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de faydalanmıştır. 6. Definitiones Sejjidi 
Sherif Ali Ben M ohammed Dsehords
ehani (Leipzig 1845) . Seyyid Şerif el-Cür
cani'nin et-Ta crifat'ının şerhi olan La
tince eserde süfi ıstılahiarına ve genel 
olarak da felsefi terminolojiye geniş yer 
verilmiştir. Kitapta ayrıca Muhyiddin İb
nü'I-Arabi'nin tasawuf terimlerine dair 
küçük bir risalesi de bulunmaktadır. 7. 
Lexieon Bibliographieum et Eneyclo
paedieum a Mustafa Ben Abdallah 
Katip Jelebi dieto et et namine Haji 
Khalfa eelebrato (I-VIl, London 1835-
1858) . Katib Çelebi'nin Keşfü'~-~um1n'u
nun Latince 'ye tercümesi olup bir fih
ristle birlikte Londra'da Oriental Transla
tion Committee tarafından yayımlanmış
tır. Her sayfanın üst tarafında Arapça 
metin, alt tarafında ise tercümesi yer al
maktadır. İlk altı cildi Keşfü '~ - ~unıln'un 
tercümesi olan kitabın VII. cildi şahıs in
deksiyle alfabetik sıra dışında anılan ki
taplar indeksini, nüsha farklarıyla ilgili 
bilgileri, tashihleri ve ayrıca Kahire'de 
Ezher, Ebü'z-Zeheb Mehmed Bey ve 
Şeyhüniyye medreseleri, Şam'da Azınza

de Abdullah Paşa, Halep'te Ahmediyye 
Medresesi kütüphaneleri, Rodos Kütüp
hanesi, İstanbul'daki Fatih, Süleymani
ye, Kılıç Ali, Hafız Ahmed Paşa, Köprü
tü, Şehid Ali Paşa, Damad İbrahim Paşa, 
Yenicami, Beşir Ağa, Atıf Efendi, Aya
sofya, Galatasaray, Nuruosmaniye, Ko
ca Ragıb Paşa, Laleli, lll. Ahmed, Veliy
yüddin Efendi, Aşir Efendi, Murad Molla, 
Sultan Abdülhamid ve Halet Efendi kü
tüphanelerinde bulunan yaklaşık 24.000 
adet kitabın fihristierini ihtiva etmekte
dir. Keşfü '~-~unıln'un 1941 'de İstan
bul'da yapılan baskısında belirtildiği gi
bi Flügel'in bu çalışması bazı hatalar ih
tiva etmektedir. Ancak böylesine büyük 
ve yazılması zaman isteyen bir eserin 
tamamen hatasız olması mümkün de
ğildir ve bunlar yalnız Flügel'den değil 
bir kısmı da Katib Çelebi'den ve Flügel'in 
mukaddimesinde belirttiği gibi çeşitli 

nüshalardaki yanlışlıklardan kaynaklan
maktadır. 8. Al-Kindi, genannt der Phi
losoph der Araber (Leipzig 1857). Ya'küb 
b. İshak el-Kindf ile ilgili bir eserdir. 9. 
Die Classen der hane/isehen Reehtsge
lehren (Leipzig 1860). 10. Die Krone der 
Lebensbesehreibungen enthaltend die 
classe der Hanefiten von Zeinad -Din 
Kasim İbn Kutlubuga (Leipzig 1862). 
Hanefi fıkıh alimlerinin biyografilerini 
ihtiva eden Kasım b. Kutluboğa'nın Ta
eü't-teracim ii taba~iiti'l-fjanefiyye 
adlı kitabının neşridir. 11. Mani seine 
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Lehre und seine Sehriften (Leipzig 1862). 
İbnü'n-Nedfm'e ait el-Fihrist'in Mani 
hakkındaki kısmının Arapça metin, ter
cüme ve açıklamalarıyla birlikte neşri
dir. 12. Die grammatisehen Schulen der 
Araber (Leipzig 1862) . Basra ve Küfe 
gramer ekallerine dairdir. 13. Die ara
bisehen, persischen und türkisehen 
Handsehriften der K. K. Hofbjbliothek 
zu Wien (I-lll , Wien 1865-1 867) . Viyana 
Kraliyet Kütüphanesi'ndeki Arapça, Fars
ça ve Türkçe yazmaların katologudur. 
14. Kitabü 'l -Fihrist (1-11, Leipzig 1871-
1872). İbnü'n-Nedfm'in meşhur eserinin 
Flügel'in ölümünden hemen sonra J. Rö
diger ve A. Müller'in katkılarıyla yapıl
mış neşridir. 15. "Catalog der arabischen, 
persischen, türkischen, syrischen und 
aethiopischen auf der Hof und Staatsbib
liothek zu München". Münih Devlet Kü
tüphanesi'ndeki Arapça, Farsçq, Türkçe, 
Süryanfce ve Habeşçe el yazmalarının 

fihristi olan eser Viyana ' da A nzeige
Blatt'ta yayımlanmıştır (XLVII, 1-46). 16. 
"Sojuti's Leben und Schriften". Süyüti'nin 
hayatı ve eserleri üzerine kaleme alınmış 
olan eser üç makale halinde Anzeige
Blatt'ta neşredilmiştir (LVIII, 2~ - 40 ; LIX, 
20-36 ; XCII, 34-60). 17. "Die neuen Erwer
bungen orientalischer Handschriften auf 
der Bibliothek zu Paris". Paris Bibliothe
que Nationale'e yeni sağlanan yazma
lar üzerine olup üç makale halinde An
zeige- Blatt'ta yayımlanmıştır (XC. ı - 16 ; 
XCI, I -9; XCll, 34-60). 18. "Zuschrift an S. 
Exe. den Hrn. Grafen Moritz Dietrichstein. 
Die neu erworbenen orient. Handschrif 
ten der K. K. Bibliothek zu Wien". Viya
na Kraliyet Kütüphanesi'ndeki yazmalar 
hakkındadır ve yine Anzeige-Blatt'ta 
iki makale halinde neşredilmiştir (XCVII , 
l-3I; c. 1-31). 
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FOÇA 

Bqsna-Hersek'te Ceotina nehrinin 
Drina'y~ kavuştuğu yerde 

bulunan bir şehir. 
_j 

Şehre ait ilk kesip bilgiler 1368 tari
hine kadar iner, Suranın Osmanlı idare
sine geçişi 146S'te gerçekleşmiştir. Os
manlı hakimiyeti altında. istanbul'u Dub
rovni~'e bağlayan t jcarf yol kavşağında 
bulunması ve ik)imin tarım ve meyve ye
tiştirmeye uygun olması sebebiyle önemli 
bir ticaret ve icjare merkezi haline gel
di. 1470'te Foça yepi teşkil edilen Her
sek sancağının merkezi oldu. Müteakip 
yüzyıl boyunca 1 572 'ye kadar sancak 
beyinin zaman zaman Mostar'da otur
ması, buranın bir sancak merkezi oldu
ğu yolunda bazı dü~üncelere yol açmış

sa da bu geçici bir durumu göstermiş 

olmalıdır. Nitekim 1572'de sancak mer
kezinin Foça'dap Taşlıca'ya (Pijevlja) ta
şındığı ve 1833'e kadar burada kaldığı 
bilinmektedir. F;ıkat sancak beyi zaman 
zaman bölgeden aypldığı sıralarda ket
hüdasını Foça'da bırakıyordu. 

1470'te Foçq, aynı zamanda bütün 
Herse!<'i içine al;ın ve o zamanki adı Dri
na olan kazanın merkezi durumunday
dı. 1483-1495 yılları arasında burası için 
"Foça kazası" adı kullanılmaya başlandı 
ve daha sonra bu açi süreklilik kazandı. 
151 O'lardan sonra Hersek'te yeni kaza
lar oluşturuldu. 

1 585 tarihli Tahrir Defteri'ne göre 
Foça önemli bir isıarn şehri hüviyeti ka
zanmıştı. Burada op yedisi müslüman, 
biri h13m müslQman hem de hıristiyan 

yerleşmesine açılmış bulunan on sekiz 
mahalle yer atmaktaydı. Hıristiyanlarla 

müslQmanların ortaklaşa oturdukları 

mahalle varoş kesimindeydi ve burada 
on iki hane müslüman, on bir hane hı

. ristiy<ln yaşıyordu. Tamamı müslüman
larla meskün mahallelerin en kalabalık 
olanları ise Mustafq Paşa, Hacı Ali, Ha
cı Mustafa, Mürnin Bey, İbrahim Çelebi 
adlarıpı taşıyordu. Sultan Bayezid adını 
taşıyan cami çevresi de yine bir mahal
le duq.ımundaydı. 84 tarihte şehirde top
lam müslüman rane sayısı SS0-600 do
layında idi (yaklaşık 2500-3000 kişi). 

Evliya Çelebi'ye göre Foça büyük bir 
şehircji ve burada diğer görevlilerin yanı 
sıra şehir kethüçlası bulunuyordu. 1664 ·
te mevcut olan on sekiz mahallenin onu 
müsiQman, yedisi hıristiyan (Ortodoks ve 
Katolik), biri yahudi mahallesiydi : top
lam hane sayısı ~160 idi. Evliya Çelebi'nin 



verdiği, 1 O.OOO'den fazla nüfusu göste
ren bu rakamın doğruluğu şüphelidir. 

Nitekim bundan kırk yıl öncesine ait. 
1625 tarihli olduğu sanılan Venedik ka
yıtlarına göre bir kadı tarafından idare 
edilmekte olan Foça'da ancak 400 hane 
(ya kl aş ı k 2000 kişi) vardı. Bu rakam XVI. 
yüzyıl sonlarındaki sayılara da yakındır. 
Osmanlı idaresinin son devrelerinde Fo
ça XVI. yüzyılda sahip olduğu önemini yi
tirmişti ; 1878 ·de 2968 nüfuslu kazada 
sadece 594 hane bulunuyordu. 

Evliya Çelebi'nin Foça çarşısında 540 
dükkan gördüğünü belirtmesi, bu sayı
nın mübalağalı olması ihtimaline karşı
lık buradaki üretim faaliyetlerinin yoğun
luğuna işaret eder. Esnaf grupları arasın
da en dikkati çekenleri bıçakçılar ve XX. 
yüzyılın ortalarına kadar kesintisiz devam 
eden kuyumculardı. Orta büyüklükteki 
bir Bosna kasabasında varlığı pek düşü
nülmeyen ciltçilik. ipekçilik. yün tarakçı
lığı ve kahve dükkanı işletmeciliği gibi 
değişik meslek sahipleri de mevcuttu. 

Foça özellikle edebiyatı , sanatı ve mi
marisiyle meşhurdur. Buradaki ilk mes
cid fetih dönemine (1470-1477) aittir. Bu 
mescid, Hersek'in ilk sancak beyi Ham
za Bey tarafından askeri kesimin otur
duğu Ortakol semtine yaptırılmıştı. Bu 
da ilk müslüman yerleşmenin askeri ka
rakterini gösterir. Kasabanın bazı cami
leri Osmanlı mimarisinin en önemli eser-

Mehmed Paşa Camii • Foça 1 Bosna- Hersek 
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Foça'da Alaca Camii ile Atik Ali Paşa Camii'ndeki Ev\iya Çelebi'nin hatı ra yaz ısı n ı n kopyası ( Ayverdı. Avrupa 'da OsmanlıMimM 

Eserleri ll, rs. 189, 194) 

lerindendir. Bunlardan en dikkate değer 
olanı, 957'de ( 1550) Bosna madenieri 
nazırı Hasan Nazır Ağa tarafından yap
tırılan Alaca Camii 'dir. Caminin ön cep
hesinde ziyaretçiler tarafından yazılmış 
olan birtakım yazılar bulunur. Bunlar
dan biri de Evliya Çelebi'ye aittir. Cami
nin ana giriş kapısı üstünde, kapı önün
deki sütunlardan birinde, banisinin ve 
oğlunun mezar taşları üzerinde ve cami 
çeşmesinde hat sanatının bazı güzel ör
nekleri mevcuttur. Alaca adı , içeride ve 
dışarıdaki hatayı ve rumi süslemenin 
uyum içinde birleştirildiği zengin geo
metrik ve floral dekorasyondan gelmek
tedir. Avluda sanat değeri çok yüksek 
olan bir şadırvan vardır. 

Evliya Çelebi'nin. kendisinden "müez
zin Evliya" şeklinde bahsettiği bir başka 
yazısı Foça Atik Ali Paşa Camii 'nde (Mus
luk Camii) bulunmaktadır. 952'de (1545 -
46) yapılan bu cami Alaca Cami ile bir
çok benzerlik arzetmektedir. Çok de
ğerli diğer bazı dini yapıların yanı sıra. 

Foçalı olup Bosna sancak beyi Hekimoğ
lu Ali Paşa'nın kethüdalığından yetişe
rek 1749'da kapıcıbaşılık. 1752'de Bos
na beylerbeyiliği yapan ve bölgede çı

kan isyanı bastırd ıktan sonra 1760'ta 
Yanya'ya gönderilen, ardından görevden 
alınıp idam edilen Mehmed Paşa Kukavi
ca' nın vakıfları da vardır. Mehmed Paşa 
burada bir cami, bir medrese ve daha 
sonra Nakşibendiyye tarikatına geçen bir 
tekke yaptırmıştır. Osmanlı dönemi bo
yunca önemli edebi ve dini eserler de ya
zılmıştır ( 1988'e kadar gelen, kullanıma 

açık olan elli yedi yazma eser mevcuttu) . 

Foça 1991 'de 120 kadar yerleşim bi
rimine sahip bir idari bölge idi. Bu idari 
bölgenin toplam nüfusu 40.513 olup bu
nun % 51,3'ünü Boşnaklar. % 45,2'sini 
Sırplar ve % 3,5'ini diğer etnik gruplar 

teşkil etmekteydi. Foça ' nın şehir olarak 
nüfusu ise 14.335'ti ve bunun çoğunlu
ğunu da Boşnaklar oluşturuyordu. 1992'
de Bosnalı Sırp isyancılar ve Sırbistan 

ile Karadağ 'dan oluşan Yugoslav ordu
sunun burayı işgali sırasında ve sonra
sında şehrin sakinleri olan Boşnaklar ' ın 

bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı sürülmüş, 

birçok İslami eser ve dini bina tahrip edil
miştir. Bugün ( 1995) kendisini Boşnak 
olarak belirten birkaç kişi dışında şehrin 
tamamı Sırplar'dan meydana gelmekte 
olup birkaç kalıntıdan başka herhangi 
bir İslami bina mevcut değildir. 
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Osmanlılar'da çeşitli kesimlere 
dağıtılmak üzere pişirilen 

pide şeklinde yassı bir çeşit ekmek. 
L ~ 

Ramazan pidesine benzer biçimde in
ce, fazla mayalanmış özsüz hamurdan 
yapılan ve kolay kopma özelliğine sahip 
olan fodula (fodla) daha ziyade imaret
lerde, saray mutfağında . İstanbul'daki 
diğer bazı saraylarda ve yeniçerilere ait 
fırınlarda pişirilir, bir kısım görevlilere 
maaşları ile birlikte sepet içinde istih
kakına göre tayın olarak dağıtılırdı . Bu 
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