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re ti son yıl lar da ge liş me kay detmektedir. Gü ney do ğu Av ru pa ül ke le ri ni Or ta Av rupa’ya bağ la yan ka ra ve de mir yo lu üzerinde bu lu nan Slo ven ya ula şım bakımından önem li dir. Slo ven ya’nın tu rizm potan siyeli de yük sek tir. Özel lik le kars tik (kal ker li) alanlar da olu şan bir çok ma ğa ra (Postojna
mağarası) ve ta ba nından sı cak su fışkıran gü zel gö lü ile ün lü Bled yö re si çok sa yıda tu rist çek mek te dir. Slo ven ya 2004 yı lı Mayıs’ın da Av ru pa Bir li ği’ne tam üye oldu, 
1 Ocak 2007’den iti ba ren eu ro yu pa ra biri mi ola rak kul lan ma ya baş la dı.
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II.TARİHAr ke olo jik ka zı la ra gö re bu gün kü Slo venya top rak la rın da ilk in san iz le ri ne 250.000 yıl ön ce sin de rast lan mak ta dır. De mir çağın da bu top rak lar da İlir ve Kelt ka bi le leri nin ya şa dı ğı na da ir tes bit ler mev cut tur. Bu ka bi le le rin var lı ğı Ro ma lı lar’ın ge li şine ka dar sür dü. Ro ma İm pa ra tor lu ğu’na ka tıl dık tan son ra Slo ven ya top rak la rın da Emo na (Ljubl ja na), Po eto vio (Ptuj) ve Ce le ia 
(Cel je) ad lı önem li şe hir ler ku rul du. Ro malı lar’ın hâki mi ye ti al tın da kül tü rel açı dan yer li ka bi le le rin Ro ma lı laş mış ol du ğu na ve ken di kül tür le ri ni kay bet tik le ri ne da ir bil gi ler çe şit li kay nak lar da gö rül mek te dir. Böl ge ye dam ga sı nı vu ran Slav ka bi le le ri nin gö çü VI. yüz yı lın ba şı na denk dü şer. Bu göç ler ilk yıl lar da ku zey do ğu dan Kar pat dağ la rın dan Ad ri ya tik ve Ege de ni zi sahil le rin de bu lu nan zen gin şe hir le re doğ ru ol du. Kral Sa mo ta ra fın dan VII. yüz yıl da ku ru lan ilk Slav dev le ti bugün kü Slo ven ya top rak la rı nın bir kıs mı nı kapsa maktay dı. Kral Sa mo ha yat ta ol du ğu sü re ce varlığın ı de vam et ti ren bu dev let da ha çok kabilele rin it ti fa kın dan oluş muş tu. Kral Samo’nun ölü mü nün ar dın dan asıl ilk Slav dev le ti bu gün Avus tur ya ve Slo ven ya’da bu lu nan 

Ül kenin nü fus yo ğun lu ğu ki lo met re ka re ba şı na 102 ki şi ci va rın da dır. Nü fu sun % 

51’i şe hir ler de ya şar. Ljubl ja na ve Ma ribor dı şın da ki önem li şe hir le ri Kranj, Cel je ve Ko per’dir. Et nik ba kım dan Slo ven ler % 83,1, Sırp lar % 2, Hır vat lar 1,8, Boş nak lar 1,1, di ğer le ri ise % 12 ora nında dır. Din olarak Ka to lik hı ris ti yan lar % 57,8 ile en bü yük top lu lu ğu oluş tu rur. Müs lümanların ora nı % 2,4, Or to doks hı ris ti yan la rın ora nı % 2,3’tür. Ay rı ca ül ke de hiç bir dine men sup ol ma dı ğı nı be lir ten le rin ora nı da olduk ça faz la dır. Slo ven ya’nın do ğal zengin lik le ri için de lin yit, kur şun, çin ko, cı va ve de mir gi bi yer al tı kay nak la rı nın ya nı sı ra or manlar ve hid ro elek trik ener ji de önem li pa ya sa hip tir. Slo ven ya da ğı lan Yu gos lav ya Fede ras yo nu için de sa na yi si en çok ge liş miş olan cum hu riyet ti. Mo bilya, kâğıt, teks til baş lı ca sa na yi kol la rı dır. Özel lik le de mir çe lik ve me ta lür ji sa na yii ile kim ya sa nayii kol la rı ol duk ça ile ri du rum da dır. Ül kenin do ğu ke si min de ova lar da yo ğun la şan ta rım sal fa ali yet ler de pa ta tes, buğ day, mı sır ve üzüm üre ti mi yay gın dır. Ma ri bor çev re sin de üzüm bağ la rı nın yo ğun lu ğundan do la yı şa rap sa na yii ge liş miş tir. Orman cı lık ve hay van cı lık da önem li bir ge lir kay na ğı dır.Slo ven ya’nın de niz le tek bağ lan tı sı olan Ko per Li ma nı ül ke nin dış ti caretinde önem li bir ye re sa hip tir. Al man ya, Hırvatistan, İtal ya, Fran sa ve Avus tur ya en çok ti ca ret ya pı lan ül ke ler dir. Tür ki ye ile ti ca

yük öl çü de üçün cü je olo jik za man da te şekkül eden Alp dağ la rı nın uzan tı larıdır. Alp sı ra dağ la rı (bu ke sim de ki ad la rıy la Julia n ve 
Ka ra wan ken Alp le ri) ül ke nin ku zey ve ku zeyba tı sın da en ge be li, yük sek, yer yer fay lar la ya rıl mış bir gö rü nüm ar ze der. Bu ke sim de ül ke nin en yük sek zir ve si olan Trig lav (2864
m.) yer alır. Ül ke nin do ğu ke sim le ri al çak Ma car ve Hır va tis tan ovaları nın ba tı da ki de va mı içi ne gir di ğin den düz ova ve pla to şek lin de dir. Slo ven ya’nın bü yük bö lü mü yaz la rı sı cak ve kış la rı soğu k olan ka ra sal ik li min et ki si al tın da dır. Özel lik le ku zey de Avus tur ya sı nı rı na ya kın dağ lık alan lar da kış lar çok so ğuk ve kar ya ğış lı ge çer. Ülkenin de ni ze açı lan gü ney ba tı ke si min de dar bir kı yı şe ri di bo yun ca kış la rın ılık, yaz la rın sı cak ve ku rak geç ti ği Ak de niz ik li mi gö rülür. Ül ke nin yak la şık % 57’si (11.691km°) or man lar la kap lı dır. Av ru pa’da Fin landiya ve İs veç’ten son ra yü zöl çü mü ne gö re orman ora nı en yük sek üçün cü ül ke dir. Sloven ya’nın ku zey, ba tı ve or ta ke sim le rin de yo ğun la şan bu or man lar ço ğun luk la ka raçam ve kök nar dan olu şur. Ad ri ya de ni zine kı yı sı ol ma sı na rağ men ül ke yü zöl çü mü nün bü yük bir bö lü mü Ka ra de niz’in hidrog ra fik hav za sı için de dir, su la rı nın bü yük kıs mını Ka ra de niz hav za sı na gönde rir. Tu na nehri nin kol la rı olan ve ba tı da Avus tur ya Alple ri’nden kay na ğı nı alan Sa va ve Drava ırmak la rı ül ke yi ku zey ba tıgü ney do ğu is ti kame tin de boy dan bo ya ge çe rek tarı m alanla rı nın su lan ma sın da önem li rol oynar.

Slovenya’nın başşehri Ljubljana’dan bir görünüş
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ma ça ğın da Slo ven di li ya vaş ya vaş şe hir alan la rın da da ko nu şul ma ya baş lan dı. Ay nı za man da Ka rin ti ya’da köy lü ya zar lar halk di li nin kul la nıl ma sı için bü yük ça ba lar sar fet ti. Bu na rağ men Al man ca, özel lik le şe hir ler de XIX. yüz yı lın or ta la rı na ka dar eği tim ve en te lek tü el di li ola rak kal dı. Ay nı dö nem de Ma ti ja ‡op ve Frenc Pre{eren’in ça ba la rıy la Slo ven ler’in di ğer Gü ney Slavlar’ın dan ay rı bir millî kim li ği oluş tu ve re form lar la Slo ven di li res mi yet ka zan dı. XIX. yüz yı lın son la rı na doğ ru Slo ven ler’in millî kim li ği ar tık şe kil len miş ti. Slo ven ler’e ait böl ge ler, Avus tur yaMa ca ris tan İm para tor lu ğu’nun oku ma yaz ma ora nı nın en yük sek ol du ğu böl ge ler ha li ne gel di. Bu na rağ men maddî sı kın tı lar yü zün den Sloven ya’dan Ame ri ka’ya, Avus tral ya’ya ve di ğer ül ke le re 18801914 yıl la rı ara sın da yüz bin ler ce in san göç et ti.Avus tur yaMa ca ris tan İm pa ra tor lu ğu için de ya şa yan Gü ney Slav halk la rı nın ortak dev let kur ma fik ri XIX. yüz yıl da or taya çık tı. Bu na gö re Avus tur yaMa ca ris tan İm pa ra tor lu ğu ve Os man lı Dev le ti’nin dağıl ma sı ha lin de Gü ney Slav mil let le ri birle şip ye ni or tak dev let ku ra cak lar dı. Di ğer ta raf tan Avus tur yaMa ca ris tan İm pa rator lu ğu’nun da ğıl ma ma sı du ru mun da, im pa ra tor luk için de Avus tur ya ve Ma caris tan’ın ya nın da Slo ven ler ve Hır vat lar’ın ya şa dı ğı böl ge ler Bos na Her sek ile bir le şip üçün cü un sur ola rak im pa ra tor luk ça tı sı al tın da bir Gü ney Slav dev le ti oluş tu ru lacak tı. Avus tur yaMa ca ris tan İm pa ra tor luğu’nun ve Os man lı Dev le ti’nin da ğıl ma sıyla bir lik te bu gün kü Slo ven ya, Hır va tis tan, Bos naHer sek, Ka ra dağ, Sır bis tan, Ko so va ve Ma ke don ya top rak la rın da Sırp, Hır vat ve Slo ven Kral lı ğı ad lı bir dev le tin ça tı sı al tın da bir leş ti. Bu dev le tin adı 3 Ekim 
1929’da Yu gos lav ya ola rak de ğiş ti ril di.II. Dün ya Sa va şı sı ra sın da Slo ven ya, Na  zi Al man ya sı ta ra fın dan iş gal edil di. Ba zı kü çük böl ge le ri ise İtal ya, Ma ca ris tan ve Hır va tis tan’ın kon tro lü ne gir di. Kök lü bir 

yüz yı la ka dar kullanılan Bo ho ri¸ al fa be si ne ka dar de vam ede cek tir.Bu gün kü Slo ven ya’nın top rak la rı hiç bir za man ta ma mıy la Os man lı hâki mi ye ti ne gir me di. Bu nun se bep le rin den bi ri bü yük ih ti mal le ül ke nin coğ rafî ya pı sı dır. Os manlı lar’a en ya kın Slo ven top rak la rı düz ve ve rim li ova lar ol sa da bu ova la rın he men ya nın da bü yük ve ge çit ver me yen dağ lar bu lun mak tay dı. Öte yan dan Os man lı lar’ın ana he de fi Or ta Av ru pa’da ki mer kez ler di ve asıl ha rekât yön le ri Ma ca ris tan’la bağlan tı lıy dı. Bu na kar şı lık Os man lı lar’ın Sloven ya böl ge si sı nır ol du ğu için sık ça bu top rak la ra gir dik le ri ve ça tış tık ları bi linmek te dir. XVI ve XVII. yüz yıl lar da Slo ven hal kı, sı nır da Os man lı lar’la sü rek li ça tış tı ğı için ye ni olu şan Slo ven aris tok ra si si Habsburg lar’ın nez din de bü yük önem ka zan dı. Slo ven hal kı nın bi lin cin de bu çatışma lar bü yük bir iz bı rak tı. Türk ke lime si halk için “iman sız düş man, diktatör, kan içici , yok eden, tah rip eden ki şi” de mek ti. Aynı za man da köy lü ler on la ra zul meden aristokrat la rı için “Türk hıristiyan la rı” tabiri ni kul lanmaktay dı. XVI. yüz yıl da Protes tan ya zarla rı Os man lı lar için çeşitli ifa de ler kul lan dı. Slo vence’ye İncil’in ilk tercü mesi ni ya pan Ju rij Dalmatin, Osmanlı lar’ı ağır ve aşa ğı la yı cı söz lerle ta nıtı yor du. Slo ven al fa be si nin mûci di Pri mož Tru ba ise ken di si ne he def ola rak Os manlı lar’ı hı ris ti yan laş tır ma yı seç ti. Bu tu tum yüz yıl lar ca sür dü ve et ki le ri bu güne ka dar ulaş tı. İs lâm hak kın da ilk olum lu yazı XIX. yüz yıl da ün lü şa ir Frenc Pre{eren ta ra fından ya zıl dı. Şa ir müs lü man la rı “mu ha medan ci” (SlavcaMuhammedîlerteriminin
eşanlamlısı) di ye anı yor du. XIX. yüz yıl da ya şa yan ve ken di ni bi li me ada yan An ton A{kerc de ya zı la rın da İs lâm hak kın da taraf sız ve ön yar gı sız bil gi ver di.Pro tes tan lar’dan ka lan en te lek tü el miras ve Habs burg lar’ın nez din de ka zan dı ğı önem le Slo ven hal kı bi raz da ha ra hat yaşa ya bil me imkânı na ka vuş tu. Ay dın lan

Ko ruş ka böl ge sin de Ka rin ti ya Prens li ği idi. Böl ge ye Frank lar’ın gel me siy le bir likte yüz yıl de vam eden ilk Slav dev le ti bağım sız lı ğı nı yi tir me di, IX. yüz yıl da Lju de vit Po savs ki’nin ayak lan ma sı na ka dar ya sal ola rak sür dü. Po savs ki’nin ayak lan ma sından son ra Frank lar bu prens li ği kal dı rıp ken di yö ne ti ci le ri ni ta yin et ti ler. Ay nı yüzyıl da Ma car lar’ın is tilâsı yer li Slav hal kı nı bir sü re ka pa lı bir top lum ha li ne ge tir di, Ba tı Slav gru bun da ki ka bi le ler ve mil letler le bağ la rı nı ta ma men ko par dı, böy le ce halk ara sın da hı ris ti yan laş ma ve ay rı bir et nik kim lik oluş ma ya baş la dı. Geç An tikçağ’da hı ris ti yan la rın sa yı sı çok ol mak la bir lik te VI. yüz yıl da ge len Slav ka bi le le ri ta ma men put pe rest ti. VII. yüz yıl da Salzburg ve Kla gen furt hı ris ti yan laş ma nın önem li bü yük mer kez le riy di. Slav lar’ı hıris ti yan laş tır mak ama cıy la IX. yüz yıl da Bi zans im pa ra to ru nun özel ola rak gö revlen dir di ği, pa pa dan ka bul gö ren Selânik li kar deş ler Ki ril ve Me to di us’un ya hut sonra sın da on la rın öğ ren ci le ri nin fa ali yet le ri bu ra da et ki li ol ma dı. Bu se bep le 1054’te Do ğu ve Ba tı ki li se le ri nin ay rıl ma sın dan son ra gü nü mü ze ka dar Slo ven ya ta mamen Ka to lik kal dı. Bü yük Kut sal Ro ma İm pa ra tor lu ğu’nun bö lün me siy le bü tün Slo ven ya Al man böl ge si için de kal dı. Dra va neh ri nin ku ze yin de olan bü tün Slav bölge si za man la Al man laş tı. Slo ven hal kı ise da ha zi ya de kır sal ve dağ lık yer le re çe kildi. Or ta çağ’da fe oda liz min ge liş me siy le Slo ven ya top rak la rın da Sti ri ya, Ka rin ti ya, Go ri zia, Kranj ska ve İs tra böl ge le ri or taya çık tı. Bü tün bu böl ge ler çe şit li Al man feo dal bey le ri ta ra fın dan yö ne til di. Şe hirler de yö ne ti ci ol sun tüc car ol sun bü tün halk Al man lar’dan oluş mak tay dı, köy ler de ise (serf=özgürköylü) çe şit li Slav leh çele rini ko nu şan in san lar ya şı yor du. Or ta çağ bo yun ca za man za man köy lü halk Al man bey le ri ne kar şı ayak la nı yor du. Bu ayak lanma lar bü yük çap ta ve ya uzun va de de bir de ği şik lik sağ la mı yor du.Asıl de ği şik lik ler XVI. yüz yıl da Protestan re for mu ve Os man lı lar’ın böl ge ye gelmesiy le bir lik te gö rül dü. X. yüz yı la ait Freising el yaz ma sı (SlovenceBri´inskirokopi-
si) Slo ven ce’nin ilk ya zı lı bel ge si ve bir Slav di li nin La tin al fa be siy le ya zıl mış ilk ör ne ği ol sa da sa de ce sem bo lik bir önem ta şı yordu. Pro tes tan re for muy la bir likte ki taplar ço ğun lu ğun ko nuş tuğu dil de (Sloven ce) ba sıl ma ya baş lan dı. Protes tanlığın propa gan da sı bir yüz yıl sürdü, XVII. yüz yıl da Ljubl ja na Ka to lik pis ko po su ta ra fın dan so  na er di ril di. An cak Protestan lar’ın fa ali yetle ri nin son bul ma sıy la bir lik te etkile ri XIX. 
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Zagreb2008,s.221-234;The Land Bet we en: 
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– —SMIRNOV, Vasily Dmitrieviç
(1846-1922)

RusTürkologu.˜ ™

As tar han’da doğ du. Ba ba sı Or to doks din ada mı ol du ğu için kü çük yaş tan itiba ren dinî eği tim al ma ya baş la dı. Astar han ve Perm’de ki ilâhi yat li se le rin de oku duk tan son ra 1865’te Pe ters burg İlâhi yat Aka de mi si’ne gir di. Ora dan Peters burg Üni ver si te si Do ğu Dil le ri Fa külte si’ne geç ti. 1871’de fa kül te nin Arap, Fars ve Türk dil le ri bö lüm le rin den me zun ol du. Rus ya üze rin de ki Ta tar bo yun duruğu nun es ki Rus ça me tin ler de bı rak tı ğı iz le ri ko nu alan bi tir me te ziy le dik kat çekti. 1873’te Ku çi bey Göm yurd jins-
kiy i dru gie osmanski e pi sa te li XVII 
ve ka o priçinah upad ka Tur çii (Gö ri celi 

Ko çi Bey ve di ğer XVII. yüz yıl Os man lı ya zar
la rı na gö re Türkiye’ nin çö kü şü) ad lı tez le yük sek li sansını tamam la dı. Ar dın dan ay nı fakül te de do çent ola rak ça lış ma ya baş la dı. 1875’te Türk çe bil gi si ni ge liş tirmek, kü tüp ha ne ler de ça lış ma yap mak ve ba zı edebî eser le ri in ce le mek ama cıy la Tür ki ye’ye ilk se ya ha ti ni yap tı. Da ha son
ra Vest nik Ev ro pı der gi sin de “İz po ezd ki vrem ya Kons tan ti no pol le tom 1875” adıyla Türk me de ni ye ti, Türk okul la rı ve kütüp ha ne le ri hak kın da iki ma ka le ya yım la dı 
(sy.4[1876],s.527-566;sy.5[1876],s.
7-57). Bu ma ka le le ri Rus ba sının da ge niş yan kı bul du. Pe ter burg skie ve do mos ti 
(sy.215,06Temmuz1876;sy.244,04Eylül
1876), No voe vrem ya (sy.186,04Eylül

Bu iş çi le rin bü yük kıs mı müs lü man Boşnak lar’dan mey da na gel mek teydi. Ay rı ca Slo ven ya’ya Ko so va lı müs lü man Ar na vut lar ve Ma ke don ya lı Türk ler de göç et ti. 1991’de 29.361 olan müs lü man nüfu su 2002 sa yımın da % 2,4 ile 47.488’e yük sel di. Bu günkü müs lü man la rın sa yı sı ba zı kay nak la ra gö re 60.000’i geç miş tir. Müs lü man sa yısı Bos naHer sek’ten ve Ko so va’ dan ge len göç men ler den do la yı gi de rek art mak ta dır. Ge len göç men ler se be biyle Slo ven ya, Avru pa Bir li ği’nde göç alma ora nı en yük sek olan ül ke ler ara sın da yer al mak tadır.Slo ven ya’nın önem li ba zı şe hir le rin de 
(Ljubljana,Maribor,Kopervb.) mes cid ler bu lun mak ta dır. Mes cid ler va sı ta sıy la Saray bos na mer kez li İs lâm Bir li ği müs lü man kim li ği ni ko ru mak ta ve ya şat mak ta dır. İslâm Bir li ği ça tı sı al tın da bü tün Slo ven ya için müf tü lük ku ru mu bu lun mak ta dır. Din ders le ri, va az lar ve hut be ler ye ri ne ve za ma nı na gö re ce ma atin ana di lin de 
(Boşnakça, Arnavutça) ya pıl mak ta dır. 
1969’dan be ri İs lâm Bir li ği baş şe hir olan Ljubl ja na’da ca mi ve İs lâ mî mer ke zin in şası için ça ba sar fet tiy se de şe hir de müs lüman la rın sa yı sı nın de vam lı art ma sı na rağmen dev let ma kam la rı çe şit li se bep ler le her de fa sın da baş vu ru yu red det ti. Ni ha yet 
2013’te ca mi in şa sı ve İs lâ mî mer kez için onay ve ril di. Slo ven ya’da İs lâ mî eği tim veren okul ve ku rum bulunmamaktadır. Ba  zı Slo ven genç le ri Zag reb ve ya Bos na’da ki med re se ler de eği tim ala bil mek te dir. Es ki Yu gos lav ya coğ raf ya sın dan ge len bü tün göç men le re ge nel bir ön yar gı lı ba kış, Osman lı lar hak kın da olu şan kö tü imaj dan ve son za man lar da dün ya da olup bi ten te rör olay la rın dan bes len mek te, Slo ven ya’da İslâm ve müs lü man lar hak kın da olum suz bir tu tum ser gi len mek te dir. Ta rih bo yunca Slo ven ya coğ raf ya sı nın müs lü man lar la özel iliş ki ler kur ma dı ğı gö rü lür. Do la yı sıy la bu kü çük ül ke de şar ki yat bi lim le ri ge nel de za yıf tır. Türk çe, Arap ça ve Fars ça öğ renmek is te yen ler es ki Yu gos lav ya’nın di ğer cum hu ri yet le ri ne (Hırvatistan,Bosna-Her-
sek) ve ya Vi ya na’ya git mek te dir. Slo ven ya coğ raf ya sın da Os man lı lar’la il gi li ça lış ma lar Ljubl ja na Üni ver si te si’nde ya pıl mak ta dır.
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ya pı ya sa hip olan ko mü nist le rin Par ti zan Öz gür lük Cep he si di ğer Yu gos lav Par tizan la rı’yla bir lik te Al man lar’ı ko va rak zafe ri ka zan dı. II. Dün ya Sa va şı’nın ar dın dan Slo ven ya’nın bu gün de hâlâ ge çer li olan sı nır la rı şe kil len di. Slo ven ya bu sı nır la rıy la Yu gos lav ya De mok ra tik Cum hu ri ye ti içinde kal ma ya de vam et ti. 1989’da ko müniz min çö kü şüy le 1990’da tek par ti li sistem den çok par ti li sis te me ge çil di. Ara lık 
1990’da ya pı lan re fe ran dum da Slo ven ya hal kı % 88 oy la ba ğım sız lı ğı seç ti, 25 Ha ziran 1991 ta ri hin de res men ba ğım sız lı ğı nı ilân et ti. İki gün son ra Yu gos lav ya Halk Or du su ba ğım sız lı ğı en gel le mek ama cıy la so kak la ra çık tı. On gün sü ren sa vaş diğer Yu gos lav ya dev let le ri ne ben zer şe kilde bü yük ha sa ra yol aç ma dı. 7 Tem muz 
1991’de im za la nan Bri ju ni Ant laş ma sı’yla sa vaş dur du rul du, ka lan son as ker ler de Slo ven ya’yı ter ket ti. Ül ke 15 Ocak 1992’de Av ru pa Bir li ği ta ra fın dan res men ta nın dı. 
22 Ma yıs’ta Bir leş miş Mil let ler üye li ği ne ka bul edil di. Slo ven ya, Yu gos lav ya za manın da oluş muş coğ rafî ha liy le 1 Ma yıs 
2004 ta ri hin de Av ru pa Bir li ği’ne ka tıl dı.

III.ÜLKEDEİSLÂMİYETİs lâm’ın ve müs lü man la rın ilk iz le ri Osman lı lar za ma nı na ait tir. 1912’de Avustur yaMa ca ris tan’da resmî din ilân edi len İs lâm, Slo ven ya’da da res men ge çer liy di. Yal nız Slo ven ya la ik bir dev let ol du ğun dan her han gi bir di ni resmî ola rak ta nı ma makta dır. İlk ca mi ler I. Dün ya Sa va şı’nda Avustur ya or du su na ka tı lan Boş nak lar ta ra fından in şa edil di. Bu ca mi ler şe hir ve bü yük yer le şim yer le rin den uzak olup za man la or ta dan kal dı rıl dı. II. Dün ya Sa va şı’nın ardın dan bü tün Yu gos lav ya’da oluş tu ru lan şart lar dan, özel lik le Slo ven ya’nın eko no mik ge liş me sin den do la yı bu ül ke ye di ğer Yugos lav cum hu ri yet le rin den, bil has sa BosnaHer sek’ten bü yük sa yı da iş çi göç et ti. 
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