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tadýr. Kuzey cepheyi hareketlendiren sil-
menin dýþýnda piramidal külâh örtülü ve
kirpi saçaklý iki baca dikkati çekmektedir.
Depoya bitiþik olan doðu cephesinde dik-
dörtgen prizma þeklinde, kirpi saçaklý üç
baca yükselmektedir. Ýç mekânýn cephe-
lerinde deðiþik boyutlarda niþler, ayrýca ku-
zey duvarýnda iki, doðu duvarýnda üç adet
yaþmaklý ocak niþi mevcuttur. Mutfaða ba-
tý duvarýndan bitiþik olan depo da kare plan-
lý olup taþ konsollara oturan sivri tromplu
ve yüksek kasnaklý kubbeyle örtülüdür. Gü-
ney cephesinde dikdörtgen çerçeveli ve
hafif dýþa taþkýn kapý bulunmakta, iç me-
kânýnda farklý boyutlarda niþler yer almak-
tadýr.

Diðer yapýlardan baðýmsýz olarak depo-
nun güneydoðu köþesinde yer alan kare
planlý fýrýn yüksek kasnaklý tromplu kub-
beyle örtülmüþtür. Batý cephesinde altý
sütuna oturan beþ birimli revak mevcut-
tur. Tuðladan sivri kemerli açýklýklý revak
eðimli bir çatý ile örtülüdür. Fýrýna geçiþ ba-
tý cephesindeki dikdörtgen çerçeveli basýk
kemerli kapýyla saðlanmaktadýr. Yapýnýn
doðu cephesinde dikdörtgen açýklýklý, gü-
ney cephesinde sivri kemer alýnlýklý ve dik-
dörtgen açýklýklý ikiþer pencere mevcut
olup dýþa taþkýn bir silme dýþtan bütün
cepheyi dolaþmaktadýr. Ayrýca kuzey cep-
hesinde üç, doðu cephesinde bir adet priz-
matik gövdeli ve külâhlý baca vardýr. Ýç
mekânda dikdörtgen kesitli, sivri kemerli
niþler, kapýnýn yanýndaki sivri kemerli niþ
içinde devþirme bir tekne ve duvarda mus-
luk delikleri bulunmaktadýr. Doðu duva-
rýnda büyük bir yaþmaklý ocak niþi, kuzey
duvarýnýn önünde iki fýrýnýn yer aldýðý alt
kata merdivenle inilmektedir. Fýrýnýn du-
varlarýnda kemerler arasýnda kalan bölüm-
lerde çiçek ve yaprak motiflerinden olu-
þan kalem iþi süslemeler görülür. Ýmareti
oluþturan bu yapýlarýn vaktiyle kiremit kap-
lý olan kubbeleri günümüzde kurþun kap-
lamalýdýr. Külliye içinde bulunmasý gere-
ken derviþ ve misafir odalarý zamanýmýza
ulaþmamýþtýr. Yeni inþa edilen caminin
vaktiyle nasýl bir mimari þemaya sahip ol-
duðu bilinmemektedir.
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Mutasavvýf, þair ve muallim.
˜ ™

Ali Vasfî, Ýstanbul Fatih’te Draman’da
doðdu. Babasý Nakþibendiyye’ye baðlý Ke-
fevî Dergâhý þeyhlerinden Mehmed Râþid
Efendi’dir. Ýlk bilgilerini babasýndan ve Fâ-
tih Camii’nde Hoca Mustafa Efendi’den al-
dý. Gelibolulu Hoca Tâhir Efendi’den Me¦-
nevî ile Molla Câmî ve Hâfýz divanlarýný
okudu. Tahsilini tamamlayarak 1866’da ve-
fat eden babasýnýn yerine Kefevî Dergâ-
hý þeyhliðine getirildi. Bir yandan dergâh
mensuplarýna tarikat usul ve âdâbýný öð-
retirken bir yandan da Fâtih Merkez Rüþ-
diyesi’nde kavâid-i Osmâniyye, Mekteb-i
Kudât’ta kitâbet-i resmiyye, Mekteb-i Nüv-
vâb’da kitâbet ve inþâ dersleri verdi. Ay-
rýca Meclis-i Meþâyih üyeliðinde bulundu.
Âniden vefat eden Þeyh Vasfî’nin ölümüne
Þair Eþref tarafýndan tarih düþürülmüþ-
tür. Mezarý Draman Camii hazîresinde ba-
basýnýn kabri yanýndadýr.

Daha çok eski tarzda yazdýðý þiirleriyle
tanýnan Þeyh Vasfî, Recâizâde Mahmud
Ekrem’le Muallim Nâci arasýndaki tartýþ-
mada Nâci’nin yanýnda yer almýþ, yeni ede-
biyat anlayýþýna karþý eski edebiyatý sa-
vunmuþtur. Kendisi bir “asrî edebiyyât-ý
atîka” cereyaný oluþturma gayretindeydi.
1895 yýlýnda Mekteb mecmuasýnda ya-
yýmlanan “Muhâdarât” baþlýklý makalesi

li niþ yer almaktadýr. Duvarlar yakýn tarih-
lerdeki bir düzenlemeyle 1 m. yüksekliðe
kadar Kütahya çinileriyle kaplanmýþtýr. Du-
varlarýn üst kýsýmlarýnda görülen mavi renk-
te, kalem iþiyle yapýlmýþ sütunlu ve kemer-
li kompozisyonlar, sarmaþýk dallar ve çiçek
motifleri iþlenmiþtir. Duvar yüzeylerinde
damarlý mermer görüntüsü verecek boya-
malar vardýr. Pandantifle geçiþi saðlanan
kubbenin eteðinde yaprak ve çiçek motif-
lerinin bulunduðu kalem iþi süslemeler ko-
yu yeþil ve sarý renklerle boyanmýþtýr. Kub-
be kasnaðýnda yer alan kitâbe Þeyh Þücâ-
üddin Türbesi’nin kasnaðýndakiyle aynýdýr.
Her iki türbenin kubbesi üzerinde yazýlý bi-
rer alem vardýr.

Külliyede doðu yönünde yer alan mey-
dan evi, mutfak ve depo birimlerini oluþ-
turan mekânlar doðu-batý doðrultusun-
da dikdörtgen planlý bir alaný kaplamak-
tadýr. Birbirine bitiþik üç mekânda moloz
taþ, kesme taþ ve tuðla kullanýlmýþtýr. Mey-
dan evi kare planlý olup mukarnaslý kon-
sollara oturan ve kademeli sivri tromplar-
la taþýnan yüksek kasnaklý kubbeyle örtül-
müþtür. Güney cephesinde sivri kemerli
alýnlýklý ve basýk kemerli açýklýklý kapý, batý
cephesinde sivri kemerli ve dikdörtgen açýk-
lýklý pencereler vardýr. Kuzey cephesinde
külliyenin diðer bacalarýndan daha büyük
boyutlarda dikdörtgen prizma þeklinde bir
baca, giriþ cephesinde dört sütuna otu-
ran üç sivri kemerli revak bulunmaktadýr.
Cepheler silmelerle hareketlendirilmiþtir.
Ýç mekân cephelerinde duvar niþleri ve
kuzey duvarýnda ocak niþi görülmektedir.
Tromp kemerleri arasýnda ve kubbede ka-
lem iþi bitkisel süslemeler vardýr.

Bu mekânýn doðu cephesine bitiþik olan
mutfak kare planlý, taþ konsollara oturan,
sivri tromplarla taþýnan yüksek kasnaklý
kubbeye sahiptir. Güney cephesinde dik-
dörtgen açýklýklý kapý ve sivri kemer alýn-
lýklý dikdörtgen açýklýklý pencere yer almak-
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ÞEYH VASFÎ

viriler yapmýþtýr. Yazdýðý sarf ve nahiv ki-
taplarý uzun süre mekteplerde okutulmuþ-
tur.

Eserleri. Cezebât (Ýstanbul 1302, bütün
manzumeleri bu kitapta bir araya getiril-
miþtir); Þöyle Böyle (Ýstanbul 1302, Mu-
allim Nâci’nin Mes‘ûd-i Harâbâtî takma
adýyla karþýlýklý mektuplarý); Hikemât-ý
Ýslâmiyye (Ýstanbul 1304, Sa‘dî-i Þîrâzî’-
den tercüme edilmiþ manzum ve mensur
hikâyeler); Reyâhîn (Ýstanbul 1305, Me¦-
nevî ile Bostân’dan tercüme edilmiþ hikâ-
yeler); Feyz-âbâd (Ýstanbul 1308, büyük
Ýslâm ediplerinin hayat hikâyeleriyle bazý
manzum eserlerinden tercümeler); Bâri-
ka (Ýstanbul 1308, Yavuz Sultan Selim’in
Farsça þiirlerinin bir kýsmýnýn tercümesi);
Münþeât-ý Þeyh Vasfî (Ýstanbul 1316);
Muhâdarât (Ýstanbul 1318, Ahmed Mid-
hat Efendi ve diðerleriyle yaptýðý tartýþ-
malara ait yazý dizisinin geniþletilmiþ þek-
li). Þeyh Vasfî’nin Neþâtî’nin Hilye-i Enbi-
yâ adlý eserinin ilk neþrine (Ýstanbul 1312)
yazdýðý bir önsöz bulunmaktadýr. Ayrýca çe-
þitli okullarda verdiði kitâbet, inþâ ve lisân-ý
Osmânî dersleriyle ilgili notlarýný Levâmi‘
(Ýstanbul 1307), Bedâyi‘ (Ýstanbul 1310),
Sevâti‘ (Ýstanbul 1311), Metâli‘ (Ýstanbul
1314), Nahv-i Osmânî (Ýstanbul 1314; 4.
bs. 1316) ve Küçük Sarf-ý Osmânî (Ýs-
tanbul 1326) adlarýyla yayýmlamýþtýr.
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Ýstanbul’da
XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda

inþa edilen külliye.
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Ýstanbul’un bir semtine adýný vermiþ
olan Þeyh Muslihuddin Mustafa Ýbnülve-
fâ’ya (ö. 896/1491) ait külliye cami / tev-
hidhâne, medrese, hankah, çifte hamam,

imaret, tabhâne, kütüphane, çeþme ve
türbeden meydana gelmiþtir. Cami ve çif-
te hamam Fâtih Sultan Mehmed tarafýn-
dan Muslihuddin Mustafa Efendi adýna
yaptýrýlmýþtýr. Fâtih vakfiyesinde ismi geç-
meyen medresenin II. Bayezid zamanýn-
da inþa edildiði düþünülmektedir. Cami ve
hamam tamamen yýkýlmýþ olup cami be-
tonarme olarak 1990’lý yýllarda yeniden in-
þa edilmiþtir. Cami önündeki hücre, türbe
ve medresenin bir kýsým duvarlarý ile çeþ-
me günümüze ulaþmýþtýr. Þeyh Vefâ Ca-
mii’nin Bizans dönemine ait bir kiliseden
çevrilme olduðu yolunda asýlsýz iddialar
bulunmakla birlikte ilk caminin Fâtih Sul-
tan Mehmed tarafýndan yaptýrýldýðý anla-
þýlmaktadýr. Fâtih vakfiyesinde cami Vefâ-
zâde Camii diye belirtilmiþtir.

Külliyenin merkezindeki caminin yanýna
1481-1490 yýllarý arasýnda medrese, mut-
fak ve kütüphane gibi bazý mekânlar ek-
lenerek burasý geniþ bir külliye haline ge-
tirilmiþtir. 1491’de Þeyh Vefâ’nýn ölümü
üzerine türbe yaptýrýlmýþ ve daha sonra
etrafýnda bir hazîre oluþmuþtur. Güneyde
mihraba bitiþik bir hücre, güneybatýda
Þeyh Vefâ Türbesi, kuzeyde muhtemelen
“U” þeklinde cami ile ortak avlulu medre-
se ve hankah yer almakta, müstakil bir
kütüphane binasýnýn bulunup bulunma-
dýðý konusunda bir bilgiye ulaþýlamamak-
tadýr. Vakfiyelerde deðiþik bilim dallarýyla
ilgili 381 kitabýn kayýtlý olduðu, daha son-
ra yapýlan baðýþlarla zenginleþen bir kü-
tüphaneden söz edilmektedir (bk. ÞEYH
VEFÂ KÜTÜPHANESÝ). Burada ayrýca bir
þeyh konaðýnýn bulunmasý beklenir ki kay-
naklarda böyle bir yapýya rastlanmamýþtýr.
Külliyenin çifte hamamýnýn caminin batý-
sýnda yer aldýðý bilinmektedir.

Ýlk yapýlýþýna “Câmi-i Hâkaniyye” terkibi-
nin tarih düþürüldüðü (881/1476) caminin
1171 (1757) yýlýnda tamir gördüðü mev-
cut kitâbeden anlaþýlmaktadýr. Yapý 27 ×
17 m. ölçülerinde enlemesine geliþen bir
plana sahiptir. Giriþte beþ gözlü bir revak,
kýble yönünde mihrap sofasý ve buradan
girilen bir hücre yer almaktadýr. Bir sýra
taþ ve iki sýra tuðla ile almaþýk olarak inþa
edilen yapýnýn üstü, sekizgen kasnak üze-
rine 11 m. çapýnda bir kubbe ve iki yan-
da yarým kubbelerle örtülüdür. Giriþi ha-
rimden olan minare caminin kuzeybatý kö-
þesinde bulunmaktadýr. Ýçeride cümle ka-
pýsýnýn önünde bir fevkanî mahfil vardýr.
Plan itibariyle eski Eyüp Sultan Camii’nden
etkilendiði anlaþýlan yapý, yýkýlmaya yüz tut-
tuðu gerekçesiyle XX. yüzyýlýn baþlarýnda
yeniden inþa edilmek üzere yýktýrýlmýþ, I.
Dünya Savaþý’nýn araya girmesiyle de bu

(nr. 7, 19 Cemâziyelevvel 1313, s. 98-105)
Ahmed Midhat Efendi ile Mustafa Hâzým
ve Müstecâbîzâde Ýsmet arasýnda cere-
yan eden bir tartýþmanýn doðmasýna se-
bep olmuþtur. Manzumeleriyle bir kýsým
makaleleri Tercümân-ý Ahvâl ve Saâdet
gazeteleriyle Maârif, Mekteb, Hazîne-i
Fünûn, Ýmdâdü’l-midâd, Güneþ ve Mü-
rüvvet dergilerinde yayýmlanmýþtýr. Þiir-
lerinde daha çok aþk, tabiat ve bazý tasav-
vufî konular iþlenmiþtir. Muallim Nâci’ye
büyük hayranlýk duyan Þeyh Vasfî onun
“Mes‘ûd-i Harâbâtî” mahlasýyla kaleme al-
dýðý manzumelere nazîreler yazmýþ, bazý
manzumelerinde “Berkî” mahlasýný kullan-
mýþtýr. Bir kýsým edebiyat tarihçileri þiirle-
rini devrine göre sade, üslûbunu selis ve
açýk, nesrini temiz ve düzgün bulmuþlar-
dýr. Þeyh Vasfî, Muallim Nâci ile birlikte
neþrettikleri Þöyle Böyle adlý eserin ön-
sözünde Osmanlý þiiri hakkýndaki görüþle-
rine geniþçe yer vermiþtir. Arap edebiya-
týný ve Ýran þiirini bilmeyenlerin iyi bir þair
olamayacaðýný söyleyen Þeyh Vasfî’nin ba-
zý manzumeleri Müstecâbîzâde Ýsmet Bey,
Cenab Þahabeddin ve Hüseyin Sîret tara-
fýndan beðenilmiþ ve taklit edilmiþtir. Tan-
zimat’tan sonraki yýllarda daha çok Batýlý
þair ve yazarlardan yapýlan tercümelere
karþýlýk Þeyh Vasfî, Evhadüddîn-i Enverî,
Ferîdüddin Attâr ve Molla Câmî gibi Fars
edebiyatýnýn önde gelen þairlerinden çe-

Þeyh Vasfî’nin Bedâyi‘ adlý eserinin kapaðý (Ýstanbul 1310)


