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imzası yanında Hüseyin Macid, Abdülmacid. Macid b. Zühdi imzalarını da kul-
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Özel koleksiyonlara girmiş pek çok
eseri yanında istanbul 'da Şişli, Levent.
Şile , Bebek, Yeşilköy, Muratpaşa, Beyoğ 
lu Kamerhatun, Seyyid Ahmed camileriyle Arap Camii'nde ce li yazıları vardır.

AYRAL, Macit
(1 891-1961)
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Türk hattatlarından .
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11 Nisan 1891 'de istanbul Beylerbeyi 'nde doğdu. Şehremaneti Zibhiye idaresi (Mezbaha) Müdürü Zühdü Bey'in oğ
ludur. ilk tahsilini Beylerbeyi Hamidiye
Mektebi'nde tamamladı. Üsküdar idadisi'nin son sınıfında iken sağlık sebebiyle tahsilini yarıda bıraktı. Daha ilk mektep 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 Medresetü'l-hattatin'de yazı tahsilini tamamladı. Burada Hulüsi Efendi'den (Yazgan )
ta'lik kazeti aldı ı ı 923) Ayrıca Sami Efendi 'nin talebesi olan Tuğrakeş ismail Hakkı Altunbezer'den sülüs-celisini ilerletti.
Ali Efendi'nin hocası olan Şefik Bey'e ait
kıta ve inurakka 'lardan da önemli ölçüde faydalandı. Macit Ayral ta'lik ve nesihten ziyade sülüs ve celi-sülüs ile meş
gul olmuştur. Sülüste Şefik Bey' in tavrını benimsemiş ve o üslupta eser vermiştir. Celi-sülüste ise Sami Efendi yolunda yazmıştır.
1908 yılında Evkaf Nezareti Kalemi'n de başladığı memurluk hayatına daha
sonra polis müdüriyeti sicil mümeyyizi
-olarak devam etti. 1923'te bu görevinden 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 kadar Vilayet Meclis-i Umümi başkatipliği
görevini yürüttü. 1955 'te tekrar istanbul 'a döndü. Kısa bir süre sonra. Bağ
dat Güzel Sanatlar Akademisi 'nde hüsnühat dersleri vermek üzere lrak'a davet edildi. Burada dört yıl kaldıktan sonra 1959 Temmuzunda Türkiye'ye döndü.
Emsali arasında nezaketi, kibarlığı ve
giyimi ile tanınan Macit Ayral, bundan sonraki yıllarını yazı yazmak ve eski eserleri incelemekle geçirdi. 19 Mart
1961 'de istanbul ·da vefat etti, mezarı
Karacaahmet'tedir.
şık

Macit Ayral yazı tarifinde ve meşk''
yazmad a. özellikle imzasız ve tarihsiz yazıların hattatını ve devrini tesbitte fevkalade ustaydı. Yarım asra yaklaşan sanat hayatı boyunca yazılarında Macid
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Üsküdar'dan başlaya rak Anadolu içlerine doğru uzanan ana yol üzerinde eski
Haydarpaşa çayırı kenarında yer almaktadır. Sefere çıkanların buradan uğur
lanması ve uğurlayıcıların da buradan ayrılmaları sebebiyle çeşmeye Ayrılık Çeş
mesi denmiştir. Büyük Karacaahmet Mezarlığı ' 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 ( 192 1-22) 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 yapılmış, s a çağı yine taştan yontulmuş bir
dizi tomurcukla süslenmiştir. Değişik
bir biçimde yapılmış olan kemeri sebebiyle çeşme benzerleri arasında sanat
değerine sahip bir eser hüviyeti kazanmıştır. Çeşmenin biraz ilerisinde Taşköp
rü caddesi ile Sarayardı sokağı arasın
daki adanın ucunda bir namazgah bulunmaktaydı. Biraz daha ileride ise yu karı doğru uzanan bir mezarlık yer almaktadır. 1957'de namazgahın set duvarı ile mermer bir kuyu bileziği belirli
olmakla beraber mihrap taşı kaybolmuş
ve yeri de gecekondular tarafından iş
gal edilmiştir. Bugün ise namazgah tamamen kaybolmakla birlikte çeşme tamir edilmiş olarak aya ktadır.
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Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı Kadıköy ' de

Rasimpaşa

mahallesindedir. Kadıköy' den
giden yoldan başlamakta ve
tren hattına paralel olarak Ayrılık Çeş
mesi ve Namazgahı yanında İbrahima
ğa ve Koşuyolu dönemecinde sona ermektedir. Bu şekilde adını da alt başın
daki çeşme ve namazgahtan almaktadır. Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı, 1934 'te
basılan İstanbul Rehberi'ndeki haritaya göre (pa fta : 29). Ayrılık Çeşmesi sokağı ile Taşköprü caddesi ve bu cadde
ile Hasanpaşa mezarlık sokağı arasın 
da bulunan iki ayrı yapı adasında iki parça halinde uzanıyordu. Bu mezarlığın
gerçek durumu ve yayıldığı saha, 1334
( 1918) yılında istanbul Şehremaneti tarafından hazırlanan 1 : SOOO'lik haritaların Kadıköy paftasında görülebilir. Pervititch'in sigorta planlarında da aynı kabristanın daha sonraki durumu işaret
Acıbadem'e

lenmiştir.

Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı . Üsküdar' dan
başlayarak Kadıköy

Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı ' nın

Haydardemiryolu yapıldıktan sonra korunması için etrafı duvarla çevrilmişti.
Ancak bilhassa 1960'lardan itibaren bu
mezarlığın içine yerleşen gecekondular
hızla ağaçları ve mezar taşlarını tahrip
etmeye başlamışlar ve neticede Acıba
dem caddesinden inerken sağ tarafta
kalan bölüm on yıl içinde tamamen yok
olmuş, yalnız bir aralıkta nasılsa kalabi len son üç dört mezar taşı da 1980 ' e
doğru kaybolmuştur. Bugün Ayrılık Çeş
mesi Mezarlığı'nın bu parçasından hiçbir iz veya kalıntı yoktur. Sadece gecekondular arasında duran bir iki servi
ağacı ewelce burada mezarlık bulunduğunun son işaretleridir. Ayrılık Çeşmesi
Mezarlığı' nın tren yolu tarafındaki diğer parçası da aynı duruma girmekte,
hatta içine gecekondular yapılmakta
iken Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu · nun 1970-1975 yıllarında müdahalesiyle bir dereceye kadar kurtarılmıştı.
Kurum buradaki gecekonduları yıktır
mış. toprağı kazarak birçok gömülmüş
veya kırık şahideyi bulmuş, bunlardan
dikilebilenleri yeniden diktirtmiş ve mezarlığın cadde sınırı boyunca da demir
paşa

İstanbul Kadıköy'de
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yine küçük bir mezarlık yer alıyordu. Son
otuz kırk yıl içinde hiçbir iz kalmamacasına yok edilen bu kabristanlardan İb
rahimağa Mezarlığı' nın büyük parçası
ile Saraçlar Çeşmesi, Söğütlüçeşme ve
Yoğurtçu deresi Taşköprü mezarlıkları
artık kalmadığı gibi Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı'nın da yalnız bir parçası müstakil bir mezarlık halinde iskan bölgesinin
içinde bulunmaktadır.

üzerinden Kızıltop
rak'a kadar uzanan Büyük Karacaahmet
Mezarlığı'nın bir bakıma son önemli ucudur. Anadolu yakasının bu çok geniş sahaya yayılan mezarlığı. İbrahimağa deresine inen yamaçta bi r bölüme sahi p
olduktan sonra ayrı adlar alarak arada
boşluklar ile tarihi Bağdat yolu boyunca
devam eder. Önce İbrahimağa. daha aşa
ğıda Saraçlar Çeşmesi mezarlıkları bu
uçta sıralanırlar. Bağdat yolunun önemli menzil yerlerinden biri olan Ayrılık Çeş
mesi ve Namazgahı'ndan itibaren de
hafif bir yokuş şeklinde yükselen arazide, Bağdat yolunun iki yanında Ayrılık
Çeşmesi Mezarlığı uzanıyordu. Eski adı
ile Hünkar İmamı semtine giden Acıba
dem yolunu atladıktan sonra ise tekrar
aşağıya inen yamaçta Söğütlüçeşme. daha ileride Mahmudbaba mezarlıkları bulunuyor. Yoğurtçu deresinden sonra da

parmaklık taktırtmıştı. Ayrılık Çeşmesi
Mezarlığı

ile tren yolu arasında kalan
parsel sahipleri bu düzenlemeden pek hoşnut olmamışlar ve
yersiz ihbarlarla çalışmaları engellemeye gayret etmiş l e rdir. Günüm üzde bu
meza r lık pa rçası yine sahipsiz olduğun
dan tahribe uğramaktadır.
yapı adasındaki

Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı'nda Acıba

başında , etrafı tuğladan

dem caddesi

duvarla çevrili bir sofadan başka pek
çok tarihi şahsiyetin adlarını veren mezar taşları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Mehmed Raif Bey tarafından yayımlanan kitapta yer almıştır .
Ayrılık Çeşmesi Mezarlı ğı'n daki Kabirler : Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı'nda genellikle saraya mensup kişilerin kabirieri
bulunmaktadır. Bugün pek az bir parçası kalan mezarlıkta mevcut mezar taş
ları da yarı yarıya gömülmüş, bir kısmı
parçalanmış , büyük bir kısmı da otlar
ve dikenler arasında kaybolmuş durumdadır. Bunlardan tesbit edilebilen bazı
larının sahiplerinin unvan ve meslekleriyle vefat tarihleri aşağıda belirtilmiş
tir: Darphane -i Amire katiplerinden Davud İsmail Efendi ( ıı92 / ı77 8), Halep
kadısı Kethüdazade Mustafa Sadık Efendi (ı ı 971 ı7 83 ), Çuhadar - ı Hazret-i Şeh
riyari Ahmed Ağa ( ı 2 ı ı 1 ı 796-97 ), Tatarpa z arcıkıı Bostanzade Elhac Mehmed Ağa ( ı 220/ ı 805 - ı 806). Sakabaşı
Mehmed Ağa ( ı 2 32 / ı 8 ı6- ı 7 ), Enderun
ağalarından Ali Ağa (ı 233/ ı 8 ı7 - ı 8), Saray-ı Atik aşçıbaşılarından Ebubekir Ağa
(ı 2 3 4 / ı8 ı 8-ı 9). Hacegan-ı Dergah-ı Hümayun'dan Esad Efendi ( ı2 34 / 1 8 ı8-1 9).
Haseki ağ ası Mustafa Ağa ( 123 71 ı 82 ı 22), Hacegan-ı Dfvan-ı Hümayun'dan defterdar-ı şıkk-ı ewel mektupçusu Seyyid
Hafız Halil Efendi ( ı 2 39 / ı823- 2 4 ), Sultanahmed katibi Elhac İbrahim Bey ( ı2 4 0/
1824-25 ). Dergah-ı Mualla kapıcıbaşıla
rından Hacı İbrahim Ağa ( ı244 1 ı 8 2 8 29) . hanımı ve cariyesi Ayşe Hanım, Valide Sultan Kethüdası Yüsuf Ağa'nın etbaından sabık Sikke Nazırı Mehmed Ağa
( ı 250 / ı 8 34- 35). Maliye Hazine-i Celflesi
muhasebecisi Emin Bey (ı 250 / 1834-3 5).
Maliye Nezaret-i Celflesi Amedl Kalemi
mukabelecisi Ahmed Cemi! Bey ( ı250 /
ı 834-35) . Bursa Kad ı sı Yazıcı Mehmed
. Efe ndizade İbra h im Ef endi (ı 252 / 183637). Tarlk-i Aliyye-i Nakşibendiyye ' den
Şeyh Mehmed Can Efendi ( ı 259 1 ı 84 3) ,
ulemadan Seyyid Ahmed Efendi ( ı28 ı 1
ı 864-65 ) . Ruüs-ı Hümayun kesedan Şa-
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