
Т У Р С К И  С П О М Е Н И Ц И  у  С К О П Љ У .

III
ЗАДУЖБИНЕ СУЛТАНА МУРАТА II.Оно што je за православне скопљанце црква Св. Б то je заскопске Мухамедове поклонике Муратова џамија.Од неколико десетина разних џамија, колико их je у Скопљу до недавно појалоЧ ово je једИна K o jy  je подигао један турски владалац, тако да се ни једна друга турска богомоља у Скопљу не може похвалити да jo j  je ктитор био турски султан. Према томе, ова исламска богомо.ља није случајно са- борна, главна џамија, нити само због тога што je као грађевина једна од нај- веЬих димензија.Скопље je потпало под турску управу за време султана Бајазита I. После његове смрти отпочеле су између његових синова очајне борбе око престола. Настао je дуг период безвлашћа, те се и султанска власт и турски утицај у Скопљу мало ocehao. Тек кад je на османлиском престолу засео султан Му- рат И*, син султана Мехмеда Челебије, отац султана Мехмеда, освајача Ца- ригра^а и зет деспота Ђурђа Бранковића, Скопље je осетило јачи турски утицаЈ у сваком погледу.

1. С к о п . к и  г р а д .Овај се султан често бавио у Скопљу и поклањао му много пажње. Евлија Челебија у поменутом путопису на наведеном месту каже да je видео изНад ؟ лавног улаза у скопски град у камен урезан натпис на турском )езику од кога je саопштио само ове речи:
МураЭ, C l  M exieda Хана, гобане 850لأ.Данас тога натписа нема. Очевидно je да je у шему било говора о не- каквој оправци Koja je' за владе овога срећног и мудрог султана на граду изведен.а.

2. Камени Μ . . Τ  на В а р д а р у .Турци и усмено и писмено. тврде да je OBaj султан и први „сазиждитељ” великог каменог моста у Скошьу на Вардару. То нам сведочи и натпис К0ЈИ и данас П0СТ0ЈИ узидан у михрабу на мосту. Њега je тамо поставила СКОП-
٠ Евлија Челебија, у своме путопису — — књ. V, стр. 555., забележио

je да je у Скопљу, у- доба кад je Он тамО сврайао, било Koje великих Koje малих џамија 
120 михраба, а служба je обављана и муслимани су клањали Намаз само у 45 џамија.

2 Мурат je рођен 806., (1403.); 823. (1421.) Наследио je престо свога оца; 847. (443ا .)
абдицираО je на престо; 848. (1444.) поново je ступио на ПресТо. После битке код Варне
по други пут je сишао с престола, па je кратко време после тога и по трећи пут узео
султанску власг у своје руке. Умро je трећега петка месеца Мухарема 855. (т. ј. 5. фебру- 
ара 1451.) годин.е. Хамер, Истopuja османскогац КН». II, стр. 155.1 257. у преводу
Мехмед Ага.

8 По нашем бројању 1446. или 1447. год.
.Tarih ve gagrafiya lugati, кн>. I, стр. 78 ا
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1 78 Гласник Скопског Научног Д руш пва (2)ска беледија приликом доласка последњег турског падишаха и калифе, сул- тана Мехмеда V.Taj натпис, и ако je из најновијег времена, ми овде саопштавамо пот-пуности ради:
ى٠٠ا اول جرسى لو د د س-اطان ا ى / ء ا

ل ن1سلط ا د ل و د ع ا ى ١ لوبءش ، فرمان ذد
ل بك حذقايف د ىاولو امهار د ه ن ى ر /

ن1ش ر ا س ل و م ح ا ا و ت 0ء آل ٠ د د ن У، د  нашем преводу значи:
O bqJ  locnt je саграбио сулпган. Мурад II. Његово проиреше je наребио 

аајправебааја еултан Реіааб. Мост, ce обиста оправа врло бобро. с право, 
се aoalce рећи ба je ово јебаа аајлеаиса icrri.Овај натпис je постављен хиџр. 1325. (T .  ј. 1909.) тодине, а текст му je саставио Шеих Сад-ед-дин. Нико ми није знао, па ни сам састављач овог НаТ- писа, да каже на основу чета се тврди да je први оснивач каменог моста у Скопцу Мурат II. Па ипак муслимани у то исто тако тврдо верују као што сУ и Срби убеђени да je тај мост цара Душана.Веродостојних доказа да je камени мост- на Вардару дело Мурата II ми нисмо могли наћи. Писани извори К0ЈИ  о томе говоре исувише су позни, да би им се могла поклонити вера.Очевидно .je, код Турака се створило ово мишљеше на основу неког гамног сећања, предања или како то они кажу „таватура."Што je постанак овог моста везан баш за име Мурата II, у jисторији ,могло би се донекле наЬи објашњење. Међу турским владарима Му- рат II je ,.први почео подизати велике мостове у држави. Неколико таквИх објеката очуваних и до данас 'сведоче о високом ступшу у T o j врсти грађе- винског знаша онога времена, и данас служи на част турском неимарству онај велики мост на реци Ергене, код вароши Узун Кјопри, 48 км. далеко од Једрена, који по Евлији Челебији има једанпут 64 а други пут 174 окна, а по Хамеру 170. Taj мост je задужбина султана Мурата II. Он je дао да се по- дигне и један дугачак и висок мост негде на путу између Солуна и Ларисе преко некаквог баровитог и мочарног земљишта. Нэегово je дело и велики мост звани Балик Хисар код Ангоре. За прелаз преко овог моста се од свакога пролазника наплаЬивала нека маленкост и целокупни приход од овог моста побожни Мурат II одредио je сиротињи светих градова Меке и Медине. То je у осталом, први стални прилог К 0ЈИ  je турска држава доделила светим ме- стима у Арабији؛ .За доказ да je овај наш мост турског порекла, Турци наводе један аргуменат К0ЈИ се мора узети озбиљно. То je михраб К0ЈИ се налази узидан на И СТ 0Ч Н 0Ј страни, уз средишни стуб, а полази од темеља моста не остављајући нигде видливог знака да je он касније уз мост дозидан®. у оном делу михраба К0ЈИ  je нешто испод висине куда се по мосту гази има у камену израђених украса К0ЈИ су карактеристични за исламско грађевинарство.Колико je нама познато у Скопљу се мост на Вардару први пут спомише у вакуфији џамије Гази Иса бега ИсаковиЬа K o ja  je написана 11. јула 1469. год., а K o jy  смо ми овде, у O Boj ревији, у своје време, објавили у целини и у

5 EiMiija Челебија, наведено дело, кн>. III, стр. 301. Н а стр. 463. исте књиге опег 
тврди да има 64 окна: „Н а  један конак далеко од Једрена tynpiija коџа Мурата хана од 
64 окна преко реке Еркене“ .

Хамер, наведено дело, књ. II, стр. 251.
٥ Салих Асим Рустем бег заде. Кратка  Превод с турског у листу 

„Привредни Гласник“ )Скопље^за год. 1920., бр. 21., 22. и 23.



179Турски. сполгеница ال  С к о п л у(3)факсимилу. Тамо се завештава некакво имање у самом Скоплу, Koje се налази 
,,на нуту што ٠9 ноіенутога Туз Пазара иде ка kynpuju на Вар9ару‘ (٦. По- миње се само тако, ни стара ни нова) ни камена ни дрвена, ни овога ни онога, без икаквог ближег определеша. А  било je очекивати. да се при помену тога м оста каже нешто ближе о њему. Јерако je он подигнут за владе М урата II, то je морало бити у Бремену између 1421. и 1451. год. према томе Taj je мост 1469. године био још нова и важна једна грађевина турска, па би сасвим природно било да се при спомену његову та околност на неки начин подвуче.Истина he -бити негде на средини. Ако наш мост на Вардару није подигао М урат II „о т  основанија” , онда cyMfoe не мо'же бити да je он на њему извршио корените оправке, као што су га у току времена и други султани оправљали. Једна таква озбиљнија оправка на њему извршена je хиур. 987. (т .ј. 1579/80) године. Чудна je случајност ваљада хтела да то буде за владе М урата III. Од 14 окана, колико je мост имао, тада су била порушена четири. приликом те

Сл. 1. -  Камени мост на Вардару.
оп۶авке стављен je био и натпис чији je један део преписао Евлија Челебијдз а К0ЈИ у преводу гласи:

Она koja вабеіае како je  оправлан овај лоет к о !  чела равна, похвалите 
говореки.. ,,0 9  нређаииш je  лного боли“ . Свету je  Ѳоіила вола на лесто 
овол онравкол. Д а т у л  срочи Хелали-. ,,Оправка великог лоста “ . І 0 00 ебред рачуну излази да je то урађено хиур. године 987.ГовореЬи о џамији Хусеин Ш ах а  у селу Capajy , ми смо поменули још једну оправку овога моста, K o ja  je била хиур. 1223. ( T . j .  1817/18) године®.Старији Скопланци памте једну од озбиљнијих оправака овога моста Koja je изведена за време косовског валије Ахм ед Ејуб паше, у другој половини прошлога века. и  TOM приликом су оправлена четири последња окна према Т ахта  Кали. М есто камена сводови су озидани од цигле. О проширешу и по- следњоЈ о؟ равци овога моста за време турске управе говори напред наведени натпис К0ЈИ  je TOM  приликом и узидан на мосту.

7 Гл. Елезовић, Турски Споменици у I, Београд, стр. 65. и 94.8 Наведено дело, књ. V, стр.558 5.؛ В. ΚΗ >. V, стр. 260. С. н . Гласника. 12.



(4)Гласвик Скоігског Научног ДруитгваISO

3. Х у н к ја р  џ а м и ја  или С у л т а н  М у р а т о в а  џ а м и ја .Ипак he успомену на султана М урата у С к о п ь у  најдуже сачувати џа- MHja Koja и данас носи његово име.Некад се са планинског хрпта ка Вардару спуштало једно ребро Koje се одвајало од венда садање Гази Бабе, па je током времена исплакано и подло- кано водама, тако да je у ср е д 'Скопља остала доста висока заравњена хумка. Као страж ар бди она над једним делом старога Скопља, исто онако као и оно друго наспрамно ребро што иде ивицом Вардара на коме je подигнут скопски град. Џамија султана М урата налази се на O B o j заравњеној хумци, према скоп- скоме граду, на најлепшему месту у старом Скопљу. На Toj главици, где je сада .ова џамија, по неком тамном предању, сачуваном међу скопским мусли- манима, дизао се некад т. 3. Мали или доѣи за разлику од
горѣег града,чији су остаци до данашњега дана сачувани. и Евлија Челебија.унеколико допушта ту претпоставку. ГовореЬи о знаменитостима Скопља он

Сл. 2. -  Сахат кула и Султан Муратова џамија. вели: „П ре свега испред горѣег града(јукари кал'а) у Скопљу има Хункјар џамија са једним танким и високим мунаретом, једна сат кула'1٠. Из наве- деног може ce закључити да je у Скопљу y 17. веку, пре великог пожара, било ако не два града, а оно остади ЊИХ0ВИ: и Садашњи град поЕвлији Челебији био je горѣи ,према тОме би ваљало тражити негде на другом месту, према наведеном муслиманском предању, могуЬно, на хумци на којој се сада диже џамија султана М урата, K o ja  се у времену кад je Евлија Челебија походио Скопље звала и џамија, што значи го-сподарева или султанова џамија. Д р. J o b . Хаци Васиљевић у својој најнови- joj расправи CkotiJhe, на стр. 151. говори о O B oj џамији, али све што je тамо 
о Њ0Ј речено погрешно je.Један нешто старији турски географ, Хади Калф а, помише да Скопље има тврд град и једну сат кулу „још  из времена неверника; HajBehy од свију

ل٠  Наведено дело, књ. V., стр. 558.



(5) Турски са о іа іщ іі у  С к о т у 181

сат кула чувених у хришћанству. Она бије сате и дан и Hoh и чује joj се звоно на два сата унаоколо. Нарочити сајџија брине се да je све уредно у њој” 11. и  Евлија Челебија помиње сат кулу, па хиперболишући звек њеног звона вели: Скопље „има једну сат кулу. Звоно joj се чује на дан хода унаоколо. Глас му je врло пријатан. Кула пак служи за пример'12. Ma да ни један од ове дво'- јице турских путописана из 17. В. ништа не каже где се налазила та. сат кула о којој говоре. Сумње нема да je она и тада била где je садашња сат кула, у непосредној близини М уратове џамије. Данашши CBOj облик сат кула je добила за време вредног и енергичног валије Хафиз паше. Пређашша je била делом од камена а горњи њен део био je од дрвета и много мања, али сва у рушеви- нама. На њено место подигнута je садашња, зидана веЬим делом од камена, па завршена циглом. Зидао jy  je мајстор Усеин дибранап.Имајући на уму предаше да je на месту где je садашња М уратова џамија 
била некаква тврђава, није никакво чудо што многи скопски хришћани причају да je на TOM месту пре џамије била црква С в . Богородице, а други, С в . Петра™. У  тврђавама за време хришћанске управе свакад je било и хришЬанских бого- м о л а. Према томе, OBaj би Мали град био на источном улазу вароши Скопља, према садашњем великом граду, К0ЈИ je на западној његовој страни. Т у  прет- поставку поткреплују и многи остаци старих зидина разасутих свуд по под- ножју ове хумке, испод и испред џамиЈе. До данашњег дана сачувало се много остатака од старих зиданих грађевина. Нарочито су доста добро очуване зи- дине од старога ђумрука, у коме je у ранија времена био смештен и хућумат, и на чијим се темељима данас подижу десетину турских кућа.Евлија Челебија поред Хункјар џамије помиње и њен имарет и медресу, од Koje се и сада распознаје траг на јужном зиду садање основне школе Мехмеда СоколовићаУ Тих зграда више нема. Без сумше их je прождрла ва- 
тра Koja ј ؟  у два маха ову џамију пустошила, као што ce т о в и д и и з  
натписа КОЈИ су се сачували у трему више њеног главног улаза и K O je ми мало ниже у целини саопштавамо.За њено издржавање моЬни ктитор je у CBoje време без сумње богато обдарио и н>у и све њене часнике и службенике, али данас joj готово ништа није од имаша остало. Казивали су нам да су села: Кожљ е, горше и доше Водно била њен вакуф. Вакуфије нема, те се мало што зна из шене прошлости. Готово све што знамо из шене прошлости црпемо из два напред споменута натписа. првобитни натпис, ако га je уопште било кад je ова va- мија саграђена, није очуван, jep je уамија 1537. или 1538. године изгорела, na je за владе султана Сулејмана Величанственог', крајем 1542. године обНов- љена и том приликом je урезан у камен онај натпис што се налази у средини, изнад главног улаза.Нама данас није могуће да знамо ни како je првобитно изгледала ова богом ола, нити К0ЈИХ je размера била, пошто je садашши изглед добила у главном после првог пожара. Само по другим задужбинама овога султана могли бисмо створити приближну слику како je она могла изгледати.Нама су познате осим ове наше уамије само још две задужбине М урата II, једна у Једрену, а друга у Бруси.Ми овде дајемо ЊИХ0В опис какав се налази у поменутом путопису Евлије Челебије.

,,Џамија Гази М урата, сина Челеби —У  народу je познатапод именом Уч шерефели.Подигнута je усред Једрена на врло живом месту. Први оснивачи ове богомоле били су султани Иса и М уса, синови султана Бајазита I. Али пошто су joj положили тем ел, помрли су, те су joj темели
٠ا  Споменик Срп. Краљ. Акадрмије XVIII, стр. 45. 12 Наведено дело, књ. V, стр. 558.

٤3 д-р Јевто Дедијер, Нова Србија, стр. 109. н Наведено дело, књ. V, стр. 556—559.



(6)Гласник Скопског Научиог ДруштваІ8 2били напуштени и опустели. ßo٢OM je одређен био да џамију доврши коџа М урат, син Челеби султана Мехмеда хана. Није само трад Једрене, него je њоме украсио Дели исламски свет. О ва џамија има пет високих улаза. На сваким вратима њеним по старинском начину били су на арапском језику крупним позлаћеним словима исписани натписи. Но ови натписи су тако испре- плетени и замріпени да су нејасни и једва разумљиви. Од поменутих пет улаза десна и лера врата су тврда и затворена, а TpOja врата су отворена према 
Кибли“ . Над ٢лавним, средњим улазом, што гледа правдем на Киблу круп- ним словима je написан натпис опет испреплетено и замршено и у њему je на- писана година кад je подигнута ова џамија М урата хана, сина Челеби султан Мехмеда хана: піис’а вевеманемије,T. ј. 809جل. Д уж ина џамије од ових врата до михраба износи 100 стопа, у ширини има 250 стопа. На чврсто изиданим сту- бовима леже пет кубета Koja изазивају дивљење. у  тим кубетима многи м ај- стори сликари ишарали су шаре свакоЈаке у дрвено, плаво, ж уто, зелено и тисућу других боја што се као камелеон преливају. Онај који пажљиво и с ра- зумевањем посматра зине од чуда и занеми и добије вртоглавиду. Украсе ових пет кубета као да je размерио, нашарао и намалао онај вечни сликар својом моЬном руком. Изванредно je пријатно гледати чудне шаре у ових пет кубета. Михраб и мимбер су најразноврсније у камену ишарани и урешени. Столови муезина и налоње читача уузова од једног угла до другог и одозго до доле украшени су скупоценим камењем беле, дрне и дрвене боје у мозаику. На левој страни у џамији на налошама лежи један СВ. куран какав оновремени красно- писди нису кадри били да пишу онаквим словима. Ове налоше за гьега су нарочито начињене. За  читање из ш егаима једна соф а на четири степена. Д ва човека га нису кадри с места да помере. Тако су велике и тешке корице. За чудо je управо како je краснописац написао тај куран. Сваки je ајет у њему дивно исписан.У  џамији нема висейих великих полијелеја. Само сваке тамне ноћи у Њ0 Ј гори на тисуће кандила и свеЬшака. Има најразноврснијих сјајних и позла- ћених чирака.С а стране у прозорима онако по старински има цвећа од чијег се мириса опијају они К0ЈИ се ту богу моле. и  мутевелија из вакуфских средстава између редова поређа разноврсне миришљаве љубичиде и босиок. Побожној пастви не падне на памет да из џамије изађе.

Похвала харежа« ѣегове граЬевине. —  Дуж ина овога харема К0ЈИ осве- ж ава износи 100 стопа а у ширини има 200. Има троја врата на шему. Н а .вра- тима десно и оним што у Диблу гледају улази се на седам басамака, а на врата с леве стране улази се без басамака. Харем има са све четири стране софе и на шима има 18 црвених, зелених стубова који су такви да им равне нигде нисам видео за ово 41 годину од кад путујем. Капители на стубовима су исто тако разноврсни. Сваки од ЊИХ чини утисак, као да je побожно преклопио руке и стао да се Господу Богу моли. Таквих још једино ако буде у Цариграду, у Сулејмановој џамији или у далеким месџидима Јерусалима. На овим разно- бојним стубовима леже 20 маших кубета Koja са СВ0ЈИМ полумесецима на врху красе околину харема. и овде има човек чему да се диви. Мајстори су до сит- нида све тако тачно израдили да су сликари света долазили и гледали па им нису ни колико за длаку нашли погрешке. Цртежи у сваком кубету су разно- врсни, у својим се бојама преливају и урнек су лепоте. Оно што je најчудно- ватије, иако je Beh протекло 360 година од кад je OBaj храм подигнут, боје се 15 16
15 т. إ . О Н О ؛  страни Koja гледа на освештани град Меку.16 Натпис je очевидно врло замршен те га Евлија Челебија није могао право да прочита. Хаџи Калфо у својој кшизи Т а к в и м -у п г -т е в а р и х  вели да je ова џамија почела да се зида 842 (1438) па довршена 844 (1440), али у другом свом делу Р у м е л и  вели да je почела ^а се зида 841. што je по Хамеру вероватније. Година Kojy je дао Евлија Челебија сасвим je погрешна, пошто je Мурат il 8Ö9. год. био мало дет.е од само трИ године. В. Хамар, И с т о р . о с м . ц а р с т в а , књ. II, стр. 363, напомена 30.



183Typckli сгншеници ال  С к о а л у(7)

нису ни у колико измениле, нити су избледеле успркос једренским љутим зим- ским мразевима и летњим жарким вруЬинама, него као да су сад из руку вечнот сликара изашле.Кубета су сва пуна светлости. На њима су ките цвећа разне боје. Зидови су сјајни као огледало и блистају се у светлости. По прозорима у харему испи- сани су стихови украшени разним шарама. Харем je сав фурниран мермер-ка- меном. Мозаик од ситног камења чини ти се да je начињен из једног јединог комада, те од преливања разних боја и сликовитости човек не може очију да 
0ДВ0ЈИ. На средини харема je басен са живом водом по ханефиском прописуЦ. Из њега шикљају млазеви живе воде. Они К0ЈИ желе да иду на молитву, ту- се оперу и тако чине Богу по В0ЉИ.На четири стране харема као четири стуба дижу се четири витка муна- рета што врхом стреме небесима. Оно мунаре што je на десној страни има три шерефе^« и по томе je свет прозваоНа иста врата овога мунарета доле улазе три муезина. УзилазеЬи на му- наре један другог не чују, а излазе сва тројица на разне висине и, кад сви дођу, од једном, у један глас и на исти начин позивају правоверне на молитву. Чуд- новато je то мунаре. Вештини његова неимара ни Аристотелова памет не досеж е.Мунаре с леве стране je са две шерефе. А  друга два мунарета су витка са по једном шерефом, сврдластог су облика и шестострана“ .Ктитор ове џамије, кора М урат хан II, кад je први пут ступио на царски престо, 0СВ0ЈИ0 je град Смирну у Анатолији од грчке властеоске Фе-дака. Благо Koje je TOM приликом тамо нашао потрошио je на градњу ове 
шерефели џамије. Сав онај дивни живопис у кубетима израдили су персиски сликари. Из Персије поред стручшака донесено je 70 камилских товара разних боја. Врата и зидови кубета ове џамије моловани су седам година и трошак се није жалио. Стари М урат хан није гледао на потрошено благо. Свакоме м ај- стору мимо погодбе давао je пуно поклона, за то сваки му се- мискал؛ .  камена ухватио један златан дукат. Прича се још да je надзорник над радовима био Тимурташ паша заде Елвенд бег. Према ЊИХ0В0М казивашу за подизаше ове џамије утрошено je од измирског блага 7000 кеса сувога злата, а колико je још отишло сребра и здравих пара каж у „то  једини Бог 3H.a” . Jep што je год било савршених и вештих мајстора у свих седам земаља, привучени добрим кти- тором долазили су да виде врело љубазности, љупког М урата хана и сваки je. у OBoj џамији оставио по неко своје {эемек дело. За то колико год пута уђеш у ову џамију, сваки пут се увериш да je на њу много потрошено. Укратко, немоћан je језик да je опише, а перо слабо"2і.Уз ову џамију султан М урат je подигао медресу Kojoj je даровао велика некретна добра, вакуф, тако да се наставницима њеним могло да плаЬа по 100 аспри на дан, што je за оно време то била кнежевска плата. Најчувенији joj je био професор Исхак, по знашу поларна звезда за научнике свога времена2؛ .У  Једрену je поред сваке од 14 царских џамија била и по једна основна 11 * * * * * * 18 * * 21 22 *11 То je басен дугачак и широк по 10 аршина. Ако je басен четвртаст у обиму требада има 40 аршина, а ако je округао 36 аршина. Ш то се дубине тиче ДОВОЉНО je да му се

ДНО види кад се руком из шега вода заити. Следбеници Ханефиски из оваквих басенаузимају воду за авдес и прање и такву воду не сматрају да je нечиста. Чак и тада водусматраЈу да je чиста и кад у н>у упадне што год прљаво само ако се на дну не види илиако не плива по површини. Ако би у басен упала каква погана ствар, ако се само помери .од оног прљавог објекта за величину колико један Мали басен, опет вода није нечиста ишоме се може прати и авдес учинити. Ев. Челебија, наведено дело, кн>. II, стр. 43.18 Ш е р е ф е ,зове се на мунарету онај балкон у коме се муезин окреЬе и са кога позиваверне на молитву.
٠٥ Опис ове џамије дао je и Хамер у наведеном свом делу књ. II, стр. 250. са не- знатним одступашима.2" Мискел,стара мера l . /зДрамтежине. Сад се употребљава за мерење драгог камеша21 Евлија Челебија, наведено дело, кн>. III, стр. 432.-435.22 Евлија ЧелебИја, наведено дело, КІЬ. III, стр. 446; Хамер, наведено дело, кн>. II,стр. 250.



(8)Гласник Скоггског Научног д р у т в а184школа. Најуређеније и најугледније биле су школе М урата хана, Челеби М ех- меда хана и Селима хана.Вакуф у Муратове џамије припадао je шегов Караван Cepaj познат под именом коуа М уратов Караван Cepaj."Скромније je изгледала џамија Kojy je М урат II подигао y старој престо- ници и некрополи турских царева и царских сродника, у Бруси.Ето шта вели о њој Евлија Челебија:
١,Оігис p iu je  Mypaduje, сина Челеби Мехжеда хана. —  То \ ا \ ة \لله١ةآل ة  и сјајна богомоља на западној страни од Брусе, ван вароши, окиЬена са све четири стране ханом, џамијом, имаретом, месџидима, текијом, медресама, окружена дивним вртовима, перивојима и виноградима. Ктитор joj je отац освајача султана М ехмеда, М урат хан II, који je два пута долазио на престо. Умро je у Једрену и тело му je пренесено у Брусу и сахрашено на једном видном и пространом месту код ове џамије. То je- џамија што човека ожив- љава. У  Њ0Ј човек ради молитве да остане ноћ и дан, не падне му на памет да изађе. Има два кубета. О д улаза у правцу према михрабу дужина joj износи 150 а ширина 60 стопа. М ихраб, мимбер и место са кога учи муезин (махфел) просте су лепоте, а израде су старинске. Џамија je саграђена 850 године؛ з. Има једноспратно мунаре؛ *. у порти се дижу чемпреси у небо, у шйховом хладу цемат се наслађава и ужива. Ова царска џамија један je од теферича у Бруси. У  хладу шеном бораве много царских принчева и принцеза cBoj ве- чни сан ؛8 .И уз ову џамију подигнута je медреса, а имала je и CBoj имарет, и, на сваки начин, велики вакуф. Међу великим хановима у Бруси помише се и хан -М урата II, К0ЈИ je јамачно био имовина ове џамије“ '٩Тако су ето изгледале оне друге богомоље, задужбине ктитора К0ЈИ je подигао и нашу џамију у Скопљу. Ако се обрати пажш а на годину кад je ова џамија у Скопљу подигнута, види се да je тако рећи зидана исте године кад и она у Једрену или годину раније. Узев ту чишеницу у обзир имали бисмо ؟ азлога да претпоставимо да je ова џамија била једна од најлепших турских богом ола не само у Скопљу, него.готово у целој Румелији изузимају^и Je - дрене и Солун.првобитни натпис кад je ова џамија саграђена није очуван, jep je она 1537 или 1538 године изгорела, па je за владе султана С) Величанстве-ног, крајем године 1542. обновлена и TOM приликом je у камен урезан онај натпис што се налази у трему, у соедини, изнад главног улаза у џамијУ. Из тога натписа сазнајемо да je ова богом ола саграђена у другој половиНи го- дине- 1436. или за право хицр. 840.Нисмо могли добити читак фотографски снимак овог важног натписа, с тога се овде саопштава у дословной препису:

د ق٠1حل١ى ء س ا ا ن ىف ع ا م ن ز ا ط أ ة س ا ز غ ل ن٠ وادءاهدن ا أل ع ا د م ا ن / ا خ د ه ء  ن

< ي ا ب ا ا ط ي ه ا ر ه ىف - ت _ ر س ن٠ا ا لءث ء ق ة ائ و ر ء م ا و و ا ع٠ق ن٠ ل١و ل ءا ه أل د آ  ة ا٠و

ص ا ن مديده و ه٠امه ء ل ٠عز أ ب _ إ ن1س. ا نث١ ط ئ ء ا ' ال٠يلل ل ها ا نب ىل ق ب ر ال '  ق

ن ا ء ب ا ن د ا ط ل س ل ن ا ا ن٠ا خ ا ط ا ا ا مي ن ن ا ا ال خ ا د ىل م ا ه ق ل ال ال ظ ن١ خ , د ل ا م ر  ىل

ء و ا ذ ال د ل—ث ىف ا،د 1لبت و ا وار.اءان مخى وا م د ق م ة و ا ت م ال ا ر٠ا و  ف

ط غمل٠ثعبانالل آخر ىف حر ىل٠ ة آ~ءما و دءبن٠وار ىفاسع ت اا: 26 25 -ءدائ ء;وال اةبالالقا

25 T . ј. 1446/7 године.2؛ т. ј. мунаре ca једном шерефом.
25 Е»лија Челебија, наведено дело, књ. Î ,  стр. 16.
26 Опет тамо, стр. 17. и 18.: Хамер, навед'ено дело, Kfb. 11, стр. 251.
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У српском преводу он гласи:
Стара, рж іу.а  сазпба се 840- го9ине^٦ " за ؟реле иобебоносног а борр  

за веру султана М урата, сааа Мехлеба хаиа, — Украси, боэке, тахова леСта.-  Па азгоре 944. године27 28 * 30.
Из основа je  обаову ове р л и је  зааовебао сенка боЉја на зелли, султан 

султана, Сулејлан тах, Султан хан, сан султана Селила хана Бог

Сл. 3. — Главни улаз у Султан Муратову џамију са натписима. 
нека лу сенку аробуэки бо сконната света. — Обнова je  занонета лесеиа 
Шевала 945. гобане'^. Сретно се боврша конилг лесер Шабана велнкога 
гобине 949 أل٠ - -  Нека би je  Госноб благохотно n p u iu o !

Нзнад овог натписа на двема каменим таблама урезан je један други, 
много опширнији натпис на тур. језику, израђен врло укусно и са словима27 т. ]٠٠ у друго]' половини 1436. или у првој половини 1437. год. по нашем рачунашу.28 T .  ј. у другој половини 1537. или у првој половини 1538. год. по нашем рачунашу.2لء T .  ј. у друго] половини месеца фебруара године 1539.30 т. ј. крајем 1542. године.



(10)Гдасаик Скоаског Научног Друишва186испупченим Koja су одозго позлакена. Из овог другог натписа дознајемо да je садашњи основни облик џамије у главном из времена владавине султана С у - лејмана Величанственога) који je 'џамијуобновио и саградио „бољ у но што je првобитно изгледала” .У  оном великом пожару Скопљ а, 26. и 27. октобра 1689. године, изгорела je по други пут ова џамија. После пожара су jo j  остала само четири зида и мунаре без Ьулава, T . j .  без оног горњег ш иластог дела на мунарету. Том при- ликом je без сумше ватра прогутала и њен имарет и медресу, K oje помиње Евлија Челебија као и остале главне и споредне зграде око ње.23 године после пожара ова je џамија остала у рушевинама, док султан Ахмет JIJ није издао наређење 1712. године да се приступи поново њеној оправци. Џамија буде поново оправљена и, као што се обично каже, после оправке људи су говорили да je сада још лепша но што je била пре другог пожара.Због велике висине ни овај други натпис није се могао снимити тако да се мож е читати, за то и шега доносимо овде у верном препису. По обиму ствар- них података и по опширности својој овај натпис je права реткост међу турским натписима у нашим крајевима:
I د ٠ساطاز ا خر / حبال » لو اولوب ت١صا ا مب ش٠ا,;ا اول الى ٨ب آكر

ى١اد ن٠وء ومح،اه ٠ءاك - ى ى٠حا سا ز لو٠ حفا يول٠ا د د ءمي٠ راىل١ح ئدوب١ ا
ن 'هءل اولدى ال ٠لآل ء-مي وره حذ:ده ٠د ' سرت\ب ى1ث اول ١حذد٠ ءياد؛-اكه و;ا<اءه د

مي دز٠ ةد١ اطه احراق >5؛ ت٠يئ .لو كغاو ادوى آل١٠أ ا انده ا ة وما ٠٥ إف ا در

ذمه٠ اوده ى د ر ا ة ى ز ال ر ل٠رشو قالدى ئه ،نارءىل ور ^ر وهطان فنط
م١لصم ى ر٩مس اكده زلرىب ء g خري ءل١ .ر رأ*ض لوحاح الله ل١دوح ه٠س: اوح بكرى٠
مب٠لةد وأأه٠٠ا ئ اث٠د ى ؛زدى١ ر د آ رع:اث لو٠ ك٠امحد _اطان ا سه كء اغا٧ل ز زى و؛ ل

ه ءةر٠ ءم\١٠م ا ا.ذدى ٠ك اىل اف ناكدو و١ ح '٠. ى ودرفكن٠' وا ر٩مش ت ىاو ور٠ه اند

آ-امي امندءملر ا لذ ;٥٠. او ا محه٠ ر دن ί ار لوؤض٠ اءال و اولو اولدن '.ىل ا«مر يه
ادهمل ٠١ لطف و ح; ى٠٠عسل ءاىل لوى ما ه ١ ت١ خر٠ د ١ ده“د بءا خم:٠ه اولوب

ذءمي .آلوش ص. ر الده اره آ دن د ام رخه ف٠<لو ام ولوب١ < هدد ارا.ش ا دز

ميمذ زدى٠\ د٠طق ا ن لط٠—ءه٠ م؛مهدى ال١و .لو ٤زعؤ م:ةق ءا ١
دمي 1" ه و ل حما٠

١١٢٤
ىل٠ ااذةراملذ؛لب

У српском преводу значи:
Први ктнпгор ове радије био je, у  pajy الل насела, султан Мурат. Нека 

Сб у~ бавној u a i j u  посвебневно обавла лолитва но нет jryma, а у  Нетак нека 
се брэки слуэкба об нетка, асто та ко  а на бва бајрада, ؟ајра.3ска слуэкба. 
؟ ва je  џ-адија гобанада слушала дусладанада за богодоАУ -  Бог нека jo j 
Jcmamopa насатн даоднрасод!—За.вреде okynaiaje 1100. гобане^, невернПі(а 
ОБО свето а часто десто еналаіае а не убојаше се. Остабоше садо Четара 
заба и јебно дунаре без кулава а садо "су остаца ' нравоверне ба
се т у  посвебневно обавлало нет доларгава. Ова прекрасна радаја оскала je  
у  т о д  ста ту  23 гобане uuiHekyjyku свога бобротвора ба je  оправа. Бозкја 
благобат je  велака. За тепу оправку стаэке султан Ахдеб 111.51 По нашем рачунању 1689. године, управо 26. или 27. октобра.
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Ову џ,а.ају koja беше изгорела оправи султан * бруга
кпгапгор. Оправлена je  Эавно. Она koju су je  вабела, нотврЭала сУ ба je  
савршено лено обновлена. -  Нека ба се султан А х і9  овековенаона престолу 
нанека бобра бела! Он je  нравовернала унинао велаку рабост. Нека се алге 
султана Ахлеба с благослово. пожише. Нека његово иже жуслижааа упажте  
а нека га уреэку у  секаше као lamo je  оно урезано на нові^а.а његова.. 
Hamuja нађе за ужесао ба нанаше овако батуж тене онравке-. „О ву васоку 
богожолу онрава султан Ахлгеб".Кад се по ебуед начину срачунају бројне вредности слова у наведеној реченици, излази да je џамија обновлена хиуриске године 1124.При дну натписа додато je joui:

T. j. убоги, грешни Алија.0ءىن اوخفرياملنذب ؟ ο име бике или онога који je саставио текст нат-писа или пак клесача К0ЈИ je натпис у камен урезао.Сасвим je позног датума онај треки натпис на надвратнику над главним улазом, а тиче се последње оправке ове џамије Koja je извршена приликом до- ласка султана Мехмеда Решада у Скопле, и ако н,атпис нема какве нарочите историске вредности, ми и лета, потпуности ради, овде доносимо у препису:
د—ث ا  ، / Ί .Λ  fle ن١ ارار خما'هلى"ءاد و طا ا ب و د د ل رنا ف ى قبىب  ٠ربب و ز

و 4اا ١'لد ٠لواوءذ هدى ) جبا ولةى١ءصلةا ن ءاز ظ~ون ن از ا»د امت ث ر ب عباد ب  )IUTO у преводу значи:
Ову богомолу оп.рава султан Решаб. Т о . бобротож je  обрабовао аслалска 

свет. Д а т у .  каЭ je ова оправка азвриена сабрзки се у  изреи,и-. „Достојна je  
вера ислажека“ .Кад се рашчлани ова реченица и по ебуед начину срачунају бројне вред- ности слова у Њ 0Ј излази датум хиур. 1329. година. Ако није датум рђаво саставлен значило би да je ставлен за време наше управе, после 19.12. године, или некако пред сам улазак наше војске у Скопле.Сам положај на коме се сада налази ова џамија чини да je шена спо- лаш ш ост упадлива, ма да joj je архитектура проста. Унутрашшост шена je квадрат са странама око 27 метара. Овај квадратни простор у правду Кибле поделен je с обе стране са по три здепаста ступда међу собом засведена по- лукружним луковима у три неједнака брода од К 0 ЈИ Х  je средши, главни, два и по пута шири од оних са стране. Плафон je од дрвета, а раван и на једна- 
Koj висини у сва три брода. Унутрашш ост je осветлена са свију страна са два реда прозора од К 0 ЈИ Х  су Д0Њ И веки. На сполаш ш ој страни ови прозори имају карактеристичне квадратне шпросне од кованих гвоздених шипака KOje, тамо где се укрш тају, имају украсне чворове у виду коцке са зарубленим ивидама. Горши прозори су маши са врло лепим испунама од устубеча (гипс؟ ). Ови прозори израђени су за време Хавзи паше тетовда од мајстора који je за то доведен из Једрена.С п о л а, на главной улазу, у целој ширини џамије налази се трем (соф а) отворен према главной приступу са пет аркада. Ове аркаде у виду ш иластог лука носе четири дванаестострана стуба од К 0ЈИ Х капители она два око улаза су изранена од мермера у виду сталактита. Капители она друга два стуба су простије израде у виду геометриских украса. Стабла стубова су од обрађеног бигра из околине Скоп л а. Остала три обимна зида 'џамије озидана су од тесана сиге поређане наизменично са дебелим слојевима малтера и опе- кама. Вредно je напоменути да се у зидовима на јуж ној и западној страни на један метар изнад терена налазе јаки сводови који су вероватно грађени да преносе терет изнад каквог нездравог на суседно здраво землиште. Овакав исти свод види се и на остатку зида од медресе ове џамије, сада западни зид



(12)Гласкик Скопског Научног Друш т ва188школе Мехмеда Соколовића с TOM допуном да се испод лежишта свода виде и остаци дрвета Koje je служило као надвратник изнад каквог отвора. Како се зна да су на OBoj хумци од вајкада биле старе грађевине, било би од инте- реса проверити да ли се иза ових сводова не налазе какви тамници, подруми и слично.Од скулптурних украса има нешто израђених у камену око главног улаза, на поменутим капителима у трему а нарочито испод прекрасно изра- ђене шерефе на високом и витком мунарету озиданом од тесаног камена са неприметним спојницама. Мунаре се диже на самој окомитој ивици хумке, те иако високо до 35 метара чини утисак на посматрача да je много више. Одоздо, од улаза из софе у мунаре до шерефе има 114 басамака, од К0ЈИ Х сваки висок 25— 30 см.
4. T y p e ©  Викј хан.Некад je и око ове џамије гробље било вероватно веКе. Данас je оно сведено на сасвим мали простор измеЬу муфтиске канцеларије, ограде од дворишта и дуж источног и јужног зида џамије. у  томе малом гробљу, готово уза сами јужни зид џамије, налази се укусна надгробна капела,озидана од тесаног камена, циглом прош.арана и са једним кубетом оловом покривеним. О в о  je турбе подигнуто на гробу некаквог заслужног мужа по имену Бикј хан, о коме у Скопљ у данас НИКО ништа не уме да каже.Не зна се ни ко je, ни шта je био, нити какве je заслуге стекао што гаскопски муслимани штују као свеца и божијег угодника, те му гроб у невољи похађају и моле му се да им помогне, од напасти избави и од бо-лести исцели.

У O B oj капели има четири гроба, с  једне и с друге стране од улаза лежи по једна гробница. Очевидно су гробови угледних лица. Израђени су у облику саркофага од мермерних плоча. и ако имају мермерне белеге чело главе и чело ногу, на њима нема никаквог натписа. П о изгледу надгробних каменова чело главе очевидно су то женски гробови. Највише се поштује онај треЬи гроб који je главой окренут прозору што гледа на југозападну страну и коме чело главе СТ0ЈИ мушки камени нишан. Taj гроб се и по облику разликује од осталих и судећи по надгробной нишану што je по- боден чело главе ту je сахрашен Бикј хан чије име ово турбе носи и о коме je, осим имена, све остало ишчезло из народног сећања. О ва je гробница покривена зеленом чохом  и готово свакад je прекривена свакоЈаким женским ручним радовима K o je  побожне муслиманке доносе свецу на дар.Над улазом у турбе узидана je камена плоча и на Њ0 Ј je изрезан овај натпис на .турском језику,:
ه٠لد٠ا ران زها دمي ٠رشثف دوممسد٠

ل روض. ومي دم ص اوله اآلم—دارا
و و تةجيا٠ما ه ل ل ؛ ءلثه٠ر د د و ر ا ل ن ٠ذ.ا و ء م دإ

اوله م  I I ر١  ا و ف ل ه ز ق ز ا دامب ر  

٩٦٤што у српском преводу значи:
Почивалиитгу овог часног жучеаика за веру нека товетарцц боаосе 

т о ж и р  аз рајског перавоја. Ко экели ба заа каб je  побагнуто ово турбе, 
чека прочата сдебеКа ста*-.

„ О в о  l e e m o  к е к а  в а з б а  б у д е  с в е и ш т е  ю к о г а  Б о г а “ .П о ебцед рачуну излази година 958. Међутим на самој плочи, усред поменутог натписа урезане су цифре 96432. ОчеЕидно je мајстор ту урезао годину кад je сама плоча исписана и поставлена.
.T. j. 1556/7 год. по нашем рачунању ء8



1 8 .Турски споленици. у  Скош ьу(13) Данас турско народно име Eukjвнше није у обичаіу, бар не у нашим странама. у  турским споменицима међутим често се са ЊИМ среЬемо. у  вакуфији месуида и текиЈе Аиш е хатуне, унуке Гази Иса бега Исаковића, меЬу сведоцима налазе се: Али Eukj,М уса обојица џундиј.е и кара 
Eukj заде шеих АбдулахЗз.

Сл. 4. — Турбе Бикј хана.
Неки су ми муслимани причали, свакако по народной казивању, да je 

E ukj ханбила к к  султана Сулејмана а да je онај мушки гроб, к в о т  нека- квог EejciH бабе,али држим да су то само нагадана, без икаква основа.
5. Пор.дична гробница Али паше из Дагаетана,У  овом малом гробљу, опет Кјзај Муратове џамије само са источне стЈзане њене, налази се једно отворено турбе од тесана камена.У  турбету су две гробнице у којима су сахрањене мати и к к ,  односно супруга и к к  Али паше из Дагестана. Дирљиви бол и материнска туга за чедом урезани су у  натписима та два гроба. На гробу Аише чело главе с т о ји  О БО  и с п и с а н о :

23 В. наведену Mojy расправу, стр. 119.
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ل اددارك اول ر٠ 4 و و  ىش٠ج ل
مب ده ي ط  ءمهى٠كر ءك خا نب ز \ل:ل ا
ن لئج١و و  الf وقدو ؤرؤئه مدغع:دو ج

ب-زم ن٠ 4وزه ارب ددى ى ا د ر

Ј * آوزى ا'ف .روردء م—ئ؛\١
Ј ؛؛، ء ; 4ءةا٩غ ج١ ء١ا،ز د ءب ءو 1 и مت

ا ه ؤ ي ا ا در٠ءدوافة ق و ج
هحلىت و ايندى ؤرداس مادرك ه١ ء ; و

اولدى د ىم٠ر١ ةطان٠ وحده هما
ت؟ى طءبثه روح رحت اوآو ور اكى ؤإ ا

١١٨٨што би у преводу бил о:
од чиспге б Aauie, kkepa Зејаеб xaayie , зеааа٠е ока івеаа؟١Овсу je  гр 

крец, іувеаог Ала aaate. ^ у б ^ е а а  jo j .а н га  aaje ю гл а  ба ареэкава Сіірпг 
экела! ба б уб е . зајебао са својо . ккера, ١٦٢осаобе١ .е؟٠cgoje Ickepa за пго ре 

jep ja  c a .  je  ka۶ јагње aa груба.а  бојала. Нека ma бо скончала века и 
у  скунгу као ауаолак руаке!،، То je  бало угобао бозкје. арова- ؟нгаа؟  свепга ؛

ђењу. И  игако су٩ ра б۶ а ао е р в г а  бевојке аа ову .О лбу .aiaejiaay а оаа 
к  .е а а  Зођа! Хоба, себа а,١ ..нгојеаа ГоспобИэег аозава؛улсре. Бала je  убо

молитву за nokoj душе Аишине Чита//“
Гобаае xaicpackeНа камену чело главе другог покојника у овом турбету СТ0ЈИ урезан:ова] натпис 1188األ

Iداو خاب I ايدا ءلى د

ه م و ف ب ن خامئ ز ج  ؛ش~ا ءىل زو

ن اسءكوب أ4أ ةودجه ههدن٠دتا٠١ و ى ج د  ل

ا امدر٠٠مع دو ملدس ارواح ح / 

ق م١/ مهه١خ زم وا ت ش:مدى ا  اولدى و

ر ى عنبادج دا ل د وا ء ى١ و د  هخدا ا

م ر٣ة٠ ردة ا ى ب د  fb او؛ذب ؤوت ا
ب دفن د و С؛ ا Ј Ј Л ت ر وبا اووودى و ا

حنات ر ج٠كعزؤ٠٠| ٠س ن ا٠٠م٢ء٠سه ع او

ب و د ن٠د فاىن ا د ا

فاكه روح:جون

١١٨٨у српском преводу гласи:
١٠ ј. крајем октобра или прва половина меседа новембра 1774. год.
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Чид je  из Цараграба приспела у  граЭ Скопле Зејпеб ,
Адц пааге пз Дагестана, света jo j  Дух рече-. „ОвЭе je  lecmo mBojei PaSyj 
се! CaS пги je  пресуђено Sa уђеиг y  Бозкја хралг. Бог пги je  обекао Sa стагнега 
у  pa j“ . KaS ce пре^тава бпо je  Jieceu, Ралазап, п kaS -je бала y  гроб сахра- 
fteaa прајатела Бозкја pekoine.. „Бог Sa je  проста !ئ с  овог прОлазпог света 
оЭе гоЭапе осажбесет осже (пг. j .  харраске 1188)ألأل.Поред ових турбета у овом гробљу дуж источног зида од џамије поре- ђана су три гроба и؟  некакве породице которци, из Которавероватно града у м. АзијиЗб. Н а надгробним белезима урезани су кратКи натписи K o je  ћемо овде редом саопштити:

ذور ا'ستقالرحوم قد لن قوطورى وا

ك ؤرهاد زاد. ن ي د ا ر هك ا

جمون :١١٨٩Преведено значи الغا"حمه وو
Престава ce nokojna Котора ЗаЭе ФерхаЭ бег, саа АхжеЭа бега. Бог 

Эушу Sa l y  проста! Харраеке гоЭ. 1189. آل٦

اواق ءف<ىهوا

ىقو زوم."ى لك محد١ زال. طار
/ ه ءوم>٠ وو م٠حا اكوئم٠ا١ام وث

الفا"حمه روحيريون  ١١٨٩У  преводу гласи:
Оа ј вечаа. Покој۴ ؟  Ужа Ђдлсужц супруга АхжеЭа бега Котора заЭе. 

Бог. Sa jo j Syiay проста !  ГоЭапе 1189. ة٦

ج اننوو ادرحوم دا ر ٠اا.ذذ٠را ر<> اىل ا  
امحد ر ب1ط زاده ى قوطو ١اث ءود  

الفا"حمه ء;جون٠وو  ١١٩٨

ШТО значи:
Покојна, Бо1؛ сје жалоста потребап Χοθ бег аз поробаг^ Котора, у  

pajy лгу паселе! Бог Sa га проста! ГоЭапе 1 ا98ةأل .Н а једном надгробном камену К0ЈИ je готово сасвим у корову зарастао пише:
ر ءوم٠املر و نن ذاىل رمحداناه اىل ا

هالغاملح انءىل.لوثذقروحذجون ص

١٢٠٧Значи :
П окоса , жалоста ГоспоЭіье потребата Межага, саа Алаје боаглака. 

Бог бушу θα лгу njîocma !  ГоЭапе 1227 ألة٠

35 к٥нцем октобра или у почетку месеца Іі٥вс.١١бр؛і 1774. год.
36 ЕвлиЈа Челебија, наведено дело, КН». I, стр. 34.
37 T . j. 1775. или 1776. год.38 т. Ј. 1783. или 1784. године по нашем рачунању.
39 т. 1812 .إ. или 1813. године.



(16)Глдсник Скопског Научног Друишгва1 9 2 До ньега на једном надгробном камену Чита се ова]. натпис:
ن ىهس:ا عادل اةغوو١ م . يك ا ى٠٠ستا ا  f ر مل ا  

١٢٢٧ الغا"حمه جود٠روح
ШТО значи:

Покојни Адид cnaxuja, c i jc tx je  maxitje. Бог 9α га прости! Године 1227«. Интересантан je натпис и на једном надгробноИ камену због чисто народних муслиманских имена:
م و ح ر مل ىل املنقور ا ة ا مح ر ر و ف غ ل ا هل .  ر

ن ن ملأ ن ا ال ف ع و ج ; ذ ء ل و ١٢٢٧ الثا"ين و

CUH. 'Илааа. Бог ба га 

г lu ta  Елезовиі

У  преводу значи:
Покојаа, .илоспги Бозкје ггопгребин Л и н и ,  

apocha. 1227«.

T .  j. 1812. или 1813. године.
R É S U M É .

donne une désscription détaillée de la m اا osquée du sultan Murad 11 à Skopljé (Uskub) qui fut construite, sous sa première forme, dans la première moitié du X V  siècle. Quelques travaux techniques de cet heureux et puissant monarque turc sur la vieille forteresse et le pont „C a r  DuSan“ sont mentionnés. Est décrit aussi le turbé de Biq-han, près de la dite m osquée du cêté sud et datant de la seconde moitié du X V I siècle. Sont communiquées également quelques inscrip- tions tombales du mausolée de famille d'Ali-paclia du D 'aguestan datant de la seconde moitié du XV III siècle


