
 

 

 

 

OSMANLI DÖNEMİNDE BOSNA-HERSEK'TE 

FARSÇA ESER VEREN ŞAİR ve YAZARLAR 

 

         Hasan ÇİFTÇİ
*
 

Özet: Bu bildiride, Osmanlı döneminde Bosna-Hersek'te Fars dili ve edebiyatına ve bu 

yörede yetişerek Farsça yazan şair ve yazarlara işaret edilmeye çalışılacaktır.  

Fars dili ve edebiyatının Balkanlara ve Bosna-Hersek’te yayılması, İslâm’ın yöreye git-

mesiyle eş zamanlı olmuştur. Gerçek anlamda İslâm dininin ve Müslüman halkların kültür ve 

edebiyatlarının Bosna-Hersek'e yerleşerek gelişmesi de Osmanlının XV. ve XVI. yüzyıllarda 

bölgeye hâkimiyetinden ve kurumsallaşmaya yönelik ciddi faaliyetlerinden sonra başlamıştır. 

Dolayısıyla Osmanlı bu bölgeye giderken zamanla Anadolu’da şekillenen İslâm kültür ve 

edebiyatını kendisiyle birlikte götürdü. Farsça da bu kültür ve edebiyatın asıl unsurlarından 

biriydi.   

Bu sebeple Bosna-Hersek'te Türkçe ve Arapça gibi, Farsça şiir söyleyen ve kitap yazan 

şair ve yazarlar da ortaya çıkmaya başladı ve sonraki yüzyıllarda artarak devam etti.  

Bu kültürel sürecin sebep ve sonuçlarını şöyle özetlemek yerinde olacaktır:  

Osmanlı bölgeye gider gitmez, XV. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Balkanlar’da ve 

bilhassa Saraybosna, Tuzla, Zenica, Banya Luka, Gorazde vb. kentlerde çok sayıda cami, mes-

cit, medrese, kütüphane inşa etti. Bu ibadet ve eğitim kurumları, Farsça da dâhil İslam milletle-

rinin dilleri ve kültürlerinin yöreye yayılmasında etkin rol oynadı. 

Öyle anlaşılıyor ki Osmanlı hükümeti ve Bosna-Hersek’in yerel yöneticileri ile tasavvuf 

tarikatları arasında da sıkı ilişkiler vardı. Bu sebeple aynı dönemlerde bölgeye yayılan sûfî tari-

katları, tekkeleri, özellikle mevlevîhaneler ve bu mekânlarda okutulan Mesnevî dersleri de Fars-

ça'nın Bosna-Hersek'te revaç bulmasına önemli katkı sağladı. Yanı sıra Farsça yazan tasavvuf 

büyüklerinden Ferîdüddîn Attâr, Mevlâna Celâleddîn, Abdurrahman Câmî vb. yazarların eserle-

ri öteden beri tasavvuf alanında çok ilgi görmüş ve bu da Farsça’nın Anadolu'ya ve Balkanlara 

yayılmasında etkili olmuştur.  

Ek olarak Firdevsî, Ömer Hayâm, Sa‘dî-ẹ Şîrâzî, Hâfız-ẹ Şîrâzî, Sâib-ẹ Tebrîzî vb. Farsça 

yazan İranlı büyük Müslüman şairler, Bosna-Hersek de dâhil olmak üzere Osmanlı toplumunda 
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ve özellikle de entelektüel çevrelerde daima ilgi odağı olmuş ve hatta bazısının eserleri okullar-

da (medreselerde) ders kitabı olarak okutulmuştur.  

Dolayısıyla Osmanlı'nın Balkanlara ve özellikle Bosna-Hersek'e hâkim olduğu dönemler-

de söz konusu gelişmeler, bu bölgelerde kendi yerel dilleriyle birlikte Arapça, Türkçe ve Farsça 

şiir söyleyen ve Farsça eser yazan nice edip ve bilginlerin yetişmesine yol açmıştır.  

Nitekim Mevlâna, Sa’dî ve Hâfız'ın Farsça eserlerine kıymetli şerhler yazan ve üç dili 

(Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi'ni) iyi bilen Bosnalı Ahmed Sûdî, Bülbülistan adlı Farsça 

eseriyle tanınan büyük şair Fevzî-yẹ Mostarî, Derviş Paşa Bayezidagiç ve daha nice şair ve ya-

zarlar söz konusu topraklarda yetişmiştir. 

Neticede denilebilir ki Osmanlı İmparatorluğunda olduğu gibi Balkanlarda da Farsça bil-

mek, toplumda bir tür seçkinlik sayılmış ve bu dil, genellikle resmî dil olan Türkçe ve ilim dili 

olan Arapça’nın yanında edebiyat dili işlevlini görmüştür. 

Bosna-Hersek kültürüne yerleşen şu atasözü,  oldukça dikkat çekicidir: “Cennette Arapça 

konuşurlar fakat cennete gitmek istiyorsan Farsça bilmen gerekir.” 

Bosna halkı dilinde hâlâ kullanılmakta olan Farsça-Türkçe bazı sözcükler de Farsçanın, 

bu yöre halkları kültüründeki tarihî izlerini göstermektedir 

Sonuç olarak Osmanlının beş asır gibi uzun bir süre hüküm sürdüğü bu yörenin tarihsel 

kültür ve edebiyatı bilimsel metotlarla gerektiği gibi incelenirse, Fars dili ve edebiyatının bu 

kültürel miras içinde ne kadar önemli bir yer tuttuğu daha iyi anlaşılır. 

Anahtar sözcükler: Farsça, Edebiyat, Şair, Osmanlı, Bosna-Hersek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POETS AND AUTHORS WHO WROTE THEIR LITERARY WORKS 

IN PERSIAN IN BOSNIA AND HERZEGOVINA UNDER OTTOMAN EMPIRE 

      ABSTRACT    

Abstract: In this paper, Persian philology and the poets and authors who grew up 

in Persian district and wrote in Persian, in Bosnia and Herzegovina during Ottoman au-

thority, will be touched upon. 

 Sprawling of Persian philology to the Balkans and Bosnia and Herzegovina and 

spread of Islam to the area were concurrent issues. The development of Islam and Mus-

lim people’s cultures and literatures by rooting in Bosnia and Herzegovina started after 

the Ottoman domination on the district in 15
th

 and 16
th

 centuries and after Ottomans’ 

serious activities in terms of institutionalisation. 

So Ottomans brought Islamic culture and literature, which took shape in Anato-

lia as the time went by, with them while going to that district. Persian language was one 

of the main elements of this culture and literature. 

That is why, like the poets writing in Turkish and Arabic, poets and authors who 

wrote books and told poems in Persian emerged in Bosnia and Herzegovina and in-

creased in number in the following centuries. 

It will be appropriate to summarize the causes and effects of this cultural process 

as such: 

As soon as the Ottomans reached the district, they built a great number of 

mosques, prayer rooms, madrasah and libraries in the Balkans and especially in Saraje-

vo, Tuzla, Zenica, Banya Luka, Gorazde, etc., as from the last quarter of 15
th

 century. 

These institutions of education and worship played an important role on the spread of 

Islamic languages and cultures, including Persian language. 

That is to say there was a close connection between Ottoman palace, the local 

administrators of Bosnia and Herzegovina and sufi sects. For this reason, sufi sects, 

dervish lodges, which spreaded all over the district simultaneously, especially lodges 

used by Mevlevi dervishes and Mesnevi courses studied in these places played an im-

portant role on interest in Persian language in Bosnia and Herzegovina. Besides, the 

works of the schoolmen; Ferîdüddîn Attâr, Mevlâna Celâleddîn, Abdurrahman Câmî, 

etc., who wrote in Persian, attracted a great deal of attention in the field of sufism and 

this was influential on the spread of Persian language to the Balkans and Anatolia. 



In addition, the great Muslim poets; Firdevsî, Ömer Hayâm, Sa‘dî-ẹ Şîrâzî, Hâfız-ẹ Şîrâzî, 

Sâib-ẹ Tebrîzî, etc., who wrote in Persian, were in the limelight of intellectual environment in 

Ottoman society, including Bosnia and Herzegovina, and some of their works were used as text 

books in schools (madrasah) as well. 

Thus, aforementioned developments during the years when Ottomans were dominant on 

the Balkans, especially on Bosnia and Herzegovina, helped men of Letters and scholars, who 

wrote works and told poems in their native languages and in Arabic, Turkish and Persian, to 

grow up. 

So, Bosnian Ahmed Sûdî, who wrote elucidations on the works, which were written in 

Persian, of Mevlâna, Sa’dî and Hâfız and who knew three languages (Arabic, Persian and Otto-

man Turkish) very well; the great poet Fevzi-yẹ Mostarî who is known with his Persian work 

Bülbülistan; Derviş Paşa Bayezidagiç and many poets and authors grew up in aforementioned 

lands. 

After all, it can be said that in the aforementioned land and in Ottoman world, knowing 

Persian considered a distinction in the society and this language, beside the official language 

Turkish and the education language Arabic, functioned as literary language. 

This Bosnian cultural proverb is very conspicuous; “They speak Arabic in Heaven, but 

you have to know Persian in order to go to Heaven”. 

The Persian-Turkish words, which have stil been used in Bosnian colloquial language 

show the historical traces of Persian on locals’ cultures. 

In conclusion, if the historical culture and Literature of this district, where Ottomans were 

dominant for five centuries, were to be analysed with scientific methods, the importance of Per-

sian philology on the cultural heritage will be clearly understood. 

Key words: Persian, Literary, Poet, Ottoman, Bosnia and Herzegovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giriş:  

Bu yazı İslâm'ın yayıldığı Osmanlı dönemi Bosna-Hersek'te oluşan Farsça edebiyat ve 

kültürle ilgilidir. Neredeyse beş asır gibi uzun bir zamana yayılan bu konu, hakkında kitaplar 

yazılacak kadar geniştir. Bu bildiri ise, konunun girişi veya özeti niteliğini taşımaktadır.   

Bilindiği gibi Osmanlı XV. yüzyıldan itibaren Balkanlar’da ve Bosna-Hersek'te hâkimi-

yet sağlamaya başladı; bölgede etkileri hâlâ devam eden siyasî, dinî ve kültürel bir takım köklü 

değişimler meydana getirdi ve bu arada kendi kültür dünyasına öteden beri yerleşmiş olan Fars 

dili ve edebiyatını da yarımadaya taşımış oldu.  

Başka bir ifadeyle Osmanlı, Anadolu'da İslâm ağırlıklı olarak şekillenen ve içinde Fars 

edebiyatı da yer alan düşünce ve kültür mozaiğini hâkim olduğu Balkanlar'a da yaymış oldu. 

Türklerin ve Balkanların Perslerle ilgisi:  

Bilindiği üzere Osmanlının asıl unsurunu oluşturan Türkler ve eski adıyla Turanlarla 

Farslar arasında, çok eski tarihlerden itibaren daima coğrafî, tarihî, ticari, dinî ve kültürel bağlar 

ve komşuluk ilişkileri mevcut olmuştur.  

Firdevsî'nin Şehname’sinde tasvir edildiği gibi, bu iki halk birbiriyle akrabalık kurmuş, 

bazen savaşmış, bazen de barış içinde yaşamıştır. 

İslâm'dan sonraki dönemlerde de Selçuklu örneğinde görüldüğü gibi, çeşitli sebeplerle 

Batıya doğru sürekli göç ve hareket halinde bulunan Türk kabileler, ilkin yolları üzerinde bulu-

nan Müslüman İranlılarla karşılaşarak Fars dili ve kültürüne aşinalık elde ettiler.  

Bu Türk kabilelerin bir kısmı İran'a yerleşirken, Batıya doğru yollarına devam edenler de 

İran dil ve kültürünü Anadolu'ya ve Batı'ya kadar taşıdılar. 

Perslerin ve Sâsânîlerin Anadolu ve Balkanlar’la ilişkileri de İslâm'dan çok öncesi dö-

nemlere dayanır. Nitekim Perslerin Balkanlar’a kadar gelip üç asır boyunca Anadolu'ya hâkim 

olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hâlâ arkeolojik eserlerde izlerine rastlanan Anadolu'daki Pers 

kültür ve düşüncesinin tarihi, 2500 yıllık bir maziye sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.
1
 

İlâve olarak Perslerin iktidarına son veren Makedonyalı İskender’in Doğu seferi, Endülüs 

İslâm devleti, Batıyla Doğu arasındaki haçlı seferleri ve VI. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar 

İpek yolunu kullanan İranlı, Çinli, Hintli ve Arap tüccarların ticari faaliyetleri gibi gelişmelerin, 

Doğuyla Batı arasındaki düşünsel ve kültürel etkileşimdeki rolleri göz ardı edilemez.
2
  

Selçuklu ve Osmanlının Farsça’ya ilgisi:  

Fakat İslâm nitelikli Fars dili ve kültürünün gerçek anlamda Anadolu'ya yayılması, 1071 

yılında Selçukluların yöreye hâkim olması ve Farsça yazan şair ve yazarların bölgeye akın et-

mesiyle birlikte başladı.  



Selçuklu sarayları ve kültür çevreleri, adeta Fars edebiyatı ve kültürü merkezleri konu-

mundaydı. Devletin konuşma dili Türkçe olmakla birlikte, divanların ve yazışmaların resmi dili 

asırlar boyu Selçuklularda tamamen ve Osmanlıda da ilk yüzyılın yarısına kadar Farsça idi.
3
 

XIII. yüzyılın başlarında Moğolların İran’a saldırmasıyla birlikte, Mevlâna ailesi gibi çok 

sayıda İranlı ünlü şair, yazar, sûfî ve ilim adamı can korkusundan, yalnız veya aileleriyle birlikte 

Anadolu’ya sığındı. Bu şair ve yazarlar da Anadolu’da Farsça değerli eserler kaleme aldılar.  

Nitekim o dönemde Anadolu’da en çok dikkat çeken ve edebî örnek olarak kabul gören 

Farsça eser, Firdevsî’nin Şehname’sidir. Sadece Anadolu Selçuklu sultanlarının (Keykubâd, 

Keyhusrev ve Keykâvûs) isimlerine dikkat edilirse, bunların esin kaynağı Şehnâme’nin kahra-

manları olduğu ve bu dönem ile Osmanlı döneminde fetihnâme, vakâyinâme, zafernâme, 

şehnâme gibi adlarla bu eserin örnek alındığı kolayca görülür.
4
     

Dolayısıyla Anadolu'da asırlarca resmî divan yazıları, mektuplar, ahlâk, tarih ve tasavvuf-

la ilgili eserler ve şiir divanları Farsça olarak yazıldı, eğitim ve vaaz da bu dille yapıldı.
5
 

Böyle bir siyasî ve kültürel ortamda kurulan Osmanlı devletinde de aynı gelenek bir za-

manlar devam etti ve Osmanlı tarafından Balkanlar’a ve Bosna-Hersek topraklarına da taşındı.
6
  

Şu hususa da işaret etmek icap eder: Selçuklu Sultanları gibi Osmanlı sultanları da genel-

de kendi siyasî ve askerî faaliyetlerini, Anadolu’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada 

zengin bir medeniyet ve kültür dili olan Farsça ile dünyaya yaymak istiyorlardı.  

Farsça yazan şair ve âlimleri de himaye eden bu sultanların büyük kısmı, Farsça şiir söy-

leme kabiliyeti ve zevkine sahipti
7
 ve tarihten gelen çok kültürlü ve çok dinli toplumsal yapıya 

genel anlamda hoşgörüyle bakardı.   

Fars dili ve edebiyatının Bosna-Hersek’e yayılması:  

Her halükarda Balkanlar’a ve özellikle Bosna-Hersek'e İslâm’ın ve Müslüman halkların 

inanç, kültür ve edebiyatlarının yayılması, XV. (IX.) yüzyılın ikinci yarısında Osmanlının böl-

geye hâkimiyeti ve kurumsallaşmaya yönelik ciddi faaliyetlerinden sonra başlamış ve etkileri 

günümüze kadar devam etmiştir.    

Zira Osmanlı bölgeye gider gitmez, Bulgaristan diye bilinen topraklarda ve bilhassa Bos-

na-Hersek'in Saraybosna, Tuzla, Zenica, Banya Luka, Gorazde, Foça, Mostar vb. kentlerde çok 

sayıda cami, tekke ve okul (medrese) inşa etti.  

Bu siyasal ve yapısal gelişmelerle birlikte hem Bosna-Hersek halkı kısa sürede İslâm di-

nini benimseyerek Osmanlı medeniyetine alıştı, hem Fars kültürüne aşina Müslüman kitlelerin 

Anadolu'dan gelip adı geçen şehirlere yerleşmesi hızlandı.
8
  

Bosna-Hersek’e özel ilgi duyan Osmanlı sultanları ve yörenin üst düzey bürokratları da 

daha önce işaret edildiği gibi Farsça’ya çok önem veriyorlardı. 



Örneğin Bosna’yı fetheden ve sarayında İranlı birçok şair ve yazara yer veren Fatih Sul-

tan Mehmed, mektuplarını Farsça yazardı. Sarayında yirmiden fazla İranlı şair bulunana Yavuz 

Sultan Selim ve oğlu Sultan Süleyman Farsça şiir söylerdi.
9
   

Yine örnek olarak bu yöreden (Kosova: Novo Brdo’dan) kabiliyetli bir devlet adamı ve 

kuvvetli bir şair ve edip olan Osmanlı baş veziri (veziriazam) Mahmud Paşa (ö. 1474), şark 

edebiyat ve kültürünün Balkanlar da dâhil, Osmanlı topraklarında yayılmasını sağlayan en 

önemli şahsiyetlerden biriydi.  

Bu bürokrat, üç dilde (Farsça, Türkçe ve Arapça) şiir söyler ve nesir yazardı.
10

 

Aynı bölgeden olan Sokulu Hüsrev Paşa (ö. 1632) da Farsça şiir söyleme kabiliyetine sa-

hip baş vezirlerinden biriydi.
11

 

Osmanlı sultanları, vezirleri, sancakbeyleri tarafından tamamı XVI. yüzyılda inşa edilmiş 

Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Camii (1530) ve Ali Paşa Camii (1561), Foça'da Alaca Cami 

(1550), Banya Luka'da Ferhad Paşa Camii (1579), yine Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Medre-

sesi (1537), Travnik'te Süleymaniye Camii gibi ünlü şaheserler örnek olarak gösterilebilir.
12

  

Özellikle cami, medrese, kütüphane, tekke ve sıbyan mektebinden oluşan ve her bölümü 

farklı tarihlerde tamamlanan Gazi Hüsrev Bey Külliyesi, asırlarca din, kültür ve edebiyata hiz-

met etmekle ünlenmiştir.
13

  

Örneğin bu külliyenin kütüphanesinde yer alan Farsça 5000'den fazla eser arsında, Hâfız 

divanının 60, Attâr'ın Pendnâme'sinin 40, Câmî'nin Bahâristan'nın 10'dan fazla değişik elyaz-

malarının bulunması, yörede Farsça edebiyat ve kültüre karşı oluşan ilginin yoğunluğunu gös-

termektedir.
14

 

1658 (1071) yılında bölgeyi gezen Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye göre, o yıllarda Sa-

raybosna civarında 170 cami ve mescit bulunuyordu. Bunların 77'sinde Cuma namazı kılınırdı. 

Sekiz yerde Dârü'-kurrâ, on yerde Dârü'l-hadis, seksen yerde de mektep vardı.
15

  

Resmî kayıtlara göre Osmanlının bölgeye hâkimiyetinin sonlarına doğru, sadece Bosna-

Hersek'te 917 mektep, 43 medrese, 28 Rüşdiye vardı.
16

  

Bazı araştırmalara göre de 1878 yılından (Avusturya-Macaristan denetiminden) önce 

Bosna-Hersek'te ibtidâî ve rüştiye okullarında Farsça gramer dersi yanında, Sa’dî'nin Gülistan'ı, 

Câmî'nin Bahâristân'ı, Hâfız'ın Divanı ve Mevlâna'nın Mesnevî'si de okutulurdu.  

Yanı sıra Sarayo'daki Kâdı Hüsrev ve Atmeydanı medreseleri, Travnik, Mostar, Banya 

Luka, Zenica, Fojnika ve Visoco, Congic, Skoplije medreselerinde Farsça da öğretiliyordu.
17

  

İleride de işaret edileceği gibi tekkelerde ve bazı camilerde bile Mesnevî’nin Farsça oriji-

nal metni okutularak şerh edilirdi.   

 

 



Bosna-Hersek’te Farsça’nın yayılmasında tekkelerin rolü:  

Bosna-Hersek'te hatta Balkanların diğer bölgelerinde Farsçanın yayılmasını sağlayan di-

ğer önemli bir unsur da Kâdirî, Nakşî, Mevlevî, Halvetî vb. tarikatlara ait sûfî tekkeleri, mev-

levîhaneler ve buralarda özellikle okutulan Mevlâna'nın Mesnevî'si ve diğer sûfî şairlerin Farsça 

eserleri olmuştur. 

Bu sebeple zamanla Balkanlarda Türkçe ve Farsça zengin bir tekke edebiyatı oluştu  

Çünkü Fatih Sultan Mehmet de dâhil olmak üzere (kendisinin Halvetî tarikatına mensup 

olduğu kaydedilir), ilk dönem Osmanlı siyasî ve askerî şahsiyetlerinin çoğu ya Halvetî ya da 

Mevlevî tarikatına mensuptu. Bu şahsiyetler, fethedilen yörelerde tasavvuf aracılığıyla, İslâm'ın 

yayılması ve böylece imparatorluk dâhilinde birlik ve bütünlüğün sağlanması daha kolay olaca-

ğını düşünüyorlardı.  

Dolayısıyla saray ile tekke arasında sıkı ilişkiler mevcut olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Bu sebeple Bosna-Hersek de dâhil, fethedilen her bir şehir veya beldede hemen tekke ve 

zaviyeler inşa edilirdi.
18

  

Örneğin Sarayevo şehrinin kurucusu İsa Bey İshakoviç tarafından XV. yüzyılda (vakfiye 

kaydına göre 1469 yılında) yolcular ve tacirler için yaptırılan kervansarayda bir tekkeye de yer 

vermiştir. Bu tekke, Bosna'da en meşhur mevlevihânelerden biri sayılmıştır.
19

 

Evliya Çelebî'nin verdiği ayrıntılara bakılırsa, devrin şartlarına göre bu tekke muazzam 

bir ibadet ve kültür merkezi sayılırdı. "Malakça nehri kenarında, cennet bağlı gibi, bir yerde 

olup, semâhane ve meydanlı, 70,  80 fukara odalı, mutrıban mahfeli, yemek yeri olan bir 

Celâleddin Rûmî tekkesidir…"
20

 

Daha önce işaret edildiği gibi, Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilere göre (1658 yılında), Sa-

raybosna (ve çevresinde 47 derviş tekkesi vardı.
21

  

Bosna-Hersek’te Farsça’nın yayılmasında Mesnevî’nin rolü:  

Mevlâna ve Mesnevî’si, Farsça’nın bölgeye yayılmasında belki de en önemli unsur sayı-

lır. Dolayısıyla bu husus üzerinde bir nebze durmak icap eder. 

Kayıtlara göre, yörede bir hayli yaygın olan Mevlevî tekkelerinde zorunlu olarak Mesnevî 

dersleri düzenlenirdi ve bu eseri Farsça orijinalinden okuyup dinleyiciler için şerh eden birer 

mesnevîhân da bulunurdu. 

Farsça şiirleri de günümüze gelen Tevekkülî Dede (XVII.yüzyılın ilk yarısı)'nin Bosna'da 

ilk mesnevîhân olduğu kaydedilse de
22

 ondan önce de yaşamış mesnevihânlar vardı.  

Meselâ XVI. yüzyılda yaşamış olan ve İbn Arabî ile Mevlâna'ya özel ilgi duyan ve Mes-

nevî yorumcusu (Şârih-ẹ Mesnevî) lakabını alan Bosnalı Siyâhî Mustafa da onlardan biriydi.
23

 

Muhammed Emin İsaviç örneğinde görüldüğü gibi, tasavvufla ilgisi olmayan ve mükem-

mel Farsça bilen âlimlerden bazısı da bu topraklarda Mesnevî'yi okutup şerh etmiştir. Nitekim 



İsaviç vefat ettiği sırada (1816) Bosna'da şu söz bir özdeyiş haline gelmişti: "Vefât yâft ‘İsevî, 

temâm şod Mesnevî" (Vefat etti İsevî, bitti Mesnevî!).
24

  

Mesnevi okuma geleneği Sarayo dışında, Mostar, Livno, Travnik, Visoko vb. şehirlerde 

bulunan tekke ve mevlevîhanelerde de yaygındı.  

Tekkelerin dışındaki bazı kurumlarda da Mesnevî dersleri verilirdi.  

Meselâ Derviş Paşa’nın Mostar’daki vakıfnamesinin esaslarına göre, medrese hocası 

(müderris) haftanın dört gününde Mostar’da isimleri zikredilen dört camide Mesnevî okutmak 

zorundaydı. Vakıfnamede Mesnevî okutma adabı bile belirlenmişti. Müderris, Kur’ân’dan bir 

ayet okuduktan sonra, Hz. Peygamberden dersle ilgili bir hadis nakletmeli ve ardından Mes-

nevî’yi okuyarak şerh etmeliydi.
25

    

Bir kayda göre, Mustafa Bey bin İbrahim de, 1641'de Livno şehrinde kurduğu Dârü'l-

hadîs'te görev yapacak öğretmenlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi, Mesnevî'yi de okutmalarını iste-

mişti.
26

  

Tarihî süreçte Bosna-Hersek, nice trajediler yaşamış olmasına rağmen, bazen sekteye uğ-

ramakla birlikte, Mesnevî okuma geleneği o günden zamanımıza kadar sürmüştür.
27

  

O halde söz konusu tekkeler, sadece tarikat ayinleri icra edilen mekânlar olarak algılan-

mamalı. Bu kurumlar kültür ve edebiyat açısından da birer öğrenim merkezi hükmündeydi. 

Osmanlı Türkçesi yanında Farsça şiir söyleyen, Farsça eser yazan yahut Mesnevî'yi ter-

cüme eden veya bu esere tamamen yahut kısmen şerh yazan Bosna-Hersek'in ünlü şair ve yazar-

larının çoğu bu tekke ve mevlevîhanelerden çıktığı söylenebilir.
28

 

Bosna-Hersek’te Farsça yazan şair ve yazarlar:  

Bazı araştırmalara göre, İslâm dini ve kültürü Bosna'da yayıldıktan sonra, bu bölgede ye-

tişen 400 kadar şairden her biri en azından sanatsal yeteneğini göstermek babından da olsa, mut-

laka Farsça bir iki beyit
29

 veya birkaç gazel, kaside ve kıta yahut Farsça divan veya Farsça men-

sur eserler kaleme almıştır. 

Bu şairler ve âlimlerin tamamını bu bildiride anmak imkân dâhilinde değildir. Ancak yu-

karıda işaret edilenlerin haricinde birkaç ünlü simaya ve eserlerine değinmekle yetineceğiz. 

Bunların bazısı yönetimde vezirlik, valilik, sancakbeyliği vs. önemli mevkilere de yükselmiştir.  

Ahemd Sûdî: Örneğin Hafız"ın Divanı, Sadî'nin Bostan ve Gülistan ile Mevlâna'nın 

Mesnevî'sine şerh yazan Ahemd Sûdî (ö. 1592), bölgenin meşhur âlimlerinden ve Fars şairleri-

nin ünlü yorumcularından biridir.
30

    

Derviş Paşa Bayezidagiç: 1592 yılında Mostar'da cami, kütüphane ve mevlevîhane 

(Dârü'l-Mesnevî)'den oluşan bir külliye yaptıran Derviş Paşa Bayezidagiç (ö. 1603), Sûdî'nin 

öğrencisiydi. Bosna'ya iki kez vali olan Bayezidagiç, kendi zamanında Bosnalı şair ve yazarla-

rın öncüsü sayılırdı.  



Bu zat, Türkçe ve Farsça birer divan
31

 yahut Türkçe ve Farsça gazellerden oluşan bir di-

van ve İran asıllı Beyânî'nin Seħânâme adlı Farsça eserinin Türkçe çevrisini geride bırakmıştır.  

Mesnevi gibi bir eser yazmayı düşündüğü fakat bir neticeye ulaşmadığı anlaşılmaktadır.
32

 

Habib Dede: Mesnevî tarzında şiir söyleyen ve Mesnevi-yẹ Saġîr adında bir manzum 

eser geride bırakan Habib Dede (ö. 1643) de iyi Farsça bilen mevlevî bir şair idi.
33

  

Muhyeddin el-Arâbî'nin eseri "el-Fusûs'un yorumcusu" (Şârihu'l-Fusûs) olarak ünlenen 

Bosnalı Abdullah Efendi (ö. 1644), genelde Arapça eserler yazmakla bilinse de Mesnevî'yi de 

kısmen şerh ettiği anlaşılmaktadır.
34

 

Mostarlı Şeyh Fevzî: Bosna'nın Farsça yazan en büyük şairi sayılan Fevzî (1747), Mev-

levî tarikatına mensuptu. İstanbul'da eğitim gördükten sonra memleketine döndü ve Derviş Ba-

yezidagiç'ın Mostar'da yaptırdığı mevlevîhânede mesnevî derslerini okutmaya başladı. Bu zat 

şöhretini, Sa’dî'nin Gülistan'ı ve Câmî'nin Bahâristân'ına benzer üslûpta kaleme aldığı pek kıy-

metli Bülbülistan adlı Farsça eserine borçludur. İran'a hiç gitmediği halde, eğitim görüp 

Mevlâna'nın eserlerini okuyarak mükemmel bir Farsça öğrenmişti.
35

  

Mustafa Ledünnî: Çeşitli saraylarda divan kâtipliği yapan ve Tahran'da İranlı ediplerle 

şiir atışmasında bulunabilecek kadar Farsça’ya hâkim olan Mustafa Ledünnî (ö. 1620), hem 

Mesnevî'ye şerh yazmış hem de Türkçe ve Farsça şiirler geride bırakmıştır.
36

 

Muhammed Muhteşim Efendi (ö. 1104/ 1692) adlı yazar da öğüt ve nasihatle ilgili bazı 

kitaplar yanında Mesnevî terimleriyle ilgili bir eser de kaleme almıştır.
37

 

Bu arada siyaset adamı ve sûfî şair Fâzıl Paşa Şerifoviç (ö. 1887)'i de anmak gerekir. 

Türkçe şiirlerden oluşan bir divanı mevcuttur. Aynı zamanda, geliri Mesnevi dersleri için kulla-

nılmak üzere bir vakıf da geride bırakmıştır.  

Mesnevî'yi şerh etmeye gayret gösteren ve bu vesileyle Farsça’yı okutan başka şeyhler, 

şairler ve âlimler de vardı.
38

 

Sabûhî: Yukarıda adı geçen Derviş Paşa'nın oğlu Mostarlı Ahmed Bey Sabûhî (ö. 1641) 

de, kayıtlara göre Farsça ve Türkçe şiir söylerdi. Hatta babasından daha üstün, zarif ve nükteci 

bir şair idi.
39

 

Rüştü: Bosnalı veya Mostarlı Rüştü (Kâzî Ahmet Mehâf olarak da bilinir, ö. 1699) de 

gayet yetenekli üstün sûfî bir şair idi. Vefat ettiği sırada İstanbul şairleri onun ölüm tarihini dü-

şürmek için adeta birbirleriyle yarışmıştı. Türkçe divanı ile birlikte kendisinden Farsça güzel 

gazeller de geride kalmıştır. Örfî-yẹ Şîrâzî'nin tesirinde kalan Rüştü'nün, bilhassa tarih düşür-

mede eşi az bulunan bir şair olduğu kaydedilir.
 40

  

Nergisî: Sarayolu Mehmed Nergisi (ö. 1635) de çeşitli Balkan şehirlerinde yıllarca kadı-

lık yapmış, vakanüvis sıfatıyla IV. Murad'la birlikte seferlere katılmıştı. Hamse sahibi olan Ner-



gisî'nin Nihâlistân adlı eserinin, aslında Gazzâlî'nin Farsça eseri Kimyâ-yẹ Saâdet'in serbest bir 

çevrisi olduğu belirtilir. Nergisî Farsça şiirler de geride bırakmıştır.
41

 

Tâlib: Türkçe ve Farsça çok sayıda şiir söyleyenlerden biri de Tâlib mahlasını kullanan 

Ahmed (ö. 1674) adlı şairdir.
42

 

Üç dilde (Arapça, Farsça, Türkçe) şiir söyleyen müselles şairler:  

İslâm kültürü ve edebiyatı, bölgede o kadar revaç bulmuştu ki, Arapça, Türkçe ve Fars-

ça’dan ibaret üç dilde ve hatta Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça gibi ana dilleriyle birlikte dört dilde 

şiir yazan edipler de yetişti. 

Örneğin daha önce adı geçen ve kuvvetli bir şair ve nesir yazarı olan Mahmud Paşa anı-

lan üç dilde şiir söylerdi.
43

  

Alim ve fıkıhçı Ahmed Efendi Yüsrî b. Mustafa (ö.1105)
44

 ve aslen Mostarlı olup çok 

sayıda Türkçe ve Farsça eser yazan ve İbrahim Dede (Şâhidî, ö. 1550)'nin Farsça-Türkçe Tuhfe 

adlı sözlüğüne bir şerh (Şerhu'ş-Şâhidiyye) yazan ve başka eserleri bulunan Hâtim mahlaslı 

Ahmet b. Osman Şuhdî (ö. 1754) de üç dilde şiir söyleyenlerdendi.
45

  

Bosna Akhisar'da doğan ve doğduğu yerde kadılık yapan, hukuk ve devlet düzeni ve daha 

birçok konuda (20 kadar) eserler yazan Hasan Kâfî (ö. 1616) de bu gruptandı.
46

 

Dört dili (Arapça, Farsça, Türkçe, Boşnakça) bilen âlim ve edipler: Örneğin Hüseyin 

Qâtır (ö. 1622), Bosnalı tarihçi Hüseyin Efendi (ö. 1644)
47

 ve Bosnalı Zekeriya b. Hüseyin 

Kâtır (ö.1662) dört dil bilen yazarlardandı.
48

 

İlk modern tarihçi ve aynı zamanda Boşnakça ve kısmen de Farsça şiir söyleyen Safvet 

Bey Başagic (ö. 1934) ve babası İbrahim Ethem Bey Baş Ağazade'yi de anmak gerekir.
49

  

İran'da neşredilen ve altıncı cildi Anadolu ve Balkanlar'daki Fars dili ve edebiyatına ayrı-

lan Dânẹşnâme-ẹ Edeb-ẹ Fârsî adlı ansiklopedik eserde (Bosnî o Herzegovîn maddesinde) 

Farsça şiir söyleyen veya eser yazan kırktan fazla şair, yazar ve mütercime yer verilmiştir. 

Bosna halkının Fars İslâm kültürüne bakışını yansıtan şu atasözü de oldukça dikkat çeki-

cidir: “Cennette Arapça konuşurlar fakat cennete gitmek istiyorsan Farsça bilmen gerekir.”
50

  

Bosna-Hersek dilinde hâlâ kullanılmakta olan aşağıdaki Farsça-Türkçe kelimeler de, bu 

dilin halk kültürü üzerinde hâlâ devam eden tarihî nüfuzunu göstermektedir: 

Farsça-Türkçe düşman (duşmen), nişân, pencere, dürbün (dûrbîn), namaz (nemâz), horoz 

(horûs), çeşme, şukufe (şẹkûfe: bahar), duvar (dîvâr), kilim (gilîm), sümbül (sunbol), pabuç 

(pâpûş), lâle, meze, taze (tâze) v.b. sözcükler de Farsça'nın bu yöre halkları kültürü üzerindeki 

etkisini göstermesi bakımından önemlidir.
51

 

Sonuç olarak; Selçuklu ve Osmanlı saraylarında ilgi gören Fars dili, edebiyatı ve kültürü 

Osmanlı tarafından Balkanlar’a taşınmış ve özellikle de hızla Müslümanlaşan Bosna-Hersek ve 

Arnavutluk gibi bölgelerde gelişmeye müsait bir ortam bulmuştur. 



Ne yazık ki Türkçede, sadece Farsça edebiyatla ilgili değil, bu yörede gelişen Eski Türk 

edebiyatı ve İslâm kültürü açısından da Balkanlar ve özellikle de Bosna-Hersek ve Arnavutluk 

hakkında yapılmış bilimsel araştırmalar neredeyse yok gibidir.  

Araştırmacıların bir an önce bu alanlara yönelmeleri gerektiğine inanıyorum. 

Saygılarımla…  
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