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İstanbul Kadıköy'de 
bir mezarlık. 

L _j 

Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı Kadıköy ' de 

Rasimpaşa mahallesindedir. Kadıköy'den 

Acıbadem'e giden yoldan başlamakta ve 
tren hattına paralel olarak Ayrılık Çeş
mesi ve Namazgahı yanında İbrahima
ğa ve Koşuyolu dönemecinde sona er
mektedir. Bu şekilde adını da alt başın
daki çeşme ve namazgahtan almakta
dır. Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı, 1934 'te 
basılan İstanbul Rehberi'ndeki harita
ya göre (pafta : 29). Ayrılık Çeşmesi so
kağı ile Taşköprü caddesi ve bu cadde 
ile Hasanpaşa mezarlık sokağı arasın 

da bulunan iki ayrı yapı adasında iki par
ça halinde uzanıyordu. Bu mezarlığın 

gerçek durumu ve yayıldığı saha, 1334 
( 1918) yılında istanbul Şehremaneti ta
rafından hazırlanan 1: SOOO'lik harita
ların Kadıköy paftasında görülebilir. Per
vititch'in sigorta planlarında da aynı kab
ristanın daha sonraki durumu işaret

lenmiştir. 

Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı . Üsküdar' dan 
başlayarak Kadıköy üzerinden Kızıltop

rak'a kadar uzanan Büyük Karacaahmet 
Mezarlığı'nın bir bakıma son önemli ucu
dur. Anadolu yakasının bu çok geniş sa
haya yayılan mezarlığı. İbrahimağa de
resine inen yamaçta bi r bölüme sahip 
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 önem
li menzil yerlerinden biri olan Ayrılık Çeş
mesi ve Namazgahı'ndan itibaren de 
hafif bir yokuş şeklinde yükselen arazi
de, 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. da
ha ileride Mahmudbaba mezarlıkları bu
lunuyor. Yoğurtçu deresinden sonra da 

yine küçük bir mezarlık yer alıyordu. Son 
otuz kırk yıl içinde hiçbir iz kalmamaca
sına yok edilen bu kabristanlardan İb
rahimağa Mezarlığı' nın büyük parçası 

ile Saraçlar Çeşmesi, Söğütlüçeşme ve 
Yoğurtçu deresi Taşköprü mezarlıkları 

artık kalmadığı gibi Ayrılık Çeşmesi Me
zarlığı'nın da yalnız bir parçası müsta
kil bir mezarlık halinde iskan bölgesinin 
içinde bulunmaktadır. 

Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı ' nın Haydar
paşa demiryolu yapıldıktan sonra ko
runması 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 hiç
bir iz veya kalıntı yoktur. Sadece gece
kondular arasında duran bir iki servi 
ağacı ewelce burada mezarlık bulundu
ğunun son işaretleridir. Ayrılık Çeşmesi 

Mezarlığı' nın tren yolu tarafındaki di
ğer parçası da aynı duruma girmekte, 
hatta içine gecekondular yapılmakta 

iken Türkiye Turing ve Otomobil Kuru
mu· nun 1970-1975 yıllarında müdaha
lesiyle bir dereceye kadar kurtarılmıştı. 
Kurum buradaki gecekonduları yıktır

mış. toprağı kazarak birçok gömülmüş 
veya kırık şahideyi bulmuş, bunlardan 
dikilebilenleri yeniden diktirtmiş ve me
zarlığın cadde sınırı boyunca da demir 
parmaklık taktırtmıştı. Ayrılık Çeşmesi 

Mezarlığı ile tren yolu arasında kalan 
yapı adasındaki parsel sahipleri bu dü
zenlemeden pek hoşnut olmamışlar ve 
yersiz ihbarlarla çalışmaları engelleme
ye gayret etmişl erdir. Günümüzde bu 
mezarlık parçası yine sahipsiz olduğun
dan tahribe uğramaktadır. 

Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı'nda Acıba

dem caddesi başında , etrafı tuğladan 

Ayrı lı k 

Cesmesi 
Mezarl ı ğ ı 

ve bi r 
bahriyel iye ait 

mezar tas ı · 
Kadıköy 1 

istanbu l 

AYRILIK ÇESMESi MEZARLIGI 

duvarla çevrili bir sofadan başka pek 
çok tarihi şahsiyetin adlarını veren me
zar taşları bulunmaktadır. Bunlardan ba
zıları Mehmed Raif Bey tarafından ya
yımlanan kitapta yer almıştır . 

Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı'ndaki Kabir

ler : Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı'nda genel
likle saraya mensup kişilerin kabirieri 
bulunmaktadır. Bugün pek az bir parça
sı kalan mezarlıkta mevcut mezar taş
ları da yarı yarıya gömülmüş, bir kısmı 
parçalanmış, büyük bir kısmı da otlar 
ve dikenler arasında kaybolmuş durum
dadır. Bunlardan tesbit edilebilen bazı
larının sahiplerinin unvan ve meslekle
riyle vefat tarihleri aşağıda belirtilmiş
tir: Darphane-i Amire katiplerinden Da
vud İsmail Efendi ( ıı92 / ı778), Halep 
kadısı Kethüdazade Mustafa Sadık Efen
di (ı ı 971 ı783 ), Çuhadar - ı Hazret-i Şeh
riyari Ahmed Ağa ( ı 2 ı ı 1 ı 796-97 ), Ta
tarpazarcıkıı Bostanzade Elhac Meh
med 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), Sa
ray-ı Atik aşçıbaşılarından Ebubekir Ağa 
(ı 2 34/ ı8 ı 8-ı 9). Hacegan-ı Dergah-ı Hü
mayun'dan Esad Efendi ( ı2 34/ 1 8 ı8-1 9). 

Haseki ağ ası Mustafa Ağa ( 12371 ı 82 ı -

22), Hacegan-ı Dfvan-ı Hümayun'dan def
terdar-ı şıkk-ı ewel mektupçusu Seyyid 
Hafız Halil Efendi ( ı 2 39 / ı823- 24 ), Sulta
nahmed katibi Elhac İbrahim Bey ( ı240/ 
1824-25 ). Dergah-ı Mualla kapıcıbaşıla

rından Hacı İbrahim Ağa ( ı244 1 ı 8 28 -
29). hanımı ve cariyesi Ayşe Hanım, Va
lide Sultan Kethüdası Yüsuf Ağa'nın et
baından sabık Sikke Nazırı Mehmed Ağa 
( ı 250/ ı 834-35). Maliye Hazine-i Celflesi 
muhasebecisi Emin Bey (ı 250 / 1834-35). 
Maliye Nezaret-i Celflesi Amedl Kalemi 
mukabelecisi Ahmed Cemi! Bey ( ı250/ 
ı 834-35). Bursa Kad ısı Yazıcı Mehmed 

. Efendizade İbrahim Efendi (ı 252 / 1836-
37). 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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kir Şevki Efendizade ve Rumeli beyler 
beyi payeli Kütahya Kaymakamı Meh
med Nebil Paşa (1 28ı 1 ı 864-65), Defter
dar Şükrü Efendi (ı 283/ ı 866-67), Saray-ı 
Hümayun serhalifesi Hacı Rifat Efendi 
(ı 2871 ı 870-71). sudOr-i izamdan relsüı
müneccimln ve hey'et-i a'yan a ·za-yı ki
ramından Elhac Seyyid Ahmed Tahir 
Efendi (ı 2971 ı880). Sefain-i Bahriyye-i 
Osmaniyye kaptanlarından Seyyid Meh
med Vasıf Efendi (1311 / 1893-94), Sul
tan Mustafa silahtan Ahmed Bey'in te
berdan ... (tarihi okunamad ı ). 

Bu kısa liste, Ayrılık Çeşmesi Mezarlı
ğı'nın XV!ll. yüzyılın sonlarına doğru te
şekkül ettiğini ve XX. yüzyıl başlarına 

kadar buraya defin yapıldığını göster
mektedir. 
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Ruşen Eşref Ünaydın'ın 
İstanbul'la ilgili çeşitli yazılarını 

topladığı eseri. 
_j 

Yazara "istanbul seyyahı" ve "çeşme
ler kaşifi " unvanıarını kazandıran bu ma
kalelerin hemen hepsi Mütareke yılların
da yazılmıştır. Ruşen Eşref, gerek İstan
bul'un işgal altında bulunduğu günler
de gerekse Anadolu'ya geçtikten sonra 
kaleme aldığı yazılarda, mimari eserler 
başta olmak üzere, Türk milletinin asır
lar içinde kurup geliştirdiği medeniye
tın çeşitli sanat dallarındaki şaheserle
rini anlatmaya çalışmıştır. Bunu yapar
ken, istanbul'da zamanla şekiilendirilip 
zenginleştirilen hayat tarzını, dini ve mil
II değerleri ele almış ; milletin, bir zaman
lar ülkeler fetheden kahramanıarına kar
şı sevgi, saygı ve hayranlığını dile getir
miştir. Bu yazıları sadece bir mazi duy
gusuyla kaleme almayan Ruşen Eşref, 
bunlarla o günlerde devam eden Milli 
Mücadele'nin kahramaniarına Osmanlı
Türk tarihinden canlı örnekler vermek 
istemiştir. Yazarın Anadolu'ya geçtikten 
sonra İstanbul üzerine yazdığı ilk yazı 
" İstanbul 'u Tahayyül " adını taşımakta
dır. Bu kitapta yer alan yazılarını önce 
"Hasretler" başlığı ile çeşitli gazete ve 
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dergilerde yaytmlayan Ruşen Eşref, da
ha sonra kitap haline getirdiği aynı ya
zılara Ayrılıklar adını vermiştir. Bu du
rum gerek işgal altında gerekse zama
nın tahribatı ile giderek kaybolan milli 
ve tarihi değerlere karşı yazarın duygu
larını dile getirdiği yazılarından oluşan 
eser üzerinde ne derece şuurla düşünüp 
isim aradığına bir delil olarak gösterile
bilir. 

Kitapta sırasıyla "İstanbul'u Tahayyül" , 
"Kadının Ah ü Vahı", "Neferin Hıçkırığı", 
"Suya Hasret", "Evkaf Müzesi", "Sokak
larda", "Edirnekapı Camii", "Eyüp Sultan", 
"Avdet", " Bıraktığım İstanbul-Bulduğum 
İstanbul" , "İftar", "Davulcunun Manileri ", 
"Eyüp Sultan'da Ramazan Gecesi", "Ba
yezid Sergisi", " Hırka-i Saadet Dairesin
de Teravih", "Kadir Gecesi Mevleviler", 
"Ayasofya Camii'nde Bayram Namazı", 
"Kurban Bayramı Tahassüsleri", "Süley
maniye'de", "Mimar Sinan'ın Kabrini Zi
yaret", "istanbul Çarşısı ", "istanbul 'un 
Caddesi ", "Yol Üstü Birkaç Çeşme 1-lll", 
" İstanbul'un COşişi " adlarını taşıyan yir
mi dört yazı yer almaktadır. Bu maka
lelerin hepsinde işlenen ortak duygu
nun temelinde, Türk milletinin zaman 
içinde meydana getirdiği ve geliştirip 

zenginleştirdiği maddi ve manevi me
deniyetin, sahip çıkıldığı takdirde her 
devir ve şartla milli varlığı koruyacak 
derecede zengin olduğu inancı hakim
dir. Eser 1923'te İstanbul'da yayımlan
mıştır. 
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(bk. AiŞE). 

_j 

1 
AYŞEKADlN CAMii 
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Edirne'de İstanbul yolu üzerinde 
Ayşekadın semtinde 

L 
XV. yüzyıla ait cami. 

_j 

Kapı üstündeki Arapça kitabesine gö
re, Sultan Yıldırım Bayezid'in oğlu Çele
bi Mehmed'in kızı Ayşe Sultan tarafın
dan. "telahü ehlü irfan" ibaresinin eb
ced* hesabıyla karşılığı olan 873 yılının 
Muharrem ayı başlarında (Temmuz 1468) 

inşa edilmiştir. Caminin yanındaki ab
dest muslukları ise 1 057'de ( 1647) Hacı 
Musli adlı bir hayır sahibi tarafından yap
tırılmıştır. Badl Efendi, Edirne · de bü
tün eski eseriere büyük ölçüde zarar ve
ren Ramazan 1165 (Temmuz 1752) zel
zelesinde kubbesinin ve minaresinin yı
kılmış olduğunu, 1308'de ( 1890-91) ise 
yıldırım düşmesi sonucu minaresinin 
bir daha zarar gördüğünü bildirmek
tediL 

Ayşekadın Camii tamamen kesme taş
tan itinalı bir işçilikle yapılmış olup kare 
planlı ve tek kubbelidir. Esas harimin dı
şında kagir bir son cemaat yeri yapılma
mıştır. Sol tarafta bir duvarla sınırianan 
bu kısım, ahşap direkiere dayanan öne 
meyilli ahşap bir çatıyla örtülüdür. As
lında da böyle fakat daha değişik biçim
de bir ahşap çatının varlığı tahmin edi
lebilir. Harime giriş , bu tip camilerde gö
rülen usule aykırı olarak yandadır. Böy
lece kuzey duvarı, iki pencerenin arasın
da kalan mihrap ile kesintisiz bir son 
cemaat namaz mekanı olmuştur. 

Harimi örten kubbeye geçiş dilimli 
tromplar ile sağlanmıştır. Ancak aşırı 

yükseltilmiş olan sekizgen kasnak, kla
sik Türk mimarisine çok aykırı olduğun-

Ayşekad ı n ca mi i ve Sebili - Ed irne 


