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yazan şairler çıkmış ve bu şairler divan meydana getirmişlerdir. Bu dönemde 
metinler Türkçe aslından okunup anlaşıldığı için çeviri çalışmalarına pek fazla 
rastlanmaz. Ancak Osmanlı Devleti'nin bölgeden çekilmeye başladığı 
19.yüzyıldan itibaren çeviri çalışmaları yapılmaya başlanmış ve bu çeviriler 
günümüzde de devam etmektedir. Tanzimat'tan itibaren başlayan bu çeviri 
çalışmalarını ilk olarak Çatica, Başagiça, Avde Karabegoviça gibi isimler 
Namık Kemal, Ziya Paşa,Tevfik Fikret, Muallim Naci gibi isimlerden çeviri 
yaparak başlatmışlardır. Bu tercüme çalışmalarının edebiyat edebiyat teorisi, 
edebi tenkit gibi açılardan Bosna edebiyatına katkıları olmuştur. Bu çalışmada 
Tanzimat'tan sonra Bosna'da yapılan edebi çeviriler tesbit edilip bu çevirilerin 
Bosna kültür ve edebiyatına katkıları incelenecektir. 
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ÖZET 

Hacı Hafız Muliç Efendi, 1915 yılında Saraybosna’da ulema bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya gelir.2011 yılında ise vefat eder.Hayatını ilme ve talebe 
yetiştirmeye adamıştır.Hacı Hafız Efendi Bosna için çok büyük değer taşıyan 
bir evliyadır.Yaptığı bini aşkın hutbeleriyle Bosna’nın savaş döneminde ve 
daha sonraki sıkıntılı dönemlerinde dahi kararlı duruşundan,ideallerinden 
vazgeçmeyerek bu bölgenin manevi anlamda adeta yapı taşı olmuştur. 
Bütün evliyalar gibi Hacı Hafız Hazretleri de kerametlerini anlatmaktan 
çekinmiştir. Bu yüzden de Boşnak Edebiyatı Camiası ve Bosna Halkı 
tarafından pek tanınamamıştır.Hacı Muliç Efendi’nin Saraybosna’ya ilmi 
açıdan yaptığı en büyük yatırım Mevlana Hazretleri’nin Mesnevi’sini 
Farsça’dan-Boşnakça’ya çevirerek Mesnevi’yi Bosna’ya tanıtmıştır.Bizim bu 
çalışmadaki amacımız Hacı Muliç’in bilinmeyen batini-zahiri yönlerini ortaya 
koyarak Boşnak ve Türk kültürü arasında maddi-manevi değerler arası köprü  
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kurmak ve ortak bağlarımızı geliştirmektir. Çalışmamızın içeriği 1915-2011 
yılları arasında yaşayan bu önemli zatın kerametlerini ve bilinmeyen kişiliğini 
ortaya çıkarmak şeklindedir.Yapılan alan çalışması Hafız Efendi’nin talabesi 
olan 5 kişi ile röportajlı görüşme, 2 kitap tercümesi ve 1 seminer katılımıyla 
gerçekleştirilmektedir.Kaynak kişilerin görüşme esnasında bilgileri 
tutulmaktadır.Ayrıca görüşmelerin dışında Hacı Hafız Efendi’nin türbesi, 
onun adına yapılan cami ve Mujaga Vakfı gezilip bu yerlerden ortaya çıkan 
anlatılar ve görüntüler toplanmaktadır.  
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ÖZET 
Sezai Karakoç, has been one of the leading poets of the modern Turkish poetry 
since 1950. However, he is not only a poet with his intellectual identity but 
also the idea of resurrection has an important place in the history of the 
Turkish thought. Karakoç has an idea for every aspect of community life and 
he has developed the convention of civilization. Also he describes the nation as 
community of people with the same ideals. Every nation keeps its existence in 
a seasonal cycle, and sometimes lives in the winter and sometimes in the 
summer. According to him, the Turkish nation is a nation that has survived 
for a thousand year; Ottoman period refers to season of the summer of this 
nation. And if we take off the winter cover from nation, resurrection will take 
place and summer will come back again. 
 
Thus, In this study, Sezai Karakoç`s poem”summer” will be examined from 
the aspect of his nation understanding and symbolic language of poetry. 
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