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gören bir derviştir. Ağzında kötü bir söz duyan olmamıştır. Allah’a karşı  
yakınlığından ve itinasından dolayı ‘Dede’ lakabı verilmiştir. Dağın yarılması 
hadisesinden sonra vefat ettiği söylenir. Bosna’da yaptığımız bu çalışma da 
Gazi Hüsrev Bey kütüphanesinden ve Tarih Enstitüsü’nden çıkardığımız 
kaynaklar 11 gazete haberi ve bir kitap olmak üzere toplam 12 kaynaktır. 
Türk-Boşnak kaynaklarında bilgi bununla kısıtlı olup; Bosna’da onun anısına 
her yıl anma şenlikleri düzenlenir. Haziranın son haftasında gerçekleştirilen bu 
şenlikler on binlerce kişiye her yıl ev sahipliği yapmaktadır. Bu şenlik 
kapsamında ülkenin her tarafından, ellerinde Osmanlı’yı temsil eden 
sancaklar, başlarında feslerle çok sayıda kişi Prusats’a gelmektedir. Boşnaklar 
Ayvaz Dede’ye ve bu şenliklere öyle önem vermiştir ki, Ayvaz Dede 
Şenlikleri’ni küçük Hac olarak nitelendirirler. Çalışımızın amacı, hakkında 
ortaya çıkan yanlış görüşleri Ayvaz Dede’den ayırıp doğru olan Ayvaz Dede’yi 
bilimsel âleme tanıtmaktır. Bosna’ya bıraktığı milli ve manevi duyguların 
insanlar tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Yapılan röportajlarla, 
bölgede önemli bir insan olmasına rağmen, sadece etkinlik kapsamında 
tanınan bu büyük zatın bu çalışmayla Bosna’da ve Dünya’da daha iyi 
anlaşılmasını sağlamaktır. 
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ÖZET 
Bosna-Hersek'in Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463 tarihinden 
fethedilmesinden itibaren 500 yıl boyunca Müslüman Türkler ve Boşnaklar 
arasında çok sıkı bir dil ve kültür etkileşimi olmuştur. İstanbul'a giderek 
Arapça, Farsça ve Türkçe öğrenen aydınlar arasından Osmanlı Türkçesi'yle  
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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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