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ULUSLARASI SEMPOZYUM BOSNA HERSEK (ICB&H) 

‘İmparatorluklar Ekseninde Bosna Hersek’ 

 (Çevrimiçi ve Hibrit) 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 

Bosna Hersek 

27-28 Ekim, 2022 

 

SEMPOZYUM HAKKINDA 
 

Balkanların jeopolitik ve jeostratejik önemi, Balkanların çok uluslu yapısının beraberinde 

getirdiği sorunlar ve başka nedenler bu bölgeyi daima ilgi odağı haline getirmiş ve dışarıdan 

gelen saldırıların hedefi haline getirmiştir. Balkanlar, önlerine koydukları hedefler nedeniyle 

Osmanlı ve Habsburg Hanedanlıklarının da mutlaka sahip olmak istedikleri bir yer olmuştur. 

Nitekim Osmanlıların Batıya doğru ve Habsburgların da Doğuya doğru açılmaları her iki gücü ilk 

önce Balkanlarda karşı karşıya getirmiştir.  

Bundan sonraki yüzyıllarda Osmanlılarla Avusturyalıların savaşları ve rekabetleri 

yüzlerce yıl boyunca Macaristan’da ve Avusturya’nın içlerinde devam etmiştir. Ancak 

aralarındaki rekabet ve savaşlara rağmen ve onlarla birlikte aralarında ticaret diplomasi de 

oldukça yaygın ve canlı bir şekilde ilişkilerin bir parçasını oluşturmuştur.  

Osmanlıların özellikle gayrimüslim ülkelerde çok geç başlayan diplomatik temsil yani 

elçilik bulundurmalarına karşılık Avrupalılar yüzlerce yıl öncesinden Osmanlı Devleti’nin 

payitahtında daimi elçi bulundurmakla yetinmemişler, üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti’nin 

kendilerince önemli kentlerde konsolosluklar da açmışlardır. Bunlarla birlikte ticari 

Habsburgların gezginleri, tüccarları, istihbarat elemanları, değişik yerlerde açılan ticari 

temsilcilikler ve yine daha sonraları açtıkları okullar doğal olarak birer bilgi kaynağı olmuşlar ve 

bir bilgi-bilgilendirme ağı oluşturmuşlardır.  

Daha önceleri Balkanların değişik vilayetlerinde temsilcilikler bulundurmaya başlayan 

Avusturya, özellikle 1878 Berlin Antlaşması’nda Bosna-Hersek’i de ilhak ettikten sonra 

Balkanların kalan kısmını da bir an önce elde edecek adımlar atmıştır. Bu bağlamda 

Balkanlardaki konsolosluk, ticaret, eğitim ve askeri gibi çok yönlü varlığını mümkün olduğunca 

arttırmış ve bütün bu birimlerden aldığı bilgileri arşivlemiştir. Habsburgların bilgileri arşivleme 

hassasiyetleri de dikkate alındığında, Balkanlar hakkında da yüzlerce yıllık zengin bir arşive 

sahip oldukları görülecektir. 

Avusturya ve Almanya arşivlerinin Balkanlar hakkındaki bilgilerini-belgelerini birbiriyle 

kıyasladığında, Avusturya’nın açık ara önde olduğunu söylenebilir. Çünkü Avusturya buraları 
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kendi müstakbel toprakları gibi görmüş ve tarımdan ticarete, yer altı kaynaklarından yer üstü 

kaynaklarına, eğitimden askeriyeye, etnik aidiyetten dini aidiyete, kiliselerden camilere, 

okullardan kışlalara, kültürden sanata ve siyasetten medyaya kadar her şeyi kayıt altına 

almışlardır. 

Avusturya arşivleri  (Haus,-Hof- und Staatsarchiv)    sadece Bosna-Hersek için değil, 

bütün Balkanlar için de keşfedilmeyi, gün yüzüne çıkarılmayı ve değerlendirilmeyi bekleyen bir 

hazinedir. Öyle ki, bu arşivlerdeki bilgiler ve belgeler yakın tarihimizi yeniden yazdırmamızı 

gerekecek kadar önemlidir. 

Aynı zamanda Osmanlı Devlet arşivlerinde Bosna-Hersek’in tarihine ışık tutacak, hem 

Bosna-Hersek’li hem de Avrupalı tarihçilerin istifade edebileceği binlerde arşiv dokümanı 

bulunmaktadır. 

1463 yılında yani İstanbul’un fethinden 10 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 

Bosna Krallığı mağlup ederek Saraybosna’yı fethedilmiştir ve 20 yıl sonra da 1483 yılında ise 

Hersek Hanedanlığı Osmanlı’ya bağlanmıştır. Bosna-Hersek’in en kuzey batısında bugün 

Hırvatistan sınırında yer alan Bihaç şehri ise Saraybosna’nın fethinden 129 yıl sonra, 1592 

yılında gerçekleşmiştir.  

Bu kapsamda şehirleşme sürecinin en önemli göstergeleri olan cami, kütüphane, medrese, 

imarethane ve köprü gibi şehir hayatının mimari ve kültürel temel taşları sayılan eserlerin yapımı 

ve şehirleşmeye etkileri bu süreci bazılarıdır.  Osmanlı döneminde ise Bosna kökenli devlet 

adamı devşirme ile devlet hizmet ederken, diğer taraftan birçok düşünür ve ilim insanı Türkçe 

eserler vererek iki millet arasındaki kültür birlikteliğinin oluşmasını zemin hazırlamıştır. 

Bosna Hersek, Osmanlı hâkimiyeti öncesinde Doğu ve Batı Roma İmpatorlukları, 

sonrasında Osmanlı Devleti- Avusturya Krallığı, Macar Krallıkları ve Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu gibi çevresindeki krallık ve büyük güçlerin rekabet ettiği coğrafyada bulunmuştur. 

Bosna-Hersek, Osmanlı ve sonrası döneminde yüzyılları aşan Avusturya/Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu ile sınırdaşlığı, 400 yılı aşkın Osmanlı ve daha sonrasında 40 yıllık Habsburg 

hâkimiyeti dönemi iki imparatorluk arasındaki önemli askeri, ticari, kültürel ve siyasi mücadele 

alanın olmasına sebep olmuştur. 

Bu sempozyumun amaçlarından biri de, Bosna Hersek’in 1. Dünya Savaşı ile sona eren 

imparatorluklar dönemine kadar ki süreçte başta Osmanlı dönemi olmak üzere, Habsburg 

döneminin Bosna’nın gelişimindeki yerleri, iki imparatorluk arasındaki etkileşime katkıları ve 

mücadele alanları gibi iki ya da 3 boyutlu incelemeyi hedeflemektedir.  
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Sempozyum Konuları: 

  

1. Orta Çağ Bosna Krallığı  (…-1463) 

- Bosna Krallığı ve diğer ülkelerle ilişkiler 

- Bosna Krallığı Dönemi Ticaret 

- Bosna Krallığı Dönemi Dini  

- Bosna Krallığı İdari Yapı 

2. Osmanlı Hakimiyeti Dönemi (1463-1878) 

 

- Fetih Sonrası İskan Politikaları 

- Şehirleşme, Sosyal Hayat ve Kültürel Hayat 

- Bürokrası, Yönetim ve Hukuk 

- Osmanlı Millet Sistemi 

- Osmanlı Sanatı ve Mimari 

- Bir serhat bölgesi olarak Bosna Hersek 

- Osmanlı Dönemi Bosna İsyanları  

- Avusturya-Macaristan, Osmanlı Rekabetinde Bosna Hersek 

- Dil Politikası, Türkçenin Gelişmi ve Edebiyat 

- Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan Dönemi Türkçe Yayın 

- Türkçe-Boşnakça Dilinin Etkileşimi, Sözlükler, Alhamijado Edebiyatı 

3. Austro-Hungarian Period (1878-1918) 

      -     Berlin Antlaşması ve Bosnadaki Yansımaları, Direniş 

      -     Dil, EĞitim ve Kültür Politikaları 

      -     Bosna Hersek ve Uluslararası Hukuk 

      -     Habsburg Dönemi ve Bosna Milletini Oluşumu 

      -     Mimari ve Sosyal Hayat 

      -     Avrupalılaşma Süreci ve Bosna-Hersek’te Yenilikler 

      -     Avrupalılaşma Süreci ve Bosna-Hersek’te Yenilikler 

      -     Ekonomi, Ticaret ve AVrupayla Bütünleşme Süresi 

      -    Bosna’da Şehirleşme ve Modernleşme 

      -    Demografik Yapı ve Göçler, İskanlar 

      -    İlhak Süreci ve Yansımaları 

     -     Habsburgların Parçalanması ve Bosna Hersek 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER: 

 

Haziran 06, 2022 

Özet Gönderim Tarihi 
 

Temmuz  08, 2022 

Kabul Edilem Özetlerin İlanı 
 

Ağustos 19, 2022 

Tam Metinlerin Gönderimi 
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Ekim  02, 2022 

Kayıtların Alınması 
 

27-28, 2022 

Sempozyum Tarihi 

 

KAYIT VE SEMPOZYUM KATILIM BEDELİ 

Sempozyum kayıtları ve ödemeleri 2 Eylül tarihinden öne tamamlanmalıdır. Sempozyuma kayıt 

konaklama, ülke içi transfer, sempozyum materyallerinin  ve özet kitapçıklarının basımı, 

ikramlar, açılış resepsiyonu, sempozyum bildiri kitabının basımı, katılımcılara kargo ile gönderim 

bedeli gibi hizmetleri kapsamaktadır. 

1- Çevrimiçi Katılım Ücreti:  

Avrupa 75 AVRO, Bosna Hersek 150 KM ve Türkiye 1125 TL  

2- Çevrimdışı Katılım Ücreti: 

Avrupa 50 AVRO, Bosna Hersek 100 KM ve Türkiye 750 TL  

 

 

Kaydolduğunuzda ve konferans ücretini ödediğinizde, Organizasyon Komitesi size kaydınız için 

bir onay e-postası gönderecektir. 

 

 

KONAKLAMA VE ÜLKE İÇİ ULAŞIM 

Konaklama, ülke içi ulaşım, yemekler IUS tarafından karşılanacaktır. 

 

SEMPOZYUM YERİ: 

Sempozyum, Bosna Hersek’in başkentinde, Uluslarası Saraybosna Üniversitesinde 

gerçekleştirilecektir. 

 

IUS Kampüs: Hrasnička cesta 15, 71210 Sarajevo 

 

ÖZET GÖNDERİM KILAVUZU 

 Organizasyon komitesi, bildiri çağrısında belirtilen alanlarla yakından ilgili İngilizce 

dilinde yazılmış özetleri  kabul edecektir. 

 Özet 300 kelimeyi geçmemeli ve problemi, amaçları, araştırma yöntemlerini, sonuçları ve 

sonuçları açıkça belirtmelidir. 

 Lütfen yalnızca çevrimiçi başvuruların kabul edileceğini ve e-posta, faks veya posta 

yoluyla gönderilen tüm özetlerin dikkate alınmayacağını unutmayın. Bu nedenle 

katılımcıların Bildiri Özet Gönderme Formunu doldurmaları gerekmektedir. 

 Bildiri Özeti, kısa, açıklayısı olmalı, grafik ve tablo içermemelidir. 

 Özetler çevrimiçi gönderimden oluşturulacağı için yazarlara da özetlerini gözden 

geçirmeleri tavsiye edilir. Yazım, dil bilgisi veya verilerdeki herhangi bir hata, aksi 

takdirde çevrimiçi olarak veya basılı olarak görünecektir. 

 Bildiri özetlerini sunum için gönderen yazarların da Kayıt Formunu doldurarak 

konferansa kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

Özetin birden fazla yazarı varsa, her yazar konferansa kayıt yaptırmalıdır. 
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- Özet gönderimi için son tarih 06 Haziran 2022'dir. Konferans Komitesi özetleri gözden 

geçirecek ve yazarlara 08 Temmuz 2022'den önce bir bildirim e-postası gönderecektir.. 

- Komite sadece yukarıdaki şartları karşılayan özetleri kabul edecektir. Özet Gönderim 

Sistemi 01 Şubat 2022 tarihinde açılacaktır. 

 

BİLDİRİ SUNUMU VE GÖNDERİM KILAVUZU 

Sunumlar: 
 Sunumlar sadece İngilizce, Türkçe ve Boşnakça dillerinde olacaktır. 

 Her sunucunun konuşması için 15 dakikası olacak, ardından 10 dakikalık bir Soru-Cevap 

bölümü olacak. Sunucular sözlü sunumlar veya PowerPoint sunumları yapabilir. Zaman 

kısıtlamaları nedeniyle, sunucuların 25 dakikalık zaman dilimlerini aşmalarına izin 

verilmeyecektir. 

 Organizatörler sunumlarınız için video projektörü, dizüstü bilgisayar, mikrofonlar, 

işaretleyiciler vb. gibi tüm gerekli ekipmanı sağlayacaktır. Sunum yapan kişiler, bildirileri 

veya bildirilerinin kopyalarını dinleyicilere dağıtmaya kendileri karar verebilir. 

 Konferans programında herhangi bir gecikme yaşamamak için lütfen sunumunuzu USB 

flash bellek ile getiriniz ve sunum başlamadan önce moderatör ve teknisyen ile birlikte 

hazır hale getiriniz. 

 Bildirilerini online olarak sunmak isteyenler için ayrı oturumlar düzenlenecektir. 

 

Bildiri Gönderme Yönergeleri 

• Seçilen bildiriler konferanstan sonra yayımlanacağı için yazarların üslup ve 

formata uymaları rica olunur. 

• Bildiriler İngilizce, Türkçe ya da Boşnakça olmalı ve 6000 kelimeyi 

geçmemelidir. 

• Bildiriler, başlık, yazar, kurum veya kuruluş, özet, anahtar kelimeler ve makalenin 

ana metnini içermelidir. 

• Bildiriler özgün olmalı ve literatüre katkı sağlamalıdır. 

• Atıflar ve referanslar APA Style Manual ve Guide to Scholarly Publishing'e uygun 

olarak yapılmalıdır. 

• Bildiriler çift aralıklı olmalıdır (blok alıntılar için tek aralık kullanılır). Kenar 

boşlukları 2,5 cm veya her taraftan 1 cm olmalıdır. 

• Her paragrafın ilk satırı girintili olmalıdır. Blok alıntılar 2.5 cm girintili ve hem 

sağ hem de sol kenar boşlukları 1 cm olmalıdır. 

• Bildiri Microsoft Word formatında gönderilmelidir. 

• Bildiri metni, Times New Roman 12 punto ile çift aralıklı yazılmalıdır; tüm 

çizimler, şekiller ve tablolar metnin sonunda değil, uygun noktalara 

yerleştirilmiştir. 

• Bildiriler, ancak Yayın Kurulu üyeleri tarafından belirlenen şartları sağlamaları 

halinde kabul edilecektir. Yayınlanmaya uygun olup olmadıklarını veya bir 

revizyona ihtiyaç duyup duymadıklarını görmek için makalelerin kalitesini 

değerlendireceklerdir. 

• Daha önce sunulmuş veya yayınlanmış bildiriler kabul edilmeyecektir. 

Tamamlanan bildiriler 19 Eylül 2022'de teslim edilecektir. 
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KONFERANS BİLDİRİLERİ VE DERGİ 

Konferansta sunulan tüm bildiriler, konferans tutanaklarında yayınlanacaktır. Ancak, çift-kör 

hakem değerlendirmesinden sonra, yalnızca konferanstan seçilen makaleler Epiphany:Journal 

of Transdisipliner Studies'in Özel Sayısında yayınlanacaktır. 

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYELERİ 

 Prof. Dr. Emel Topcu 

 Prof. Dr. Muhidin Mulalić 

 Prof. Dr. Mehmed Hacisalihoğlu 

 Assoc. Prof. Aliye F. Mataraci, 

 Doç. Dr. Gülşen İstek 

 Doç. Dr. Emrah İstek  

 Dr. Sedat Bešlija 

 Dr. Bekir Tank 

 Mr. Yunus Dİlber 

 

BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ: 

 Prof. Dr. Emel Topçu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna ve Hersek 

 Prof. Dr. Muhidin Mulalic, Uluslararası Saraybosna Universitesi, Bosna ve Hersek 

 Prof. Dr. Mehmed Hacisalihoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye  

 Prof. Hasan Korkut, Marmara Üniversitesi, Türkiye 

 Prof. Tuba Büyükbeşe Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye  

 Assoc. Prof. Aliye F. Mataraci, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna ve Hersek 

 Doç. Dr. Gülşen İstek, Siirt Üniversitesi, Türkiye 

 Doç.Dr. Emrah İstek, Siirt Üniversitesi, Türkiye 

 Dr. Sedad Bešlija, Saraybosna Üniversitesi, Bosna ve Hersek 

 Dr. Bekir Tank, Viyana Üniversitesi, Avusturya 

 Assoc. Prof. Huseyin Yilmaz, George Mason Üniversitesi, ABD 

 Assoc. Prof. Mirsad Karic, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna ve Hersek 

 

SEMPOZYUM ORGANIZATÖRÜ: 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı tarafından 

kurulmuş ve 2004-2005 Akademik Yılında açılmıştır. Üniversite, Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi, İşletme ve Yönetim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve 

Hukuk Fakültesi'nden oluşmaktadır. IUS, dünyanın her yerinden öğrencilere açıktır ve eğitim ve 

iletişim dili İngilizce'dir. IUS'un vizyonu, kurucunun, akademik ve idari personelin ve 

öğrencilerin ortak çabalarıyla ulaşılan, uluslararası kabul görmüş bir yüksek öğretim ve araştırma 

kurumu ve aynı zamanda bir mükemmellik ve kalite merkezi olmaktır. IUS'un temel amacı, 

Balkanlar'da Doğu ve Batı arasındaki ilişkinin yanı sıra uluslararası yüksek öğretim kurumları ve 

araştırma merkezi arasındaki ilişkiyi yüksek kalitede sürdürmektir. Üniversitemizin öğrencileri 

kültürlerarası yetkinliğe sahip olacak ve sosyo-ekonomik kalkınma sürecinde lider olmak üzere 

yetiştirilecektir. IUS'un misyonu bilim, sanat ve teknolojideki bilgileri derinleştirmek ve 

genişletmek ve bunları toplum yararına uygulamak, insanları dünya görüşlü, paylaşmaya, 

değişmeye ve ilerlemeye istekli, bilgiyi dönüştürme yeteneğine sahip hem kendilerini hem de 

toplum için gerekli olan değeri yaşatacak insanlar yetiştirmektir.  
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SEMPOZYUM İŞBİRLİKÇİLERİ 

1- Balkan Araştırmaları Merkezi (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi-IUS) 

2- Balkan Analiz ve Araştırma Merkezi (BALANS-Saraybosna) 

3- Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü (Yıldız Teknik Üniversitesi) 

4- Siirt Üniversitesi 
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SEMPOZYUM SEKRETERYASI VE İRTİBAT: 

Sempozyum E-Posta Adresi:  icobh@ius.edu.ba 

 

mailto:%20icob&h@ius.edu.ba

