PLJEVLJA1DA (TA~LUCA) NÜFUSUN YAPISI
-15. YÜZYILIN ~ KINCI YARISI VE 16. YÜZY~ LHATIDZA ~AR DRNDA`

Bu çal~~mada amaç, 15. yüzy~l~n ikinci yar~s~~ ve 16. yüzy~l Osmanl~~ tahrir defterlerine dayanarak Pljevlja'n~n (Plyevlya)1 demografik geli~imini ve
söz konusu dönemde nüfusun dinsel ve üretimsel yap~s~n~~ ortaya koymakt~r2.
Pljevlja, 15. yüzy~l~n son1ar~nda3, Dubrovnik'ten Istanbul'a giden önemli ticaret yolu olan Carigrad (~ stanbul) karayolunun geçti~i bölgede kurulmu~tur4. Bu mevki onun, Ortaça~~Bosna Krall~~~nda ve daha sonra Osmanl~~
Devletinde, Adriyatik k~y~larlyla ve Ni~~ve ~stanbul karayolu üzerinden geni~~bir ticari merkezler yelpazesiyle milletleraras~~temas~n~~sa~lam~~t~r. Bu

* Orijentalni Institut u Sarajevu.
I Yerel dilde yaz~ m~~Pljevlja olup metinde de bu ~ekliyle kullan~lm~~t~ r.
Bilindi~i üzere bir bölge do~rudan Osmanl~~idaresine geçti~inde hemen tahrire tabi tutulur ve
buradaki gelir kaynaklar~~ tespit edilerek dirlikler olarak askeri s~ n~fa taksim edilirdi. Bu ilk tahriri
daha sonra belli aral~ klarla yeni tahrirler izlerdi. Tahrir defterleri mufassal ve icmâl olmak üzere iki
çe~ittir. Mufassal defterlerde, tahriri yap~lan bölgede kaza ve nahiyelerdeki yerle~im birimleri nefs ya
da karye statüsünde kaydedilmekte, bu yerle~ im birimlerindeki vergi yükümlüsü nüfus ve bu nüfusun ödemekle yükümlü olduklar~~ vergiler ayr~~ ayr~~kaydedilmektedir. Mufassal defterlerinden farkl~~
olarak icmâl defterlerinde haneler ve vergi türleri detayl~~ olarak kaydedilmemekte, bunlar~ n toplam
yekunlar~~verilmektedir. Konuyla ilgili daha geni~~bilgi için bkz: Halil ~ nalc~k, Suret-i Defter-i Sancak-i
Arvanid, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1954; Halil ~ nalc~k, "Ottoman Methods of Conquest", Studia
Islamica II (1954), s.103-129; Hazim abanoviC", Turski izvori za istor~ju Beograda, knj. I, sv. 1, Istorijski
arhiv Beograda, Beograd, 1964; Hazim ~abanoviC", KrajiRe Isa-bega Ishakovka. Sumarni katastarski popis
iz 1455. godine. Orijentalni institut u Sarajevu, Monumenta Turcica, serija II, knj. 1, Sarajevo 1964;
Ahmed S. ARic", Poimenkni popis sand:zaka vilajeta Hercegovina, Orijentalni institut u Sarajevu,
Monumenta Turcica, serija II, knj. 3, Sarajevo 1985.
3 20 Ocak 1448 tarihinde Viyana'da olan Roma kral~~ Frifrik'in ve 1454 y~l~nda verilmi~~olan V.
Alfonsa'n~n vermi~~olduklar~~Bosna Voyvodas~~ Stipan Kosaça'n~ n mülkünü tan~yan fermanlar~nda
Bistirica Jupa's~nda Kukanj Kalesi zikr edilmekte ancak Pljelja'dan bahsedilmemektedir. Bu durum,
Pljevlja'n~n o zamana kadar henüz ne pazar yeri ne de sosyal önemde bir yerle~im olarak kurulmu~~
oldu~unu göstermektedir. Bkz. Marko Vego, "Tri povelje o posjedima hercega Stjepana Vuk6C'a
Kosae", Most 19-20, Mostar 1978, 135, 141.
Bogumil Hrabak, "ProMost Pljevalja po dubrovadcim dokumentima do poetka 17. stoleC'a",
Istoriski zapisi 1-2, Cetinje 1955, 1-38. (bundan sonra: B. Hrabak, "ProMost Pljevalja" ~eklinde yaz~lacakt~r).
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~artlar, Pljevlja'ya gerek kentle~me ve gerek demografik aç~dan sürekli bir
olumlu geli~im olana~~~tan~m~~t~r.
Nüfusun Demografik Geli~imi ve Dinsel Yap~~
Pljevlja, Osmanl~~Devleti bünyesine en geç, Bosna beylerinden Herceg
Stipan Kosaça'n~n idaresinde olan do~u bölgelerin kesin olarak fethedildi~i
1465'te girmi~tir. Yeni sosyal ~artlar alt~nda bu yerle~im birimine, yeni hukuk sistemi ve onun kurallar~na uygun olarak muamele edilmi~tir. Hersek
sanca~~ndaki yerle~im birimlerinin ve buralardaki vergi yükümlüsü nüfusun 1468/69 tarihli bilinen en erken tahririndes bu yerle~im birimi için iki
isim belirmektedir: Pljevlja nâm-~~ di~er Ta~luca. 16. yüzy~lda Osmanl~~Devleti çerçevesinde Pljevlja'y~~konu alan yay~nlanm~~~baz~~çal~~malar bulunmaktad~r6. Bundan dolay~~ bu çal~~mada söz konusu dönemde sadece nüfus ele
al~nacakt~r.
1468/69 tarihli tahrir defterine göre bu yerle~im biriminde 72 gayrimüslim hane ve 23 mücerred bulunmaktayd~7. Yeni bir toplumsal sistemin
kurulmas~ndan hemen sonra kaydedilen bu nüfus miktar~na bakarak, bu
yerle~im biriminin oldukça iyi iskan edilmi~~oldu~u söylenebilir. Defter
icmâl oldu~undan, nüfus ile ilgili özelliklerden bahsetmek mümkün de~ildir. Ancak 1477 tarihli Hersek Sanca~~~Mufassal Tahrir Defterinde daha
detayl~~bilgiler bulunmaktad~r ve bu bilgiler esas al~narak buradaki nüfus
hakk~nda daha çok ~ey söylenebilir. Bu defterdeki kay~tlara göre Ta~luca'da
101 gayrimüslim hane ve 12 mücerred bulunmaktayd18. Hersek ~li'ni olu~turan topraklarda Bosna Kilisesi mensuplar~n~n ya~ad~klar~~bilinmektedir.
Bu konuda, bir zamanlar buralarda ya~am~~~olan Bo~nan'lar~n mezar an~tlar~~ olan steçak (steak)lar da ~ahitlik etmektedir'. Zaman içinde büyük ölçüde
yok edilmi~se de mevcut steçaklar bugün eski Bosna Krall~~~mn hudutlar~n~n ve bir zamanlar Bo~nanlar~n ya~ad~~~~bölgenin simgesi halindedir.
Ta~luca'daki nüfusu da bu bilgi ba~lam~nda de~erlendirmek gerekir.
5 ~stanbul, Atatürk Kütüphanesi, Muallim Cevdet Yazmalar~~No 0-76.
Bog-umil Hrabak'~n yukar~da ad~~ geçen eserleri; Milan Vask', Gradovi pod turskom vlaku,
Istonja Crne Gore, knj. 111, tom 1, Titograd, 1975.; Enes Pelid4a- Behija Zlatar, Pljevlja i okolina u prvim
stoljdima osmansko-turske vlasti, Pljevlja 1988.; Mustafa Pijalovi, Pljevlja sa okolinom u pro~losti i
sada~njosti, Sarajevo 1997.
~stanbul, Atatürk Kütüphanesi, Muallim Cevdet Yazmalar~~No 0-76, s. 72.
~stanbul, Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivleri (BOA), Tapu Defter (TD) No 5. Bu defterin Bo~nakça'ya çevirisi ve de~erlendirmesi Ahmed Ali& tarafindan yap~lm~~t~r: Ahmed Ali&, Poimenilni popis
sandfrtka, vilajeta Hercegovine, 01S, Sarajevo 1985.
9 Pljevlja ve çevresindeki steçaklar hakk~nda daha fazla bilgi için bkz. ~efik BelIagi, Stdci-kultura i
umjetnost, "Veselin Maslea", Sarajevo 1982, 103, 297, 469, 569, 574.
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Ödedikleri vergilerden nüfusun tar~m ve hayvanc~l~kla me~gul olduklar~~ söylenebilir. Bu~day, arpa, çavdar, yulaf ve dar~~ yeti~tiriyorlard~. Endüstriyel bitkilerden keten yeti~tiriyorlar ve ayr~ca ar~c~l~kla ve bal üretimiyle u~ra~~yorlard~. Yo~un bir pazar trafi~i vard~; bunu ödedikleri 3.100 akçelik bac-~~bazar vergisi de göstermektedirlo. Bu vergi miktar~ , yeni toplumsal
~artlarda da bu pazarda ticari de~i~imin yo~unlu~una i~aret etmektedir.
Pazardaki al~~-veri~~yo~unlu~u hakk~nda ba~kaca bilgi bulunmamaktad~r,
ancak yerli zirai ve hayvansal ürünlerle yeterince ticaret yap~ld~~~~muhakkakt~ r.
Dubrovnik ar~iv kaynaklar~, Pljevlja'dan gençlerin Dubrovnik'de
Dubrovnikli zanaat sahiplerinden ve tüccarlar~ndan e~itim ald~klar~n~~ ve
onlarla i~~anla~malar~~ yapt~klar~n~~göstermektedir. Pljevljal~~ Vukelja Vukçiç
ve Radosav, Dubrovnikli tüccar Marko Cvyetkov Turçinoviç'den e~itim
alm~~lar ve e~itim tamamland~~~nda onunla ticaret anla~mas~~ yapm~~lard~r.
Bu i~~düzenlemesinde Pljevljal~~ gençler ortaya 90, ustalar~~olan Dubrovnikli
tüccar 66 duka koymu~tur". Bu, Osmanl~lardan önce Pljevlja ile Dubrovnik
aras~nda geleneksel olan ticari ba~~n devaml~l~~~n~~ gösteren örneklerden biri
olarak görülebilir. Osmanl~~ idaresinin ba~lar~ndan itibaren yerel tacirler
tedricen ba~~ms~ z hale gelmektedirler. Dubrovnik noter defterlerinde daimi
i~~ili~kileri kay~tlid~r, nitekim Pljevljal~~ tacirlerin borçlar~~ 25 dukadan daha
fazla de~ildir12 . Bu zamana kadar ihraç ettikleri crvac (kuma~~boyas~~ olarak
kullan~lan k~ rm~z~~ bir maden) yan~ nda, Dubrovnikliler Pljevlja'dan deri ihraç ediyorlarch13 . Dubrovnikli tüccar Civan Prinçinoviç'e 1475'de
Pljevlja'dan 1.270 litre crvac sipari~~edilmi~ti. Prinçinoviç'in kendisi de mal
almak ve bu önemli metay~~ ihraç etmek üzere s~k s~k Pljevlja'da konaklamakta idim.
1477 y~l~nda kaydedilmi~~olan nüfus aras~nda Radica ad~nda bir neccâr
kay~tl~d~r, nüfusun geri kalan~ n~n meslekleri ise yaz~lmam~~t~r.
Nüfus aras~nda askeri statüde iki ~ah~s bulunmaktad~r. Bunlar Radosav
ve Radivoy ad~ nda iki voynuktur. Bunlardan 23 parça toprak al~narak burada bir ~ehir yapmaya ba~lan~lm~~, al~nan topraklar~na bedel olarak kendi-

BOA, TD. 5, 131.
~~~ Bogumil Hrabak, " ProSlost Pljevalja po dubrovadtim dokumentima do poetka XVII stolec"a",
Istoriski zapisi, knj. XI, sv. 1-2, Cetinje 1955, 27, 28. (bundan sonra: B. Hrabak, "ProSlost Phevalja").
12 B. Hrabak, "ProSlost Pljevalja", 26-27.
13 BOA, TD.5, 131.
" B. Hrabak, "ProSlost Pljevalja", 22-23.
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lerine Spratna köyünde 25 parça toprak verilmi~ tir". Büyük ihtimalle, görevleri gere~i bu yerle~im biriminde yerle~mi~~olan idari görevlilerin oturacaklar~~ evler bina edilmi~tir. Burada voyvoda, suba~~~ve nahiyenin di~er
görevlileri bulunuyordu. Nitekim, muayyen bir süre için bu yerle~im birimi
önemli bir kentsel geli~im ya~amam~~t~r.
1499 tarihli tahrir defterinde yer alan bilgilere göre Ta~luca pazar~nda" 3 gayrimüslim bive, 1 müslim ve 120 gayrimüslim hane bulunmakta
idi17.
Ta~luca pazar~ndaki nüfus ile ilgili yeni bilgiler 1519 y~l~na aittir. Bu
tarihte Ta~luca pazar~ nda 130 gayrimüslim ve 20 Müslim hane kay~tl~d~r".
Bu defter icmâl oldu~undan kay~tl~~ nüfus hakk~nda detayl~~ bilgi bulunmamaktad~r. Pljevlja'n~n kurulu~u 1477 y~l~nda ba~lam~~~olmakla birlikte, 1519
tarihli tahrir defteri kay~tlar~~bu yerle~im yerinin varl~~~n~~hâlâ pazar statüsünde devam ettirdi~ini göstermektedir.
Hersek sanca~~n~n 1530 tarihli mufassal tahrir defterine göre Ta~luca
pazar~~ nâm-~~ di~er Phevlja 5 mahalleden olu~maktad~r. Strahinya Rada~in
Mahallesi'nde 29 gayrimüslim hane kay~tl~d~r19. Ad~~ geçen Strahinya, kendi
ad~n~~ ta~~yan bu mahallenin sakinlerinden biri idi. Bu mahallede ve di~er
mahallelerde nüfusun ço~unlu~u ba~tine tasarruf ediyordu.
Cvitko Marko Mahallesi'nde 23 gayrimüslim ve 1 Müslim hane sakindi20. Ad~~geçen Cvitko mahallenin sakinlerinden biri idi. Bu mahalle sakinlerinden biri çift tasarruf eden ~irmerd'di.
Radica veled-i Stefin Mahallesi'nde 24 gayrimüslim ve 2 Müslim hane
kay~thd~r21. Müslim hanelerin reisleri Yusuf, do~lac, Ferhad veled-i Yusuf ve
Mehmed veled-i Todor idi. Bunlar ba~tine de~il, sadece hisse-i çift tasarruf
ediyorlard~~ve 9 akçe de~erinde indirim yap~lm~~~bir yekun ödüyorlard~.
Vukiç veled-i Pribil Mahallesi'nde 28 Gayrimüslim ve 1 Müslim hane
sakindi22. Bojidar'~n ba~tinesini, bive Olivera, Radonye'nin ba~tinesini k~zlar~~
Marica ve Mana, Vukiç'in ba~tinesini bive Cvitava tasarruf ediyorlard~. BunB. Hrabak, "Proflost Pbevaba", 22-23.
Bu bazar Kukanj nahiyesinde sadece bazar-1 Ta~luca ad~yla kayithchr.
BOA, TD 697, 8.
18 BOA, TD 76, (Saraybosna ~arkiyat Enstitüsindeki Fotokopisi, No: 95), 5 b.
19 BOA, TD No. 22997, 26.
20
BOA, TD No. 22997, 26.
21 BOA, TD No. 22997, 26-27.
22
BOA, TD No. 22997, 27.
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lar ~erl hukuka uygun olarak hak sahibi idiler ve kendilerine hane reisleri
olarak muamele ediliyordu23. Müslüman hanenin reisi Mehmed veled-i Ali
Radivoy veled-i Radonye Mahallesi'nde 22 gayrimüslim hane kay~tl~~
Yerle~imde toplam 131 hane vard~. Bunun 126's~~gayrimüslim ve 5'i
Müslim hane idi. Toplam vergi miktar~~12.202 akçe idi. Daha önceki döneme nazaran bu yerle~imdeki demografik harekette durgunluk görmekteyiz.
Bu durumun sebebi kesin olarak söylenemez. Muhtemelen Sultan I. Süleyman'~n (1520-1566) saltanat~= ilk on y~l~nda Osmanl~~Devleti'nin s~n~rlar~n~n geni~lemesi ve yeni ~ehir yerle~imlerinin kurulmas~yla, önceden kurulmu~~olan ~ehir yerle~imlerindeki zanaat sahibi Müslüman nüfus, yeni yerle~imlerde ekonominin temelinin at~lmas~~ve bu anlamda yerli nüfusun e~itilmesi amac~yla oralara göçmü~~ve yerle~mi~tir.
Pazar ile ilgili vergi kalemlerinden nüfusun ba~l~ca u~ra~~n~n zirai üretim ve sonra yerel ham ve üretilmi~~maddelere dayal~~ ticaret oldu~u görülmektedir. En büyük vergi kalemini 5.800 akçe ile niyabet ve bac-~~ bazar
geliri olu~turmaktayd~ . Kovan, arpa, yulaf, çavdar ve kapluca gelirinin toplam yekunu 1.942 akçe idi. Ayr~ ca bostandan 258 akçe, baldan 90 akçe, 6
asiyab ve 1 dokuma tezgah~ ndan 195 akçe ve ketenden 163 akçe gelir kaydedilmi~tir26. Evlerde yap~lan yün ve keten üretimi yerel ihtiyaçlan kar~~t~yordu ve ayn~~zamanda bölgesel alan~n d~~~ndaki di~er yerle~imlere de ticari
bir meta olarak ihraç ediliyordu.
Pljevlja'n~n nüfusu hakk~nda yeni bilgiler 16. yüzy~l~n 70'li y~llar~ndan
gelmektedir. Osmanl~~ Devleti, Ta~luca'y~~ Hersek sanca~~n~n idari merkezi
olarak yerle~tirme e~ilimini çoktan göstermi~tir. Bu amaçla, Hersek sanca~~~
be~i Hüseyin Bey, 1567 Mart~ndan 1569 Mart~na kadar süren görevi s~ras~nda burada bir cami ve ayn~~zamanda bir yerle~im birimine islami- ~arkl
tipte kent yerle~imi karakteri ve görüntüsü veren bir dizi ba~ka binalar yapt~rm~~t~r27. Caminin yap~lmas~~ve Müslüman mahallelerin kurulmas~yla bir
pazar yerle~imi olan Ta~luca, daha üst seviyede bir yerle~ime geçmek, kasa" BOA, TD No. 22997, 7.
" BOA, TD No. 22997, 7.
BOA, TD No. 22997, 7.
" BOA, TD No. 22997, 7.
.27 Toma Popovi, "Spisak hercegovaaih namesnika u XVI veku", Prilozi za orijentalnu filologiju
(POF) br. XVI-XVII/1966-67, Sarajevo, 1970, 97.
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ba statüsüne eri~mek için gerekli ~artlar~~ elde etmi~tir28. Ta~luca'n~n kasaba
statüsünde bir yerle~im olmas~yla birlikte, buradaki nüfus da muaf kategorisine ula~m~~~oldu, böylece raiyyet rüsumu ödemiyecekti. ~ehir nüfusu,
raiyyet rüsumu ödemiyordu, çünkü zanaat ve ticaret gibi kentsel üretim
faaliyetleri ile me~guldü ve gerekti~inde askeri seferlere kat~l~yordu. Kasaba
ahalisi toprak ekti~i takdirde, Osmanl~~Devleti'nin di~er kasabalar~nda oldu~u gibi toprak mutasarr~fina kanunla öngörülmü~~bir miktar vergi ödüyordu. Ta~luca'y~~ kasaba statüsüne yükselten ve ahalisini muaf statüsüne
eri~tiren bu hukuki düzenleme 1570 tarihli mufassal tahrir defterinde k~saca kaydedilmi~tir29.
Söz konusu kayna~a göre Ta~luca kasabas~nda, bu tahririn yap~l~~~~s~ras~nda Diyarbekir sancak be~li~i görevini ifa etmekte olan Hüseyin Pa~a'n~n
camisi yan~nda "Mahalle-i Hüseyin Pa~a mir-mirân-~~Vilâyet-i Diyarbekir"
ad~yla bir mahalle olu~mu~tur38. Bu mahallede 52 hane meskündur. Mahallede ilk s~rada söz konusu caminin görevlileri kaydedilmi~tir: Mevlana Cafer
veled-i Hasan, hatib ve imam, Hüdaverdi veled-i Abdullah, müezzin ve
Kâtib Pervana veled-i Haydar31. Mahallede Musa ad~nda bir de silli kay~tl~d~r. Babas~n~n ad~~Abdullah'd~r, bu da onun yerli nüfus ahfad~ndan oldu~unu dü~ündürmektedir. Cami görevlilerinden biri olup olmad~~~n~~bilmiyoruz. ~slami mimari kurallar~na ve toplumun ihtiyaçlar~na uygun olarak caminin yan~nda veya caminin bulundu~u alana ilk e~itimin verildi~i bir müessese) mekteb yap~l~rd~. Daha sonraki dönemden bir bilgi, bu cami ile beraber böyle bir müessesenin bina edilmi~~oldu~unu ve ilk andan itibaren bu
müessesenin faaliyet gösterdi~ini söylemektedir.
Bu ve di~er mahallelerdeki nüfus kendi isimleri ve babalar~n~n isimleriyle belirtilmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde Hüseyin Pa~a Mahallesi'ndeki
baz~~ kimselerin ilk nesil Müslümanlar olduklar~~ farkedilmektedir. Babalar~n~n isimleri Gayrimüslim isimlerdir ya da Abdullah ismi ile ifade edilmi~tir.
Misal: Hasan veled-i Mila~in, Pervane veled-i Bilu~, ~lyas Tuliç ya da ~bra-

2" Yerle~im birimlerinin s~n~fland~r~lmas~~ve geli~im dereceleri hakk~nda bkz: Adem Hancl2i, "O
formiranju nekih gradskih naselja u Bosni u XVI stoljeh~~(uloga ddave i vakufa)", POF, XXV/1975,
Sarajevo 1977, 133-169.
BOA, TD 654, 40a. Bu Hersek sanca~~n~n, vergi yükümlüsü nüfusun tek tek kaydedildi~i ve
yerle~im birimlerinin hukuki statüleri ile yaz~ld~~~~mufassal bir tahrir defteridir.
30 BOA, TD 654, 40a.
BOA, TD 654, 40a.
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him veled-i Abdullah32. Bu mahallede baba ismi Abdullah olan 5 hane reisi
kay~thd~r.
Baz~~isimlerin yan~nda meslekleri de yaz~lm~~t~r. Bu mahallede 2 terzi,
9 tabbak, 4 neccar, 2 tacir, 1 serraç, 1 mutaba ve 4 kâtib kaydedilmi~tir.
Kâtiplerden birinin Hüseyin Pa~a Vakf~'n~n kâtibi oldu~u anla~~lmaktad~r.
Di~erlerinin çal~~t~klar~~yerlerden ise emin de~iliz. Ancak bunlar~n, okuma
yazma bilmeyenlerin çe~itli yaz~~malar~n~~yapmak üzere özel dükkanlarda
faaliyet gösterme olas~l~klar~~bulunmaktad~r. Bu, bugün noterlerin ve tercüme bürolar~n~n üstlenmi~~olduklar~~türden bir faaliyettir.
Söz konusu zamana kadar Ta~luca'da kurulmu~~olan di~er mahalle,
Hüseyin Pa~a Vakfi'mn mütevellisi Mustafa Bey'in ad~n~~ta~~yan mahalledir.
Mustafa Bey, bu kasaban~n tahriri zaman~nda kendi ad~n~~ta~~yan mahallenin sakinlerinden biri idi. Mahallenin etraf~nda geli~ti~i bir cami yapt~rd~.
Caminin yak~n~nda, Müslüman çocuklar~n din, okuma yazma ve ahlak dersleri ald~klar~~bir de mektep yapt~rd~. Hüseyin Pa~a Camii'nin vak~fnamesi
gibi bu caminin vak~fnamesinin de ~imdiye kadar bulunmam~~~olmas~~sebebiyle bunlarm ne içeri~ini biliyoruz ve ne de bu ilk e~itim müesseselerinde
e~itim programlar~n~n içeri~i hakk~nda konu~abiliriz. Sadece söz konusu
defterde bulunan bu özet bilgiler onlar~n varl~~~na i~aret ediyor. Burada, bu
bölgelere Osmanl~lar~n getirmi~~olduklar~~ bir e~itim müessesesi olan
muallimhane ya da mekteb vard~. Ailelerinin mal varl~~~nda bak~lmaks~z~n
tüm Müslüman çocuklar burada ücretsiz ilk okul e~itimi al~yordu. Bu e~itim düzeyi vakfa ve vak~f ~artlar~na dayan~yordu.
Mahalle-i Mustafa Be~ide cami görevlileri Mehmed Halife, müezzin ve
Timur veled-i Yusuf, kayyum kapthd~r. Ali veled-i Mehmed mektebhanede
halife idi.
Mail görevliler aras~nda zaim Cafer Be~~veled-i Mahmud, Çavu~~Pervane veled-i Ali, Sipahi Mustafa, daha önce ad~~geçen mütevelli ve Ali veled-i Mehmed Suba~~'mn adlar~~zikredilmektedir.
Zanaat sahipleri aras~nda 1 kasab, 1 çizmeci, 1 serraç, 2 bina ustas~~ve 1
hallaç yaz~lm~~t~r. Mahmud veled-i Abdullah, kâtip olarak zikredilmektedir.
Muhtemelen söz konusu caminin vakfimn kâtibidir. Yusuf veled-i Abdullah'~n nev Müslim oldu~u kay~thd~r. Bu mahallede dört hane reisinin baba

" BOA, TD 654, 40b.
" BOA, TD 654, 40b.
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isimleri daha Abdullah't~r, bu da bunlar~n ilk nesilden muhtediler oldu~u
anlam~na gelmektedir.
Ta~luca kasabas~nda di~er bir mahalle, Mahalle-i Muslihuddin Serbazared134. Bu Muslihuddin veled-i Abdullah, Ta~luca kasabas~n~n ser-bazar~~
ya da kethüda-y~~kasaba idi ve tahrir s~ras~nda mahallenin sakinlerinden biri
idi. Babas~n~n ad~~ dikkate al~nd~~~nda Muslihuddin yerel halktand~. Yerel
idare yap~s~nda önemli bir pozisyona sahipti36. Bu mahallede 3 1 hane bulunuyordu. Baz~~sakinlerin isimlerinin yan~nda me~gul olduklar~~meslekler de
yaz~l~d~r. Buna göre mahallede 6 tabbak kay~tl~d~r, Hasan veled-i Vukac
terzi idi, Mehmed veled-i Ahmed ve Hüseyin veled-i Yusuf demircilerdi,
Pervane veled-i ~skender serraçu ve Mustafa veled-i ~skender muhz~r görevini üstlenmi~ti. Ta~luca ahalisine mahkeme kararlar~n~~ getiriyordu, bu da
her ne kadar söz konusu y~lda Ta~luca'dan ba~~ms~z bir kad~l~k olarak bahsedilmese de burada ba~ta kad~n~n bulundu~u bir mahkeme organizasyonun bulundu~unu göstermektedir. Bu tarihte Ta~luca, Priyepolye
(Prijepolje) kad~h~~na tabi olarak zikredilmektedir, ancak Ta~luca'da muhtemelen kad~n~n naibi bulunuyordu ve kendisine verilen yarg~~görevini
yerine getiriyordu.
Kasaba ahalisi kendi ihtiyaçlar~~ için toprak ektikleri taktirde toprak
mutasarr~fina ö~r ödüyor ve ayr~ca 6 akçe de~erinde resm-i duhan veriyorlard~37.
Çehotina ve Vrh Breznica nehirlerinde Ta~luca ahalisinden baz~s~n~n
asiyablar~~ve battaniye ve kaba kuma~~dokuma tezgahlar~~vard~. Bunlar~n
kullan~m~~için kanunla belirlenmi~~bir vergi ödemekteydiler38.
Ta~luca kasabas~n~n yak~n~nda Ça~nigir Ismail'in zemininden bir parça
zemin, yaylak ve k~~laklanyla, çay~r, orman ve Vrh Breznica nehrindeki
asiyablanyla Vrh Breznica ad~nda bir çiftlik Hüseyin Pa~a'n~n tasarrufunda
idi. Hüseyin Pa~a vakf~n~n yak~n~nda Dobrali Lug ad~yla bir mezraa,
Koba~ka nehrinde, mutasarr~f~na maktu vergi belirlenen de~irmenler buluBOA, TD 654, 41a.
" BOA, TD 654, 41a.
Yerel idareler hakk~nda detayl~~bilgi için bkz. Du§anka Bojani&Luka i Suzana Dordevk",
"Razvoj lokalne gradske uprave na Balkanu od 15. do 19. veka", Poseban otisak iz zbornika Gradska
kultura na Balkanu (XV-X1X vek)Posebna izdanja Balkanologkog instituta Srpske akademije nauita i umetnosti,
knj. 20, Gradska kultura na Balkanu-1, Beograd 1984., 59-81.
" BOA, TD 654, 41b.
" BOA, TD 654, 41b.
" BOA, TD 654, 41b.
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nuyordu40. Kasaba civar~nda kale mustahf~zlar~~ bir k~s~m arazi ve Çehotine
ve Vrh Breznica nehirlerinde de~irmenler tasarruf ediyorlard~.
Ta~luca kasabas~n~n gayrimüslim nüfusu, Cemaat-i Knez Kara Petar
veled-i Radosav mevkinde meskündular. Bu cemaatte 5'i Müslüman 58
hane kay~tl~d~r41. Hepsi ba~tine tasarruf ediyorlard~. Bu Gayrimüslim cemaat içinde primiçur Radosav veled-i Cure bulunuyordu. Knez Petar ise aile
fertleriyle birlikte ba~ka bir yerde ya~~yordu. Onun söz konusu primiçur
Radosav'~n o~lu olmas~~ muhtemeldir.
Bu cemaatin ahalisi Ta~luca kasabas~n~n hemen yak~n~nda ekilebilir
topraklara sahipti: Odak ve çay~rla Mezra-i Sayar, orman ve odak ile AnMezra-i Bara, kasaba s~mrlar~nda bulunan Sveta Mariya Kilisesi yak~nlar~nda bir zemin42.
Ta~luca kasabas~~ s~n~rlar~~ dahilinde Gorna Pença ad~nda bir mezraa
bulunuyordu. Bu mezrada 9 gayrimüslim ve 1 Müslim toplam 10 hane
meskündu43. Hepsi ba~tine tasarruf ediyordu.
Ta~luca kasabas~~yak~n~nda Sveta Troyica Manast~r~~bulunuyordu. Bu
manast~r, ilk defa 1570 y~l~nda P1jev1ja bazar~n~~ içeren tahrir defterlerinde
zikr edilmektedir44. Kilise görevlilerinin kendi topraklar~~ vard~~ve Osmanl~~
devletine herhangi bir vergi ödemiyorlard~45. Manast~r~n ba~~~Stipan ve ad~~
geçen kilisenin di~er din adamlar~~Moçevine mezras~nda bir zemin, sonra
Crvi~te ve Lotar mezralar~nda yazl~k ve k~~l~k otlaklar, çay~r ve ormanla
birlikte bir k~s~m arazi tasarruf ediyorlard~46. Bu arazide ba~tine tasarruf
eden 5 hane kaydedilmi~tir. Bu ba~tine sahiplerinden biri Ta~luca'mn gayrimüslim ahalisi ve Osmanl~~Devleti'nin idari organlar~~aras~nda mümessil
görevi üstlenen Knez Kara Petar veled-i Radosav idi. Kasaba'n~n kethüdas~~
ile benzer bir role sahipti. Burada ayr~ca Radosav'~n di~er o~ullar~~Yure
Stipan ve Branko ile Ivan veled-i Stipan ve Petar veled-i Bula~in kay~tl~~ idi.

BOA, TD 654, 42a.
BOA, TD 654, 42b, 43a.
42
BOA, TD 654, 43a.
BOA, TD 654, 4313.
" BOA, TD 654, 41b, 43b.
Fehim Bajraktarevi, Turski dokurnenti manastira sv. Trojice kod Plevalja, SKA, Spomenik LXXIX,
Sarajevo 1935.
TD 654, 43b.
Knez müessesesi yerel kökenlidir ve Osmanl~~Devleti idaresi bu ifadeyi daha önceki hukuk sisteminden alm~~t~r. Bkz: B. Hrabak, "Pro~lost Pljevalja", 34, 35.
40
41
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Bu kay~tlar, bu topraklar~~geni~~anlamda bir ailenin, o~ullar~~ve torunlanyla
bir baban~n tasarruf etti~i intiba~n~~b~rakmaktad~r.
Ta~luca kasabas~~ dahilinde iki kilisenin bulundu~u görülmektedir:
Sveta Mariya ve Sveta Trojica kiliseleri. Bunlar~n topraklar~n~~ Knez Petar
cemaati tasarruf etmektedir48.
Ta~luca kasabas~nda kay~tl~~ gayrimüslim nüfusun isimleri genellikle
hayvan isimleri ile ba~lant~l~d~r: Vuk veled-i Vukosav, Vukila, Ivan veled-i
Vukdrag, Radosav veled-i Vuk, Dobrovac veled-i Vukac. Ya da bugün Katolik nüfusun kulland~~~~isimlerdir: Ivan veled-i Stipan, Radivoy veled-i
Marinko, Ivan Matiya~, Paval veled-i Radivoy, Yuro Stipan, Vuk veled-i
Vladislav vb...
16. yüzy~l~n 90'11 y~llar~nda Ta~luca kasabas~nda sadece 3 mahalle kay~tl~d~r: Mahalle-i Cami-i ~erif-i Hüseyin-Pa~a49, Mahalle-i Ahmed veled-i ~lyas
ve Cemaat-i Gebran50.
Mahalle-i Cami-i ~erif-i Hüseyin-Pa~a' da 79 hane kay~tl~d~r. ~lk olarak
cami görevlileri ve sonra mektep muallimi ile onun yard~mc~s~~kaydedilmi~tir: Muslihuddin Halife hatib idi, Mehmed müezzin ve Hac~~Kas~m kayyumdu51 . Hoca Nezir veled-i Osman ve Hoca Nezir veled-i Sefer bu mahallede ya~~yorlard~.
Kethüda Mustafa veled-i Abdullah bu mahallede sakindi52. Bu çal~~mada kulland~~~m~z kaynaklar, ~ehir idaresinin ba~~nda her zaman bu yerle~imin yerli halk~ndan birilerinin, dolay~s~yla ~ehrin do~as~n~~ve ihtiyaçlar~n~~
en iyi bilen kimselerin bulundu~unu göstermektedir.
Mahalledeki baz~~hanelerin isimlerinin yan~na meslekleri de kaydedilmi~tir. Buna göre 4 bina ustas~~bulunmaktad~r: 3 dülger ve 1 neccar. Di~er
meslekler ~öyledir: 2 tabbak, 2 tüccar, 1 serraç, 1 kürkçü, 1 mutabc~, 2 demirci ve 1 çizmeci.
Bu mahalle de 11 Abdullah o~lu kay~tl~d~r ki bu da onlar~n ilk nesil
Müslümanlar oldu~unu göstermektedir.
TD 654, 43b.
1585 y~l~nda Hersek sanca~~~tahrir edilirken Hüseyin Pa~a Bagdad Mirmiran~~ görevini ifa ediyordu.
5° Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü~ü Kuyud-~~ Kadime Ar~ivi, TD 484(7), (Saraybosna
~arkiyat Enstitüsündeki Fotokopisi, No: 227), 194, 195.
51 TD 484(7), 194a.
52
TD 484(7), 194a.
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Mahalle-i Ahmed veled-i ~lyasida 40 hane kay~tl~d~r53. Ahmed veled-i ~lyas,
ad~n~~ta~~yan bu mahallenin sakinlerinden biri idi. Muhtemelen idari organlara kar~~~mahallenin temsilcisi idi. Mahallede 1 tabbakdan ba~ka meslek
kay~tl~~ de~ildir.
Mahalle-i Gebranida 56 hane meskündu54. 50 hane Gayrimüslim ve 6
hane Müslimdi. Hepsi ba~tine tasarruf ediyordu. Buradaki sakinlerden biri
kuyumcu Mihaylo veled-i Pavko idi. Nitekim, Ta~luca'n~n bu bölgesinde
nüfusun ba~l~ca u~ra~~~tar~m ve küçük ba~~hayvan yeti~tiricili~i idi. Daha
önce bahsetti~imiz tah~l ürünlerini yeti~tiriyorlard~.
Bir önceki dönemden kay~tl~~isimleri takip etti~imizde bu bölgeye yeni
ahalinin geldi~i anla~~lmaktad~r.
Bu bölgede Hüseyin Pa~a Vakf~'n~n baz~~toprak parselleri bulunuyordu56. Burada Troyica Kilisesinin din adamlan kaba kuma~~dokumak için iki
tezgah tasarruf ediyorlard~~ve Andriya ve Paval evlad-~~Radosav'~n iki de~irmeni vard~.
Bu kasabadan toplam vergi geliri 6.375 akçe idi. 2.500 akçe ile en büyük miktar~~olu~turan vergi kalemleri bac-~~bazar, resm-i arus, bad-~~heva ve
resm-i agnam idi. Bu vergiler bir arada hesapland~~~ndan bunlar~n münferit olarak de~erlerini söylemek mümkün de~ildir.
Kasaban~n ad~~ geçen mahallelerinin toplam nüfusu 175 hanedir. Zikredilen bilgiler Ta~luca hakk~nda s~k~nt~l~~ bir tasvir sunmaktad~rlar. Bir önceki döneme göre nüfusta bir dü~ü~~hissedilmektedir. Bunun sebebi muhtemelen 1582, 1584 ve 1585 y~llar~nda Hersek sanca~~nda büyük miktarda
insan ölümlerine sebep olan vebad~r58. Bu durum sadece nüfusun önemli
ölçüde azalmas~na de~il, ayn~~zamanda muayyen bir zaman her alanda geli~imin yava~lamas~na sepep olmu~tur. Bu durum Hersek sanca~-m~n di~er
yerle~im birimlerinde de farkedilmektedir. Bu yerle~im birimi ve nüfusu
için istikrar~n sa~lanmas~~ ve daha önceki geli~im düzeyinin yeniden kurulTD 484(7), 194b, 195a.
TD 484(7), 195a, 196a.
55 Bu zanaat faaliyeti Pljevlja'da kendi gelene~ine sahipti. Bkz: B. Hrabak, "Pro~lost Pljevalja", 15.
TD 484(7), 1966.
TD 484(7), 196b.
58 16. yüzy~l~n 80'li y~llar~n~n ortalar~nda Bosna ve Hersek sancaklar~nda vebadan takriben
200.000 ki~i ölmü~~ve bu kara ölüm ortal~~~~kas~p kavurmu~tur. Bu konuda bkz. B. Hrabak, "Kuga u
balkanskim zemljama pod Turcima od 1450. do 1600. godine", Istorijski glasnik, br. 1-2, Cetinje 1957;
Bogumil Hrabak, "Urbani, privredni i vojno-upravni rast Mostara (1450-1700)", Zbornik za istonju
Bosne i Hercegovine 1 SANU, Institut za istoriju, Beograd 1995,141,142.
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mas~~için zamana ihtiyaç vard~. Pljevlja geni~~bir co~rafi bölgenin idari merkezi oldu~undan bu iyile~me ve düzelme faaliyetleri h~zlanacakt~r.
Ta~luca'n~n, Hersek sanca~~n~n idari merkezi Foça'dan buraya ta~~nd~~~~16. yüzy~l~n son on y~llar~nda h~zl~~bir ekonomik ve demografik geli~im
ya~amas~~ beklenebilirse de, kaynaklardaki bilgiler daha farkl~~ bir tasvirden
ve daha farkl~~bir ekonomik ve demografik geli~imden bahsetmektedirler59.
Demografik geli~im söz konusu oldu~unda, yukar~daki rakamlar, belirtilmi~~zaman aral~~~nda, Ta~luca nüfusunun gerçek say~s~n~~vermez. Bu say~~
sadece vergi yükümlüsü nüfusu vermektedir, devlete kar~~~böyle bir sorumlulu~u olmayanlar bu rakam içinde yer almazlar. Velhas~l, Ta~luca nüfusunun gerçek say~s~, kay~ tl~~ olan say~n~n verdi~inden çok daha büyük olmal~yd~.
Sonuç olarak co~rafi konumu ve do~al olanaklar~~ göz önüne al~nd~~~nda Ta~luca'n~n önemli bir kentsel, demografik ve ekonomik geli~im ya~amad~~~~söylenebilir. Hersek sanca~~n~n idari merkezi olmas~na ra~men
Ta~luca, 16. yüzy~l~n sonuna kadar mütevazi bir kent ve ortalama bir nüfusa
sahip küçük bir kasaba idi.
Tablo: 15. ve 16. Yüzy~llarda Pljevlja-Ta~luca
Y~l
1468/9
1477
1499
1519
1530
1570
1585

Gayrimüslim Hane
72
101
123
130
126
69
50

Müslim Hane
-

~~

20
5
129
125

Yekun Hane
72
101
124
150
131
198
175

59 T. Popovi, "Kada je sredifte hercegovad(og sand2aka premekeno iz Foe u Pljevlje", POF, XXI/1960-61, Sarajevo 1961, 267-271; Hazim abanovk", Bosanski Pa~aluk, Sarajevo 1982, 47.
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