
fusu içerisindeki oranı farklı kaynaklarda 
o/o S ile o/o 20 arasında gösterilmektedir. 
Fransız sömürgesi olduğu için buraya Ba
tı Afrika'daki diğer Fransız sömürgeleri 
olan Senegal, Mali ve Gine'den göçler ger
çekleşti. Ayrıca İ ng i ltere sömürgesi olan 
Gana ve Nijerya 'dan gelenlerle müslü
manların sayısı arttı. Başşehir Brazzavil
le'de i nşa ettikleri camiler dışında müs
lümanlar açtıkları medreselerde de ço
cuklarına dini eğitim vermektedir. 
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Bosna -Hersek'te tarihi bir kasaba. 
L 

Saraybosna'yı Mostar üzerinden Adri
yatik sahillerine bağlayan önemli yol üze
rinde ve Neretva nehrinin kenarında ku
rulmuştur. Denizden yüksekliği 280 m . 
olup etrafı yüksek dağlarla çevrilmiştir. 
Koniçe (Konjic). Kuzey Hersek'te Osmanlı 
hakimiyeti sırasında gelişerek bölgenin 
önemli yerleşim yerlerinden biri olmuş-

tur. Bosna'nın 867'den (1463) itibaren 
Osmanlı idaresi altına girdiği sırada kü
çük bir köy durumundaydı . Burası Orta
çağ 'dan kalan ve Osmanlılar tarafından 

kuzeydeki daha önemli bir mevki olan 
Belgrad -Giamoc'dan ayırmak için ve kü
çük yapısı sebebiyle Belgradcık diye isim
lendirilen kalenin yıkıntıl arının aşağısın 

da küçük ve dar bir düzlükte yer alıyordu. 
880-883 ( 1475-1478) tarihli kayıtlara gö
re bir pazar yeri olan bu köyde on üç hıris
tiyan hanesi ( yak l a ş ık alt m ı ş ki ş i) mev
cuttu . Sonraki yıllarda yavaş fakat düzenli 
bir gelişme gösterdi. 935 ( 1529) tarihli 
tahrir defterinde Koniçe'de yarısı müslü
man, yarısı hıristiyan olan yirmi altı hane
nin ( yaklaş ı k ı 20 kişi) mevcut olduğu kay
ctedilmişti (BA, TD, nr. 96) . 983'te (1575) 
burada yetmiş dört müslüman ve on beş 
h ırist iyan hanesi_(toplam 400 k i ş i) bulun
niasma karşılık 1013'te (1604) 117 müs
lüman hanesiyle sadece iki hıristiyan ha
nesi (toplam 700-750 ki ş i ) vardı. Bu du
rum. 1475'ten 1604'e kadar olan dönem
deki büyümeye işaret ettiği gibi İslami
yet'in de hızla yayılmış olduğunu gösterir. 

Koniçe'de İslamiyet' in yayı lış ı . köken 
itibariyle tamamı ya bizzat Koniçe'den 
veya çevredeki yerlerden gelen Osmanlı 
resmi görevlileri tarafından kurulan dini 
vakıflarca desteklenmişti r. Mostar Mu
kataa Nazırı Hacı Karagöz 1 570'te Neret
va üzerinde bfr köprü ile büyük bir han ve 
bir mektep yaptırmıştır. Bugünkü Var
daçka Camii'nin olduğu yerde 982 (1574) 
tarihli bir başka caminin bulunduğu bi
linmektedir. 987'de (1579) Hüdaverdi 
Mehmed Bey bugün Repovaçka Camii di
ye bilinen bir cami ile bir musaila inşa et
tirmiştir. 1 033'te (1623-24) Çarşı Camii 
günümüzdeki şekliyle yeniden yaptırıl 

mış , ardından bu binaya bir de medrese 
eklenmiştir. Medrese binası Il. Dünya Sa
vaşı sonrasına kadar varlığını sürdürmüş-

Koniçe'nin 
1930 yı lı ndaki 

görünüşü 

iön planda 
Neretva 

Köprüsül 
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tür. 1 058' de ( 1648) Mehmed Çavuş Alioğ

lu (Aiagiç) Neretva'nın kıyısında zarif bir 
kubbeli cami, Halvetl dervişleri için on 
hücreli bir hankah, imaret, mektep ve 
hamamdan oluşan bir külliye ile yakının 

da kendisi için kule biçiminde bir ev yap
tırmış ve bunların bakımı için büyük bir 
para vakfı kurmuştur. 

Kasabanın gelişmesi muhtelif seyyah
ların dikkatini çekmiştir. Athanasio Geor
giceo. 1626 tarihli istihbarat raporunda 
Koniçe'de 300-400 civarında müslüman 
hanesi ( ya kl aş ı k 2000 ki ş i) bulunduğunu 

belirtir. Katalik piskoposu Marian Mara
vit 1655'te 400 müslüman hanesiyle beş 
camiden bahseder. Fransız seyyah ı Quic
iet, Karagöz Bey Hanı'nın 1658'deki hali
nin ayrıntılı bir tasvirini yapar. Evliya Çele
bi 1664'te Koniçe'de altı mahalle ve 600 
hanenin (3000-3500 k i ş i) yanında biri ca
mi durumundaki sekiz mescid, iki med
rese, iki tekke, iki hanla bir hamam bu
lunduğunu ve özellikle demir eşya , kılıç , 

bıçak vb. imalatından ve demirin kasaba
ya hakim dağlardaki madenierden elde 
edildiğinden söz eder. Kasabadaki en son 
fakat en önemli Osmanlı inşa faaliyeti , 
Hacı Karagöz'ün eski tahta köprüsünün 
masrafları Blagaylı Hacı Ali Ağa Kolako
viç tarafından karşılanarak taştan yeni
den inşa edilmesidir. 

XVIII ve XIX. yüzyıllarda Koniçe bir ge
rileme dönemine girdi. Thielen 1828'de 
kasabada sadece 300 hane (ı 500 k i ş i ) bu
lunduğunu , ancak beş caminin varlığını 
sürdürdüğünü yazar. 1861 'de Alman kon
solos u Otto Blau bir zamanlar görülen 
ticari canlılığın tamamıyla sona erdiğini 
belirtir. Avusturya idaresi döneminde 
( 1878-19 ı 8) Koniçe'yi Saraybosna'ya ve 
Mostar üzerinden Adriyatik' e bağ layan 

bir demiryolu inşa edilmesine rağmen 
kasaba tam anlamıyla gelişme göstere
medi. 191 O' larda müslümanların oranı 
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Koniçe Neretva Köprüsü'nün yıktı rıldıktan sonraki hall 

kasabada% 51 'e; köylerde ise% 54'e 
geriledi. 

IL Dünya Savaşı sırasında kasaba ağır 
çarpışmalara ve yıkıma sahne oldu, bu 
arada muhteşem taş köprü büyük oran
da tahribata uğradı. 1961 'de köprü kötü 
bir şekilde restore edildi (Mujezinovic
CeliC, s. 224). Ancak savaştan sonra ka
saba önemli bir gelişmeye sahne oldu ve 
bir sanayi merkezi haline geldi. 1948'de 
nüfusu 2767iken 2001'de 13.000'e ulaş
mıştır. Çevresindeki kiraz bahçeleri ve 
bağlarıyla meşhur olan Koniçe hayvan ti
careti için de iyi bir merkez teşkil etmek
tedir. Koniçe, 1992-1995'teki Bosna iç 
savaşı sırasında Mostar kadar olmasa da 
hayli zarar görmüş, 2001'de hasara uğ
rayan yerler restore edilmiştir. Mevcut 
olan beş tarihi cami iyi durumdadır. Sırp 
nüfusu önemli ölçüde kasabayı terket
miş, bunların yerini başka yerlerden ge
len Katalik ve müslüman göçmenler al
mıştır. Balkanlar'daki en güzel örnekler
den biri olan muhteşem köprü ise harap 
durumdadır. 
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27 Ekim 1906'da Saint Petersburg'da 
(Leningrad) doğdu. Lise öğreniminden son
ra 1924 yılında bir fabrikada çalışmaya 
başladı . 1926'da Leningrad Doğu Ensti
tüsü'nün açtığı imtihanı kazanarak ens
titünün Osmanlı Türk koluna yazıldı. Bu
rada Wasilü Barthold, Nikodai Jakovleviç 
Marr. Aleksandr N. Samoyloviç. Sergey 
Etimoviç Malov. N. K. Dmitriyev ve Evge
nii E. Berthels'in derslerine devam etti; 
Hiıwıet Cevdetzade'den Türkçe öğrendi. 
1930'da bitirdiği enstitüde asistan oldu. 
1 933-1936 yıllarında Dmitriyev ile Ma
tav' un yönetimi altında çalıştı. 1937' de 
Leningrad Üniversitesi'nde Türk dili ders
leri vermeye başladı. Leningrad Doğu Ens
titüsü'nün Moskova'ya taşınması üzeri-

. ne ( 1938) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Bilimler Akademisi Doğu Araştır
maları Enstitüsü uzmanlığına tayin edil
di. Türk yazartarına göre Türk gramer 
düzeni hakkında hazırladığı tezle dil 
uzmanı adayı ( 1939), Ebülgazi Sahadır 
Han'ın Şecere-i Terakime'si hakkındaki 
teziyle dil doktoru ( 1948) oldu. 1950'de 
Leningrad Üniversitesi'nde profesörlüğe 
yükseltildi. 1957yılında Türk Dil Kurumu 
şeref üyesi, 1958'de Sovyet Bilimler Aka
demisi yazışma üyesi oldu ve 197 4'te aka
demi üyeliğine getirildi. 1978'de Indiana 

Üniversitesi tarafından verilen PIAC ma
dalyasını kazandı. Orhun Türkçesi grame
ri hakkındaki çalışmasından dolayı 1985 
yılında İstanbul Üniversitesi Türkiyat 
Araştırma Merkezi'nce kendisine "Tür
koloji'ye Üstün Hizmet Armağanı" verildi. 
Sekseninci doğum yıldönümünden üç 
gün sonra Leningrad'da öldü. 

Eserleri. 1. Grammatika sovremen
nogo turetskogo yazıka ( Leningrad 
1934) . Hacası Hikmet Cevdetzade ile bir
likte hazırladığı Türkiye Türkçesi grame
ridir. Bu yoldaki çalışmalarını sürdürerek 
daha sonra aynı adla kendi başına daha 
hacimli bir kitap yayımiarnıştır (Moskova
Leningrad 1941 ). Z. Grammatika uzbeks
kogo yazıka (Özbek dil bilgisi) (Taşkent 
1948) . 3. Grammatika sovremennogo 
turetskogo literaturnogo yazıka (Mos
kova- Leningrad 1956) . Cumhuriyet döne
mi yazar ve edebiyatçılarının eserlerin
den seçilmiş örneklere dayanan bu çalış
ma. çağdaş Türk edebi dilinin ilk büyük 
ve ayrıntılı grameri özelliğini taşımakta 
olup Türk dil bilgisi alanında çalışanlar 
için güvenilir bir yardımcı niteliğindedir. 

Müellif bu eserinden dolayı 1957'de Le
ningrad Devlet Üniversitesi tarafından 
ödüllendirilmiştir. 4. Rodoslovnaya turk
men. Soçinenie Ab u 'I-gazi hana hivins
kogo (Moskova-Leningrad 1958). Dok
tora tezi olarak hazırladığı bu eser Ebül
gazi Sahadır Han'ın Şecere-i Terakime'
sinin geniş bir girişle yayımıdır. s. Gram
matika sovremennogo uzbekskogo 
literaturnogo yazıka (Moskova- Le n i n
grad 1960) . Özbek dilinin grameri üzeri
ne hazırladığı ikinci ve daha kapsamlı bir 
çalışmadır. 6. Istoriya izuçeniya tyurk
skih yazıkov v Rossii, Dooktyab'rskiy 
period (Leningrad 1972). Sovyetler Birli-

. ği'ndeki Türkoloji çalışmalarının değer
lendirildiği bu eserin gözden geçirilmiş 
ikinci baskısı 1982 yılında aynı şehirde 
yapılmıştır. 7. Bibliogratiçeskiy slovar' 
oteçestvennıh tyurkologov, Dookt
yab'rskiy period(Leningrad 1974). Mü-
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