
nın Osmanlı hakimiyetine girmesiyle bir
likte bey ailesinden Şehsuvaroğlu Ali Bey 
görev yapmaktaydı. 

Eyaletleri teşkil eden sancakların en yük
sek idarecisi sancak beyi (mir-i liva) idi. San
cak beyleri sancağın merkezindeki kaza
da ikamet ederdi. Sancak beyini sancağa 
bağlı diğer kaza ve nahiyelerde zalm, su
başı yahut voyvoda denen ve daha çok 
asayiş işleriyle görevli olan bir kişi temsil 
ederdi. Sancak beylerine ait vergiler bun
lar tarafından toplanırdı. Sancak beyleri 
"seyfiye" veya "ehl-i örf" adı verilen züm
renin içinde yer atmaktaydı. Genelde En
derun'da yetiştikten ve taşrada çeşitli hiz
metler gördükten sonra bu göreve tayin 
edilirlerdi. XVI. yüzyılda beylerbeyi olabil
mek için daha önceden sancak beyliği va
zifesinde bulunmak hemen hemen şart 
haline gelmişti. Bu durum, söz konusu dö
nemde sancak beyliğinin büyük bir öne
me sahip olduğuna işaret eder. Ancakyüz
yılın sonlarına doğru sancak beyliğinden 
beylerbeyiliğe yükselmenin oldukça azal
maya başladığı ve daha çok saraydan ge
lenlerin, hatta doğrudan doğruya Ende
run'dan çıkanların önemli bir sayıya ulaş
tığı görülür. Bu durum, bahis konusu dö
nemden itibaren beylerbeyilerin yönetim
deki yerlerinin gittikçe güçlenmesiyle bağ
lantılıdır. 

Sancağındaki su başı, alay beyi, dizdar ve 
sipahi gibi ehl-i örfün amiri olan sancak 
beyinin başlıca görevi bölgesinde asayişi 
sağlamak ve sipahi-reaya arasındaki mü
nasebetlerin kanuna uygun biçimde yürü
tölmesini temin etmekti. Sipahi-reaya ara
sındaki ilişkiler, önemli bir kısmı Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde yeni baştan 
derlenen ve tanzim edilen sancak kanun
nameleri tarafından belirlenirdi. Bu kanun
namelerde reayanın vergi yükümlülükle
riyle üretim ve ticaretle ilgili konular yer 
alırdı (bk. KANUNNAME). Bunun yanında 
sancak beyi, herhangi bir sefer esnasın
da sancağının timarlı sİpahileriyle birlikte 
bağlı olduğu eyaletteki beylerbeyinin ku
mandası altında sefere katılırdı. Ayrıca 
sancağıyla ilgili olarak merkezden gönde
rilen fermanlardaki konuların halledilme
sini sağlardı. Bu arada sınır boylarındaki 
sancaklarda görevli olan sancak beyleri 
komşu ülkelerle doğrudan doğruya temas
larda bulunur ve bu ülkelerle ilişkileri an
laşmalara uygun biçimde yürütürdü. Bu 
bakımdan sınır boylarındaki sancak bey
lerinin daha yetenekli kimseler arasından 
seçildiğini düşünmek mümkündür. Bura
larda görev yapan sancak beyleri taşra yö-

netimi içinde daha kolay yükselebilmekte 
ve beylerbeyilik gibi makamlara getiril
mekteydi. XVI. yüzyıl kaynaklarından an
laşıldığı kadarıyla sancak beylerinin bir 
sancaktaki görev süresi bir ile üç yıl ara
sında değişmekteydi. Bu uygulama, bey
lerbeyilerde olduğu gibi sancak beylerinin 
bir bölgede iyice yerleşmesini ve ahali ile 
bütünleşmesini önleme amacını taşıyor
du. Öte yandan tayinleri de genellikle bir
birine yakın sancaklar arasında olmaktay
dı. Bu şekildeki bir uygulamanın görev ye
rine giderken fazla vakit kaybedilme
mesi, sancakların uzun süre beysiz bı 

rakılmaması ve bölge hakkında kafi dere
cede tecrübe kazanılmış olmasından ile
ri geldiği söylenebilir. 

Sancak beylerinin aileleri hakkında faz
la bilgi mevcut değildir. Ancak XVI. yüzyı
lın başlarında Osmanlı sancak beylerinin 
o/o 40'a yakınının ümera oğlu ya da akra
bası olduğu dikkati çeker. Bu durum, Fa
tih Sultan Mehmed döneminde devşirme 
asıllı yöneticilerin ön plana çıktığı şeklin
deki bir geneliernenin gerçeği pek yansıt
madığına işaret eder. XVI. yüzyıl ortaların
daki kayıtlara göre sancak beyleri daha 
çok taşrada görevli olan alay beyi, zalm. 
defter kethüdası ve tirnar defterdan gibi 
kimseler arasından tayin ediliyordu. Ancak 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren saray
dan çıkanların lehine bir değişim oldu. Bu 
değişim önemsiz gibi görünmekle bera
ber sarayın idareye yavaş yavaş ağırlığını 
koymaya başladığının bir göstergesi ola
rak kabul edilebilir. Nitekim bunun neti
cesinde XVII. yüzyılda saray çıkışlı kimse
lerin ara görevleri atlayıp üst dereceler
deki yönetime katılmaları daha açık biçim
de ortaya çıkacaktır. 

Osmanlı taşra yönetiminin en temel ida
ri ve askeri birimi olan sancaklar XVI. yüz
yılın sonlarından itibaren siyasal, sosyal ve 
ekonomik sebepterin tesiriyle yavaş yavaş 
bir değişim sürecine girdi. Bu değişim sü
recinde merkezi idare giderek taşra üze
rindeki denetimini arttırmaya ve eyalet
leri sancaktardan daha ön plana çıkarma
ya başladı. Bu bağlamda taşrada uygula
nan iltizam sistemiyle yeni bir idareci züm
re ortaya çıktı. Bunun bir sonucu olarak ll. 
Mahmud döneminde sancaklar daha ba
sit birer idari bölge haline geldi. 1864 Vi
layetler Nizamnamesi ve 1871 kanunu ile 
idaresi ve taksimatı muhafaza edilen san
cak ve livalar 1921 'de Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından kaldırıldı ve idari tak
simatta vilayet kelimesi kullanılmaya baş
landı. 
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Günümüzde 
Sırhistan ile Karadağ arasında kalan, 
Osmanlı döneminde teşekkül etmiş 

L idari bölge. _j 

Osmanlı döneminin ardından Yugoslav
ya Krallığı'na (1918-1941) terkedilen, 1945'
ten sonra kurulan komünist Yugoslavya'
sındaki Sırbistan ve Karadağ cumhuriyet
leri arasında paylaşılan Sancak bölgesi gü
nümüzde doğu ve batı olmak üzere ikiye 
ayrılır. Doğu Sancak bugünkü Sırbistan 'ın 

güneybatısındaki araziyi teşkil eder ve ta
mamen Sırbistan'ın idaresindedir. Bunun 
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dışındaki kısım ise Sancak bölgesinin ba
tısı olup yeni kurulan (2006) Karadağ Cum
huriyeti sınırları içinde bulunmaktadır. San
cak bölgesi bir bütün halinde düşünüldü
ğünde yüzölçümü 8687 km2 'dir ve günü
müzde toplam nüfusu 450.000'i aşmak

tadır. Müslüman nüfus 365.000 civarında 
olup toplam nüfusun o/o 81,1 'ini oluştu
rur. Bölgenin doğu kısmı Novi Pazar (Ye
nipazar), 1\.ıtin, Sjenica, PrUepoUe. Nova Va
roş, Priboj gibi şehirlerden oluşmaktadır. 

Batı kısmı ise PUevUa (Taşlıca), Büelo PoUe 
(Akova). Berane, Rozaje ve Plav şehirlerin
den ibarettir. 

Sancak'ı oluşturan bölge Eskiçağ'lardan 
beri meskfin olup Roma İmparatorluğu'
nun ikiye ayrılmasından (395) sonra Doğu 
Roma İmparatorluğu'nun sınırları içinde 
kaldı. Zaman zaman buralara Alanlar, H un
lar, Vizigotlar ve Bulgarlar hakim oldu. 547-
548'de bölgeye ilk Slav akınları başladı. Gü
ney tarafından yavaş yavaş ilerleyen Slav
lar, Balkanlar'ın kuzeybatı kesimine gelen 
Avarlar'ın baskısıyla dağıldılar. VII. yüzyıl 
ortalarında Slavlar, Raşka bölgesinden ge
çerek Karadağ'ın sınır bölgelerinden Ku
zey Arnavutluk'a kadar girmeyi başardılar. 

Bir yandan Bizans baskısı, öte yandan Sırp 
istilası yüzünden Raşka bölgesi Bizans ve 
Sırplar arasında el değiştirdi. 

Kaynaklardan Slavlar'ın bu bölgeye gö
çünün VII. yüzyılda başladığı ve Stevan Ne
manja dönemine kadar Sırp yerleşmesi
nin gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Resmi 
olarak 1168'de bugünkü Novi Pazar'da bu
lunan Sv. Petar Kilisesi'nde Sırp Kralı Ste
van Nemanja tarafından Ortodoks Hıris

tiyanlığı kabul edildi. Stevan Nemanja'nın 
ölümünün (ı 200) ardından ikinci oğlu olan 
Stefan, 121 Tde Sırbistan Krallığı'nı ilan et-
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tikten sonra oğulları Vladislav, Radoslav, 
1. Uroş ve Uroş'ın oğlu Dragutin'in hüküm
darlıkları dönemlerinde Raşka bölgesi Sırp 
Krallığı'nın bir parçası olmayı sürdürdü. 
Bölgenin bu dönemdeki ana merkezleri 
Ras, Dezevo, Jelec ve DugopoUe idi. 1 282'
de Kral Milutin, Ras şehrini terkedip mer
kezini Priştine yakınında olan Paun'a ve 
daha sonraları Üsküp' e taşıdı. Osmanlılar'ın 
gelişine kadar ( 1382-1389) bölge ihmal edil
miş bir şekilde kaldı. 

1389'daki Kosova savaşından sonra Raş
ka bölgesinin bir kısmı Vuk Brankovic'e 
aitti. Üsküp'ün fethinin ardından ( 1392) 

Osmanlı ordularının Sancak (Raşka) bölge
sine doğru ilerlemesinin yolu açılmış oldu. 
1396'da Raşka bölgesindeki Jelec, Zvecan 
ve Gluhavica'nın Osmanlılar'ın kontrolün
de olduğu tahmin edilmektedir. Gluhavica 
kadısına Dubrovnik tüccarlarından gönde
rilen mektupta on ların Raşka bölgesin
den geçmek için gereken gümrük parası

nı ödeyecekleri belirtilmektedir. 1396-1455 
yılları arasında Sancak bölgesinde ikili bir 
iktidar görülmektedir. Bölgedeki kaleler
de Osmanlı askeri gücü bulunuyordu, ka
lelerin dışında ise iktidar Sırp feodal güç
lerinin elindeydi. Jelec, Zvecan ve Ras ka
leleri Osmanlı ordusunun kuzeye doğru 
ilerlemesi için stratejik merkezlerdi. San
cak bölgesinin tamamının Osmanlı idare
sine Mayıs 1455'te İshak Bey'in oğlu Isa 
Bey döneminde girdiği tahmin edilmek
tedir (Sabanovic, s. 33). 

1455 yılına ait tahrir kayıtlarında bu böl
gede Jelec, Zvecan, Ras ve Sjenica'nın adı 
zikredilir (BA, MAD, nr. 544). Zvecan'da 
Yusuf adında bir subaşı ve bir kadı bulun
maktadır. Jelec şehrinin kalıntıları Yenipa
zar'ın güneydoğusunda ve Josanica neh-

Nova Varos'tan 
bir görünüş 

rinin kaynağına yakın bir yerdedir. Gluha
vica'nın da (Demircipazar) aynı vilayete 
bağlı olduğu ve Mayıs 1396'da burada bir 
kadının bulunduğu görülür. 1455'te Jelec 
vilayetinin altı köyü olduğu, yetmiş altı ha
nenin 4498 akçe vergi verdiği dikkati çeker 
(Sabanovic, s. 33). Ras vilayetinin merkezi 
eski Ras şehrinin yanında Trgoviste (Eski
pazar) adlı bir yerleşim merkezi bulunur. 
Osmanlılar'ın eline geçtiğinde Pazar veya 
Pazariste diye adlandırıldı. 1455-1461 yıl
larında bu bölgede İshak Bey'in oğlu Isa 
Bey tarafından Yenice-i Pazar (Yenipazar, 
Novi Pazar) şehri kurulduğunda Trgoviste 
Eskipazar diye anılmaya başlandı. Yenipa
zar'ın temelleri atılırken önce yolların ke
siştiği Yenipazar ovasında (Bosna, Zeta ve 
Dubrovnik yoll arı). Josanica nehrinin Raşka 
nehrine döküldüğü, günümüzde şehrin bu
lunduğu yere bir askeri garnizon binası ve 
elli altı dükkanlık bir çarşı, halen kalıntıla
rı şehrin merkezinde görülen bir hamam 
ve bir cami inşa edildi (İA , XIII, 396). 

Raşka bölgesi Bosna ve Hersek'in fethi
nin ardından oluşturulan Bosna sancağı

na katıldı. Bosna sancağını meydana ge
tiren ilk bölgeler arasında eski Raşka böl
gesindeki Jelec, Zvecan, Ras. Sjenica, Mo
ravica ve NikSic'in adları zikredilmektedir 
( 1464). 1455-1465 yılları arasında bütün 
Raşka bölgesi Osmanlı idaresine girmişti. 
1465'te Priboj, PrüepoUe. PUevUa bölgele
ri fethedilerek bunların bir kısmı Hersek 
sancağına eklendi. 1 584'te Yenipazar san
cak haline getirilip 1 580'de teşkil edilen 
Bosna eyaJetinin içinde yer aldı . Bu tarih
ten itibaren XVI ve XVII. yüzyıllarda San
cak bölgesine ait Eskipazar Priboj ve Bos
na sancağında, Taşlıca Hersek sancağın
da kadılık merkezleri olarak görülmekte
dir (Sabanovic, s. 184, 186. 194). 

XVIII. yüzyılda Bosna sancağında yeni 
düzenlemeler yapıldığında Sancak bölge
sine ait Yenipazar, Eskipazar ve Stari Vlah 
kaza statüsündeydi. Yenipazar kadılığı bu 
dönemde Jelec, Yenipazar, Ras ve Vrace 
nahiyelerinden ibaretti. Eskipazar kadılı
ğı müstakil bir nahiyeden oluşmaktaydı . 

Stari Vlah kadılığı ise Sjenica, Barce (Nova 
Varoş) ve Moravica nahiyelerinden meyda
na geliyordu. Sancak bölgesinin Hersek 
sancağında kalan kesiminde Prüepoüe ve 
Taşlıca kadılıkları mevcuttu. PrüepoUe ka
dılığı Milesevo, PrüepoUe. Ljubovida ve Ma
taruga nahiyelerinden, Taşlıca kadılığı ise 
Taşlıca, Kukanj, Vranes, Kricka ve Poblace 
nahiyelerinden ibaretti (a.g.e., s. 229-230). 

181 7-1833 yılları arasında Yenipazar, Klis 
ve İzvornik (Zvornik) sancakları ortadan kal
dırıldı. Temmuz 1865'te vilayet olarak ad-
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landırılan Bosna'da yapılan idari düzenle
meler sonucu buraya bağlanan yedi san
caktan birini Yenipazar sancağı oluştur
du. Suranın merkezi Sjenica olup Yenipa
zar, Sjenica. Taşlıca, Nova Varoş. Prüepol
je, Akova (Büelo PoUe). Mitrovica, Berane, 
Kalasin ve Trgoviste adlı on kazadan mü
teşekkildi (krş . Cevdet, lll, 91-97; Sabano
vic, s. 233-234) . 

1878'de Berlin Antiaşması ile Yenipa
zar sancağı Bosna vilayetinden ayrılarak 
Kosova vilayetine bağlandı. Bu dönemde
ki Yenipazar sancağında on bir kaza var
dı (Yenipazar, Sjenica. Priboj. PrüepoUe. Taşlı
ca. Akova. Berane. Rozaje. Nova Varoş. Mitro
vica ve Kolasin). Böylece Sancak bölgesi ye
ni kurulan Sırbistan ve Karadağ arasında 
bir tampon bölge haline geldi. Berlin Ant
Iaşması'nın 25. maddesine göre Kosova vi
layetinin Yenipazar sancağının idaresi Os
manlı Devleti'ne bırakılmıştı. Fakat yeni 
idare usulünün uygulanıp uygulanmadığı
nı denetlernek ve güvenliği sağlamak ama
cıyla Avusturya adı geçen sancağın her ta
rafında asker bulund urma. askeri ve ticari 
yollar yapma yetkisini ele geçirmişti (Mu
ahedat Mecmuası, V 112981. S. 126). Bu
nunla birlikte Bosna-Hersek'i ilhak eden 
Avusturya sadece Bosna sınırında yeni ku
rulan Taşitea'yı işgal edebilmişti. Bundan 
başka Gusinje ve Plav gibi yerlerin de aynı 
antlaşma gereğince Karadağ'a terki böl
gede mahalli direnişiere yol açtı. 21 Nisan 
1879 tarihli Yenipazar (istanbul) Antlaşma
sı ile Sancak uluslararası statüye sahip ol
du, bu durum 1912 yılına kadar devam et
ti. Sırp, Bulgar ve Karadağ çetelerinin Os
manlı sınırlarında olaylar çıkarması. Babı
ali'nin Kosova'da yaşayan Arnavutlar'ın 
muhtariyet taleplerini kabul etmesi, 1911'
de Sultan Reşad'ın Rumeli seyahati böl
geye istikrar getirmedi. Balkan Savaşı çık
tığında Sırplar hiçbir direnişle karşılaş
madan Sancak ve Kosova bölgesini işgal 
ettiler. Bu işgal sırasında bölge kesin bi
çimde Osmanlı Devleti'nden ayrıldı. 

Sancak, Sırplar ve Karadağlılar arasında 
bölündüğünde vilayette resmi nüfus sayı
mı olmamakla birlikte 1 milyon kadar nü
fusun bulunduğu ve bunun dörtte üçü
nün müslüman olduğu tahmin edilmek
tedir. Yenipazar sancağındaki nüfus Ar
navut ve Boşnaklar. Taşitea'da ise tama
men Boşnaklar'dan oluşuyordu. Müslü
manlardan başka bölgeye büyük çapta 
Sırp nüfusu yerleştirildi ve müslümanla
rın büyük bir kısmı katliama maruz kalıp 
Türkiye'ye ve Bosna-Hersek'e göç ettiril
di. 1917'de Sjenica'da toplanan Sancak'ın 
siyasi !iderleri. Sancak bölgesinin bağım
sızlığının tanınması için uluslararası ka
muoyundan destek talep ettiler. 1918'de 
söz konusu liderlerin hepsi tutuklandı. 
1912-1941 yılları arasında katliamlar ta
mamen sona ermemekle birlikte savaş do
layısıyla daha da arttı. Sırplar'ın idaresin
deki Yugoslav Krallığı'nın bir parçası ola
rak Sancak bölgesi politik kimliğini kay
betti. 1938'de Türkiye-Yugoslavya arasın
da imzalanan antlaşmaya göre Sancak'
tan 40.000'i aşkın müslüman Türkiye'ye 
göç etti. 1945'ten sonra kurulan Tito Yu
goslavyası döneminde Sancak bölgesi res
men Sırbistan ile Karadağ arasında pay
laşıldı. Buna rağmen bölgenin tamamı gü
nümüze kadar Sancak adıyla anılmaya de
vam etti. 1953'te Split'te (Hırvatistan), Jo
sip Broz Tito ile Türkiye Cumhuriyeti'nin o 
dönemdeki Dışişleri bakanı M. Fuad Köp
rülü arasında imzalanan Yugoslavya-Tür
kiye Centilmen Antlaşması. Sancak'tan Tür
kiye'ye müslümanların göçlerini hızlandır
dı. Bölgede Sırplaştırma hareketi özellik
le Aleksandar RankoviC döneminde ger
çekleşti. 

1980'li yılların sonundan itibaren şahıs
lara, mülkiere ve kültürel mirasa yönelik 
fiziki saldırılarla baskılar daha da şiddet
lendi. 1991'de Slovenya, Hırvatistan, Bos
na-Hersek ve Makedonya Yugoslavya'dan 
ayrıldığında Sancak bölgesi Sırbistan ve 
Karadağ'dan oluşan Savezna Republika Ju
goslavüe adındaki yeni federasyonun için
de kaldı. Sancak Müslümanları Milli Mec
lisi tarafından 25-27 Ekim 1991 tarihinde 
düzenlenen referandumda seçmenierin 
o/o 98.9'u söz konusu federasyon içerisin
de Sancak bölgesinin özerkliği için evet oyu 
kullandı. Ancak bu referandum Belgrad 
rejimi tarafından kabul edilmedi, bölgede 
Bosna-Hersek ve Kosova savaşları döne
minde ( 1992-2000) büyük sıkıntılar yaşan
dı . 22 Nisan 2001 tarihinde Karadağ'daki 

seçimleri kazanan devlet başkanı M. Du
kanovic. Yugoslavya'dan bağımsızlık için 
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referanduma gideceğini ilan etti. 21 Ma
yıs 2006'da Karadağ'daki referandumdan 
bağımsızlık oyları çıkınca Karadağ Cum
huriyeti 3 Haziran 2006 tarihinde bağım
sızlığını ilan edip resmen Sırbistan Cum
huriyeti'nden ayrıldı; böylece Sancak böl
gesi de resmen iki kısma ayrılmış oldu. 

İslami kültür özellikle şehirlerde, bugün
kü Sancak bölgesinin dağlık iç kesiminde 
Osmanlılar'ın kurduğu yerleşim yerlerin
de yoğunlaşmıştır. Yenipazar'da Mevlana 
Muslihuddin tarafından yaptırılan Altun 
Alem Camii (1550) . Evliya Çelebi'nin de 
kaydettiği Bor Camii, XVIII. yüzyılda inşa 
edilen Leylak Camii ve 1836'da şehrin ke
narında Mütesellim Eyüb Paşa Camii. 
Molla İbiş Camii, Arap Camii ( 1528), onun 
karşısındaki sokakta bulunan Türk Harna
mı ( 1489) ve Yenipazar'ın kuzeydoğusun
da 4 km. uzaklıkta Hafız Ahmed Paşa'nın 
yaptırdığı Yenipazar Kaplıeast ve Kalesi bu
güne ulaşmıştır (bk. YENİPAZAR). Bundan 
başka özellikle Hersek sancağının idare 
merkezi olan Taşlıca'da 1570 civarında in
şa edilen Hüseyin Paşa Camii yer alır. Sje
nica'da Valide Sultan Camii (XIX. yüzyılın 
başında). Akova'da Yüsuf Camii (1471), 

Eskipazar'da Sultan Murad Camii ( 1450) 

ve Kuç Camii ( 1830), PrüepoUe'de Büyük 
Cami (Velika DZamüa) gibi tarihte çeşitli tah
ribata uğramış Osmanlı eserleri mevcut
tur. Bunların büyük bir kısmı Krallık Yu
goslavyası ve Tito Yugoslavyası dönemin-

Novi Pazar'dan bir görünüş 
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de yıktırtlmıştır (daha geniş bilgi için bk. 
Ayverdi, Avrupa'da Osmanlı Mi'marr 

Eserleri Il, III, 428-430; a.e. lll, III , 112, 149, 

317-337; Musovic, Novi Pazar, s. 70-94). 

XVI. yüzyıl divan şiirinin önde gelen tem
silcilerinden Taştıcalı Yahya Bey bu bölge
dendir. NikSicli Salih Gasevic de Süley
man Çelebi'nin Mevlid'ini Boşnakça'ya 
tercüme etmiştir. 

Bugün Sancak'ta müslümanların en 
yoğun olduğu kesim Yenipazar'dır. Halen 
müslümanlarca desteklenen Sulejman 
UgUanin ve Rasim Ljaic liderliğinde iki si
yasi parti mevcuttur. Bu siyasi partiler 
arasındaki ihtilaflar ve Sırbistan Devleti'
nin müdahalesi neticesinde Belgrad ile 
Sancak müftülükleri arasında dini teşkilat 
konusunda anlaşmazlık meydana gelmiş, 
2007 yılında birbirinden ayrı Sırbistan İs
lam Birliği Başkanlığı (Mesihat lslamske Za
jednice u Srbüi [Novi Pazar] ve Jslamska Zajed
nica Srbüe [Beograd]) ortaya çıkmıştır. San
cak Başmüftülüğü'ne ait İsa Bey Medre
sesi adında bir İmam-Hatip Lisesi, bir ila
hiyat Fakültesi ve Glas Islama adlı bir der
gi mevcuttur. Dini literatürün çoğu Bos
na-Hersek'ten temin edilmektedir. Ayrıca 
Yenipazar'da kurulan özel bir üniversite 
faaliyetini sürdürmektedir. 
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(bk. MIR-i ALEM; SANCAK). 

Çevkundi 
IChaukundil 
Mezarl ığı'nda 

sandukalı 

kadın mezarları -
Karaçi 1 Pakistan 

_j 
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SANDUKA 
( ;)J~...ı.,;,..,)l ) 

Düzgün sandık yahut tabut şeklinde 
genellikle ahşap, 

mermer, taş veya çini kaplama 
mezar üstü. 

_j 

Arapça'da "kutu, sandık" anlamındaki 

sundfık kelimesinden gelen sandfıka ta
butla aynı manayı taşımaktadır. Kur'an'
da Tevrat levhalarının muhafaza edildiği 
(el-Bakara 2/248) ve Hz. Musa'nın, annesi 
tarafından Nil nehrine bırakılırken içine ko
nulduğu (Taha 20/39) sandıklar için tabut 
kelimesi kullanılmaktadır. İçine cenaze ko
nulan ahşap veya taş lahit yahut tabut için 
de sundOk kullanılmıştır. Rivayete göre Hz. 
Yusuf vefat ettiğinde cesedi mermer bir 
sandığa yerleştirilip Nil kıyısında bir yere 
defnedilmiş, daha sonra Hz. Musa tarafın
dan bulunan kabri Şam bölgesine nakle
dilmiştir (Ta beri, I, 364, 386, 4 ı 9; Kurtubl, 
IX, 229) Kurtubi, Ashab-ı Kehf'in vefatın

da hükümdarın onlar için altın bir sandık 
yaptırmak istediğinden söz eder (el-Cami', 
X, 328). Eski Mısır ve Yunan medeniyetle
rindeki taş lahitlere bu anlamda sandık de
nilebilir. Eski Mısır'dan mumyalanmış ce
setlerin konulduğu ahşap örnekler günü
müze ulaşmıştır. Bazı hıristiyan mabedle
rinin mahzenlerinde, içlerinde aziziere ve
ya peygamberlere izfıfe edilen röliklerin 
(kutsal kalıntı) muhafaza edildiği sandık

lara rastiamyordu. Bu röliklerden bir bö
lümü eski peygamber ve aziziere nisbet 
edilen kemiklerdi. Emeviyye Camii'nin ya
pımı sırasında içinde Hz. Yahya'ya izfıfe 
edilen insan başının yer aldığı bir sandık 
bulunmuştur (İbn Asa kir, II, 24 I) . 

Eski İran geleneğinde hükümdarlara ait 
mezarlar (Kyros'un Pasargad'daki mezarı 
gibi) basamaklı düz bir platform üstünde 
günümüzde kullanıldığı şekliyle tam bir 
sandukayı andırmaktadır. Türbe ve mezar 
üzerine sanduka geleneğinde müslüman 
toplumların eski kültürleri etkili olmuştur. 
ResOl-i Ekrem'in, daha çok dirilerin ihtiyaç 
duyduğu kireç ve ahşabın mezarda kulla
nılmasını ve mezar üzerine bina yapılması

m, yazı yazılmasını hoş görmemesine rağ
men (Müslim, "Cena'iz", 94, 95; Tirmizi, 
"Cena'iz", 58) hatırası yaşatılmak istenen 
kimselerin kabirierine sanatkarane kalıcı 
mezar üstleri yapılmıştır. İslam tarihinde 
sanduka geleneği büyük bir ihtimalle Irak 
bölgesinde başlamıştır. Hilfıfetin Abbasi
ler'e geçişinin ardından Hz. Ali'nin kabri 
olarak belirlenen yer üzerine DavOd b. Ali 
el-Abbasi'nin bir sanduka koydurduğu ri-


