FAT~H VAKF~YES~ NE GÖRE XV. YÜZY~ L OSMANL~~
SOSYAL YAP~S~~
Doç. Dr. MEHMET ~EKER*
GIRI~:
Islam-Türk kültür tarihinde sosyal hayâta dâir eserlerin varl~~~~üzerinde, az da olsa son y~llarda baz~~ çal~~malar yap~lmaktad~ r. Yusuf Has
Hâcib'in Kutadgubilig'i ile Dede Korkut hikayeleri gibi en eski Türkçe
eserler yan~nda, devirlerinin ya~ay~~ lan hakk~nda da~~n~k da olsa, baz~~
eserlerde, çe~itli vesika niteli~i ta~~ yan belgelerde, tabakât kitaplannda, seyehatnâmelerde ve umumi eserlerde bilgiler bulmak mümkün olabilmektedir. Bunlar yan~nda, do~rudan âdâb ve ahlak konular~ ndan bahseden
eserleri, devirlerinin sosyal hayatlanna dair bir çok çizgiyi ve özellikle ideal sayd~klan toplum ya~ay~~~na ula~mak için dikkat edilecek kural ve prensipleri ihtiva edip, okuyuculann~~ yönlendirdikleri için daha da dikkatle
gözden geçirmek gerekir. Bu anlay~~ la benzeri eserler üzerinde durulursa,
sonuçta, Islam-Türk kültüründe sosyal hayat~n tan~nmas~~ imkân~na kavu~ulmu~~olaca~~na inan~yoruz.
~~te bu dü~ünce ile hicn dokuzuncu, milâdi onbe~inci asnn önemli
~ahsiyetlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet (II, 16, Muharrem, 855/
18, ~ubat, 1451-4, Rebiulevvel, 886/3, May~ s, 148t)devrinin sosyal yap~s~n~~
incelemek için öncelikle, Fâtihin yazd~ rd~~~~belgelerden i~e ba~laman~n uygun olaca~~n~~göz önüne alarak, müesseseler tarihinin en mühim vesikalar~ ndan biri olan valcflyeleri elden geçirmeye karar verdik. Bu vakflyelerde,
hem devrin bay~nd~rl~ k eserlerini tan~ma imkan~~ bulmaktaya. Hem de,
devrin bir çok müesseselennin i~leyi~i ile bu müesseselerde görevli olanlar~n özellikleri hakk~nda bilgiler edinmekteyiz.
Vak~flar Umum Müdürlü~ünün "Fatih Mehmet II Vakfiyeleri" ad~~
ile 370 sayfa halinde t~pk~~ bas~m olarak ne~redilen Türkçe vakfiye esas al~narak, incelemeye çal~~t~~~m~z Vakfiyede, h. IX/m. XV. yüzy~l~n Osmanl~~
devletinin ba~ kenti olan Istanbul'u ele alarak devrin sosyal hayat~~ hakk~n*

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ilâhiyat Fakültesi, Islam Tarihi Anabilim Dal~~ Ba~kan~ .
' Fatih Mehmet II Vakfiyeleri, Ankara, 1938; bu eserde; Fatih'e ait, Türkçe Vak~f vesikas~~ile Arapça Eyytib vakfiyesi ve Eyyüb Zâviyesi vak~f vesikas~~ bulunmaktad~r.
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da biraz olsun bilgi sahibi olmaya çal~~aca~~ z. Fâtih'in h. 875/m. 1470 senesinde kaleme ald~ rd~~~~bu vesika, ~üphesiz ki devrinin anlay~~~~ve ya~ay~~~~hakk~nda önemli bir belge hüviyetini ta~~maktad~r.
I. VAKF~YE'YE GÖRE DEVLET VE HALK
I — Devlet ve Re'âyâs~~
Fatih vakfiyesinin giri~inde, vakf~ n sebebi anlat~l~ rken insan~ n kâinât~n
özü olarak yarat~ld~~~~belirtilmektedir 2. Bu anlay~~la insano~lunun emaneti
iyi kullanmas~~ gerekti~inden, bir çok hay~ r ve güzel i~ler yapmas~~ için bu
dünyaya geldi~i üzerinde durulan 3 Vakfiye'de, ayn~~ zamanda; Fâtih Sultan Mehmed'in güzel vas~fian say~lmaktad~ r 4.
Bu arada, Istanbul'un 857/1453 senesinde fethinden sonra, bir çok
bina yap~lmas~n~n sebebi olarak; sâdece bir ~ehrin güzelle~tirilmesi de~il,
ayn~~ zamanda halk~n~n da gönlünü kazanmak oldu~u üzerinde durulan
Vakfiye'nin giri~inde', amac~n adâlet, diyaneti ve güzel ahlâlu hakim k~lmak oldu~u belirtilmektedir6.
a) Müslim ve Gayr-i Müslim Halk
Bilindi~i gibi bir devletin devlet olabilmesi için önemli unsurlar~ ndan
biri, üzerinde ya~an~lan bir vatana sâhip olunmas~, di~eri de bu vatanda
ya~ayanlar~n bulunmas~d~ r. Yani halk~n var olmas~d~r. Vakfiyenin özünde
halk~n, gerek millet olarak, gerekse rawyet olarak, Pâdi~ah~ n himayesinde
ya~amay~~ kabul edenlerin kastedildi~i görülmektedir'. Nitekim, Osmanl~~
s~n~rlar~~ içinde müslümanlar~n varl~~~~belirlenmekte ve bunlar, ehl-i Islam
tâbiri ile irade olunmaktad~ r8.
Vakfiye'de Müslümanlardan ayr~~ olarak ~ayr-i müslim halkdan da söz
edilmektedir. ~ayr-i müslimlerin ya~ad~ klar~~ bölgelerin vak~f olarak tahsis
edildikleri belirtilirken; "~stanbul etrâfinda olub al~dl~s~~kabül-i zimmet eden
karyel~rden ve ehl-i islâmdan Devlet-i ~slâmiyede mtict~mi' olub sâye-ni~in-i devletleri olan ka~yelerden ba'z~~ s~rf müslimin, ba'z~~ muhtelit, ba'z~~ s~rf ehl-i zimmet
"9 ~eklinde; müslümanlar~n köylerinden, müslüman
otuz be~~pâre )kaiye
Fatih Mehmet Il Vakfiyeleri, ~~ .
Ayn~~ Eser, 16.
' Ayn~~ Eser, 22-35.
5 Ayn~~Eser, 36.
6 Ayn~~ Eser, 37.
7 Ayn~~ Eser, 28, 47.
Ayn~~ Eser, 27, 65, 162 V.S.
9 Ayn~~ Eser, 65.
2
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ve ~ayr-i müslimlerin kar~~~ k ya~ad~ klar~~ köylerden ve s~ rf ~ayr-i müslimlerin köylerinden bahsedilmektedir. Mesela, Çorlu nahiyesine tabi köyler say~l~rken bu ~ayr-i müslim köylerin isimlerinin bile eski adlar~~ ile zikredildikleri görülmektedir I°.
Bu ~ayr-i müslim halk~n h~ristiyan ve yahudilerden te~ekkül etti~i,
hatta, ayn~~ mahallede özellikle ~stanbul'da, müslümanlarla da birlikte ya~ad~klar~~ görülmektedir".
b) Devletin Halka Bak~~~~
Vakfiyede yer alan irâdelerde, yap~lan hayrat~n "mühimmat-~~ halk"
için oldu~u 12 belirtilmektedir. Hatta bir ba~ka ifade de; "...âsdr-: <ani
mübin ile pür-ziver eyleme~e himmet ve der-i devlet kararlar: maksim-i erzak-~~
Urnem olma~la âmme-i halk~n umiirunu tedânike azimet buyurma~la... "13 denilmektedir. Bu iradeden anla~~ld~~~na göre bütün halk~n i~lerinin görülmesine çal~~~lmas~~ emredilmektedir.~marete tayin olunacak ~eyhten bahsedilirken de; "bcib-: lutfu herkese meftiih"" yani inceli~i ile kap~s~~ herkese aç~k
olan biri olmas~~ istenmektedir.
Fatihin vak~flar' aras~nda sadece, cami, medrese ve benzeri yap~lar bulunmay~p çar~~lar, de~irmenler, han ve hamamlar yan~ nda; kiliselerin de
bu vak~f eserler aras~ na dahil edildiklerini de görmekteyiz'.
Vakfiyenin bütünü incelendi~inde görülecektir ki, devletin hududlan
içine giren her yerde ya~ayan insanlara hizmet götürme anlay~~~~hâkimdir.
Nitekim Vakfiyede yer alan ~u beyit bunun aç~ k ifâdesidir:
"Hüner bir ~ehri biinycid eylemekdiir,
"Re'âyâ kalbin âbcid eyle~nekdür. "16

Ayn~~ Eser, 67-68.
" Ayn~~ Eser, 102-106; Istanbul'da "Edirne% Yahudiler Mahallesr(s. 102-106),
"Künfoz" (148), "Esbomasya" (s. 150) ve Lis (Lips) (s. 166) gibi mahalle isimlerine rastlanmaktad~ r.
12 Ayn~~ Eser, 228.
13 Ayn~~Eser, 72.
'' Ayn~~ Eser, 284.
'S Ayn~~ Eser, 134-166.
'" Ayn~~ Eser, 36; Mahâret, bir kenti bay~ nd~r k~lmak, halk~n~ n gönlünü de ~enlendirmektir.
Bel/elen C. L VII, 32
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Ulemâ ve Ilim Müesseseleri

Bilindi~i gibi, Osmanl~larda Padi~ah hariç, di~er devlet ricâli ço~unlukla ulemâ aras~ndan yeti~mi~lerdir. Bunun için Osmanl~lar~ n kurulu~undan itibaren ilmiye s~ n~f~ na ve bunlar~ n yeti~mesine çok önem verilmi~tir.
~~te Fâtihin Vakfiyesinde de bunun örne~ini görüyoruz.
Fâtih Mehmet, Istanbul'u fethettikten hemen sonra, bir çok bo~~kiliseyi hemen medreseye çevirmi~~ve bunlara gerekli vak~flar tahsis ederek ilmi faaliyetlerin ba~lamas~na böylece imkan haz~ rlam~~t~r '7. Bunlarla da yetinmiyen Fatih kendi ad~yla an~lan sekiz medrese ve bu medreselere ek
olarak Tetimme medreseleri ile bir Daru't-ta'lim bina ettirmi~tir. Böylece
Anadolu'da ilim tahsil etmek isteyenlere, istedikleri alanda, yeti~melerini
sa~lamak için tedbirler almakla kalmam~~~~ , baz~~ te~vik edici tedbirler de
alm~~~bulunmaktad~ r. Mesela; medreselerin bir kö~esine yapt~ rd~~~~
kütüphanelere, ö~retim elemanlar~~ ile ö~rencilerin faydalanmalan için de
kitaplar vakfetmi~tir '9. Bunun yan~nda müderrislerin birçok fazilet ve meziyetleri yan~ nda; nakli ilimlerle de yeti~mi~~olmas~n~~ ~art ko~mu~tur 20.
3 — Esnaflar ve Çar~~lar~~
Halk~ n bir k~sm~ n~ n da ticaretle me~gul olduklar~ n~~ bildi~imiz Osmanl~~ sosyal hayat~ nda çar~~lann büyük bir yerinin oldu~unda ~üphe yoktur.
Al~~~veri~~yaparak, halk~ n ihtiyac~n~~ kar~~l~yacaklan ~eyleri sat~ n alabilecek
dükkan ve çar~~lann say~lar~n~ n ne kadar fazla oldu~unu anlamak için sâdece Istanbul merkezindeki Fâtih'in yapt~rd~~~~Vak~f dükkanlarla çar~~lar~~
tesbit etmek yeterlidir 2'. Bozahâne, simitçi, kasap, tavukçu, ekmekçi, marangoz, boyahane, bezirhane, demirci, sabunhane, mumhâne olmak üzere
vakfiyede say~ lan ve sadece XV. yüzy~lda Istanbul'un merkezindeki vak~ f
dülckanlann~n say~s~~ ~~ 5o'yi bulmaktad~r 22.
Vakfiye'nin çar~~lann tek tek say~lan bölümünü gözden geçirdi~imizde, birinci tabloda da görülece~i üzere; sadece vakfedilen dükkan say~s~n~~
devrinde Istanbul'da mevcut olan çar~~ lann muhtelif semtlere da~~l~m~n~ n nas~l oldu~unu ve bu çar~~lann fonksiyonlar~n~~ da anlamam~~~
'7 Ayn~~ Eser, 43-44, 46; ~smail Hami Dâni~mend, ~zahl~~ Osmanl~~ Tarihi Kronolojisi,
I, ~st., 1971, 264.
18 Ayn~~ Eser, 51-53, 60-63.
19 Ayn~~ Eser, 53-54.
20 Ayn~~ Eser, 6o-61, 262-263.
21 Ayn~~ Eser, 96-166; Bak~ n~z, Tablo-1.
22 Ayn~~ Eser, 96-166.
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mümkün olmaktad~ r. özellikle bu çar~~larda, ayn~~ i~i yapan esnaf~ n
günümüzde de oldu~u gibi bir çar~~da topland~klar~ n~~ da görmekteyiz 23.
Vakfiye'de vakfa ba~l~~ çar~~lar~ n adlar~~ ve dükkan say~lar~~ (kap~~ say~ lar~ na
göre) n~~ gösterir tablodur :
Vakf~yenin
Sayfa No

ÇAR~ININ ADI VE YERI

73

Bezzazistan'da

74

Sultan Bazar~ nda

Dükkan Say~ s~~
849
286+32
(huere olarak)

75
75-76

Mahmut Pa~a Dükkanlar~~

265

Saraçlar Çar~~s~~

Itü

76

Ayas Mescidi Mahallesinde Beylik Dükkanlar

76

Ayas Mescidi Mahallesinde bir di~er çar~~da

76

Ayas Mescidi Mahallesinde Kazasker Hamam~~ Yan~ nda

1 ~~

77

Eski Odalar diye bilinen Mahalde bir Bazar

~~ o

77

Hoca Piri Mescidi Mahallesindeki Çar~~~

26

78

Sekban ba~~~Yakup Bey Mescidi Mahallesindeki Çar~~~
(Halk~ n çok ra~bet etti~i bir çar~~ d~ r)

8

78

Darphane Dar-~~ Amire yan~ ndaki Dükkan

1

79

Kulle-i cedide yan~ ndaki çar~~~

79

Kiri~hânede kulle d~~~ ndaki çar~~~

79-82

Un Kap~s~~ Çar~~s~~ (Ayn~~ ad~~ ta~~ yan mahallede)

35
8

12

6
31

(Bu çar~~~da halk aras~ nda çok me~hurdur) ve burada
Sabunhâneler, Debba~lar ve helvac~ lar bulunmaktad~ r.

82-83
83
83-84
84

Sar~~ T~ murcu Mescidi Mahallesi Çar~~s~~

21

Künfoz Kap~s~~ Bazar~~

22

Debba~hâne Bazar~~ (Kale d~~~ nda ve sahile yak~ nd~ r)

27

Sellahhâne (Kasap) Bazar~~ (sahile yak~ n)

32

23 Ayn~~ Eser, 73-9 .
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Vakfiyenin
Sayfa No

ÇARSININ ADI VE YERI

Dükkan Say~s~~

84

Cami-i Kebir-i Atik Ayasofya Çar~~s~~

84

Ayasofya Mahallesinde bir di~er çar~~~

5

85

Elvano~lu Mescidi Mahallesinde Kale-i Cedid yak~ n~ nda

4

85

Yeni Dükkanlar diye tan~ nan Bazar (Ayasofya
Mahallesinde)

17

85-86

Bal~ k Bazan (Ayn~~ adla tan~ nan mahallede)

~~~

86-88

Sük-~~ Nehhasin (Bak~ rc~ lar Bazar~ )

45

88-89

Dikilita~~Çar~~s~~ (Ayn~~ adla an~ lan Mahallede)
(Burada, bozahane ve pul darphanesi gibi i~~yerleri vard~ )

79

Odun Kap~ s~~ Bazar~~

45

Sabunhane diye bilinen dükkanlar ve odun Kap~s~~
yak~ n~ nda bulunan di~er dükkanlar

31

89
go-g~~

39

YEKÜN

2036
Bâb
Dükkan
32Bâb Hücre
Toplam

2068

TABLO 1

Bu çar~~larm bulunduklan yerleri ve özelliklerini de tarif eden vakfiye
metninden; Bezzazistan ile Sultan Bazar~~ hakk~ndaki ira'deleri örnek olarak
kaydetmekte fayda mütâlea etmekteyiz:
"Evkâf-z ~erifeleri olan akarâtdan biri bezzazistand~r ki, Dekkâkin-i bezzâziye
(Manifaturac~lar) tair olunur. Daru's-saltanat~ 's seniyye (Ba~kent), Mahmiye-i
Kostantiniyye (~stanbul)'de merhum Mahmud Pa~a ~mareti kurbünde (yak~ n~ nda)
Çak:sa~a Mescidi mahallesinde vâki'dür, yüz on sekiz sanduku mu~temildir. Tevâbiind~n olup bunlara muttas~l olan (biti~ik) dekâkin (dükkanlar) ile vakf-~~ ~eriftendir. Havâli-i Bezzazistanda vâki dükkanlar ki BEZZAZLAR; TAKrEC~LER, DERZ~LER (Terzi) sâkin olurlar ve Bitpazan dedikleri sükta (çar~~da)
vâki' olan dekain cemi an (toptan) Bezzâziyeye tdbidir, mecmüa sekizyüz k~rk
dokuz (849) Mb (kap~) dükkând~r, cemi an vakf-~~~eriflerdir" 24.
24

Fatih Mehmet II Vakflyeleri, 73-74.
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Fâtihin Istanbul'un ortas~na bina ettirdi~i câmiin yani Fatih Câmiinin
yak~n~ndaki çar~~~da ~öyle tan~t~lmaktad~r: »~n~â buyurduklan câmi-i
lcebirdir
cedid kurbünde medine-i Kostantiniyye'nin vasat:~l& vâki' Bazar ki
(büyük bir çar~~d~r). Deka-in ve hucunit: mi~~ternil ve SULTAN BAZARI dernekle ma'râf ve meddris-i ~ente (medreselerini) etrâfin~~muhit& (çevirmektedir), ikiyüz seksen alt~~ bâb (286) diikkân ve otuz iki (32) bâb hucurât: (hücreler)
mti~temildir "25.
4 — Imâlâthâneler
Yukar~daki bölümde ele ald~~~m~z çar~~larda çe~itli ticari faaliyetlerin
yap~ld~~~~dükkanlardan bahsettik. Bunlardan ba~ka, vakfiyede belirtilen helvac~~26 simitçi 27, çömlekçi 28, ekmekçi 29, mumhâne", ayakkab~°3' ve marangoz 32 gibi imâlâthânelerden de bahsedilmekte ve bu türlü i~~yerlerinin
varl~~~ndan haberdâr olmam~za imkan vermektedir.
Ayr~ca, valufiardan biri olarak gösterilen ve halk~n ihtiyac~n~~ kar~~lamak üzere faaliyet gösteren de~irmenlerden söz edilmektedir. Yaln~z Istanbul'un merkezinde bulunanlar~n say~s~n~n ~ o6'ya ula~t~~~~bildirilerek bunlar say~lmaktad~r 33.
5 — Sosyal Müesseseler
Fatih vakfiyesinde medrese ve kütüphâne gibi kültürel müesseselerden
bahsedildi~ini yukar~da belirtmi~tik. Burada di~er umurni hizmetlere tahsis olunabilecek baz~~ müesseselerden, vakfiyede i~âret edildi~i kadan ile
üzerinde durmak istiyoruz.
Vâk~ fin, saltanat ve devletinin evlâd ve torunlanna intikal ederek daha
uzun ömürlü olmas~~ niyeti ile hay~r eserleri bina ettirdi~ini belirtti~i
hayrâta himmet ve tecdide azim: buyun~p Dâru's-salbölümde; "..tekrâr
tanatt's-seniyye-i mahmiye-i Konstantiniyye'de...»; Verazâde Câmii, Yeni Cami
ve Fatih Câmii ile medreselerini yapt~rd~~~n~~34 irade ettikten sonra ~u
camilerin in~a ve tamir ettirildi~i kaydedilmektedir: Ayasofya Câmii, MolAyn~~Eser, 74.
Ayn~~Eser, 82.
Ayn~~Eser, 125.
25 Ayn~~ Eser, 130.
" Ayn~~Eser, 151.
30 Ayn~~ Eser, 154., 159.
Ayn~~Eser, 156.
" Ayn~~Eser, 138.
33 Ayn~~Eser, 228-240.
36 Ayn~~ Eser, 47-52.
25

26
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la Zeyrek Camii, Galata Câmii, Silivri Camii, Câmi-i Cedit, e~-~eyh Vefâzâde Camii, Rumeli Hisan Camii 35.
ibâdethânelerden ayr~, özellikle hasta ve yolcular için yapt~r~lan vak~f
müesseseler ilgi çelcmektedir 36. Bu iki önemli müessesenin birine Dân~'~~ira, di~erine de imâret ad~~ verildi~ini söyleyen Vâk~f37, bunlardan Dâru'~~ira'n~ n, bir hastal~~a yakalanm~~~ilaç ve tedâviye muhtaç hastalar için,
"~mdret-i Sultâniyezhin de, yolcular ve her çe~it misâfirin bannd~ nlmas~~
için yapt~r~ld~~~n~ 38 belirtmektedir.Bu eserlerin özelli~ini anlatan bir ~iirinde Vakfiyeye al~nd~~~ n~~ görmekteyiz. O da ~öyledir:
"Kesilmez mini bir dem çim meh-i ciyd,
"Seher tâ ~âm hemçün kurs-t hur~id,
"Mü/zenci Cennet-6d dürlü n~` met,
"Salâdur yiyip içen cdna minnet,
"Dö~enmi~~sofra-i zerrin ~eb u n2Z,
"Misdl-i mihr u mdh-t diem-efri2Z,
"Huddyd sâhibin ~ark-z ni am kt4
"~ki âlemde ddim muhterem k~l "39

Burada zikri geçen ~maretten ayr~~ olarak, Istanbul'a gelecek olan misâfirlerin kalmalan için hanlar yapt~ r~ld~~~~kaydedilen vakfiyede; bunlar~n
yerleri ve say~lar~~ hakk~nda da bilgiler verilmektedir. "Bey Kârbansaray~"
diye tan~nan Sultan han~~ Diye Hatun Mescidi mahallesinde ve "doksan
sekiz bâb hucurâti mü~temildir". "Bodrum kârbansarayi" diye bilinen ve Eski Saray civar~nda yapt~r~ lan hân ise. "otuz bir bâb hucurâti
mü~temildir". Ayr~ca, Odun Kap~s~~ mahalles~~,:=. ki han ile, Taht-~~
Kalca mahallesindeki "Yemi~~Kapan~" da zikri geçen di~er hanlardand~ r".
" Ayn~~ Eser, 57; Vakfiyede, Fatihin birçok kiliseyi camiye tahvil etti~ine dair yaz~lan
~u beyitte dikkat çekicidir:

r~kt~~ heza~~tnitgedeyi mesctd eyledi,
"fiiikus yerlennde okuttu ezanlan" Fatih Mehmet H Vakfiyeleri, 46.
Fatih Mehmet ~~. Vakfiyeleri, 55.
Ayn~~ Eser, 56, 57.
38 Ayn~~ Eser, 63.
39 Ayn~~ Eser, 56.
Ayn~~ Eser, 91.
41 Ayn~~Eser, 92 .
42 Ayn~~ Eser, 92-93.
36

37
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Halk~n yarar~na yap~ lan müesseselerden biri de, Fatih Valdiyesinde;
"cümlesini mesâlih-i hayrât-~~ ~erifeleri için Vakf buyurdular" diyerek say~lan hamamlard~ r. Bunlar; Taht-~~Kalca, Hammam-~~ Yehild, Sinan
Pa~a, Alaca, S~ rt, Kazasker, Azebler, Balat Kap~s~ , Çavu~ba~~, Kulle ve Fatih Câmii yan~ndaki hamamlard~r".
Dâru'~-~ira, Imâret, han ve hamamlar Fatih devrinin sosyal hayat~nda, halk~n yarar~ na olmak üzere, birer vak~ f müessese olarak yapt~ rdm~~~
olmalar~ , sadece ibâdethâne ve kültür kurumlar~na de~il, ihtiyac~~ duyulan
sosyal müesseselere de ne kadar ehemmiyet verildi~ini göstermektedir.
Kald~~ ki, bunlar, sadece Fâtih Vâkfiyesinde zilcredilenleridir. Di~er devlet
ricâli ve e~râfin yapt~rd~klan bu say~lanlann d~~~nda kalmaktad~r.
II — VAKFIYE'YE GORE ~EHIRLE~ME VE YERLE~IM
Fatih Vakfiyesinin muhtevâs~~ gözden geçirilince, bir çok hususta oldu~u gibi, dönemin ~ehircilik anlay~~~~ hakk~ nda da bilgi sahibi olmam~~~~
mümkün k~lacak baz~~bilgilere rastlamaktay~ z. Gerek ~ehrin mahallelerinin
olu~umu, gerekse halk~n yerle~imi hakk~nda elde edilen bilgileri de~erlendirmeye gayret edece~iz.
I — ~ehirle~mede Rol Oynayan Faktörler
Vakfiyede özellikle Istanbul'un XV. yüzy~ldaki konumu hakk~ nda bilgiler bulmaktay~z. Mahalleler, kaleler, mâbetler, çar~~lar, hanlar, hamamlar v.s. yap~lar hakk~ ndaki mevcut bilgiler yan~nda; "nüzhetgâhn yani piknik ve gezinti yeri olarak faydalan~ lan ve "zeytinlikn denilen bir yerden de
bahsedilmi~~olmas~~ ilgi çekicidir".
Istanbul'un fethinden sonra, yerli halk~n i~lerini görme ve ihtiyaçlar~n~~
giderme" dü~ üncesiyle çe~itli tedbirlerin al~nd~~~~görülmektedir. Bu
dü~ünce ile çe~itli sanatkâr ve meslek grubunun Rumeli ve Anadolu taraf~ ndan Istanbul'a gelerek yerle~melerine ve Istanbul'da icrây-~~ faâliyette
bulunmalanna imkan haz~rlamak üzere tedbirler al~ nd~~~, Vakfiyede söz
konusu edilmektedir". Bu ve benzeri tedbirlerin ~ehrin geli~ mesine katk~s~~
oldu~unu söylememize imkan vermektedir.
" Ayn~~Eser, 93-94.
" Fatih Mehmet II Vakfiyeleri 4o, Buran~n Rumeli Hisann~n zemin k~sm~~ oldu~una
dair mütalea için bak~n~z: Vakfiyelerin Takdiminde yaz~lan: "Fatih Mehmet II'ye Ait Vak~f
Vesficalar~" ba~l~kl~, imzas~z giri~, g.
" Fatih Mehmet II Vakfiyeleri, 36, 72.
4" Ayn~~Eser, 36.
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Yine, Valcliye'nin bize bildirdi~ine göre, hem bizzat Fatih'in kendisinin, hem de di~er ricalin yapt~rd~klan çe~itli mimari yap~lar da ~ehrin geli~mesinde ve mahallelerin olu~mas~nda rol oynam~~t~r diyebiliriz. Özellikle
de~i~ik ~ah~slar~ n mescidleri sebebiyle birçok mahalle ad~ n~ n mescidler çevresinde olu~tu~u gözönüne al~narak, verildi~ini söylememize imkan verecek örnekler bulunmaktad~r. Mesela; "Küçülthac~~Mescidi Mahallesi"
"Çelebio~lu Mescidi Mahallesi", "Mercana~a Mescidi Mahallesi"
ve "Cstad Ayan Mescidi Mahallesi" 9a v.b. bunlara birer örnek te~kil etmektedir.
Bunun yan~nda yeni yap~lan bir müessesenin de mahallenin ismini
etkiledi~ini söyleyebiliriz. "Azebler Hamam~~Mahallesi" 51 nin yap~lan hamamdan dolay~~ bu ad~~ ald~~~n~~ görüyoruz. Yine bir mahallede çe~itli çar~~~
ve meslek grubunun varl~~~~da buran~n ad~ n~~ etkilemektedir; "Sultan Bazar~"52 "Bozahâne Mahallesi"53, "Yeni Bezzaz Mescidi Mahallesi'
ve "Salc-~~Nehhisin" gibi mahalle adlar~, belli meslek mensuplar~n~ n
bir arada bulunmalar~~ sebebi ile kendi i~~sahalar~n~n adlar~~ ile tan~nmalan
ve an~lmalanna yol açt~~~~söylenebilir.
Ulernadan baz~lann~n oturduklar~~ veya ilmi faaliyette bulunduklar~~
semtlerde onlar~n adlar~~ ile an~lmalanna sebeb olmu~tur. Mesela; "Mefhar-~~Ulemây-~~ R~lm (Anadolu alimlerinin ö~ülmü~lerinden) Molla
Hüsrev Mescidi Mahallesi"", "Fahru'l-Ulemâ (Alimlerin ö~ülmü~ü)
H~z~r Bey Çelebi Mahallesi' ve "Karalcâdi Mahallesi" gibi mahalle
isimleri, ~ahsiyetlerini mahallelerine kabul ettirmi~~kimselerin adlar~ n~~ ta~~maktad~r.
Bunun yan~nda, eskiden mevcut eserlerin de semt ve mahalle isimleri
olarak verilmelerinde rol oynad~lclann~~ görüyoruz. Ayasofya Mahallesi <>,
'7 Ayn~~ Eser, 1 13-114.
" Ayn~~Eser, 114.
" Ayn~~ Eser, 123.
5° Ayn~~ Eser, 158.
Il Ayn~~ Eser, 124, 128.
52 Ayn~~ Eser, 142.
" Ayn~~ Eser, ~ og.
" Ayn~~Eser, 120, 16o.
55 Ayn~~ Eser, 16o.
56 Ayn~~ Eser, 138-139.
57 Ayn~~ Eser, 98, 123, 133.
56 Ayn~~ Eser, 96.
" Ayn~~Eser, 96.
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"Lis (Lips) Manast~ r' Mahallesi"' nin adlar~~
"Aya Kenisesi
bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ayr~ca, ~ehrin kaplar~ ndan bir k~sm~ n~ n adlar~~ da mahalle ad~~ olarak Vakfiyede geçmektedir. "Fener Kap~s~",
"Edirne Kap~s~" "~sa Kap~s~ " ve "Odun Kap~s~" ile "Iskele Kap~s~ " mahalleleri" bunlar~ n örneklerindendir.
2 — Halk~n Yerle~im Durumu

Istanbul'da dint cemaatlerin yerle~ tikleri semtlerin de, o dini cemaatin
dinlerine göre mahalle ad~~ olarak verilmi~~oldu~unu Valcfiyeden ö~renmekteyiz. "Edirneli Yahudiler Mahallesi"" bunun en belirgin örne~idir.
Gerçi Istanbul'da hem hristiyan ve yahudilerin, hem de müslümanlar~n
bir arada oturduklar~~ mahallelerin daha Fâtih devrinde var oldu~unu bu
Vakfiye bize aç~ kça göstermektedir". Hatta, Fâtih'in müslümanlar için
Vak~ f eserler yapt~rd~~~~gibi; h~ nstiyanlar için de kilise yapt~ rarak vakfetti~ine dâir ~u ifâ'de; ~ehir halk~n~ n tüm ihtiyaçlar~n~~ yöneticilerin dikkate ald~ klanna güzel bir örnek olsa gerektir: "Seyyidi Ali Mahallesinde olan keniseyi
Vakf buyurup evkâf-~~~erifelerine ilhak buyurmu~lard~ r"".
Yukar~ daki bölümlerde de belirtti~imiz gibi gerek yahudi ve h~ristiyanlar gibi gayr-i müslimler, gerekse müslümanlar baz~~ mahallelerde içiçe,
yanyana ya~am~~ lard~ r. Hatta, ticari hayat~~ da beraberce sürdürdükleri
görülmektedir.
Bu arada, özellikle yahudi isimleri ile müslüman isimlerinin benzerlikleri sebebiyle birbirleriyle kan~mamas~~ için Vakfiyede farkl~~ imlâ kullan~ld~~~n~~ görmekteyiz. Mesela; Musa kelimesi, müslümanlar için sinle
) yaz~lmaktad~r". Bu örnek) yaz~l~ rken yahudiler için sad'Ia (
(
rmak
mümkündür.
Bu
durum,
müslümanlarla
gayr-i müslimlerin
leri art~
k
bir
örnek
olsa
gerektir.
bir arada ya~ad~ klar~na aç~
~ehrin yerle~mesinde meslek grublann~ n da rol oynad~~~ na yukar~da
i~aret etmi~tik. Valcliyeden elde etti~imiz bilgilere dayanarak haz~ rlad~~~ m~z
Tablo-~~ve Tablo-2'de bu durum aç~ kça görülmektedir.
60 Ayn~~ Eser, 137.
61 Ayn~~Eser, 166.
62 Ayn~~ Eser, 147-150, 154-155.
63 Ayn~~ Eser, 9g-~ o4.
" Ayn~~ Eser, 104-106.
65 Ayn~~ Eser, 166.
66 Ayn~~ Eser, bol.
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Fatih Vakfiyesinde ~ayr-~~ Müslim Halk~n Yerle~imi'
VAKF~YEN~N
Sayfa
No.su
too-~~ot

MAHALLE ADI

YERLE~IM DURUMU

Edirneli Yahudiler Mahallesi

"Kavde nam avret" menzili

~~ ol

Ayn~~ Mahalle

Yahudilere ait iki menzil

102

Ayn~~ Mahalle

"Kostra" adl~~ bir yahudi han~ m~n
menzili

103

Ayn~~ Mahalle

— Be~~yahudi
— "Komnati" adl~~ h~ ristiyan bir han~ ma ait olmak üzere 6 menzil

Ayn~~ Mahalle'de Bal~ k Pazan
yak~ n~ nda

— H~ ristiyan ve Yahudilere
ait i 2 menzil

t 34

H~z~ r Bey Çelebi Mahallesi

Bir kilise ile üç dükkan vard~r. Birbirine biti~ iktir ve kilise Fatih vakf~d~r.

166

Lis (Lips) Manast~ r~~ Mahallesi

104-106

TABLO

H~ ristiyan Aleksi'nin mülkü-Fatih
Vakf~~ bir kilise mevcuttur.

2

SONUÇ
Fatih vakfiyesinde devlet adamlar~n~n özellikleri ele al~ n~ rken; kainat~ n
özü olarak kabul edilen insana hizmet anlay~~~n~ n hakim olmas~~ gerekti~i
vurgulanmaktad~r. Bu anlay~~ la, müslim ve ~' ayr-i müslim ay~ nm~~ yap~ lmaks~z~ n herkese hizmet etme noktas~ n~n esas al~ nd~~~~üzerinde durulmaktad~ r.
~ stanbul'un fethinden hemen sonra, ilim müesseselerinin faaliyete geçirilerek bilginlerin buralara çekilmesi için gerekli tedbirlerin al~ nm~~~oldu~ una dâir bilgiler veren Vakfiye, kütüphanelere temin edilen vak~ f kitaplaBu tabloda südece, ~ayr-i müslim unsurlara örnek olmak üzere bir k~sm~ n~ n yerle~im durumu gösterilmi~tir.
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nn ö~retmen ve ö~rencilerin yararlanmalar~~ için vakfedildi~ini göstermektedir.
Ayr~ca, fetihten sonra, ~ehrin imânna da önem verildi~ini görmekteyiz. özellikle, ihtiyaç duyulan alanlarda meslek mensuplar~n~n Istanbul'a
getirilerek bunlara dükkanlar ve çar~~lar yapt~nl~ p güven ortam~~ içinde
yerle~ip çal~~malar~n~n sa~land~~~~görülmektedir. Çe~itli meslek mensuplar~n~ n bir arada, bir site halinde faâliyette bulunmalar~n~~ sa~lamak için çar~~lar yapt~nlm~~~olmas~~ günümüzdeki uygulamalar~~ and~ ran modem te~ebbüsler olarak dü~ ünülebilir.
Halk~n sosyal ihtiyaçlar~n~~ da dikkate alan Fâtih'in cami, imâret,
dârü'~-~ ifâ, han, hamam ve benzeri sosyal müesseseleri vak~ f eseri olarak
yapt~rm~~~olmas~~da ilgi çekici bir uygulama olarak görülmektedir.
Fatih devrinin Istanbul'unda, mahallelerin olu~umu ve ~ehirle~mede
rol oynayan faktörleri tesbit etmek için Vakfiye önemli bir vesika hüviyetindedir. Buna göre; Istanbul'daki mahallelerin, meslek mensuplar~n~n
yerle~melerine halk~ n ileri gelenlerinin özelliklerine, dini durumlar~na göre
isim ald~klar~~ görüldü~ü gibi, ~ehrin fiziki geli~ mesinde rol oynayan yap~lar~ n da bunda rolü oldu~u görülmektedir.
~uras~~ bir gerçektir ki, Fâtih Vakfiyesi, XV. yüzy~lda Istanbul'un,
müslümanlarla ~ayr-i müslimlerin içiçe ve beraberce ya~ad~ klar~~ bir ~ehir
oldu~unu aç~ kça göstermektedir.

