
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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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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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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