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ninüzerindeküçükbirkalenineteklerindekurulmuştur.Kalesadecebirkuledenveetrafıduvarlaçevrelenmişbiravludanoluşmaktadır.XIX.yüzyıldabazınüfuzluaraştırmacılar(Jirȩ ek,Ashboth)kaleninilkyapımınıBosnaKralıI.Tvrtko’yabağ
lar ve 1388yılındainşaedildiğiniyazarsadabunudoğrulayacakbirkaynakyoktur.KaleyleilgiliilkkayıtŞubat1444tarihlidir,ancakinşasıbirazdahaeskiyegider.Burasızamanlakurulacakolanmüslümanbirkasabanınçekirdeğihalinegelmiştir.14631471arasındaPoçitelKalesiMacarlar’ınelindeydi.1471EylülündeHersekVoyvodasıHamzaBeykumandasındakiOsmanlıkuvvetlerikaleyielegeçirdi.Bubilgi,DubrovnikSenatosutarafındankalemealınan20 Ey lül 1471tarihlibirmektupsayesindeöğrenilmektedirvemektuptasenatoHamzaBey’inzaferinitebriketmektedir.PoçitelKalesi’nden8km.uzaklıktagüçlübiristihkâmolanGabelaKalesikolaycagörülebilmektedir.SonrakiyıllarboyuncaOsmanlıVenediksınırıbuikinoktaarasındakarşılıklıeldeğiştirmelerledevametmiştir.Poçitel’inkuruluşutamamenstratejiktir.Bumevki,AdriyatikileBosnaiçleri(Neretvavadisi)arasındakiiletişim/ulaşımhattınıhemkontrolhemdeblokeedebiliyordu.Poçiteletrafındayerleşimcilerindikkatiniçekebilecekiyibirtarımtoprağıyoktu.XIX.yüzyıldasınırortadankayboluncakasabaişleviniyitirdiveçöküşegeçerekâdetauyuyanbirgüzeledönüştü.BirsancakolarakkurulduktansonraHersek’edair882 (1477) tarihliilkOsmanlı tahririndeküçükkaleninmuhafızlarıhakkındabilgibulunur(BA,TD,nr.5,s.
485506)veondokuzmuhafızınburadagörevyaptığıbelirtilir.BunlarisimlerindendeanlaşılacağıüzereBalkanlar’ınçeşitlişehirlerinden gelmiştir (Selânik, Niğ
bolu,Niş,Novaberda,Radomir,Lamia,
Epir’dekiYanya,hattaMacaristanveo
zamanlarMacaristan’ınmüstahkembir
mevkiiolanBelgrad).Anadolumenşelimuhafızyoktur.926 (1520) tarihlitahrirkayıtlarındanPoçitelKalesi’ndeotuzmuhafızıngörevyaptığıanlaşılır(BA,TD,nr.
91,s.211214).Sivilnüfustanisebahsedilmemektedir.Sivilnüfusundahasonrasınırdagüvenliksağlanıncanehrinkarşısındayeralanbiralandakaleninaşağısındayerleşmişolduğusöylenebilir.

965’te (1558) Osmanlılar, Gabela’daSeddülislâmadınıverdiklerigüçlübirka leinşaettiler.BukaleVenediktoprakla

Maneva, Sred no ve ko ven na kit od Ma ke do ni ja, 
Skopje1992,s.186-187;P.Miljkovi—Pepek,“Sur 
la chro no lo gie de l’égli se de Sa int Ni ko las à Va  
ro{ pres de Pri lep”, Stu di en zur Byzan ti nisc hen 
Kuns tgesc hich te (ed.B.Borkoppv.dğr.),Amster-
dam1995,s.73-84;I.Mikulcik, Sred no ve kov ni 
gra do vi i tvrdi ni vo Ma ke do ni ja, Skopje1996,
s.249-255;MachielKiel,“We in, Vakf und die is
la misc he und christ lic he Kul tur auf dem Bal kan; 
Be mer kun gen zu Wirts chaft, Kunst und Si ed
lung sgesc hich te”, De utschtür kisc he Be geg nun
gen: Fests chrift für Ke mal Bey dil li (ed.Hedda
ReindlKiel–SeyfiKenan),Berlin2014,s.273-
341;a.mlf.,“So me Litt leknown Mo nu ments of 
Ot to man Tur kish Arc hi tec tu re in the Ma ce do ni an 
Pro vin ce: }tip, Ku ma no no, Pri lep, Stru mit sa”, 
GDA AD, IV-V(197576),s.153-178;S.Novakovi—,“Pri lep u prvoj po li XIV ve ka”, Glas Srpska 
Kral jevs ka Aka de mi ja, LXXX,Beograd1909,s.
5;A.Deroko,“Mar ko vi Ku li – Grad Prilep”, Stari
nar, V-VI,Beograd1954-55,s.83-104;V.Risti—,“Crkva Sve tog Di mit ri ja u Pri le pu”, Sin te za, 
XIX/3-4,Kru{evac1979,s.171-226;D.Kornakov,“Crkvi i ma nas ti ri u Ma ri ovs ki ot, Tik ve{ki ot 
i Gev gi lis ki ot kraj”, Kul tur no Nas leds tvo, X-XI,
Skopje1983-84,s.149-174;FeridunEmecen,
“Pirlepe’ninİlkOsmanlıTahrirleri”, GDAAD , XII
(1998),s.63-70;a.mlf.,“Def teri Köh ne: Pirle pe
KırçovaKesimininEnEskiTımarDefteri(1445
1455)”, Osm.Ar., sy. 43 (2014), s. 341-474;Mehmetİbrahimgil,“Pirlepe’deOsmanlıDönemi
YapılarıveTürkSanatındakiYeri”, TTK Bil di ri ler, 
XIII(2002),III/2,s.1174-1180;Kåmûsü’la‘lâm, 
II,1500. ÿMachıelKıel
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Bosna-Hersek’te

tarihî küçük bir kasaba.
˜ ™

NeretvanehrininBosnaHerseksınırlarınıterkettiğiyerinçokyakınında,Mostar’ın27km.kadargüneyindeveAdriyatikdenizine32km.mesafedeülkeninengüzelveenromantiktarihîkasabalarındanbiridir.Poçitel(Po̧ itelj)Osmanlışehircilikanlayışınınenmükemmeltemsilcisidir.Kasaba,AdriyatikdenizindenBalkanlar’ıniçlerinedoğrugidenanayolayüksektenbakan,zeminikayalıkbirkütle

Musinci)Türknüfusudahalenyerindedirvesayıları,artışlarıazdaolsa2000’den
3000’eçıkmıştır.DiğerTürkköyleri1970 yılıitibariylebütünmüslümannüfuslarınıkaybettiler,yerleriniiseMakedonhıristiyanlaraldı.BugünPirlepeşehri70.000 civarındanüfusuylaneredeysetamamenmodernbirgörünümebüründü.SadeceOsmanlıSaatKulesi’ninyeraldığıçarşıdahalenazdaolsaXIX.yüzyılOsmanlıatmosferindenesintilerbulmakmümkündür.

BİB Lİ YOG RAF YA :
1445 Ta rih li Pa şa Livâsı İcmâl Def te ri: Me tin 

(haz.Halilİnalcıkv.dğr.),Ankara2013,s.46-70;
Sal nâ mei Vilâyeti Ma nas tır (1310/1893),s.326;J.G.vonHahn, Re ise von Bel grad nach Sa lo ni
ki, Wien1861,s.110;J.HadžiVasilijevi—, Pri lep i 
nje go va oko li na, Beograd1902;K.Kosti—, Na{i 
No vi Gra do vi na Jug, Beograd1925,s.34-40;G.Trai¸ev, Grad Pri lep. Is to ri¸es koge og rafs ki i 
sto pans ki preg led, Sofia1925;L.SchultzeJena, Ma ke do ni en, Lands chaftsund Kul tur bil der, 
Jena1927,s.159-160;A.Nikolovskiv.dğr., The 
Cul tu ral Mo nu ments of the Pe op le’s Re pub lic of 
Ma ce do nia (trc.J.M.Leech–V.Mostrov),Skopje
1961,s.157-171;B.Babi—,“No va saz nan ja o 
crkva ma sred no ve kov nog Pri le pa”, Zbor nik Sve
to za ra Ra doj¸i—a, Beograd1969,s.11-15;a.mlf.,
“Sred no ve kov na na sel ba, crkva i nek ro po la Sv. 
Di mit ri ja, Pri lepVa ro{”, Ar he olo{ki Preg led, 
XIV,Beograd1972,s.125-127;a.mlf.,“So me 
oftheEssentialCharacteristicsoftheOriginand
De ve lop ment of Me di eval Pri lep”, Bal ka noSla
vi ca, VI,Prilep1977,s.25-35;J.F.Trifunoski, 
Bi tols koPri leps ko kot li na: An tro po ge og rafs ka 
prou¸avan ja, Skopje1970;a.mlf.,“Raz se le ni 
selavoBitolsko-PrilepskataKotlinaEntvölkerte
Dör fer im Tal kes sel von Bi tolj und Pri lep”, Godi
{en Zbor nik na Fa kul tet na Uni ver si te tot vo 
Skop je, Pri rod noMa te ma ti¸ki Ot del, XI,Skopje
1958,s.136-159;Pri lep i Pri leps ko niz Is to ri ja ta, 
Kni ga Prva, od pra is to ri ja ta do kra jot na Prva ta 
Svets ka Voj na (ed.L.Lape–M.Sokoloski),Prilep
1971;A.Stojanovski, Gra do vi te na Ma ke do ni ja 
od kra jot na XIV do XVII vek, Skopje1981,s.65-
71;Ayverdi, Av ru pa’da Os man lı Mimârî Eser le ri 
III, III,150-154;Turs ki Do ku men ti za Is to ri ja ta 
na Ma ke dons ki ot Na rod: Op{ir ni po pis def ter 
za Skops ki ot Sand jak od 1568/69 Go di na (ed.
A.Stojanovski),VI/2,Skopje1988,s.27-171;E.
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ce 3,25hektarlıkbiralanakurulmuşolankasabaiçinburakam1626tarihlicasusraporundakindendahagerçekçigörünür.Kaledeise150kişilikbirgarnizonvardırvekalemuhafızlarınınsayısıöncekirakamlaragöreikikatınaçıksadaburasıfizikîaçıdanhâlâküçüktür.
1693’teOsmanlıVenediksavaşısırasındaVenedikgüçleriGabelavePoçitel’ielegeçirdi,Poçitel’iterkedipGabela’yadönerkenşehriyakıptahripetti.Hersek’insavunmasınıbundansonraPoçitelüstlendi.Gabela1718’ekadarVenedikliler’inelindekaldı.ButarihtePasarofçaAntlaşması’nınbirmaddesinegöreOsmanlılar’ageriverildi.Venediklilerayrılmadanöncekasabadakibütünistihkâmduvarlarınıhavayauçurdu.Osmanlılar,Gabela’nın savunma hattını tekrar in şaetmediler,çünküPoçitel’idahaöncegenişletipgüçlendirmişlerdi.1693’teGabela’nınVenedikişgalineuğramasıPoçitel’inistihkâmsurlarınınyenideninşaedilmesine vesile oldu. Bütün kasabaartıksurlarlaçevriliydi,belirliaralıklarlainşaedilenkulelerveburçlarlagüçlendirilmişti.SurlarPoçitel’inüzerindekuruluolduğudoğalanfişeklinegöreyapılıyorduvetepeninenyükseknoktasındangeçmekzorundaydı.Bugüçiş,XVII.yüzyılınsonuileXVIII.yüzyılınbaşındaHersekmutasarrıfıolanNevesinliRecebPaşa’nıngözetimialtındagerçekleştirildi.OnunadıDonjaVrata(aşağıkapı)adlıkalekapısınınüstündeyeralan,büyükçaptatahribatauğramış27 x 40santimetrelikbirkitâbeninüzerindeyazılıdır.İnşaat1701’detamamlandı.1112 (1701)tarihlibukitâbeEnverKadiçtarafındanyayımlanmıştır.KitâbedeBihaç’ınBosna’nın,Belgrad’ın,bütünRumeli’ninkilidi,Poçitel’iniseHersek’inkilidiolduğubelirtilmiştir.

tılıbiçimdetipikbirİslâmşehrigibitarifeder,ancakyanlışolarakfethiniFâtihSultanMehmeddönemindeyaşamışÜsküplüKocaMustafaPaşa’yabağlar.Poçitel’inönemliİslâmîyapılarınıVezîriâzamKöprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın adamıİbrâhimKethüdâ’ya(ŞişmanİbrâhimPa 
şa)borçluolduğunudasöyler.Poçitel’dedoğanİbrâhim’inannesiEvliyaÇelebikasabayageldiğindehayattaidi.İbrâhimKethüdâkasabadabirmedrese,birhan,birsaatkulesi,sıbyanmektebivenehrinaşağısındabirhamamyaptırdı.Onunyaptırdığıbinalarbugünayaktadır.EvliyaÇelebiayrıcaPoçitel’debahçeiçerisindeyeralan,çatılarıkayağantaşından150kadartaşevinmevcutolduğunuyazar.Sade

rındangelenaskerîgruplarıveözelliklekendilerindenkorkulanUskoklar’ıPoçitel’eveMostar’abaskıyapmaktanalıkoydu.Poçitel’inXVI.yüzyıldakisivilnüfusunaaitbirbilgiyeodönemeaitHersektahrirkayıtlarındakieksikliklersebebiyleulaşılamamaktadır.Bununlabirliktebaşkabazıbilgilermevcuttur.970 (156263) yılındaMûsâoğluHacıAliadındabirkişiburadaoldukçaâbidevîkubbelivekurşunkaplıküçükbircamiinşaettirdi.BucamigünümüzdebileBosna’dakieniyiOsmanlı mimari örneklerinden sayılır.GirişinüzerindekiorijinalArapçakitâbedeisimlervetarihleryazılıdır.Camininiçerisi9,60x9,60metrelikbiralanasahiptirve100 ile 110kişikadaralır.Camidegenellikleyetişkinerkeklernamazkıldığındanburakamkasabanınnüfusuhakkındabirfikirverebilir.HacıAli’ninyakınakrabasıolanÖmerAğacamiyekaleninaşağısındaNeretvaırmağınınyatağınayakınbölümebirimaretekledi.Buimarettesabahveakşamekmekveçorbadağıtılıyordu.EvliyaÇelebi’ninbelirttiğinegörecumalarıpilâvvezerdeninyanındayahnideçıkıyordu.Birİtalyancasusunun1626tarihliraporundaPoçitel’de300kadarevinolduğubelirtilir.BurakamPoçitel’inXVI.yüzyılınortalarındanitibarenküçükbirkasabayadönüştüğünügösterir.Poçitel’i1664’teziyaretedenEvliyaÇelebikasabayıayrın
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şı’ndadakullanılanbiryıkımmetoduydu.Poçitel’dekitarihîevlerinçoğudayayıkıldıveyaciddihasargördü;fakatmedrese,han,hamamvesaatkulesihasarsızkurtulabildi.Camiyieskigüzelliğinedöndürenrestorasyonçalışmasıancak2003yılındayapılabildi.Ayrıcatarihîevlerinçoğurestoreedildiveyerlimüslümannüfusun

Poçitel’dekitarihîevlerinçoğuburanınbirkaptanlıkmerkeziolduğudönemde
(XVIII.yüzyıl)inşaedilmiştir.GavranKaptanKonağıbubinalarınenbüyüğüdür,iyirestoreedilmişhaldegünümüzeulaşmıştır.BosnaHersek1878’deHabsburgİmparatorluğu’nadahiledildiğindebuküçükkasabaöneminiyitirdivedüşüşegeçti.XX.yüzyılınortalarındaisebir“hayalet”kasabayadönüştü.1960’lardaoldukçaiyirestorasyonçalışmalarıyapıldı.Buromantikmekân,birçokülkedenressamlarınveheykeltıraşlarınçalışabildiğiuluslararasıbir“sanatçıkolonisi”nedönüştü.MedreseveİbrâhimPaşaKervansarayırestoreedilipşarklokantalarıhalinegetirildi.Birçoktarihîevdeotelvepansiyonyapıldı.Bosna Savaşı sırasında (19911995) HırvatmilliyetçigüçleriPoçitel’inmüslümannüfusunuşehirdençıkardıveHacıAliCamii’ninminaresinibombaladı.Düşenminare,merkezkubbeninbüyükbirkısmınınvegiriştekiüçkubbedenbirininçökmesinesebepoldu.Bu,II.DünyaSava

büyükbirkısmıgeridöndü.Yağmalanmışbazıevlerhâlâ(2012)restorasyonaihtiyaçduysadaburasıgünümüzdeküçükbirmüslümankasabasıolmaözelliğinibütünyapılarıylakorumaktadır.
BİB Lİ YOG RAF YA :EvliyaÇelebi, Se ya hatnâme (Dağlı),VI,281-

282;K.Jire¸ek, Die Han delss tras sen und Berg
wer ke von Ser bi an und Bos ni en während des 
Mit te lal ters, Prag1879,s.7;J.Asbth, Bos ni en 
und die Her ce go wi na: Re ise bil der und Stu di
en, Wien1888,tür.yer.;L.Thallóoczy, Stu di en zur 
Gesc hich te Bos ni ens und Ser bi ens im Mit te lal
ter, München1913,s.361,379,398;MehmedMujezinovi—, Is lams ka Epig ra fi ka Bos ne i Her ce
go vi ne, Sarajevo1982,II,405-413;A.Andrejevi—, 
Is lams ka mo nu men tal na umet nost XVI ve ka u 
Ju gos la vi ji: Ku pol ne Dza mi je, Beograd1984,s.
50,73-74,79;AmirPa{i—, Is la mic Arc hi tec tu re 
in Bos nia and Her ce go vi na, İstanbul1994,s.19-
20,87,90-93,163,171;HivzijaHasandedi—, Mus
li mans ka Ba{ti na Bo{nja ka u južnoj (srednjoj) 
Her ce go vi ni, Mostar1997,tür.yer.;MensudKe¸ov.dğr., Po¸itelj, In ter na ti onal Art Co lony Po¸itelj, 
Sarajevo2000;F.Ra¸ki,“Pri lo zi za geog rafs ko
sta tis ti¸ki opis Bo sans ko Pa{alu ka”, Stari ne na 
svi et iz da je Ju gos la vens ka aka demi je zna nos ti i 
um jet nos ti, XIV,Zagreb1882,s.177;̂ iroTruhelka,“Turs koSlav jans ki spo me ni ci dub ro va¸ke 
ar hi ve”, Glas nik Ze malj skog Mu ze ja u Bos ni 
i Her ce go vi ni, XXIII,Sarajevo1911,s.167-168,
307-308,310;AlijeBejti—,“Spo me ni ci Os man
lijs ke ar hi tek tu re u Bos na i Her ce go vi ni”, POF, 
III-IV(195253),s.229-298;H.Kre{evljakovi—–H.Kapid́ i—,“Sta ri her ce go va¸ki gra do ve”, Na{e 
Sta ri ne, II,Sarajevo1954,s.10-11;Džemal‡eli—,
“Po ̧ itelj na Ne ret vi, Ur ba nis ti¸koAr hi tek tons ka 
StudijanaProblematikuOdržavanja”, a.e., VII
(1960),s.5-49;V.Sankovi—,“Re vi ta li za ci ja sta rog 
gra da Po¸itelj”, a.e., XIV-XV(1981),s.203-232.
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