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Nenad MOACANIN, Potega i PozeStina u sklopu Osmanlijskog carstva (1537-1691), 

Jastrebarsko 1997, 544 s. 

Pojega veya Hırvat imlası ile Pozega Orta Slovenya'da. Tuna nehrine dökülen Sava ve 
Drava ırmaklan arasındaki bölgede bulunmaktadır. Kanuni'nin 1532'deki Alaman Seferi 
esnasında sadrazam lbrahim Paşa tarafından sulhen alınm ış, 1540'da Budin, 1580'de Bosna, 
ı 600'de Kanije (Kaniza) Beylerbeyiliklerine bağlanmıştır. XVII. yüzyılın ikinci yarı sı 

ortalarında tekrar Bosna Eyateli'ne katı lmıştır. ı 

MOACANIN'in yukarıdaki eseri bu sancağın Osmanl ı idaresindeki durumunu yansıtmak
tadır. Yazar İstanbul'da Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dairesi'ndeki 1540 (TO 204), 1545 (TO 
243), 1 561 (TO 351) ve 1579 (TO 672) tarihli mu fassal tahrir defterleri nden, 1569 (TO 486) 
tarihli bir icnıal derterinden faydalandığı gibi, aynı arşivdeki Kamil KEPECI, Maliyeden Mü
devver Defterler dizilerindeki bir kısım malzenıeden, Münih'teki Devlet Kitaplığı (Bayerische 

Staatsbibliothek) ve Viyana'daki Milli Kütüphane'deki bir kısım belgelerden de yararlaomıştır. 

Yazarı . 19-23'ıe kullandığı kaynaklar tanıur. s. 27-94 arasında uzun bir Giriş bulunmak
tadır. s. 95'te Sultan Süleyman'ın bir gravürü, 96-100 ve 102-104. sahifelerde defter ve belge 
örnekleri, 101 'de bölgenin hari tası, s. lOS'te Pojega vatandaş ı ve kahramanı Fra Luka lbrisi
movic (1620-1698)'in bir resmi, altında imzası ve hakkında kısa açıklayıcı bilgiler bulun
maktadır. Müslüman mezar-taşı örnekleri s. 106'da, H ırvatça özet s. 107-1 1 O' da bunun Ingiliz

eesi de s. l l l- l 14'te verilmektedir. Eserin geriye kalan sahifelerinde ise, s. ı 17-503 arasında 
Osmanlı Tahrir Defterleri 'ndeki veriler kronolojik sıra içerisinde Hırvatça'ya aktarılmaktadır; s. 
ı 17-ISO'de TD-204, s. 151-233'te TD-243, s. 234-396'da TD-351 ve s. 397-503'te TD-672. 
Eseri Hırvmça-Türkçe deyimierin karşılıklı verildiği bir sözlük (s. 505-526), Grafikler (s. 527-
536) ve Giriş kısmı ile ilgili bir Dizin (s. 537-544) tamamlamaktadır. 

MOACANIN, Pojega şehrinin ve çevresinin bazı kısım l arının 1537 başlangıcında Os
man lı hakimiyetine geçtiği nden, bununla beraber iki-üç sene kadar bölgede çatışmalan n devam 
ettiğinden, ancak ı540'da yörede huzurun sağlanabildiğinden ve ııynı tarihte de ilk tahririn ya

pıldığından bahs eder (s. l l l). Uikin, bu tarih yöredeki ilk Osmanl ı hakimiyeti tarihi olma
malıdır. Celal-zade Mustafa Çelebi "küfiar-ı liyamıii... meşhOr ve ına ' ınOr diyarı" olarak 
tanımladığı Pojega ve çevresinin 1532 Alaınan Seferi esnasında sulhen alı ndığını gayet açık 

bir dille an latır: "ol cevanibifi dahi feth ve tcshiri içün Hazret-i Pıışa (sadrazam ihrahim Paşa) 
ol cevanibe azlınet eyledi ler" .ı "mah-ı reblü'l-evvclifi beşinci gün i (5.1 O. ı 532) vi layet-i 

Hnzım SABANOVlC. Bo.mnski Pa.mluk, Sar~jevo 1959. s. 236; Andrcas SIRKEN. Die 
Pmviııze11 des O.wıwuüclıwı Reic:lıes. W icsbadeıı 1976, s. 30. 33. 46. 58: linzerfen Hüseyin Er endi, 
Tellıisli'I-Beytinji Kavelnitı-i Al-i Osmtin. (Hazırlnyıuı: Sevim ILGÜREL), Ank:ıra 1998, Türk Tarih 
Kurumu Yayı n ı. s. 120. 

2 Ce15lzade Musınfa. Gesdıiclıte Sultan Siileyma11 Kanwıi.1· von !'520 bü 1557, Önsöz, 
Giriş ve yay ın:ı hazı rl :ıy:ın : Pw:ı KAPPERT), Wiesb:ıdcn 1981. 234a. 
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Jjırvat-ı şeldivet-ay11t tevl\bi'inden Pojega diy11rına gelince ... ", "Pojega civllrına nüzOI olundı ", 

"ol ~al'enii\ bfinı vesilir ümera ve ayan gelüb, ~airct- i paşa-y ı ınemalik-küşanıii damen-i 

şefii'allerine tcşebbüş edüb ~;:ıl'a ıniiU\~Iarın getürdiler ol ccvanibde ana tfib ' ı ne deiilü l~ıla ve 

memleket ve nevli~i ve vilayet varise külliyen tevab'i ve lcvfıl)i~i ile meflO~ ve musa~~ar 

oldukdan sonra"3. Pojega ve çevresinin Osmanlı hakimiyetini sulhen kabul etmesinde kısa 

bir süre önce Slovenya (/slavin) biln ı David (Dajit)'in ve Zagreb hakiminin (Bwıjlyanfis)4 

Osmanlılara itaat etmesinin büyük rolü olmalıdır.5 Bu bilgiler aynen Peçcvi'de de vardır.6 
Böylelikle Celal-zilde'niıı Peçevl'in kaynağı olduğu belli olmaktadır. 

Bununla beraber, Pcçevl 943 (1536/1537) senesi olayları arasında Pojega kalesi'nin 

Semendre Sancakbeyi Yahya-P~a-zade Mehıned Bey tarafından fethinden bahs eder, Avusturya 

hükümdan Ferdinand' ı n bu kaleyi geri almak çabaları da boşa çıkmıştır.? 

Pojega şehrinin nüfusu 1545'te 300-350 hane kadardır. Müslüman muhafızlar ve varoşıa 

oturan hristiyanlar vard ır. 1561 'de ise. ikisi cami, beşi ınescid isimli yedi müslüman mahalle

si vardır. Azap mahallesindekiler ile birlikte 467 hane etmektedir. Artık bunlar arasında 

müslüman taeiriere ve sanaıka rlanı da rasılanmaktadır: Mesela llz. Hüdiivendigar ınıılıailesinde 

(toplamı 62 hane) 7 tüc..:car (rrgowıc), 8 terzi (krojaç), 3 nalbam (potkivac) bulunmaktadır (s. 

234, 235). Aynı tarihlerde Hırvatça'ya da Türkçe mesleki deyimierin de girdiği görülmektedir: 

eskidzi, mesrci, ka/ajdzi (s. 236), lıamanu/zije (s. 29 l ) gibi. 

Pojega kazasına bağlı çiftlik ve çayırlarda 1561'de müslüman ve hristiyan sahipler 

görülmektedir (s. 291 -392). 

1579'da da Pojega kasabasında olduğu gibi, bu defa Kutjcvo (s. 469-489) ve Orljavska 

(s. 489-503) nahiyelerinde de müslüman nüfusa varoşlarda veya kırsal alanlarda çokça tesadüf 

edilmektedir. 

Şehrin nüfusu XVII. yüzyılda 1000 hancyi aşmıştır. Nüfus artışı 1620'de durmuş, daha 

sonra da geri lerneye başlamıştır. Netic..:cde, Tuna ilc Sava anısındaki bölgede müslüman 

nüfusun çok olduğu tek şehir olarak Pojega ka l ınıştı r (s. ı 13). 

Takriben 1490-1580 ant~ nda yaşayan Dizdar Hacı Mehıned Ağa'nın rolüne de işaret 

olunmaktadır. Ağa çok zengindir. Mustafa A li kendisini ziy~ıret etmiştir. Çok büyük bir 

konakla yaşamaktadır, asilz5delere ve fakiriere evinde ziyafetler çeker. Hacı Mehmed Ağa'nın 

3 aynı eser. 23Sa-236b. 
4 Peçevide Yanki Janos. bk. :ıynı e.~er, 1. t69. 
S Celfıl-ıiidc, aynı cs~::r. 233b. 
6 Pcçev1', ayn ı c.~cr, 1, 169-170. Bekir Sıtkı BAYKAL'ın sadeleşıirdi ği Pcçcvl ıneıııiııdc 

"Pojeg:ı" kelimesindeki "j" Jı:ırli düşlliğündcıı "Pocga" oınıuşıur. bk. l'eçevi Tarihi, Ankara ı 981. 1, 
125-6. 

7 Peçcvl. :ıynı eser. ı . 200-204; Baykal n~::şri , 1. ı 47- 149. 
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Gazi Hüsrev Bey vakfından olan handa bir yerel zaviye de vardır (s. 1 12). 156l'de Pojega 

varoşlarında Ulama Paşa'nın da bir zaviycsi bulunduğundan bahs olunmaktadır (s. 244). 

1949 Zagrep doğumlu genç araştırıcı ve tarihçi Nenad MOACANIN'in yukarıda kısmen 

tanırılabilen kitabı Osmanlı Tahrir Defterleri üzerindeki çal ı şmalara büyük bir katkı dır. Son 

y ıl larda Türkiye'de de özell ikle Anadolu'da bulunan idari biri mlere nil beylerbeyilik veya san

Cl!klar i le ilgil i pek çok araştırmalar yayınlanmakta, hatta bizzat Başbakanlık Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü'nün tıpkı basımı ilc birlikte çevrl yazıl ı metinlerinin ve dizinlerin de yer 

aldı ğı Tahrir Defterleri yayınlanmaktadır. 166, 387, 438 numaralı icmal deterleri gibi. Bu

nunla beraber, Balkanlardaki birimler üzerinde sıhhatli çalışmalann ancak o yörelerin bilim 

adamlarının ve araştırı cı l annın himmetini beklediği de uşikurdır. MOACANIN'in eseri bu 

bakımdan çok önem taşımaktadır. 

Nejat GÖYÜNÇ 

Michael KEM PER, Sı~fis und Ce/elırte in Tatarien und /Jasclıkirien, 1789- 1889. Der 

islamisclıen. Diskurs wıter russisclıer lferrsclwfr. (Tataristan ve Başkirdistan'da Mcşfiyih ve 

Ulcm1\, 1789-1889. Rus Hükümranlığı A l tında İ s l 1\ml Tartışmal ar). Klaus Schwarz Verlag, 

Berl in 1998, 516 S. 

Bochum Ruhr-Univcrsiıcsinde Prof. Dr. Rcinhard Schulze idaresinde 1997'da tamamlan

mış bir doktora tezi ol:m bu çalışma ele aldığı konunun özgünlüğü ve birincil kaynaklanı inen 

etrafl ı bir araştırma olımısı itibariyle dikkat çekmektcdir. Çalışına 5 ana bölüm, giri ş ve sonuç 

kısımlanndan olu şmakta , geniş bir kaynak ve literatür kısmı eseri ıamamlamaktadır. 

18. yüzyılın son ları nda, bugünkü Tataristan ve Başk inlisıan topraklarını ihata eden orta 

Volga ve güney Ural bölgelerinde isHimi bilimler ve edebiyat alanında önemli bir gelişme 

yaşanmıştır. Birçok şehirlerde ve köylerde camiler ve medreseler açılmış, 1789'de Ufa'da 

merkez müflülüğü ihdas eqilmiş , 1 80 l'dc Kazan'da bir matbaa kurulmuş, Arapça ve Türk 

dillerinde gelişen dini edebiyat klasik Arap edebiyatı nın hemen hemen bütün dallarını 

kucaklayan bir canlanma meydana gel miştir. Meşfiy ih ve u lemanın dini ve dünyevl sahalarda 

çeşi tli kOn!Jlardaki müzakere ve mlinazaralıırı Volga ve Urallar arasındaki tüm bölgede 

yaygınlık kazanmıştır. Bu taı:tışınalar çalışmada bunların yazm ı ş oldukları eserlerden hareketle 

ortaya çıkarılmaktadır. Dolayısıyla. seçilmiş 15 kadar mücllifin iHihiyat, tasavvuf, ahlak, 

fıkıh, tefsir, ayrıca tarih, seyahatnameler ve edebiyat gibi geniş bir yelpazeye yayılmış 

bulunan eserlerinin incelenmesine teşebbüs edilmiş bulunmaktadır: Kazan müftüsü Muham

medcan b. al-Hüseyin , llabibullah el-Urivi, nıüfli Abdüssclam b. Abdurrahim, Niyazkulu eL

Turkınan'i', Paydlıan ci-Kabull. Taceddin b. Yalçigul e i-Başkur<.li. Niıneıullah b. Ömer cl-Utari, 


