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Ürdün'de 
Petra harabelerinin doğusundaki 

Musa vadisinde bulunan 
bir yer. 

_j 

Mu 'cemü'l-bülddn ve Kiimı1sü'l
a'1Cim'da Vadiimüsa olarak geçen Ayni
masa. adını , Kur'an-ı Kerim'de anlatılan 
Hz. Musa'nın asasını vurması üzerine bir 
kayadan on iki pınarın fışkırması hadi
sesinden (bk el-Bakara 2/60; ei -A'raf 71 
160) almaktadır. Yakut'un rivayetine gö
re daha sonra bu bölgede on iki köy mey
dana gelmiş, Hz. Musa'nın asası ile vur
duğu içinden su fışkıran taş da aynen 
yerinde kalmış ve hatta İbnü'l-Kıftf (ö 

646/ 1248) bu taşı bizzat görmüştür. Bu 
hadisenin cereyan ettiği yer olarak Ki
tab-ı Mukaddes'te ise biri Sina'nın kuze
yindeki Ka d eş (Sayılar. 20 / 7- ı !). diğeri 

güneyindeki Refidim (Çık ı ş, 17 1 l-7) ol
mak üzere iki ayrı yerin adı zikredilmek
tedir. Aynimusa ·nın Ölüdeniz'in güneydo
ğusunda yaşayan eski Edomlular' ı n yerle
şim merkezleri için su kaynağı durumun
da olması, hakkındaki rivayetin Kitab-ı 
Mukaddes'te adı verilen yerlere göre da
ha gerçeğe yakın olduğunu düşündür
mektedir. Bugün Aynimusa olarak bili
nen yer Maan'a bağlı olan Vadiimüsa'ya 
2.5 km. mesafededir ve bölgedeki su 
kaynaklarının da en önemlisidir. Ayrıca 
Me'deba'nın kuzeyi ile Süveyş körfezine 
yakın bir yerde UyOnimOsa adıyla anı

Ian bazı su kaynakları bulunmaktadır. 

Halen bu bölgedeki kaynakların dışında, 
Suriye'nin Havran tarafları ile Mısı r'da 

Kahire'nin doğusunda yer alan Mukat
tam dağının eteklerinde de bazı yerler 
yine Aynimusa adıyla anılmaktadır . 
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Mısır' da tarihi bir şehir. 
_j 

Önceleri Kahire'nin kuzeydoğusunda 
ayrı bir yerleşim merkezi iken bugün 
şehrin bir semti haline gelmiştir . Ayni
şems eski Mısır kültüründe dini bir mer
kez olmasının yanı sıra ilim merkezi ola
rak da ün yapmıştır. Tarihçi Heredot'a 
göre Mısır'ın okumuş insanları bu bölge
de yetişmiştir. Burada bugün de Ayni
şems Üniversitesi bulunmaktadır. 

Mısır vesikalarında !unu, Tevrat'ta İb
rani telaffuzuyla Ön, Aven şekillerinde 
görülen şehrin ilk adı, eski Mısır dilinde 
"sütun, direk" manasındaki ıvn kelime
sinden gelmektedir. Heliopolis, Mısır hal
kı arasında bu şehir için söylenen "ir-ha
heres" (güneş şehri) kelimesinin Grekçe'
ye tercüme edilmiş şeklidir. Araplar'ın 

verdikleri Aynişems ad ı "güneş kaynağı", 

Tevrat'ta görülen Beth-Şemes (güneşin 
evi) ise yaklaşık karşılıklarıdır. Bu şehrin 
Arapça kaynaklarda Medinetü Fir'avn 
adıyla anıldığı da görülmektedir. 

Aynişems'in şöhreti, çok tanrılı Mısır 
dininde en önemli mevkilerden birini iş

gal eden güneş tanrısı Ra'nın (Re) kült 

Ayn işems 

Üniversitesi 
rektörlük 
bi nası -

Mısır 

AYNiYAT DEFTERi 

merkezi olmas ı ndan ve burada bulunan 
en büyük güneş mabedinin kapı yanları 
ile çevresine dikilen obelisklerden ileri 
gelmektedir. Genellikle porfir ve kırmızı 
granitten kesilen, 30 metreden yüksek, 
450 tondan ağır olan bölgedeki dikili 
taşlar, kare taban üzerinde gittikçe In
celerek yükselmekte ve tepe kısm ında 

piramit şeklini almakta olup obelisk, spi
na, miselle (iğne) adlarıyla tanınmakta
dır. Pek çoğu dünyanın çeşitli merkez
lerine taşınmış, biri de Bizans impara
toru Theodosius tarafından 390' da İs
tanbul'da bugünkü Sultanahmet Mey
danı'na diktirilmiştir. Güneş ışınları ol
duklarına inanılan obelisklerin ilk dikil
diklerinde, piramit şeklindeki tepelerin
de altın kaplamalı levhalar bulunduğu 
bilinmektedir. İslam kaynaklarında, taş
ları yağma edilen Aynişems harabele
rindeki son iki dikili taştan (miselletan) 
birinin 656 ( 1258) yılında devrilerek par
çalandığı ve tepesinde 200 "kıntar" ma
denle (muhtemelen pirinç) 10.000 dinar
lık altın bulunduğu rivayet! yer almak
tadır. Diğeri ise hala yerinde durmakta
dır. Bu iki dikili taş müslüman yazarları 
çok ilgilendirmiş, haklarında yapılan ta
rihi açıklama ve yorumlar yanında Arap 
şiir ve edebiyatma da konu olmuştur. 
Aynişems, M ı sır'ın fethi sırasında Arap
lar' la Bizanslılar arasında cereyan eden 
önemli bir savaşa sahne olması (19 1 640) 
ve Fatımfler' den Aziz- Billah devrinde 
(977-996) buraya bir saray yaptırılması 
sebepleriyle de eski kaynaklarda yer al
mıştır. 
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Osmanlı Devleifnde 
XIX. yüzyılda 

sadareiten nezaretlere, 
çeşitli dairelere ve 
vilayetlere yazılan 

tezkirelerin suretlerinin 
kaydedildiği defterlere verilen ad. 
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Bu tezkirelerin çoğunun müsveddele
rini Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Ba
bıali Evrak Odası vesikaları arasında bul
mak mümkündür. Arşivde 1227-1313 

277 


