
Bornu ile ilgili Divan - ı Hümavun hükümlerinden bir örnek 
(BA, MUhimme Defteri, nr. 30, s. 188) 

va denilen bölge ile onun tayin ettiği yer
li kabile reisieri tarafından yönetilen bağ
lı sultanlıklar şeklinde bölünmüştü. İs
lam'ın bir devlet dini olduğu Bornu'da 
önde gelen şahsiyetler kadı ve imam gi
bi din görevlileriydi. 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Bornu. 
Bagirmi Sultanı Rabih b. Zübeyir' in ha
kimiyetine girdi (1 893) . 1896'ya kadar 
ülkenin tamamını ele geçiren ve Dikoa'
yı merkez edinen Rabih 1900'de Fransız 
sömürge ordusu tarafından mağlüp edi
lerek öldürülünce yerine oğlu hakimiye
tini devam ettirmek istedi, fakat Fran
sızlar karşısında tutunamadı. 1902 yı

lında Bornu Fransa, İngiltere ve Alman
ya arasında paylaşıldı . Kanim ile Damer
gu Fransız, Kukava ile birlikte Ngornu 
ve merkezi Bornu İ ngiliz , Dikoa ile gü
ney bölgesi Alman sömürge idarelerine 
bağlandı. ı. Dünya Savaşı'ndan sonra Al
manya'nın elindeki bölge de İngiltere ' 
nin hakimiyetine geçti ve Bornu Nüerya 
sömürgesi içinde bir emirlik olarak yer 
aldı; Nüerya' nın bağımsızlığını kazanma
sı üzerine de 1967 yılında eyalete dö
nüştürüldü. 
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BOSCH VIıA, Jacinto 

(1922- 1985) 

İspanyol şarkiyatçısı. 
_j 

14 Nisan 1922'de İspanya' nın kuzey
doğusundaki Gerona eyaJetinin Figueras 
şehrinde doğdu. 1946'da Barselona Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Sami Diller 
Bölümü'nden mezun olduktan sonra Za
ragoza Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'
ne asistan alındı. 1956 yılında Madrid 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde dok
torasını tamamladı ve 1959'da Oranada 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İs
lam tarihi kürsüsüne geçti. 1968 Hazi
ranından itibaren bu fakültenin dekan 
yardımcılığı. 1972- 1973'te akademik fa
aliyetler başkanlığı, 1973-1976 arasın
da da Granada Üniversitesi'nin rektör 
yardımcılığı görevlerini üst lendi. 

Hayatının yaklaşık kırk yılını İslami 
araştırmalara vakfeden ve bu sahadaki 
geniş bilgi birikiminden dolayı meslek
taşları ile öğrencileri arasında ·maestro" 
(üstat) lakabıyla anılan Bosch Vil<fnın il
mf kişiliği, görev yaptığı coğrafi mekan
ların da etkisiyle biri kuzeyde Aragon, 

BOSCH VILA Jacinto 

diğeri güneyde Granada dönemi olmak 
üzere başlıca iki merhalede gelişti. 1959 
yılına kadar olan kuzeydeki çalışmaları
nın büyük bir bölümünü. ağırlığını İs la
mi devire verecek şekilde, Endülüs İslam 
kaynaklarında es-Sağrü'l-a'la (yukarı ser
had) adıyla geçen Aragon bölgesinin si
yasi ve sosyokültürel tarihine ayırdı. Bu 
şekilde daha önce yalnız Codera tara
fından kısmen çalışılmış olan bu bölge
nin tarihi, Bosch Vila'nın sayı ları otuza 
varan kitap. makale ve belge şeklindeki 

neşriyatıyla gün ışığına çıkmış oldu. Ay
rıca bu sıralarda Murabıtlar ve Aragen'un 
güneyindeki Şentemeriyyetü' ş- şark' ın 

(Şentemeriyyetü İbn Rezfn = Albarracin) 
İslami dönemi hakkında da iki monogra
fı kaleme aldı. Bosch Vila, 1959' dan 1985 
yılına kadar devam eden Gırnata döne
minde ise çalışmalarını daha farklı ko
nularda yoğunlaştırdı. Bu konular sıra
sıyla şunlardır : 1. Kuzey Afrikalı müslü
manların Endülüs tarihindeki yerleri, bu 
çerçevede siyasi ve sosyokültürel hayat
ları ; 2. Mülükü't-tavaif dönemi. bu dö
nemde Endülüs'ün Kurtuba (Cordoba). 
İşbfliye (Sevil la), Meriye (Aimeria), Gırna
ta (Granada) gibi şehirlerinde hayat ; 3. 

İslam hukuku. müesseseleri ve tarihi. Bu 
dönemdeki ferdi çalışmalarının yanında 
Cuademos de Historia del Islam ve 
Andalucia lslamica, textos y estudios 
adlarında iki derginin çıkarılmasına da 
öncülük etti. 

Bosch Vila, üretken ve titiz araştır
macı kişiliği sayesinde birçok ilmi kuru
luşa üye oldu. Estudios Califales de C6r
doba. Institute Hispano-Arabe de Cul
tura. Middle East Studies Association of 
North America (International Association 
for Arabic and lslamic Studies) ve UNESCO 
üyesi olduğu kuruluşların bir kısmıdır. 
Ayrıca bazı araştırmalarıyla 1951 'de Fran
cisco Codera, 1953'te Franko, 1956' da 
Bernardo Zapater Marconell ödüllerini 
kazandı ; 1985 'te de Fundaci6n para la 
Cultura de Sevilla adlı kuruluş, La Se
villa lslamica ( 711 -1248) adlı eserinden 
ötürü kendisini ödüllendirdi. 

Eserleri. Bosch Vila ' nın kitap. makale. 
tebliğ ve ansiklopedi maddesi olarak yet
mişi aşkın yayını bulunmaktadır. Başlı

ca eserleri şunlardır: 1. El Oriente ara
be en el de sarrollo de la cultura de 
la Marea Superior. Aragon bölgesinin 
İslami dönem siyasi, sosyal ve kültürel 
tarihini ihtiva eden bu eser 1954'te Mad
rid ·de yayımlanmıştır. 2. Los Almora
vides. Bu eserinde Murabıtlar hakkın
da bilgi vermektedir (Tetuci n ı 956) . 3. Al-
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barracin musulman. Şentemeriyyetü'ş
şark'ın islamı dönem tarihiyle ilgilidir 
(Teruel I 959). 4. Historia de Sevilla. La 
Sevilla Islaınica ( 711-1248) işbfliye'nin 
islamı dönemdeki tarihi hakkında yaz
dığı bu eser 1984'te Sevilla'da neşredil
miştir. 
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~ MEHMET ÖzDEMİR 

BOSNA EYALETİ 

Osmanlılar zamanında 
Balkanlar' da 

önce sancak beyliği iken 
1580'den itibaren beylerbeyilik olan 

bir idari birim. 

Bosna bölgesi Osmanlılar'ın 1386'da
ki ilk akınları sırasında Kral Tvrtko'nun 
hakimiyeti altında bulunuyordu. 1391'de 
müstakil bir krallık haline gelen Bosna'ya 
karşı ilk ciddi Osmanlı hücumları , 1392'
de Paşa Yiğit Bey tarafından Üsküp'ün 
alınmasından sonra başladı . Son Bosna 
Kralı Tomaşevic Macar himayesi altına 
girip karısı dolayısıyla Sırp despotluğu 

üzerinde hak iddia edince Bosna Osman-
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lı lar tarafından ele geçirildi ( ı 463). Yeni 
fethedilen bu bölgede bir sancak kuruldu 
ve sancak beyliği Minnetoğlu Mehmed 
Bey'e verildi. Ancak Macar Kralı Matthi
as Corvinus aynı yıl Bosna üzerine hü
cum ederek eski krallık merkezi Yayça 
ve civarını aldı. 1479'da Bosna sancağı 
beyi Davud Paşa Drava ve Sava ırmakla
rı ötesindeki Macar topraklarına akın

larda bulundu ve Bosna'da Macar haki
miyetindeki yerlerde başarılı harekatlar 
gerçekleştirdi. Rumeli beylerbeyiliğine 

bağlı Bosna sancağı başlangıçta askeri 
maksatlı önemli bir idarf bölge vasfını 
taşıyordu . 

Kanünf Sultan Süleyman ' ın ilk yıllarında 
bu bölgedeki faaliyetler sonucu sanca
ğın sınırları genişlemeye başladı. 1 526'
daki Mohaç Zaferi sonrasında Yayça ve 
Banaluka ele geçirildi ( 1528). Ayrıca Os
manlı kuwetleri Lika'ya doğru nüfuzla
rını yayarak Klis Kalesi ile Dalmaçya'nın 

büyük bir kısmını aldılar (15 37). Bu fetih
lerde Bosna sancağı beyi Gazi Hüsrev Bey 
önemli rol oynamıştı. Bu sıralarda Bos
na sancağının merkezi Saraybosna idi. 
Rumeli beylerbeyiliğine bağlı oli.ıp altı 

kazası olan sancakta 1 533 'te 711 'i ti
mar, on yedisi zeamet sahibi olmak üze
re 728 kadar sipahi bulunuyor, o sırada 
sancak beyi olarak gösterilen Mustafa 
Paşa'nın geliri de 739.000 akçeye ulaşı
yordu. Kanünf Sultan Süleyman devri 
başlarına ait bir vesikaya göre Bosna 
sancağında Yenipazar. Pazar-ı Saray, Va
roş - ı Vişegrad, Pazar-ı Olofça ve Pazar-ı 
Koninçe adlı kasabalar ve pazar yerleri 
mevcuttu. Sancağın merkezi daha son
ra, 1 552 ' den itibaren Bosna sancağına 
tayin edilen beylerin askeri maksatlarla 
· Banaluka 'da oturmaya başlamaları üze
rine buraya taşındı. Sokullu ailesine men
sup Perhad Bey'in sancak beyliği sıra

sında Bosna stratejik ve askeri önemi 
sebebiyle bir eyalet haline getirildi (ı Sa
fer 988 / 18 Mart 1580). Bosna sancak be
yi olarak 523.883 akçe has• ıarıyla berat 
alan Perhad Paşa aynı yılın 4 Eylül'ün
de 800.000 akçelik haslarla Bosna bey
lerbeyiliğine tayin edildi ve 20 Eylül'de 
beylerbeyilik beratını aldı (BA, KK, nr. 
262, s. 2, 34). Daha sonraları Bosna pa
şalığı adı ile de şöhret kazanacak olan 
eyalet ilk teşkili sırasında Bosna, Her
sek, Klis, Pojega. Orahoviçe (Rahoviçe) . 
Kırka, izvornik sancaklarından meydana 
geliyordu. Ayrıca 1 584'te bir ara Krupa 
veya Yenipazar sancak haline getirile
rek buraya bağlanmıştı. XVI. yüzyılın son
larına ait bazı kayıtlara göre eyalete Za-

cesne (Çerni k) sancağı da ilave edilmiş 
ve sancak sayısı sekiZe yükseltilmişti. 

Bu tarihlerde eyalette 398 kılıç tirnar 
vardı ve çıkarttığı asker sayısı 3000 idi 
(AynAii .s 16-18,48) 

XVII. yüzyıl ortalarına ait kaynaklarda 
Bosna eyaleti Bosna. Hersek, Klis, izvor
nik, Kırka (Lika) . Zacesne ve Bihke (Bi
haç) sancaklarından ibaret gösterilir ve 
2280 kılıç tirnar ve cebelüleriyle birlikte 
8000 askere sahip bulunduğu belirtilir. 
Bu yüzyılın başlarında Pojega sancağı 

Bosna'dan ayrılarak Kan!je eyaletine bağ
lanmıştı. Böylece Bosna eyaJetinin sınır
ları en geniş şekli ile kuzeyde Drava neh
ri, güneyde bazı Dalmaçya şehirleri hariç 
Adriyatik denizi, doğuda Drina nehri, gü
neydoğuda ibre nehri ve batıda Lika ' nın 
biraz ilerisine kadar uzanıyordu. Kuzey
batı ve güney sınırları 1683-1699 sava
şı sonucu biraz değişikliğe uğradı. Kar
lofça Antiaşması ' ndan sonra Bosna eya
letinin sınırları kuzeyde Sava nehri. ba
tıda Una nehri, güneyde aşağı yukarı 
bugünkü Bosna ve Dalmaçya boyu, do
ğuda ise Yenipazar sancağı sınırlarına 

çekilmişti. Bosna böylece beş sancak
tan (Bosna, Hersek, Klis, izvornik, Bihke) 
ibaret bir eyalet durumuna geldi. Nite
kim 1722-1730 yıllarına ait bir listeye 
göre eyalette altı sancak vardı ve bun
lardan Kırka sancağına hiçbir tayin ya
pılmamıştı (BA, KK. nr. 523 m., s. 8-10). 

Bu sınırlar. Yenipazar sancağının ayrıl

ması gibi bazı ufak değişiklikler hariç, 
Bosna- Hersek'in Avusturya- Macaristan 
imparatorluğu 'nun idaresi altına girme
sine kadar aynı kaldı. Ayrıca bu arada 
1639'da Banaluka'dan Saraybosna'ya ta
şınan eyalet merkezi Travnik'e nakledil
di ve 1851'e kadar Bosna valileri bura
da oturdular. Bu son tarihte Bosna altı 
kaymakamlığa, Hersek ise üç kayma
kamlığa ayrılarak yeni bir idarf düzenle
me yapıldı. Mayıs 1865'te ise vezir To
pal Osman Paşa 'nın valiliği sı rasında ye
ni bir idarf düzenleme düşünüldü. Yeni 
teşkilat vilayet, kaza. cemaat, yafta ve 
köyler şeklinde bir idari taksimat geti
riyordu. 1866'da vilayet olarak adlandı
rılan Bosna bu sıralarda Saraybosna (7 
kaza), izvornik (Tuzla, 9 kaza ), Banaluka 
(4 kaza). Bihke (Bihaç, 8 kaza). Travnik (5 

kaza), Hersek (Mostar, ı ı kaza). Yenipa
zar (Seni çe, ı O kaza) adlarıyla yedi san-

. cağa ayrıımıştı ; bunların ikisi mutasar
rıflık , beşi kaymakamlık olarak idare 
edilmekteydi (Cevdet. Tezakir, III , 91-97). 

Daha sonra bu yedi sancak mutasarrıf

lık olarak anıld ı . Hersek Bosna'dan ayrı-


