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XX. yüzyılın 
sülüs ve celi-sülüste önde gelen 

Türk hattatlarından . 

_j 
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11 Nisan 1891 'de istanbul Beylerbe
yi 'nde doğdu. Şehremaneti Zibhiye ida
resi (Mezbaha) Müdürü Zühdü Bey'in oğ
ludur. ilk tahsilini Beylerbeyi Hamidiye 
Mektebi'nde tamamladı. Üsküdar idadi
si'nin son sınıfında iken sağlık sebebiy
le tahsilini yarıda bıraktı. Daha ilk mek
tep sıralarında hat hocası Ali Efendi'den 
sülüs ve nesih yazılarını öğrenmeye baş
ladı. Daha sonra Enderun Mektebi hat 
hocası Ahmed Rakım Efendi 'ye devam 
etti. Babasının da teşvikiyle girdiği Med
resetü'l-hattatin'de yazı tahsilini tamam
ladı. Burada Hulüsi Efendi'den (Yazgan) 
ta 'lik kazeti aldı ı ı 923) Ayrıca Sami Efen
di 'nin talebesi olan Tuğrakeş ismail Hak
kı Altunbezer'den sülüs-celisini ilerletti. 
Ali Efendi'nin hocası olan Şefik Bey'e ait 
kıta ve inurakka 'lardan da önemli ölçü
de faydalandı. Macit Ayral ta'lik ve ne
sihten ziyade sülüs ve celi-sülüs ile meş
gul olmuştur. Sülüste Şefik Bey' in tav
rını benimsemiş ve o üslupta eser ver
miştir. Celi-sülüste ise Sami Efendi yo
lunda yazmıştır. 

1908 yılında Evkaf Nezareti Kalemi'n
de başladığı memurluk hayatına daha 
sonra polis müdüriyeti sicil mümeyyizi 
-olarak devam etti. 1923'te bu görevin
den ayrılarak Babıali caddesinde açtığı 

yazıhanede serbest hattatlık yapmaya 
başladı. Burası zamanla devrin tanınmış 
hattatlarının buluşup sohbet ettikleri 
önemli bir sanat mahfili haline gelmiş-
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tir. Harf inkılabını takip eden yıllarda An
kara'ya yerleşti ve emekli oluncaya ka
dar Vilayet Meclis-i Umümi başkatipliği 
görevini yürüttü. 1955 'te tekrar istan
bul 'a döndü. Kısa bir süre sonra. Bağ
dat Güzel Sanatlar Akademisi 'nde hüs
nühat dersleri vermek üzere lrak'a da
vet edildi. Burada dört yıl kaldıktan son
ra 1959 Temmuzunda Türkiye'ye döndü. 

Emsali arasında nezaketi, kibarlığı ve 
şık giyimi ile tanınan Macit Ayral, bun
dan sonraki yıllarını yazı yazmak ve es
ki eserleri incelemekle geçirdi. 19 Mart 
1961 'de istanbul · da vefat etti, mezarı 
Karacaahmet'tedir. 

Macit Ayral yazı tarifinde ve meşk'' 
yazmada. özellikle imzasız ve tarihsiz ya
zıların hattatını ve devrini tesbitte fev
kalade ustaydı. Yarım asra yaklaşan sa
nat hayatı boyunca yazılarında Macid 
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imzası yanında Hüseyin Macid, Abdül
macid. Macid b. Zühdi imzalarını da kul
lanmıştır. 

Özel koleksiyonlara girmiş pek çok 
eseri yanında istanbul 'da Şişli, Levent. 
Şile , Bebek, Yeşilköy, Muratpaşa, Beyoğ

lu Kamerhatun, Seyyid Ahmed camile
riyle Arap Camii 'nde ce li yazıları vardır. 
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A YRlLIK ÇEŞMESİ 

İstanbul Kadıköy'de 
eski Bağdat sefer ve kervan yolunun 

başlangıcı olan menzil yeri ve 
çeşmesi. 

Üsküdar'dan başlayarak Anadolu içle
rine doğru uzanan ana yol üzerinde eski 
Haydarpaşa çayırı kenarında yer almak
tadır. Sefere çıkanların buradan uğur

lanması ve uğurlayıcıların da buradan ay
rılmaları sebebiyle çeşmeye Ayrılık Çeş
mesi denmiştir. Büyük Karacaahmet Me
zarlığı ' nın ibrahim Ağa Camii civarında
ki ucunda bulunan Ayrılık Çeşmesi ilk 
olarak Re ce b 1011 'de (Ara lı k 1602) idam 
edilen kapı ağası Gazanfer Ağa tarafın
dan yaptırılmış , 1154'te ( 1741 ) kapı ağa
sı Ahmed Ağa tarafından ihya edilmiş

tir. Üzerindeki ikinci kitabeden öğrenil
diğine göre, 1340'ta ( 1921 -22) Sultan V. 
Mehmed Reşad ' ın büyük oğlu Mehmed 
Ziyaeddin Efendi'nin veremden ölen kı
zı Dürriye Sultan· ın ruhu için bir daha 
tamir edilmiştir. 

Tarihi değeri çok büyük olan bu çeş
me köfeki taşından itinalı bir işçi li kle ya
pılmış, saçağı yine taştan yontulmuş bir 
dizi tomurcukla süslenmiştir. Değişik 

bir biçimde yapılmış olan kemeri sebe
biyle çeşme benzerleri arasında sanat 
değerine sahip bir eser hüviyeti kazan
mıştır. Çeşmenin biraz ilerisinde Taşköp
rü caddesi ile Sarayardı sokağı arasın
daki adanın ucunda bir namazgah bu
lunmaktaydı. Biraz daha ileride ise yu
karı doğru uzanan bir mezarlık yer al
maktadır. 1957'de namazgahın set du
varı ile mermer bir kuyu bileziği belirli 
olmakla beraber mihrap taşı kaybolmuş 
ve yeri de gecekondular tarafından iş

gal edilmiştir. Bugün ise namazgah ta
mamen kaybolmakla birlikte çeşme ta
mir edilmiş olarak ayaktadır. 


