
AYVANSARAY 

hirinde (Ekim 1502) ölen Sinan Çavuş b. 
İskender 'e aittir. İçindeki mezarlardan 
biri 1167'de (1753-54) ölen, Toklu Dede 
mahallesi imamı ve Hüseyin Ayvansara
yi'nin üstadı şeyhülkurra Halil Efendi'
ye aittir. Halil Efendi 1146'da (1733-34) 
ölen Eyüp Camii devirham Keşff Hafız 

Mehmed Efendi ile 1183'te (1769-70) 
ölen Eğrikapı imamı Seyyid Mahmud 
Efendi'yi yetiştirmişti. Bir diğer mezar 
ise 8 Şaban 1165'te (21 Haziran 1752) 
ölen Hatice Sultan ' ın kethüdası ve Hü
seyin Efendi'nin babası Hacı İsmail Efen
di'nindir. İbn Sina ' nın el-Kiinı1n fi't-p.b 
adlı eserini 1180'de (1766-67) ilk defa 
Türkçe'ye çeviren ve 1196'da ( 1781 -82) 
ölen Tokatlı hekim Mustafa Efendi'nin 
de kabri burada idi. Suyolcuzade Meh
med Necib Efendi'nin "peder-i ma'nev!
miz makamında mübarek bir zat" diye 
tavsif ettiği , pek çok kitap ve 300'den 
fazla mushaf yazan hattat Osman Ağa, 
"Toklu Dede nam azizin medfun olduğu 
yerde" oturuyordu. Bütün bunlar, Ay
vansaray' ın bu köşesinin XVIII. yüzyıl
da İstanbul ' un kültür hayatının önemli 
merkezlerinden biri olduğunu göster
mektedir. 

Ayvansaray, şehrin az tanınan bir sem
ti olmakla beraber Türk devrinde bir sü
re ruhaniyetli bir merkez olarak geliş

miş ve komşusu olan MOsevi (Balat) ve 
hıristiyan (Fener) mahallelerinin arasına 
İslam medeniyetinin damgasını vurmuş
tur. Kıyısındaki iskelelerin. yalı ve sahil 
saraylarının da bu semtin güzelliğini pe
kiştirdiği muhakkaktır. Ancak buraya XX. 
yüzyıl başlarından itibaren sanayinin gir
mesi ve halkının değişmesi sonunda bu 
şehir köşesi tarihi çehresini kaybetmiştir. 
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Ayvat Bendi'nden iki görünüş · Kemerburgaz 1 ls t0nbul 
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AYVANSARAYİ, Hüseyin 

(bk. H ÜSEYiN AYVANSARA Yi). 

AYVATBENDİ 

İstanbul'da 
Belgrad ormanı içerisindeki 

Ayvat deresi üzerinde 
kurulmuş su bendi. 

_1 

Kananı Sultan Süleyman zamanında 
yaptınlarak 1 563 yılında hizmete giren 
Kırkçeşme tesislerinin batı kolu üzerin
de lll. Mustafa tarafından 1765'te. Ke
merburgaz ' ın yaklaşık 4.5 km. kuzey
doğusunda Belgrad ormanı içerisindeki 
Ayvat deresi üzerinde inşa ettirilmiştir. 
Kitabesi yoktur. Bu bendin inşasıyla, 

yağışlı zamanlarda ihtiyaç fazlası suyu 
depolama ve böylece şehre daha fazla 
su verme imkanı elde edilmiştir. Ayvat 
Bendi kagir ağırlık bendi tipindedir ve 
planda kırık hatlarla kemer şekli veril
mek suretiyle ek emniyet sağlanmıştır. 
Bent yapılırken Kırkçeşme tesislerinin 
su alma tertibiyle çökeitme havuzu ay
nen muhafaza edilmiş, eski küçük bağ
lama ile yüzen cisimleri tutan ızgaralar. 

kumları tutan dairevi çökeitme havuz
ları da bendin hemen altında aynen bı

rakılmıştır. Bentte daha fazla suyun de
polanması için su tarafında payandalar
la tahkim edilmiş olan mermer plaklar 
m!ve edilmiştir. 

Ayvat Bendi 'nin drenaj alanı 2 km2, 

derenin en alçak yerinden (t alveg) itiba
ren su tarafındaki payandalı plakların üs
tüne kadar olan yüksekliği 13.45 m., te
pe uzunluğu 65,8 m., genişliği 6,90 m. 
ve taban genişliği 8,42 m. olup mansap 
duvarı % 81 ,5 eğimlidir. Gölün uzunlu
ğu 700 m., hacmi 156.000 m 3 'tür. Sağ 
sahildeki dolu savak 1 ,OS X 0,55 m. bo
yutlarında olup savak eşiği, 1 m. boyun-



da ve 0.18 m. kalınlığındaki payandalı 
plaklardan 0,55 m .. sol sahil dolu sava
ğı ise 1,05 X 0,28 m. boyutlarında ve 
savak eşiği payandalı plaklardan 0,28 m. 
aşağıdadır. Tahliye 1<1 250 milimetrelik 
boru üzerine konmuş bir vana yardımı 
ile yapılmakta , ayrı bir 1<1 250 milimet
relik boru üzerindeki vana vasıtasıyla da 
su alınmaktadır. 

Sentten alınan suyun debisinin ölçül
mesi, ölçme sandığının yan yüzüne. ek
seni su yüzeyinden 96 mm. aşağıya ge
lecek şekilde yerleştirilmiş olan kısa pi
rinç borular (lüle) yardımı ile yapılmak

tadır . Bu lülelerin sayısı ondur ve ikisi 
1'lik (1!1 26 mm.). ikisi 2 '1ik (0 36.7 mm.). 
dördü 5'1ik (0 58.1 3 mm.). ikisi de 1 O' luk 
(0 82.20 mm.) lüledir. Birlik bir lülenin 
günlük su verimi 52 m3'tür ( ı l üle~ 36 lt / 
dakika ~ 52 m3 1 gün). Buna göre benrten 
toplam 46 lülelik, yani günde 2392 m 3 

su alınabilmektedir. Ayvat kolunun ba
şından alınan sular. üstü kapalı kanal
larla güneydoğuya doğru iletilir ; bu ke
simde Orta dere ve Bakraç deresinden 
gelen kollarla birleşen sular, Kurt Keme
ri ve Uzun Kemer üzerinden geçerek baş
havuzda diğer koldan gelen sularla ka
rışır. Bent ormanlık bölgede yapılmış ol
duğundan haznesinde 1765'ten beri bi
riken katı madde miktarı çok azdır. 
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Iii KAZl M ÇEÇEN 

AYVERDİ, Ekre m Hakkı 
(1899· 1984) 

Türk mimar-mühendisi ve 
mimarlık tarihi araştırmacısı. _j 

ist anbul'da doğdu . 1915'te Vefa Lise
si'nden. 1920'de de Mühendis Mektebi'n
den mezun oldu. istanbul Belediyesi fen 
işlerinde bir buçuk yıl kadar çalı ştıktan 
sonra serbest meslek hayatına atıldı. 

1950 yılına kadar süren bu devrede çe
şitli inşaatların taahhüdünü almasının 

dışında istanbul ve Trakya'da birçok tari
hT binanın restorasyonunu yaptı. 1950'
den sonra iş hayatını bırakarak kendini 
ilmi araştırmalara verdi. Mühendisler Bir
liği , Turing Kulüp, Kubbealtı Cemiyeti ve 
istanbul Fetih Cemiyeti 'nin çalışmaları
na katıldı. istanbul Fetih Cemiyeti ile bu 
cemiyete bağlı Yahya Kemal Enstitüsü 
ve istanbul Enstitüsü'nün otuz yıl baş-

kanlığını yaptı. 1979 yılında kendisine 
istanbul Üniversitesi Senatosu tarafın
dan "Fahri Edebiyat Doktoru" payesi, Ay
dınlar Ocağı tarafından da "Üstün Hiz
met Armağanı " verildi. 24 Nisan 1984'
te istanbul'da vefat etti ve Merkezefen
di Kabristanı ' na defnedildi. 

1978 yılında bütün mal varlığını , ki
taplarını. içindeki eşya . hat. tezhip, cilt. 
yazı aletleri ve işleme koleksiyonları ile 
birlikte evini. kendi kurmuş olduğu Kub
bealtı Kültür ve Sanat Vakfı 'na bağış ladı. 

Gerçekleştirdiği restorasyonlar : istan
bul · da Zeynep Hanım Konağı ; Darülfü
nun Kütüphanesi (istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi) : Harbiye Nezareti ve aynı bi
nanın istanbul Üniversitesi olarak tadi
li ; Topkapı Sarayı'ndaki muhtelif bölüm
ler ; Sali Paşa , Sultan Selim, Mesih Pa
şa, Laleli, Ayasofya, Davud Paşa camile
ri; Gazanfer Ağa, Kuyucu Murad Paşa 
ve Hasan Paşa medreseleri ; Beykoz is
hak Ağa Çeşmesi ; Edirne ' de Selimiye 
Camii. Üç Şerefeli Cami, Eskicami, Yıldı
rım, Muradiye ve Süleyman Paşa cami
leri ile Çelebi Bedesteni ; Havsa ·da So
kul! u. Çorlu'da Süleymaniye camileri. 

Ekrem Hakkı Ayverdi asıl önemli çalış
malarını bu restorasyonlardan çok Türk 
mimarlık tarihi alanında yapmıştır. Da
ha önce islam sanatı içinde mütalaa edi
len ve varlığı bu yüzyılın başında kısmen 
olsun kabul edilmeye başlanan Türk sa
natının bilhassa Osmanlı devri Türk mi
marisinin bir meçhul olmaktan çıkma
sında Ekrem Hakkı Ayverdi'nin eserleri
nin payı büyüktür. 

Önceleri sadece Türk sanatının Fatih 
Sultan Mehmed devri ile meşgul olan 
ve 1953 yılında 500. fetih yıldönümün
de Fatih Devri Mi'marisi adlı eseriyle 
bir devri topluca ortaya koyarak sanat 
alemine tanıtan Ayverdi 'nin bu çalışma
sı daha sonraki eserleri için bir başlan
gıç kabul edilebilir. Nitekim aynı devre
yi ele alarak eserini 1973 ve 197 4'te es
kisine nisbetle çok daha genişletilmiş bir 

Ekrem 
H akkı 

Ayverdi 

AYVERDi. Ekrem Ha kk ı 

şekilde tekrar neşretmiştir. Fakat onun 
asıl başarılarından biri, henüz oldukça 
karanlıkta bulunan Osmanlı mimarlık 

tarihinin ilk devresi ile Çelebi Mehmed 
ve ll. Sultan Murad devirleri mimari abi
delerini toplayan iki büyük cilt halinde 
hazırladığı eserlerdir. Daha sonra 1976'
da bu büyük hacimli dört cildin bir öze
ti İlk 250 Senenin Osmanlı Mimarisi 
adı altında yayımlanmıştır. 

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin bir başka bü
yük hizmeti ise bugün milli sınırlarımız 
dışında kalan topraklardaki mimari eser
lerin tesbiti ve neşredilmesidir. Bunun 
için 1975 ve 1976 ' da iki seyahat yapıl
mış ve uzun arşiv çalışmaları sonunda 
"Avrupa 'daki Osmanlı Mimari Eserleri " 
külliyatı hazı rlanmıştır. Bunlar Roman
ya, Macaristan, Yugoslavya, Arnavutluk, 
Yunanistan ve Bulgaristan ' ı içine alacak 
şekilde dört büyük cilt halinde neşredil
miştir. Böylece sekiz büyük cilrten teşek
kül eden külliyat. başlangıcından Fatih 
devri sonuna kadar olan 250 senelik bir 
devreyi ele aldığı gibi devir ve tarih gö
zetmeden Avrupa'daki bütün Türk eser
lerini ihtiva etmektedir. 

Eserleri. XVIII. Asırda Lale ( 1950). Fa
tih Devri Mi'marisi ( 1953). Fatih Devri 
Hattatları ( 1 953). Yugoslavya 'da Türk 
Abidel eri ve Vakıfları (1957). XIX. Asır
da İstanbul Haritası ( 1958), İstanbul 
Mi'mari Çağımn Menşe'i Osmanlı Mi'
marisinin İlk Devri ( 1966). İstanbul Va
kıtları Tahrir Defteri (Ö. Lütfi Barkan' la, 
1970), Osmanlı Mi'marisinde Çelebi ve 
II. Sultan M ura d Devri ( 1 972). Osman
lı Mi'marisinde Fatih Devri (lll , 1973: 
lV, 1974). İlk 250 Sen enin Osmanlı Mi
marisi ( İ. Ayd ın Yüksel ' le , 1976). Avru
pa 'da Osmanlı Mimari Eserleri : Ro
manya-M acaristan (1. 1 979), Yugoslav
ya (ll -lll , 1981), Bulgaristan- Yunanis
tan- A rna vutluk (IV, 1982). Bu serinin 
ilk üç cildi bir heyetle beraber hazırlan
mıştır. Ayrıca çeşitli dergi ve ansik lope
dilerde yetmiş beş kadar makalesi var
dır. Bunların bir kısmı ölümünden son
ra kitap halinde de neşredilmiştir (Ma· 

kaleler, istanbul 1985) 

Ayverdi'nin eserlerinin gelecek nesil
ler içinde Türk sanatı ile uğraşimiarın 
başvuracakları ana kitaplardan olma vas
fını uzun zaman koruyacağı şüphesizdir. 
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