
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-
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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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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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AYAS AGA KÜLLiYESi 

mii'nin bulunduğu rivayet edilmektedir. 
Zamanla bazı onarımlar geçirmiş olan 
külliyenin camisi halen ibadete açıktır. 

Osmanlı öncesi Anadolu Türk mima
risindeki cami- medrese geleneğini sür
düren bu külliyedeki binalar müşterek 
bir avlunun etrafında sı ralanırlar. Gü
neyde yer alan cami, moloz taş ve tuğla 
ile örülmüş duvarların sınırladığı kare 
planlı , tek kubbeli bir harim, üç bir imli 
son cemaat yeri ve harimin kuzeydoğu 
köşesinde yükselen minareden meyda
na gelir. Doğu ve batıya kapalı olan son 
cemaat yeri, iki adet payeye oturan üç 
kemerle kuzeye açılmaktadır. Kare plan
lı ve pandantifli kubbelerle örtülü yan 
birimlere tekabül eden açıklıklar sivri 
kemerlerle, dikdörtgen planlı ve beşik 
tonoz örtülü orta birime ait olan açıklık 
ise Bursa kemeri ile geçilmiştir . Tuğla 

ile örülmüş olan bu kemerierin üstünde 
yükselen kalkan duvarının sathı , tuğla

dan altıgenlerle kasetlenmiş kesme taş
ların oluşturduğu tezyinf örgü ile dona
tılmıştır. Her yönde altlı üstlü ikişer pen
cere ile aydınlanan harimin kubbesi içer-

Ayas Ağa Kül liyes i'n in plan ı (Gabdel'denJ 
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den baklavali bir kuşağa , dışardan üç 
adet ufak pencerenin yer aldığı , oniki
gen yüksek bir kasnağa oturur. Alttaki 
pencereler dikdörtgen açıklıklı olup kes
me köfekiden söveler ve tuğladan sivri 
tahfif kemerleriyle, sivri kemerli olan 
üsttekiler ise alçı revzenlerle donatılmış
tır. Dikdörtgen planlı hücresi ile mihrap 
ve ahşap minber basit görünüşlüdür. Mi
narenin yarım altıgen biçiminde çıkıntı 

yapan, almaşık örgülü kaidesi ve kesme 
taş örgülü pabucu ilk yapıdan kalmadır. 
Daire kesitli tuğla gövde ise yenilenmiş
tir. Minarenin solundaki pencerenin ke
mer aynası içinde yer alan ve tam ola
rak okunamayan yegane kitabe muhte
melen Danişmendli devrine aittir. 

Medrese-i Ayasiyye, Küçük Kapı Ağa
sı ve Küçük Ağa isimleri ile de anılan 

medrese ise caminin kuzeyindeki avlu
yu batı ve kuzey yönünde kuşatan do
kuz adet hücre ile son cemaat yerinin 
batı ucuna bitişen ve dershane olduğu 
tahmin edilen bölümden oluşur. Altısı 

kuzeyde, üçü batıda yer alan beşik to
noz örtülü hücrelerin önünde, mermer 
sütunlara ve yuvarlak kemeriere oturan 
aynalı tonozlarla örtülü revak uzanır. 

Revaklarla hücreler müşterek bir ahşap 
çatı altına alınmıştır. 

Kuzeydeki hücre dizisinin doğu ucuna 
yerleştirilmiş olan sıbyan mektebi, beşik 
tonazla kapatılmış iki mekandan mey
dana gelmektedir. Bunlardan doğuda
kinde giriş , batıdakinde bir ocak ile iki 
dolap hücresi yer almaktadır. Cami ile 
sıbyan mektebi arasında küçük bir de 
hazfre vardır. 
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AYASPAŞA 

(ö. 946 / 1539) 

Osmanlı veziriazamı. 

Avianya yakınında Himera 'da doğdu. 
Pençe*sinde ve mezar kitabesinde baba 
adı Mehmed olarak geçer. Enderun'da 
yetiştikten sonra ağalıkla saraydan çık
tı. Yeniçeri ağası olarak Yavuz Sultan Se
lim'in seferlerine katıldı ve büyük ya
rarlıklar gösterdi. 1 S19'dan itibaren ön
ce sancak beyi, sonra beyler beyi olarak 
hizmet gördü. Canbirdi Gazaifnin isya
nının bastırılmasında Anadolu beyler be
yi olarak bulundu, onun katli üzerine 
1521 'de Şam beyler beyiliğine getirildi. 
1S22'de Rumeli beyler beyi olarak Rodos 
Seferi'ne katıldıktan sonra ikinci vezir 
sıfatıyla Mısır'daki Hain Ahmed Paşa İs
yanı'nın bastırılmasında görevlendirildi. 
Ancak yolda Ahmed Paşa'nın ölüm habe
rini alarak İstanbul'a geri döndü. Vezfri
azam Makbul İbrahim Paşa Mısır idare
sini düzenlemek için İstanbul ' dan ayrı
lınca Ayas Paşa da sadaret kaymakam
lığına getirildi. Kubbe veziri olarak KanO
ni'nin yanında 1 S26'da Mohaç, 1 529' da 
Viyana, 1 532 ·de Alman, 1 534-1535 'te 
lrakeyn seferlerine katıldı . İbrahim Pa
şa ' nın idamı üzerine de 1 S Mart 1 536'
da vezfriazamlığa getirildi. 

Ayas Paşa evkafı n ın vakfiyesi (Istanbul Şer'iyye Sici lieri Arşiv i , 

Evk3f -ı Hüm§yun Mahkemesi, nr. 1, vr. 1 68b·l69~) 


