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seslerinin, ayrýca özgün sesler olan “:p
“�'g ,�., �t, �þ, ]h harflerinin gösteril-
mesinde uzlaþma bulunduðu, yine özgün
sesler olan “ � � � � � � � � � = � :
�z, d, dh; �p, kh, x; =ç, ®; �dj, ð; s, t, th;

�g, gh; � ç, z-; � c, d; � þ, š, sh; � j, ÿ;
�v, w; �k, q” þeklinde deðiþik karþýlýklarla
gösterildiði sonucuna götürmektedir.
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Bosna-Hersek’te tarihî bir kasaba.
˜ ™

Bosna’nýn orta kesimlerinde Saraybos-
na’nýn 90 km. kuzeybatýsýnda deniz seviye-
sinden 504 m. kadar yüksekte yer alýr. De-
rin vadisinde kuzeydeki Vlaši@ ile (1943 m.)
güneydeki Vilenica (1235 m.) daðlarýnýn
arasýnda uzanan küçük bir akarsu olan
Lašva ýrmaðý þehri ikiye böler. Travnik’in
12 km. güneyinde endüstri bölgesi Yeni
Travnik (Novi Travnik) bulunmaktadýr. Trav-
nik Osmanlý döneminde XVI. yüzyýlda or-
taya çýkmýþtýr. Zamanla hýzlý þekilde büyü-
yerek ülkenin taþra merkezlerinin en bü-
yüklerinden biri haline gelmiþtir. 1699-
1851 yýllarý arasýnda Bosna vezirlerinin ika-
met ettiði yer olup bu dönemde pek çok
cami, okul, hamam, tekke ve diðer bina-
larla donatýlmýþtýr. Osmanlý döneminde
Travnik’in ana nüfusunu müslümanlar teþ-
kil etmiþtir. Þehir çevredeki daðlardan gö-
rüldüðü üzere, Osmanlý geçmiþinin bir gö-
rüntüsünü sunar.

Travnik’in bulunduðu yer tarih öncesin-
den itibaren yerleþime açýk olmuþtur. Pek
çok arkeolojik bulgunun, paranýn, serami-
ðin ve yapý kalýntýlarýnýn ortaya koyduðu
gibi burada Roma dönemine kadar inen
bir yerleþme yeri mevcuttu. VI ve VII. yüz-
yýllardaki Slav iþgalleri esnasýnda bu yöre
tamamen ýssýzlaþtý. Yeniden iskânýn oluþ-
tuðuna dair izler XIII. yüzyýldan itibaren
görülür. 1244’te Laþva bölgesi (^upa) Ma-
car Kralý II. Bela’nýn hâkimiyetindeydi. Laþ-

idgam edilmeden yazýlmasý isabetli görün-
memektedir.

Bu transkripsiyon sistemlerinin incelen-
mesi, dillerde yaygýn ve iþlek olan “�t, �b
“�y, %h, "n, !m,  l, �k, �f, �s, �z, �r, �d

- - - - - -    -  -    -  -    -  -   -  -    - -    -  -    -  -

- -     -      - - 
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Arap, Fars ve Kiril harflerinin Latin harflerine çevrilmesine dayalý bazý transkripsiyon sistemleri tablosu 
(diðer alfabe harflerinin Latin harflerinden karþýlýklarý için bk. HARF) 
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zi Hüsrev Paþa ile Yahya Paþazâde Meh-
med Bey kumandasýndaki Osmanlý ordu-
su tarafýndan ele geçirildi. Böylece sýnýr
hattý 160 kilometreden daha fazla kuze-
ye doðru çekildi. Macar tehdidinin ortadan
kaldýrýlmasýyla Travnik’in geliþme süreci de
baþladý. 1516-1562 yýllarýnda kasaba beþ
kat büyüdü; üçte ikisi hýristiyan olan kü-
çük bir beldeden tamamýyla geliþmiþ müs-
lüman bir kasabaya dönüþtü. Otuz dört
hânelik iki hýristiyan mahallesine karþýlýk
altý mahallede yaþayan 357 müslüman hâ-
nesine, bir cuma camisine (1549’da Diz-
dar Hasan tarafýndan yapýlmýþtýr) ve beþ
mescide sahip bir yerdi (BA, TD, nr. 1071,
s. 194-201). Þehrin toplam 391 hânelik (yak-
laþýk 2000 kiþi) nüfusu vardý (% 91’i müslü-
man, bunlarýn % 9’u yeni müslüman olmuþtu).
Bu da Ýslâmlaþma’nýn büyük oranda bir ne-
sil öncesine indiðine, güçlü Macar Krallý-
ðý’nýn yýkýlmasý (1526) ve Osmanlýlar’ýn Jaj-
ce’yi almasýnýn da bunda etkisi bulundu-
ðuna iþaret eder. Nüfusun büyük çoðun-
luðu küçük el sanatlarýyla (dokumacý, terzi,
ayakkabýcý, tabakçý, saraç, ibrikçi, nalbant
ve demirci) meþguldü. 1562-1604 arasýn-
da geçen kýrk iki yýl boyunca Travnik he-
men hemen iki kat büyüdü. Üç yeni ma-
halle ortaya çýktý. Ayrýca dört cami (Sul-
tan Bayezid, Hasan Dizdar, Osman Bey,
Hacý Câfer), beþ mescid ve % 95 nisbetin-
de eskisinden daha kalabalýk bir müslü-
man nüfusu mevcuttu. 663 müslüman ve
otuz sekiz hýristiyan hânesi olmak üzere
toplam hâne sayýsý 701’e (yaklaþýk 3500
kiþi) yükseldi. Bu haliyle Bosna’nýn en bü-
yük ikinci þehri konumuna geldi.

XVII. yüzyýlda þehrin büyümesi durdu.
1626’da bir Venedik casusunun raporuna
göre Travnik’te 600 ev ve kaleyi koruyan
elli asker bulunmaktaydý. 1655’te Piskopos
Marovi@ 700 evin varlýðýndan söz eder.
1660’ta Travnik’i ziyaret eden Evliya Çele-
bi burayý “cennet bahçeleri kadar güzel bir

yer” diye tanýmlar. Mahalle sayýsýný on bir
olarak doðru þekilde verir, cami ve mescid
sayýsýný da yine doðru bir þekilde on yedi
diye belirtir. Þehirdeki ev sayýsýný 2000 gös-
termesi abartýlýdýr. Travnik daha önce ileri
sürüldüðü gibi, 1638’de deðil, Prens Eugen
kumandasýndaki Habsburg ordularýnýn
Saraybosna’yý yýkmasýndan hemen son-
ra 1699 yýlýnda Bosna valilerinin ikamet
merkezi oldu ve iki kýsa kesintiyle birlikte
bu özelliðini 1851’e kadar korudu. Bu du-
rum þehrin daha da büyümesini saðladý.
Valilerin adamlarýnýn ve devlet görevlileri-
nin gelmesinin yanýnda geliþen el sanatla-
rý ve ticaret þehrin dört misli büyümesine
yol açtý.

1117’de (1705-1706) Elçi Hacý Ýbrâhim
Paþa zengin kütüphanesi olan bir medre-
se, bir Halvetiyye tekkesi ve bir mektep
inþa etti. 1751-1756 ve 1757-1760 yýllarý
arasýnda Bosna valisi olan Mehmed Paþa
Kukavica 1171’de (1757-58) bir cami, med-
rese, hamam ve bedesten yaptýrdý (Muje-
zinovi@, Islamska Epigrafika, II, 352-354).
Vezîriâzam Muhsinzâde Mehmed Paþa iki
dönem valilik yaptýðý Travnik’te bir cami,
medrese ve mektep inþa ettirdi. Vezir Sü-
leyman Paþa, Skopljak’ta 1815-1816’da
alt katýnda bir bedestenin yer aldýðý Trav-
nik’in en büyük, en zengin süslemeli ca-
misini yaptýrdý. Diðer paþalar da bu yapý-
lara türbeler, iki saat kulesi, köprüler ve
pek çok çeþme ekledi.

XIX. yüzyýlýn ilk çeyreðinde Fransa Cum-
huriyeti ile (1806-1814) Avusturya-Maca-
ristan Ýmparatorluðu (1808-1820) Trav-
nik’te konsolosluk açtý. 1809’da Avustur-
yalý J. P. Mitesser’in raporu Travnik’i on ca-
misi, 3000 civarýnda evi ve 12.000 kiþilik
nüfusu bulunan, on iki mahalleye bölün-
müþ bir þehir olarak tasvir eder. 1827’de
korkunç bir yangýn baþta mahkeme ve bü-
tün arþiv olmak üzere þehrin önemli bir
kýsmýný tahrip etti. 1903’te çýkan yangýn-
dan sonra Travnik’teki Vezir Divan Arþivi
ve Defterhanesi’nde bulunan evrak Ömer
Paþa Latas’ýn emriyle Ýstanbul’a nakledil-
di (a.g.e., II, 326).

1828’de Thielen, Travnik’i ayný adlý bir
sancaðýn merkezi þeklinde zikreder. Thi-
elen’e göre Travnik, Laþva nehri kýyýsýnda
açýk bir þehir olup Kostajnica’dan Banya-
luka yoluyla Selânik’e giden önemli bir yol
üzerindedir. Bir kale tarafýndan korunmak-
ta, 2500 evi ve 8000 nüfusu bulunmak-
tadýr. 1846’da Dalmaçya hükümeti sekre-
teri Richard Erko’ya göre Travnik evleri ah-
þaptan yapýlmýþ, sacla kaplanmýþ çatýlý ev-
ler olup çoðu Türk, birkaç hýristiyan ve az
sayýda Çingene’den meydana gelen 9000

va’dan 1371 ve 1380 yýllarýnda da söz edilir.
Bölge Ortaçað’daki Bosna Devleti’nin mer-
kezine baðlýydý. Travnik adý ilk defa 1463’te
Fâtih Sultan Mehmed’in Bosna seferiyle il-
gili olarak zikredilir. O zamanlar Travnik neh-
rin yukarýsýnda bulunan, ulaþýlmasý güç ka-
yalýk tepenin üzerinde küçük bir kaleydi.
Halk geleneðinde kalenin Kral II. Tvrtko ta-
rafýndan (1404-1409, 1421-1443) yaptýrýl-
dýðý söylense de güvenli kaynaklar bunun
yanlýþ olduðunu belirtir. Büyük bir ihtimal-
le kale 1430’lardaki savaþlardan kalmadýr.

Osmanlý döneminin baþlarýnda Travnik
1 hektardan daha az bir alaný kaplayan
tepedeki kaleyle temsil ediliyordu. Önce
kalede herhangi bir askerî birlik yoktu.
1480’de Saraybosna’ya karþý Vuk Grgure-
vi@’in yýkýcý Macar saldýrýsý neticesinde Trav-
nik Kalesi’ne bir garnizon yerleþtirildi ve
II. Bayezid bir cami yaptýrdý. Kalenin aþaðý-
sýnda suru olmayan açýk bir yerleþim alaný
ortaya çýktý. Bu yerleþim birimine ilk defa
890 (1485) tarihli Bosna Ýcmal Defteri’n-
de rastlanýr. Burasý Bosna sancak beyinin
hassýnýn parçasý idi ve defterde “nefs-i Pa-
zar-ý Travnik tâbii-Laþva” þeklinde zikredil-
miþti. On bir müslüman ve otuz altý hýris-
tiyan hânesiyle birlikte kýrk yedi hâne (%
25’i müslüman 200 civarýnda sivil nüfus) mev-
cuttu (BA, TD, nr. 16, s. 18). 1485-1516 yýl-
larý arasýnda geçen otuz bir yýl içerisinde
tehlikeli sýnýr boyunda bulunmasý ve 72
km. uzaklýktaki Jajce (Yayçe) þehri yakýnýn-
da bir yerleþim yeri olmasý sebebiyle Trav-
nik nisbeten yavaþ büyüdü. 922 (1516) ta-
rihli Bosna Ýcmal Defteri’nde, yirmi seki-
zi müslüman ve kýrk beþi hýristiyan toplam
yetmiþ üç hânesi bulunan (% 38’i müslü-
man 350 civarýnda nüfus) “nefs-i varoþ-i
Travnik” diye geçer (BA, TD, nr. 56, s. 35).
Ayrýca muhtemelen kalede otuz-kýrk ka-
dar asker mevcuttu.

1528’de Macaristan’ýn önemli askerî is-
tihkâmlarý Jajce, Banyaluka ve bölgesi, Ga-

TRAVNÝK

Travnik’ten

bir görünüþ
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medresenin yerinde yükseldi. Üzerinde yer
alan kitâbesi Travnikli hattat Fevzi Efen-
dija Duli@ tarafýndan yazýlmýþ olup Bal-
kanlar’ýn en güzel kitâbe örneklerinden bi-
ridir (a.g.e., II, 368-372). Avusturya-Maca-
ristan döneminde Travnik’in müslüman
nüfusu azalma eðilimi gösterdi. 1879’da
% 59 iken 1910’da bu oran % 41’e düþtü.
Katolik nüfus % 25’ten % 41’e yükseldi.
Ortodoks ve yahudiler de hýzlý olmayan bir
büyüme seyri izledi. 1913’te Travnik’te 6600
kiþi yaþýyordu.

I. ve II. Dünya savaþlarý arasýnda Krallýk
Yugoslavyasý kontrolündeki Sýrbistan’ýn bir
parçasý halindeki Travnik herhangi bir ge-
liþme göstermedi. Bununla beraber Tito
yönetiminde yeni aðýr sanayi yakýnýndaki
sanayi þehri Yeni Travnik’te kuruldu ve
þehir hýzla bu yeni yerleþmeye doðru bü-
yüdü. 1948’de 7960 olan nüfusu 1991’de
19.041’e yükseldi. Bunun % 39’u kendile-
rini müslüman olarak göstermekle birlik-
te aslýnda bütün müslümanlarýn toplamý

% 45 civarýnda idi. Günümüzde merkezî
Bosna kantonunun baþþehridir. Bosna sa-
vaþý esnasýnda (1991-1995) Travnik’in nü-
fusu çok zarar gördü. Ayný dönemde Boþ-
nak ve Hýrvatlar arasýnda karýþýklýklar çýk-
tý. Travnik demografik özellikleri bakýmýn-
dan son yýllarda önemli deðiþiklikler gös-
terdi. 1991’de yapýlan sayýmda belediye ala-
nýndaki nüfus 70.747 idi. Bunun % 45’ini
Boþnaklar, % 37’sini Hýrvatlar, % 11’ini Sýrp-
lar oluþturuyordu. Savaþla birlikte yaþanan
kaos ortamýnda binlerce Sýrp ve Hýrvat böl-
geyi terketti. Diðer taraftan farklý bölge-
lerde müslümanlara yönelik saldýrý ve kat-
liamlardan kaçan binlerce Boþnak müslü-
man Travnik’e akýn etti. Kasým 1997’de
nüfusu 59.367’ye geriledi. Bunun % 82’si 
Boþnaklar, % 15’i Hýrvatlar, % 1’i Sýrplar’-
dan meydana geliyordu. Son yýllardaki nü-
fus bilgileri tamamen tahmine dayalýdýr.
Mültecilerin geri dönmesi ve doðum oran-
larýndaki artýþ sebebiyle bölge nüfusunun
70.000’lere, merkezinin 26.000 civarýna
çýktýðý sanýlmaktadýr. Günümüzde bölge-
nin en yaygýn ekonomik faaliyetleri tarým
ve hayvancýlýktýr. Et ve süt ürünleriyle ilgi-
li gýda iþletmeleri vardýr. Nobel ödüllü Yu-
goslav roman yazarý Ývo Andriç 1892 Trav-
nik doðumludur. Çoðunluðu Tito zamanýn-
da restore edilen bütün tarihî eserler hâ-
lâ ayakta olup toplu yýkýmlar gerçekleþ-
memiþtir. Geçmiþten kalan Ýslâmî ve ta-
rihî eserlere hem Travnik Belediyesi hem
Travnik Müftülüðü sahip çýkmaktadýr.
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civarýnda nüfusa sahiptir. Þehrin civarýn-
da 3000 Katolik yaþamaktadýr. 1851’de
Bosnalý bir Hýrvat olan Frano Juki@, Trav-
nik’in 1500’ü müslüman ve 450’si hýristi-
yan hânesiyle toplam 12.000 nüfusu ve on
altý camisi bulunduðunu yazar.

1851’de valilerin Saraybosna’ya geri dön-
mesiyle birlikte Travnik gerilemeye baþ-
ladý. 1879’da Avusturya-Macaristan iþgali-
nin hemen sonrasýndaki bir sayýma göre
3482 müslüman, 1455 Katolik, 576 Orto-
doks (Sýrp) ve 374 yahudi nüfusla birlikte
% 59’u müslüman olan toplam 5887 ki-
þi mevcuttu. Avusturya-Macaristan döne-
minde (1878-1918) Travnik’te önemli de-
ðiþimler meydana geldi. Þehirde mevcut
her iki hýristiyan cemaati kendileri için bü-
yük kiliseler ve okullar inþa etti. Bunlarýn
dýþýnda rüþdiyelerde bütün gruplar için
Türkçe eðitim saðlandý. Katolikler, Trav-
nik’in hemen dýþýnda Katolik nüfusun dinî
ve kültürel yaþamýnda büyük rol oynaya-
cak olan bir Fransisken manastýrý yaptýrdý-
lar. 1903’teki büyük yangýn yüzünden dük-
kânlarýn ve ahþap evlerin yer aldýðý þehir
merkezindeki tarihî binalarýn çoðu yandý.
Þehir Orta Avrupa inþa geleneðinin ma-
hallî bir versiyonuna göre tekrar ihya edil-
di. Yýkýlan ya da zarar gören bazý Ýslâmî bi-
nalar Fâtýmî, Memlük ve Kuzey Afrika mi-
marisi tarzýnda yeniden yapýldý.

XVI. yüzyýlýn baþýnda ahþap ve kerpiç-
ten inþa edilen, çatý kaplamasý olarak pa-
davranýn kullanýldýðý kalenin hemen altýn-
daki Varoþ Camii, Ziba Hatun Arnautovi@
(Kopci@) tarafýndan 1906’da yeniden yap-
týrýldý. Arap stilinde inþa edilen bu cami-
nin projesi M. Miloševi@ tarafýndan hazýr-
landý ve 12.000 kruna sarfedildi (a.g.e., II,
404-405). Büyük ve tarihî bir eser olan Fey-
ziye Medresesi (Elçi Ýbrâhim Pasa Medrese-
si) 1894-1895’te tamamlandý. Burasý Elçi
Ýbrâhim Paþa tarafýndan yaptýrýlan ancak
daha sonra yýkýlmýþ olan cami, tekke ve
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1906 yýlýnda yeniden yapýlan Varoþ Camii’nin eski bir fotoðrafý ile Travnik’te Süleyman Paþa Camii – Bosna-Hersek
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1391) bölge Bosna’ya dahil edildi. XV. yüz-
yýlýn ortalarýnda Dük / Hersek Stefan Vuk-
çiç Kosaça, Bosna’dan baðýmsýz bir idare
kurdu (Hersek kesimi) ve Trebinye’nin bu-
lunduðu ^upa buraya dahil edildi.

1466’da Trebinye hemen hemen bütün
Hersek bölgesiyle birlikte Osmanlýlar ta-
rafýndan ele geçirildi. 873 (1468-69) tarih-
li Bosna’nýn en eski Osmanlý Tahrir Def-
teri’nde burasý Trabina adýyla bir nahiye
merkezi þeklinde geçer. Baðlý köy sayýsý yir-
mi altýdýr. Köyler biri müslüman, ikisi yeni
müslüman olmuþ, on dokuzu hýristiyan yir-
mi iki timarlý sipahiye aitti. Bu bilgiler Ýslâ-
miyet’in bölgeye yavaþ yavaþ yayýldýðýna
iþaret eder. 993 (1585) tarihli Tahrir Def-
teri’nde, Nova (Hersek Novi) kazasýna tâbi
olan Trebina nahiyesinin küçük ve daðýnýk
haldeki köylerinde yaþayan sadece ufak
bir müslüman gruptan söz edilir. Bugün-
kü Trebinye’ye yakýn Çiçevo mezraasýnda
yaþayanlarýn yarýsýndan fazlasý müslüman-
dý. 1570’lerde bölgede büyük bir inþa fa-
aliyeti baþladý. 1572 yýlýnýn baþlarýnda Dub-
rovnik’ten Ýstanbul’a seyahat eden Fran-
sýz Du Fresne-Canaye, Trebišnjica nehrin-
den köprü olmadýðý için bir sandalla geç-
miþti. 1574’te ise Pierre Lescalopier, ya-
ný baþýnda kurþunla kaplanmýþ büyük bir
kervansaray bulunan güzel bir köprünün
üzerinden geçtiðini bildirir. Bu iki yapý, Her-
sek sancak beyi iken genç yaþta ölen Ve-
zîriâzam Sokullu Mehmed Paþa’nýn oðlu
Kurt Kasým Bey’in adýna 981’de (1573-74)
yaptýrýlmýþtýr. Halk arasýnda Arslanaða Köp-
rüsü diye bilinen Sokullu Mehmed Paþa’-
nýn bu köprüsü Viþegrad’daki ile birlikte
Balkanlar’ýn en güzel Osmanlý eserleri ara-
sýnda yer alýr (bk. ARSLANAÐA KÖPRÜSÜ).
Kasým Paþa vakfýnýn Arapça vakfiyesi (Sü-
leymaniye Ktp., Lala Ýsmâil, nr. 737) bir
mescid, bir su yolu ve bir taþ kaldýrýmdan
da bahsetmektedir. Mahallî geleneðe göre
Trebinye bölgesinde ilk cami, XVII. yüzyý-
lýn ikinci yarýsýnda Police köyünde Trebin-
ye’nin bir þehir olarak ortaya çýktýðý yerde
inþa edilmiþtir. Pek çok müslüman, Her-
sek’in kýyý kasabalarýndan Novi, Risan ve Pe-
rast’ýn 1687’de Venedikliler tarafýndan ele
geçirilmesi üzerine bu bölgeye göç etti.

Trebinye kesimi, 1664’ten hemen önce
Girit savaþý sýrasýnda Venedik saldýrýlarýna
karþý bir askerî bölge (kaptanlýk / kapetani-
ja) haline getirildi. 1687 ve 1699 yýllarýn-
da Trebinye bölgesini Venedik güçleri iþ-
gal etti ve büyük tahribatta bulundu. Po-
lice Camii yakýldý. Bölgedeki pek çok müs-
lüman Napoli, Floransa ve Cenova’nýn kö-
le pazarlarýnda satýlmak üzere götürüldü.
Karlofça Antlaþmasý’ndan (1699) sonra Os-

manlýlar, Trebišnjica nehrinin kýyýsýndaki
düzlüklerde çok iyi tedbirler alarak savun-
mayý güçlendirmeye çalýþtýlar. Altý tabyalý,
1 kilometreden daha uzun büyük taþ du-
var inþa ettiler. Banvir diye adlandýrýlan ye-
ni kale 1706’da tamamlandý. 1715’te içi
su ile doldurulan geniþ bir hendekle daha
da güçlendirildi. Kale 4 hektarlýk bir alaný
kaplamakta ve 1000 civarýnda kiþiyi barýn-
dýrmaktaydý. III. Ahmed, 1706’dan itiba-
ren surlarýn içerisinde þekillenmeye baþ-
layan yeni þehirde 1720’de bir cami inþa
ettirdi. 1726’da Trebinye kaptaný Osman
Paþa Resulbegoviç, Trebinye’de bir med-
rese, bir okul, bir saat kulesi, seyyahlarla
misafirlerin üç gün kalabilecekleri ve ye-
mek yiyebilecekleri bir imaret yanýnda
ikinci bir büyük cami yaptýrdý (Mujezino-
vic, III, 357-359). Ardýndan Trebinye bir ka-
za merkezi haline getirildi. XVIII ve XIX.
yüzyýllarda burada müderrisler ve müf-
tüler yetiþti. Bosnalý müslümanlarýn Alha-
mijado literatürünün en meþhur þairlerin-
den Muharrem Dizdareviç (ö. 1905) bun-
larýn arasýndadýr.

XVIII. yüzyýl boyunca Trebinye askerî
önemini korudu. Temmuz 1795 tarihli bir
berat Trebinye kaptanlýðýnýn askerî duru-
munu gösterir (892 asker: 390’ý süvari, kýrk
yedisi hýristiyan martolos). XIX. yüzyýlda
kalenin dýþýnda yeni bir çarþýyý da içeren
bir yerleþim yeri ortaya çýkmaya baþladý.
1850’de Fransisken âlimi, keþiþ Frano Ju-
kiç, Trebinye nüfusunun hýristiyan, Orto-
doks ve müslümanlardan oluþan 3000 ki-
þiye ulaþtýðýný; bir kadý, bir müftü ve bir
askerî birliðin bulunduðunu yazar. 1878’-
den sonra çetin bir müdafaa sonrasý bölge
Avusturyalýlar tarafýndan iþgal edildi ve
1918’e kadar onlarýn elinde kaldý.

1913’te Avusturya ve Macaristan için çý-
karýlan bir rehber, Trebinye’yi 4600 kiþilik
nüfusu, bunun yanýnda 3000 kiþilik garni-
zonuyla renkli bir þehir olarak tasvir eder.
Çevresinde çok kaliteli tütün ve þehirde
þarap üretimi yapýlmaktaydý. Þehre hâkim
olan tepelerde Avusturya idaresi çok sa-
yýda saðlam istihkâm yapmýþtý. 1918-1941
yýllarý arasýnda Trebinye fazla bir geliþme
göstermedi. II. Dünya Savaþý’nda ise yýký-
ma uðramadý. Tito Yugoslavyasý yýllarýnda
þehir dört kat büyüyerek bölgesel öneme
sahip bir endüstri merkezi haline geldi.
Sokullu Mehmed Paþa Köprüsü ve Dobri-
levo Manastýrý, Trebišnjica nehri üzerinde
yapýlan bir baraj gölünün tehdidi altýna gi-
rince büyük bir taþýma operasyonu ger-
çekleþtirildi. Her iki eser itinalý bir þekilde
sökülerek daha yüksek bir yere yeniden
kuruldu (büyük köprü 1970-1972 yýllarýnda
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Bosna-Hersek’te tarihî bir þehir.˜ ™

Günümüzde Trebinje olarak adlandýrýlan
þehir Güney Hersek’te bölgenin en büyük
merkezi durumundadýr. Trebišnjica neh-
rinin her iki yakasýnda deniz seviyesinden
273 m. yükseklikte kurulmuþtur. Bizans
Ýmparatoru VII. Konstantinos Porphyro-
gennetos X. yüzyýlýn ortalarýnda buradan
Terebun diye söz eder. Aslýnda bu isim þeh-
rin deðil þehrin yer aldýðý bölgenin (^upa)
adýdýr. Bu bölge yüksek ve kýraç daðlarla
çevrilmiþ olup Trebišnjica nehri ve kollarý
tarafýndan þekillendirilmiþtir. Bölgenin köy-
lerinde XII. yüzyýldan kalma Kiril (Slav) ya-
zýtlarýnýn saklandýðý XIII ve XIV. yüzyýl ki-
lisesi bulunmaktadýr. Trebinye bir þehir
halinde Karlofça Antlaþmasý’ndan sonra
1699 yýlýnda Osmanlýlar tarafýndan kurul-
muþtur; Slav hâkimiyetindeki Ortaçað sü-
resince önemli bir sýnýr istihkâmý duru-
mundaydý. Ayrýca bir gümrük merkezi ve
önemli bir ticaret mahalli olan Dubrovnik’-
ten Balkanlar’ýn içlerine doðru uzanan ti-
caret yolunun üzerinde bir geçit yeriydi.
Kral Tvrtko’nun idaresi zamanýnda (1353-

TREBÝNYE


