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ТУРБЕ У ГОРЊЕМ ГРАДУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЋАВЕ

Дуга раздобља турске владавине на овим 
просторима оставила су всома мало трагова међу 
очуваним спомсничким наслсђсм Београда. У ра- 
товима сукобљсних ципилизација хришћанства и 
ислама, крајем XVII и током XVIII века, разо- 
рсно јс готово свс што je y овом граду всковима 
грађено. Па и оно што јс преостало нестало јс 
y тежњи да сс што пре затру трагови завојевача 
и ла сс на мссту турске касабе полигне модерна 
српска варош. Ол бројних здања која су ce некала 
налазила y оквирима бслсма Бсогралске тврђаве, 
поред Мехмсл-пашинс чесме' прсостало je joui 
само турбе y срслишту Горњсг грала.

Ова скромна грађсвина, ланас позната као 
турбе Дамал Дли-пашс освјача Мореје, одавно je 
привлачила пажњу стручнс, али и шире јавно- 
сти. Но, и поред труда ранијих истраживача, њсн 
настанак и значење нису до сала били поуздано 
разјашњени. Захваљујући нопим открићима до ко- 
јих сс дошло y току спеобухватних истраживања 
Београдске тпрћаве,* као и проучавањсм сачуване 
турскс архивске грађе,1 сада јс могуће разрешити 
доста сложсн проблем y вези са нскалашњим гро- 
бом Дамад Лли-паше и овим тубстом.

Дуго ce веровало ла je y горн>огралском тур- 
бету био покопан Кара Мустафа-паша, велики 
везир и сераскер турскс војске, који je послс по- 
раза под Бсчом, 16S3 године, по наређен>у султана 
Мсхмсла IV погубл>сн y Београду.4 Ова лсгенда, 
без потврде y историјским изпорима, давно je од- 
бачена, мада je остало непознато где ce налазио 
гроб тог знаменитог турског војсковође. Зна ce 
само да му je одссчсна глава била послата сул- 
тану, a потом сахрањена крај једне иамије y Је- 
дрсну, о чему свсдочи сачувани нишан.5

У покушају да ce разреши питан>е овога тур- 
бета свој допринос дао je и Тевхил Ремзи, нека-

дашњи чиновник Турског посланства, који je y 
Београду боравио и током првог светског рата. 
Дешифрујући текст са оштећене плоче која ce 
тада још увек налазила изнад улаза, он je 
прочитао име Мустафа пашс, што га je навело на 
претпоставку да ce ту налазио гроб Хаии Муста- 
фа-пашс/’ београдског везира којег су убили ја- 
ничарске дахије крајем 1801. године. Ово мишл^ње 
Т. Ремзи je касније имао прилику ла коригује. При- 
ликом његовог лругог боравка y Београду 1916- 
1917. године поменута плоча била je скинута због 
опггећења турбета y ратним дејствима, што му je 
омогућило да je бол>е проучи. Део текста који je 
успео том приликом да расгтумачи казивао je да je: 
„...трудом Хаци Мустафа nauie поправљено турбе 
Шехил Лли паше . Тако je постало јасно да je об- 
новљено турбе посвећено успомени на знамснитог 
турског војсковођу Дамал Дли-nauiy.

HeiiiTO касније, између два светска рата, при- 
ликом радова на обнови турбета Мехмед Делић je 
имао прилику да истражи остатке гроба y његовом 
срединггу. У пр(хггору гробне конструкције, нспо- 
средно испод равни тла откривен je стари нишан, 
поломљсн y три дела, са текстом који je y целини 
очуван. Из овога текста, о комјем ће дал»е бити 
више речи, јасно ce могло закл>учити да јс нишан, 
постапљен над гробом Дамад Лли-паше, обновљен 
1818-1819. године. Пажалост, није сачуван извепггај
о томс да ли су приликом ових истраживања от- 
кривени и остаци покојника.8 Резултати до којих 
je М. Делић дошао каснији истраживачи су y це- 
лини прихватили. У својој студији о турским спо- 
меницима y Беоралу, Д. Ћурић Замоло, полазећи 
од ових сазнања, датује изградњу горњоградског 
турбста y 1716-1717 годину.4 Слично глелиште 
износи и арх. И. Здравковић.111
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1. -  Део Topiber града Београдске тврђаве 1790. године (према плану KAW sig. G I b 40-2) ca положајима: A. 
цамија султана Махмуда, Б. турбе Дамад Али name, Ц. Текија, Д. гробови паша, београдских мухафиза, Е. 

турбе Изет Мехмед паше, подигнуто 1784, сада турбе Дамад али паше, Ф. Чесма Мехмсд паше Соколовића, 
Г. место џамије султана Сулејмана, разорене после 1717 године.

1. -P art of the Lower Town of the Belgrade Fortress 1790 (according to the plan KAW sig. G 1 b 40-2) with sites: A. mosque 
of Sultan Mahmud, B. liirbe of Damad Ali-Pasha raised 1714/42, C. tekke, D. graves of pashas, Belgrade muhafizes, П. 

Türbe of Izet Mehmed-Pasha raised in 1784 now türbe of Damad Ali-Pasha, F. drinking fountain of Mchmed-Pasha 
Sokolovié, G. site of mosque of Sultan Suleiman pulled down after 1717
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ТУРБЕ У ГОРЊ ЕМ  ГРАДУ ВЕОГРЛЛГКГ. ТВРЋАВЕ

Ралсћи на изучавању историјских извора који 
сс односс на Бсогралску тврђаву, посебно ана- 
лизирајући богату картографску грађу, дошли 
смо ло закључка ла сс изгралња горњогралског 
турбста, супротно ранијим мишл>ен>има, никако 
нс би могла латовати прс средине XVIII вска, 
што са јсднс странс отвара питан>е првобитне 
атрибуцијс овс грађевине, a са друге указује на 
потрсбу ла сс разјасни сулбина гроба Дамал Али- 
паше. Посебан полстрск за ова истраживања да- 
ло je поновно откриће мсрмсрнс плочс за коју 
сс поуздано можс тврдити ла ce нскада налазила 
на турбету овога пашс." Анализом њсних мера 
лако ce могло закључити да ce она нијс могла 
налазити y ниши над улазом y горн>оградско тур- 
бс, всћ je стајала нал улазом y неко лруго турбс 
посвсћсно овом познатом турском војсковођи.

Из текста са one занимљиве плочс сазнајс сс 
ла je погинулог пезира сахранио његов мухурлар 
(чувар печата) који ce након аустријскс окупације 
вратио y Бсограл као д еф терл ар  и том приликом 
му, 1741. или почстком 1742. голине, над гробом 
подигао турбе.12 Ово сведочанство потврђује и 
сачувана турска архивска грађа,11 y којој налази- 
мо и полатак да ce Дамал Али-пашино турбс на- 
лазило крај џамијс султана Махмула. Положај 
овс иамије као и турбета која су ce налазила y 
Горљем гралу псома прсцизно je приказан на 
пише планова из 1789-1790. голинс, рађсних y 
преме понопне аустријске окупације Бсограда (сл. 
1). Уз иамију, са њене источне стране приказано 
je јелно издпојсно турбе, a са супротне стране 
неколико турбета y низу. Ван овога комплскса 
y срелишту Горњег грала, готово на свим пла- 
нопима налази ce јелно нешто всће турбс, 
очиглелно ово које још увек постоји. На плано- 
вима које прате и легенле, сва ова турбета су 
објашњсна најчешће пол јелном олрелницом као 
„маузолсји виђенијих Турака”14 или „гробови 
виђенијих Турака".15 На шпијунском плану који 
je на основу својих осматрања сачинио аустриј- 
ски официр Миханопић, нопембра мссеца 1787. 
голине, турбета око горњоградске иамије оз- 
начсна су као „гробнице naina"lft. За разлику ол 
всћинс осталих, на лпа плана из овога раздобља 
турбе y срелишту Горњег града посебно јс оз- 
начсно као „гроб паше који je умро 1784 годи- 
нс”17. Према подаиима који су сачувани y турској 
архивској грађи те голине je y Горњсм гралу са- 
храњен стари велики везир Изст Мехмсд-паша.1* 
Ова лва полуларна полатка, ол изузстног значаја 
за наша разматрања, наводе нас на закључак ла 
je горњогралско турбе, које и ланас постоји, по- 
лигнуто тек 1784. голине нал гробом помснутог 
пашс. За разјашњење дал>е судбине овог турбета 
занимљипи су и подапи којс срсћсмо на два поз- 
нија турска плана.14 Па једном ол њих, који ce

датује y средину XIX вска, y легенли која по ре- 
доследу прати објекте од источног ка запалном 
дслу Горњег града наводи сс прво „турбс", па 
„иамија султана Махмула", затим „турбета" и на 
крају као издвојено" турбе Шехил Али-паше, Се- 
лим-паше и Хасан-паше."2" На лругом турском 
плану из истог времена, који ce нскада чувао y 11а- 
ролној библиотеци, ово турбе обележено je само 
као „Турбе Шехид Али Пагае".21 Сва ова сазнања 
уз лрагоцени текст очуван на нишану, који je М. 
Делић открио y турбету, омогућавају да ce и целини 
разјасни питање гроба Дамад Апи-паше, као и по- 
кушаји да ce y Београду сачува и обележи успомена 
на овог познатог турског војсковођу.

Шехид Дамад Али-паша био je пореклом из 
околине Изника, старе Никеје. Школе je учио y 
Цариграду на османском двору, где ce издвајао 
као врло даровит. Приликом ступања на престо сул- 
тана Ахмеда III, 1703. године, поставл>ен je на по- 
ложај царског силахдара, односно чувара оружја. 
Само пет година касније добио je звање всзира, 
поигго je пре тога всћ ушао y царску породицу и 
постао султанов зет -  дамад. Овај знак сродсгва са 
владарсм савременитш су изговарали уз пашино 
имс, које je y том облику остало сачувано до данас. 
Због успеха y војној служби на руском ратиипу, всћ 
1713. године Дамад Али-паша поставл>ен je за вс- 
ликог везира. Две године касније, y рату против 
Млетачке републике, успео je да Османском царству 
поврати Пелопонез. Због овога подвига одликован 
je називом „Освајача М ореје"Савременици су га 
сматрали за способног, племенитог и дарежљивог 
државника. Забележено je и да je био познат као 
одлучан противник корупције.23

У наставку para Дамал Али-паша био je име- 
нован за ссраскера (заповедника) турске војске на 
северној граници према Аустријанцима. У 
одлучујућој бици код Петроварадина, августа 1716. 
године, смргно je ран>ен, iirro je битно утицало на 
турски пораз. Паша je издахнуо на путу ка Београлу 
и сахрањсн je, како je остало забележено, y крва- 
вим хал>инама крај цамијс султана Сулејмана y Гор- 
нлм граду Тврђаве. Као борац који je свој живот 
положио за праву веру постао je Шехид Али-паша, 
како ce обично назива y турским историјама овај 
знамснити велики везир.24

Место првобитног гроба Дамад Али-паше 
ближе одређује нскадашн>и положај џамије султана 
Сулсјмана, која je била подигнута y Горњсм граду 
убрзо после турског освајања Беофада 1521. годи- 
не. Од овог монументалног здања данас више нема 
очупаних трагова, тако да једине расположиве по- 
датке налазимо међу картографском и ликовном 
грађом са краја XVII века. Може ce доста поузлано 
претпоставити да ce налазила око 40-50 м источно 
од чесме Мехмел-паше Соколовића, на правцу да- 
нашњс парковске стазе која води према Деспотовој
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капији. Судсћи према изгледу који je сачупан на 
плану Ј.Б. Гумпа то je била већа куполна иамија 
са писоким витким минаретом.25 У свом познатом 
путопису Пвлија Челеби јс забележио да јс њсн 
градитељ био славни мимар Синан, што ce не би 
смело прихватити без резерпе.26

У разлобљу између 1718 и 1725. голине, заједно 
са свим осталим старим злањима y Горњем гралу, 
разорена je y целини и ова иамија. У оквиру ве- 
ликих аустријских радова на реконструкцији Бео- 
гралске тврђаве вршене су и обимне нивелације 
горњогралског платоа, тако пгго je средишњи део 
гребена који Fa je пресецао снижен за преко два 
метра.27 Како ce иамија налазила управо на том 
простору разрушени су јој не само зилови већ и 
темељи. Том приликом, уз остале гробове који су 
ce ту налазили, уништен je и гроб Шехил Дамал 
Али-паше.

По повратку y Београд 1740. године, они Тур- 
ци који су га напустили 1717. године нису пише 
могли прспознати некадашњи горњи грал. Уме- 
сто бројних мањих грађевина и монумснталне 
царске иамије са гробљем сада су ce ту налазиле 
две велике касарне, барутни магацин и зграда 
главне страже. Затечене објсктс који су били но- 
ви и y добром стању преузела je турска посада. 
Зграда главне страже, која ce налазила неких 
трилссстак метара источније ол некалашњег ме-

2. -  Првобитно турбе дамад Лли паше из 1741/42, 
остади основе

2. -  First Türbe of Damad Ali Pasha from 1741/42, remains 
of the base

ста порушене иамије султана Сулејмана, претво- 
рена je y нову Царску иамију султана Махмуда. 
Ово велико јелноспратно злање том приликом јс 
вероватно било налзилано, a уз западни угао до- 
дато му je минаре. Под кров нове иамије смеште- 
не су библиотска и медреса, такође као царске 
залужбине. Мелреса ce налазила на спрату, док 
je библиотека y почетку била y влажним не- 
подесним просторијама y приземљу. Нешто ка- 
сније, 1746. године, по султановом наређсњу до  ̂
грађена су нова крила иамије са јужне и запалнс 
стране где je пресељена библиотека са својим по- 
себним улазом.2* О некадашњем изгледу one 
грађевине порел очуваних темеља, сведочи и јсл- 
на фотографија из 1867. године.24

Источно од иамије y оквиру њене спољне 
авлије налазе ce остани једног мањег турбета. Су- 
дећи према очуваним траговима то je била 
грађевина шестоугаоне основе са странама ол 
око 3,5 m и унутрашњом ширином од око 5 m. 
Зидови дебљине 0,55 ni били су грађени тесани- 
цима пешчара (сл.2). Услел слабе очуваности не- 
ма трагопа врата нити унутрашњс гробне кон- 
струкције.30 Сулећи према облику оснопе може 
ce закл>учити ла je турбе било заспелено калотом 
и покрипено шестоводним кропом, како je то ја- 
сно приказано на детаљним планопима из 1790. 
године. Ма истим плановима, са супротне стране 
иамије уз ограду авлије, приказано je join седам 
турбета. За разлику од претходног сва су квадрат- 
них основа, a на једном посебно детаљном плану 
на њима ce уочавају и ман>е калоте. По свему 
сулећи то су била отворена турбета код којих су 
четири стуба носила горњу конструкцију са ка- 
лотом, што je y виду балдахина надвишавало сам 
гроб са нишаном.

У покушају идентификацијс турбета која су 
ce налазила око нове иамије султана Махмула мо- 
гућс je доста поуздано препознати само оно које 
je, како je раније напслсно, 1741. или 1742. го- 
лине подигао београлски лсфтердар Мустафа, и 
поспетио га успомени на Шехид Дамад Лли- 
пашу. По свему судсћи то би једино могло бити 
оно турбе шестоугаоне основе, које ce налазило 
поссбно издпојено са источне стране цамије. Са- 
мо би овакпом типу турбета одговорала сачувана 
мермерна плоча која je некада стајала изнад ула- 
за. Мад гробним конструкцијама са западне стра- 
не иамије ona ce полоча није могла налазити. 
Према подацима којс пружа добро очупан тскст 
на плочи11 ктитор турбста био je иста она 
личност која je тсло погинулог паше пренела y 
Београл и сахранила крај старе Сулејманопе иа- 
мије лпадесет пет година раније. Попо турбс није 
могло бити подигнуто нал пашиним гробом, који 
je y међупремену био уништен, пећ нешто даље, 
уз нопу Царепу иамију.
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3 .-T ürbe  of Izet Mchmcd Pasha from 1784, now 
Damad Ali-Pashas base, cross section and outward 

appcarance (drawing by A. Vasiljev)
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Осталих седам турбста са западне странс иа- 
мијс, којс аустријскс уходе y својим извсштајима 
означапају као „гробнице паша", сигурно сс на- 
лазило над гробопима псзира који су умрли на 
дужости мухафиза Бсограда. Прсма подапима из 
турскс архипскс грађе ту су били сахрањсни Се- 
јид Абди-паша Абдулгани 1753. Ибрахим-паша 
Малатјсви 1758, Хаии Хасан-паша 1769. годинс, 
и Мсхмсд Дсиф-паша 1781. године.32

Измсђу 1743. и 1746. годинс испрсд султан 
Махмудопе иамијс y Горњсм граду београдски 
псзир Јахја-паша Хатибзаде подигао јс текију ко- 
ју je наменио дерпишима кадиријског рсла. Ова 
текија налазила ес уз само Дамад Али-пашино 
турбе33. Судећи према подацима са детаљних пла- 
нова Тврђавс из 1790 године то би могла бити 
зграда правоугаоне основс, покрипена четпоро- 
водним кровом, која ce налазила дссно од улаза 
y авлију џамије. Дсрпиши ове текије обављали 
су дужност турбедара, палили кандила и учили 
молитве за душу знаменитог шехида и за то до- 
бијали плату из градскс благајне.34 Ова текија по- 
миње ce и 1791 године што би значило да je оп- 
стала и после последњег аустро-турског рата. О 
паљењу кандила и чувању турбета везира сахра- 
њених y Горњем граду старали су ce и часници 
султанове медрссе која ce налазила уз џамију.35

За разлику од комплекса иамије султана Мах- 
муда, који je y целини разрушсн и сада видљив 
само y остацима темеља, издвојено турбе y сре- 
дишту горњег града, које je на детаљним аустриј- 
ским плановима означсно као „гроб паше који 
je умро 1784 године", остало je једино очувано. 
Захваљујући раније поменутим подацима из тур- 
ских а р х и п а с а с в и м  поуздано ce може зак- 
ључити да je ово турбе било подигнуто над гро- 
бом старог пеликог всзира Изст Мехмед-паше, 
који je упрапо те године умро y Београду. На 
оснопу опога, као и напрсд реченог, мора сс ко- 
ригопати раније изнето мишљење М. Делића37, 
које je касније усвојила и Д. Ћурић-Замоло3* да 
je ово турбе подгинуто над гробом Шехид Дамад 
Али-паше 1716. године, a потом обновљено 
1741/42. године.

Очувано горњоградско турбе има правилну 
шестоугаону основу за дужином стране од чети- 
ри метра. Преко пута улаза y југоисточном зиду 
налази ce полукружна ниша, чији je горњи дсо 
дскоративно обрађен. На истом зиду са обс стра- 
не ове н и п јс  постоје и мања удубљења за постав- 
љање светиљки, односно кандила. На остала 
четири бочна зида налазе ce прозори. На основ- 
ним зидовима турбста лсжи ниски тамбур, такође 
шестоугаоне основе, над којим je калота пречни- 
ка око 5,5 м. Цела грађевина висока je седам ме- 
тара. Зидоои турбета грађени су од лепо клесаних 
тесника пешчара, док je за конструкцију куполе

коришћена опека. Улазна врата имају профили- 
сани камени оквир. Прапоугаона ниша изнад 
портала y којој ce некада налазила плоча са нат- 
писом, као и камени оквири прозора, немају де- 
коративну обраду. 11ад основним зидовима и там- 
буром завршни камсни венци су профилисани 
(сл.З).

У средишту турбета налазила ce правоугаона 
гробна конструкција, унутрашњих димензија 2,20 
х 0,85 т ,  и дубине 1,45 т ,  која je била попрсчно 
постављена y односу на подужну осу измсђу улаза 
и нише. Мада н>ен опис није сачуван,39 на основу 
техничког снимка који потиче из времена Дс- 
лићевих истраживања, може ce закључити да je 
y питању солидно зидана конструкција. Над овим 
гробом сигруно ce првобитно налазио нишан 
Изст Мехмел-паше, који нијс сачупан.

Није познато каква je била сулбина комплек- 
са иамије султана Махмуда са овим турбетом y 
време аустријске окупације 1789-91. године, као 
и касније, између 1806. и 1813. године, кала ce 
Београд налазио под влашћу српских устаника. 
Може ce претпоставити да су ова злања тада пре- 
трпела извесна оштсћења. Могуће je да су стра- 
дале плоче са натписима a вероватно су униште- 
ни и неки нишани, али озбиљнијих рушен>а си- 
гурно није било. На то указујс и чињенипа да 
су Турци одмах по уласку y Тврђаву 1813. године 
y овој иамији одржали благодарсњс.40 Пи на поз- 
нијим турским плановима не уочавају сс битније 
разлике y односу на стање са краја XVIII пска.

Међутим, раздобља хришћанске пласто y Бео- 
граду била су праћена расељавањима турског ста- 
новништва и посаде тврђаве, што je имало за по- 
слелицу прскил тралиција и падањс y заборап 
значења појединих споменика, посебно оних на ко- 
јима су видљипи писани трагови били унимггсни 
To je и иначе појава, која je вековима кроз ратове 
пратила судбину Београда. Можда би то могло да 
буде објагнњење за забуну до којс je дошло при- 
ликом обнове старог турбста Изет Мсхмед-паше. 
Паиме, М. Делић je приликом својих истраживања, 
као што je напред рсчено, открио нишан са тск- 
стом, y целини очуваним, који y преводу гласи:

„Само je вечан Бог створитељ"
„Гази всзир високодостојни шехит Апи паша" 
„Да му je био савремеником Асаф бсн Бер- 

хаја био би му вратар"
„Одазвавши ce позиву: „Врати ce убеђена 

дупЈО свом господу"
„Растао ce са функиијом живота овај првак 

шехита"
„Он je заиста достојан „Освајач острва Морсјс" 
„Јер je он својом победничком сабљом каз- 

нио непријатеље"
„Предавши туг своје луге чувару душа"
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„Забрујала je на ливану његопе судбе арија 
плача и туге"

„Кал су безбожниии заузсли Дарул-иихал 
(Всоград)"

„Изгризли су својим бсдним зубима као 
шећер камсн њсгове аркијс"

„Трудом њсгопих саплсмсника који су 
уложили y попрапку"

„Мустафа naiiia je поново украсио његопо турбе" 
„Али када je игром судбине поново пао (Бео- 

град) y безбожничке руке"
„Опљачкали су му турбе из мржн»е старе" 
„Кад je то вилео прелни и писокодостојни 

Дли паша"
„Учинио je доброту и усадио красан надгроб- 

ни камен"
„С додатком цифре „један" Решидија je из- 

говорио датум његопом надгробном камену" 
„Лли паша походом y спету борбу постао je 

жртпом за перу"41

1234

Из опога тскета може ce саспим јасно зак- 
ључити да je нишан постапио 1818/19. голине Ма- 
рашли Дди-паша, тадашњи београдски пезир, ве- 
рујући да тиме обнавља оскрнављени гроб и тур- 
бс Шехид Дамад Лли-пашс. Ту ce даље каже да 
je гроб страдао кала су хришћани, односно нс- 
перници, заузели Београд, да je потом Мустафа- 
паша изнова украсио турбс палог Шехида и да 
су поново освајајући Београд „безбожници" оп- 
љачкали раније обновљсно турбе. Очигледно je 
да ce y време обнове турбета знало за тужну суд- 
бину Дамад Лли-пашиног гроба, али je изглсда 
било изгубљено сећање гле ce он налзио. Тешко 
je објаснити како ce заборвило ла je обновљено 
турбе пре само непуне четири деценије било по- 
дигнуто над гробом Изет Мехмед naine, a да je 
турбе крај иамије било посвећено палом Шехиду. 
Ово тим пре што je то турбе joui увек постојало 
y првим децснијама XIX века, a сачувана je и 
раније поменута плоча, која сведочи о његовој 
изградњи 1741/42. године. Поменута чињеница 
оставља места сумњи ла je можда свесно обнов- 
љено најпеће горњоградско турбе и посвећено 
успомени иа славног војсковођу и лржавника, ра- 
ди величања његове успомене. Без обзира на свс 
отворсне дилеме које поставља обнова из 1818/19. 
године, након ње горњоградско турбе остаје за- 
памћено као гроб Шсхид Дамад Али-паше.

Две деиеније касније y овом турбету био je 
сахрањен пезир Селим паша, унук познатог цар- 
ског одметника из Јаннине Али-паше Тепенле- 
ленлије. За бсогралског мухафиза био je постав- 
љсн 1847 године, али je само 41 дан по доласку 
изненада преминуо.42 У Рашид беговој „Исто-

рији чудноватих догађаја y Београду и Србији" 
забележен je занимљив податак да пре Селим- 
пашс „ником није било суђсно да буде сахрањен 
y Али пашином турбсту". Очиглелно ла je писиу

4. -  Пишан Дамад Лли пашс из 1818/19 голиие

4. -  Nisan of Damad Ali Pasha from 1818/19
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one иеторије и лобром познаваоцу београдских 
прилика било познато ла je y то прсме горњо- 
градско турбе предстапл>ало само кенотаф са 
симболичним гробом Шехил Дамал Лли-паше.

Захпал>ујући опширној легснли са једног од 
помснутих турских планопа из срелине XIX вска 
сачупан јс податак о join јелној сахрани y опом 
турбету. Наимс, порел Али-паше и Селим-пашс

5. -  Турбе Дамал Али-паше после бомбардовања 
1915. годипс

5 .-T ü rb e  of Damad Ali Pasha after bombarding in 1915

ту cc помиње и гроб неког Хасан-паше. По ре- 
дослелу набрајања пиди ce да je он ту последњи 
покопан. Перопатно ce рали о Хасан-паши 
Чешмелији, који je 1848. годинс био постављен 
за мухафиза Београла, на којсм положају je остао 
спе до смрти 1850. голине.44

После коначног одласка турака из Тпрђапе 
1867. године горњоградско турбе било je прет- 
ворено y магацин, a нсшто касније y музеј старог 
оружја и трофсја. У врсме Бомбардовања Вео- 
грала, y јесен 1915. године, турбе je било тсшко 
оштећено. Судећи према једном сачупаном фото 
снимку y целини je био разорсн портал са делом 
нише, y којој јс раније стајала плоча са натписом, 
a и део калоте био je растрешен. Убрзо затим 
Аустријанпи су турбе обнопили. Радове на ко- 
начном уређсњу опог спомсничког здан.а прелу- 
зела je срелином трилесетих година Општина 
града Београла. После раније поменутих 
иетражипачких радова, пронађсни нишан из 
1818/19. године je обнопљен и понопо праћен на 
споје место, a над гробницом постављена дрпена 
конструкција симболичног гроба. Уместо старс 
изгубљене и всропатно уништене плоче, изнал 
улаза јс постапљена нопа са натписом на српском 
и арапском језику, која пролазницима казује ла 
je ту сахрањен Дамал Али-паша, освајач Мореје. 
Дело обиопитсл>а турбета, Марашли Али-паше, 
остало je тако сачупано упркос бурним догађаји- 
ма који су пострссали one просторе y прошлом 
и овом столећу. 1 Iona сазнања која су овде изнста 
као допирнос спознаји Београдске тпрђапе неће 
битно утицати на досадашњс значење горњо- 
грлског турбета као једног од последњих прсо- 
сталих злања турског градитељстпа и споменика 
слапном појскопођи.
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15 ILian m  Ратиог архива y 1>ечу, KAW сиг. G Ib40.
16 Шпијунски план поручника Михановића, KAW 

сиг. G I b 37.
17 Плапови KAW сиг. G I b 44-1 и сиг. G I b 45.
18 P. Тричковић, навслсно дело, 52, нап. 22
19 Г. Елечовић-П. Поппвић, Два турска плана Бео- 

града, Бсоградске општиискс новине 1-3, јануар-март 
1937, 250-252.

20 Плаи из Архива Србијс, сиг. ГК 7.
21 Г. Нлезовић-П. Моповић, навсдено дело.

Г. Елсзовић, Турски спомспипи y Бсограду, 822-
823. ^

^3 М. Дслић, наведсно дсло, 255.
~4 Г. Елезовић, навсдсно дело, 823.
25 D. Durié-Zamolo, навсдсно лело, 51, види сл. 81. 
Ј' Е. Челеби, Путопис I, Сарајево 1957, 89.
27 М. Поповић, Бсоградска тврђава, 170

Р. Тричковић, наведсно лсло, 51; D. Durié-Za- 
molo, павсдено дело, 38-40.

М. Поповић, навслеио дсло, сл. 53.
30 Приликом расчишћавап.а источнс половине 

Горњег града, ради парковског урсђсња, 1952 голинс

откривепи су остаци иамије и турбета са јбсис источне 
стране.

31 Вили превод текста са плочс, М. Марковић, иа- 
всдсно дсло, y овом броју Голишњака на ст. 71.

3~ Р. Тричковић, навсдспо дсло, 52.
3' Исто.
34 Исто.
35 Наведсно дсло, 81.
3(> Навсдсно дсло, 52.
37 С. Дслић, наведено дсло, 254.
зк I). Durié-Zamolo, 75.
34 У време истраживачких ралова, 1934. годинс 

турбе јс лстал,но тсхнички снимио арх. Алсксеј Васи- 
л>св, оригииали плаиова y Музсју града Всограла, Ур 
13341-13349.

40 D. Durié-Zamolo, 38-39
41 С. Делић, павслсно дело, 254.
4" Г. Нлсзовић, навслсно дело, 833.
43 С. Чохаиић, Рашил бсја историја чудиоватих до- 

гађаја y Ј>еогралу и Србији, Спомсник СКА XXIII, 1984,
44 С. Делић, 254.

Marko Popovic

TÜRBE IN TI IE UPPER TOWN OF TIIE BELGRADE FORTRESS

I^ong periods of Turkish domination in these regions 
left only few traces among the preserved monumental 
heritage of Belgrade. In the wars of combatting civili
zations of Christianity and Islam at the end of the 17th 
and in the course of the 18th centuries almost everything 
was destroyed that had been built in this town for cen
turies. Among many structures that were raised within 
the Belgrade Fortress, aside the Mehmcd Pasha’s drin
king fountain, only a liirbe (tomb, turben), has remained 
in the center of the Upper Town.

This simple structure of hexagonal base roofed by 
a calotte, today known as the liirbe of Damad Ali-Pasha, 
has until recently been incorrectly dated and interpreted 
in spite of interest of scientific circles. Thanks to fresh 
discoveries, we arc now in a position to solva this rather 
complex problem linked with the former tomb of Damad 
Ali-Pasha and this iiiri>e, which as neither raised above 
his grava nor wasa originally devoted to him as the things 
have been considered by now. In this paper the question 
concerned has been clarified in detail.

After Damad Ali-Pasha lost his life in the battle at 
Petrovaradin in 1716, his body was buried in the Upper 
Town of the Belgrade Fortress at the mosque of the Sul
tan Suleiman. In the period of Austrian occupation of 
Belgrade 1717-1739 the old mosque was destroyed and 
the level of this area lowered by more than two meters, 
so that all the graves dug around it were also destroyed. 
After the l  urks regained the Fortress in 1740 the new 
building of the Austrian Main Guard, situated not far

away from the pulled down mosque of the Sultan 
Suleiman, was transformed into the mosque of the 
Sultan Mahmud for religious needs of the Turkish 
garrison. Close to the new mosque at its eastern side 
was raised a new tiirbe dedicated to Damad Ali Pasha 
of which only the remains of the basic walls have survived 
down to the present. ITianks to a recently discovered 
slab placed above the entrance to this tiirbe, as well as 
to the data from the Turkish archival material, we learn 
that it was raised in 1741/42 by the Belgrade deftardar 
official) Mustafa, the same person who twenty five years 
earlier buried the killed pasha. Since in the UpperTown 
the situation changed, it is the matter of course that the 
tiirbe could not have been raised above the destroyed 
grave of Damad Ali-Pasha, but on a new location as a 
symbolical grave. In the complex of the mosque at this 
liirbe wascrrcctcd the tekke (the building where dervishes 
rpacticed religious acts) and at the southern side were 
buried several Belgrade muhaftzes (sommander of the 
fortress). As we learn from the preserved Austrian maps 
of the Belgrade Fortress from 1790, the isolated tiirbe 
in the center of the Upper Town, which has survived 
down to the present was constructed in 1784 and accor
ding to the data from archives we can with certainty infer 
that at this site was buried Izet Mehmcd-Pasha.

We do not know what was the fate of the complex 
of the Sultan Mahmud mosque and this turbe in the 
period of Austrian occupation 1789-91, as well as later 
between 1806 and 1813 when Belgrade was ruled by the
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Serbian insurgents. ITiese structures certainly sustai
ned some damages in that most probably some slabs 
with inscriptions and some gravestones (nisan) peri
shed, but most probably there was no larger pulling down. 
Wiihin the reconstruction of dcsacratcd monuments the 
Belgrade Vizier Marashli Ali-Pasha restored he Upper 
Town tiirbe in 1818/19 raised several decades earlier abo
ve the grave of Izet Mchmcd-Pasha believing that the 
tiirbe of Damad Ali-Pasha was in question. 'ITiis is cor
roborated by a long text on thenisan uncovered during 
the works of restoring the tiirbe in 1934. It is hard to 
explain how this misunderstanding could have occured. 
It is obvious that at the lime of restoring the tiirbe the 
sad lot of Damad Ali-Pasha’s tomb was known, but it 
seems that recollection was lost as to where it had been 
situated. We cannot, however, reject supscion that the 
largest Upper Town tiirbe must consciously have been 
restored and consecrated to the memory and glory of

the great army commander and statesman. However, 
without regard to the unsettled dilemma posed by 
the restoration from 1818/19, the last Upper Town 
tiirbe will be remembered as the grave of Damad Ali- 
Pasha.

1 Âitcr in this tiirbe were also buried two Belgrade 
muhafizes: in 1847 Selim-Pasha Tcpcndelenlija and 
three years later Hasan-Pasha teSmelija.

After the 'l urks left the Portress in 1867, the Upper 
Town tiirbe was transformed into the museum of old 
arms and trophies. When in 1915 Belgrade was bom
barded, the tiirbe sustained serious damage, but its re
storation soon took place. It was finally put in order in 
1936 when the old nisan was put in proper place and 
when in front of it was laid a timber construction of the 
symbolical grave in memory of Damad Ali-Pasha, the 
conqueror of Morca.
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