4

‹ b n R ü fl d F e l s e f e s i

KLAS‹K
52. Kitap
fiehir Tarihi
Osmanl› fiehri 2

Bir Semte Vefa
© Klasik Yay›nlar›

Haz›rlayanlar

N. Bilge Özel ‹manov
Yunus U¤ur
ISBN 978-975-8740-73-4

Birinci Bas›m Haziran 2009
Tasar›m/Kapak Salih Pulcu
Bask› Cilt Gezegen Tan›t›m
Yeflilce Mah. Ulubafl Cad. No: 54 Ka¤›thane ‹stanbul

Vefa Cad. No: 56 34134 Vefa ‹stanbul
Tel 0212 520 66 41 Faks 0212 520 74 00
klasik@klasikyayinlari.com
www.klasikyayinlari.com

G i r i fl

ÖNSÖZ

Tarihi ‹stanbul yar›madas›n›n önemli bir parças› olan Vefa semti,
bugün pek çok problemle yüz yüze. Bilim ve Sanat Vakf› Türkiye
Araflt›rmalar› Merkezi, hem Vefa semtinin önemine hem de var
olan sorunlar›na dikkat çekmek ve semtin gelece¤i ile ilgili önerilerde bulunmak üzere Temmuz 2005’te üç ayr› atölye çal›flmas›
bafllatm›flt›: Vefa Semti Atölyesi, Vefa Semti Fiziki Islah Atölyesi ve
Vefa’da Sosyal Hareketlilik ve De¤iflim Atölyesi. ‹lk atölyede, Vefa
semtinin s›n›rlar›n›n tayini ve bu s›n›rlar›n mevcut durumu, semtin geçmifli ve bugünüyle ilgili literatür araflt›rmas›, semt ve mahalle tan›mlar›, semt-mahalle tarihi çal›flmalar›nda yöntem ve uygulamalar bafll›klar› alt›nda çal›flmalar yürütüldü, söylefliler yap›ld›. ‹kinci atölye, Vefa semtinin fiziki yap› envanterinin ç›kar›lmas›, öncelikli eserlerin belirlenmesi ve bu eserlerle ilgili uygulama
(restorasyon) raporunun haz›rlanmas› çal›flmalar›n› yürüttü.
Üçüncü atölyede ise araflt›rma konusuna ve alana iliflkin yöntemsel-teorik tart›flmalar›n ard›ndan, Vefa’da gündelik hayat, göç ve
göçmenlik, Vefa’n›n yerleflik sakinleri ve eski Vefa bafll›klar› çerçevesinde Vefa semti alan araflt›rmas› (anket-mülakat) ve rapor haz›rlanmas› çal›flmalar›nda bulunuldu.
3-5 Kas›m 2006 tarihlerinde ise hem bu atölyelerin sonuçlar›n› tart›flmaya açmak hem de semtle iliflkili kiflilerin bilgi ve araflt›rmalar›n› ortak bir zeminde buluflturmak için “Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yar›n›” bafll›kl› ulusal bir sempozyum düzenlendi. Vefa semtinin tarihi, bugünü ve gelece¤ine dair 16 oturumun yer ald›¤› bu
sempozyumda, semtle ilgili siyasi, iktisadi, sosyo-kültürel ve mimari konular baflta olmak üzere çok çeflitli konularda tebli¤ler sunuldu. Ayr›ca, sempozyum kapsam›nda “Vefa Semti” ve “Vefa
Spor” bafll›kl› iki belgesel gösterildi, “Haf›zalarda Vefa” ve “Bir
Semti Çal›flmak” bafll›kl› iki panel düzenlendi ve semtin foto¤raf
ve arfliv belgelerinden oluflan bir sergi kat›l›mc›lar›n ilgisine sunuldu.
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Tüm bu çal›flmalar›n konu edindi¤i Vefa Semti, kapsad›¤› alan itibariyle küçük bir bölge. Bu özelli¤i ile sempozyum, bir taraftan
Türkiye’de yap›lan sempozyumlar aras›nda belki de bir ilki gerçeklefltirirken, di¤er yandan da flehir çal›flmalar›nda tart›fl›lmas›
gereken bir durumu ortaya koymakta: Semt veya mahalle ölçe¤inde çal›flmalar yapmak flehir çal›flmalar› için iyi bir analiz ünitesi
olabilir mi? Bu sempozyumda sunulmufl tebli¤lerden bir k›sm›n›n
gözden geçirilmifl halini ihtiva eden elinizdeki eser, flehir çal›flmalar›nda mikro ölçekli çal›flmalarla makro sorular aras›ndaki dengenin nas›l sa¤lanabilece¤i meselesini de siz de¤erli okuyucular›n
tart›flmas›na açm›fl oluyor.
***
Hem atölyelerin hem de sempozyumun düzenlenmesinde birçok
kiflinin katk›s› oldu. Sempozyum düzenleme kurulu üyeleri olan fi.
Fuat ‹nci, N. Bilge Özel, Aziz Do¤anay, Nicole Nur Kançal-Ferrari,
Akif Demirci, Faruk Deniz, Emrullah Bulut ve Yücel Bulut’un yan›s›ra Cemil Akgül, Alim Arl›, Betül Çak›rca, Nurcihan Duman, Ayfle
Ziflan Furat, Murat Ifl›k, Samime ‹nceo¤lu, Abdülhamit K›rm›z›,
Feyza Köse, Salih Pulcu, Mustafa Sürün, fieyma fiahino¤lu, Dursun
fienocak ve burada zikredemedi¤imiz birçok isim bu sürecin çeflitli aflamalar›nda yer ald›lar. Eme¤i geçen herkese müteflekkiriz.
Ayr›ca, Say›n Mustafa Özel’in flahs›nda, sempozyuma ev sahipli¤i
yapan Bilim ve Sanat Vakf›’na, sempozyuma katk›lar›ndan dolay›
Say›n Nevzat Er’in flahs›nda Eminönü Belediyesi’ne, Say›n Sakin
Öner’in flahs›nda Vefa Lisesi ve Mezunlar Derne¤i’ne ve Say›n Sad›k Vefa’n›n flahs›nda Vefa Bozac›s›’na teflekkür ederiz.
Sempozyumun yap›ld›¤› Kas›m 2006’dan tebli¤lerin yay›nlan›fl tarihine kadar geçen sürede kimi tebli¤ sahiplerinin görev ve unvanlar›nda de¤ifliklikler olmufltur; ancak burada yazarlar›m›z, sempozyum zaman›ndaki unvanlar›yla tan›t›lm›flt›r.
Yine ayn› zaman zarf›nda, bu kitapta da yaz›lar› bulunan iki
önemli ismin aram›zdan ayr›l›fl›na tan›kl›k ettik: Mehmet Ali
Gökaçt› 5 Kas›m 2008’de, Turgut Cansever ise 22 fiubat 2009’da
vefat etti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz.
Yunus U¤ur
Sempozyum Koordinatörü
Bilim ve Sanat Vakf›, Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi
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Bugün burada bir semtin, bir beldenin kaderini konuflmak üzere
toplanm›fl bulunuyoruz. Bu öyle bir semt ki onun kaderini konuflmak bu flehrin kaderini konuflmak gibidir. Bu flehrin kaderini konuflmaksa bu ülkenin kaderini konuflmak gibidir. Abartm›yorsam
bu ülkenin kaderini konuflmak insanl›¤›n kaderini konuflmak gibidir. ‹nsan eliyle güzellefltirilen, insan eliyle gelifltirilen sonra insan
eliyle bozulan bir dengenin yeniden nas›l ihya edilebilece¤ini konuflaca¤›z bu ülkenin en seçkin insanlar›yla. Tabii herkes do¤up
büyüdü¤ü semte bir vefa borcu içindedir. Semt Vefa olunca bu vefa borcu herhalde katlan›yor. Ben Vefa’da do¤up büyümedim. 18
yafl›na kadar A¤r› gibi küçük bir flehirde büyüdüm. O flehirde Vefa’y› bilmiyordum. Vefa’n›n Süleymaniye’yle bu kadar kucak kuca¤a oldu¤unu da bilmiyordum. Hatta bozan›n ne demek oldu¤unu da bilmiyordum. Ama Vefa Bozac›s›’n› ve Vefa Spor’u biliyordum. Vefa Sporlu Zeki’nin 400 bin liraya Fenerbahçe’ye transfer
oldu¤unu da biliyordum. Vefa bu kadar Türkiye’nin ücra bir flehrinde takip edilen, bilinen bir semt idi. Üniversite y›llar›nda bu
bölgedeki yurtlarda oturan arkadafllar›m› ziyarete geldi¤imde ise
büyük bir hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›flt›m. O Vefa bu kadar kötü, bu
kadar berbat bir semt miydi? Adeta yaflanmaz bir semt. ‹flte bugün
burada bu semtin nas›l yeniden canland›r›labilece¤ini, nas›l yeniden yaflanabilir k›l›naca¤›n› ehli olan insanlar üç gün boyunca tart›flacaklar. Eylem adamlar› var aram›zda, belediye baflkanlar›, milletvekilleri. Onlar da siyasi kararl›l›k göstererek bu beldenin, bu
semtin yeniden canlanmas› için nas›l bir eylem yap›laca¤›n› düflünüyorlard›r. Henüz aram›za kat›lmad› ama Turgut Cansever hocam›zdan y›llar önce flunu ö¤renmifltik. Bilgiye dayanmayan hiçbir
eylem meflru de¤ildir. Bütün eylemlerin bilgiye dayanmas› laz›m.
Ben bir iktisatç› s›fat›yla ilave etmek istiyorum. Meflru de¤ildir, verimli de de¤ildir. Bir eylemin meflru ve verimli olabilmesi için
mutlaka bilgiye dayanmas› laz›m. Onun için bu ülkenin bu gibi
alanlara ömrünü hasretmifl en seçkin insanlar›n› davet ettik. Bize
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bir yol haritas› ç›kars›nlar. Bu belde nas›l flenlendirilebilir, nas›l
yaflan›labilir hale getirilebilir bunun ana ilkelerini ortaya koyal›m
ve eylem adamlar›n›n önüne getirelim. Bu seçkin insanlara daha
fazla vakit b›rakabilmek için ben uzun konuflmayaca¤›m. Sadece
her Türk az buçuk flairdir. Vefa için karalad›¤›m üç befl beyti sizlerle paylaflarak -bu bir fliir de¤il elbette ben de bunun fark›nday›m,
sadece bugünün mana ve ehemmiyetine uysun diye- ortaya koymaya çal›flaca¤›m.
Bir semt-i muazzezdir Vefa
Bir semt-i flahane
An› viran eylemifltir
Felsefe-i sana ne bana ne
‹hya içün Vefa’y›
Vaciptir vefakara fedakar ola
Bakmaya kisb u kâra
El ele verip ilm ile sanayi-i nefise
Meydan› b›rakmaya sefil ile habise
Ey muhibban-› Vefa gelin birlik olal›m
Vefa’y› de¤il sade ‹stanbul’u kurtaral›m.

Yani fena flair de¤ilmiflim. Vefa’y› flenlendirmek ‹stanbul’u flenlendirmektir, kurtarmakt›r. ‹stanbul’u kurtarmak bütün ülkeyi kurtarmakt›r. Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
Mustafa Özel
BSV Yönetim Kurulu Baflkan›
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Vefaiyye’nin Osmanl› Tarihindeki
Önemi*
HAL‹L ‹NALCIK**

G

eyikli Baba, Orhan devrinde ‹negöl bölgesinde Turgut Alp’›n yan›na geldi¤i zaman Orhan’a haber verir. Orhan: “Aceb kimin müridi-

dür, sorun kendiden” dedi. Dervifl: “Baba ‹lyas müridiyim... Seyyid Ebu’lVefa tarikindenim” cevab›n› verdi. (Afl›kpaflazade, 38. Bab)
Orhan döneminde ‹ç Anadolu’dan uzak Uc bölgesine Babai ve Ahi
ak›n› vuku buldu. Tahrir defterlerinde Göynük’te iki Babai mahallesi, keza Rumeli’de Babailer tespit etmekteyiz. Defter vak›f kay›tlar› bu dönemde birçok dervifl ve ahi zaviyesinin kuruldu¤unu göstermektedir. Uc bölgelerine Babai-Vefai ve Ahi göçünün esas sebebi, Mo¤ollara ve Konya
idaresine karfl› halk›n tepkisini temsil etmeleridir. Türkmen tepkisinin ‹ç
Anadolu’da merkezi K›rflehir-Çorum-Amasya bölgesidir.
Babailer, bir halk tarikat› olan Vefaiyye ile kaynaflm›fl bulunuyorlard›.
Edebali (Ede-Bal›)’nin Osmanl› Uc bölgesine bir Babai-Vefai halifesi olarak geldi¤ini, Erünsal ve Ocak’›n yay›nlad›klar› Babai Elvan Çelebi’nin
menak›b›ndan ö¤renmekteyiz.
Ede-Bal›’n›n Osman ve Orhan döneminde bir f›k›h bilgini olarak,
bafl-dan›flman gibi beyli¤in teflkilatlanmas›nda büyük hizmeti dokunmufltur. Bunu Afl›kpaflazade biraz abart› ile bize nakletmektedir. Afl›kpaflazade kendisi Babai-Vefai derviflidir. Kendisini Tevarih’inin bafl›nda
flöyle takdim eder: “Fakir dervifl Ahmed Afl›kiyem… ve ibn kutbu’d-devran Baba ‹lyas halifetü’s-seyyid Ebu’l-Vefa.” (Ats›z yay›n›, 91). Babaiyyenin kurucusu Baba ‹lyas, Vefaiyye tarikatinden idi. Anadolu’da zaviyele* Prof. Dr. Halil ‹nalc›k’›n bu konuflmas› üzerine Doç. Dr. Reflat Öngören’in yapt›¤› de¤erlendirmeyi, akabinde Halil ‹nalc›k’›n ve tekrar Reflat Öngören’in cevabi yaz›lar›n›
tebli¤in sonunda bulabilirsiniz.
** Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi ‹ktisadi, ‹dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü
Ö¤retim Üyesi
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ri bulunan bu halk tarikat› hakk›nda de¤erli din tarihi uzmanlar› A. Y.
Ocak ve ‹. Erünsal sizlere genifl bilgi vereceklerdir. Biz burada Vefaiyye’nin Osmanl› tarihindeki seçkin yeri üzerinde biraz durmak istiyoruz.
Bir Babai-Vefai dervifl olan Afl›kpaflazade’nin Osmanl› devlet gelene¤inde Vefaiyye’ye sa¤lad›¤› imtiyazl› durum üzerinde durmak isterim. Bu
konuda yay›nlad›¤›m flu makalede ayr›nt›lar vard›r: “How to Read ‘Afl›k
Pasha-zades History” (Studies in Ottoman History in Honor of Professor
V. L. Ménage, C. Heywood ve C. Imber (ed.), ‹stanbul: ISIS, 1994, s. 139163). 1491 Ocak tarihli Hac› Beg Mülknamesi’nde imzas› “Fahru’l-meflayih Ahmed b. Afl›k Pafla”d›r. Mülkname’deki ilk isim Seyyid Velayet
Ebu’l-Vefa kendisini flöyle tan›t›yor: “El-evlad el-Rasul Mevlana Seyyid
Velayet b. el-Seyyid Ahmed b. el-Seyyid Ebu’l-Vefa el-Ba¤dadi”.
Seyyid Velayet, Afl›kpaflazade’nin damad› olmufltur. Fatih Sultan
Mehmed, ‹stanbul’un fethi üzerine Afl›kpaflazade’ye Fatih’ten Haliç’e
inen ulemaya mahsus sokakta bir zaviye ba¤›fllam›flt›r. Seyyid Velayet bu
imzada üç noktay› belirtir: Kendisi ulema s›n›f›na mensuptur, Peygamber ve Ebu’l-Vefa el-Ba¤dadi soyundand›r.
Seyyidlik, nakibu’l-eflraf›n listesinde tespit edilen bir husustur. Ebu’lVefa el-Ba¤dadi soyundan geldi¤i tart›flma konusu yap›labilir. Ebu’l-Vefa
menak›b›, Seyyid Velayet’in iflaretiyle Türkçeye ilavelerle çevrilmifltir.
Mütercim, Seyyid Velayet’in Ebu’l-Vefa el-Ba¤dadi’ye neseb itibariyle
ba¤lanmas› noktas›nda aç›k de¤ildir. Orada Seyyid Velayet’in ad› Mustafa b. Ahmed el-Sadri el-Konevi’dir. Taflköprülüzade’ye göre fleyhimiz,
Muslihuddin, sonra Abdüllatif-i Mukaddesi gibi Zeyniyye kurucular›na
mensuptur. Türkçeye çevrilen Ebu’l-Vefa menak›b›nda Seyyid Velayet
hakk›nda ilave bilgiler vard›r. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid kendisine öteki fleyhler üzerinde fevkalade sayg› ve yak›nl›k göstermifllerdir.
Eserini Fatih ve Bayezid dönemlerinde kaleme olan Afl›kpaflazade’nin
eserini bu sultanlar herhalde görmüfllerdir. Afl›kpaflazade Tevarih-i Al-i
Osman’da Babai-Vefai halifesi Ede-Bal› arac›l›¤›yla hanedan›n saltanatta
Tanr›’n›n teyidine mazhar oldu¤unu özellikle belirtir; Osman ve Orhan’›n nazik konularda daima onun irflad›na baflvurduklar›n› vurgular.
Osmanl› sultanlar›n›n Eyüp türbesinde zaman›n en tan›nm›fl fleyhi eliyle
gaza k›l›c› kuflanmas› -taklid-i seyf- ilk kez Ede-Bal› taraf›ndan icra edilmifl olmal›. Özellikle, daha önce Seyyid Velayet’e gösterilen özel ba¤l›l›k
sonucu 15. ve 16. yüzy›llarda sultanlar Vefaiyye’ye imtiyazl› bir mevki tan›m›fllard›r. 17. yüzy›lda seferlerde Peygamberin sanca¤›yla beraber Vefaiyye sanca¤› askerin önünde giderdi.
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Prof. Dr. Halil ‹nalc›k Bey’in “Vefaiyye’nin Osmanl› Tarihindeki
Önemi” bafll›kl› konuflmas› hakk›nda birkaç not*
Konuflmada tarihçi Afl›kpaflazade’nin, kaleme ald›¤› Tevarih’in bafl›nda kendisini Seyyid Ebu’l-Vefa’n›n halifesi Baba ‹lyas soyundan olarak tan›tt›¤› söylenmifl ve buna dayanarak Afl›kpaflazade’nin Babai-Vefai dervifli oldu¤u ifade edilmifltir. Oysa Afl›kpaflazade eserinde sadece
soyunun Ebulvefa el-Ba¤dadi’ye (ö. 1107) dayand›¤›n› belirtmekte,
Ebulvefa el-Ba¤dadi ile oluflan Vefaiyye tarikat›na mensup oldu¤undan
söz etmemektedir.
Afl›kpaflazade’nin mensup oldu¤u tarikat fieyh Zeynüddin Hafi taraf›ndan XV. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Herat’ta kurulan Zeyniyye tarikat›d›r.
Taflköprizade efl-fiekaik’te (Ahmet Suphi Furat neflri, s. 346) onun intisap
etti¤i fleyhin ad›n› Zeynüddin Hafi’nin halifelerinden Abdüllatif Kudsi
olarak kaydetmifltir. Afl›kpaflazade de eseri Tevarih’te Abdüllatif Kudsi
ile fieyh Cüneyd aras›nda Konya’da geçen bir olay› kaydederken o s›rada kendisinin Abdüllatif Kudsi ile birlikte oldu¤unu ifade etmektedir.
(Âli Bey neflri, s. 265)
Konuflmada ayr›ca Afl›kpaflazade’nin damad› Seyyid Velayet’ten de
söz edilmekte ve onun da Afl›kpaflazade gibi Ebulvefa el-Ba¤dadi soyundan oldu¤u ve Ebulvefa menak›b›n›n Seyyid Velayet’in iflaretiyle Türkçeye çevrildi¤i belirtilmektedir. Ancak orada Seyyid Velayet’in ad›n›n
Mustafa b. Ahmed el-Sadri el-Konevi fleklinde kay›tl› oldu¤u ifade edilmifltir. Bu ad Seyyid Velayet’in de¤il, onun pirdafl› olan ve fieyh Vefa (ö.
1491) diye tan›nan Zeyniyye fleyhinindir (bkz. Lamii Çelebi, Nefehat Tercümesi, s. 559; efl-fiekaik, s. 238). Ki bu fleyh ile (fieyh Vefa) birlikte Zeyniyye tarikatinde Vefaiyye ad›yla bir kol meydana gelmifltir (bkz. Reflat Öngören, Tarihte Bir Ayd›n Tarikat› Zeyniler, ‹stanbul, 2003, s. 130 vd.).
Sempozyumun konusu olan “Vefa Semti”, ad›n› bu fleyhten yani fieyh
Vefa diye bilinen Mustafa b. Ahmed el-Sadri el-Konevi’den almaktad›r.
Halil ‹nalc›k’›n Reflat Öngören’e cevab›
Konuflmamla ilgili olarak Doç. Dr. Reflat Öngören iki nokta üzerinde
duruyor. Aynen al›yorum:
* Doç. Dr. Reflat Öngören, ‹stanbul Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dal›
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1. “Afl›kpaflazade eserinde sadece soyunun Ebulvefa el-Ba¤dadi’ye (ö.
1107) dayand›¤›n› belirtmekte (…) Vefaiyye tarikat›na mensup oldu¤undan söz etmemektedir.”
2. “Mustafa b. el-Sadri el-Konevi” “Bu ad Seyyid Velayet’in de¤il,
onun pirdafl› olan ve fieyh Vefa (ö. 1491) diye tan›nan Zeyniyye fleyhinindir.” (Kaynak Lamii Çelebi ve efl-fiekaik).
Kendi mehazlar›ma bak›yorum:
1. Afl›kpaflazade: “Ben ki fakir dervifl Ahmed Afl›kiyem… ve ibn kutbu’ddevran Baba ‹lyas, halifetü’s-seyyid Ebu’l-Vefa” (Ats›z neflri, 91). Bu
ifade, “Ebü’l-Vefa’n›n halifesi olan Baba ‹lyas soyundan›m” demektir. Elvan Çelebi menak›bnamesinde Ede-Bal› için de Vefaiyye halifesi oldu¤u belirtilmifltir. (Menakibu’l-Kudsiyye, yay. Erünsal, Ocak)
2. Seyyid Velayet’in huzurunda yaz›lan Hac› Beg Mülknamesi’nde flahidler aras›nda bulunan Seyyid Velayet’in ad› orada flöyledir: “Umdat al-awlad al-Rasul Mavlana Seyyid Velayet bn. Al-Seyyid Ahmed
b. Al-Sayyid Abu’l-Wafa‘ al-Baghdadi” (Bkz. H. ‹nalc›k, “How to Read ‘Afl›k Pasha-zades History”, Studies in Ottoman History in Honor
of Professor V. L. Ménage, C. Heywood ve C. Imber (ed.), ‹stanbul:
ISIS, 1994, s. 139.)
Burada fazla bir fley ilave etmeme gerek var m›?
Say›n Öngören’in kitab›n› (Tarihte Bir Ayd›n Tarikat› Zeyniler, ‹stanbul, 2003) okumad›m, dikkatle okuyaca¤›m.
Reflat Öngören’in cevab›
De¤erli tarihçimiz Prof. Dr. Halil ‹nalc›k Bey’in cevabi yaz›s› benim
önceki yaz›da iflaret etti¤im iki hususun da do¤ru oldu¤unu teyid ediyor:
1. Afl›kpaflazade eserinde sadece soyunun Ebulvefa el-Ba¤dadi’ye dayand›¤›n› belirtmekte, Ebulvefa el-Ba¤dadi ile oluflan Vefaiyye tarikat›na mensup oldu¤undan söz etmemektedir.
2. Mustafa b. Ahmed el-Sadri el-Konevi ad› Seyyid Velayet’e ait de¤ildir. Her iki hususla ilgili aç›klama birinci yaz›mda mevcuttur.
Bu iki hususa ba¤l› olarak esas önemli mesele, sempozyumun konusu
olan “Vefa semtinin”, Halil ‹nalc›k Bey’in konuflmas›nda de¤indi¤i Vefaiyye’nin kurucusu Ebulvefa el-Ba¤dadi (ö. 1107) ile herhangi bir ilgisinin bulunmay›p, Zeyniyye tarikat›n›n Vefaiyye kolunu kuran ve fieyh Vefa diye bilinen Mustafa b. Ahmed el-Sadri el-Konevi (ö. 1491) ile ilgisinin oldu¤udur.
Belirtir, sayg›lar sunar›m.
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Bizans’tan Osmanl›’ya Vefa*
SEMAV‹ EY‹CE**

T

arihi ‹stanbul dedi¤imiz suriçi ‹stanbul’un en önemli semtlerinden
biridir Vefa. Niçin önemlidir? Çünkü buras› Türk ve Osmanl› dev-

rinde ‹stanbul’un kültür merkezi durumundad›r. ‹stanbul’un sur d›fl›nda
yer alan Eyüp Sultan’›n ruhaniyeti malum, Vefa ise suriçi ‹stanbul’un en
ruhaniyetli, en kutsal merkezlerinden biridir. Ve esas› da fetihle beraber
bafllamaktad›r. Çünkü bizzat Fatih, fieyh Vefa için burada türbe ve cami
yapm›flt›r. O bak›mdan ‹stanbul’un Türkleflmesi hususunda önemli bir
merkezdir buras›. Bunu bir defa göz önünde tutmam›z laz›m. Yak›n›ndaki Süleymaniye medreseleriyle bilhassa o devrin ulemas›n›n toplu olarak
yaflad›¤› bir çevredir buras›. Ve bu yap› 19. yüzy›la kadar gelmifl, 19. yüzy›lda da burada baz› devlet adamlar› için konaklar yap›lmaya bafllanm›flt›r. Daha önce de konaklar herhalde vard›. Roma devrinin sonlar› Bizans
devrinin bafllar›nda yaklafl›k 5. yüzy›l›n ilk y›llar›nda düzenlendi¤i san›lan ve ‹stanbul flehrinin taksimat›n› anlatan bir risalede Vefa semtinin
bulundu¤u bölgede de birtak›m özel saraylar›n ve evlerin bulundu¤u bildirilir. Ancak bunlar›n günümüze kadar gelmifl toprak üstünde kal›nt›lar›na ve izlerine rastlanamam›flt›r. Notitia Urbis, Constantinopolitane adl› Latince risalede ‹stanbul’un taksimat›n› anlat›yor. Nitekim gene bir
kaynaktan, 17. yüzy›l›n ünlü mimarlar›ndan Kas›m A¤a’n›n bu civarda,
Kalenderhane Camii’ne yak›n bir yerde evinin oldu¤unu ö¤reniyoruz.
Demek ki o devirde de itibarl› bir semt buras›. Bu semtin bir baflka özelli¤i de flairlerin ve o devirdeki yazarlar›n topland›klar› bir yer olmas›. Bir
* Bu metin, sempozyumda yap›lan konuflman›n bant kayd›ndan yaz›y› aktar›lm›flt›r.
Bu sebeple yaz›da konuflma dili büyük ölçüde muhafaza edildi¤i gibi kaynaklar ve
bilgilerin derlendi¤i yay›nlar da dipnot halinde ayr›ca verilmemifltir.
** Prof. Dr., ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Emekli Ö¤retim Üyesi
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Semtli Olmak, Semti Yaflamak
‹LBER ORTAYLI*

M

aalesef ‹stanbul’da ‹stanbullular yok. Bu senetle sepetle olmaz. Bu
bir gönül meselesidir, ruh meselesidir. Yani Ba¤dat’ta oturan biri

‹stanbullu olur, Semerkant’ta oturan biri ‹stanbullu olur, K›r›m Bahçesaray’da oturan biri daha çok ‹stanbullu olabilir. Bu bir realitedir. Bu ruh
böyleydi, e¤er araya komünizm gibi, demir perde gibi insanlar›n kültürünü ve hayat›n› bölen vak›alar girmeseydi böyle olurdu. ‹stanbul sadece
‹stanbullulara teslim edilmeyecek kadar ciddi bir olayd›r. Çünkü metropolis mundi, yani dünya merkezi dedi¤imiz zaman buna bugün maalesef
ecnebiler sahip ç›kar. Buna ‹slam dünyas›n›n ve her fleyden evvel Türk
dünyas›n›n sahip ç›kmas› laz›m. ‹stanbulluluk diye bir vak›a olmad›¤›;
yani bizde hemflehri kültürü, flehirlilik kültürü (Genossenschaft) olmad›¤›
için bu bir gönül meselesidir. Avrupa’da bir tak›m flehirlerin insanlar› bir
tarihte yemin birli¤ine kat›l›rlard›. Hemflehriler flehrin meydan›nda toplan›r, ‹ncil’e el basarak yemin ederler. Bu flehrin hemflehrileridir, burjuvalar›d›r onlar. ‹ki zümre bu yemine kat›lmaz. Birincisi papazlard›r, çünkü onlar›n yemin ettikleri yer ve tâbi olduklar› kanun -canonic law yahut
Kanonische Recht- ayr›d›r; onlar flehrin hukukuna, yeminine kat›lmazlar.
‹kinci grup ise Yahudilerdir. Bunlar ‹ncil üzerine el bast›r›lmazlar ve bu
yüzden bir tak›m imtiyazlardan mahrum kal›rlar, flehir meclislerine seçilmezler vs. Bizde böyle bir fley yok. Onun için bir yere gelen oturan ve
oray› benimseyen oral› say›l›r. E¤er oray› benimseyemiyorsa veya oray›
tan›m›yorsa oral› de¤ildir. Maalesef ‹stanbul halk› için bu bir vak›ad›r.
Bir tarihte flehir turu yap›yoruz. Ben üzerime Süleymaniye’yi ald›m.
Ne yapaca¤›z turda? Kirazl› Mescit’e gidece¤iz, oradaki mezar tafllar›n›
okuyaca¤›z -ki Bab›ali zümresi burada oturuyordu; tafllardan, flahide* Prof. Dr., Topkap› Saray› Müzesi Müdürü
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Vefa Semti Üzerine Bir Söylefli*
U⁄UR TANYEL‹**

Vefa semti ‹stanbul’un di¤er tarihi semtleriyle belki ayn› kaderi paylafl›yor ve bir yok olma süreci yafl›yor. Bu süreci nas›l de¤erlendirmek, ne
zamandan bafllatmak laz›m? Bu süreçte rol oynayan faktörler nelerdir?
Asl›nda Vefa’n›n ya da tarihsel yar›madan›n bir yok olufl süreci yaflad›¤› söylenemez. De¤iflim süreci yafl›yorlar. Ama bu de¤iflim ço¤u zaman tarihsel yar›mada üzerinde olumsuz bir de¤iflim biçiminde somutlafl›yor.
Çünkü birincisi, buras› önemli ölçüde nüfus kaybediyor. ‹kincisi, tarihsel
dokusunu kaybediyor ve bu kayb› da epey uzun bir süredir devam edip gidiyor. Bunu anlamak için bence -en az›ndan ben tarihçi oldu¤um için öyle bakmay› tercih ediyorum- biraz uzak geçmiflten ifle bafllamak gerekir.
Çünkü tarihsel yar›madan›n ve dolay›s›yla Vefa’n›n de¤iflim sürecini anlamak asl›nda 1820’lerden bafllayan bir süreci anlamay› gerektiriyor.
1820’lerden bafllayarak ‹stanbul’da benim “modernleflme trafi¤i” diye adland›rd›¤›m bir de¤iflim süreci yaflanacakt›r. Bu sürecin temel özelli¤i olarak, ‹stanbul içinde mahalle strüktüründe örgütlenmifl alanlardan mahalle biçiminde örgütlenmemifl kentin saçaklar›ndaki yeni yerleflim alanlar›na do¤ru bir kaç›fltan söz etmek gerekir. Bu kaç›fl asl›nda 1820’lerden bile
önce bafll›yor. Gerçekte kaç›fl›n 18. yüzy›l içinde Osmanl› üst s›n›flar›n›n
Bo¤aziçi’ne ve k›smen de Haliç’in derinliklerine ve Sadabad’a do¤ru yönelmeleriyle bafllad›¤› düflünülebilir. Çünkü bu gerçekte en üst s›n›flardan bafllayarak kentin içinde yeterince –özgürlük demeyeyim ama- serbestlik kullanamayan gruplar›n kendilerini daha özgür, daha serbest olarak hissedebilecekleri kent saçaklar›na do¤ru gitmesi olarak adland›r›la* Bu söylefli, sempozyumda gösterilmek üzere haz›rlanan Vefa Semti Belgeseli

kapsam›nda N. Bilge Özel ve Murat Ifl›k taraf›ndan yap›lm›flt›r.
** Prof. Dr., Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Tarihi Anabilim Dal›
Ö¤retim Üyesi
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