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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



312

TREBÝNYE

su 1.300.000 (2007), baþþehri Port of Spa-
in (50.000), ikinci önemli þehri San Fernan-
do’dur (61.000).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Ülkeyi teþkil eden iki adanýn büyüðü Tri-
nidad 4828 km² yüzölçümüne sahiptir.
Ada, kuzey-güney doðrultusunda 80, do-
ðu-batý doðrultusunda 60 km. kadar uzun-
luktadýr. Trinidad’ýn 32 km. kuzeydoðusun-
da güneybatýya doðru uzanan Tobago 301
km²’dir. Yüzey þekillerinin silik olduðu her
iki ada aslýnda Venezuela kýyý daðlarýnýn
doðudaki uzantýlarýndan ibarettir. Trinidad
adasýnda Kuzey daðlarý, Merkez daðlarý ve
Güney daðlarý adýyla üç dað sýrasý yer alýr.
Kuzey daðlarý üzerindeki Cerro del Aripo
940 m. ile adanýn ve ülkenin en yüksek
noktasýdýr. Bu dað sýralarý kuzeyde Caro-
ni, güneyde Naparima ovasý gibi alçak alan-
larla ayrýlmýþtýr. Güney daðlarý kabaca do-
ðu-batý doðrultulu faylarla parçalanmýþtýr.
Bunlardan Los Bajos fayý çevresinde çamur
volkanlarý bulunmaktadýr. Tobago adasýnýn
en yüksek yeri 572 metredir.

Ülke kuzeydoðu yönlü alize rüzgârlarý-
nýn etkisi altýndadýr. Tropikal savan iklimi-
nin hâkim olduðu adalarda yaðýþ miktar-
larý yer yer 3000 milimetreyi bulur. Tri-
nidad’ýn güneyindeki alçak alanlarda ise
1500 milimetreye kadar düþer. Trinidad’-
da kurak mevsim ocak-nisan, yaðýþlý mev-
sim mayýs-aralýk arasýndadýr. Eylül ya da
ekim ayý genellikle duraðan bir dönemdir.
Yýllýk ortalama sýcaklýk 25°C dolayýndadýr.
Kurak mevsimde gece sýcaklýk 20°C’ye ka-
dar iner. Sýcaklýklar nemli mevsimde gün
içinde 30°C’yi geçer ve nem oraný da %
90’ý bulur. Tobago tropikal fýrtýna kuþaðý-
nýn güneyinde yer almakla beraber zaman
zaman bu fýrtýnalardan etkilenir (1963 Flo-
ra kasýrgasý gibi).

Trinidad’ýn baþlýca akarsularý Ortoire,
Caroni ve Guayamare, Tobago’nun Cour-
land’dýr. Ülke topraklarýnýn flora ve fauna-
sý Karaib denizinin öteki adalarýndan çok
Güney Amerika anakarasýna benzerlik gös-
terir. Yüksek kesimleri kaplayan tropikal
yaðmur ormanlarý büyük ölçüde tahrip
edilmiþtir. Alçak ve nisbeten kurak olan ke-
simlerde savanlar, akarsu boylarýnda yo-
ðun orman topluluklarý ve kýyýlarda çoðun-
lukla mangrovlar yer alýr. Florasýna 2280
kadar çiçekli bitki kayýtlýdýr, bunlarýn 215’i
bu adalara özgüdür. Faunasýnda da 100’-
den fazla memeli hayvana, yetmiþ kadar
sürüngene ve 400’den fazla kuþ türüne
rastlanmaktadýr. Trinidad ve Tobago’nun
korunan doðal alanlarý yüzölçümünün yak-

laþýk % 5’ini meydana getirir. Çok sayýda
bitki ve hayvan türüne yaþam alaný olan
Nariva (6234 hektar) ve Caroni (5611 hek-
tar) bataklýklarý ülkenin önemli sulak alan-
larýnýn baþýndadýr. Trinidad mangrovlarýnýn
% 60’ýný içine alan Caroni bataklýðýndaki en
yaygýn bitkiler “rziphora” ve “avicennia” tür-
leridir. Mangrov ormanlarý Tobago’nun da-
ha çok güneybatýsýnda (özellikle Bon Accord
lagünü, Buccoo körfezi) yoðunlaþýr.

2002 yýlý verilerine göre 1.262.366 olan
nüfus 2007 yýlýnda 1.3 milyonu aþmýþtýr;
kilometrekareye 253 kiþi düþmektedir. Nü-
fusun % 75’i þehirlerde, % 25’i kýrsal alan-
larda yaþamaktadýr. Geliþmekte olan bir-
çok ülke gibi burada da þehirlerde yaþa-
yanlarýn çokluðu kýrsal kesimdeki ekono-
mik koþullarýn uygun olmamasýyla ilgilidir.
Halk yerli dili konuþmakla beraber ülkenin
resmî dili Ýngilizce’dir. Fransýzca, Ýspanyol-
ca ve Çince diðer yaygýn dillerdir. Ülkede
hýristiyanlarýn oraný % 53 (Katolikler % 34,
Protestanlar % 19), müslümanlarýn oraný
% 10 civarýndadýr. Nüfusun % 37’si çeþitli
inançlara sahiptir.

Belli baþlý ticaret ürünleri çeltik, kakao,
kahve, þeker kamýþý ve þekerdir; narenci-
ye ve kurutulmuþ hindistan cevizi diðer ta-
rýmsal gelir kalemlerini oluþturur. XVIII.
yüzyýlýn ilk çeyreðinden beri ülkede kakao
plantasyonlarý kurulmuþtur. Kaynaklarda
dünyanýn en iyi kakaosunun burada yetiþ-
tiði belirtilmektedir. Bunlarýn yanýnda ham
petrol ve petrol ürünleri, doðal gaz, kimya-
sallar ve demir çelik ürünleri, azotlu güb-
reler baþlýca tarým dýþý ihraç mallarýdýr. Ma-
kineler, ulaþým araçlarý, çeþitli mâmuller,
gýda maddeleri ve canlý hayvan baþlýca it-
halât konusu mallarý teþkil etmektedir. Tri-
nidad ve Tobago, Karaib topluluðu ve ser-
best pazarý (CARICOM) üyesidir. Trinidad
adasýnýn güneybatý kesiminde yer alan
Pitch Lake (Asphalt Lake) dünyanýn en önem-
li doðal asfalt kaynaklarýndan biridir. Tu-
rizm açýsýndan birçok güzelliði barýndýran
(Port of Spain þehrinin güneyindeki Caro-
ni bataklýðýnda görülen kuþ çeþitliliði, To-
bago adasýnýn güneybatýsýndaki geniþ kum-
sallar vb.) Trinidad ve Tobago’da turizm
gelirleri yýldan yýla büyük deðiþim göster-
mektedir. Bu deðiþimde doðal âfetler et-
kili olduðu gibi zaman zaman turist gemi-
lerinin rotalarýnda yapýlan deðiþiklikler de
önemli rol oynamaktadýr.
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3,5 km. batýya). Trebinye 1948’de 5120 ki-
þilik nüfusa sahipken 1961’de 4073’e düþtü,
1981’de 17.270’e ve 1991’de 21.870’e yük-
seldi. Çoðunluðu Sýrp olan nüfusun 4228’i
müslümandý (% 19). Bosna savaþý esna-
sýnda (1992-1995) Sýrp milliyetçi güçleri
Trebinye’de kontrolü ele geçirdi. Þehrin
müslüman nüfusu ve çevredeki köylüler
sürüldü, camileri havaya uçuruldu, arazi-
leri parklara veya arsalara çevrildi. 2004-
2005’te Trebinye’nin eski müslüman nü-
fusunun çoðu evlerine geri döndü. Dýþa-
rýdan aldýklarý destekle daha önce yapýl-
dýðý gibi Üçüncü Ahmed Camii’ni yeniden
inþa etmeyi baþardýlar.
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Güney Amerika’nýn kuzeyinde
adalardan oluþan ülke.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA
II. TARÝH
III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET˜ ™

Karaib denizinin (Antil denizi) güneydo-
ðu ucunda iki büyük ve birkaç küçük ada-
dan meydana gelir. 1962 yýlýnda baðýmsýz-
lýðýna kavuþan ülkenin resmî adý Trinidad
ve Tobago Cumhuriyeti (Republic of Trinidad
and Tobago), yüzölçümü 5130 km², nüfu-


