GAZ~~HÜSREV BEY'IN SARAYBOSNA'DAKI VAKIFLARI*
HATICE ORUÇ**

Saraybosna ~ehrinin kurulu~ u 15. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ na denk dü~er ve
kurulu~u da geli~imi de vak~ f eserleri vas~tas~~ile gerçekle~tirilmi~tir. Bosna
sanca~~n~ n ikinci sancak beyi olan ~shak Bey'in o~lu ~sa Bey, Saraybosna
~ehrinin kurulaca~~~yeri kendisi belirlemi~~ve burada bina etti~i zaviye, köprü, han, hamam gibi vak~f eserlerle ~ ehrin temellerini atm~~ t~r'. Kendisinden
sonra gelen sancak beyleri ayn~~yolda devam etmi~ler, hem bizzat sancak
beyleri hem yörenin zenginlerinin kurduklar~~yeni vak~flarla ~ehrin vak~flara
dayal~~iskeleti olu~maya ba~lam~~ t~r. Bu olu~ um burada bizim de ele alaca~~m~ z Hüsrev Bey vak~flar~~ile tamamlanm~~t~ r. Ya da Hamdija Kre§evljakovi,
Ciro Truhelka, Avdo SUeska gibi Bosnal~~tarihçilerin kabul ve tekrar ettikleri ifade ile Hüsrev Bey'in vak~f yoluyla gerçekle~tirdi~i imar faaliyetleri
"s~radan bir kasabay~~gerçek bir ~ehir haline getirmi~ tir"' ve Hüsrev Bey
zaman~~yine Bosnal~~tarihçi Behija Zlatar'~n belirtti~i gibi Saraybosna'n~n
"Alt~n Ça~~"d~r3.
Hüsrev Bey 1480 y~l~ nda Serez'de do~mu~ tur. Annesi II. Bayezid'in k~z~~
Selçuk Sultan, babas~~Ferhad Bey'dir. Ferhad Bey hakk~nda bilinenler mah* Bu çal~~ ma 7-8 Eylül 2007 tarihleri aras~ nda Marmara Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler
Fakültesi'nde düzenlenmi~~olan Birinci Iktisat Tarihi Kongresi'nde sunmu~~oldu~um tebligin yeniden
gözden geçirilmi~~ve geni~letilmi~~halidir.
••
Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi, Tarih Bölümü.
r ancak onun Saraybosna ile ilgili
I Isa Beg 1464-1470 y~llar~~aras~ nda Bosna sancak beyligi yapm~~t~
ndan
fethedildigi
1463'ten öncesine dataraf~
~n
Osmanl~lar
faaliyetleri daha önceki tarihlere ve Bosna'n
dtva Bame i Hercegoyanmaktad~ r. Bkz. Hazim abanoviC, «Postanak i razvoj Sarajeva», Radovi naturnog dr~
yazar, «Dvije najstarije
~~
Odjeljenje
istorijsko
filolo§kih
nauka,
knj.5,
Sarajevo
1960,
s.
83-84;
ayn
yine
II
vakufname u Bosni», Prilozi za orijentalni Filologiju i istonju jugoslovenskil~~naroda pod Turskom z~kdavinom,
(1951), Sarajevo, 1952, s. 5-38; Behija Zlatar, Zlatno Doba Sarajeva, Sarajevo 1996, s. 26, 29.
Ciro Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov iyot i njegovo doba", Glasnik Ze~naljskog Muzeja u Bos~d i
2

Hercegovini, XXIV, Sarajevo 1912, s. 92; Avdo SUeska, «Vakufski krediti u sarajevu prema podacima iz
44-45/
sid~ila sarajevskog kadije iz godine 973, 974 i 975 / 1564, 65 i 66», Prilozi za orijentalnu filologiju,
1994-95, Sarajevo 1996, s. 100.
na, Hüsrev Bey'in Bosna sancak bey3 Behija Zlatar, Saraybosna'n~ n tarihi geli~ imini ele ald~~~~kitab~
ligi döneminde söz konusu ~ehirde hayat~n her alan~nda ya~anan geli~ime binaen Zlatno Doba Sarajeva/
Saraybosna'n~n Alt~n Ça~~~ad~n~~vermi~ tir (Sarajevo 1996).
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duddur. Dubrovnik ar~ivi kaynaklar~na göre Bosna'n~n Hersek bölgesinde
bulunan Trebinye'nin knezi Radivoy, Ferhad Bey'in karde~idir4. Ferhad
Bey'in babas~n~n ad~~ise Hüsrev Bey'in vak~fnâmelerinde Abdulgaffur olarak
kaydedilmi~tir. Bu iki bilgi birle~tirildi~inde, Ferhad Bey'in Bosna'da Hersek bölgesinde ya~ayan yerli bir aileden geldi~i ve sonradan ~slâm'a geçti~i
anla~~lmaktad~r'. ibn Kemal'in Tradrih-i
Osman adl~~eserine göre "Engürinun serdân~"6 olan Ferhad Bey, Hüsrev Bey'in do~umu s~ras~nda Serez'de
sancak beyi görevinde idi7 ve 1486'da ise Adana civar~nda Menduldarla vukua gelen bir sava~ta hayat~n~~kaybetti°. Hüsrev Bey'in annesi Selçuk Sultan
ise 1508 y~l~nda vefat etmi~~ve istanbul'da babas~n~n camii (Bayezid Camii)
avlusunda daha önceden bizzat yapt~rm~~~oldu~u türbeye defnedilmi~tir9.
Hüsrev Bey, üç defa olmak üzere 1521 ile 1541 y~llar~~aras~nda Bosna
sancak beyli~i yapm~~t~r. Hüsrev Bey'in Bosna'daki ilk sancak beyli~i 15 Eylül 1521'den Haziran 1525'e kadar devam etmi~tir. Ocak 1526'dan 1534 ilkbaharma kadar ikinci defa ve May~s 1536'dan ölüm tarihi olan 18 Haziran
1541'e kadar üçüncü defa Bosna sancak beyi olmu~tur'°.
4 Ciro Truhelka,

Tursko-Slovenski Spomenici Dubrovalke Arhive, Sarajevo 1911, s. 176.
Truhelka, Dubrovnik ar~ivi kaptlanna dayanarak Ferhad Bey'in karde~i Radivoy'un Hum (Hersek) ya da Bosna'da ya~ad~~~n~~söylemekte ve kom~u ülkelerde ancak önemli ~ahsiyedere hediyeler gönderen Dubrovnildilerin Radivoy'a da hediyeler göndermi~~olmas~ndan Radivoy'un ve dolay~s~yla Ferhad
Bey'in Bosna Krall~k ailesinden gelen bir soya mensup olabilece~ini tahmin etmektedir. (Ciro Truhelka,
"Gazi Husrefbeg, njegov iivot i njegovo doba", 4)
6 ibn Kemal, Teldrfh-i
Os~ndn, VIII. Defter, has. Ahmet U~ur, Ankara 1997, s. 98.
7 M. Tayyib Okiç "Husrev Beg, Gazi", ~sldm Ansiklopedisi (MEB), c.5/1, ~stanbul 1977, s. 602. Diyinet
~sldm Ansiklopedisende "Gazi Husrev Bey" maddesi, yine M. Tayyib Okiç imzas~n~~ta~~maktad~r, yazar~n
ad~~geçen MEB ~slam Ansiklopedisrndeki "Husrev Beg, Gazi" maddesinden Mehmed ',gidi taraf~ndan
Tayyib Okiç ad~na haz~rlanm~~t~r (c. 13, ~stanbul 1996).
il~n Kemal, Te~d~ fh-i Al-i Osman, s. 99; Hadidi, Te~d~fh-i Al-i Osman, 1299-1523, has. Necdet Öztürk,
~stanbul 1991, s. 323.
9 M. Tayyib Okiç, "Husrev Beg, Gazi", s. 602; M. Ça~atay Uluçay, Padifahlann Kad~nlar~~ve K~z/ar~,
Ankara 1983, s. 28. Uluçay, Selçuk Sultan'~n 1485 y~l~nda Mustafa Pa~a o~lu Mehmed Bey ile evlendi~ini
ve bu evlilikten Nesli~ah Han~m Sultan ad~nda bir k~z çoçuldar~~oldu~unu belirtmektedir. Ayr~ca Selçuk
S~dtan'~n ba~ka k~zlar~~oldu~unu da yazmaktad~r. Burada Selçuk Sultan'm Ferhad Bey ile evlili~inden
bahsetmedi~i gibi o~lu Hüsrev Bey'in ad~m da zikretmez. Oysa, Uluçay'~n Selçuk Sultan'~n k~z~~oldu~unu
belirtti~i Nesli~ah Sultan, Hüsrev Bey'in de luzkarde~idir. (M. Tayyib Okiç, "Hüsrev Beg, Gazi", s. 602.)
I° Ciro Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov iivot i njegovo doba", 13-57; M. Tayyib Okiç, "Husrev
Beg, Gazi", s. 602-603; Behija Zlatar, Zlatno Doba Sarajer~a, s. 89.
Peçevi Tarild'nde, Hüsrev Bey'in Bosna sancak beyli~i yapt~~~~dönem bir yerde 33 sene ve ba~ka bir
yerde yakla~~k 30 sene olarak verilmi~tir. (~brahim Peçevi, Histonja 1520-1576, prijevod, uvod i blje~ke:
Fehim Nametak, Sarajevo 2000, s. 21; 56-57).
Ta~ fh-i Bosna'ya göre Hüsrev Bey, 912-918'de ilk, 927-948'de ikinci defa olmak üzere "cem'an yirmi
yedi sene Bosna begi" olmu~tur. Muhammed Enveri Kadiç, Ta~fh-i Bosna'da, konuyla ilgili kuma dü~tü~ü
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Hüsrev Bey, uzun y~llar Bosna sancak beyli~i yapmas~~yan~nda zaman
zaman Semendire sancak beyi olarak da kar~~m~za ç~kmaktad~r. Mesela
1521'de Bosna sancak beyli~ine tayin edilmeden önce Semendire sancak
beyi idi. Belgrad Kalesi'nin muhasaras~na Semendire sancak beyi olarak i~tirak etti ve fethinde büyük rol oynad~. 1521'de Belgrad'~n fethinden sonra
Bosna sancak beyi Yahya Pa~azade Bal~~Bey ile Hüsrev Bey'in görevleri tebdil edilerek Bal~~Bey Semendire sancak beyli~inen Hüsrev Bey Bosna sancak
beyli~ine getirildi. Yine 1533-1536 y~llar~~aras~nda Bosna'dan ayr~ld~~~nda
üstlendi~i yeni görev Semendire (Belgrad) sancak beyli~i
Hüsrev Bey'in Belgrad'~n fethindeki ba~ar~s~, sonras~~pek çok sava~~
alan~nda tekrarlam~~, Bosna'n~n güneybat~s~, H~rvatistan ve Slavonya'da
önemli fetihler bizzat onun ya da Murad Bey Tardiç gibi yak~ n adamlar~n~n eliyle gerçekle~mi~tir''. Hüsrev Bey, serhad boylar~nda, sava~~alanlar~nda gösterdi~i yi~itlik ve elde etti~i zaferlerle "Gazi" unvamn~~kazanm~~t~r.
Ancak Hüsrev Bey'in ~an~, sadece yapt~~~~fütuhat ile ilgili de~ildir, o bugün
"gazi" olmaktan ziyâde belki "bâni" olarak daha me~hurdur. Gaza ile elde
etti~i geliri, Saraybosna'n~n ~ehir olarak geli~imini tamamlayacak müesseseler kurmak ve bunlar~n i~levini sa~lamak için harcam~~t~r.
derkenarda Hüsrev Bey'in 941 senesinde k~sa bir süre bu görevinden ayr~ld~~~n~~ancak k~sa bir süre sonra
tekrar ayn~~göreve nasb edildi~ini dolay~s~yla 942-948'de üçüncü defa Bosna sancak beyli~i yapt~~~n~~belirtmektedir. Bu kayna~a göre Hüsrev Bey'in Bosna sancak beyli~i k~sa fas~lalarla 912-948 y~llar~~aras~nda
27 y~l devam etmi~tir.
Safvet Beg Ba~agiC de, Hüsrev Bey'in ilk olarak 1506 (912)'da Bosna sancak beyi oldu~u fikrine
kat~lmaktad~r. O da Hüsrev Bey'in sancak beyligini 27 y~l olarak hesaplamaktad~r. (Safvet Beg BabgiRecliepa.W, Kratka Uputa u Proglost Bosne i Hercegovine (od g. 14634850), Sarajevo 1900, s. 25-33).
Truhelka, Hüsrev Bey'in 1506'da ilk Bosna sancak beyli~i konusunda Muvakkit'in verdi~i bilgiyi
kabul etmez ve Hüsrev Bey'in 1521'den önce Bosna sancak beyli~i yapmad~~~n~~Dubrovnik ar~iv kaynaklar~na dayal~~olarak ortaya koymakta ve O'nun Bosna sancak beyli~ine geli~~tarihlerini bu kaynaklardaki
kay~tlarla tayin etmektedir. (Ciro Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov Zivot i njegovo doba", s. 10-13).
~~~ Belgrad'~n 1521'de fethinden sonra S~rbistan'daki sanca~m merkezi Semendire'den Belgrad'a ta~mm~~t~r (Ciro Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov ~ivot i njegovo doba", s. 18).
12 Ciro Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov 2ivot i njegovo doba", 13-18, 47-48; M. Tayyib Okiç,
"Husrev Beg, Gazi", s. 602-603.
Jorga'n~n Osmanl~~imparatorlu~u Tarihinde 1539 y~l~nda Husrev Bey "eski Bosna sancakbeyi, ~imdiki
Rumeli Beylerbeyi Husrev Pa~a" olarak tarif edilmektedir. (Nicolae Jorga, Osmanl~~Imparatorlu~u Tarihi,
çev. Nilüfer Epçeli, c. 2, ~stanbul 2005, s. 322). Uzunçar~~l~~da 1540 y~l~nda Husrev Bey'i Rumeli beylerbeyi "Husrev Pa~a" olarak göstermektedir. (I. Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, c. II, Ankara 1988 (be~inci
bask~), s. 491).
13
Hüsrev Bey ve Bosna sanca~~~güçlerinin H~rvatistan ve Slavonya'daki faaliyetleri için blcz. Ive
Maiuran, Hrvati i Osmansko Carstvo, Zagreb 1998, s. 57-91; Ciro Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov 'Zivot
1 njegovo doba", s. 20-58.
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Efendi, Hüsrev Bey'in
Tarih-i Bosna adl~~eserinde Muvakkit Salih S~dk~~
~tir: "Mü~ârün-ileyhin
Saraybosna'daki vak~ f eserlerini ~u ~ ekilde tespit etmi
~~ve nice cesim ve kebir ebniyeleri var~ehr-i Saraybosna'da kati çok hay~Czt ve hasenât
enf ve mekteb-i latif ve medrese-i münif ve hünkW~~ve imâret ve
d~ r. Haynit~: câmi'-i ~
misâtirhâne ve zukür ve inâsa mahsüs iki aded gurebâ hastahânesi ve kütübhâne ve
muvakk~thöne ve sâ'at-kule ve ma-i lenzdir" 14 .
~i külliyeCân~i'-i ~erif: Gazi Hüsrev Bey'in Saraybosna'da bina etti ~~kap~s~~
bugün Begoya Camii olarak bilinen câmiidir. Giri
nin's, ilk yap~s~~
k Arapça kitâbesine
üstünde mermer tabaka üzerine tahrir edilmi~~3 m~ sral~
16
.
göre câminin tamamlanma tarihi 937'dir (1530/31)

Cami' kitâbesi:
1-4 j> ~
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«Bu câmi' dahi
Evliya Çelebi bu camiyi ~u ~ ekilde tarif etmektedir:
~ehrin izdihâm~~mahallinde vâki' olub
cemâ'at~~kesire ile ~eb (u) rü z mâl-a-mâld~r, Zini
kadimdir kim Süleyman Hân
bir minlireli ve cümle kubâblan kur~umlu ma'bedgâh-~~
n
bu
câmi'
bir rühâniyyetli câmi'-i
ümeralanndand~ r. Gazâ maltyla binâ olunma~~
Muhammed Enveri Kadiç, Saraybosna, s. 239. Salih
Salih S~dk~, Tarih-i Bosna, ilavelerle istinsah~~
~~t~r. 17 Maikinci
yar~s~ nda Saraybosna'da kaleme alm
~l~n
Tarih-i
S~dk~~Efendi Tarih-i Bosna adl~~eseri 19. yüzy
s~rada,
~g~~
ndan
bombalanarak
yand
~
~rplar taraf
y~s 1992'de Saraybosna ~arkiyat Enstitüsü'nün S
r.
Ancak
Gazi
Hüsrev
Bey
Kütüphanesinde
~~da yanm~~t~
Bosna'n~n bu enstitüde bulunan orijinal nüshas
~n~ n bulunuyor olmas~~büyük bir ~anseserin Muhammed Enveri Kadiç taraf~ndan yap~lm~~~bir istinsah
sUmi
Yazmalar
Katalogu
No:
7553) Biz de burada Enveri Kadiç'in
t~ r. (Gazi Husrev Beg Kütüphanesi ~
kulland~ k. (Eser hakk~nda bkz.
nüshay~~
~~
bu
el
yazmas
~~~~
derkenarlar ~eklinde kendine ait eklemeler yapt
XX/32,
Ankara
2002, s. 215-221). Söz konusu
Dergisi,
Hatice Oruç, "Tarih-i Bosna", Tarih Ara~t~rmalar~~
~r.
rlanmaktad
eser taraf~m~zdan yay~ na da haz~
ve özellikleri için bkz. Ciro Truhelka, "Gazi Husre15 Gazi Hüsrev Bey Külliyesrnin mimari yap~s~~
JsMm
Ibeg, njegov ivot i njegovo doba", s. 59-102; Semavi Eyice, "Gazi Hüsrev Bey Külliyesi", Diyinet
Ansiklopedisi, c. 13, ~stanbul 1996, s. 454-458.
Prilozi za onjentalnu filologiju i
~ ti Mehmed MujezinoviC, «Turski natpisi u Sarajevu iz XVI vijeka.,
11/1951, Sarajevo 1952, s. 97-98.
istonju jugoslovenskih naroda pod turskom Vladavinom,
14
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kebtrdir ve gâyet evkâflan çok oldu~undan mütevellisi cânib-i vakfdan cemri cema'at-i
kestreye ol Bosna &idman ~iddet-i ~itits~nda imâret kazanlan gibi kazgan-~~kebirlerle
sular kaynadub cümle Hanefi musluklanndan selsebtl-Cisâ ~ss~~sular cergan edüp cemri
ehl-i salât andan tecdtd-i vuzü edüb ibâdet etdikçe sâhibü'l-hayrât Hüsrev Pa~a ya hay~r
du'alar ederlerm7
Muvakkit tarihinde de Hüsrev Bey'in "mahrüse-i Saray~n vasat~nda in~a ve
ilOya müb ii~eret itmi,s oldu~u sekiz buçuk kubbelu `ali ve vasr ve nadir~a-emsal rasin
ve cestm olan câmr-i ~erif' inin' bir ~ad~rvan-~~sayfi ve bir ~ad~rvan-~~~itaisinin
oldu~undan bahsedilmektedir. ~ad~rvan-~~ ~itaiden, "~itân~n bidâyetinden
nihâyetine kadar on =ni' üzerine mâ-i hârre cergün eder" ki k~~~mevsimi süresince
bu câminin ~ad~rvan~ndan s~cak su eksik de~ildir'9.
Hüsrev Bey, cami için 11-21 Aral~k 1531'de (evâil-i cemaziyelevvel sene
938) bir vak~fnâme haz~rlam~~t~r20. Bu vak~fnâme ile camiye vakfedilen gelir
kaynaklar~~s~ralanm~~, burada hizmet verecek görevliler, verecekleri hizmetler ve alacaklar~~ücretler belirlenmi~tir.
Cami imam ve hatiblerinin kari (Kur'ân'~~usulünce okuyan), alim,
salât~n ve hutbenin ~artlar~n~~bilen, edebli, sâlih, arif, sünnete muktedi,
selef-i sâlihine vâris, haf~z-~~kelamullah olmas~~vak~fnâme ile ~art ko~ulmu~tur. Yine haf~z olan müezzinlerin de ahval-i evkat~~bilmesi, güzel sesli olmas~~
iyi ezan okumas~~gereklidir.
Câmide yap~lmas~~~art ko~ulan baz~~ibâdetler de ~unlard~r':
Hatalar her cuma, cuma namaz~ndan bir saat önce Furkân-~~azim
okuyacaklar.
Kurrâ' yani hatalardan 30 ki~i birlikte her gün ö~le namaz~ndan
sonra camide Kur'ân-~~Kerim'den birer cüz okuyacaklar, sevab~m Hz.
17 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz. Yücel Da~l~, Seyit Ali Kahraman, ~brahim Sezgin, V. Kitap, ~stanbul 2001, s. 224.
18 Tarih-i Bosna, s. 230.
18 Tarih-i Bosna, s. 240.
20
Vakif~td~ne, s. 250-251. Tarih-i Bosna'n~n 242 ila 256 sayfalar~~aras~nda Gazi Hüsrev Bey'in cemaziyelevvel sene 938 tarihi ile câmi' için haz~rlatt~~~~vak~fnâmesi bulunmaktad~r. Ayr~ca bkz. Ankara Vak~flar
Genel Müdürlü~ü Ar~iv' (VGMA), Defter No. 633, s. 133. Arapça olarak kaleme al~nm~~~olan vakfiyyeyi
okuma konusunda yard~m~n~~esirgemeyen M. Cemal öztürk'e içten te~ekkürlerimi sunuyorum.
21
Begoya Camii'nde yerine getirilen ibadetlerin ~ekli ve içeri~i ile ilgili olarak bkz. Mahmud Traljic,
"Forma i sadr•Zaj ibadeta u Gazi Husrev-begovoj &amip", Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga IX-X,
Sarajevo 1983, s. 315-320.
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Muhammed[sav]'e, Mine, ashab~na ve hazret-i vak~f~n ruhuna, bütün Müslümanlar~n ruhlar~na ba~~~layacaklard~r.
- Müsebbihinden (tesbih çekenlerden) 5 nefer her gün ö~le namaz~ndan sonra bu câmi'de tesbihi (subhanallah-elhamdülillah-Alla'huekber) tekrar edecektir".
- Cuma günleri d~~~nda her gün ö~le namaz~ndan önce ve ikindi namaz~ndan önce kürsüde mahfil reisi (ba~müezzin) taraf~ndan a~~r okunacakt~r.
Valufnâmede camide yap~lmas~~~art ko~ulan ibadetler o tarihten itibaren ita edilegelmi~~olup, bugün hala bu valufnâmede yazan ~artlar üzere
ö~le namazlar~ndan sonra hatim okunmaktad~r. Her gün 30 cüzhân ayn~~
zamanl~~olarak kendilerine dü~en cüz'ü okumakta ve hep birlikte yukar~da belirtildi~i üzere hatim duas~~etmektedirler. Dolay~s~yla bu ~ekilde Gazi
Hüsrev Bey'in ruhu her gün ~ad edilmektedir. Bu hatimle birlikte câminin
belli bir kö~esinde tevhid okuyan be~~ki~i okuduklar~~bu tevhidleri de Gazi
Hüsrev Bey'in ruhuna hediye etmektedirler23.
Su Kanallar~: Câminin ~ad~rvanlar~ndan yaz~n so~uk, k~~~n s~cak
akan su, 7 kilometre uzunlu~unda bir su kanal~~yap~lmak suretiyle ~ehrin
d~~~ndan getirilmi~tir24. Su kanal~= yap~m~~câminin yap~m~~ile beraber gerçekle~mi~~olmal~d~r. 1531 y~l~ndaki vak~fnâmede cami görevlileri aras~nda
"markari" havuzu 'iklimine, yevmi iki dirhem ücret be1idenmi~tir25. Bu su
kanal~ndan sadece câminin ~ad~rvanlar~~için de~il Gazi Hüsrev Bey vakf~mn
di~er tüm binalar~~için de su sa~lanm~~t~r. Salih S~dk~~Efendi'nin ifadesine
göre "Saraybosna ~ehrine bir sâ'at bu 'd mesâfeden (~imdi tarafindan) götürülen Crnil
(Karanil) nâm~nda mâ-i leziz mevâkt-~~hayrâta ve avâm~n muhtâc oldu~u mahallâta
taksim ile yirmi bir rnahalde cerotin eder"26.
22 Cumhur tesbih: cami ve dergahlarda namaz sonras~~cumhe~r müezzinlikte cehren tesbihlerin süylenmesidir. Bkz. Mehmet Cemal Öztürk, Cernthilik, ~stanbul 2004, s. 244-245.
23
www.rijaset.ba ; www.vakuf-gazi.ba Bosna ve Hersek ~slam Birli~i'nin ve ayr~ca Husrev Bey
Vakf~'n~n web sayfas~nda vakf~n günümüz mütevellisi Mustafa Vatrenjak taraf~ndan vakf ile ilgili bilgiler
verilmi~tir.

7-10 Kas~m 2006'da Bosna ve Hersek'te Milli An~tlar~n Korunmas~~ile ilgili komisyon Gazi Hüsrev
Beg CamiPni Bosna-Hersek'in milli an~t~~olarak ilan etmi~~ve kanun ile koruma alt~na alm~~t~r. (Bkz.
www.aneks8komisija.com.ba - Bosna ve Hersek Milli An~tlar' Koruma Komisyonu web sayfas~~(stranica
Bosna i Hercegovina Komisija/Povjerenstvo za Ckuvanje Nacionalnih Spomenika)
24 Abdurrahman Hulck, "Socijalne i humanitarne ustanove Gazi Husrev-begova vakufa", Anali Gazi
Husrev-begove biblioteke, knjiga IX-X, Sarajevo 1983, s. 238.
25
Vaktfzuline, (Tarih-i Bosna, s. 251): "ve ayyene
havzil-rnitil-cart
haremen-itazif
fi kulli yemin dirhemeyn"
26
Bosna, s. 240.
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Hâr~kâh: Hüsrev Bey'in, cami için 11-21 Aral~k 1531 tarihinde haz~rlatt~~~~vakfiyyede imâret, hankah ve mektebden de bahsedilmektedir27.
Dolay~s~yla hankah~n da cami ile ayn~~zamanl~~yap~ld~~~n~~söylemek yanl~~~
olmayacakt~r.

Vakfiyyede Hüsrev Bey'in "zikri geçen câmi'de, savâmi' ve büyü t mesdlihi için
15 hücreyi müstemil bir hânW~~insâ etti~i ve vakf~~sahihle vakfetti~i, tâife-i mutasavvifeye zâviye, sâlikin olanlar~n me~âyihine mesken k~ld~~~" belirtilmektedir'. Hüsrev
Bey hankahl ~eyhli~ine Halvetiyye'nin kâmilinden bir ~eyh ta'yin edilece~i
de vakfiyyede aç~k surette kay~tl~d~r. Seyhe evkaf~n mahsülat~ndan 20 dirhem yevmiyye tahsis edilmi~tir. Salikine yani orada kalan dervi~âna da, her
ay 10 dirhem verilecektir29.
Câminin kuzeyinde bulunan hânkah, ilk defa 1697'de Prens Eugena
Savoy'un Avusturya ordusu ile Saraybosna'y~~istilâ etti~i ve bütün ~ehri yak~p y~kt~~~~dönemde yanm~~~ve harâb olmu~tur. Yeniden onar~lm~~~ve daha
sonra 1755, 1831 ve 1852 y~llar~nda ba~ka yang~nlara marûz kalm~~t~r'''. Ancak Hüsrev Bey vakf~n~n zengin olmas~, bu hankah~n her defa yeniden hayata dönmesini sa~lam~~~ve 20. yüzy~l~n ilk y~llar~na kadar da "müridleriyle
olub müstemiren taallum-~~'dm ve tevhid ve tilâvet-i zikr ve tevhicl"3° olmu~tur.
Hânkah kurulu~undan itibaren, Hüsrev Bey'in vakfiyesinde de belirtildi~i
üzere Halveti tarikat~na mensup iken, daha sonra burada Nak~ibendi tarikat~n~n etkin oldu~u görülmektedir. 20. yüzy~l~n ba~lar~nda hankah~n ba~~nda
Nak~ibendi bir ~eyh bulunmaktayd~, ancak dervi~ler yoktu. Bunun yerine
odalarda Kur~uml~~Medresesi'nde ve hankahta e~itim gören softalar vard~32.
Gazi Hüsrev Bey'in hankahl 1931 y~l~nda y~k~ld~.
~mâret ve Zâviye: Hüsrev Bey'in 11-21 Aral~k 1531 tarihli cami ile
ilgili vakfiyyesi yukar~da da söylendi~i üzere imâreti de kapsamaktad~r. Vakfiyyede kaydedildi~i ~ekliyle "imâret ve zâviye" câminin bat~~taraf~nda, yüksek, güzel yap~l~, fevkani ve tahtani 4 evi mü~temil binâ edilmi~tir. Zâviyenin
burada bir nevi misafirhane anlam~~ ta~~d~~~~görülmektedir. Vakfiyyeye göre
27 Vaktfniime (Tarih-i Bosna, s. 243-256).
28 Valufnâme,(Tarih-i Bosna,

s. 235).

28 Vak~fntime, (Tarih-i Bosna, 235).

30 Ismet Kasumovk, Aolstvo i obrazovanje u bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske uprave, Mostar 1999,
s. 164-165.
31 Tarth-i Bosna, s. 240.
32 ~iro Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov 2ivot i njegovo doba", s. 89.
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burada ribâta yani zâviyeye gelen misafirlerin hayvanlar~~için ~stabl (ah~r),
ayr~ca beyt-i matbah, mahbez, furn (f~r~n), anbar ve bunlar~n d~~~nda bir
imârette bulunmas~~ laz~m gelen her ne ise bulunacakt~ r. imaretten misafir,
ulemâ, me~âyih, sulehâ, e~ raf, sâdât, fukarâ, mesâkin, gurebâ ve sâ'ir ebnâ-i
sebil (yolda olanlar) istifâde edecektir. Vakfiyyede belirtilen malzeme ve
miktar ile sabah ve ak~am muayyen yemekler pi~irilecektir. Cuma ak~amlar~, Ramazan geceleri ve bayramlarda pi~irilen malzemenin miktar~~ di~er
günlerden daha fazlad~r. Ayr~ca cami ve imâret hüddâm~na sabah-ak~am
pi~irilen yemekten verilmesi de vak~f taraf~ndan ~art ko~ulmu~tur. ~maretin
~ eyhine yevmi 8 dirhem ve nakiblerinden her birine 2 dirhem ücret tahsis
edilmi~tir. Imal-etin vekilharc~~(4 dirhem), ferra~~~(4 dirhem), kiler zâbiti (4
dirhem), anbar muhaf~z' (3 dirhem), ~stabl hâdimi (2 dirhem), a~ç~s~~(3 dirhem), ekmekçisi (3 dirhem), kap~c~s~~(2 dirhem), bula~~kç~s~~(2 dirhem), et
hammal~na (1 dirhem) kadar tüm di~er çal~~anlar~n~n alacaklar~~ücretler de
bu vakfiyye ile belirlenmi~tir".
imaret 19. yüzy~l~n sonlar~na kadar i~levini sürdürmü~tür. Bu yüzy~lda imârete "ale't-tevâli zuafâ-i ibnü's-sebil ve fukani-y~~mârrin ve libirin nüzül ve
mühimmât olub anlara ve râkiben gelenlerin hayvanlanna zad ve züvvâr-~~lâzime itâ
olunur. La-ekall on misâfirden eksik olmayub ve bir günden bir seneye kadar meks ve
ikamet edenleri vuku'u bulur"34. Ancak yüzy~l~n sonlar~nda buras~~kapat~lm~~t~r""
Mekteb: Mektebin kurulu~ u ile ilgili kesin bir tarih bulunmamakla
birlikte, yukar~ da zikri geçen vakfiyyeden onun cami' ile ayn~~zamanda yani
937 (1530/31)'de yap~ld~~~~söylenebilinir. Mektebin binas~~vakfiyyeye göre
câmi'nin do~u taraf~nda bulunmaktayd~~(cenbi'~-~arki)36 ve diiru't-taTim olarak vas~fland~r~ lan bu mektebin muallimine günlük 5 dirhem, yard~mc~s~~
halifeye 2 dirhem ücret tahsis edilmi~ ti."' Burada musalli (namaz k~lan) iki
nefer hergün 5 vakit namaz~ n akabinde 4 rekat nafile namaz~~ k~larlar ve
sevab~n~~vak~f~n ruhuna ba~~~ larlar, bunlardan her birine de 5'er dirhem
Valufnâme, (Tarih-i Bosna, s. 252).
240.
35 AbdurrahMan Hukic, "Socijalne i humanitarne ustanove Gazi Husrev-begova vakufa", Anali Gazi
Husrev-begove biblioteke, Knjiga IX-X, Sarajevo 1983, s. 236.
36 Vak!fninne"de mektebin yeri "fi cenbi's-sarkr olarak tarif edilmektedir. Ismet KasumoviC mektebin
câminin kuzeydo~usunda bulundu~unu belirtmektedir. (Aolstvo i obrazovanje u bosanskom ejaletu, s. 96)
37 VaWnd~ne,(Tarih-i Bosna, s. 251).
34 Tarih-i Bosna, s.
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verilir. Ayr~ca "eytâm ve zü'efâ" çocuklara elbise için Ramazan bayram~n~n
her gününe 3'er dirhem vakfedilmi~tir38.
19. yüzy~lda mekteb halen "e0l ve s~byân ile memlü olub mâ-hüve'lidde
s~bfin ve
eyyâm-~~cumâtdan mâ'adâ sü 'ir günlerde sabahdan ikindiye dek
k~~~Vat-~~Kur'ân olunur"39.
Mekteb, Eugena Savoy'un Saraybosna'y~~ate~e verdi~i 1697 y~l~na kadar günlük i~leyi~ini normal ak~~~~içinde devam ettirmi~tir. Bu yang~ndan
sonra da baz~~dönemlerde varl~~~~marûz kald~~~~çe~itli yang~nlarla (1788,
1831 ve 1842) tehlikeye dü~mü~se de her seferinde onar~lm~~t~r. Mekteb 1897
y~l~na kadar burada bulunmu~~ve daha sonra Gül Han~na (Dulov Han) ve
1930/31'de Medrese'nin geni~letilmesiyle özel bir eve ta~~nm~~t~r. Mektebde
1952 y~l~na kadar dersler devam etmi~tir'''.
Yukar~da bahsetti~imiz in~âs~~937 (1530/1531)'de tamamlanan ve haklar~nda Aral~k 1531'de bir vak~fnâme haz~rlanan vak~f eserleri cami, imâret
ve zâviye, hânkâh ve mekteb Hüsrev Bey'in Saraybosna'daki külliyesini olu~turmaktad~r. 1540, 1565 ve 1604 tarihli tahrir defterlerinde bu külliyeye bir
de medresenin ve türbenin dâhil oldu~u görülmektedir.
Medrese: Hüsrev Bey, câminin hemen kar~~s~na, ancak câmiden birkaç y~l sonra annesi Selçuk Sultan ad~na bir medrese yapt~rm~~t~r. Bu medresenin ana giri~inde bulunan mermer tabakaya nak~edilmi~~3 beyitlik Arapça
kitâbeye göre binan~n tamamlanma tarihi 944 (1537/38)dür41.
Medreseinin kitâbesi:
c>.0.1:111
.4+11
&4-?-4

38

Lf:1/,4

J,L41
L.)%2,1 Li111

Vaktfnâme, (Tarih-i Bosna, s. 251 - 252).
Tarih-i Bosna, s. 240.
40
Ismet Kasumovi, Aolstvo i obrazovanje u bosanskom ejaletu, s. 98-99.
41
Mehmed Mujezinovk, "Turski natpisi u Sarajevu iz XVI vijeka", s. 98-99.
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Yap~m~~944 (1537/38)'de tamamlanan medresenin, yap~ l~~~~ve i~leyi~i ile ilgili vak~ fnâme 26 Receb 943 (8 Ocak 1537) tarihini ta~~ maktad~r42.
Buna göre Hüsrev Bey medrese için baz~~gayrimenkuller yan~nda 700.000
gümü~~dirhem vakfetmektedir, bunun 400.000 dirhemi ö~rencilerin ikamet
edecekleri 12 odal~, sa~lam yap~l~, mimari görüntüsü "vüzerâ ve ümerân~n"
yapt~rd~~~~medreselere uygun bir medrese binas~n~n yap~m~~için kullan~lacak, yap~m tamamland~~~ nda, artan para ile kitaplar al~nacakt~ r. Geri kalan
300.000 gümü~~dirhem ise i~letilerek geliri medresenin i~levi için harcanacakt~r.
Nitekim Hüsrev Bey'in istedi~i gibi "ali ve kârgir" bir bina kesme ta~larla in~a edildi ve Hüsrev Bey "Üsküb 'den bklâr ve ~eydâ Hüsâmeddin Efendi'ye
yevn~i elli akçe vazift ile tedrisiyeyi in'âm ve il~sân eyled~"43.
Medresede hizmet verecek müderrise yevmi 50 dirhem ücret tahsis
edilece~i vak~fnâme ile belirlenmi~tir. En iyi ö~renciler aras~ndan seçilmi~~
olan ve derslerde müderrise yard~ m eden muidlere de 4 dirhem verilecektir.
Medresede tefsir, hadis, ahkâm, usûl, ma'ani, beyân ve kelâm dersleri ile
"mekân ve zaman~n gerekli k~ld~~~~ilimler" yer alacakt~r. Temel dersler yan~nda
mekan ve zaman~n gere~ine göre ders belirleme ile ilgili vak~fnâme ~art~~
medresenin zaman~n gerisinde kalmamas~, içinde bulundu~u ça~~~yakalamas~~ad~na oldukça önemlidir".
Bu medrese Firuz Beg ve Kemal Beg medreselerinden sonra
Saraybosna'da kurulmu~~üçüncü medresedir45. Selçuk Sultan ad~na yapt~r~lm~~~olmas~ndan dolay~~Selçukiyye ad~n~~alm~~t~r. Ancak üstünün kur~unla
kapl~~olmas~~sebebiyle daha çok Kur~umlu (Kur§umlija) Medrese olarak bilinmektedir. Medrese Hüsrev Bey Medresesi olarak da an~lmaktad~r. Nitekim Evliya Çelebi Saraybosna'daki dârü't-tedris-i alimân'dan bahsederken bu
medrese için "cümleden mükellef ve ma'mür u müzeyyen ve ~irin Gazi Hüsrev Bey
medresesidir" ~eklinde yazmaktad~r46.
42

Bkz. VGMA, Defter No. 633, s. 139-142; Ciro Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov ivot i njegovo
doba", s. 137; Spomenica Gazi Husrev-begove c'etiristogodik~jice, s. XXVI- XXVIII.
43 Tarih-i Bosna, s. 135.
44
Omer NakMevk, "Mjesto Gazi Husrev-begove medrese u sistemu osmansko-turskog §kolstva i sistem §kolstva u osmanskoj turskoj", Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Knjiga LX-X, Sarajevo 1983, s. 258.
45
Ismet Kasumovi, Ao/stvo i obrazovanje u bosanskom ejaletu, s. 162.
46
.
Evlya Çelebi Seyahatnamesi, s. 225.
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Medrese de Gazi Hüsrev Bey'in di~er binalar~~gibi ilki 1697'de olmak
üzere çe~itli zamanlarda yang~ nlara marüz kalm~~~ancak ta~~yap~s~~sebebiyle
tamamen y~k~lmaktan korunmu~tur. Vakf~n zenginli~i bu binan~n da tekrar
onar~m~n~~ve i~levinin devam~n~~sa~lam~~t~r. En son 1910 y~l~nda yeniden
elden geçirilen medreseye bu onar~m s~ras~nda yeni ilaveler yap~lm~~~ve k~smen de~i~ime u~ram~~t~r47. 1940 y~l~nda medrese Gül A~a Han~'nda e~itime
devam etmi~, sonra ba~ka bir binaya nakledilmi~tir. Ancak 1977 y~l~nda Gül
A~a Han~'na geri getirilmi~tir48.
Câminin hemen kar~~s~nda bulunan Kur~ umlu Medresesi ise günümüzde Saraybosna'da çe~ itli kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendi~i bir
mekân olarak muhafaza edilmektedir.
Kütiiphâne: Hüsrev Bey Medresesi ile ilgili 26 Receb 943 (8 Ocak

1537) tarihli vakfiyyede, medrese yap~ m~~için 700.000 gümü~~dirhem vakfedilmi~tir. Bunun 400.000 dirhemi binan~ n in~as~na ayr~lm~~, artan miktar
ile medrese talebesi ve ilme merakl~~di~er kimselerin faydalanmas~~için k~ymetli ve ö~retici kitaplar~n al~nmas~~~art ko~ulmu~tur49. Gazi Hüsrev Bey'in
bugün hala hizmet veren ve ad~~dünyaca bilinen kütüphânesinin nüvesi bu
~ekilde olu~turulmu~tur.
Gazi Hüsrev Bey Kütüphânesi'nde bulunan kitaplar~n ilk listesi 1863
sonras~ na aittir. Bu dönemde kütüphane fiziki olarak Kur~umlu Medresesinden ayr~lm~~~ve Bosna Valisi Topal Osman Pa~a'n~n talimat~~ile Hüsrev
Bey Camii'nin güney bat~~ucundaki minaresinin yan~ nda bulunan ayr~~bir
binaya ta~~nm~~t~r50. Muvakkit Salih S~dk~~Efendi 1864-1888 y~llar~~aras~nda
kütüphânenin haf~z-~~kütüblü~ünü yapm~~~ve bu s~rada kütüphânede bulunan kitaplar~n da bir listesini ç~kartm~~t~ r. Bu listeye göre kütüphânede
o dönemde 840 mahtut, 321 matbu eser bulunmaktad~r; hepsi birlikte
kütüphânenin toplam eser say~s~~1.155'dir51. Ciro Truhelka'n~n 1912'de kü47

Ismet Kasumovk, Skolstvo i obrazovanje u bosanskom ejaletu, s. 171.
Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 20. yüzy~ldaki durumu için bkz. Kasim Hadik, ,"Gazi Husrevbegova Medresa u Sarajevu (u razdoblju od 1920 do kraja 1982.)", Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Knjiga
IX-X, Sarajevo 1983, s. 263-279.
49
VGMA, Defter No. 633, s. 139-142; ~iro Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov iivot i njegovo doba",
s. 137; Spomenica Gazi Husrev-begove &tiristogodifnjice, s. XXVI- XXVIII.
5° Fikret Kardiç, "Gazi Husrev Bey Kütüphanesi", Difinet ~slâm Ansiklopedisi, c. 13, ~stanbul 1996, s.
458.
51
Nijaz Sukrk, "Objekti Gazi-bego.va vakufa i moguCnosti njihovi revitalizzacdije", Allah Gazi
Husrev-begove biblioteke, Knjiga IX-X, Sarajevo 1983, s. 296.
48
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tüphanedeki kitaplar için verdi~i say~~1800'dür ve bunlardan 1000 kadar~~el
yazmas~d~r52.
Salih S~dk~~ Efendi, Tarihi* Bosna adl~~ eserinde de Gazi Hüsrev Bey'in
Kütüphânesi ile ilgili ~unlar~~ yazmaktad~r: "ulûm ve fiinûna müte'allik bin be~~
yüz kadar kütüb-i mütenevvi'ye tertib üzere vaz' olunm~gtur ve ashâb-~~ mutâla'aya ine
itmek içün hâfiz-~~kütüb nâm~yla iki zât mu'ayyen ve muhass~sd~r'.
Hüsrev Bey Kütüphânesi 1935 y~ l~na kadar Hüsrev Bey (Begoya)
Câmii'ndeki binada kalm~~ , o y~l Hünkar Camii'nin yan~ ndaki müftülük
binas~na ta~~nm~~t~r. 1992-1995 y~llar~~aras~nda Bosna'da ya~anan sava~ta
kütüphâne de bombalanm~~~ve binas~~hayli harap olmu~ sa da kitaplar gizli
bir yere götürülmek suretiyle korunmu~tur".
Gazi Hüsrev Bey Kütüphânesi'nde bugün 80.000 cilt kitap, mecmüa,
Do~u dillerinde, Bo~nakça ve Bat~~dillerinde yaz~lm~~~belgeler bulunmaktad~r. Bunlar aras~nda ~slami ilimler ya da Do~u edebiyat~~ile ilgili yazmalar d~~~ nda Bosna ve Hersek'in geçmi~ ine ait pek çok belge bulunmaktad~r.
Mesela, Bosna Hersek'in çe~ itli bölgelerinden vak~ fnâmelerin orijinalleri ya
da sûretleri, ~ er'iyye sicilleri burada toplanm~~t~ r".
Türbe: Hüsrev Bey Câmii'nin do~u taraf~nda birbirine biti~ik biri di~erinden biraz daha büyük iki türbe bulunmaktad~r. Her ikisinin de üzeri
8 kö~eli, kur~unla kapl~~birer kubbe ile örtülüdür. Büyük olan türbe Hüsrev
Bey'e aittir. Daha küçük olan türbede Hüsrev Bey'in kethüdas~, önce Klis ve
sonra Pojega sanca~~~beyi olan Murad Bey Tardiç medfündur. Murad Bey
ayn~~zamanda Hüsrev Bey vakf~n~ n ilk mütevellisi olmu~tur.
Hüsrev Bey'in türbesinde ta~~bir plaka üzerinde bulunan 3 beyitlik
Arapça kitâbeye göre ölüm tarihi 948 (1541)'dir56.

52 ~iro Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov 2ivot i njegovo doba", s. 71
53 Tarih-i Bosna, s. 241.
54 Fikret Kardiç, "Gazi Husrev Bey Kütüphânesi", s. 458.
55
56

http://www.ghbibl.com.ba/index.php - Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi web sayfas~.
Mehmed MujezinovM, "Turski natpisi u Sarajevu iz XVI vijeka", s. 99-100.
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Hüsrev Bey Türbesi kitâbesi
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914 3

biS• C9..)11 kak)
fkm J5 Ala.le•

L~1 4.j

>.1 ‘.›.41 J-N&
0..›A 4."1 ki 4:~~l
k JU 1&.111 44.1 I

Hüsrev Bey'in türbesinde kutsal emanetler de bulunmaktad~r. Bunlardan biri Hz. Peygamberin sakal-~~~erifi ve di~eri Medine'de bulunan türbesindeki sanduka-~~ ~erifesinin örtüsüdür. Bu emanetler Saraybosna'ya 1875
y~l~nda Sultan Abdülaziz taraf~ndan gönderilmi~~ve Gazi Hüsrev Bey'in
türbesine yerle~tirilmi~tir. Ramazan'~n 27. gecesi (Leylü'l-kadr) emanetler
türbeden ç~kar~larak cami mihrab~mn önündeki bir masada cemaate gösterilmektedir'".
Murad Bey'in türbesi üzerinde de onun ölüm tarihini gösteren 2 beyitlik ancak bu defa Türkçe yaz~lm~~~bir kitâbe bulunmaktad~r. Bu kitâbeye
göre ölüm tarihi 952 (1545)'dir58.
Murad Bey Türbesi kitâbesi

Gazi Hüsrev Bey Evkafin~n Gelir Kaynaklar~~
Gazi Hüsrev Bey'in yukar~da bahsetti~imiz imâret, cami, medrese,
hankâh, mekteb ve türbeden olu~an külliyesi halk~n dini vecibelerini yerine
getirece~i, tedrisât~n yürütülece~i, yard~mla~ma bilinci ile sosyal hayat~n idame edilece~i kurumlar olarak Saraybosna'n~ n dini-sosyal-kültürel hayat~n~n
~ekillenmesinde büyük rol oynam~~t~ r. Gazi Hüsrev Bey, yap~m~na büyük
özen ve önem verdi~i bu binalar~n i~lev ve bekâs~~için de gerekli önlemleri
57 ~iro

Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov 2ivot i njegovo doba", s. 73-74.
Mujezinovi, "Turski natpisi u Sarajevu iz XVI vijeka", s. 102403.

58 Mehmed

Belleten C. LXXIII, 42
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alm~~, büyük miktarda menkul ve gayrimenkul vakf etmi~~ve vakfedilen bu
gelirlerin nerelere ve nas~l sarf edilece~ini vakfiyeler haz~rlamak suretiyle
belirlemi~tir. Gazi Hüsrev Bey'in evkaf~~do~al olarak Bosna sanca~~~tahrir
defterlerine de yans~m~~, Bosna sanca~~~evkaf~~ile birlikte kaydedilmi~tir.
Bosna sanca~~~evkaf~m havi 1540, 1565 ve 1604 tarihli üç tahrir defteri bulunmaktad~r•".
Bosna'n~ n, 1540'tan önce, Gazi Hüsrev Bey'in yine Bosna sancak beyi
oldu~u zamanda, 1528/30'da yap~lm~~~olan ve Bosna evkaf~n~~içeren bir ba~ka tahriri daha bulunmaktad~ r. Ancak bu tahrirde Hüsrev Bey'in evkaf~~yer
almaz, çünki külliyenin cami, imâret, hânkah ve mektebinden olu~an ilk
k~sm~~ muhtemelen tahrir bittikten k~sa bir süre sonra tamamlanm~~t~r. Dolay~s~yla Gazi Hüsrev Bey'in Saraybosna'daki vak~flar~~tahrir defterlerine ilk
defa 1540/42 y~l~nda kaydedilmi~tir60. Bu defterde " Vakf~~câm~"-i ~edf ve imâret
ve medrese-i merhûm Hüsrev Beg der nefs-i Saray" ba~l~~~~alt~nda Hüsrev Bey'in söz
konusu cami, imâret ve medrese için vakfetti~i menkul ve gayrimenkuller
kay~tl~d~r.
1540/42 tarihinde Hüsrev Bey, cami, imâret ve medresesi için
Saraybosna'da çar~~~içinde pek çok dükkân, ev, ba~, çay~r, de~irmen vakfetmi~tir. Buralardan icâre yolu ile senede 9.250 akçe gelir sa~lanmaktad~r.
Hüsrev Bey'in ayn~~ tarihte 900.000 akçe nakdiyye vakfetti~i görülmektedir.
Bu menkul vakf~n y~ll~k r~bh geliri 90.000 akçedir.
Gazi Hüsrev Bey'in vakf~~Saraybosna'daki gayrimenkuller ve nakdiyye
ile s~n~rl~~de~ildir. Bosna sanca~~n~n di~er baz~~nahiyelerinden ve hatta di~er
sancaklardan da vakfedilmi~~gelir kaynaklar~~ bulunmaktad~r. 1540/42 tarihli tahrir defterinde Hüsrev Bey vakf~~için sadece Bosna sanca~~~ve Klis sanca~~ndan gelir kay~tl~d~ r. 1565 ve 1604 tarihli defterlerde bu vak~f gelirlerine
Pa~a sanca~~~ve Pojega sanca~~~gelirleri de ilave edilmi~tir.
59

TD.211 (1540-42), ~stanbul Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi (BOA); MAD.625 (1563-65) ~stanbul Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi, TD.11 (1604) (eski no: TD 477), Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü~ü
Kuyud-~~Kadime Ar~ivi.
TD.11 ve 1604 y~l~na ait di~er iki cilt defterin [TD.6 (eski no 478) ve TD.5 (eski numara 479)] Bo~nakça çevirileri, Zürih Bo~nak Enstitüsü ve Saraybosna ~arkiyat Enstitüsü'nün katk~lar~yla 2000 y~l~nda
Saraybosna'da 4 cilt halinde yay~nlanm~~t~r (0p.firni popis bosanskog sandMka iz 1604. godine, BoSnjaCli institut Zürich-odjel Sarajevo i Orijentalni institut u Sarajevu, Monumenta Turcica, serije II, Sarajevo 2000):
Cilt 1/1-2 (TD.477): haz. Adem HandZic,- Birinci cildin ilk kitab~n~n ba~~nda Ahmed S. Alkk taraf~ndan
yaz~lm~~~bir Giri~~bulunmaktad~r; Cilt II (TD.478): haz. SnjeZana Buzov, düzeltmeler Lejla Gazk; Cilt III
(TD.479): haz. Amina Kupusovk.
60
BOA,TD.211 (1540-42), s. 782-784.
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Pojega sanca~~~d~~~ndaki di~er yerler 1531 tarihli vak~ fnâmede de zikredilmektedir. Tahrir defterlerinde "has~ l der livâ-i Pa~a" ~eklinde toplam
gelir yekünunun verildi~i yerler, vak~ fnâmeden anla~~ld~~~~üzere "Rumeli
vilayeti"nde Serez, Zihne ve Drama kazalar~nda bulunmaktad~r. Zihne ve
Drama'da kendisine, babas~~Serez sancak beyi Ferhad Bey'den miras yoluyla intikal etmi~~köyler, Serez'de sat~n ald~~~~mezrâ ve çiftlikler Gazi Hüsrev
Bey'in Saraybosna'daki evkaf~na gelir kaydedilmi~tir''. Bunun d~~~nda Gazi
Hüsrev Bey evkaf~na konu olan, di~er bölgelerdeki bütün arazi ve köyler,
Gazi Hüsrev Bey'in bizzat fethine i~tirak etti~i, daha do~ru bir ifade ile fethetti~i yerlerdir ve Kanûni Sultan Süleyman taraf~ndan kendisine temlik
edilmi~~emlak~d~r.
1540/42 tarihinde Bosna'da Te~any (Te~ ne) ve Yaytse (Yayçe) nahiyelerinde köy, mezrâ, ba~~ve bahçeler, de~irmenler Hüsrev Bey mülkü olarak
"ellerinde olan mülknâme ve s~n~ rnâme-i hümâyün mûcebince defter-i cedide ö~rden
mu'âfiyyet üzere sebt olundu ki üzerinde sâkin olan re'âfin~ n rüsümlan mirf içün ve
sâ'ir mahsûlât ve ö~r-i hubûbât vakf içün zabt olunur".62 1563/65 tarihli defter kay~tlar~nda da bu emlak~ n Hüsrev Bey'e serbestiyyet üzere "memnû'u'l-kalem
ve maktü'u'l-kadem" padi~ah taraf~ ndan temin( edilip, mülknâme-i hümâyûn
sadaka edildi~i, aç~k bir sûrette belirtilmi~tir63.
1540/42'de Saraybosna'daki vakf~na Hüsrev Bey'in Te~any
nahiyesindeki64 "çiftlik" mülkünden 6.286 akçe ve Yaytse nahiyesindeki
"çiftlik" mülkünden ise 7.643 akçe gelir gelmektedir. Hüsrev Bey'in Klis sanca~~ nda Kliçevats ile Ostrovitsa kaleleri aras~nda bulunan mevkide sahip
oldu~u mülk çiftli~i, Obrovats Kalesi yak~nlar~nda Zrmanya Nehri üzerinde bulunan de~irmenleri de, Hüsrev Bey'in Saraybosna'daki binalar~~için
vakfedilmi~tir. Te~any ve Yaytse'deki ayn~~uygulama ile buradaki reayan~n
raiyyet rüstimu devlet için ve sair mahsülât ve ö~ r-i hubûbât geliri vakf için
toplanmaktad~ r ve 1540/42 tarihinde vakf için buradan elde edilen gelir 500
akçedir.
61

Vakifnâme, (Tarih-i Bosna, s. 244-245.)
BOA, TT. 211 (1540-42), s. 783-784.
63 BOA, TT. 435 (1563-65), s. 335, 531. Adem Handfiee göre bu mülk-nâme 940 muharreminin ilk
on günü içerisinde yani 23 Temmuz-1 A~ustos 1533 tarihleri aras~nda düzenlenmi~tir. Adem Hand2i,
«Husrev-begov vakuf na prelazu iz XVI u XVII stoljee», Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Knjiga IX-X,
Sarajevo 1983, s. 209-210.
64
Gazi Hüsrev Bey'in Te~any nahiyesindeki vakf~~ile ilgili detayl~~ bilgi için bkz. Ahmed Hand,
"Gazi Husrev-begovi vakufi u tganskoj najiji u XVI stoljeu", Anali Gazi Hurrev-begove biblioteke, Knjiga
62

II-III, Sarajevo 1974, s. 161-174.
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Vakf~ n 1540/42 tarihlerinde gayrimenkül gelirlerinin yukar~da verdi~imiz rakamlar~n~n toplam~~23.679 akçedir. 900.000 akçelik nakdiyye geliri ile
birlikte toplam gelir miktar~~113.679 akçe olmaktad~r.
1540/42 tahririnde vakf~ n, imâret, cami ve medreseye ait oldu~u kaydedilmi~ tir. 1563/65 tahririnde ise bunlara ilaveten vakf, hankh, mekteb ve
Hüsrev Bey'in kendi türbesini içermektedir: "Vakf~~imâret ve câmi' ve medrese
ve hânk-al~~ve mekteb ve türbe-i Hüsrev Beg, der nefti Saray".
1563/65 tarihli tahrirde ~ ehir merkezinde vakfedilen gayrimenkul say~s~~ve gelir miktar~ nda 1542'ye göre büyük bir art~~~görülmektedir. Gazi Hüsrev Bey'in Saraybosna'daki evkaf~~ aras~ nda bulunan kervansaray ve hamam
da geliri vakfa dahil edilen gayrimenkuller aras~nda bu tarihte kar~~m~za
ç~kmaktad~ r. 1565'te vakf~ n gelirleri aras~nda cami yak~nlar~ndaki kervansaray senelik 30.000 akçelik kira geliri ile en yüksek gelir kayna~~n~~olu~turmaktad~ r. Bunu 11.566 akçe ile kervansaray etraf~ndaki 55 büyük dükkân,
8.706 akçe ile cami etraf~ nda ayakkab~c~lar çar~~s~ nda 61 dükkân, 6.000
akçe ile Haseki Mescidi yak~ nlar~ nda bulunan hamam izlemektedir. Hüsrev
Bey, Saraybosna çar~~s~ nda ilaveten yine pek çok dükkân, bir k~s~m ev, bir
bozahâne, birkaç zemin ve çay~n vakf~na dahil etmi~ tir. Saraybosna çar~~s~ nda vakfedilen gayrimenkullerden elde edilen toplam gelir 72.496 akçedir. 1540 y~l~ nda bu miktar yukar~ da da görüldü~ü üzere 9.250 akçe idi. Bu
miktara Hüsrev Bey'in 900.000 akçe nakdiyye vakf~n~ n 90.000 akçelik y~ll~k
gelirini de ilave etti~imizde Saray nefsinde vakf~n toplam geliri 162.492'ye
yükselmektedir65.
1540/42'de Hüsrev Bey'in, Bosna sanca~~nda Te~ any ve Yaytse'de mülk
çiftli~i dahilinde zikr edilen mezraalar 1565'te karye olarak geli~mi~lerdir, zaten karye olan yerle~ im birimleri de büyümü~ lerdir. 1540'ta Te~any
nâhiyesinde ra'iyyet rüsumu hâricinde bütün vergileri vakf için zabt edilen
yerle~ imlerden 6.280 akçe gelir elde edilirken 1565 y~l~nda bu rakam 51.165
akçeye yükselmi~ tir. 1540'ta Yaytse nahiyesi vak~f köylerinden toplanan 7.643
akçelik gelir miktar~~da 1565 y~l~nda art~~~göstererek 21.459 akçe olmu~tur.
Hüsrev Bey'in Bosna sanca~~~d~~~ ndaki bölgelerdeki emlak-~~vakf~ndan,
Klis sanca~~ ndaki yerlerden 1542 y~ l~ nda 500 akçe elde edilirken 1565'te bu
65

Katip yekünu 162.492 akçe olarak vermi~tir (BOA, MAD 625 (1563-65), s. 356), ancak vakf~n tüm
gelirini tek tek hesaplad~~~m~ zda katibin verdi~i yekûndan 4 akçelik bir farkla 162.496 akçe olmaktad~ r.
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yekün miktar~~ez-ziyâde 12.000 akçe ile 12.500 akçeye yükselmistir. 1565
y~l~nda vakfa Pa~a sanca~~~ve Pojega sanca~~ ndan da gelir kaydedilmi~tir.
Gazi Hüsrev Bey'in buralardaki vakfedilmi~~emlak~ ndan elde edilen yekün
miktar~~20.000 akçedir.
Nihayet, 1565 y~l~ nda Saraybosna'daki imâret, cami, mekteb, hankah,
medrese ve türbesinden olu~ an külliyesi için Hüsrev Bey'in vakfetti~i menkC~l
ve gayrimenkC~llerin Bosna sanca~~ndaki de~eri y~ll~ k 235.116 akçe, Klis,
Pa~a ve Pojega sancaklar~ ndaki vak~flar~n~n de~eri 32.500 akçe olup vakf~n
toplam geliri 267.616 akçe etmektedir. Bu gelirin hangi sûretle harcanaca~~~
da defterde ~u ~ekilde belirtilmistir:
M~NILL~~EL-IHRACAT

Be cihet-i nezâret-i mirlivâ ve kuzât ve tedris ve tevliyet ve hitâbet ve imâmet
ve eczâhânân ve sâ'ir cihât-~~hüddâm-~~imâret ve câmi' ve medrese ve l~ânk.h
140.220
ve mekteb ve türbe-i merhüm
Mesiirifi kilar ve matbah ve anbar ve meremmât ve harac-~~me'külât-~~sâ'ire
138.658
der i~ndret-i m.
YEKÜN

278.878

1540/42 tarihinde Hüsrev Bey'in 900.000 akçe olan nakid para vakf~~
1565 y~l~ nda da aynen korunmu~ tur. Bu nakid paran~n % 10 r~bh ile y~ll~k
getirisi 90.000 akçe idi. Hüsrev Bey'in bütün vak~f gelirinin 1/3'ini bu nakdiyye vakf~n~n r~bh~~olu~turuyordu.
Hüsrev Bey'in vak~flar~ mn yönetimi ile ilgili farkl~~ tarihlerde 3
vak~fname haz~rlanm~~t~ r". Bunlardan ilki daha önce de bahsetti~imiz üzere cami, imâret, mekteb ve hankaha vakfedilen gelir kaynaklar~~ve buralar~n i~leyi~i ile alakal~d~ r ve 1531 Aral~k ay~~(fi-eva'il-i cemaziyelevvel sene
938) ba~~nda haz~rlanm~~t~r. ~ kinci vakfiyye 8 Ocak 1537 (26 Receb 943)'de
66 Vak~fnâmeler Ciro Truhelka'n~ n «Gazi Husrefbeg, njegov ivot i njegovo doba» (Sarajevo 1912)
adl~~eserinde ve Spomenica Gazi Husrev-begove Miristogodi~nfice (Sarajevo 1932)'de yay~ nlanm~~t~r.
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medrese için haz~rlanm~~t~r. 4 Kas~ m 1537 (evvel-i cemaziyelahir sene 944)
tarihli üçüncü vak~ fnâme ile Hüsrev Bey, nefs-i Saray'da bina etti~i mescid
için Zihne kazas~nda de~irmenler ve Dobor kalesinde 150 adet kovan ve
binalar vakfetmi~tir"7. Hüsrev Bey'in para vakf~n~ n nas~l kullan~laca~~~1537
tarihli medrese ile alâkal~~ikinci vakfiyyede belirtilmi~ tir. Bu vakfiyyeye göre
700.000 gümü~~dirhemin 400.000 gümü~~dirhemi medrese yap~m~~için kullan~ lacak ve geri kalan 300.000 gümü~~dirhemi güçlü bir garanti ve emin bir
kefil vas~tas~yla her y~l 1/10 al~ nmak sûretiyle r~ bha verilecektir". Konuyla
ilgili çal~~anlar 300.000 gümü~~dirhemi 1.200.000 akçeye denk olarak hesaplam~~lard~r69. Ancak tahrir defterlerine r~bha verilen nakid para miktar~~
900.000 akçe olarak yans~m~~t~r.
Ayn~~vak~ fnâmede, vakfedilen nakdin kimlere borç verilece~i de belirlenmi~ tir. Buna göre söz konusu parayla "servet ve mal sahibi, güvenilir ve
namuslu, âlemde yalanc~ hk ve haks~zhkla de~il hüsn-i muamele ile me~hûr tüccar,
zana'atkâr ve rençberlerle i~~yap~ lacak, ümeraya, valilere, müderrislere, kiid~lara, askerlere, erbâb-~~timâra, fas~ klara, borçlulara, yalanc~ hk ve doland~r~c~l~~a meyli olanlara
borç veri lmeyecekti r"7° . Görüldü~ü üzere Gâzi Hüsrev Bey'in vakfetti~i para
öncelikle ekonomi ile yak~ndan ilgili s~n~ fa, borcunu düzenli ve zaman~ nda
geri ödeyecek dolay~s~yla nakid paran~n varl~~~n~~tehlikeye sokmayacak olan
emin kimselere verilmektedir. Avdo SUeska, vak~fnâmede kendisine borç
verilmesi yasak olan kimselere bu yasa~~ n getirilmesinin sebebini, o kimselerin bulunduklar~~hizmet ve mevkinin geçici ve süresinin belirsiz karakterde olmas~na ba~lamaktad~ r. Bu konumda birine borç para vermek, vakf~n
bundan kazanç elde etmesi bir yana ana paray~~da kaybetmesine yol açabilir.
Bu sebeple borç verileceklerin dâ'imi bir i~le me~gul olmalar~, öncelikle üretimin gerçekle~ti~i bir i~le me~gul olmalar~~ önemlidir71.
Hüsrev Bey'in bir nevi kredi ~eklinde kullan~lan nakid vakf~~o dönem
için büyük bir mebla~d~r ve bu vak~f pek çok ara~t~rmac~~ taraf~ndan dönemin bankas~~~eklinde de~erlendirilmi~ tir". Saraybosna'da Hüsrev Bey d~~~ n67

VGMA, Defter No. 633, s. 142.
VGMA, Defter No. 633, s. 139-142.
69
Avdo SUeska, makalesinde bu de~eri Vladislav Skariç'in Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena de austrougarske okupacije ( Sarajevo 1937) adl~~eserinden aktarmaktad~ r. ("Vakufski krediti u sarajevu
", s. 103).
70
VGMA, Defter No. 633, s. 139-142.
68

71
72

Avdo SUeska, "Vakufski krediti u sarajevu ", s. 109.
Avdo Sueska, "Vakufski krediti u sarajevu ", s. 103.
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da da r~bha verilmek üzere nakid vakfedenler mevcûdtur, hatta say~ca da
fazlad~ r. Ancak hiçbirinin mebla~~~Gazi Hüsrev Bey'in vakfetti~i mebla~~ile
k~yaslanamaz. Borca verilen ve bu borç kar~~l~~~~belli bir kar~ n elde edildi~i
küçük mebla~l~~para vak~flar~~genellikle kad~~huzurunda tasdik edilmi~~ve
dolay~s~yla sicillere de yans~m~~t~ r. Avdo SUeska'mn 1564, 1565 ve 1566 tarihli sicil kay~tlar~ndan tespit etti~i 53 para vakf~ n~n toplam~~455.512 akçedir;
buna sicillerde bulunmayan ancak varl~~~~bilinen Ç~kr~ kg Muslihiddin'in
32.000 (8.000 gümü~~dirhem) akçelik73 nakdini ekledi~imizde hepsi 487.512
akçe etmektedir. Hüsrev Bey'in nakid vakf~~d~~~ nda, o dönemde mevcC~d di~er nakid vak~ flann toplam~~olan 487.512 akçe, Hüsrev Bey'in 900.000 akçelik para vakf~n~ n yar~s~ ndan biraz daha fazlad~r.
1565 tarihli vak~f kay~tlar~ ndan da görüldü~ü üzere Gazi Hüsrev Bey'in
evkaf~ mn geliri zaman içinde artarak ço~almaktad~ r. 1604 tarihli tahrir kay~tlar~~da bunu teyid etmektedir!' Öncelikle 1542 ve 1565'te 900.000 akçe
olan nakdiyyenin 1604 y~l~ nda 44.974 akçe art~~ la 944.974 akçe oldu~u görülmektedir. Dolay~s~yla bu nakdiyyenin % 10 getirisi ile y~ll~k r~bh geliri
de 90.000 akçeden 94.479 akçeye yükselmi~ tir. Saray nefsinde vakfedilmi~~
gayrimenküllere bakt~~~m~ zda, kervansaray~ n 1565'te 30.000 akçe olan y~ll~k
icâre gelirinin 47.000 akçe ve hamam~ n 6.000 akçe olan y~ll~k icâre gelirinin 7.117 akçe olarak artt~~~n~~görmekteyiz. Ayr~ ca cami etraf~ nda bulunan
haffafin yani ayakkab~c~lar çar~~s~ nda 1565 y~l~ nda 61 bâb olan dükkân say~s~n~ n 1604'de 92'ye ç~ kmas~yla birlikte bu kalemden elde edilen gelir de
artm~~t~ n 1565'te 8.706 akçe olan gelir 1604'te 12.278 akçedir. Di~er gelir kalemleri 1565 y~l~ nda gördü~ümüz ~ekildedir. Saraybosna ~ehir merkezindeki
gayrimenküllerin toplam y~ll~ k icâre geliri 94.274 akçedir, bu miktara nakdiyyenin y~ll~ k 94.479 akçe r~bh gelirini de ekledi~imiz vakit mebla~~188.754
akçe etmektedir. 1565 y~l~~Saraybosna ~ehri gayrimenkülleri ve nakdiyye gelirine göre 1604 y~l~ nda 26.262 akçelik bir art~~~olmu~tur.
Gazi Hüsrev Bey'in evkaf~ mn 1604'te Bosna sanca~~nda Te~any
nâhiyesindeki vak~ f köylerinden 57.453 akçe, Yaytse nâhiyesindeki vak~f
köylerinden 25.338 akçe geliri bulunmaktad~ r. Bu iki nâhiyenin söz konusu
73 Muslihuddin Ç~kr~kç~~Saraybosna'da bir câmi, 1 mekteb ve Visoko'da bir mekteb ile bir köprü
tir. Bkz. Hamdija
yapt~rm~~~ve bunlar için gayrimenkuller yan~nda 8.000 gümü~~dirhem nakid vakfetmi~
Kre§evljakovi, "Wamija i vakufnama Muslihuddina ~ekrekqe", Glasnik Islan~ske vjerske zajednice Kraljevine Jugoslavije, god. VI (1938.), br. 1, Sarajevo 1938, s. 17-38.
74 Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü~ü Kuyud-~~Kadime Ar~ ivi, TD.11 (1604).
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köylerinden 1565 ve 1604 y~llar~ nda elde edilen gelir miktar~n~~ k~yaslad~~~m~zda da bir art~~~göze çarpmaktad~r: Te~any nâhiyesinden 1565'te elde
edilen vak~ f geliri 51.165 — 1604'teki miktar 57.453 akçedir; gelirde 6288 akçelik bir ziyâdelik söz konusudur. Yaytse nahiyesinden elde edilen vakf geliri
1565 y~l~ nda 21.459 akçe- 1604 y~l~ nda 25.338 akçedir; burada da 3879 akçe
art~~~olmu~tur.
Evk-af~n Klis sanca~~ nda bulunan yerlerinden geliri 52.867 akçedir.
Tahrir defterindeki kayda göre bu gelirin "defter-i atik"deki de~eri 40.367 akçedir. 1565 y~l~ ndan sonra yap~lm~~~tahrirler olmakla birlikte, bu tahrirlerin
defterlerinden bugüne ancak k~smi parçalar kalm~~ t~r. Dolay~s~yla bizim elimizde 1604'ten bir önceki vak~f kay~tlar~~1565 tarihli olanlard~r ve bu tarihte
ise Klis sanca~~ndaki yerlerden 12.500 akçe al~nd~~~~görülmektedir. Demek ki
bu gelir 1565 y~l~ nda 12.500 akçe iken daha sonraki tarihlerde 40.367 akçeye
ve nihâyet 1604 y~ l~ nda 52.867 akçeye yükselmi~tir. 1604 y~l~ nda vakfa Pa~a
sanca~~ ndan 12.711 akçe ve Pojega sanca~~ ndan 10.632 akçe gelmektedir.
Vakf~n 1604 y~l~ ndaki toplam gelir miktar~na bakt~~~m~zda vakf~ n Bosna sanca~~~dahili ve hâricinden, menkul ve gayrimenkul bütün gelirlerinin
347.755 akçe oldu~u görülmektedir. Bu miktar~ n 271.545 akçesi Saraybosna
~ ehir merkezi, nakdiyye, Te~any ve Yaytse nâhiyesi gelirleriyle Bosna sanca~~ ndan ve 76.210 akçesi Bosna sanca~~~d~~~nda yukar~da zikretti~imiz sancaklardan elde edilmektedir.
1604'te vakf~ n giderleri yine 1565 y~l~nda oldu~u gibi toplam 278.878
akçedir. Bunlardan 140.220 akçe evUla hizmet verenlere ve 138.658 akçesi
imâretde kiler, mutfak, anbar ve sair giderler için ayr~lm~~t~ r. Giderler kar~~land~ ktan sonra 68.877 akçe evkaf~n kasas~ na kalmaktad~ r.
Y~llara Göre Vakf~ n Toplam Gelir Miktar~~
1542

1565

1604

Nefs-i Saray'daki gayrimenkul ve
nakdiyye gelir toplam~~

99.252

162.492

188.754

Bosna ve di~er sancaklardaki
nahiyelerden gelir toplam~~

14.429

104.624

159.001

113.681

267.116

347.755

Vakf~n toplam geliri
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Hüsrev Bey'in Saraybosna'da vücüda getirdi~i yap~lar yukar~da konu
etti~imiz bir külliye olu~ turan cami, mekteb, hânkâh, imâret, medrese ve
türbeden ibaret de~ildir. Bunlar hayatta iken bina etti~i, bina etme amac~na
uygun olarak faaliyet göstermeleri ve hem binalar~ n hem faaliyetlerinin süreklili~ini sa~lamak için zengin bir vak~f b~rakt~~~~yap~lard~ r. Hüsrev Bey'in
bânisi oldu~u ba~ ka binalar da vard~ r, ancak bunlar kendi varl~klar~n~n devam~n~~kendileri finanse etmektedirler ve hatta yukar~da sayd~~~m~ z binalara
gelir sa~lamak ad~ na Hüsrev Bey vakf~ na dâhildirler. Hüsrev Bey Hamam~~
ve Kervansaray~~ bu tür yap~lardand~r.
Hamam: "Zukûr ve nisâya mahsiis cesim ve ~lisf çifte hamâm"m75 yap~m
tarihi tam olarak bilinmemektedir. Hüsrev Bey külliyesi için haz~rlanm~~~
olan üç vak~ fnâmede de zikri geçmez, 1540 y~l~ nda da henüz Hüsrev Bey
vakf~ mn gelir kalemlerinden biri de~ildir. Ancak 1565 tarihinde ç~kar kar~~m~za: hammân~~der kurb-~~ mescid-i Haseki'. Vakf için bu hamamdan icâre ile
y~ll~ k 6.000 akçe gelir elde edilmektedir. 1604 y~l~nda hamam~ n geliri 7.117

akçedir.
Hüsrev Bey evkâfma ait Kas~m 1537 tarihli son vak~ fnâmede ve 1540/42
tarihli tahrirde ad~ n~n zikredilmiyor olmas~~hamam~ n bu tarihlerden sonra
yap~ld~~~n~~ya da tamamland~~~n~~göstermektedir. Hamam 1914 y~l~na kadar
i~ levini yerine getirmi~ tir. Daha sonra farkl~~amaçlarla kullan~ lan hamam,
1992-1995 y~llar~ nda Bosna'da ya~ anan sava~ tan nasibine dü~ eni alm~~, büyük ölçüde hasar görmü~tür. Sava~~sonras~~buras~~Bo~ nak Enstitüsü'ne tahsis
edilmi~~ve bu enstitü taraf~ndan asl~ na uygun olarak yeniden yap~lm~~t~r.
~imdi Saraybosna'da Mula Mustafa Ba~ eski caddesinde hemen Katedralin
kar~~s~ nda iki büyük ve sekiz küçük kubbesi ile hamam eski görüntüsüne
kavu~mu~ tur ve Bo~ nak Enstitüsü olarak hizmet vermektedir.
Kervansaray: Hamam gibi kervansaray da ilk defa 1563/65 tarihli

tahrir kay~tlar~~ aras~ nda zikredilmektedir; vak~ fnâmede de 1540/42 tarihli
tahrir kay~tlar~~aras~ nda da kervansaraydan bahsedilmez. Nitekim bunlar
bize kervansaray~ n 1540/42 ile 1563/65 aras~nda bir zamanda in~a edilmi~~
oldu~unu göstermektedir. Hüsrev Bey'in ölüm tarihi 18 Haziran 1541 oldu~una göre hamam ve kervansaray~n onun sa~l~~~ nda yap~lmaya ba~lanm~~,
ancak ölümünden sonra tamamlanm~~~olmas~~da muhtemeldir.
75
76
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1565 y~l~nda "kârbânsalay der kurb-~~Câmi'den Hüsrev Bey'in imâret, cami,
medrese, hankah, mekteb ve türbesi vakf~~için icâre yoluyla y~ ll~k 30.000
akçe gelir elde ediliyordu. Bu gelir miktar~~vakf~ n Saraybosna ~ehir merkezindeki di~er gayrimenkul gelirleri aras~ nda en yüksek olan~~idi. Kervansaray~n etraf~ nda büyük dükkanlar yer al~yordu ~öyle ki 1565 y~l~ nda "dekâkin-i
kârgir der etitif~~karbânsai~iy" olarak 55 adet dükkân kaydedilmi~ti ve bunlar~n
toplam y~ll~ k kiras~~vakfa 11.566 akçe getirmekteydi. 1604 y~l~nda kervansaray~n y~ll~ k getirisi 47.000 akçeye yükselirken etraf~ndaki dükkanlar~ n gelir
miktar~ nda bir de~i~iklik olmay~ p, yine 11.566 akçe idi.
Ta~hhan ad~~ile tan~ nan bu kervansaray "tahtâni ve fevhni olarak mahzenler heyetinde altm~~~kadar oday~~/ida kârgir bir kârbân~~kebirdir ve odalar~ n »Okulda
olan gezindiler cliihi kemerler üzerine mebni"77 dir. 1697 ve 1832 yang~ nlar~ndan
sonra tekrar yap~ lan kervansaray78 en son 1295 (1879)'de ç~kan yang~nda
büyük hasar ve tahribâta marûz kalm~~~ve bu defa onar~m~~gerçekle~ tirilmemi~tir. 1912'de ise Ta~l~han'~ n duvarlar~~tamamen y~k~lm~~t~r'''.
Gazi Hüsrev Bey'in vak~flar~~aras~ nda kervansaray ile birlikte bir de bedesten bulunuyordu. Bedesten, kervansaraya "muttas~l derûni altm~~~ve birûni
otuz dükkân~~kadar mü~temil ve kârgir olarak sath~~ kur~unla örtülü" bir bina idi80.
Bu ifâcleden anla~~ld~~~~üzere bedesten içeride 60 ve d~~ar~ da 30 olmak
üzere 90 civar~ nda dükkândan olu~maktad~ r. Bu dükkân say~s~~1604 tarihli
defterde vakf~ n bir gelir kaleminde verilen dükkân say~s~~ile örtü~ mektedir.
Defterdeki kay~t ~öyledir:
"deka/cin der siik-~~haffâfin der etitif~~câmi'-i m[ezbûr.1- [Hüsrev BT]
bâb 92
fi'l-asl bâb 61
ez-zifide 31"
Burada bir bedestenden bahsedilmemektedir ancak dükkân say~s~~uyu~maktad~ r. Daha önce "61 bâb" olan dükkân say~s~~1604 y~l~ nda 31 dükkân
ilavesiyle 92'ye ç~ kmaktad~ r. Geriye do~ru gidildi~inde 1563/65 tahririnde
dükkân say~s~n~ n 61 olarak kaydedildi~i görülmektedir. Burada da yine es77 Tarih-i Bosna, s. 241.
78 öiro

Truhelka, "Gazi Husrefbeg, njegov iivot i njegovo doba", s. 98.

79 Abdurrahman

80

HukiC, "Socijalne i humanitarne ustanove Gazi Husrev-begova vakufa", s. 236.
Tarihi Bosna, s. 241.

GAZ~~HÜSREV BEYIN SARAYBOSNA'DAKI VAKIFLARI

667

kiye göre bir art~~~söz konusudur: Eskiden "48 bâb" olan dükkan say~s~~"13
bâb" ziyâde ile "61 bâb"a yükselmi~tir. 1540/42 tarihli tahrir kay~tlar~nda ise
48 dükkan yaz~l~d~r. Yani cami yak~ nlar~ nda olan bu dükkanlar 1540/42'de
48 adet iken 1565'de 61 ve 1604'te 92 adet olmu~lard~ r. Tahrir defterlerinde
kay~tl~~olan bu dükkanlar~n bedesteni olu~ turan dükkanlar oldu~u dü~ünüldü~ünde, bedestenin kurulu~~tarihinin 1540/42 öncesine gitti~i söylenilebilir.
Hüsrev Bey'in yukar~da bahsetti~imiz kendisine gelir kayna~~~vakfedilen ve bizzat kendisi gelir kayna~~~olarak vakf edilen bütün eserleri
Saraybosna'n~ n kentsel geli~ iminde büyük rol oynam~~ , cami, mekteb,
hankah, medrese, imal-et ve hamâm kentteki dini, sosyal, tedrisi; kervansaray ve bedesten ile çok say~daki muhtelif dükkân ise ticari ve iktisadi ya~ant~n~n ak~~~ na ivme kazand~rm~~t~ r. 900.000 akçelik nakdiyye vakf~~ise, Hüsrev
Bey'in vak~ f eserlerinin i~levi ve muhafazas~~için ne kadar önemli ise tüccâr
ve esnafa kredi sa~lamak aç~s~ ndan ~ ehrin ekonomisinin geli~imi için o kadar önemli bir sermaye olmu~ tur. Gazi Hüsrev Bey'in vakf~~öyle zengindir
ki, bu vak~ fla Hüsrev Bey'in ölümünden y~llar sonra dahi, onun ad~na yeni
eserler vücuda getirilmi~ tir. Moriça Han ile Gül Han (Gül A~a Hani), hastane ve saat kulesi bu ~ ekilde vakfa sonradan ilave edilen yap~lard~r.
Gazi Hüsrev Bey'in vakf~~yukar~da da zaman zaman bahsetti~imiz çe~itli yang~ nlarda büyük hasar gördü. En büyük tahribât 1697'de Prens Eugena komutas~ nda Avusturya askerinin Saraybosna'y~~istilas~~ve ~ehri ate~e vermesi s~ras~nda gerçekle~ mi~ tir. Bu tarihte vak~ftan pek çok belge ve
vakfedilmi~~pek çok de~erli e~ya kaybolmu~ tur. Vakf~ n zarar gördü~ü di~er
yang~ nlar 1724, 1759, 1765, 1776, 1831, 1842, 1852 ve 1879'da meydana gelmi~tir' ve her yang~ndan sonra bu eserler onar~lm~~~ve Saraybosna ~ehir
resminin vazgeçilmez tamamlarc~lar~~olmu~lard~r.
Vak~ f, bugün Bosna-Hersek s~n~rlar~~ d~~~ nda olan, Yunanistan ve H~rvatistan topraklar~ nda bulunan evkafin~~kaybetmi~tir. Vakf~ n Bosna-Hersek
s~n~rlar~~içinde bulunan zirai ve ormanl~k arazilerinin büyük bir k~sm~~(107
bin dönüm), Birinci Dünya Sava~~'ndan sonra ekonomik-politik ili~kilerin
de~i~ ime u~rad~~~~süreçte, 1918-1933 y~llar~~aras~ nda gerçekle~ tirilen tar~m
reformu uygulamalar~~ile ve di~er bir k~sm~~(35 bin dönüm) ~kinci Dünya
Sava~~ 'ndan sonra 1945 tar~ m reformu uygulamalar~~ile vakf~ n elinden al~n81
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m~~t~r. Vakf~ n Saraybosna'da kendisine gelir getiren i~~yerleri ve binalar
~na
da 1958 y~l~ nda kamusalla~t~ rma ad~yla el konulmu~ tur. Bu zor durumda
vak~ f, Bosna-Hersek islam Birli~i'nin destek ve organizasyonu sayesinde
ayakta kalm~~ t~r82.
450 y~l~~a~k~ n bir süredir varl~~~ n~~sürdüren vakf~ n vak~ fi Gazi Hüsrev
Bey hakk~ nda Salih S~dk~~Efendi'nin Tarih-i Bosna'da yazd~~~~a~a~~daki ifâde
bu çal~~ mada bizim de biti~~fasl~m~z olsun:
Ve fi'l-hakika ~imdiye kadar her kim alk~f ~~mûmâileyhe ~uri2t-~~vakfiyye hilâfina
ta'arruz ve mûcib-i zarar husûsuna el uzatchysa Wk~bet-i gazâb-~~ ~ldhiyyeye mazhâr ve
musâb olmu~dur. Bundan ma'liim oldur ki, merhüm mü~ârunileyh hâlis ve mütehallis
ve fâz~l ve 'Mil ve müttak~~ ve mütedeyyin bir ziit-~~saiid olub haynit ve hasenât~~
dahi
her bir garaz ve ivazdan beri ve ilel ve sekamdan '&1' olarak mahzan nziien-li-llâh ve
mütevessilen `alâ Residillâh olmak niyyet-i hâlisâs~ ndan vücüda gelmi~dirm.
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