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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. 

Makalelerinden bazıları da şunlardır : 

"Los documentos arabes y hebreos de 
Arag6n y Navarra" (Estudios de la Edad 

Media de la Corona de Arag6n, V, Zara
goza 1952, s. 407-416); "A Prop6sito de 
una misi6n cristiana a la corte de ai
Muqtadir lbn Hüd" (Tamuda, II, Tetuan 
1954, s. 97-105); "Los Banü Simakde Ma
laga y Oranada: una familia de cadies" 
(Miscelanea de Estudios Arabes y Hebrai· 
cas, Xl, C ranada ı 962, s. 2 ı-37); "Ha cia un 
nuevo concepto de Historia del Islam" 
(Atti del lll Congresso di Studi Arabi el fs· 

lam ici, Ravello 1·6 Settembre 1966, Na
poli 1967, s. 21 1-230); "El Orientalismo 
espafiol " (Boletfn de la Asociadon Espa· 

fıola de Orientalistas, II, Madrid ı 967, s. 
175- ı 88); "Andalucia islami ca: Arabiza
ci6n y berberizaci6n" (Andalucia lsl<imi· 
ca, textos y estudios, ı , Granada 1980, s. 
9-42); "Los omeyas de ai -Andalus (sig
los VIII-X)" (Historia Universal Saluat, 
LXIV-LXV, Barselona 1981 , s. 1 79- ı 95). 
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"Historiadores de al-Andalus y del Mag
reb" , Estudios de Homenaje a D. C/audio 
Sanchez A lbornoz, Buenos Aires 1983, s. 
365-478; Andalucia lslamica, ı , Granada 1980, 
giriş kısmı ; J. Bosch Vila, "Ben al -Jatib y Gra 
n ada", Cuadernos de la Asociaciôn Cu ltural 
Hispano A lemano, VI, Granada 1982, s . 1·56; 
E. Molina Lopez, "In Memoriam : Jacinto Bosch 
Vila'' , Sharq al-Anda/us, Estudios Arabes, sy. 
3, Alicante 1986, s . 231·241. 
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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-

296 

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-



larak iki mutasarrıflık bir vilayet oldu. 
1878'de Berlin Antiaşması'yla Avustur
ya-Macaristan'a verildi. Son Bosna Vali
si Ahmed Mazhar Paşa'nın buradan ay
rılması ile Osmanlı idaresi fiilen sona er
di. Osmanlı döneminde 1866'dan başla
mak üzere vilayete ait on beş defa sal
name yayımlandığı bilinmektedir. 
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BOSNA-HERSEK 

199l'de bağımsızlığını ilan eden ve 
eski Yugoslavya'yı oluşturan 
federe cumhuriyetlerden biri. 

_j 

Yüzölçümü S 1.129 km z olan Bosna
Hersek, doğu ve güneydoğuda Sırbistan 
ve Karadağ, kuzey ve batıda ise Hırvatis
tan cumhuriyetleriyle çevrilidir. Adriya
tik denizinde 20 km. uzunluğunda kıyı
s ı vardır. Topraklarının çoğu dağlık olup 
verimli ovalar daha ziyade kuzeyde bu
lunur. Su kaynakları bakımından oldukça 
zengindir, Sava ve Neretva büyük akar
sularını teşkil eder. İliriya (illyria) men
şeli Bosna ismi, aynı adı taşıyan ırmak
tan kaynaklanmış ve ülkenin daha ge
niş olan kuzey kısmının adını oluştur

muştur. Neretva nehri havzasıyla güney 
bölgeleri içine alan Hersek (Herzeg ~ Dük) 
adı ise. Xı/. yüzyıl ortalarında Bosna kra
lına isyan edip kendisini "St. Sava· nın 
Herseki" yani dükü ilan eden S1jepan 
Vukcic Kosata'nın unvanından gelir (Her
zegovina - Hersek' in toprağı). Osmanlı ha
kimiyeti sırasında her ikisi de birer san-

cak olmuş ve sınırları bugünkünden da
ha geniş bir saha yı kaplamıştır. 1580'
de Bosna'nın beylerbeyilik (eyalet) sta
tüsü kazanmasından sonra Hersek, Her
sek sancağı veya Hersek-ili adı altır:ıda 

bu beylerbeyiliğe bağlanmiştır. Bugün
kü Bosna-Hersek Cumhuriyeti toprak
ları ise Avusturya- Macaristan İmpara
torluğu'nun idaresi altında bulunduğu 

sırada (1878-I9ı8) Bosna-Hersek vilaye
tini oluşturan ve 1918'den sonra Sırp
Hırvat ve Sloven Krallığı'nın bir parçası 
sayılan alanı içine almaktadır. 1929'da 
Yugoslav Krallığı, "banovina" denilen do
kuz büyük idari bölüm halinde teşkil edi
lince Bosna- Hersek'in sınırlarında bazı 
değişiklikler olmuştur. Nihayet bugün
kü Yugoslavya'da eski tarihi sınırlarına 
uygun ayrı bir Bosna-Hersek Cumhuri
yeti ortaya çıkmıştır. Merkezi Saraybos
na (Sarajevo) olan bu cumhuriyet 109 ce
maate ayrılmıştır. 1990'da yapılan de
mokratik seçimlerden sonra memleke
tin genel durumunda ve idari sistemin
de bazı yeni oluşumlar meydana gelmiş
tir. Kasım 1990'da yapılan serbest se
çimlerde demokrasi yanlısı siyasi parti
lerin kazanması Hırvatistan, Slovenya ve 
Makedonya'da olduğu gibi bağımsızlık 
yanlısı eğilimlerinin artmasına yol açtı. 

Müslüman Demokratik Hareket Partisi li
deri, Islam Izmetu !stoka Zapoda Ireca 
Alternativa (Türkçe tre . Doğu ve Batı Ara· 

sındaki islam, İstanbul ı 987) adlı kitabın 
yazarı ve tanınmış fikir adamı Ali İzzet
begoviç Bosna- Hersek Cumhuriyeti dev
let başkanlığına seçildi (Aralık 1990). 

Yugoslavya ' dan ayrılmak isteyenlerle 
federal orduyu bir baskı unsuru olarak 
kullanıp Yugoslavya'ya hakim olmak is
teyen komünistterin idaresindeki Sır

bistan arasında 1991 yılında bir siyasi 
kriz patlak verdi. Ekim 1991'de Bosna 
Hersek'in egemenliğini ilan etmesi ve 
bu cumhuriyetin sınırları içerisinde ya
şayan Sırplar'ın buna karşı çıkarak Yu
goslavya'ya bağlılığı sürdürmek isteme
leri üzerine müslüman - Sırp çatışması 

başladı. Mart 1992 başında bağımsızlı
ğı güçlendirmek için yapılan referandu
ma katılanların % 99.43 ' ü bağımsızlık 
lehine oy kullanırken Sırplar oylamaya 
katılınadı ve federal ordunun desteğin
de müslümanların yerleşim bölgelerine 
saldırıları yoğunlaştırarak katliama yö
neldiler. Türkiye'nin ve diğer bazı ülke
lerin de tanıdığı Bosna- Hersek Cumhu
riyeti, Nisan 1992'de federal ordunun ve 
Sırplar'ın saldırılarıyla başlayan bir iç sa
vaşın içerisinde bulunuyordu. 

BOSNA- HERSEK 

1991 Mart ayında yapılan nüfus sayı
mına göre Bosna- Hersek'in nüfusu 4.5 
milyona yaklaşmıştır. Halkın büyük kıs
mı Sırp-Hırvat (Boşnak) dilini konuşmak
ta olup kendilerini milliyet olarak Sırp , 

Hırvat, müslüman, Yugoslav şeklinde gös
termişlerdir. Sayım sonuçlarına göre Bos
na- Hersek'te, 1.905.000 müslüman (% 

43,7). 1.364.363 Sırp ( % 31.3). 752.068 
Hırvat (% ı 7,3). 293.477 Yugoslav (% 5,5) 
ve 93.685 de diğer unsurlar (% 2.2) bu
lunmaktadır. Bu rakamlara ayrıca 10.098 
kişilik Kupres cemaati de ilave edilmeli
dir. Bunlar da yine Hırvat (394 7), müslü
man (745). Sırp (5169). Yugoslav (2ı3) ve 
diğer (24) şeklinde milliyet belirtmişler
dir. 

Nüfusun nisbi çoğunluğunu oluşturan 
müslümanlar, milliyetlerini Sırp, Hırvat 

veya Yugoslav olarak değil sadece müs
lüman (muslimani) olarak göstermişlerdir. 
Bu sayımlarda halkın hangi dine mensup 
olduğu da kaydedilmiş ve ilk tesbitiere 
göre, tıpkı 1981 sayımındaki gibi, hal
kın % 40'ının İslam dinine bağlı bulun
duğu ortaya çıkmıştır. Bunların % 90'ı 

da Boşnakça konuşmaktadır. Yugoslav
ya'da gerek Bosna-Hersek gerekse Sır
bistan ve Karadağ'da (Montenegro) Sırp
ça- Hırvatça 1 Boşnakça konuşan halkın 
bir bölümünün hem din hem millet adı 
olmak üzere müslüman sıfatını benim
serneleri 400 yıl süren Osmanlı idaresi
nin bir sonucudur. Ancak Osmanlı haki
miyeti dönemi sadece dini yönden değil 
ülkenin bütününde halkın gündelik ha
yat tarzına kadar inen derin bir kültü
rel etkiye yol açmıştır. 

Türkler' le aynı dinden oldukları için 
Bosna- Hersek'in yerli müslüman halkı 
kendilerine Türk (Turci) dedikleri gibi ba
zan Türkler' den ayırt edilmek amacıyla 
Boşnak (Bosnalı, Bosnyak) ismini de kul
lanmışlardır. Özellikle bu sonuncusu XIX. 
yüzyılın ilk yarısından itibaren giderek 
yaygınlık kazanmıştır. Avusturya- Maca
ristan idaresi zamanında milliyetçilik ce
reyanları sebebiyle Ortodokslar kendile
rini Sırp , Katalikler ise Hırvat olarak gös
terip ll. Dünya Savaşı'na kadar olan dev
rede müslümantarla etnik birlil< iddia
sında bulundularsa da bazı şehirli ay
dın kesimi dışında taraftar bulamadılar. 
Müslüman halk, Avusturya- Macaristan 
idaresinin gayretlerine rağmen Boşnak 
adın ı fazla benimsemeyip müslüman ta
birini kullandı. Daha sonra Yugoslav ida
resinin "entegral Yugoslav milleti " oluş
turma çalışmaları da bir sonuç verme
di. Müslüman halkın büyük kısmı. ll. Dün
ya Savaşı'ndaki istiklal mücadelelerine 
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