
destene taşınmaya başlanmıştı. Bu du
rumdan haberdar olan esnaf. sadrazam 
nezdinde yaptıkları teşebbüsten sonuç 
alamayınca şeyhülislama müracaat ede
rek bu kanun dışı teklifin geri alınması 
hususunda yardımını istemiş ve 21 Ağus
tos 1651'de Babüssaade dışında yapılan 
ayak divanında durumu padişaha arzet
mişler. neticede karar geri alınıp sadra
zam da görevinden azledilmişti. 

IV. Mehmed 'in saltanatı ve Süleyman 
Paşa· nın sadaretinde, yeniçerileri n zü
yuf ve kızıl akçe olarak verilen ulüfe ile 
alışverişte güçlükle karşılaşmaları asker 
arasında hoşnutsuzluğa sebep olmuştu. 
Girit'ten dönen ve dokuz aydır ulüfe ala
mamış olan yeniçerilerin haklarını iste
meleri üzerine ocaklarında kötü mua
meleye maruz kalmaları memnuniyet
sizliği daha da arttırmış, henüz ulüfele
rini almayan sipahilerin de katılmasıyla 
büyüyen grup padişahı ayak divanına 

davet etmişti. Ayak divanı teklifi önce 
kabul edilmek istenmemişse de askerin 
ısrarı üzerine IV. Mehmed 5 Mart 1656'
da Alay Köşkü'ne inerek şikayet ve di
lekleri dinlemiş ve isyanın daha fazla bü
yümesini önlemek için askerin istediği 

kimselerin başlarını vermek mecburiye
tinde kalmıştı. Tarihte Çınar Vak'ası adıy

la bilinen olay bu şekilde meydana gel
miştir. XVII. yüzyılın son çeyreğinden iti
baren çağdaş kaynaklarda ayak divanı 
yapıldığına dair herhangi bir kayıt bu
lunmamaktadır. 
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AYAK NAiBİ 

(bk. NAiB). 

AYAK TAŞI 

Fazla girip çıkılan büyük binaların 
kapı eşiği önüne konulan 

sert taş. 

_j 

_j 

Bugünün mimarlık terimleri arasında 
yer alan ayak taşı, eski sözlüklerde "ok
çuların yarışlarda ayak burunlarını daya
dıkları ve atışın başlangıç noktasını belli 
eden taş" (bk. OK), "mezar taşlarının ayak 
ucu tarafında olanı " (bk. MEZAR), "hela ta-

şı" ve "sünger taşı (topuk taşı)" gibi baş
ka anlamlar taşımakta, Evliya Çelebi de 
ayrıntıları ile anlattığı halde bu taşlar
dan herhangi bir özel isimle bahsetme
mektedir. Aynı şekilde Fransızca ve İn
gilizce'de eşik önüne konan taşlar için 
kullanılan dalle ve paving stone gibi ke
limeler de genel olarak "döşeme taşı" 
anlamındadır. 

Ayak taşları. en güzel renk ve şekille
riyle istanbul'un selatin camilerinde gö
rülmektedir. Bunlar avlu kapılarının iç, 
harime girilen taçkapıların ise dış, yani 
yine avlu tarafında, eşiğin birkaç metre 
ilerisine yerleştirilmiş hemen tamamı 
granit veya granitli kaya (granitique) olan 
büyük bloklardır. Genellikle taçkapılar

da yuvarlak, yan kapılarda dikdörtgen 
şeklindedirler ve avlu taşları arasına on
larla aynı seviyede döşenmişlerdir. Gö
revleri , çoğu mermer gibi daha yumu
şak taşlardan yapılan avlu döşemeleri
nin en fazla basılan kısımlarını korumak, 
oyuimalarını önlemektir. Ancak Osman
lılar'da çoğunlukla kırmızı partiritik gra
nitten seçilen bu taşlar aynı zamanda 
dekoratif amaçla da kullanılmış ve kapı 
eşiklerinin hemen önüne konulmaları ge
rekirken ortaya doğru, avluların daha 
göze çarpacak yerlerine yerleştirilmiş

lerdiL Mesela en çok kullanıldığı görü
len Beyazıt Camii'nde avlu kapılarının kır
mızı granit ayak taşları kapıların hiza
sında revakın inişlerine yerleştirilmiş , 

harimin girişine ise 2,55 m. çapındaki 
kırmızı granit kütleden önce, iki parça 
yine kırmızı granitten oluşan 4.25 m. 
boyunda uzun bir ayak taşı daha konul
muştur. Ayrıca bu ayak taşları ile uyum 
sağlayacak biçimde, şadırvanın çevresi
ne ve avlunun muhtelif yerlerine de si
metrik olarak daha küçük altıgen ve 
daire şekillerinde siyenit ve kırmızı, si
yah. gri granitten bazı süsleme taşları 

Beyazıt 

camii 
cümle 

kapıs ı 

önündeki 

ayak 

taş ları · 
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da yerleştirilmiştir. Camiierin harimine 
açılan kapıların ayak taşlarının iç tarafa 
konulmayışının sebebi camiye ayakka
bıların çıkartılarak girilmesi ve harimin 
genellikle eşikten itibaren halıyla kap
lanmış olmasıdır. İstanbul'daki en eski 
örnekleri teşkil eden Ayasofya'nın ayak 
taşları ise içeriye ayakkabıyla girildiği 

için, ana kapıların harime bakan yüzle
rindedir. Ancak bu taşlar Osmanlı ayak 
taşlarından farklı olup kapının eşiği ile 
birlikte yekpare bir blok meydana ge
tirmişlerdir. Bunlar. orta kapınınki si
yah-gri "gözlü granit"ten (granite oei ll e), 
diğerleri beyaz renkli granitik kayalar
dan. dar ve yüksek kısımları eşiği, ge
niş ve alçak kısımları ayak taşını teşkil 
edecek şekilde iki kademeli olarak oyul
muşlardır. Kayseri Hunat Hatun Medre
sesi gibi bazı Selçuklu binalarının avlu
ya açılan taçkapılarında da görülen iki 
kademeli yekpare eşikler, ayak taşının 
eski bir geçmişi olduğunu. ancak önce
leri eşik taşından ayrı düşünülmediği

ni ve belki bu sebeple eski dönemlerde 
kendine has bir isimle anılmadığını gös
termektedir. 

Süleymaniye Camii 'nin taçkapısı ile iç 
avlu ana girişinin önünde yuvarlak ve av
lu yan kapılarının önünde dikdörtgen şek
linde birer ayak taşı bulunmakta ve bun
lardan batı kapısındaki. benzerleri ara
sında ayrı bir önem taşımaktadır. Kırmızı 
granitten yontulmuş olan 2.1 O X 1.25 m. 
ölçülerindeki taş, eşikten birkaç metre 
uzakta o kısmın revak kubbesinin orta 
hizasında yer almaktadır. Taşa dikkatle 
bakıldığında çevresine 25 cm. eninde bir 
bordür. ortasına da kol uzunlukları 60 
cm. olan bir Bizans haçı işlenmiş oldu
ğu görülür. Hakkında çeşitli söylentiler 
bulunan bu taşın eski harabelerden çı

kartılarak tekrar kullanılmış taşlardan 
olduğu kabul edilmekte (Barkan, I. 335-
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336) ve bir Bizans yapısından devşirile
rek yüzündeki haçın kazındığı , ancak izi
nin perdahlanmadan bırakıldığı anlaşıl

maktadır. Zira granitin perdahlanması 
yontulmasından daha zor değildir ve !n
şaatta kullanılmış olan diğer devşirme 
taşların tamamı da kazınıp perdahlan
mıştır. Evliya Çelebi, taçkapı önünde yer 
alan 2,65 m. çapındaki, etrafı renkli mer
mer parçalarıyla çerçevelenip tezyin edil
miş kırmızı porfir itik granit ayak taşını, 
"lal renkli eşi bulunmaz bir somaki" şek
linde tanımiayarak bu taş üzerine daha 
ayrıntılı bilgiler verdikten sonra söz ko
nusu haçlı ayak taşına geçmekte ve hak
kında, "yüzünde bir haç bulunduğu. usta
nın kazımasına rağmen izinin hala belli 
olduğu" açıklamasını yapmaktadır (Se· 

yahatname, I, 153-154) Daha sonra ise 
özetle, "kafirlerin bir milyon mal verdik
leri halde alamadıkları ve bir gün Gala
ta'da yatan bir kafir kalyonunun attığı 
bir top güllesinin. sol harem kapısının 
alt eşiğini kırdıktan sonra bu taşın üze
rine gelerek durduğu " yolunda bir riva
yet nakletmektedir. 

Ayak taşlarının Avrupa'da olduğu gibi 
yalnız granit ve porfır cinsi en sert inşaat 
taşlarından yapılması (Shaffer-Zim, s. 154) 
ve bu taşların Anadolu'ya ancak Mısır ve 
Avrupa (Alp dağları) gibi uzak bölgeler
den getirilmesi. artık harabelerden alı

nacak uygun taşın kalmadığı geç dönem
lerde bu geleneğin terkedilmesine se
bep olmuştur. Bugün binaların kapı ön
lerine yerleştirilen demir ızgaralar. ayak
kabılardan çamur temizlemenin yanı sı 

ra ayak taşı görevini de yapmaktadır. 
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AYAMAVRA 

Osmanlılar devrinde 
Yunanistan'ın bugünkü 

Levkas şehrine verilen ad. 
_j 

Şehrin üzerinde bulunduğu Levkas 
adası. Yunanistan'ın batısında yer alan 
dağlık iyon adalarından biri olup bugün 
üstünden karayolu geçen yarı bataklık 
bir kıstakla ana kara sahillerine bağlan
mış durumdadır. Toplam 304 km2 yüzöl
çümündeki adanın yüksek kesimleri, do
ruk noktası 1158 m. olan sarp kireç ta-
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şı kayalıklardan teşekkül etmiştir ve ta
şıdığı Levkas adı da Eski Grekçe'de "be
yaz" anlamına gelmektedir. Ada, Orta
çağ'da İtalyan azizesi Santa Maura adına 
burada kurulan ünlü bir kilise sebebiyle, 
Grek ve Latin kaynaklarında bugün de 
olduğu gibi Levkas' ın yanı sıra Aya Mav
ra veya Santa Maura adlarıyla, Osmanlı
lar tarafından ise Lefkade ( dul 1 .~\ı41 ) 
adıyla anılmıştır. Osmanlılar adanın ta
mamına değil yalnız kilisenin içinde bu
lunduğu bugünkü Levkas şehrine Aya
mavra ( •.;__,..~1 ) demişlerdir ; ancak Aya
mavra'nın adadaki yegane şehir olması 
ve köy düzeyindeki diğer yerleşim birim
lerinin buraya bağlı bulunmasından do
layı şehir söz konusu edildiğinde ada da 
akla gelmiştir. 

Tarihi milattan önce VIII. asra kadar 
inen ve bir Korint kolonisi olarak kuru
lan ilk Levkas şehri adanın doğu kıyısın

da yer alır. Nidhri bölgesinde ise Myken 
medeniyetine (m.ö. 111-11 . biny ıllar ı ait ka
lıntılar bulunmuştur. Ortaçağ'da yerli ha
nedanların hakimiyetinden sonra önce
leri Bizans Epir Despotluğu 'nun mülkü 
olan Ayamavra, ardından Frank Orsini 
ailesine intikal etti. 1300'1erde ı. John 
Orsini burayı korumak maksadıyla kü
çük bir kale yaptırdı. Şehir 1362'de İtal
yan Tocco Dükalığı'nın hakimiyetine geç
ti. Cari o Tocco ( 1381-1403) burayı düka
lığının merkezi yaparak tahkimatını art
tırdı. Osmanlılar, 1430'dan itibaren Epir 
bölgesinin büyük bir kısmına hakim ol
malarından ve 1449'da Arta ' yı (Narda) 
ellerine geçirmelerinden sonra Ayamav
ra'yı tehdide başladılar. Son Tocco dükü 
Leonarda, Fatih Sultan Mehmed'e bağ
lılığını bildirdi; ayrıca Fatih ' in üvey an
nesi Mara'nın yeğeni Milica Brankoviç ile 
evlenerek Osmanlı hanedanıyla akraba
lık kurdu. Leonarda, Milica ' nın 1464'te 
ölümünden sonra, Osmanlılar'a karşı bü
yük bir düşmanlık besleyen Aragon hane
danına mensup prenses Francesca Mar
zano ile evlendi (1477) . Bu durum Fatih'in 
tepkisine yol açtı. İki yıl sonra Avianya 
beyi Gedik Ahmed Paşa idaresindeki Os
manlı donanması, güneydeki Kefalonya 
adasıyla birlikte burayı da ele geçirdi; 
Leonarda ve Francesca İtalya'ya kaçtı. 
Şehir 1502'de kısa bir süre Venedik ha
kimiyetine girdi ise de Osmanlı - Vene
dik savaşiarına son veren muahede ile 
Osmanlılar'a bırakıldı. Osmanlı hakimi
yeti döneminde (14 79- 1684) Karlı- ili san
cağının bir kazası olan Ayamavra, Adri
yatik denizinde bir ileri karakol olarak 
önemli rol oynadı. 

Osmanlı fethi öncesinde varoşları ile 
birlikte tahminen 1 SOO kişilik bir nüfu
sa sahip olan Ayamavra. Osmanlılar dö
neminde özellikle XVI. yüzyılda büyük 
gelişme gösterdi. Fetih sırasında halkın 
bir kısmı kaçmış, bir kısmı da daha son
ra istanbul'a iskan edilmişti. Böylece nü
fus azaldı, fakat çok geçmeden halkın 
bir kısmının geriye dönmesi üzerine yi
ne bir artış görüldü. Cizye defterlerine 
göre 1489'da adanın toplam nüfusu tah
minen 4300, bundan üç yıl sonra ise 4600 
dolayında idi. XVI. yüzyılda şehir ve ada 
nüfus yönünden gelişti. Kanünf'nin sal
tanatının ilk yıllarında yapılan tahrir* e 
göre şehrin nüfusu 1600 civarında idi ve 
bunun % 40'ını müslüman ahali teşkil 
ediyordu; adada ise otuz beş köy ve tah
minen 1 O.OOO'e yakın nüfus mevcuttu. 
Vergi nisbetlerindeki indirim, başka yer
lerdeki hıristiyan ahalinin buraya gelip 
yerleşmesinde önemli rol oynamıştı. Ni
tekim 1489 ve 1491 tarihli cizye defter
lerine göre hıristiyan hanelerden 25 ak
çe vergi alınıyordu , bu miktar ise normal 
verginin yarısından daha az idi. 1570 ta
rihli Tahrir Defteri'ne göre şehirde tah
minen 3500-4000 kişi yaşıyordu ve o 
yıllarda burada kiliseden çevrilmiş olup 
1864'e kadar mevcut olan Hünkar Camii 
ile Sali ve Yanya sancak beyi Faik Pa-

XIX. yüzyı l da yapı lm ış bir Osmanlı haritasında Ayamavra adas ı 


