AYASULUK
yaşamaktaydı

ve milattan önce VI. yüzbu tanrıça adına büyük bir tapı
nak (Artemision) yapılmıştı. Birçok defa
yakılıp yı kılan ve tekrar yapılan bu tapı
nak, IV. yüzyılın sonunda her türlü putperest tapınmayı yasaklayan Theodose
fermanından sonra tamamıyla ortadan
kalkmıştır. Hıristiyanlık geldiğinde Efes
yöresine hakim olan inanç Artemis kültüydü. Pavlus (St. Paul) misyonerlik gezileri sırasında Efes'e iki defa gelmiş ,
ikinci gelişinde burada iki yıldan fazla
kalarak Hıristiyanlığı yaymaya çalışmış
sa da Artemis kültünü benimseyen Efesliler'in sert tepkisiyle karşılaşmıştır (Resullerin İ ş le ri, ı 91 23-41 ).
yılda

Şehre Ayasuluk adının verilmesine sebep olan ve uzun süre burada yaşayan,
hatta burada öldüğü kabul edilen Yuhanna'nın Efes'e ne zaman geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Isa'nın
semaya urücundan sonra annesi Hz. Meryem'in nerede yaşayıp öldüğü tartışma
sına bağlı olarak Yuhanna'nın Efes'e ne
zaman geldiği de inceleme konusu olmuştur. Hz. Meryem'in Bülbüldağı'nda,
bugün kendisine nisbet edilen evde yaşayıp öldüğünü savunanlar, Katolik rahibe Anne Catherine Emmerich'in vizyonlarına dayanmaktadırlar ki buna göre
St. Jacques. ispanya dönüşünde Efes'e
uğramış, bu sırada vefat eden Hz. Meryem'in cenazesini kabre kadar taşımış
tır. Bugün genel olarak kabul edilen
kronolojiye göre St. Jacques 43 veya 44
yılında ölmüştür. Şu halde Meryem bu
vizyona göre en geç 42 yılında ölmüş olmalıdır. Hz. Meryem Yuhanna tarafın
dan yapılan evde dokuz yıl yaşadığına
göre. havari Yuhanna 32 veya 33 yılla
rında Efes'e gelmiş olmalıdır. Ancak Yuhanna'nın bu yıllarda Efes'e gelmiş olması , hem " Resullerin işleri" kitabına
hem de tarihi bilgilere ters düşmekte
dir. Hz. Meryem'in Efes'te yaşayıp öldüğünü savunan Tillemont bile Yuhanna'-

nın

önce Efes'e gelmiş olaihtimal vermemektedir. Hz.
Meryem'in Kudüs'te vefat ettiğini savunanlar ise Yuhanna ' nın tarihi gerçekiere
uygun olarak 60'lı yıllardan önce Efes'e
gitmediğini kabul etmektedirler. Zira 55 58 yıllarında Efes'te kalıp Hıristiyanlığı
yaymaya çalışan St. Paul 'ün oradaki faaliyetlerini anlatan Ahd-i Cedid (Resullerin İ ş l er i , ı 9-2 ı ) Yuhanna'dan hiç bahsetmemektedir. Milattan sonra 61 yılın
da Efesoslular'a mektubunu yazdığı kabul edilen St. Paul, bu mektubunda da
Yuhanna'dan bahsetmemektedir. Şu halde 61 yılında da Yuhanna henüz Efes'e
gelmemiştir. Onun Efes'e 65'ten sonraki bir tarihte geldiği kabul edilmektedir.
Kilise geleneğine göre Yuhanna Efes'ten
Patmos adasına sürgün edilmiş, hatta
kendisine nisbet edilen vahyi (apokolips)
burada yazmış, 96 yılında Nerva'nın tahta çıkışı üzerine Efes'e dönmesine müsaade edilmiş ve Trajan döneminde (981I 7) vuku bulan vefatma kadar orada
yaşamıştır. Mezarının bulunduğu Ayasuluk tepesine milattan sonra VI. asır
da imparator Justinien tarafından bir
bazilika yaptınımıştır ki bu bazilikanın
kalıntıları günümüze kadar gelmiştir.
Hz. Meryem'in de Efes'te Bülbüldağı ' n
da bugün kendisine nisbet edilen evde
yaşadığı ve orada öldüğü iddia edilmekle birlikte bu iddia doğru değildir (bk.
65

yılından

bileceğine

tüne bağlı kalan Efesliler. IV. asrın sonunda imparator Theodose tarafından
her tür putperest tapınma yasaklanınca
Meryem'e, Artemis'e ait nitelikleri vermişler, onu büyük bir ana tanrıça olarak kabul etmişlerdir. Efes konsili putperest mahiyetieki bu inancı, Artemis'in
yerine Meryem 'i koymak ve onun tanrı
doğuran olduğunu kabul etmek suretiyle Hıristiyanlık adına tasdik etmiştir.
Efes'te 449 yılında bir başka konsil daha toplanmış ve Hz. Isa 'da iki tabiatın
varlığı inancını reddetmiştir. Kilise tarafından kabul edilmeyen bu konsil "Efes
haydutluğu " diye adlandırılmıştır.
Hıristiyanlara göre "yedi uyurlar"la ilgili olay da Efes'te geçmiştir. Milattan
sonra 448 yılında Efes'te Panayırdağı'
nın eteğinde bulunduğu kabul edilen cesetlerle alakalı olarak ortaya çıkan Efes'in
"yedi uyurlar" hadisesi, Kur'an-ı Kerim'deki Ashab-ı Kehf kıssasıyla ilgili olarak
islami kaynaklara da geçmiştir (bk. ASHAB- ı KEHF).
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Milattan sonra 431 yılında, istanbul
olan Nestorius'un görüşlerinin tartışıldığ ı üçüncü ökümenik
konsil Efes'te toplanmıştır. Efes konsilinde Hz. Meryem'in durumu tartışılmış
ve onun "tanrı doğuran · (theotokos) olduğu resmen ilan edilmiştir. Konsilih burada toplanması ve Meryem'e tanrı doğuran unvanının verilmesi ilginçtir. Zira
aynı yörede daha önce ana tanrıça Artemis kültü mevcuttu. Pavlus'un davetine karşı çıkan ve Tanrıça Artemis külpatrikliği yapmış

Bağdat'a

L

giden yol üstünde bulunan
bir XIII. yüzyıl kervansarayı.

_j

Çölün başlangıcı olan Adra köyünün 3
km. batısında , Şam ' dan Humus yönünde uzanan yolun Bağdat'a ayrılan kavşa 
ğında bulunmaktadır. Kapısı üstündeki
kitabesine göre Bahri Memlükler devrinde 5 Safer 690'da (7 Ş ubat 1291) inşa
sına başlanmış ve 12 Rebfülahir 690 'da
( 14 Nisan 1291) tamamlanmıştır. Yaptı
ran ve vakfeden Emir Hüsameddin Laçin'dir. Kitabesi, yapım tarihi ve kurucusunun adı ile birlikte bir vakfiye özelliğini de taşımaktadır. Bu bakımdan kervansaraya tahsis edilen gelirler ve bunların harcanma şekli kitabede belirtildikten başka , inşaatın La çin ' in kahyası Bektaş b. Abdullah tarafından idare
edildiği de kaydedilmiştir. Kervansarayın dışında bir de büyük su samıcı yapılmıştır.

Ayaş Ha n ı 'n ın

ka l ı ntı l arı

(J. Sauvaget'den)
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51 X 43 m. ölçüsOndeki Ayaş Hanı kesme taştan basit mimarili bir yapıdır . Giriş dehlizinin iki yanındaki beşik tonazlu odalardan biri vaktiyede anılan mes-

AVAZ MA
cid olmalıdır. İç aviuyu üç taraftan, aralarında hiçbir bölme olmaksızın tonazla
örtülü üç dehlizin sardığı görülür. 30 m.
kadar ötede bulunan ve yine kitabede
adı geçen su samıcı ise dıştan kare, içerisi yuvarlak. üstü taş, yüksek bir kubbe ile örtülü olan su haznesidir.
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AYAZAGA KASRI
(bk. AYASAGA KASRI).
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SEMAVİ EYİCE

AYAZMA
Rum Ortod okslar ' ın kutsallaştırıp
bir kült yeri haline getirdikleri
su kaynaklarına verilen a d.

ı

_j
ı

_j

Türkçe'deki ayazma adı Grekçe hagiasmadan gelmiştir. İncil' de "mübarek,
kutsal yer" manasma gelen bu kelime.
sonraları içinde kutsallaştırılmış su bulunan yerleri ifade etmek için kullanıl
mıştır. Bu su bir kuyu, pınar. kaynak olabileceği gibi sızma veya damlama, hatta birikme suretiyle de meydana gelmiş
olabilir. İlkçağ'da paganismada (putperestlik) su kaynakları birtakım su perileriyle ilgili görülmüştü. Hatta her suyun
ve bilhassa denizlerle ırmakların canlı birer varlık halinde temsil edilebileceğine
inanılmış , bu yüzden de deniz ve akarsuların birer tanrıları olduğu kabul edilmiştir. Hıristiyanlık ' ta ise bilhassa Ortodoks (Doğu hıristiyanları) topluluğunda
su çıkan çeşitli yerlere (kuyu, kaynak. pı 
nar) bir aziz veya azizenin adı verilerek
buralar onun manevi koruyuculuğuna bı
rakılmıştır. Halk genellikle bu suların . himayesinde bulundukları aziz veya azize
sayesinde insanlara yardım cı oldukları
na, bilhassa mücizevf tedaviler yaptıkla 
rına inanırdı . Ayazmalar onların hassa
ve güçlerine inananlar tarafından her zaman ziyaret edilmekle beraber Ortodoks
takviminde o ayazmaya adını veren aziz
veya azizenin yortu gününde çok kalabalık bir cemaate açık olur ve bütün bir
gün ayazmanın önünde geçirilirdi. Bu
sırada burada büyük bir dini ayin de yapılırdı. Suyunun şifalı olduğuna inanılan
bazı ayazmaların hır i stiyanlarla birlikte
müslümanlarca da ziyaret edildikleri ve
onların suyundan bazı dertlere şifa umulduğu bilinmektedir.
Başlangıçta
rın Osmanlılar

görü ile çoğaimalarına göz yumulmuş
tur. O kadar ki hemen hemen her pınar,
her su bir ayazma mahiyetini almıştır.
Bu husus. bir hıristiyan olan Fransız viskonsolosu E. Dutemple'ın alaylı bir tenkidine de konu olmuştur. Bursa'nın sanayi ve ticareti hakkında değerli bir kitap yazmış olan E. Dutemple, fikrini şu
cümlelerle ifade eder : "Osmanlı idaresinin son yıllarında Rumlar bir yerde biraz kuwetlenip kiliselerini inşa edince,
derhal gürültülü nümayişlere girişmek
te, bu arada her su kaynağını takdis ettirerek, bunlara aziz ve azizelerin adlarını verip, uydurdukları bu koruyucuların renkli resimlerini buralara asmak suretiyle ayazma haline sokmakta ve bu
suretle de bağış toplamaktadırlar " . Dutemple'a göre Rum Ortodoks topluluğunda adeta bir çılgınlık halini alan bu
tutum, ruh hastalıkları uzmanlarını ilgilendiren bir klinik vak'a ve bir sabit fikirdir. "Bereket ki bu davranışa Türkler
kayıtsız kalmaktadır. Yoksa nerede ise
artık hıristiyan takdisinden geçmemiş
pınar kalmayacağından, müslümanlar,
dinlerine karşı gelmeksizin içecek su bulamayacaklardır" (s 45-46) .
istanbul' da gerçekten Bizans dönemine ait ayazma pek azdır. Bunlardan
büyük saygı gören Hodegetreia (yol gösterici Meryem) ayazması. Gülhane'de Topkapı Sarayı'nın Marmara 'ya bakan yamacının eteğinde bulunuyordu. Antikçağ'a ait su ile ilgili bir mabedin yerinde, hatta kalıntıları üstünde yapıldığı sanılan ve ortasında altıgen büyük bir mermer havuz bulunan bu ziyaret yeri sonraları ortadan kalkmış, ancak 1920- 1922
yıllarında, Mütarekede Fransız işgal kuvvetleri tarafından yapılan kazıda tekrar
meydana çıkarılmıştır . Yedikule semtinde 461 yılında Studios tarafından yaptı
rılan Aziz ioannes (Yahya ) Kilisesi'nin ve
bugün ortada hiçbir izi kalmayan ma-

nastırının altındaki sarnıcın

de ayazma

bitişiğin de

olması

muhtemel bir mekan
bulunmaktadır. 7.24 X 5.20 m . ölçüsünde dikdörtgen biçimindeki bu mekan ın
tonaziarı ve kemerleri iki sütun tarafın
dan taşınmaktadır. Doğu tarafında ise
küçük bir apsis (mihrap nisil bulunmaktadır. Yüzyıllardan beri kuru olan bu ayazmanın suyunun nereden geldiği ise bilinmemektedir. Belki bitişik sarnıçtan ,
batı duvarındaki 2 X 2 m. ölçüsündeki
nişe gelen su bu ihtiyacı karşılıyordu.
Surlar dışında bulunan Zoodokhos Pighi
Ayazması ise Türk devrinde de günümüze kadar Rumlar'ın elinde kalmış kutsal
bir sudur. Türkler'ce XVII. yüzyıldan itibaren Balıklı Manastır ve Kilisesi olarak
tanınan bu ayazma. "hayat verici kaynak
Meryem"e ithaf edilmiştir. Bizans devrine ait bir rivayete göre bu suyu ilk bulan ve ayazmayı yaptı ra n imparator 1.
Leon'dur (4 57-474) Daha inandırıcı olan
diğer bir rivayete gör e imparator iustinianos VI. yüzyı lda Ayasofya 'nın yapısın
dan artakalan malzeme ile bu kutsal suyun üzerine ayazma binasını inşa ettirmiştir. Pek çok defa yenilenen bu bina
ve üstündeki kilise, XVIII. yüzyıldan itibaren padişahların fermanları ile himaye
altına alınmıştır. Kilise ll. Mahmud döneminde 1833-1835 yılları arasında yeniden yapılmıştır. Ayazma. on dokuz basaınaklı merdivenle inilen bir mekan halindedir ve içinde havuz vardır. Esası Bizans devrine kadar dayanan diğer bir
ayazma ise Ayvansaray ile Eğrikapı arasında , surların iç tarafındaki Blakhernai
(VIaherne) ayazmasıdır ki o da Meryem'e
ithaf edilmiştir. Bizans devrinde imparatorlar her 1S Ağustos günü bu ayazmayı ziyaret ederek bir Meryem kabartmasından fışkı ran kutsal suyun toplandığı bir havuza üç defa dalıp çıka r lardı.
Bugün damla halinde akan su mermer
teknelerde toplanmakta ve şifa bekleyen

Aziz Panta leimon'a su n ul m u ş Pa ndel li Ayazm ası 'nın içi ve su kayn ağ ı - Çengelköy 1 istanbul

az sayıda olan ayazmaladöneminde büyük bir hoş-
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