
AYRILIK ÇEŞMESi MEZARLIGI 

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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Iii SEMAVİ EYİCE 

AYRILIKlAR 

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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Iii NECAT BiRİNci 

1 
AYŞE 
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L 
(bk. AiŞE). 
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1 
AYŞEKADlN CAMii 

1 

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 



dan caminin nisbetleri ve dolayısıyla dış 
görünüşü bozulmuştur. Bu bakımdan 

kasnak ve kubbenin 1752 zelzelesinden 
sonraki tamirde yeniden yapıldıkları kuv
vetle muhtemeldir. Her cephede altlı üst
lü dört pencerenin varlığının klasik nis
betlere uygun olmasına karşılık tromp
Iar hizasındaki üçlü pencerelerin de bu 
ihya sırasında açıldıkianna ihtimal veril
mektedir. Caminin yapıldığı devrin özel
likler ini bell i eden nişli mukarnaslar ile 
süslü mihrabı gerçekten çok güzel bir 
eserdir. Sağ taraftaki minarenin şerefe 
çıkmalarının bilezikler halinde yapılışı bu 
kısmın geç devre ait olduğunu belli eder
se de kürsü ve pabuç kısımları orijinal
dir. Kürsünün Bursa kemerli az derin 
nişlerle hareketlendirildiği görülür. Göv
de başlangıcını belirten bileziğe kadar 
yükselen pabuç kısmında ise her bölüm 
yarım yuvarlak ve aşağıya doğru uçları 
sivrilen çubuklarla ayrılmış, her bölü
mün içine kabartma bir kabara işlen

miştir. 

Ayşekadın Camii'nin avlu duvarına bi
tişik, kitabesiz fakat klasik üslupta siv
ri kemerli güzel bir çeşme vardır. Yine 
avlu duvarının bir köşesinde demir !ok
ma parmaklıklı , iki tarafa yüzü olan ve 
1222 (1807) tarihinde ihya edildiğini bil
diren kitabeli bir de sebil bulunmakta
dır. Caminin hemen karşısında bulunan 
Ekmekçizade Ahmed Paşa Kervansarayı. 
1 018 'de ( 1609 -1 O) yaptırılmış olmasına 
rağmen Ayşekadın Kervansarayı olarak 
tanınmıştır. Cami. mimari bakımdan gös
terişli kervansaray ve avlusundaki ulu çı
nar ile güzel bir eski şehir köşesi teşkil 

etmektedir. 
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ı ı 
AYŞEKADlN KERVANSARAYI 

(bk. EKMEKÇizADE 
AHMED PAŞA KERVANSARAYI). 

L _j 

ı ı 
AYŞİ, Ubeydullah b. Muhammed 

(bk. İBN AiŞE, 

L 
Ubeydullah b. Muhammed). 

_j 
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AYŞİ MEHMED EFENDi 

(ö. 1016/ 1607) 

Osmanlı fakihi ve müfessir. 
_j 

Tireli Mustafa Efendi'nin oğlu olan Ay
şi Mehmed, ilk öğrenimini memleketin
de gördükten sonra muallim Ataullah 
Efendi · den ders aldı . Bayındır' da Hacı 

Sinan Medresesi'ne müderris tayin edil
di. Kısa zamanda şöhrete kavuştu. 990 
( 1582) yılında istanbul'a gitti ; bir med
resede açık bulunan müderrislik imti
hanını kazanmasına rağmen görev al
mayarak inzivaya çekildi ve bu -süre için
de telifle meşgul oldu. Yazdığı eseriere 
mükafat olarak kendisine Tire'deki ibn 
Melek Medresesi müderrisliği verildi. Bir 
ara istanbul'a gitti ve orada vefat etti. 
Mezarı Edirnekapı dışındaki Emir Buha
ri Zaviyesi yakınındadır. 

Eserleri. Aynı zamanda şair olan Ayşi 
Mehmed Efendi'nin Rı1l_ıu'ş-şunJJı if şer
l,ıi'l-Ma~sı1d adlı matbu (istanbul 1260, 

ı 275 , 1282) eserinden başka , bazılarının 

yazmaları mevcut olan başlıca eserleri 
şunlardır : Tetsirü 'l-~ur, ôn (tamamlan
mamış); el- M ünakkahôtü '1-meşrı1ha 

(meani ve beyana dair olan bu eserin Sü-

Ayşi Mehmed Efend i'n in ei·MünakkaM.W'/-meşraha ad l ı 

eserinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Sü leymaniye , nr. 914 / 3) 

AYTAÇ, Hamit 

leymaniye Kütüphanesi'nde yazmaları var
dır: La leli, nr. 29 18,2 191 / 1; Reisülküttab, 
nr. I 169/ 18; Süleymaniye, nr. 9 14 / 3); 

Şerl}u Mülte~a 'l -eb]_ıur; lfakii,iku 'l
uşı11 ; Netô ,icü'l- e?,hôn . if cilmi'l-ke

lôm; Tell]isü't-tarikaü 'l-Mul,ıammediy

ye (Brockelmann, GAL Suppl., ll, 656); Tel
l]isu Ravi aü 'l - culemô, (Brockelmann, 
GAL Suppl., I, 36 1); Tell]işü 'ş- Şıl,ıôl}. Bu 
sonuncu eser Mul]tôrü 's -Şıl,ıôl,ı'tan da
ha faydalı olmasına rağmen meşhur ol
mamıştır (Keşfü '?·Zunan, ll , 1073) 
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M HASAN GüLEÇ 

AYTAÇ, Harnit 

(1891-1982) 

XX. yüzyılın meşhur Türk hattatı. 
L _j 

O zamanki adı Amid olan Diyarbakır'da 
doğdu. Asıl adı Şeyh Musa Azmi'dir. Ba
bası , Müstakimzade'nin Tuhfe'sinde adı 
geçen hattat Adem-i Arnidi'nin torunla
rından Zülfikar Ağa. annesi Münteha Ha
nım ' dır. Diyarbakır'da sıbyan mektebini, 
askeri rüşdiyeyi ve idadfyi bitirdikten 
sonra 1908'de yüksek tahsil için istan
bul 'a gitti. Bir yıl Mekteb-i Nüwab'a 
( !9 ı O' dan sonraki adıy l a Mekteb-i Kudat) 
devam ettikten sonra sanata karşı ka
biliyetini gören hocalarının tesiriyle Sa
nayi-i Nefise Mektebi'ne kaydoldu. Fa
kat babasının ölümü üzerine geçimini 
sağlamak için çalışmak zorunda kaldı

ğından tahsilini tamamlayamadı. Hase
ki 'de Gülşen-i Maarif Mektebi 'nde hat 
ve resim hacası olarak çalışmaya başla
dı ; bu arada özel şekilde matbaa işle

riyle de uğraştı. RüsQmat (Gümrük) Mat
baası, Mekteb-i Harbiyye Matbaası v~ 

sonra da hacası Mehmed Nazif Efendi'
nin vefatı üzerine tayin edildiği Erkan-ı 
Harbiyye-i UmQmiyye Matbaası 'nda Meh
med Emin Efendi ile beraber hattat ola
rak çalıştı. Bir yıl kadar da Almanya'da 
haritacılık ihtisası yapan Musa Azmi Bey, 
döndüğünde memuriyeti yanında geçim 
sıkıntısı sebebiyle Babıali 'de Hattat Ha
mid Yazı Vurdu'nu açarak Hamid müs
tear imzası ile piyasaya yazılar yazmaya 
başladı. Bir süre sonra da resmi göre
_v,inden · ayrılıp kendini tamamen bu işe 

verdi. 1928 harf inkılabından sonra atöl
yesini matbaa haline getirerek klişeci
lik, çinkografi, pant~~rafi, mamul mad-
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