
BOSNALI MEHMED PASA CAMii 

bi'nin yüksekliğine işaret ettiği ince mi
nare, Rus ordusu başkumandam Prens 
Alexander Dondukov tarafından Sofya'
nın diğer minareleriyle birlikte dinarnit
tenerek yıktırılmıştır. Sofya'nın eski fo
toğraflarında Mehmed Paşa Camii hey
betli orüinal yapısı ve kubbesiyle mina
resiz olarak görülür. Bugün dış cephe
leri taş ve tuğladan duvartarla kaplan
mış, kubbe kasnağında Bizans mimari
sini andıran dalgalı bir saçak hattı altı
na bir dizi pencere açılmıştır. Binaya ya
bancı bir görünüş veren ağırlık kuleleri, 
ağır tesirl i bir çan kulesi, yan cepheler
deki kemerler ve pencerelerle Sinan'ın 
eseri tanınmaz bir biçime sokulmuştur. 
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BOSNASARAY 
(bk. SARAYBOSNA). 

BOSNEVİ 
( ($,:-..:ı l ) 

Muhammed b. Musa el-Bosnev! 
(ö. 1046/1636 -37) 

Tefsir alimi. 
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Aslen Bosnalı olup ilim çevrelerinde "Al
lamek" lakabıyla tanınmıştır. Genç yaş
ta çok şeyler bildiği için kendisine bu la
kap verilmiştir. Gerek kendi ifadelerin
den gerekse Uşşakizade'nin verdiği bil
gilerden Saraybosna ·da (Sarajevo) dağ, 
duğu anlaşılmaktadır. Eski kaynaklarda 
ve bunlara dayanarak yazılan yeni eser
lerde doğum tarihine dair bir kayıt yok
tur. Ancak Şabanoviç doğum tarihinin 
1 003 ( 1595) yılı civa rı olduğunu tesbit 
etmiştir (KnjiZ.eunost muslimana BiH na 
orijentalnimJezicima, s. ı32-133). 

Bosnevi ilk öğreniminden sonra Saray
bosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'
ne devam ederek buradan mezun oldu. 
On yedi yaşında iken istanbul'a gitti ve 
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Silahtar Mustafa Paşa'nın tekkesine inti
sap etti. Sahn Medresesi müderrisi Sad
reddinzade Mehmed Emin Şirvani' den 
iki yıl ders okudu. Ganizade Mehmed Na
diri'nin derslerine devam etti. Daha son
ra kırk akçe dereceli bir medreseye mü
derris oldu. Ardından Hasanbeyzade Med
resesi'ne tayin edildi ( ı627). Burada 1 S 
Muharrem 1037'de (26 Eylül 1627) Bey
zavi tefsirinin Kehf sOresiyle ilgili kısmı
na haşiye yazmaya başladı. Mayıs 1630'
da Yıldırım Han Medresesi'ne geçti, an
cak Temmuz 1631 'de aziedildL Bu tarih
ten sonra 1042 ( 1632-33) yılına kadar 
nerede çalıştığı bilinmemektedir. Sek
kaki'nin MiftaJ:ıu1- cuJUm 'una COreani'
nin yazdığı şerh üzerine kaleme aldı

ğı haşiyesini bu arada tamamlamıştır. 
Ağustos 1632'de ise Üsküdar'daki Mih
rimah Sultan Medresesi'nde müderris
lik yapmaktaydı. Bundan kısa bir süre 
sonra Mart 1633'te. o devirde en yük
sek dereceli öğretim müesseseleri olan 
Sahn-ı Sernan medreselerinden birine 
müderris oldu. IV. Murad'ın Revan Se
feri münasebetiyle Fetih sOresine yaz
dığı tefsiri, kendisini Halep maliası ta
yin etmesi ümidiyle sultana takdim edil
mek üzere hazırladı. Silahtar Mustafa 
Paşa'nın da tavsiyesi üzerine 1044 ( 1634-
35) yılında Halep'e kadılkudat tayin edil
di. Burada kaldığı süre içinde Molla Ca
mi' nin el-Kafiye'ye yazdığı şerhi akut
tu ve bu şerh üzerine yazılmış haşiyele
ri takrir etti. Dersleri büyük ilgi gördü, 
şöhreti buradaki şairterin şiirleriyle ya
yıldı. Ancak bu görevi uzun sürmedi. Ro
matizma hastalığına tutulduğu için ye
rine bir vekil bırakarak Halep'ten ayrıl
dı. Üsküdar'a geldiğinde Mustafa Paşa'
nın emriyle R\]melihisarı ·nda i ka mete 
mecbur edildiğini öğrendi. Çünkü Mus
tafa Paşa Bosnevi'nin istanbul'a gelme
sini istemiyor, Halep'teki bazı uygunsuz 
durumları hükümdara anlatmasından 

endişe ediyordu. Bu sırada kadılık göre
vi uhdesinden alınmakla birlikte birkaç 
gün sonra istanbul kadılığına tayin edil
di. Ancak bu yeni görevine başlayama
dan vefat etti ve Rumelihisarı Kabrista
nı'na defnedildi. . 

Eserleri. Daha çok şerh ve haşiye tü
ründe eserler yazan Bosnevi'nin başlıca 
eserleri şunlardır: t. Jjaşiye cala Enva
ri't-tenzil ve esrari't-te'vil. Beyzavi'nin 
meşhur tefsirine yazdığı haşiyedir (Sü
leymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. ı49 !baş
tan En' am süresine kadar); Damad ibra~ 
him Paşa, m. 2ı7 IFatiha-En'am, Kehf, Ne
be' süreleri] ; Şehid Ali Paşa, nr. 235, 236/ 

ı IBakara-Maide,.A'raf, Fetih süreleri)) . 2. 
Tefsfru sureti'l-FatiJ:ıa ve'l-Ba~ara. Ta
mamı 37 varaktır. ilk varakları (2 •-6b ), 
müfessirin el-Hadi adıyla bilinen Fatiha 
tefsirini ihtiva etmektedir. Diğer varak
ları ise yetmiş altıncı ayetine kadar Sa
kara süresinin tefsirine dairdir (İÜ Ktp., 
AY, nr. 563). 3. el-Hadi. Fatiha sOresinin 
tefsirine dair bir risale olup mukaddi
mesinde Zemahşeri, Beyzavi ve Ebüssu
Od tefsirlerinden faydalanılarak yazıldı
ğı kaydedilmektedir (Süleymaniye Ktp., 
Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2096/ ı). 4. Şer

J:ıu (Haşiyetü) tefsfri sureti'l -Kehf. Bey
zavi tefsirinin Kehf sOresiyle ilgili bölü
müne yazdığı haşiyedir (Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, nr. 359 / 2). S. Tefsfru sureti'l
FetJ:ı (Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Ktp., 
nr. ı3ı8: Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, 
nr. ıo8/ 2, Şehid Ali Paşa, nr. 274/6) 6. 

EJ:ıadfşü 'l - erba cin (Süleymaniye Ktp., Na
fiz Paşa, nr. 150/ 1, vr. l b-4•). 7. Jjaşiye 

cala ŞerJ:ıi'l-Camf. ibnü'l-Hacib'in el-Ka
fiye adlı eserine Molla Cami'nin yazdığı 
şerhin haşiyesidir (İstanbul 13ı8 , aynı ma
hiyette bir haşiye olan el·Mu~arrem adlı 
eserin kenarında). 8. Haşiye c ala Şerhi'l
Miftc'lJ:ı. Sekkaki'nin MiftaJ:ıu'l- culum'u
na Seyyid Şerif COreani'nin yazdığı şerhin 
haşiyesidir (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Pa
şa, nr. 856: Carullah, nr. ı 789, ı797; Da
mad İbrahim Paşa, nr. 993: Fatih, nr. 4587). 
9. Şerhu 'ş-Şemsiyye. Necmeddin Ali b. 
Ömer el- Katibi'nin mantığa dair er-Risa
letü'ş-Şemsiyye'sinin şerhidir (Süleyma
niye Ktp., Laleli, nr. 2658, 2661: Hamidiye, 
nr. 8ı9; Fatih, nr. 3355; Şehid Ali Paşa, nr. 
l79ı ). tO. Hayatü'l -hayevan Tercümesi. 
Demiri'nin (ö. 808/ 1405) eserinin tercü
mesidir (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Pa
şa, nr. 1823) 
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