Горњег града и 

Унутрашњег У11врђења Београдске тврђаве. 

ОСТАВА МАНГУРА 

1. У слови uалаза 

Приликом археолошких истраживања 
Београдске тврђаве, 1974. године, на про

стору југозападног бедема Горњег града у 

сонди 1/74. на коти 114,29 м, нађен је скуп
ни налаз од 181 мангуре у \Платненој кеси, 
чији су трагови приликом проналажења 
били очу,вани.3 

За датовање налаза примарну улогу и

гра .слој у коме је откривен. Образовао се 

наСИЈпањем терена од коте 115,40 м до 

112,41 м које је изведено приликом радо

ва на Београдској тврђави у периоду од 

1690. до 1693. 'године. Тврђава је заузета 

1688. године од стране аустријске војске 

под вођством МаКСИ!l1lилијана Емануела и 

остаје под њиховом влашfiу до 1690. годи
не, када Београд поново заузимају Турци.4 

Прилике су ИМ налагале да приступе опсе

ЖНИМ радовима ради модернизације твр

ђаве у складу с принципима артиљеријске 

фортификације, где је, поред осталих ра

дова, средњовековни југозападни бедем на

сут са унутрашње 'стране за три метра до 

круне бедема.5 У том насИ'IlУ су откриве

не мангуре. 
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П. Ковање .Mд'Њ~ypa 

Крајем XVH веха Турска се нашла у 

тешком положају. Од 1683. године до 1699. 
године ратовала је против низа земаља: 

13 

56 59 
Сл. 1 - Остава MaHzypa - типови аверса 

4 

104 
Сл. 2 - Остава н.ових румија-махудија 

Аустрије, Лољске, Венеције и Русије, што 

је изискивало велика {и ванредна матери

јална средства, која је било тешко нав.и 

поред празне хазне, лоше монете, сирома

ШНОГ становништва и осиљених локалних 

функционера.О Поред принудног откупа на-
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мирница ударени су нови намети и таксе.7 

Златан новац је почео ,да расте што је Пор

та покушала да заустави па је дошло и до 

тога да је забранила цекине да би их при

вела у ковницу или хазну.8 У том периоду 

28 3з 35 

63 64 
Bitd. 1 - Gerdhinterrassenschajt von Manguren

Averstypen 
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170 225 
Bild 2 - GeLdltinterlassenscltajt von nеuеn Ru

mien-Mahmudien 

у Турској се кују квалитетни златници, а 

пс први пут и грошеви тежине 6 драма 
(око 20 .грама). Уз .љих су коване половине 

и четвртине.9 

Године 1688, да би прибавила матери

јална средства због продужења рата, по-



чела је кавање чиста бакарнаг новца, ман

гура. Реч мангура далази из манталског 

mangon са значењем нО'вац . Од аке чиста г 

бакра кавана је 800 мангура, такО' да се 

две мантуре рачунају каО' једна акча, а већ 

пасл.е l'адину дана, да би се асигураа јаш 

већи прафит абјављена је да је мангура 

једнака акчи.1О 'у ковници у Канстантина

паљу пасаа ако кавања биО' је паверен 

Енглезу Маргану и Мустафа-аги, пребра

ћенику из л.иворна у Италији, каји је за

рабљен приликам заузимања Кандије и ка

ј и се везаО' за породицу Ћуприлић.ll У ма
хали Тавшанташ устанављена је нава ков

ница.12 Паред Канстантинапоља, каване су 
у Вану, Трабулусу, Басни и Сарајеву.1З 

Разлог пачетка кавања мантура у Басни 

везан је за теш:юу еканамску ситуацију и 

те ковнице снабдевају знатна шире пад

ручје новцем. Кавање мантура атпачеа је 

Хусеин-паша, добивши претходно одобре
ње Порте. 14 Навац је каван по истам пред

лошку и исте тежине. Мангуре су у Са

рајеву каване у магазама у Казанџилу

ку .15 Место где су каване са ознакам кав
нице Босна није идентификована.16 Од свих 

назначених ковница сама је ванска ковала 

мангуре за време претходника Сулејмана 

П 1686- 1691. године Мехмеда IV 1648-
1687. го.дине ,17 Пред крај 1688. године ман
гуре јеш нису преплавиле Турску,18 да . би 

1689. године и 1690. биле коване у великим 
количинаlма. 19 До .прекида у ковању дс

лази токсм 1691. године, када мангуре пот

пуно губе своју вредност и више се не 
примају.20 

И сам рат је повећавао номиналне кур

севе, такО' да у Београду дукат (цекин) 1688. 
године вреди 500 аспри, а 1690. године 600 
аспри21 и перед тога штО' је Порта пропи
сивала вредност цекина 1690. године на 300 
аспри.22 Већ и сама појава бакарне ма

нете довела је де пераста курсева и цена. 

Мангуре су представљале добит за држа

ву, у првом реду због еднаса злата и сре
бра према бакру, као и њихаве тежине ка

ј э. Ije била мања од прописане. Француски 
путописац Жан Ди Мон наводи да су, ку

'пујући бакар за ковање новца, оствари
вали ,прафит сто на пет стотина.28 

Војници ратних трупа су исплаh.ивани 
великим количинама бакарног новца щто 

је изазивала ·бес не само турске стајаће 

всјске већ и народа. Злато је нестајало из 
промета шта је било у директној вези с ра-

ОСТАВА турског НОВЦА 

том и бакарном бујицом. Зато је хазна од

редила да се многа плаliања примају по 

трећину у злату, сребру и бакру. Када је 

бакарна манета забрањена, Порта је на 

друге начине повеliавала своје приходе ра

чунајуhи крупне монете за треhину изнад 

курса.24 Поред тога, појављују се и вели
ке количине фалсификованог новца, о че

му нас абавештава Жан Ди Ман у свом 

писму из Смирне, септембра 1691. године: 
" . .. увукло га се још за прека две стоти
не хиљада талира лажног. Дошло је бро

дова натаварених њим из Француске и Со

луна, тде су се Јевреји исто тако умешали 

да га праве ... "25 Куповина златника и 

сребрњака за јефтинији бакар представља
ла је директну добит без тргавине. Пад 

мангуре био је ачигледан, тако да је већ 

1690. године 'у Сарајеву курс бис следеhи: 
једна акча за четири бакарне акче, манту

ре.26 Почетком 1692. године бакарна моне
та је још присутна, али се више не кује. 

После престанка кавања мангура, манетар
на криза је око 1692- 3. 'године била пре

владана.27 

ПI. Цuркулацuја 1-tовца иа осиову ковиица 

Средња тежина примерака кованих у 
ков ници Канстантинопоља износи 1,30 гра

ма, што је испад праписане тежине од 1,54 
грама.28 Њихава тежина варира и креће се 
од 0,70 до 1,95 грама (Хистограм I). Прили
чан је број мангураса опсеченом плочи
цам, чак 71,80/0. Посебно ћемо се осврнути 
на стилизован арнамент ,који се јавља на 

аверсу. У нашој остави издвојили смо че

тири типа A-D, ад кајих је први најброј
нији. Код типа D орнамент ts~ је схема

ТИЗQван, а код примерка кат. бр. 29 бе

лежи годину хиџеретску 1090, док тугра 

јасно указује на Сулејмана П. Калуп ових 

примерака је слобадниј.и.:. Тешко је ове 

примерке везати за тадашње фалсифика

те (мада ни ту могућност не искључујемо) 
када знамО' да је за ковање ограмне коли

чине мангура ,биО' потребан велики број ка

лупа и калупара. Тако на неким пример

цима .срећема реверс у нег·атину; орнамент 

1:10 окренут наопаке (тип С) и неуједначе

ност слова и .орнамента ('сл. 1). 
Ковница Босна је представљена само 

с једним примеркам. Његова тежина изно

СИ 1,29 грама. 
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Средња тежина примерака сарајевске 

ковнице износи 1,44 грама. Разлика у те
жини је и пет пута (Хистограм 1). Број 
опсечених плочица 21,7.(1/0. У оквиру нашег 
налаза среnемо lIIест типова орнамента на 

аверсу A-F. Први је представљен са 22 
примерка, тип С са 4, а остали 'са по јед
ним до два. Тако веДlИКИ број типова мо

жемо, с резервом, .везати за веhи број ра
дионица јер када се говори о Казанџилуку 

спомињу се ма'газе у множини (сл. 1). 
У наlIIем налазу најзастynљенија је са

рајевска ковница са 80,70/0, затим Констан
тинопољ са 18,70/0 и Босна са свега 0,60/0. 
Такав однос не од,говара стварној цирку

лацији мангура и вероватно је одраз при-

HISТOGIЏМ I . TE1:INE· 
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_ _ оо' :1:-

Хисто'Z.ра.м. 1 - тежине 

Hystogramm 1 - Gewichte 

спеnа веће ,количине новца из сарајевске 

ковнице. Појединачни налази мангу.ра са 

Београдске тврђаве дају следеhу слику:29 
Сарајево 490/0, Константинопољ 45,30/0 и 

Босна 5,70/0. 

ТАБЕЛА 1 - однос ковница 

Појединач-
Ковница Остава ни налази 

комада 0/0 комада 'io 

Сарајево 138 80,7 26 49 

Константинопољ 32 18,7 24 45,3 

Босна 0,6 3 5,7 

ОСТ АБА ТУРСКОГ НОВЦА 

Новац сарајевске кавнице се у неколи

ко -битних елемената разликује од констан

тинопољског: веhи број варијаната орна

мента на аверсу, веће је просечне тежине 

и маљег број а опсечеНlИХ плочица пре ко

вања. 

IV. Закључак 

Остава је откривена у насипном слоју 

који се формирао у периоду од 1690. до 

1693. године. Имајуhи у !Виду све напред 

наведене чињенице, похрањивање налаза 

може се датовати у 1690-1692. годину. 

Ради сагледавања карактера налаза поку

шаhемо да оквирно одредимо и његову 

вредност. За упоређење узеnеМ'о цене у 

Босни 1690. године које су нешто више, као 
и у Београду, где је ратно стање, где је 

цекин вредео и до 600 аспри, иако Порта 

прописује његову вредност на 300 аспри.3О 

Хлеб је вредео 8 аспри, а месо 14-18 
аспри.31 Ова два примера су сасвим довољ
на да се установи реална вредност оставе 

која је врло lМала. 

Из раздобља великих ратова имамо при

личан број остава, чија се тезаури:зација 

заснива на златном новцу и превасходно 

на сребреним Јединица'ма, и што је важно 
- у квалитетном нО'вцу.32 С друге стране, 

врло су честа "губљења" лоше монете у 
слојевима с краја XVII века на Београд
ској тврђави. Тако су у слојевима са ман

гурама налажени фалсификовани таЛ11РИ 

Фердинанда II, тзв. "фердинанди" од брон
зе, као и бронзане 15-тице Леополда 1, по
ред других ситних номинала.33 

Налаз мангура тешко је из више разло
га везивати за оставу у кла'сичном смислу 

те речи због метала номинале, мале реал
не вредности и услова налаза и догађаја 

који им претходе. Магуnност њиховог по

храњивања представљају опсаде 1692. и 

1693. године када су Iмангуре потиснуте из 

оптицаја. Оне које још ,~руже имају ми

нималну вредност. Стога смо склони да по

верујемо да је реч о кеси новца која је, 

приликом ужурбаних радова на насипањ(У 

ју;гоза'llадног бедема, изгубљена. 
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КАТАЛОГ 1 

Сулејман П 1687-1691. година 

АЕ - мангуре, npечник 17-20 мм, однос 
аверса и реверса лод различитим угловима. 

Кат. број: 

Ковnuца KOnCtaUTU1-LОnоЈЬ: 

Ав: У средини тугра, око ње сти

лизован флорални орнамент. 

Рв: Duribe fi Konstanrtiniye 1099.34 

N uri Pere, Osmanlilarda Madeni 
Para!ar, IstапЉu! 1968, 
Љ'. 471, lаЬ. 28. 

1- 24. Тип А. Тежина у грамима: 

1,88; 1,86; 1,84; 1,74; 
1,73; 1,70; 1,63; 1,54; 
1,50; 1,50; 1,40; 1,34; 
1,34; 1,21; 1,20; 1,17; 
0,98; 0,92; 0,89; 0,78; 
0,74; 0,73; 0,70; 0,59 
.фрагмент. 

25. Тип В. 1,42. 
26. Тип С. 1,36. 

27- 29 Тип D. 1,35; 1,26; 0,93. 
30- 32. Неодређен 1,95; 0,97; 0,61 фраг

мент. 

КОВ1tuца Босuа: 

Ав: Исто. 

Рв: DurIbe fi Bosцa 1099 
Nuri Pere. 

33. Неодређен 1,29. 

34- 55. 

32 

Ковиица Сарајево: 

Ав: Исто. 

PB:Duribe fi Saray 1100 
Nuri Pere Nr. 472, ""Ь. 28. 

Тип А. 2,11; 2,11; 1,80; 
1,68;, 1,65; 1,62; 
1,54; 1,45; 1,39; 
1,38; 1,37; 1,27; 
1,22; 1,22; 1,19; 
1,10; 0,91. 

1,71; 
1,57; 
1,38; 
1,23; 
1,17; 

56. Тип В. 1,16. 
57- 60. Тип С. 1,95; 1,62; 1,'57; 1,56. 

61. Тип D. 1,22. 
62- 63. Тип Е. 1,32; 1,18. 

64. Тип F 1,65. 
65-171. Неодређен 2,65; 2,63; 2,45; 2,30; 

2,24; 2)5; 2,14; 2,07; 
2,05; 2,04; 1,98; 1,98; 
1,98; 1,95; 1,94; 1,89; 
1,86; 1,86; 1,81; 1,80; 
1,75; 1,72; 1,72; 1,72; 
1,70; 1,69; 1,68; 1,67; 
1,65; 1,65; 1,64; 1,64; 
1,63; 1,62; 1,62; 1,62; 
1,61; 1,61; 1,61; 1,59; 
1,58; 1,51; 1,50; 1,50; 
1,49; 1,48; 1,47; 1,46; 
1,46; 1,44; 1,43; 1,42; 
1,42; 1,40; 1,37; 1,35; 
1,34; 1,33; 1,33; 1,32; 
1,31; 1,31; 1,30; 1,30; 
1,30; 1,29; 1,29; 1,29; 
1,29; 1,27; 1,27; 1,27; 
1,27; 1,26; 1,24; 1,23; 
1,23; 1,22; 1,20; 1,17; 
1,17; 1,16; 1,16; 1,15; 
1,14; 1,12; 1,08; 1,08; 
1,05; 1,02; 0,99; 0,98; 
0,97; 0,96; 0,96; 0,94; 
0,87; 0,86; 0,85; 0,84; 
0,83; 0,80; 0,74; 0,73; 
О, 73; 0,64; 0,51. 

Heoape!)e1ia 1<:овпица: 

Ав: Исто. 

Рв: Duribe fi ( ... . . ) 

172-173. Неодређен 2,75, 1,06. 

Сулеј.маn II (?), 1ieoape!Jeua КОВ-

инца: 

А'в: У "Средини тугра, око ње сти-

лизован флорални орнам:ент. 

Рв: Duribe fi ( ..... ) 

174-181. Неадређен 2,08; 1,77; 1,68; 1,51; 
1,44; 1,42; 1,31; 0,72. 



ОСТАВА НОВИХ Р>'МИЈА-МАХМ>'ДИЈА 
,ИЗ 1821, ГОДИНЕ 

1. У с.л.овu nа.л.аза 

Остава је откривена у току археоло

шких радова на локалитету "Унутрашње 

утврђење 1980, године у ЈЗ делу сонде 2, 
Састој и се ОД 334 златника Махмут а II 
1808- 1839. година, УКУ1пне тежине сса. 800 
грама. Новац је нађен расут у земљи на 

гомили. Приликом чишћења и вађења оста

ве нису откривени трагови било платнене 

или .кожне кесе. Простор на којем је откри

вена остана налази 'се у непосредној бли

зини Пашиног конака на Горњем граду.35 

П. Садр;жај оставе 

Остава је хомогена и садржи један но

минал. нове румије-махмудије ОД 19-карат

ног злата коване у кавници Константино

пољ. Новац је одлично очуван и свега су 

четири комада пробушена што говори о 

његовој краткој употреби. Највеhи део о

ставе ,припада тринаестој години владави

не Махмута II - 322 комада (96,4%), два
наестој 7 комада (2,10/0) и једанаестој 5 ко
мада (1,5'0/0). Остава је 'Похрањена 1236. 
хиџретске године, тј. од 9. Х 1820. до 27. 
јХ 1821. године нове ере" (сл. 2), 

III. Исторu.јсхе nридихе 

Као што ћемо видети овај период је 
бременит догађајима у читав ој Турској им
перији, а посебно на Балкану. Устанак Хе

териста почетком 1821. године у Влашкој, 
нешто касније и у Грчкој, имао је одјека 

у читавом турском свету. Турци су стре

пели од 'Избијања нових побуна и у дру

гим провинциј ама свог царства. Изолова

ност Београда од осталих турских крајева 
стварало је напету ситуацију. Окружени 

Србима, који су били наоружани, почели 
су са провокацијама и притисцима према 

хришliанском становни:штву. Са своје 'стра

не кнезу М'илошу Обреновиhу је било ста

ло до очувања мира и поред заоштравања 

односа. Врхунац неизвесности, за једну и 

другу страну, представљала је смрт бео

градског везира МарашJI'И Али-паше, 21. 
августа 1821 . .године. Турци су били забри-
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нути могуhношhу упада Срба у београдску 

варош, као и удаљеношhу веhих центара 

царевине, док су Срби били у ишчекивању 

именовања новог везира од кога је зави

сио даљи развој међусобних односа. Турци 

су и даље на'ставили са зулумима, тако да 

ј{' све већи број хРишћана напуштао Бео
град одлазеhи у околна села и Земун. До

ласком новог везира АЈбдура:юман-паше, 

септембра 1821. године, ситуација се до

некле смирила, аJIlИ су супротности оста

ле.37 

јУ, Цuр"уљацuја 1IО8ца 

У Србији у то време доминирају ау
стријски и турски новчани системи у које 

су укључени разни западноевропски, чи

нећи саставни део јединственог монетарног 
тржишта. Ово је умногоме отежавало трго

вину која се развијала. Циркулисао је раз

личит златан, сребрни и бакарни новац: 

аустријски, турски, француски, холандски, 

шпанс~и, португалски, руаки, папске др

жаве ИТД ... 38 Ради тога су, почев од 1815. 
IгоДине, издаване курсне листе ради регу

лисања оптицаја новца на територији Ср

бије.39 У "теченију новаца" која је издавао 
кнез Милош, наводе се најважније монете, 
дакле оне које се најчешће налазе у цир

кулацији на овом простору. У тарифи од 
23. маја 1821. године стоји: 

,,1. Царски, хола"ндски и рушпа дука
ти у будуће да се примају и издају у свим 
потребама како у мириј-и царској тако и 
у трговачком по 15 гроша 20 пара. 

2. Сви остали дукати овога рода, ка-ко 

суферини, саксони, француски, шпански и 
папини, да се примају 15 тр. 

3. Турски дукати ма",мудије 25 гр. 20 п, 

4, Турски дукати уруобкје 3 гр, 

5. Остали турски дукати, као што су до 
сада примати. 

6. Талири сви цесарски, турски и марја
ши остају по досадашњој цени. 

Цванцици кои су до сада без изузетака 
у 1 гр. и 2 п. примати, полаже се ова раз

лика: да су небушени 

примају у 

а бушени у 

1 гр, 5 !п, 

1 гр, 3 п, 
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N. 625 
23. маја 1821. у Крагујевцу."" 

Обрачунска јединица је био грош који 
се делио на 40 пара по 3 ac-пре.Н Грош је 

представљао "турски таJIlИР", а овде само 
фиК"Гивну обра-чунску јединицу. Њиме се 

изражавају сви обрачуни: порез , курсне 

листе, трговачка акта, закупи, тапије 
итд .... 42 

Вредност турског новца била је у стал
ном .паду. Издавајући курсне листе кнез 

Милош је повећавао вредност целокЈ"ПНОГ 

новца у односу на турски.43 Тенденција ка 

паду курса била је ПрОУЗрOlювана низом 

фактора: чистоhом метала, тежином, че
стим повлачењем из оптицаја, несигурно

шћу и Behm1 економском повезаношhу Ср
бије са Аустријом, што је доводило до пре

овладаЋања ау.стријског новца који је са 

СВОје стране доживљавао незнатне проме

не у курсу захваљујуhи стабилности ау

стријске npивреде.44 Турски новац је по
ступно изостајао из циркулације.45 

v. Закључак 

Вредност оставе са локалитета Унутра

шње утврђење изразићемо кроз годишње 

плате највиђенијих чиновника које су се 

кретале до 4000 граша, па и више.46 Откри

вена у СКЛОПУ Београдске тврђаве, остава 

је припадала неком од чланова турске по

саде. Вероватно је да остава представља 

исплату или само њен део, а у прилог то

ме 'говоре две основне ч:ињенице: 

- хомогеност оставе, једна номинала 

поред толико врста златног новца у опти

цају, и 

- очуваност новца која сведочи о ње

говој врло краткој употреби. 

Обрадом ове оставе настојали смо да 

прикажемо само неке елементе циркула

ције новца. За нас је далеко важније ње

но похрањивање 1821. године, представља
јући тиме својеврсно сведочанство догађа

јима који су 'се у том времену збивали на 
овом простору. 
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КАТАЛОГ II 

Махмут II 1808-1839 
Нове румије-махмудије, чистоте злата 800 
- 19 карата. Ковница Константинопољ. 

Ав: Тугра, около: Sultanii1 berreyni ve ha
ka'nii1 bahreyni essu1tan 
bin essultan. 

Рв: У средини: Duribe fi Konstantiniye 
1223, изнад година ковања. 

около: ES'sultan Mahmud han ibni 
su1ta·n Albdulhaniid h an 
"аnе mйlkiihii. 

Nuri Реге Nr. 759, tab. 50. 

Пречник 23 мм, положај аверса и реверса 
код свих примерака под углом од 900. Че
тири комада су ,пр06ушена: кат. бр. 3, 8, 
10 и 145. 

Бр. KaTaAo~a: 

1- 5 година (ковања 11. 
тежина: гр 2,41; 2,40; 2,40; 2,39 и 

2,39. 
6- 10 година ковања 12. 

тежина: гр 2,40 ; 2,40; 2,39; 2,38 и 

2,37. 
11- 12 исто, на крају текста, на реверсу. 

тежина: гр 2,40 и 2,39. 
13-167 г"дина ковања 13. 

тежина: гр 2,41 - 32 комада; 2,40 
- 62 комада; 2,39 - 37 комада; 
2,38 - 20 комада и 2,37 - 4 ко
мада. 

168-223 мсто, на крају текста, на реверсу. 
тежина: гр 2,41 - 11 комада; 2,40 
- 19 комада; 2,39 - 14 комада; 

2,38 - 10 комада и 2,37 - 2 ко
мада. 

224-334 исто, испред године 13 тачка. 
тежина: гр 2,41 - 15 комада; 2,40 
- 41 .комад; 2,39 - 36 комада; 

2,38 - 13 комада и 2,37 - 6 ко
мада. 
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1692. године: » ... Adesso il rame abbonda. Non 
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З3 Са археолошких истраживања Београд
ске тврђаве пројекта Београдска тврђава. 

34 Транскрипција на основу каталога N. 
Pel'e, нав. дело. 

З5 Радовима је руководила М. Бајало
вић-Хаџи-Пешић; иста, АП 22, 1980, 116. 

З6 Z. Fajnic, Tabelarni pregted Hidzretskih 
godina preracunatih 1.1. godine nove ете, Sara.,. 
jevo 1982. 

31 В. и Н. Петровић, Грађа за историју 
Краљевине Србије за време прве владе кнеза 
Мuлоша Обр.иовul!а, [-п , Београд 1882--4, 
11, 184-317; Владимир Стојанчевић, Политич
ка историја до ослобођења zрада од Турака, 
Историја града Београда П, Београд, 1974, 
84-85. 

38 В. и Н. Петровић, нав. Дело, 1 290-292, 
П 465, 478-479; М. Петровић, Финансије и 
установе обновљене Србије до 1842, 1, Београд, 
1898, 496-497, таб. 25, При коришћењу наве
дене табеле треба бити опрезан јер је аутор 

поједине номинале златног новца ставио у 
сребрни као што су адлије, фундук, стамбол, 
јермилук, цезаер или тунус, мисирац итд ... ; 
Р. Марић, Из нумизматичке збирке Народног 
музеј а, Зборник радова Народног музеј а II, 
Београд 1959, 206-213, У остави из Студени
це из 1789. године срећемо новце коване у 
распону од скоро два века; В. Винавер, моне
те у Србији првог устанка , Зборник Музеја 
Првог српског устанка П, Београд 1960, 13- 15. 

39 Даница Милић, Привреда Беоzрада, 
Историја града Београда П, 365. 

40 В. и Н. Петровић, нав. дело 1, 291-292. 
.11 В. Винавер, нав. дело, ;5, 13. 
42 М. Петровић, нав. дело, I-ПI , Сви 

Обрачуни су изражен и у грошевима. 

43 В. и Н. Петровић , нав. дело, I 290-292, 
теченија новаца од 12. окт. 1819, 23. маја 1820, 
7. октобра 1820; :п 465 од 11. октобра 1821; П 
478--479 од 25. новембра 1821; М. Петровић, 

нав. дело, 1 496--497, таб . 25. 
44 В. Винавер, нав. дело, 13; Д. Милић, 

нав. дело, 365. 
45 Д. Милић, нав. дело, 366. 
фа Исто, 370. 

НINTERLASSENSCHAFT TVRКISCHEN GELDES IN DER 
ВЕОGRАDЕRFЕSТПNG 

Vujadin Ivanisevic 

Аи! dem Geblet der Beograderfestung wur
деп ЫБ heute drei Hinterlassenschaften ti1rki
schen Geldes entdeckt, woneben бјсЬ јт Verkehr 
аисЬ das Gel<l verschiedener, hauptsiichlich 
westeuropaischen Staa·ten und Stiidte befindet. 

Wahrend des Н. Weltkrieges ist ејпе Hinter~ 
lassenschaft von А'Бргеп аиБ dem ЈаЬге 1640 
gefunden wor:den, dle посЬ !гиЬег publiziert 
woUгde. Hinterla;ssenschaft von Manguren аиs 
den ЈаЬгеп 1690-1692 und von пеиеп Rumien
-Ma hmudien aus dem ЈаЬге 1821 ist ејп Ег
gebnis von archao1ogischen Forschungen. 

D ie Нiпtегlаssепsсh-аft v<>n Manguren, 181 
Stiic'k, ist јп ејпет Leinen-beutel gefunden und 
zwar јп ејпег Efidsch ichte die entstanden 1'5't 
wаhгепd des Aufschuttens des miИеlаltег1iсhеп 
sudwest1ichen Dammes јп der оЬегеп Stadt, in 
dem Zeitabschnitt von 1690-1693 ЈаЬге. 

Јп dieser H in terlassenschaft ist ат meisten 
der ЕјпflаSб der Munzpriigeanstalt Sarajevo 
80,70/0, ferner Konstantinopel 18,7010 und Bosnien 
О,6oQ/() bemerkt. So1ches Verhaltnis ent-spricht 
nicht der tatsach1ichen Geldzirkulation ипд ist 
теЬг ејпе Widerspiegelung des Eintreffens einer 
grosseren Ge1dmenge аиs der Sarajevoer Prage
anstalt . Die einzelnen Befunde aus der Beograd
erfe"tung wieder.geben folgendes ВНд: Saraje-
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vo 49%, K'onstantinopel 45,30/0 und Bosnien 
5,7%. Das 'Ge1d der Sarajevoer Prageanstalt 
unterschei'det sich von дет аus Kons-tantinopel 
јп einigen \vesent1ichen Elementen: grossere 
Anzah1 von Ornamentty.pen auf dem Avers, ејп 
hбhегеs Dш'сhsсhпittsgеwiсht und kleinere Ап
zah1 von 'beschni'ttenen Platchen vor сег Рга
gung. In der Sarajevoer Prageanstalt ЬаЬеп wir 
sechs Туреп ausgesondert, Av-ers A-F, welche 
\vir m1t Vorbehalt шit теЬгегеп Pragewerks
tatten vel'binden konnen, weil еб ЈП den Quellen 
erwahnt wiгd, dass die Manguren aus Sarajevo 
јп den La·den (Magaza) der Kesselschmied
\verkstatten gepragt wuгdеп. In der Нintегlзs
senschaft ЬаЬеп wir аисЬ vier Aversty:pen A-D 
der Prageanstalt Konstantino.pel ausgesondert. 

Der Befund von Manguren kann kaum шit 
der Hinterlassenschaft 111 klassischem Sinne des 
Wortes gebunden welx1en ипд zwar aus теЬге
геп Grunden: das МеtаИ der Nominale, Љг 
kleiner Rea,lwert, ВеfuпdЬеdiпguпgеп und die 
јЬпеп vorangegangenen Ereignisse. Аиs dem 
Zeitab-schnitt -der grossen Kriege sind grossere 
Mengen von H interlassenschaften vorhanden, 
deren ТЬеэаигјегеп vоп'апgig auf Silber- und 
Goldmunzen beruht. Ејпе Moglichkeit Шг das 
Geldhinterlassen kann аисЬ d ie Беlаgегuпg 



Beogra'ds sein, 'зиs den Јзhгеп 1692 und 1693, 
die Manguren waren аЬег dama·ls aus dem 
Verkehr verdrangt. Deshoalb sind wir geneigt 
zu glau.b en, d,ass ћјег die Rede уоп ејпет Geld
beutel ist, das wa.hl'end der hasti.gen Auf
schi.ittungsavbeiten des .si.idwestHchen ПаттеБ 
der О'Ьегеп Stadt verlorengegangen ist. 

Die Hinterlassenschaft уоп 334 пеиеп Ru
тјеп-Маћтид јеп ist ·gеfuпdеп auf der Lo'kaHtat 
der ј ппегеп Festung. Diese H interlassenschaft 
ist homogen -und 'beinhaltet ејпеп јп Konstan
tioпореl gepragten Nominal. Der gгбsstе ТеН der 
Нiпtегlз'ssепsсhаft stammt зus dem 13. Regier
ungsjahr Mahmut des п. 96,40/0, das heisst аиБ 
dem Ј'аћг 1236 пасћ Hidschra bzw. 1820-182'1 
Ј.аћг nach -der пеиеп Zeitrechnung. 

ОСТАВА ТУРСКОГ НОВЦА 

lт Laufe 1821 -dauert одег Aufstand der 
Hetteristen јп дег Wallachei ипд пасЬћег аисЬ 
in Griechenland. Die Ti.irken 'ba ngten уот den 
пеиеп Aufstanden јп деп Ubrigen Reichspro
vinzen. Die I solation Beograds und seine Ent
fernung уоп den grossen Zentren schufen eine 
gespannte Situation, а'} з аисЬ Unsicherheit, 
wofi.ir ејпе Zeu·ge аuсЬ diese Geldhinterlassen
schaft ist, Sie stellt ејпе Auszahlung dar, oder 
ејпеп ТеН derselben. Dem zugunsten sprechen 
zwei Tatsachen: Die GleicharHgkeit der Geld
hiпtег.lаssепsсhаft пеЬеп БО vieler zirkulierender 
Arten des Goblgeldes (hauptsachlich а.uз West
еuгора), als аuсЬ das Wohlbewahren d ieses 
Geldes was bezeugt, dass dasselbe sehr kurze 
Zeit gebrauch t wurde. 




