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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.
˜ ™

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)
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minin ibadet zamanlarý dýþýnda dershane
þeklinde kullanýldýðý ileri sürülmektedir.
Medresenin doðu kanadý tamamen orta-
dan kalkmýþtýr. Batý kanadýnýn bitiminde,
üzerinde ta‘miyeli ebced hesabýyla 1197
(1783) yýlýný veren kitâbeye sahip bir kapý
yer almaktadýr. Kitâbede burada daha ön-
ce mevcut olan hankahýn odalarýnýn yan-
dýðý ve I. Abdülhamid’in emriyle tekrar ih-
ya edildiði belirtilmektedir.

Fâtih vakfiyesinde bir çifte hamamýn var-
lýðýndan söz edilir. Fakat bu yapýdan günü-
müze hiçbir eser kalmadýðý gibi kaynak-
larda da yeterli bilgiye rastlanmamakta-
dýr. 1815 tarihli bir suyolu haritasýnda Þeyh
Vefâ Medresesi’nin önünden geçen Dârül-
hadis sokaðý ile Kâtipçelebi caddesinin
kesiþtiði köþede iki kubbeli bir yapý görül-
mektedir. Bu yapý vakfiyede adý geçen çif-
te hamam olmalýdýr. Nitekim Evliya Çele-
bi, Seyahatnâme’sinde fetihten sonra Ýs-
tanbul’da Osmanlýlar tarafýndan yapýlan
üçüncü hamamýn Vefâ Hamamý olduðu-
nu söyler.

Türbe etrafýnda geliþen hazîre külliye-
nin güneyinde camiyi üç yönde sarmýþtýr.
Hazîrede yaklaþýk 470 kabir tesbit edilmiþ,
kabir taþlarýndan yalnýzca biri Zeyniyye ta-
rikatýyla iliþkilendirilmiþtir. Þeyh Vefâ’nýn
Zeyniyye tarikatýna mensup olmasýna rað-
men hazîrede baþka Zeynî mezar taþýna
rastlanmamasýnýn sebebi henüz bilinme-
mektedir. Þeyh Vefâ’nýn türbesi caminin
güneyinde Vefa caddesine açýlan kapýnýn
yanýnda yer almakta ve Farsça kitâbesin-
den 896 (1491) yýlýnda inþa edildiði anla-
þýlmaktadýr. Bir sýra kesme taþ ve üç sýra
tuðla ile almaþýk olarak yapýlan türbe ka-
re planlý olup 8,30 × 8,35-40 cm. ölçülerin-
dedir. Türbede biri Þeyh Vefâ’ya ait beþ
sanduka yer almaktadýr. Kaynaklarda Þeyh
Vefâ’nýn bir erkek evlâdýnýn olduðundan söz
edilmemekte, fakat Âþýkpaþa(zâde) Türbe-

si’nde medfun bir oðlundan Evliya Çelebi
Seyahatnâme’sinde bahsetmektedir.

Hazîrede bulunup gözden kaçan yapý-
lardan biri Lala Paþalar Türbesi’dir. Batý-
daki hazîrede yer alan bu türbede Lala
Mehmed Paþa (ö. 1004/1595) ile Lala Ra-
mazan Paþa (ö. 1013/1604) medfundur;
türbede yatan üçüncü kiþinin taþý onarým-
lar sýrasýnda karýþtýrýlmýþtýr. Üçüncü kab-
rin baþ taþý Mustafa b. Ýbrâhim’e, ayak ta-
þý III. Mehmed’in dadýsý Halime Hatun’a
aittir. Türbe Pervititch sigorta haritasýn-
da altý sütunlu olarak gösterilmiþtir. Tür-
benin üst örtüsü hakkýnda bilgi yoktur.
Ancak dört sütun üzerine oturan kubbe-
li bir yapý olduðu mezarlýkta bulunan sü-
tunlar ve baklava dilimli sütun baþlýklarýn-
dan anlaþýlmaktadýr. 4,60 × 4,60 cm. öl-
çülerinde kurulan türbenin bugün yalnýz-
ca üç yönde üzerine sütunlarýn oturtuldu-
ðu temel kaidesi ve doðu cephesinde yu-
karýya doðru daralan sekiz köþeli iki mer-
mer sütun ayakta kalmýþtýr. Türbenin ha-
riminde 3,37 × 2,60 cm. ölçülerinde üstü
açýk, içerisinde üç dört kiþinin medfun ol-
duðu sofa þeklinde geniþ bir taþ sanduka
yer almaktadýr.

Kaynaklarda Þeyh Vefâ Külliyesi’nin bir
çeþmesinden söz edilmekte, fakat çeþme-
nin yapýsý hakkýnda bilgi verilmemektedir.
Vefâtürbesi sokaðýnýn Kâtipçelebi cadde-
si çýkýþýndaki Vefa Meydaný’nda birbirine
oldukça yakýn, biri hazneli, diðeri tek cep-
heli iki çeþme vardýr. Üzerinde kitâbesi bu-
lunmayan hazneli meydan çeþmesinin Þeyh
Vefâ Çeþmesi olduðu eski haritalardan an-
laþýlmaktadýr. Pervititch sigorta haritasýn-
da açýkça görülen bu çeþmenin haznesi-
nin doðu ve güney köþesi sakalara mah-
sus iki yönlü bir çatal çeþme þeklinde ter-
tip edilmiþtir. Burasý günümüzde metro
çalýþmalarýndan dolayý toprak altýnda kal-
mýþtýr.

inþaat gerçekleþtirilememiþtir. 1990-1994
yýllarýnda eldeki planlara uygun biçimde
yeniden inþa edilmekle birlikte plana yan-
sýmayan yükseltiler ve örtü sistemi hak-
kýnda bazý soru iþaretleri kalmýþtýr. Cami-
nin ilk yapýldýðýnda harimin her iki yanýn-
da üstü ikiþer küçük kubbe ile örtülü tab-
hâne odalarýnýn yer almýþ olmasý muhte-
meldir.

Cami önünde 4,10 × 3,50-3,70 cm. öl-
çülerinde, giriþi mihraptan verilen, üstü
tonozla örtülü bir hücre yer almaktadýr.
Çilehâne olduðu ileri sürülen bu hücrenin
geçirdiði tamirler neticesinde önemli öl-
çüde deðiþikliðe uðradýðý belli olmaktadýr.
Bugün yalnýzca iki penceresi kalan karan-
lýk hücrenin duvar örgüsü incelendiðinde
doðu ve batý cephelerinde alt sýrada iki-
þer, güney cephesinde ikisi altta, biri üst-
te olmak üzere toplam yedi penceresinin
bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Küçük bir hüc-
reye bu kadar çok pencerenin açýlmasý bi-
linen çilehâne tasavvuruna aykýrý görün-
mektedir. Bu hücrenin çilehâne deðil þeyh
odasý, itikâf odasý veya kütüphane oldu-
ðu düþünülebilir.

II. Bayezid zamanýnda inþa edilen med-
reseden günümüze yapýnýn sadece batý ve
kuzey duvarlarý ulaþabilmiþtir. Kalýntýlar-
dan anlaþýldýðýna göre, yan yana sýralan-
mýþ birbirine eþit büyüklükteki odalarýn
“U” biçiminde cami önünde konumlanma-
sýyla ortak bir iç avlu meydana getirilmiþ-
tir. Baþ odasý bulunmayan medresede ca-
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de vakýflarý teftiþe memur edilen Mevlâ-
nâ Alâeddin’in hazýrladýðý Arapça bir hüc-
cete göre Þeyh Vefâ vakýflarýnýn tasdik-
li bir vakfiyesi bulunmadýðýndan, vakfýn
durumunun belirlenip iþler hale getiril-
mesi için padiþahýn emriyle Mevlânâ Alâ-
eddin vakýf mahalline gidip þahitlerle va-
kýf mütevellisi Mûsâ b. Ahmed ve kâtib
Mehmed b. Îsâ huzurunda vakfýn duru-
munu tesbit ederek Receb 890 (Temmuz
1485) tarihli hücceti hazýrlamýþtýr. Bu bel-
gede zâviye kütüphanesinde mevcut 381
kitabýn Þeyh Vefâ tarafýndan vakfedildiði,
ayrýca çeþitli ilimlere ait kitaplarýn adlarý-
nýn Rumeli kazaskerinin tasdik ettiði bir
defterde yazýlý olduðu bildirilmektedir. Bun-
lar, otuz üç adet mükemmel ciltli Kur’ân-ý
Kerîm, küçük boyda mükemmel ciltlenmiþ
otuz Kur’an cüzü, ciltli ve ciltsiz olmak üze-
re tefsir, kavâid-i Kur’ân ve tecvide dair
elli dokuz, ehâdîs-i nebeviyyeye dair elli,
usûl-i fýkha dair on iki, fürû-ý fýkha dair
otuz beþ, ilm-i meþâyihe dair 100, ilm-i me-
ânî ve ilm-i nahivden dokuzar, ilm-i sarf-
tan üç, týp ve lugat ilimlerinden on dörder,
ilm-i hikmetten yedi, ilm-i kelâmdan beþ,
ilm-i mantýk ve hilâftan üç, ilm-i hey’et-
ten yedi ve Türkçe, Farsça yirmi bir adet
kitaptýr.

Þeyh Vefâ vakfiyesinde ödünç vermey-
le ilgili olarak okuyucular üst tabaka, or-
ta tabaka ve alt tabaka diye üçe ayrýlmýþ,
kitaplarýn üst tabakaya mensup emin ve
mutemet kimselere rehinsiz, diðerlerine
rehin ve saðlam bir kefil karþýlýðýnda ve-
rilmesi þart koþulmuþtur. Vakfiyede ayrý-
ca ödünç kitap verilecek her üç sýnýf oku-
yucunun Ýstanbul halkýndan olmasý gerek-
tiði belirtilmiþtir. 2 Safer 980 (14 Haziran
1572) tarihli bir kayýtta tekkeye yapýlan
baðýþlardan hâfýz-ý kütübe 1 akçe yevmiye
verileceði bildirilmektedir (BA, KK, nr. 67,
s. 110, hk. 1). XVI. yüzyýlýn sonlarýna ait bir
baþka vakýf tahririnden Þeyh Vefâ Zâviye-
si’nde bu kitaplarýn hâlâ mevcut olduðu ve
günlük 1 akçe ücretli bir hâfýz-ý kütübün
bulunduðu anlaþýlmaktadýr (BA, Tapu Def-
teri, vr. 670, s. 450). Evliya Çelebi XVII. yüz-
yýlýn sonlarýna doðru kütüphanenin hizmet
verdiðini, Kâtibzâde Zeynelâbidîn adlý bir
þahsýn kitaplarýný kütüphaneye vakfetti-
ðini belirtmektedir.

Þeyh Vefâ Kütüphanesi’ndeki kitaplarý-
nýn sonraki asýrlarda ne olduðu bilinme-
mektedir. Devr-i Hamîdî kataloglarý ara-
sýnda bu kütüphanenin katalogu bulunma-
dýðý gibi Ýstanbul kütüphaneleri müfettiþ-
lerinden Mahmud Bey’in 1907’de yazdýðý
bir raporda þehirdeki on iki kütüphanenin
kapalý olduðu ve bunlara ait bazý kitapla-

rýn pazarda satýldýðýnýn ihbar edildiði ya-
zýlmakta, bunlar arasýnda Þeyh Vefâ Kü-
tüphanesi de sayýlmaktadýr (BA, MF. KTV.
Dosya 3, nr. 22). Muhtemelen evkaf-ý mül-
hakkadan olduðu için bu koleksiyon tek-
kelerin kapanmasýndan sonra daðýlmýþtýr.
Ancak Abdülkadir Erdoðan, Köprülü Kü-
tüphanesi’nde (nr. 27) Þeyh Vefâ’nýn “mihr
ü vefâ” ibareli vakýf mührünü taþýyan bir
kitabýný tesbit ettiði gibi ayný mührü taþý-
yan diðer bir eser de Süleymaniye Kütüp-
hanesi’nde (Þehid Ali Paþa, nr. 140) bulun-
maktadýr (Kut – Bayraktar, s. 230).
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ÞEYH VEFÂ er-RÝFÂÎ
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Ebü’l-Vefâ Muhammed b. Muhammed
b. Ömer er-Rifâî el-Halebî

(ö. 1264/1848)

Suriyeli sûfî ve þair.˜ ™

1179’da (1765-66) Halep’te doðdu ve
orada yaþadý. Ebül-Vefâ, Vefâ / Vefâî la-
kaplarýyla tanýnýr. Bazý yazma eserlerinin
kapaðýnda ismi “seyyid” unvanýyla birlikte
kaydedildiði belirtilmekteyse de (Ziriklî,
VII, 73; el-Æåmûsü’l-Ýslâmî, II, 553), kay-
naklarda seyyidliðine dair bilgi bulunma-
maktadýr. Çocukluðunda Þeyh Ýsmâil Key-
yâlî’nin teþvikiyle ilim tahsiline baþladý. Baþ-
ta babasý olmak üzere Rýzâiyye Medresesi
müderrisi Þeyh Mustafa Gürânî, Þeyh Ha-
san, Þeyh Kasým b. Ali el-Maðribî, Þeyh
Muhammed ed-Dýmaþký gibi âlimlerin öð-
rencisi oldu. Halep Emevî Camii müderri-
si Þeyh Ýsmâil el-Mevâhibî’den gramer, be-
lâgat, akaid, fýkýh ve tefsir okuyarak icâ-
zet aldý. Rifâî-Sayyâdî tarikatý þeyhi olan
babasýyla birlikte 1194 (1780) yýlýnda Ha-
lep’e gelen Rifâî þeyhi Muhammed Türâb

Þeyh Vefâ Külliyesi bir tarikat külliyesi
olduðu halde burada tarikat faaliyetleriy-
le doðrudan alâkalý olmayan çifte hamam,
medrese ve kütüphane gibi unsurlarýn bu-
lunmasý külliyeyi diðer tarikat yapýlarýndan
ayýrmaktadýr. Yapý özellikle tekke-medre-
se iliþkisini göstermesi bakýmýndan önem
taþýmaktadýr.
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ÞEYH VEFÂ KÜTÜPHANESÝ

Þeyh Vefâ (ö. 896/1491) tarafýndan
Ýstanbul’da kendi adýyla anýlan

semtte kurulan kütüphane.˜ ™

Fâtih Sultan Mehmed devri meþâyihin-
den Þeyh Vefâ diye tanýnan âlim ve þair
Muslihuddin Mustafa için inþa edilen kül-
liyede bir de kütüphane bulunduðu Ýstan-
bul Vakýflarý Tahrir Defteri’ndeki 919
Recebine ait (Eylül 1513) bir vakýf kaydýn-
dan anlaþýlmakta, ancak bu kayda esas
olan vakfiyenin II. Bayezid devrinde düzen-
lenmiþ olmasý kütüphanenin ne zaman ku-
rulduðunu tesbitte güçlük çýkarmaktay-
dý. Bu kayda göre zâviyede ciltli, ciltsiz ki-
taplar bulunmakta ve bu kitaplarýn mu-
hafazasýyla görevli hâfýz-ý kütübe de gün-
lük 1 akçe ücret verilmekteydi. Ýstanbul
Þer‘î Sicilleri’ndeki bir baþka belge bu ko-
nudaki tereddütleri giderdiði gibi kütüp-
hane hakkýndaki bilgileri de zenginleþtir-
mektedir. Nitekim II. Bayezid dönemin-
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