
A'yônü 'ş -Şi'a 1938-1963 yılları ara
sında elli altı cüz olarak basılmıştır. Ki
tabın beşinci baskısı, müellifin oğlu Ha
san el-Emin'in tahkiki ile. biri fihrist ol
mak üzere on bir cilt halinde yapılmıştır 
(Darü 't- tearüf, Beyrut 1403 / ı 983) Eserin 
hacmi büyük boy (34 cm ) olmak üzere. 
211 sayfalık fihrist hariç, 5600 sayfayı 
geçmektedir. 
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Kureyş kabilesine mensup 
Ümeyye b. Abdüşems oğullarının 

bir kolu. 
_j 

A"yas. " ağaçları birbirine sarılmış ko
ruluk" anlamına gelen ve " asıl ve men
şe" manasında da kullanılan fs kelimesi
nin çoğuludur. Ümeyyeoğulları ' nın kuru
cusu sayılan Ümeyye b. Abdüşems b. Ab
dümenaf'ın on iki erkek çocuğundan As. 
Ebü'l-As, Ts, Ebü'l-Ts ve bazı rivayetlerde 
Üveys adlı oğullarının teşkil ettiği kola 
A'yas adı verilmiştir. Bosworth'un zan
nettiği gibi (E/ 2 Suppl. IFr l. ı. 103) A'yas 
bu dört isimden yalnızca birinin çoğulu 
olmadığı gibi adı geçenlerin hepsi aynı 
şahıs da değildir. A'yas' ın anneleri Arni
ne bint Eban b. Küleyb 'dir. ümeyye b. 
Abdüşems ölünce oğlu Ebü'l-As. annesi 
Arnine'yi baba bir kardeşi Ebu Amr ile 

. evlendirmiş (Cahi liye döneminde yaygın 
olan bu nevi evli likler Kur 'a n-ı Kerim 'de 
lbk en-Nisa 4/2 1 yasaklanmıştır). Ebu 
Amr'ın Arnine ile evliliğinden Ebu Muayt 
dünyaya gelmiştir. ibn Hazm. A'yas ara
sında Ebu Amr' ı da zikreder. 

Ümeyye b. Abdüşems'in bir diğer ka
rısından olan çocukları Harb, Ebu Harb. 
Süfyan. Ebu Süfyan ve Amr'ın teşkil et
tiği kola ise. Ukaz Savaşı ' nda kardeşle

ri Harb'in yanında her biri arslan (an 
bes) gibi savaştıklarından dolayı, Anabis 

(_r. \:.JI) adı verilmiştir. Muaviye b. Ebu 
Süfyan gibi Ümeyye'nin Anabis kolun
dan gelen Emevi halifelerine Süfyanller. 
Mervan b. Hakem ve Abdülmelik b. Mer
van gibi A'yas kolundan gelenlere ise 
Mervanller denilmiştir. 

A'yas'a mensup olan önemli şahsiyet
ler arasında şu isimler sayılabilir: Ku
reyş'in hakim ve şairlerinden kabul edi
len Hz. Osman ' ın dedesi Ebü'l~As, onun 
oğlu ve Hz. Osman'ın babası Affan. Hz. 
Osman, Hz. Osman'ın amcası Hakem b. 
Ebü'l-As. Hakem'in oğlu ve Hz. Osman ' ın 

katibi olan Emevi Halifesi Mervan b. Ha
kem. meşhur Emevi Halifesi Ömer b. Ab
dülaziz ve babası Abdülaziz b. Mervan, 
Hz. Peygamber' in valilerinden Attab b. 
Esid ve onun dedesi Ebü'l-Ts b. Ümey
ye, Hz. Peygamber'in Vemen'e vali gön
derdiği Halid b. Said. Hz. Peygamber ta
rafından adı Abdullah diye değiştirilen 
Hakem b. Said ile dedeleri As b. Ümeyye. 
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AYASAGA 

{ö 892 / 1487) 

Osmanlı mimarı. 
_j 

Babasının adı Abdullah olanAyas Ağa'
nın doğum tarihi ve yeri bilinmemekte
dir. Fatih Sultan Mehmed dönemi mi
mari faaliyetlerinde görev almış, büyük 
bir ihtimalle aynı dönemin meşhur mi
marlarından Atik (Azatl ı ) Sinan ile birlik
te istanbul'daki Fatih Külliyesi'nin ( ı 463-
147 1) yapımında çalışmıştır. ll. Bayezid 
döneminin başlarında hayatta olan Ayas 
Ağa'nın hangi yapılarda doğrudan gö
rev ald ığı kesinlikle bil inmemekte, fakat 
892 ( 1487) tarihli mezar taşı kitabesin
de "üstat" unvanıyla anılmasından, mes-

Mimar 
Ayas Ma' nı n 
Saraçhanebası'nda ki 

eski 
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AYAS AGA KÜLLiYESi 

Mimar 
Ayas Ağa 

Camii 'nin 
1938 

yılındaki 

durumu· 
Sa rachanebası 1 

istanbul 
(Ayverdi'den) 

leğinde önde gelen bir şahsiyet olduğu 
anlaşılmakta ve yaşadığı dönemin belli 
başlı yapılarının pek çoğunda çalıştığı 

tahmin edilmektedir. Yapımını üstlendi
ği eser lerin adlarının da tam olarak bi
linmemesine karşılık. 879 (1474-75) ta
rihli bir vakfiyeden, kendi adına biri Af
yon'da olmak üzere iki cami ve bir mek
tep yaptığı ve bu hayrata mallarını ba
ğışladığı öğrenilmektedir. istanbul Şeh
zadebaşı ' nda Mimar Ayas Mescidi (Sa
raçhanebaşı Mescidi) ve Mimar Ayas Mek
tebi olarak tanınan iki yapı, mimarın me
zarıyla birlikte 1957 yılında yol açmak 
için ortadan kaldırılmıştır. Afyon' daki ca
misin in yıkılış tarihi ise bilinmemektedir. 
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M ZEKi SÖNMEZ 

ı 
AYAS AGA KÜLLİYESİ 

ı 

Amasya'nın 

Şamlar (Şamlılar) mahallesinde 
Ayas Ağa tarafından 

XV. yüzyılın sonlarında yaptırılan 

L 
küçük bir külliye, 

_j 

Bulunduğu mahalleye nisbetle Şamlar 
adıyla da anılan cami, medrese ve sıb

yan mektebinden ibaret külliyenin bani
si ll. Bayezid devri Kapı ağalarından Ayas 
Ağa· dır. Hüseyin Hüsameddin. kitabesi 
olmayan külliyenin 900 ( 1494 -95) yılında 
yaptırıldığını bildirir. Külliyenin yerinde 
daha önce Danişmendlioğlu Emir (Melik) 
Gazi'nin hayratından olan Şamlar Ca-
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