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ca ırınağına doğru aşağıya inen alanda 
yer alır. Glavica Camii ise kasabanın en 
müstesna yerlerinden biri üzerinde bu
lunur ve çok uzaktan görülebilir (a .g.e., 
III. ı 06- I 09) . 1626'da papanın cas u su 
Athanasio Georgiceo Livno'yu iyi takviye 
edilm i ş, 800 evden oluşan, 1000 asker 
sağlayacak bir kasaba olarak tarif eder. 
166S 'te burayı gören Evliya Çelebi sur 
içinde 300 küçük ev. varoş kesiminde do
kuz mahalle ile 11 00 ev bulunduğunu ya
zar. Ayrıca yedisi büyük on üç mescidden 
söz eder. 

XVII. yüzyılda kasaba gelişmesini sür
dürdü. Osmanlı - Venedik savaşları sırasın
da Venedikliler Klis Kalesi ile diğer bazı 
sınır kalelerini ele geçirince Livno Klis san
cağının resmi merkezi oldu, ancak daha 
az güvenli bir yer haline geldi. 168S Tem
muzonda General Cornardo kumandasın
da olup içinde çok korkulan "Morlaklar"ı 
da barındıran bir Venedik ordusu, 1800 
yeniçeri ve 700 sipahiden oluşan Osmanlı 
kuwetini kasabanın önündeki ovada yen
di, kasabayı yağmalayıp ateşe verdi, ka
dın ve çocuklar dahil hemen bütün aha
liyi öldürüp kaleyi garnizonla birlikte ha
vaya uçurdu. O yıllarda Livno3000 ev, 240 
dükkan ve birçok cami, depo ve amba
rıyla bir ticaret merkezi durumundaydı. 
Dört yıl sonra 1 soo kişilik bir Morlak gru
bu kaleyi tekrar ele geçirip yaktı ve yarısı 
inşa edilmiş aşağı kasabayı tahrip etti. 
Osmanlı kuwetleri yeniden kontrolü ele 
geçirdi, kaleye daha güçlü bir garnizon 
yerleştirildi, tahribata uğrayan kasaba ya
vaş yavaş inşa edilmeye başlandı. Aşağı 
kasabadaki Çurçiça Camii (Curciea DZami
ja-Curcinica) ve kasabanın en yüksek kıs
mındaki Zavra Camii (Zavra Dzamüa) bu 
yıllaraaittir(a.g. e., III, 111-115) 

Livno XVIII ve XIX. yüzyılla rd a tam 
olarak toparlanamadı. Rus konsolosu 
GiUferding 18S8'de SOO müslüman, 200 
Sırp ve 1 00 Hırvat hanesi saymaktadır. Bu 
da müslüman nüfusun azaldığını gösterir. 
1604'te% 96 olan oran 18S8'de% 62'ye 
inmiştir. 184S yılında Frano Jukic de SOO 
müslüman. 1 SO Hırvat ve 100 Sırp hane
sinden söz eder. Nüfus yapısındaki deği
şiklik 1878'e, yani Osmanlı döneminin bi
tip Avusturya - Mi:ıcaristan İmparatorluğu 
hakimiyetinin başladığı yıla kadar sürdü. 
191 O' daki Avusturya nüfus sayımı Livno'
da 36S müslüman, 160 Sırp ve 430 Hır

vat hanesinden bahseder. Böylece müs
lüman nüfusu% 38'e düşmüş oldu. 

ll. Dünya Savaşı'nda kasaba üç defa Al
man ordusu ve Hırvat destekçileri tara
fından işgal edilerek büyük tahribata uğ-
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radı ve Tıto'nun partizan kuwetlerince 
üç defa geri alınd ı. Bu savaş esnasında 
birçok cami ciddi şekilde zarar gördü. La
la Mustafa Camii, Glavica Camii, Oluma
nusa Camii kubbeleri bombalandı. XIX. 
yüzyıl ortalarına ait Milosnik Camii yarı 
yarıya yandı (diğer adıyla Busatlijina Ca
mii hakkında bk. a.g.e., lll, ı 09-ı 1 ı). Di
ğerleri tamamen tahrip edildi. 19S3'te 
Tito Yugoslavyası'ndaki ilk sayımda Liv
no'nun nüfusu 3672 idi (Enciklopedija 
Jugoslavije, V, 546) 1971'de ilk defa Os
manlı döneminin en iyi zamanlarından 
daha fazla nüfusa sahip oldu. 1992'deki 
Bosna savaşından önce Livno'nun nüfusu 
3S.OOO'e kadar yükseldi. Bunun% 18'i 
müslüman. % 1 S' i Sırp ve kalan kısmın 
büyük çoğunluğunu Katalik Hırvatlar 
oluşturmaktaydı. Bosna savaşında Sırp
lar'ın tamamı ve müslümanların bir kıs
mı sürgün edildi, yerlerine Hırvatlar yer
leştirildi. Günümüzde Bosna - Hersek'in 
Hırvat -Müslüman Federasyonu bölgesin
de yer alan Livno'nun nüfusunun ( 38.000) 
% 13'ünü müslümanlar.% 76'sını Hırvat

lar ve % 7,8'ini Sırplar oluşturmaktadır. 
Bugün beş mescid ve üçü XVI. yüzyıla ait 
kubbeli cami ile iki mütevazi yapı hala 
kullanımdadır. Söz konusu camiler savaş
tan sonra kısmen restore edilmiştir (Du
katar ve Zavra camileri). Aşağı kasabada
ki Çurçiça Camii. Hırvat milliyetçileri tara-

Livno'da Bali Ağa Camii ile arka planda Glavica Camii ve 
XVII. yüzyıla ait saat kulesi- Bosna- Hersek 

fından yakılmış olup hıristiyan fanatizmi
nin kötü bir örneği olarak durmaktadır. 
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LİY AKAT ALİ HAN 
(1895-1951) 

Pakistan'ın ilk başbakanı 
(1947-1951). 

Pencap'ın Karnal bölgesinde zengin bir 
toprak sahibinin ikinci oğ lu olarak doğdu; 
atalarının İran veya Afganistan'dan gel
diği söylenir. Büyük dedesi NewabAhmed 



Ali Han, 1857 ayaklanmasında ingilizler'in 
yanında yer aldığı için onlar tarafından 
ödüllendirilmişti. Liyakat Ali. sonradan 
üniversiteye dönüştürülen Aligarh'taki 
Muhammedan Anglo- Oriental College'ı 
bitirdikten sonra ingiltere'ye giderek 
Oxford Üniversitesi'nde hukuk okudu ve 
avukatlık sertifikası alarak baroya kay
doldu. 1922'de Hindistan'a döndü. Önce
leri dönemin pek çok aydını gibi Hint mil
liyetçiliğine eğilim göstermesine rağmen 
1923'te Hindistan Müslümanları Birliği'
ne katılarak bu hareketin önemli temsilci
lerinden biri oldu. 1926-1940 yılları ara
sında United Provinces eyaletinin yasama 
meclisinde önce bağımsız milletvekili, 
ardından kurduğu Demokratik Parti 'nin 
başkanı olarak görev yaptı ve 1931'den 
1936'ya kadar bu meclisin başkan yardım
cılığını yürüttü. O yıllarda eski canlılığını 
kaybeden Hindistan Müslümanları Birli
ği'nin tekrar canlanması için yoğun faali
yetlerde bulundu ve 1934 Nisanında 
Londra'dan dönerek birliğin başına geçen 
Muhammed Ali Cinnah'ı bunu yapmaya 
ikna edenler arasında yer aldı. 1936'da 
birliğin genel sekreterliğine getirildi ve 
1947'ye kadar bu görevi yürüttü; ayrıca 
Hindistan'ı dolaşarak birliğin politikasını 

anlattı. Cinnah'ın sağ kolu olarak tanınan 
Liyakat Ali , Pakistan'ın doğuşu yılların
da da olayların merkezinde bulundu. 14 
Ağustos 1947'de Pakistan kurulunca Cin
nah devlet başkanı , kendisi başbakan ol
du. Çok geçmeden Cinnah'ın ölümüyle 
(1948) iki parçalı (Doğu Pakistan !Bang
ladeş J ve Bat ı Pakistan) yeni devletin bü
tün problemleriyle karşı karşıya kalan Li
yakat Ali. Dışişleri Bakanlığı'nın sorum
luluğunu da üzerine alıp ll. Dünya Savaşı 
sonrasının zor şartlarında milletlerarası 
alanda tarafsızlık politikası güderek Pa
kistan'ı yönetmeye çalıştı. Bu arada islam 
dünyasıyla yakıniaşmaya önem vererek 
Suriye. Türkiye. iran ve Endonezya ile 
dostluk antlaşmaları imzaladı. Ülke için-

Liyakat 
Ali Han 

de yeni bir Pakistan kimliği oluşturmaya 
ve bunun için ilk anayasanın hazırlanma
sına gayret etti. 

Liyakat Ali Han, 16 Ekim 1951'de Raval
pindi 'deki bir açık hava toplantısı esna
sında gerçekleştirilen suikast sonucu öl
dürüldü. Pakistan'ın kuruluş sürecinin 
bütün aşamalarında daima en merkez
deki isimlerden birini oluşturmuş ve ha
yatı boyunca Cinnah'a bağlı kalıp Pakis
tan'ın varlığını öncelikle ona borçlu oldu
ğuna inanmıştı. Azimliliği ve kararlarını 
uygulamadaki ısrarı ile kısa süren başba
kanlığında büyük güven kazanmış. bu 
sebeple kendisine, Muhammed Ali Cin
nah'a "kaid-i a'zam" diyen Pakistan halkı 
tarafından "kaid-i millet" (milletin önderi) 
unvanı verilmiştir. 
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LİYÜN el-İFRIKİ 
ı 

L 
(bk. HASAN el-VEzzAN). 

_j 

LiZBON 
ı 

L 
(bk. ÜŞBÜNE) . 

_j 

LOFÇA 
ı 

Kuzeybatı Bulgaristan' da 

L 
tarihi bir şehir. 

_j 

Sofya'nın 168 km. kuzeydoğusunda, Tu
na nehrinin kolu olan Osum'un ormanlık 
Balkan dağlarından çıktıktan sonra geniş 
Tu na ovasına ulaştığı yerde kurulmuştur. 
Bugün Lovec adını taşımaktadır. Osmanlı 

döneminde bir kaza merkezi olarak çok 
sayıda islami esere sahip bulunan şehir 
"Altın Lofça" şeklinde anılmaktaydı. 

LOFÇA 

Lofça Bulgarca'da "avcılar kalesi" anla
mına gelir. Eski bir Roma kasabası olan 
Melta'nın dalaylı devamıdır. VI. yüzyılın 
ortalarında imparator lustinianos döne
minde güçlendirilen bu şehre 600 yılın
dan sonraki tarihi kayıtlarda rastlanmaz. 
Adının yeniden kaynaklarda geçmesi, Bi
zans imparatoru 1. Isaakios Commenos'un 
kaleyi işgal eden Peçenekler'e karşı hare
ket emri verdiği 1 059 yılına rastlar. Bu n~ 
dan sonra şehrin adı, 1187'de Bulgar
lar'ın Bizanslılar'a karşı isyan ettiği sıra
da üç ay süren başarısız bir kuşatmanın 
ardından imparator Isaakios Angelos'un 
ikinci Bulgar Çarlığı ' nın başlangıcı anla
mına gelen Lovec 1 Lofça barışını imzala
mak zorunda kaldığı olaylar sırasında ge
çer. O dönemde yöresi kayalıklar la çevrili 
bir tepenin üstünde kurulmuş küçük fa
kat güçlü bir kale durumundaydı. Kalenin 
güney tarafına doğru uzanan plato üze
rinde surla kuşatılmış bir kasaba vardı. 
Kale ve sur la çevrili alan toplam 2.5 hek
tarlık bir araziyi kapsıyordu ve en çok 
450-500 kişiyi barındırabiliyordu. Kalenin 
altında ayrıca 400-500 kişiyi içine alabile
cek bir varoşun olması kuwetle muhte
meldir. 1921 ve 1963 -1966'da surla çev
rili yerleşim bölgesinde yapılan kazılarda 
Xl. yüzyıla ait bir kilise ile bir diğer küçük 
kilisenin temel kalıntılarına rastlanmıştır. 
XV. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Neşri 
burayı, 790-791 (1388-1389) kışındaki se
ferde Çandarlızade Ali Paşa'ya teslim olan 
Çar ivan Şişman'ın kalelerinin listesi ara
sında zikretmez. Şişman'ın bütün eyafet
leriyle birlikte bu kalenin Yıldırım Baye
zid'in orduları tarafından 795'te (1393) 
fethedildiği sanılmaktadır. Bulgar tarih
çiliğinde yerli halkın kahramanca savun
ması sebebiyle Osmanlılar'ın 1474'e ka
dar burayı ele geçiremediği görüşü sıkça 
tekrarlanır. Ancak bu tarih Bosna'daki 
Lovec Kalesi'nin fethiyle ilgilidir. 

Osmanlılar Lofça'yı alınca kaleye bir 
askeri garnizon yerleştirdiler. Şehir ve 
kale, 1444'teki Varna savaşı sırasında 
Haçlı ordusu tarafından tahrip edildi 
( Gazaviit-ı Sultan Murad bin Me hem
med Han, s. 45). Savaşın ardından ka
sabanın yukarı kısımlardaki yıkılan bölü
mü tekrar inşa edilmedi. Osmanlı döne
minde Lofça. Osum ırmağının bir büklü
mü içindeki kalenin altında yer alan düz 
arazide gelişmesini sürdürdü. 1444'ten 
sonra buraya Anadolu'dan Türk gruplar 
getirilip yerleştirildi. Niğbolu sancağının 
884 (1479) tarihli en eski tahrir defterle
rine göre Lofça'da 124 hıristiyan hane
nin dışında elli bir hane müslüman Türk 
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