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larda bu bölgede eski çaðlarda Ýliryalýlar’ýn
yaþadýðý, Roma döneminde Azinos adýyla
bilinen bir askerî istihkâm bölgesi olduðu,
X-XII. yüzyýllar arasýnda Ras adlý Bizans
sýnýr kalesinin bu kesimde yer aldýðý zikre-
dilir. Slavlar VI-VII. yüzyýllar arasýnda bu-
raya göç edip Sýrp feodal hükümranlýðýný
kurdu. 1168’de bugünkü Yenipazar’da bu-
lunan St. Petar Kilisesi’nde Sýrp Hüküm-
darý Stevan Nemanja’nýn Ortodoks Hýris-
tiyanlýðý kabul ettiðine dair bilgiler vardýr.
Deÿevski Sabor ile (1282) Osmanlýlar’ýn ge-
liþine kadar (1390’lar) geçen sürede böl-
genin ihmal edildiði ve kayda deðer bir ge-
liþmenin meydana gelmediði bilinmekte-
dir (Mušovi@, Etni®ki Procesi, s. 7-13).

Yenipazar’ýn bulunduðu bölge 1392-1402
ve 1439-1444 yýllarý arasýnda Osmanlý ida-
resi altýna alýnmýþtý. Kesin Osmanlý hâki-
miyeti ise Osmanlýlar’la Sýrplar arasýnda
yapýlan 1454 anlaþmasýyla gerçekleþti. Bu-
rasý daha önce Sýrp Despotu Vuk (Výlkoð-
lu) Brankovi@’in hükmü altýndaydý ve 859
(1455) tarihli Osmanlý tahririnde “vilâyet-i
Výlk” denilen bölge içinde kalmýþtý. Söz ko-
nusu tahrir kayýtlarýnda bölgede Jelec, Zve-
can, Ras ve Sjenica adlý bölgeler (vilâyet)
zikredilir (BA, MAD, nr. 544). Burada eski
Ras þehrinin yanýnda Trgovište adlý bir yer-
leþim merkezi vardý. Ýshakbeyoðlu Gazi Îsâ
Bey Trgovište, Pazar veya Pazarište þeklin-
de adlandýrýlan bu yerde büyük ihtimalle
1459’da Yenipazar’ý kurdu (Yenice-i Pa-
zar / Novi Pazar), Trgovište ise Eskipazar
adýyla anýlmaya baþlandý. Yenipazar’ýn ku-
rulduðu kesimde Parice ve Potok adlý iki
küçük köyün yer aldýðý Osmanlý kayýtlarýn-
dan anlaþýlýr (krþ. Šabanovi@, Kraji{te Isa-
bega Ishakovi—a, s. 43, 54; Zirojevi@, sy. 1
[1977], s. 111). Gazi Îsâ Bey yeni þehri, Ras
tepesindeki eski kale ile Raþka nehri ara-
sýnda kalan dar ovadakine nisbetle geliþ-
meye daha elveriþli düz bir alanda Joša-

nica deresiyle Raþka’nýn kesiþtiði kýsýma
kurdu.

1459-1461 yýllarýnda Ras bu bölgenin
idarî merkeziydi ve bir subaþý ile bir kadýsý
vardý. Yenipazar’ýn temelleri atýlýrken önce
yollarýn kesiþtiði Yenipazar ovasýnda (Bos-
na, Zeta ve Dubrovnik yollarý) günümüz-
de þehrin bulunduðu yere Îsâ Bey cami,
imaret, çifte hamam, kervansaray, elli al-
tý dükkânlýk bir çarþý ve üç deðirmen yap-
týrdý (BA, TD, nr. 24, s. 894; Andrej Andre-
jevi@, Novi Pazar i Okolina, s. 203-205). Ye-
nipazar ticaret ve sanayi bakýmýndan ge-
liþince Trgovište / Pazarijte geriledi. XVI.
yüzyýlda Batýlý seyyahlar buradan yýkýk ve
metruk bir yer olarak söz ederler. Buna
karþýlýk XVI. yüzyýlýn baþlarýna kadar Bal-
kanlar’ýn kuzeybatýsýna doðru yapýlan fe-
tihler sonucu Yenipazar’da hem ticaret
hem zanaat hýzlý bir þekilde geliþti. Ayrýca
Dubrovnik, Saraybosna, Niþ, Üsküp, Selâ-
nik, Sofya, Ýstanbul gibi þehirlere giden
ticaret yollarý güzergâhý üzerinde yer aldý-
ðýndan Yenipazar’da birçok kervansaray,
han, hamam vb. binalar yapýldý.

Bosna sancaðýna baðlanan Yenipazar
1477’de Jele®, Zve®an, Ras, Sjenica’dan
meydana gelen Jele® vilâyetinin idare mer-
kezi oldu. Buraya Dubrovnik tüccarýnýn gel-
mesiyle ticarî hayat daha da canlandý. 1468
yýlýndaki tahrir kayýtlarýnda Yenipazar’da
276 hânenin bulunduðu, bunlardan yet-
miþ beþ hânenin (yaklaþýk 380 kiþi) müslü-
manlara, 201 hânenin (yaklaþýk 1000 kiþi)
hýristiyanlara ait olduðu görülür (Mušovi@,
Etni®ki Procesi, s. 58). 890’daki (1485) tah-
rir kayýtlarýnda ise beþ mahallede 167 müs-
lüman (850 kiþi) ve yetmiþ bir hýristiyan
(350 kiþi) hânesiyle iki Raguzalý ailenin
varlýðýndan bahsedilir. Bundan birkaç yýl
sonrasýna ait tahrir kayýtlarýndan nüfu-
sun biraz daha azaldýðý, 152 müslüman
(750 kiþi) ve elli dört hýristiyan (330 kiþi)
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Sýrbistan’da
Sancak bölgesinin merkezi olan

tarihî bir þehir.
˜ ™

Yerel dillerde Novi Pazar olarak bilinir.
Belgrad’ýn 280 km. güneyinde Belgrad’ý
Karadað’ýn baþþehri Podgorica (Titograd)
üzerinden Adriyatik sahiline baðlayan kara
yolu üzerindedir. Deniz seviyesinden 496
m. yükseklikte olup vadilerle yarýlmýþ Peš-
tera yaylasý ile yamaçlarý dik Rogozne ve
Golija daðlarý arasýndaki ovada Ýbar neh-
rinin küçük bir kolu olan Raška’nýn kena-
rýndadýr. Balkanlar’da Osmanlýlar tarafýn-
dan kurulan þehirlerden biridir. Kaynak-
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vansaray, deðirmenler ve dükkânlar yap-
týrdý. Muslihuddin Mescidi daha sonra cu-
ma camisi oldu (Altun Alem Camii). Þeh-
rin XVI. yüzyýldaki durumuna dair Batýlý
seyyahlarýn eserlerinde geniþ bilgiler var-
dýr. 1534’te Beredetto Ramberti önemli
bir ticaret þehri olduðundan bahsederken
1550’de Zeno burayý çok sayýda cami ve
kervansarayý bulunan, çeþitli ürünlerin sa-
týldýðý çarþýsýyla dikkat çeken, Türkler’in,
Sýrplar’ýn, Venedikli ve Raguzalýlar’ýn ika-
met ettiði ticaret merkezi diye niteler.
1580’de Venedikli Poolo Contarini 6000
hâne Türk, 100 hâne hýristiyan nüfustan
söz eder. Fakat 6000 rakamýnýn 1570 ve
1604 tahrirlerindeki rakamlara göre hay-
li fazla olmasý bu bilginin yanlýþlýðýna iþa-
ret eder. Cami sayýsý da on altý olarak ve-
rilir.

1604 tarihli tahrir kayýtlarýna göre Ye-
nipazar üç cami, on üç mescid, on sekiz
müslüman ve dört hýristiyan mahallesi-
ne sahipti. 1610’da Katolik piskopos Ma-
rio Bizzi burayý 3000 hâneden meydana
gelen güzel bir þehir diye anar. 1660 son-
baharýnda þehre gelen Evliya Çelebi, Ye-
nipazar’ýn hayli geliþmiþ özelliklerine te-
mas eder. Ona göre üç vilâyetin birleþtiði
bir alanda yer alan Yenipazar yedi nehir
ve ýrmakla çevrildiðinden topraðý çok ve-
rimli bir kazadýr. Þehrin kýrk-elli kadar ma-
hallesi vardýr. Kara, Hacý Ýbrâhim Efendi,
Zülfikarzâde Mahmud Aða, Yeleç, Tereke
Pazarý ve Îsâ Bey mahalleleri en önemli-
leridir. Mevcut yirmi üç cami arasýnda Ye-
leç mahallesindeki Altun Alem Camii, Te-
reke Pazarý’nda kiliseden dönüþtürülen
Gazi Îsâ Bey Camii, Hacý Muhterem Camii
ve Taþköprü Camii en meþhurlarýdýr. Bun-
lardan baþka on bir mescid, beþ medre-
se, bir dârülhadis, on bir mektep ve her
caminin birer mektebi vardýr. Taþköprü
Camii’nde iki tekke ve üç misafirhane,
Raþka nehrinden sularýný alan dokuz çeþ-
me ve çarþý pazar içinde daha kýrk çeþme
yapýlmýþtýr. Frenk Haný, Saray Haný gibi
birkaç han yanýnda kiremit örtülü 3000
mâmur ev, üstü kapalý çarþýsýnda 1100
dükkân, bedesten, iki hamam ve iki ima-
ret bulunmaktadýr. Þehirde Sýrp, Bulgar
ve Latin kiliselerinin sayýsý yedidir (Seya-
hatnâme, V, 544-546). Bu rakamlar biraz
abartýlý olsa da XVI. yüzyýldaki durumuna
göre þehrin bu tarihlerde daha da büyü-
düðüne iþaret eder. Yenipazar, bu geliþ-
mesinin etkisiyle Bosna beylerbeyiliði ku-
rulduðunda bir sancak merkezi haline ge-
tirildi (1584). Sancak merkezi olma özelliði
XVIII. yüzyýlda da sürdü. Yenipazar san-
caðý Yenipazar, Eskipazar ve Stari Vlah ka-

dýlýklarýndan oluþmaktaydý. Yenipazar ka-
dýlýðý Jele®, Yenipazar, Ras ve Vra®e nahi-
yelerinden ibaretti (Šabanovi@, Bosanski
Pa{aluk, s. 229-230).

1683’teki Viyana yenilgisi neticesinde
Avusturya-Macaristan’ýn da kýþkýrtmasýy-
la 1689’da Yenipazar, Sýrplar’ýn hücumu-
na mâruz kaldý, neredeyse tamamen yý-
kýldý. 1706’da Raguzalý seyyah Marin Ca-
buga, bu harap þehrin geçmiþte Doðu Ak-
deniz’in en meþhur þehirleri arasýnda yer
aldýðýný, ancak geriye pek fazla bir þey kal-
madýðýný yazar ve daha önce 12.000 hâ-
ne varken þimdi hâne sayýsýnýn 300’den
fazla olmadýðýný belirtir. Þehirde hâlâ Ra-
guzalý tüccarlar mevcuttu. Osmanlýlar þeh-
ri yeniden imara çalýþtý. Ortada yüksek bir
mevkide taþtan bir kale inþa edildi. Bu-
nunla ilgili 1098-1115 (1686-1704) tarihli
inþa ve tamirat kayýtlarý vardýr (BA, MAD,
nr. 3992). Þehir ikinci büyük tehditle XVIII.
yüzyýlýn ilk yarýsýnda karþýlaþtý. 2 Aðustos
1737’de Avusturya-Macaristan destekli
Sýrp isyancýlarý Yenipazar’a girdiyse de iki
gün sonra Bosna Valisi Hekimoðlu Ali Pa-
þa bunlarý bozguna uðrattý. Bütün bu ka-
rýþýklýklar Yenipazar’daki ticaret hayatýný
olumsuz yönde etkiledi, þehir ticarî ve ik-
tisadî açýdan günden güne geriledi. 1767
tarihli kayýtlara göre þehirde on dört müs-
lüman, beþ Sýrp mahallesi kurulmuþtu.
Sýrplar’ýn sayýsýnda da artýþ olmuþtu. Bu
sýrada Sýrplar için bir Ortodoks kilisesi inþa

ailenin yaþadýðý anlaþýlýr. Genel nüfusun
azalmasýna karþýlýk müslüman nüfusun
artmasý muhtemelen ihtidâlarýn bir sonu-
cudur. Þehir 1468’de 1400’e yaklaþan bir
nüfusa sahipken 1490’lara doðru 1200’ün
altýna düþtü. Ancak XVI. yüzyýlýn baþlarýn-
dan itibaren nüfus giderek arttý, müslü-
manlarýn sayýsý fazlalaþtý. 922 (1516) yýlýna
ait tahrir defterlerindeki kayýtlarda 367
müslüman ve yetmiþ altý hýristiyan ailenin
bulunduðu görülür (Hadÿi@, X/2 [1974], s.
160; Zirojevi@, sy. 1 [1977], s. 115-116). Müs-
lümanlarýn nüfus içindeki nisbeti 1530’da %
84’e çýktý. Bu son tarihte þehirde iki cami,
beþ mescid ve on iki mahalle vardý. Hadým
Yâkuboðlu Sinan Bey Yenipazar’da imaret,
mektep, hamam, birkaç dükkân, dört de-
ðirmen yaptýrdý, 200.000 akçe de nakit
vakfetti. Hadým Yâkub Bey’in 1492-1494
yýllarý arasýnda Bosna sancak beyliði ya-
pan Boþnak Yâkub Paþa olduðu anlaþýl-
maktadýr. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda 451
hâne, altmýþ beþ bekâr müslüman, kýrk
yedi hâne hýristiyan kayýtlarda zikredilir
(BA, TD, nr. 211, s. 659-670). Bu durum, Ýs-
lâmlaþmanýn hýzlandýðýna iþaret ettiði gi-
bi nüfusun çok arttýðýný da gösterir. Nü-
fus artýþý þehrin fizikî yapýsýný etkiledi. 947
(1540) tarihli vakýf kayýtlarýnda mevcut yir-
mi iki vakfýn çoðu binalara aittir (iki cami,
altý mescid, iki imaret, iki hamam, kervan-
saray, medrese, üç mektep ve 156 dükkân).
1550’ye doðru Mevlânâ Muslihuddin el-
Ma‘denî kubbeli bir mescid, mektep, ker-
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muasý, V [1298], s. 126). Nisan 1879’daki
anlaþmaya göre ise Avusturya ve Osman-
lý Devleti Yenipazar sancaðýnýn bazý yerle-
rinde ayný miktarda askerî garnizonlar bu-
lunduracaktý. Fakat bu anlaþma Yenipa-
zar halký arasýnda silâhlý mücadeleye ka-
dar giden bir hoþnutsuzluða yol açtý (Iso-
vi@, IX [1958], s. 109-137). Ardýndan Yeni-
pazar sancaðý Bosna vilâyetinden ayrýldý ve
Prizren ile beraber Kosova vilâyetine bað-
landý. Kosova vilâyetine ait salnâmeye gö-
re (bk. bibl.) bu tarihteki vilâyet Priþtine,
Yenipazar, Üsküp, Prizren ve Debre san-
caklarýndan meydana geliyordu. Yapýlan
çeþitli anlaþmalarla bölgeye Avusturya-
Macaristan askerleri de girdi ve Yenipa-
zar tam anlamýyla bir sýnýr bölgesi haline
dönüþtü. Böylece sancak bölgesi ve Yeni-
pazar yeni kurulan Sýrbistan ve Karadað
arasýnda bir tampon bölge oldu. 1881-
1909 yýllarý arasýnda bölgedeki savaþlar
Yenipazar ve çevresinden göçlere sebebi-
yet verdi, dolayýsýyla buradaki ticarî ve ik-
tisadî hayat bütünüyle geriledi. 1870’ler-
den itibaren savaþlar yüzünden Yenipa-
zar’ýn nüfusu günden güne azalmýþtý. Þem-
seddin Sâmi’nin verdiði bilgiye göre mer-
kez Yenipazar’ýn nüfusu 13.000 idi, kaza-
da 364 köy vardý ve nüfusu 34.006 idi (Kå-
mûsü’l-a‘lâm, VI, 4803). 1911’deki nüfus
sayýmýna göre þehirde 13.847 kiþi yaþýyor-
du, bunlarýn 12.304’ü müslüman, 1543’ü
hýristiyandý.

21 Nisan 1879 tarihinde yapýlan ve Ye-
nipazar yahut Ýstanbul Antlaþmasý diye
bilinen antlaþma ile Sancak uluslar arasý
statüye sahip olmuþtu. Bu durum 1912 yý-
lýna kadar devam etti. Sýrp, Bulgar ve Ka-
radað çetelerinin Osmanlý sýnýrlarýnda olay-
lar çýkarmasý, Bâbýâli’nin Kosova’da yaþa-
yan Arnavutlar’ýn muhtariyet taleplerini
kabul etmesinin ardýndan 1911’de Sultan
Reþad’ýn Rumeli’ye yaptýðý seyahat bölge-

ye istikrar getirmedi. Balkan Savaþý çýktý-
ðýnda Sýrplar hiçbir direniþle karþýlaþma-
dan Sancak ve Kosova bölgesini iþgal etti-
ler. Bu iþgal sýrasýnda Yenipazar 23 Ekim
1912 tarihinde Osmanlý Devleti’nden ayrý-
lýnca müslüman nüfusun büyük bir kýsmý
Türkiye’ye göç etti. Bunlarýn yerine Raþ-
ka ve Bosna’nýn çeþitli yerlerinden, çoðun-
luðu Sýrp asýllý yeni göçmenler yerleþtiril-
di. 1915’te Avusturya ordusunun müdaha-
lesiyle Yenipazar, Sýrplar’dan alýnýp müslü-
manlarýn idaresine teslim edildi. 1917’de
Sjenica’daki toplantýda Yenipazar sancaðý-
nýn Bosna ile birleþtirilmesine karar veril-
di. Ancak Avusturya ordusunun çekilmesi
üzerine 1918’de Yenipazar, Sýrplar tarafýn-
dan iþgal edildi ve yeni kurulan Sýrp-Hýr-
vat-Sloven Krallýðý Devleti’ne katýldý. 1938’-
de Türkiye-Yugoslavya arasýnda imzalanan
anlaþmaya göre Sancak’tan ve Yenipazar’-
dan 40.000’i aþkýn müslüman Türkiye’ye
göç etti.

17 Nisan 1941’de Hitler Almanyasý iþ-
galine uðrayan Yenipazar müslümanlarýn
idaresine býrakýldý. 16 Haziran 1941’de Al-
man kumandanlarýn da teþvikiyle Yenipa-
zar ve etrafýndaki bazý bölgelerin Arnavut-
luk’a ilhak kararý alýndý. Yenipazar’ýn mül-
kî idaresinin Arnavutlar’a verilmesi müs-
lümanlarla Sýrplar arasýndaki düþmanlýðýn
artmasýna yol açtý. 1944’te Tito önderli-
ðindeki komünistler tarafýndan iþgal edi-
len Yenipazar, 1945’ten itibaren kurulan
Tito Yugoslavyasý’nýn Sýrbistan Cumhuri-
yeti sýnýrlarý içinde kaldý. 1953’te Split’te
(Hýrvatistan) Tito ile Türkiye Cumhuriyeti’-
nin Dýþiþleri Bakaný M. Fuad Köprülü ara-
sýnda imzalanan Yugoslavya-Türkiye Cen-
tilmen Antlaþmasý (Bajrami, s. 259-306)
Sancak’tan ve özellikle Yenipazar ve çevre-
sindeki bölgelerden Türkiye’ye müslüman-
larýn göçlerini hýzlandýrdý. Bunlara raðmen
Tito Yugoslavyasý döneminde (1945-1992)
Yenipazar hem Sýrbistan’da önemli bir þe-
hir hem de Sancak bölgesinin merkezi ola-
rak görülmekteydi. Ancak Karadað Cum-
huriyeti 3 Haziran 2006 tarihinde baðým-
sýzlýðýný ilân edip Sýrbistan Cumhuriyeti’n-
den ayrýlýnca Sancak bölgesi doðu ve batý
kýsýmlarýna ayrýldý. Yenipazar günümüzde
Sýrbistan’da kalan Doðu Sancak’ýn merke-
zidir.

Yugoslavya döneminde 1961’de Yeni-
pazar Belediyesi alanýnda 58.777 kiþi ya-
þýyordu, bunlarýn 28.650’si müslümandý;
27.933’ünü Sýrplar, 5400’ünü Türkler oluþ-
turuyordu. Geri kalan nüfus Hýrvat, Kara-
daðlý, Arnavut ve Makedon olarak kayde-
dilmiþtir. 1971 nüfus sayýmýnda söz konu-
su belediye sýnýrlarý içerisindeki nüfusun

edildi, müslümanlar da Leylek / Leylâk Ca-
mii’ni yaptýrdý. 1799’da Fransýzlar’ýn Selâ-
nik’teki konsolosu Yenipazar’da 10-12.000
kiþinin yaþadýðýný yazar. 1806’da Karacor-
ce (Karadorde) önderliðindeki Sýrp güçleri
tekrar Yenipazar’a saldýrdý, ancak bu de-
fa da bir sonuç elde edemedi. 1807-1808’-
de bir seyyah Yenipazar’ýn bu sýralarda
5000 Türk, 100 yahudi, 600 Çingene ve
gerisi Sýrp olmak üzere 15.000 kiþilik nü-
fusu olduðunu tahmin etmiþtir. Fakat bu
tahmin hayli mübalaðalý olmalýdýr. Sýrplar
1809’da önce Sjenica’ya, daha sonra Yeni-
pazar’a girdiler ve çekilirken þehri ateþe
verdiler. Bu yýkýmlar XVI. yüzyýldan kalma
büyük yapýlarýn tamamen ortadan kalk-
masýna yol açtý. 1836’da Fransýz coðraf-
yacýsý Ami Boue þehirde 7000 kiþinin bu-
lunduðunu belirtir. Ýlerleyen yýllarda nü-
fus giderek arttý. 1857’de 1500 müslüman
ve 100 hýristiyan hânesi vardý, nüfusu da
12.000 dolayýndaydý. Bundan altý yýl sonra
coðrafyacý Mostars 2000 hânede yaklaþýk
10.000 nüfustan söz eder. Öte yandan
1817-1833 yýllarý arasýnda Yenipazar’ýn mer-
kezi olduðu sancaðýn durumu deðiþmiþ,
Klis ve Zvornik sancaklarýyla birlikte san-
cak statüsü kaldýrýlmýþtý. Temmuz 1865’-
te yeniden bir düzenleme yapýlarak vilâ-
yet diye adlandýrýlan Bosna’nýn yedi san-
caðýndan birini Yenipazar teþkil etti. Mer-
kezi Sjenica olan sancak on kazadan mey-
dana geliyordu (Yenipazar, Sjenica, Pljevlja
[Taþlýca], Nova Varoþ, Prijepolje, Akova [Bijelo
Polje], Mitrovica, Berane, Kolašin ve Trgovište).

1878’deki Berlin Antlaþmasý’nýn 25. mad-
desine göre Yenipazar sancaðýnýn idaresi
Osmanlý Devleti’ne kaldý. Fakat yeni idare
usulünün uygulanýp uygulanmadýðýný de-
netlemek ve güvenliði saðlamak amacýyla
Avusturya sancaðýn her tarafýnda asker
bulundurma, askerî ve ticarî yollar yap-
ma yetkisini ele geçirdi (Muâhedât Mec-

Yenipazar’da

Arap Camii

ve geri planda

Altun Alem Camii
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boyunca varlýklarýný korumuþ olup bugün
çoðu ayaktadýr. X. yüzyýlda yapýlan ve XVIII.
yüzyýlda Ras rahiplerinin katedrali olan St.
Petar (Petrova Crkva) Kilisesi, Sopog@ani Ma-
nastýrý (1264-1265) ve XII. yüzyýl sonlarýn-
da inþa edilen Djurdjevi Stupovi Manastýrý
bunlar arasýnda sayýlabilir. Sancak’ýn köy-
lerinde de XVI ve XVII. yüzyýldan kalma
çok sayýda kilise zamanýmýza ulaþmýþtýr.
Þehirde bugün müslüman kesim tarafýn-
da faaliyet gösteren Sulejman Ugljanin ve
Rasim Ljai@ liderliðinde siyasî partiler ör-
gütlenmiþtir. Sancak ve Sýrbistan Baþmüf-
tülüðü de Yenipazar’da faaliyetlerini sür-
dürmekte, bu idareye ait Îsâ Bey Medre-
sesi adlý bir Ýmam-Hatip Lisesi, bir Ýslâm
Akademisi (Ýlâhiyat Fakültesi) ve Glas Isla-
ma adlý bir dergi mevcuttur. Yenipazar’-
da ayrýca yine müftülük tarafýndan des-
teklenen bir vakýf aracýlýðýyla 2002’de ku-
rulan özel bir üniversite bulunmaktadýr.
Günümüzde Yenipazar’da ticaret, ziraat,
hayvancýlýk ve ormancýlýk geliþmiþ durum-
dadýr; tekstil, mobilya, kereste gibi sektör-
ler vardýr. Tito Yugoslavyasý döneminde uy-
gulanan yeni imar planlarýyla þehir mo-
dern bir görünüme kavuþmuþtur.
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Bulgaristan’da
Osmanlýlar tarafýndan kurulan
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Günümüzde Novi Pazar adýyla bilinmek-
te olup Þumnu’nun (Þumen) 20 km. ku-
zeydoðusunda yer alýr. Bulgarca kaynak-
larda 1878’e kadar Enipazar ismiyle zikre-
dilmektedir. Burasý XVI. yüzyýlda ortaya
çýkmýþ ve Silistre sancaðýnýn Pravadi (Pro-
vadya) kazasýnda nahiye merkezi ve küçük
bir kasaba olarak geliþme göstermiþ, XVII.
yüzyýldan itibaren bir kaza merkezi hali-
ne gelmiþtir. Yenipazar kazasýnýn 1873’te
otuzu Türkçe, dokuzu Bulgarca ad taþýyan
toplam otuz dokuz köyü vardý. Türk köy-
lerinden bazýlarýnda hýristiyan nüfus aðýr-

tamamý 64.326 kiþiydi (37.140 müslüman,
25.076 Sýrp, 755 Türk, 359 Karadaðlý, 307
Arnavut, 210 Çingene ve 479 etnik kimli-
ði belirsiz kiþiler). 1991 yýlýna ait Yenipa-
zar Belediyesi’nin resmî verilerine göre
nüfus 85.583’e ulaþtý (% 75,37 Boþnak, %
22,36 Sýrp, % 0,27 Karadaðlý, % 0,25 Arna-
vut ve % 1,75 diðer). Bugünkü gayri res-
mî verilerde Yenipazar Belediyesi nüfusu-
nun 120.000 olduðu kaydedilir (2011 nü-
fus verilerinde 140.527 kiþi gösterilir).

Ýslâm kültür eserleriyle donatýlan Yeni-
pazar’da çeþitli dönemlerde inþa edilen
mimari eserlerin çoðu iþgaller sýrasýnda-
ki yangýn (1689, 1737, 1809), sel felâketle-
ri ve savaþ tahribatý ile (1731, 1896) orta-
dan kalkmýþtýr. Zamanýnda otuz beþi bu-
lan camilerden günümüze kadar sadece on
yedisi muhafaza edilmiþtir. Tek kubbeli Îsâ
Bey Camii 1938’de yýktýrýlmýþtýr. Mevlânâ
Muslihuddin tarafýndan yaptýrýlan Altun
Alem Camii (1550) eski çarþýnýn kenarýn-
da tek kubbeli olarak ayaktadýr. 1516’da
Hacý Ömer’in yaptýrdðý ve Evliya Çelebi’-
nin kaydettiði Bor Camii savaþlarýn birinde
tahribata uðradýktan sonra restore edil-
miþtir (eski þeklini andýran sadece mina-
resi ve duvarlarýnýn alt kýsmýdýr). Arap Ca-
mii (1528), XVIII. yüzyýla ait Leylek Camii
ve 1836’da þehrin kenarýnda Mütesel-
lim Eyüb Paþa Camii, Molla Ýbiþ Camii ve
onun karþýsýndaki sokakta Türk Hamamý
(1489), Yenipazar’ýn kuzeydoðusunda 4
km. uzaklýkta Hâfýz Ahmed Paþa’nýn yap-
týrdýðý (1595) Yenipazar Kaplýcasý gibi eser-
ler günümüzde ayaktadýr. 1450-1460 yýl-
larý arasýnda Îsâ Bey’in inþa ettirdiði tah-
min edilen, 16.000 m² bir alana sahip ka-
le bugün de mevcuttur. Îsâ Bey Hamamý
1970’lerde restore edilmiþtir. Gaziler me-
zarlýðý denilen ve 1683-1699 Osmanlý-Avus-
turya savaþýnýn ardýndan bu adý alan kab-
ristan zamanýmýza ulaþmýþtýr. Bu arada
manastýr ve kiliseler de Osmanlý dönemi
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Yenipazar’da XVIII. yüzyýl sonuna ait Amir Agin Haný


