Основа џамије / Base plan of the mosque

Бајракли џамија

Господар Јевремова 11

Разгледница из 1900 године (Атеље Вицић)
Postcard from 1900 (Vicic atelier)

Од некадашњих више од 60 џамија и бројних мањих
исламских богомоља месџида, Бајракли џамија у Господар
Јевремовој улици број 11 једини је сачувани и активни
објекат исламске верскe архитектуре у Београду. Налази се на
падини према Дунаву, у близини раскршћа са улицом Краља
Петра. Некада је доминирала у амбијенту претежно ниских
приземних кућа прометне трговачке и занатлијске четврти
београдске вароши – Зејрека.

Од отоманског путописца Евлије Челебије сачувани су описи
Београда 17. века у којима је сликовито дочаран изглед
града у периоду турске владавине, са разноликим објектима
исламске архитектуре. Бајракли џамију су у другој половини
19. века описивали историчари и путописци Константин
Јиречек, Ђузепе Барбанти Бродано, као и археолог и етнолог
Феликс Каниц. Претпоставља се да је данашња Бајракли
џамија изграђена на месту старијег месџида, највероватније у
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другој половини 17. века, као задужбина турског
владара султана Сулејмана II (1687–1691). Према
некадашњим обновитељима, првобитно је била
Чохаџи-хаџи Алијина и касније Хусеин-ћехајина
џамија, док је данашњи назив добила крајем 18.
или почетком 19. века. У њој као главној џамији
боравио је и мувекит, човек који је прорачунавао
тачно хиџретско време према исламском
календару (који почиње од 622. године, тј.
године хиџре или преласка пророка Мухамеда из
града Меке у Медину), ради одређивања светих
дана, који је такође регулисао и механизам
сата и истицао заставу на минарету, у знак
истовременог почетка молитве у свим осталим
исламским богомољама у београдској вароши.
За време аустријске владавине 1717–1739.
године, служила је као катедрална католичка
црква, a са повратком Турака 1741. године
обновљена је првобитна намена. У 19. веку су
је обнављали владари из династије Обреновић,
кнез Михаило и краљ Александар Обреновић.
Кнез Михаило Обреновић наложио је 1868.
године министру просвете и црквених дела да
изабере једну од постојећих џамија и оспособи
је за обављање муслиманских верских обреда.
Тада је осим џамије поправљена и дворишна
зграда уз њу. Министар просвете и црквених дела
упутио је Државном савету Кнежевине Србије
акт од 10. маја 1868. године следеће садржине:
„Да не би мухамеданци, који се по својим
пословима у Београду баве, без религиозне
утехе били, Његова Светлост благоизволела
је наредити да се једна од овдашњих џамија
поправи за богомољу њихову. Услед овог високог
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Мимбар - проповедаоница
Mimbar - pulpit

Eнтеријер, молитвена ниша - михраб
Interior, niche for the prayer - mihrab

налога, изабрана је као најцелисходнија ’Бајрак’
џамија и министар грађевина као по молби
мојој изаслао је стручне људе, те су исту џамију,
као и једну кућу до ње, где ће хоџа обитовати,
прегледали...“
Указом кнеза Михаила Обреновића из маја
1868. године министар просвете и црквених дела
био је овлашћен да„издаје хоџи по 240, а мујезину
120 талира годишње“, а службеници џамије су
се издржавали и захваљујући приходима од
непокретности – вакуфских добара. Први имам
и мујезин у Бајракли џамији постављени су исте
1868. године.
Између два светска рата џамију је обнављала
и Општина града Београда, када је 1935.
године први пут заштићена Уредбом о заштити
београдских старина. Рестаурација је извођена
неколико пута и након Другог светског рата од
стране Народног одбора града Београда и Завода
за заштиту и научно проучавање споменика
културе, а од средине шездесетих година 20.
века и Завода за заштиту споменика културе
града Београда. После новијих оштећења 2004.
године, изведени су конзерваторски радови
на санацији и рестаурацији камене фасаде са
обновом прозорских отвора.
Архитектура џамије припада типу једнопросторне
кубичне грађевине са куполом и минаретом.
Масивних зидова и са мало отвора, грађена је
од камена, а неки сегменти изведени су у опеци
и камену. Грађевина је квадратне основе, док
осмострану куполу носе источњачки поткуполни
лукови и нише – тромпе, са скромном декорацијом
конзола. Неуједначен је број прозорских отвора
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на фасадама, док се по један налази на свакој страни тамбура
куполе. Поткуполни носачи и сви отвори на грађевини
завршавају се карактеристично оријенталним преломљеним
луцима. Са спољне северозападне стране постављено је
минаре – уска кула купастог крова, с кружном терасом при
врху, са које мујезин позива вернике на молитву. Наспрам
улаза, у унутрашњости џамије налази се најсветији простор
– михраб, плитка ниша са раскошним украсом свода,
постављена у правцу светог града Меке ка југоистоку, док
је уздигнута дрвена проповедаоница (минбер или мимбар)
постављена десно од михраба, у југозападном углу. Над
улазом је дрвена галерија (махфил), са које се доспева и до
шерефе, терасе на минарету.
Унутрашња декорација џамије је веома скромна. Зидови
су немалтерисани, са плитким профилацијама, ретким
стилизованим флоралним и геометризованим мотивима
и калиграфским натписима стихова из муслиманске свете
књиге Курана, затим именима првих праведних верских
поглавара калифа, као и Божјих, тј. Алахових величанствених
особина и имена, исписаних арапским писмом на посебно
украшеним резбареним плочама левхама. Пред улазом у
џамију је постојао и засведени аркадни трем са три мање
куполе. У дворишту се налази чесма за молитвено умивање,
као и недовршена верска школа (медреса) са библиотеком.
Бајракли џамија представља главно исламско културно
средиште у Београду. Данас је помало скривена у амбијенту
виших стамбених објеката у Господар Јевремовој улици.
Због старине, реткости, очуваности изворне намене, као и
репрезентативности верске архитектуре и исламске културе,
стављена је 1946. године под заштиту државе као споменик
културе, а 1979. године утврђена за културно добро од
великог значаја (Одлука, Службени гласник СРС, бр. 14/79).
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Изглед Бајракли џамије крајем 19. века
Bairakli mosque at the end of the 19th century
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Bajrakli Mosque

11, Gospodar Jevremova Street

Поткуполна ниша
Dome supporting niche

Out of former more than 60 mosques and many small Islamic
places of worship the so called mesdzid, the Bajrakli Mosque in
11, Gospodar Jevremova Street is presently the only remaining
and active example of Islamic religious architecture in Belgrade.
It is situated on a slope towards the Danube River, near the junction with Kralja Petra Street. Once it dominated in the atmosphere
of mostly ground floor houses in the busy commercial and craft

town district of Belgrade, the so called Zejrek.
Descriptions of Belgrade of the 17th century were preserved by
Ottoman travel writer Evliya Celebi in which he vividly described
the appearance of the town in the period of Turkish rule, with
various buildings of Islamic architecture. In the second half of
the 19th century the Bajrakli Mosque was described by historians
and travel writers Konstantin Jireček, Giuseppe Barbanti Brodano,
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as well as by archaeologist and ethnologist Felix
Kanitz. It is assumed that today’s Bajrakli Mosque
was built on the place of an older mesdzid, probably in the second half of the 17th century, as the
endowment of the Turkish ruler Sultan Suleiman II
(1687-1691). It was originally named after former
renewers, Čohadži-Hajji Alija’s and later Hussein
Ćehaja’s mosque, while the current name was given in the late 18th or in the early 19th century. In it,
as in the main mosque, there was the muvekit, the
man who calculated the exact time of AH according to the Islamic calendar (which began in 622,
i.e. in the year of Hijra, the year during which the
emigration of the Prophet Muhammad from Mecca to Medina occurred) to determine sacred days,
regulated clock mechanism and put the flag on the
minaret, to signal the simultaneous beginning of
the prayer to other Islamic places of worship in the
town of Belgrade. Between 1717 and 1739, during
the Austrian rule, it served as a cathedral Catholic
church, but its original function was renewed in
1741 when the Ottomans returned to Belgrade.
The mosque was renewed in the 19th century by
the rulers of the Obrenovic dynasty, Prince Mihailo
and King Aleksandar Obrenović.
In 1868, The Minister of Education and Church
Affairs was ordered by Prince Mihailo Obrenovic
to choose one of the existing mosques and enable
it for the performance of Muslim religious rites,
when besides the mosque was repaired even the
courtyard building next to it. The Minister of Education and Church Affairs sent to the State Council
of the Principality of Serbia a document dated May
10th, 1868, with the following content:
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Бајракли џамија у осмој деценији 20. века
Bajrakli mosque, 8th decade of the 20th century

“In order for Mohammedans, who are on their business in Belgrade, not to be without religious consolation, His Excellency ordered the one of the local mosques to be repaired for their place
of worship. Due to this high order, “Bajrak” mosque was chosen
as the most appropriate one and the Minister of Construction as
at my request sent the professional people to examine the same
mosque, and a house next to it, where the mullahs will reside....”
By the Decree of Prince Mihailo Obrenović from May 1868, The
Minister of Education and Church Affairs was authorized to “give
to khoja 240, and a muezzin 120 talirs a year”, and the servants
of the mosque had even income from real estate - waqf property.
The first imam and the muezzin at the Bajrakli Mosque were appointed in 1868.

Унутрашњост куполе
Interior of the dome

Between the two world wars, the mosque was restored even by
the Municipality of Belgrade, when in 1935 it was protected for
the first time by the Regulation on the Protection of Antiquities in
Belgrade. The restoration was performed several times and after
the Second World War by the National Committee of the City of
Belgrade and by the Cultural Heritage Preservation and Scientific
Research Institute and, from the mid sixties of the 20th century
even by the Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade.
After the recent damage in 2004 conservation works on rehabilitation and restoration of stone facades with the restoration of
window openings were carried out.
The architecture of the mosque belongs to the type of one-storey
cubic building with a dome and minaret. With massive walls and
small openings, it was built of stone, and some segments were carried out in brick and stone. The building has the square plan, while the
octagonal dome is supported by oriental domed arches and niches
- trompes, with modest decoration of consoles. The number of windows on the facades is uneven, while the one is located on each side
of the tambour of the dome. Dome supporting elements and all the
openings on the building end in characteristic ogee oriental arches.
Minaret - a thin tower with conical roof, with a circular terrace at the
top, from which the faithful are called to prayer by the muezzin - is
located on the northwest exterior side. Opposite the entrance, in the
interior of the mosque, there is the most sacred space - the mihrab, a
shallow niche with elaborate vault decoration, set in the direction of
the holy city of Mecca to the southeast, while the raised wooden pulpit (minber or mimbar) is set to the right of the mihrab, in the southwest corner. Above the entrance, there is a wooden gallery (mahfil)
from which one can come to the serefa, terrace on the minaret.
Interior decoration of the mosque is very modest. The walls are
without plaster with shallow moldings, rare stylized floral and
geometrical motifs and calligraphic inscriptions of verses from the
Muslim holy book Koran, then with the names of the first righteous religious leaders caliphs, as well as of the God’s i.e. Allah’s
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magnificent properties and names written in Arabic letters on a specially decorated carved panels
levhas. At the entrance to the mosque there was
an arched arcade porch with three small domes.
There is a fountain for prayer washing in the yard,
as well as uncompleated religious school (madrassa) with the library. The Bajrakli Mosque is
the main Islamic cultural center in Belgrade. Today is a bit hidden in the environment of higher
housing units in Gospodar Jevremova Street.
Because of its antiquity, rarity, preservation of
the original purpose and representativeness of
religious architecture and Islamic culture, in 1946
was placed under state protection as a cultural
monument, and in 1979 was declared cultural
monument of great value (Decision, “Official Gazette of SRS” No. 14/79).
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Бајракли џамија у осмој деценији 20. века
Bajrakli mosque, 8th decade of the 20th century

Северна фасада са реконструисаним тремом
North facade with reconstructed porch
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