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ЗЕМУН 

ПЕРИОД ТУРСКЕ ВЛАДАВИНЕ ДО БЕЧКОГ РАТА (1683) 

Под НОВИМ господарима Земун ће сасвим 

изгубити свој дотадашњи стратешки зна

чај. На основу бројних сведочанстава ев

ропских путника, који ће овуда !ПрОЋИ то

ком XVI и XVH века, може се са сигур

ношfiу за.кључити да је средЊQвеК'Овни 

г-радиh на брду био препуштен пропада

њу. Град је био сасвим lIIорушен - запи

сапе 1555. године немачки путник Ханс 

Дерншвам: у 'њему више НИКО није стано
вао и могло се !Видети још само неколи

:ко зидова. Нешто детаљнијrи опис остави

Ће друм немачки путник, Штефан Гер

лах, који ће овуда проћи двадесетак годи

на касније. И он са,општава да је градић 

порушен, а затим казује да је саграђен ОД 

опеке, чеWОРО1гааног облика, зидине су 

му дебеле, а на свакој од четири стране 

налазе се округле куле. Гла'Вна ограда по 

себи није велика, али је опасана са три 

јаруге. Између прве, која је веома дубока, 

и друге, широк је простор, ОЂрађен јаким 

зидом. И на 'Ilознатој слици Земуна из 

1608. године - коју ј е оставио, такође, је

дан ПУТНИIК-пролазник, секретар аустриј

ског посланства Максимилијан Прандште

тер - тај се облик 'IlBpIjaBe још види. ТУ 
куле града !Имају 'Високе коничне крово

ве, а испод брежуљка, на к·ојем ј е град, 

види се подграђе опасано ЗИДОМ. И познати 

туроки путописац Евлија Челебија (1663) 
истиче да је тврђава током времена стал

но пропадала, па ће тако остати, најверо-

iВатније, до ·бечког рата. Додуше, Евлија 

помиње овде градског заповедника - диз

дара и педесет чланова градске посаде, 

али, за ову тврдњу немамо потврда у по

стојећим савременим изворима. Ипак, МО

ГУћНО је да је због опасности од хајдуч

ких напада овде понекад и било извесног 

обезбеђења. 

Ослањајуh!и се искључиво на оскудне 

·белешке путника пролазника досадашњи 

истраживачи су закључиЛiИ да је током 

турске владавине Земун био мало и не на

рочито значајно насеље. Поред У'l'врђења 

на брду, пажљу путописаца привлЭ'чили су 

обично још џамија, хан и цр:юва. 

Међутим, ми смо у могуhности, захва

љујуhи сачуваним туроким ЗЈ3аничним из

ворима, да у знатној мери осветлимо ово 

тамно доба земунске ист.орије. 

Земун је, рецимо то одмах, насеље град
ског типа, по турској категоризацији; нај

старији сачувани попис - који датира из 

1546. године - назива га село-варош, два

десетак година касније Земун ј е варош, а 

убрзо затим Iкасаба, ШТО значи да је ње

'гово становништво претежно било мусли

манско и да је имало одговарајуће lI1pа

теће објекте (џамија, хан, школа , дућа

ни и сл.). 

-у административном погледу Земун је 

:припада-о осјечком !ИЛИ сремском санџаку 

{веЋа управно-територијална јединица у 

Османском ЦарсТЈ3У) tи 'био је седиште исто-
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имене нахије (најнижа редовна управна 

јединица у Османском Царс'l\ВУ), а у XVH 
веку и .каДИЛуtка (подручје на које се про

тезала нt:Щлежност једног кадије-судије). 
Иначе, сремски санџак био је, најпре, у 

саставу румелијског, а од 1541. године, бу
димског пашалука (HajIBeh!a управна једи

ница на \које се делила Османско Царет·во). 

Овде је за време војних похода редовно 

коначила турска 'Војска; године 1566. сул
тан ће ту провести Бајрам. 

На свом дугом IПУТУ за ЦаРИI1рад, у Зе
муну су се редовно заустављала, припре

мајуhи се за улазак у Београд, и званична 

европска посланства. И то време било је 
испуљено забавама даваним у ,њихову част. 

Знамо, такође, захваљујући турском 

историчару и хроничару Наими да су пред 

крај XVI века хајдуци два пута запалили 
Земун. 

и з г л е IД г Р ада. - Турски Земун, 
смат.рају досадашњи истраживачи прошло

сти овог Ј)рада, налазио се на подручју да

нашњег Доњег града, с тим ШТО га није 

читаЋОГ покривао. Данашња пијаца и не

кадашља Господска улица (данас Лењино

ва) -биле 'су већ крајње варошке уличице. 

Главна тадаШЊlа улица - чаршија - била 
је некадашњи Караматин или Дунавс.ки со

как fданас улица Матије Гу,[ща). Чаршија 

се протезала од Дунава до Главне улице 

(данас Маршала Тита), па даље, све :ЦО 

некадашње крчме "Код медведа" (данас 

стамбена зграда бр. 10 У Улици Козара). 

На том простору били су изграђени сви 

они објекти који су овом месту да.вали 

градска, аднасно муслиманско обележје. 

Најзначајнија грађевина била је, не
сумњиво џамија. Њено .под.изање треба 

свакако везати за досељавање првих му

слимансюих становника у овај град. Не 

знамо, међутим, кад се то догодило. Прва 

поуздана вест а муслиманима у Земуну је 

она из 1566- 67. године. Они су почели 

овде да се насељавају, -веама вероватно, 

већ средином ХУI :века, а можда и раније . 

у званичним изворима џамија се изреком 

помиње тек у осмој деценији XVI века. Де
сетак година касније поменуhе је, у овам 

II1УТНОМ дневнику, и Прус Рајнолд Лубе

нау . .следеhе вести о овој исламскај бога
мољи припадају тек знатно каснијем вре

мену. На француског путника Киклеа 
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(1658) оставила је добар утисак: ... "лепа 
џамија с лепим кубетом ПОКри<Веним оло
ВОМ". Бележи јој и име: 'Унџи Хаџи Му

стафина џамија, што, можда, није њено 
првобитно име. И радознали с·ветски пут

НИК Евлија Челебија истиче да је џамиј
ска купола покривена ОЛОВОМ, а Аустрија

нац Отендорф описује је као нову, лепу 
и чисту, налик на џамије у БеОЈ)раду. Ова 

бо.гомоља - tПодигнута, највероватније, на 
темељима раније хришhанске цркве - на

лазила ·се на данашњој пијаци (гадине 1717. 
претворена је у католичку цркву, а 1786. 
пору-шена; данас је на том месту римо

католичка црква Блажене Деве Марије) и 

око ње је било муслиманско гробље. 

Евлија ће овде избројати шест малих 
махалских 60ГОl\юљ'а - месџида, за шта 
не налазимо потврду у постојеhим извари

ма. Само на Прандштетеровом цртежу Зе

муна виде се, додуше, два минарета. 

Мада йIpBe поуздане вести о постојању 
караван-сараја, односно хана IПрипадају 

тек .осмој деценији XVI века, сасвим је си
гурно, с обзиром на значајан промет који 
ј е овде постојао, да је хан ту морао бити 

подигнут веома рано. Према с,ведочанству 

Лубенауа, треба да се налазио на реци (на 
води). И далеко каснији путописац Отен
дорф тврди да се велики хан налазио не
далеко од Дунава, као и од места с којег 
се прелазило у Београд. Само име вели

ки хан указује - к-ако су то већ запазили 

и досада-шњи (Истраживачи историје Зему

на - да је ту морало бити више ханова, 

однасно .бар два. ф.ранцуз Кикле избро

јаће чак три хана; сам је одсео у једном 
који се звао Чауш-башин хан. Отендарф 
помиње, као што смо .истакли, само један 

велики хан, док Евлија Челебија, иначе 
склон I!Iретеривању, зачудо уопште не по

миње ханове. Две 'Зграде - некада'шња 

кафЭ!на "Код белог медведа" и "Див-ана" 
на Дунаву, од којих се ова прва сачувала 
до данас - веома lВepoBaTHo су та два дру

га хана о којима нас обавештава Кикле. 

Велики хан, пак, који је, претпостављама, 

био од камена, треба да се налазио негде 
у чаршији, око џамије. 

Помен двојице масера у турском папи
су из осме деценије XVI века указивао би 
на nOCTojaIbe купа'IlИла - хамама. Касни

ји извори, међутим, уопште га не пами

њу, па тако остаје непозната даља судби-



на овог објекта. Евлија ћ.е овде поменути 

још основну школу - мектеб (која је 

могла да .буде и у склопу џамије) и једну 
текију. Просветних објеката је, с обзиром 

на статус Земуна, свак·ако морало бити, а 
исти је случај и са текијОМ. 

Има нешто сачуваних вести о хришfiан

ској црК'Ви (налазила се, -вероватно, на ме
сту данашње Николајевске цркве). 

"Срби имају ту црквицу." - забележи
ће 1578. године немаЧiКИ проповедник Ште
фан Герлах - ".којој је кров дјелимице 
проваљен, а предњи је дио сламом покрит, 

те наличи стаји; само над олтар ом даска

ми је покривен, а половина је от·ворена. 

Турци не допуштају да се препокрије" . У 
храму се налазило мало икона, а у олта

ру - дрвени путир (чаша) и дрвени дискос 

(тањ'Ириh), покри-вени убру:сом. И Рајнолд 

Лу.бенау ће, нешто касније, ·видети овде 
"грчку црхву". Најстарији турски званич

ни попис Земуна - из 1546. године - бе

лежи у Земуну три попа (iПред крај XVI 
века биh.е забележен само јеД'ан). Извесни 

поп Петар из Земуна преписаће, 1·567. го

дине, једно Јеванђеље. У исто време на

ллаnена је овде тапијска такС'а на земљи

ште цркве у износу од 100 аiКЧИ. 

Немамо никаквих вести о постојању 

других значајнијих грађевина. Што се ти

че кућа, оне су, судеh.и по сведочанс'Гву 

АУС'l1ријанца Отендорфа, -биле овде, као и 
у осталим градским насељима на панон

СКО!\'I .простору, обично од слабот матери

јала, дрвета и блата. Евли}а их описује 

као сиротињске, покривене шиндром. На 

веn поменутом Прандштетеровом цртежу 

види се да је насеље, осИl\'I једног малог 

дела, било опасано палиса·дама и ·вероват

но је тако остало за све "Време трајања тур

ске владавине. 

Слику изгледа Земуна ynОТ1IIуњује, на 
известан начин, ·И мост, боље речено мо

стови, К·Оји су га повезивали с Београдом . 

Ови мостови подизани су за потребе вОј

них похода .и обично нису били ду.гог ве
ка. Зато ће се, ·не ретко, путници преве

сти у Београд и - скелом или, како то 
сведочи Евлија, черник-чамцима (lВећи ри

барс:к.и или товарни чамац са равним кљу

ном и крмом) . Преко Саве мост је био на 

понтонима - по потреби се могао и ра

створити - а мовчарно земљиште дана

шљег Новог Београда прелазило се ду'гим 

ПЕРИОД ТУРСКЕ ВЛАДАВИНЕ 

мостом који је лежао на сту.бовима. Годи

не 1608. део моста који је премошћивао 

Саву, био је дугачак 800, а читав мост из

међу Београда и Земуна 4.000 корака. 

п р И'в Р еда. - Пр.ве iIIоуздане вести 

о привредном животу овог насеља налази

мо у турском попису Земуна из 1546. го

дине. Већ сам'а категоризација насеља -
село-варош - ухазивала би на значајно, а 

можда и преовлађујућ.е место пољопривре

де. Од укупно 78 кућа (и 10 удовица) за 

30 се каже да се баве земљора:цњом. По 
имену се помињу следеће пољопривредне 

Iкултуре : пшеница, јечам, раж, просо, 305, 
винова лоза. Уписана је, затим, дажбина 
од кошница - треба да их је било шест 

стотина - и порез на >ситну рогату стоку 

(овце и козе). 

Међу становницима забележено је не

колико занатлија: два ковача, демирџија, 

(гвожђар), уљар и месар. Но, то не мора да 

буде и коначан .број. Уз извесног Вука за

писано је - Татар, што би, поред надим

ка, могло да означава и занимање (гласник, 

кури,р). Т'ројица су, рекли смо 'Нећ, свеште

ници. 

Недостају сведочанства о томе чиме су 

се остали стано'ВНИЦИ насеља бавили. Али, 

с обзиром на положај места МQТло би се 

са сигурношћ.у закључити да су били ан

гажовани око превоза и, уопште, у посло

вима везаним за промет робе и путника. 

Да је пољопривреда и у каснијем вре

мену заузимала значајно место показују 

сачувани турс:юи катастарсюи 'пописи. Го

дине 1566/67. највеhи део прихода поти
цао је од пољопривредних дажбина. Поред 
већ. поменутих култура - истакли бисмо 

само да ј е површина под житарицама и 

виновом лозом У односу на раније време 

више него утростручена - јављају се и 

нове: лан, конonља, купу'с, грахорица, ба
кла (врста баба), грах, репа, бели и црни 

лук. Путник Штефан Герлах запазиће око 

Дунава лепа житна поља и мало lВинотрада. 

Упадљиво су повећани м приходи од 

кошница и ·ситне стоке - готово десеторо

C'I1PYKO. Знатан је и порез на с-виње, а има 
посредног сведочанства и о узгоју говеда. 

Поред хришћанског, и муслиманско ста

новништво бавило се обрадом земље. Ко

ришhена су - за \Цржање стоке и бостане 
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(баште) - и два острва на Дунаву (дана

шње Ратно острво И још једно мало). 

Ни овог пута нема, уколико нас попис 
тачно о'бавештава, много занатлија: ковач, 

колар, -месар и чизмар. Ови су х.ришћани. 

Први пут се уписује и приход од не

дељног пазара. Релативно је мали; заједно 

с нов-ч:аним ,глобама износи 1.500, док уку
пан приход од Земуна достиже 15.500 акчи. 
Из каснијих ,катастарских пописа - вође

ни су до 1614. године - види се да не

дељни rПазар добија значајније место у 

привредном животу насеља. Тако је, на 

пример, пред крај XVI века укупан годи

шњи приход од Земуна износио 18.000 
акчи, а од тржне таксе (и глоба) - 4.000. 

<Број воденица на Дунаву повећао се на 

шест, а јавља се 11 све више занатлија -
хришfiана и муслимана. Поред већ поме

нутих, има и нових: табак (обрађује кожу), 

казаз (израђује гајтане, ширите и делове 

коњске опреме), терзија, берберин, масер, 

бродар . Знатно касније, турски путник 

Евлиј а Челебиј а ве забележити да у Зе
муну станују 'београдске занатлије, док 

чаршије - нема. Иначе, на гласу су били 
земунски кајмак и јагурт, читамо у ње

ГОВОМ путопису. Евлији савременик Отен

дорф казује да се на Дунаву налази 30 до 
40 воденица које зими премешта:ју на Ду
навац. 

Иначе, Земун је припадао, по сведо
чанству Евлије Чел~бије, ;цомену (ха с) 

сремског санџак-бега. 

iC Т а н о в н и ш т в о. - Читав источни 
Срем остаће ненасељен све до средине 1527. 
године. О насељавању овог подручја вео

ма вредно обавештење оставио је турски 

историчар Ферди ( Мустафа Бостан). "Око 
20.000 Срба каји су живели у Угарокој -
каже он - .дигли су се на устанак, потукли 

Угре, љихову стоку и породице присвоји

ли и ПРИСТУiПИЛИ исламском царству. Тако 

је олустошени Срем наново био насељен и 

почео је да цвета . . . " 

Нема никакве сумње у то да овај дога
ђај треба повезати са погибијом цара Јо

вана Ненада и проласком његових војника 

и већег дела српског народа у Турску. 

Почевши од 1529. године .на подручје 
Срема пристижу и Власи (сеоско сточар

ско становништво с посебном организаци-
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јом И посебним 'статусом) из северне Ср
бије и североисточне Босне. 

Сасвим поуздане и доста исцрпне по

\датке о земунском становништву, даје, ме

ђутим, тек попис из 1546. године. Ту је 
уписано 78 нормалних и 10 удовичюих до
маћинстава, на челу с кнезом Стојаном Ро
ДиВем. Имена су српска и није ретко пре

зиме на "иh", односно "вић" . Уз име дво
јице становника стоји Смедеревац, а за из

весног Рајка се наводи да је прешлац, 

Иначе, становници су, БУДУћИ изложени 
разноврсним и сталним неприликама од 

стране путника и намерника, претили да 

ће се расели'l'И ако се раји села не буде 
дао дербенџијски статус (који је доносио 

одређене пореске олакшице). О томе су 

месни прваци поднели извештај царству, 

па је наређено да им се \Да дербенџијски 

статус, односно "нека ИМ се у <вријеме рат
ног похода наплати по шездесет акчи на 

име филурије као и од остале раје. На
кон што они у цијелости и беспријекорно 

плате по шездесет акчи, нека с куће на 

кућу плате по тридесет Эiкчи ресМ'ова. Они 

који се баве земљо.радњом нека од сваке 

КУће дају по двије мјерице пшенице, двије 
мјерице јечма и ушур од шире. Исто тако 
нека дају ресум на ситну рогату стоку, 

кошнице и свиње. Тако је заведено у нови 

царски дефтер". , 

Попис, на :жалост, обухвата само хри

Шћанско становништво , па тако остаје не
познато 'када је Земун добио своје прве 

муслиманске становнике. 

Две деценије касније џемат муслимана 
вароши Земуна броји 20 домова, а џемат 

хришћана 73 (и једну УДОВИЦУ). На осно

ву имена - син Абдулаха - може се за

кључити да је међу муслиманима петори

ца исламизираних; нај -вероватније је да су 

у питању домави људи. Имена ХРИШћана 

су, као и раније, сраска; тројица су до

шљаци, а један је син Циганина . 

Колико год нас претходни попис остав

ља у недоумици у чему се састојала слу

жба Земунаца, толико је он сасвим ја

сан. Ту читамо да ХрИШћани имају обаве
зу - она датира из 1560. године - да из

државају поштанске коње, а улаке - та

таре - који долазе .и пролазе по некој 

служби уконачују по 'својим кућама. За 

узврат уживају одређене пореске олакши

це; плаћају их или у смањеном износу као 



харач (главарина) и феудалне дажбине, 
или су их сасвим 'ослобођени (разни ван

редни намети, међу кюјима је и данак у 

крви). 

Пред крај осме деценије XVI века џе
мат муслимана броји 38 кућа - међу њи

ма је овог пута осам исламизираних - а 

КОД ХРИШћана је стање безмало неизме

њено: 71 нормално и 2 удовичка домаћИН
ства. Обавезе стаНQвништва остале су исте. 

Међу ХРИШћанима - Србима - за пет

наесторицу се наводи да су дошљаци. 

Десетак Dодина касније долази до пове

ћања муслиманског станавништва на ра

чун ХРИШћанског, тачније 59 муслиманских 
према 41 ХРИШћанском домаћинству. И да
ље је исламизација знатна: 13 конвертита. 
-у касаби су живела петорица јањичара и 

тројица спахија. Међу Србима је само је

дан дошлац . 

-у државну слу:mбу били су сада укљу

чен!и и муслимани, а она 'се састојала у 

гајењу лоштанских или мензилских коња, 

ПЕРИОД ТУРСКЕ ВЛАДАВИНЕ 

поред других посла.ва 'који се не наводе 

по 'имену. По обичају уживали су одређе

не пореске олакшице, које су биле нешто 

веће за муслимане (с обзиром на чињени

цу да је Земун добио статус касабе). 

Исти 'број КУћа забележен је и 1614. го
дине. Становници су и даље мензилџије. 

За ;касније време располажемо углавном 

фрагментарним сведочанствима. Број хри

Шћанских КУћа кретаће се - у првој по

ловини XVH века - негде око 40, док се 
брај муслиманских не може поузданије 

утврдити . Евлија наводи 400 сиротињских 
КУћа, а њего'В савременик Отендорф казује 

да СУ становници трговишта већИНОМ Тур

ЦИ, изузев нешто хришfiана - католика и 

већИНОМ су Шокци. Отендорфова општа 

оцена Земуна - трговиште, прилично до

бро - указује, очигледно, да је реч о знат

нијем насељу. Сасвим је сигурно да је 

Земун у то доба имао претежно муслиман

ско становништво, али, свакако, са знатно 

мањим >бројем КУћа него што то тврди 

Евлија. 
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ZEMU ·N 

ZEITABSCHNITT 'DER TORКISCHEN HERRSCHAFТ ВIS ZU DEM 
WIENERKRIEG (1683) 

O1ga Zirojevic 

iDiese AI'Ibeit steHt einen Versu'ch dar зиf 
Gr u-n-d сег ВегјсЫе uer vогЬеigеhепdеп Wan
derer iSO\VOh1 еигорэisсhеп als аисћ Шгkisсhеп 
(EvH Celebl) , amtlichen Aufnahmen der Шг
kischen A:dministl"aHon (Dеftегi) , i.ibrigen тјп
derwertigen Quellen, иm die Vergangenheit 
dieseI" 8'tadt vоllstашНgег zu !beleuchten. Das 
heisst ејпе Beschrei'bung der Zemunerbefestig
ung, das Aussehen des ZivilenteHs der Ansied
lung, des Wirtsch'aftSilebens uпd der ВеvtШ{египg. 

Dш шittеl аltегliсhе Stadtchen аи-! ејпет 
Hi1gel, hierUber sind аНе QueIlen еiпvегstапdеп, 
war dem Uпtег,gаПlg iiberlassen. Es ist jedoch 
moglich, dass wegen der Gefahr von RэuЬег
i.iberfaIlen Ьјег manchmal es doch gewisse 
Sicherheit gegeben hat" 

D ie Zivi lea'nsiedlung wird kathegorisiert 
zuniichst als D01"f-S'tаdt, spater als Stiidtchen, 
\vas ferner bedeu'tet, dass es аНе јепе Objekte 
besass (neben der i.iberwiegend moslemischen 
Einwohner), die Љт ејпе orientaHsche Рl"эguпg 
galben: Moschee, На-п (Schenke), Наmат (Bad), 
Mekteb (Schule), Teki (Moslemkloster). Das Bi1d 

von Zemun war auch mН Bri.icken vervoll
standigt (gebaut wegen der Heeresziige) die es 
mit Belgrad verbcmd en. 

Ј п dem Wirtschaftsleben d ieser Ansiedlung 
аНет Anschein пасЬ hat die Landwir tschaft 
БСЬОП јттег ејпеп wichtigen Platz eingenom
теп. Es erscheint аисћ ејпе gewisse Anzahl 
von Напdwегkегп wo'bei ејпе bestimmte Anzahl 
der Einwohner ЬеS'tiшmt w ar, die АП'gеlеgеп
ћеНеп der Personen- und Gi.iteГbefOrderung zu 
vеггiсћtеп . 

Пlе Einwohner, urspl"i.inglich vorwiegend 
Сhгiэtеп, verminderten sich Ende des XVI. Jhd. 
zugunsten der Mohammedaner. Ansonsten war 
ејпе ,ge\visse Anzahl аисћ јп den Staatsdienst 
eingeschlossen (Erhaltung von Posbpferden, Un-
1erbringu'ng von Eilboten, nebst Э'n-dегеп Ве
schiiftig.ungen die nicht genannt \verden). 

Ј п Zemun hat wahrend оег Feldzi1ge regel
massig das ti1rkische Неег tibernachtet, hier 
ћielten sich auf auch 'die еuгорэischеп Gesand
schaften indem вје sich hier ftir den Einzug i n 
Beograd vorbereiteten. 




