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XVI. yüzyılın başlarında Anadol u eyaleti icmal Defteri'ndeki Ayasulu k' un mahallelerini göst eren bir sayf a
(BA, TD, nr . 166, s. 401)

Ayasuluk XVI!. yüzyılda özellikle İzmir'in
eski önemini yitirmeye baş
ladı. Bu yüzyılın ikinci yarısında şehri gören Evliya Çelebi, buranın eski harabelerinden ve ihtişamından söz ederek kendi zamanındaki Ayasuluk'un yirmisi kale
içinde, 1OO'ü dışarıda 120 kadar eve [yaklaşık 600 kişi). yirmi dükkana, bir mescid,
gelişmesiyle

bir küçük han ve hamama sahip bulunyazar. Tavernier ise kıvrıla kıvrıla
akan bir ırmağın kıyısında, tepenin eteğind~ bulunan Ayasuluk'un şehre benzer bir yer olmadığını, sağlam evinin dahi bulunmadığını belirtir. Nitekim 1660'!ara doğru yapılan bir avarız * tahririne
göre nüfusu hayli azalmış olan Ayasuluk'ta sekiz mahalle vardı ve bunlardan
üçü hariç diğer eski mahallelerinin ismi unutulmuş, yerlerini yenileri almıştı.
Nüfusu SOO'e bile ulaşmayan şehrin en
kalabalık mahallesini eski yerleşim yeri
olan Kemer teşkil ediyordu (BA, MAD,
nr. 3098, s. 16-17). XVI!. yüzyılın sonları
na doğru ise ahalisi dağılmış, çok az sayıda nüfusa sahip küçük ·bir yerleşim
yeri haline gelmişti (BA, KK, nr. 2791, vr.
24a) Veba, sıtma gibi salgın hastalıkla
rın da yol açtığı bu gerileme XVIII ve
XIX. yüzyıllarda da sürdü. Nitekim XIX.
yüzyılda buraya gelen seyyahlar, Ayasuluk'u birkaç Türk ailenin oturduğu küçük bir köy olarak tasvir ederler. Bu yüzyılın sonlarında Ayasuluk Kuşadası kazasına bağlı bir nahiye merkezi durumunda olup on üç köye sahipti. Ancak İz
mir -Aydın demiryolunun inşası ile şeh
rin durgun hayatı biraz olsun canlanmış,
istasyon civarına yeni yeni binalar yapıl
mıştır. 1914'te Selçuk adını alan Ayasuluk, 22 Mayıs 1919'da Yunan işgaline
uğramış ve 8 Eylül 1922'de kurtarılmış
tır. Cumhuriyet döneminde önceleri Kuşadası kazasının bir nahiye merkezi durumunda iken 1957' de ilçe merkezi olmuş, 1960'ta 8887 olan nüfusu 1980'de
12.77S'e, 198S'te 16.242'ye ve 1990'da
da 19.377'ye yükselmiştir. Bugün turistik bir tatil beldesi olan Selçuk'a dokuz
köy bağlı olup çevresinde incir. üzüm,
kavun, karpuz gibi ürünlerin ekimi yapılır. Selçuk'a 3 km. uzaklıktaki Efes harabeleri. St. John Bazilikası, hıristiyan
larca kutsal sayılan Panayırdağı ve Bülbüldağı, Tsa Bey tarafından yaptırılan
muhteşem camii pek çok yerli ve yabancı turisti kendine çeker.
duğunu
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~ FERİDUN EMECEN

D DİNLER TARİHİ. Ayasuluk, Anadolu· daki ilk hıristiyan merkezlerinden
biri olması, Pavlus'un uzun süre burada
kalıp Hıristiyanlığı yayması. diğer taraftan havari Yuhanna'nın (St. John Theologos. St. Jean le Theologien) burada yaşa
yıp ölmesi, Hz. Meryem· in burada yaşadığı iddiası ve "yedi uyurlar" hadisesinin Efes'te vuku bulduğu inancı sebebiyle Hıristiyanlık' ta büyük önem taşı
maktadı r.

Ayasuluk'ta
bas ılmı ş
gümüş
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(İstanbul
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Müzesi ,
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1323)

Hıristiyanlık

öncesi Efes

şehrinde

Tan-

rıça Artemis ve imparatorluk kultleri ile

Yahudilik inançları mevcuttu. Bilinebilen
en eski dönemlerden itibaren burada
daha sonra Artemis adını alacak olan
büyük ana tanrıça Kybele (Cybele) kültü

227

AYASULUK
yaşamaktaydı

ve milattan önce VI. yüzbu tanrıça adına büyük bir tapı
nak (Artemision) yapılmıştı. Birçok defa
yakılıp yı kılan ve tekrar yapılan bu tapı
nak, IV. yüzyılın sonunda her türlü putperest tapınmayı yasaklayan Theodose
fermanından sonra tamamıyla ortadan
kalkmıştır. Hıristiyanlık geldiğinde Efes
yöresine hakim olan inanç Artemis kültüydü. Pavlus (St. Paul) misyonerlik gezileri sırasında Efes'e iki defa gelmiş ,
ikinci gelişinde burada iki yıldan fazla
kalarak Hıristiyanlığı yaymaya çalışmış
sa da Artemis kültünü benimseyen Efesliler'in sert tepkisiyle karşılaşmıştır (Resullerin İ ş le ri, ı 91 23-41 ).
yılda

Şehre Ayasuluk adının verilmesine sebep olan ve uzun süre burada yaşayan,
hatta burada öldüğü kabul edilen Yuhanna'nın Efes'e ne zaman geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Isa'nın
semaya urücundan sonra annesi Hz. Meryem'in nerede yaşayıp öldüğü tartışma
sına bağlı olarak Yuhanna'nın Efes'e ne
zaman geldiği de inceleme konusu olmuştur. Hz. Meryem'in Bülbüldağı'nda,
bugün kendisine nisbet edilen evde yaşayıp öldüğünü savunanlar, Katolik rahibe Anne Catherine Emmerich'in vizyonlarına dayanmaktadırlar ki buna göre
St. Jacques. ispanya dönüşünde Efes'e
uğramış, bu sırada vefat eden Hz. Meryem'in cenazesini kabre kadar taşımış
tır. Bugün genel olarak kabul edilen
kronolojiye göre St. Jacques 43 veya 44
yılında ölmüştür. Şu halde Meryem bu
vizyona göre en geç 42 yılında ölmüş olmalıdır. Hz. Meryem Yuhanna tarafın
dan yapılan evde dokuz yıl yaşadığına
göre. havari Yuhanna 32 veya 33 yılla
rında Efes'e gelmiş olmalıdır. Ancak Yuhanna'nın bu yıllarda Efes'e gelmiş olması , hem " Resullerin işleri" kitabına
hem de tarihi bilgilere ters düşmekte
dir. Hz. Meryem'in Efes'te yaşayıp öldüğünü savunan Tillemont bile Yuhanna'-

nın

önce Efes'e gelmiş olaihtimal vermemektedir. Hz.
Meryem'in Kudüs'te vefat ettiğini savunanlar ise Yuhanna ' nın tarihi gerçekiere
uygun olarak 60'lı yıllardan önce Efes'e
gitmediğini kabul etmektedirler. Zira 55 58 yıllarında Efes'te kalıp Hıristiyanlığı
yaymaya çalışan St. Paul 'ün oradaki faaliyetlerini anlatan Ahd-i Cedid (Resullerin İ ş l er i , ı 9-2 ı ) Yuhanna'dan hiç bahsetmemektedir. Milattan sonra 61 yılın
da Efesoslular'a mektubunu yazdığı kabul edilen St. Paul, bu mektubunda da
Yuhanna'dan bahsetmemektedir. Şu halde 61 yılında da Yuhanna henüz Efes'e
gelmemiştir. Onun Efes'e 65'ten sonraki bir tarihte geldiği kabul edilmektedir.
Kilise geleneğine göre Yuhanna Efes'ten
Patmos adasına sürgün edilmiş, hatta
kendisine nisbet edilen vahyi (apokolips)
burada yazmış, 96 yılında Nerva'nın tahta çıkışı üzerine Efes'e dönmesine müsaade edilmiş ve Trajan döneminde (981I 7) vuku bulan vefatma kadar orada
yaşamıştır. Mezarının bulunduğu Ayasuluk tepesine milattan sonra VI. asır
da imparator Justinien tarafından bir
bazilika yaptınımıştır ki bu bazilikanın
kalıntıları günümüze kadar gelmiştir.
Hz. Meryem'in de Efes'te Bülbüldağı ' n
da bugün kendisine nisbet edilen evde
yaşadığı ve orada öldüğü iddia edilmekle birlikte bu iddia doğru değildir (bk.
65

yılından

bileceğine

tüne bağlı kalan Efesliler. IV. asrın sonunda imparator Theodose tarafından
her tür putperest tapınma yasaklanınca
Meryem'e, Artemis'e ait nitelikleri vermişler, onu büyük bir ana tanrıça olarak kabul etmişlerdir. Efes konsili putperest mahiyetieki bu inancı, Artemis'in
yerine Meryem 'i koymak ve onun tanrı
doğuran olduğunu kabul etmek suretiyle Hıristiyanlık adına tasdik etmiştir.
Efes'te 449 yılında bir başka konsil daha toplanmış ve Hz. Isa 'da iki tabiatın
varlığı inancını reddetmiştir. Kilise tarafından kabul edilmeyen bu konsil "Efes
haydutluğu " diye adlandırılmıştır.
Hıristiyanlara göre "yedi uyurlar"la ilgili olay da Efes'te geçmiştir. Milattan
sonra 448 yılında Efes'te Panayırdağı'
nın eteğinde bulunduğu kabul edilen cesetlerle alakalı olarak ortaya çıkan Efes'in
"yedi uyurlar" hadisesi, Kur'an-ı Kerim'deki Ashab-ı Kehf kıssasıyla ilgili olarak
islami kaynaklara da geçmiştir (bk. ASHAB- ı KEHF).
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Milattan sonra 431 yılında, istanbul
olan Nestorius'un görüşlerinin tartışıldığ ı üçüncü ökümenik
konsil Efes'te toplanmıştır. Efes konsilinde Hz. Meryem'in durumu tartışılmış
ve onun "tanrı doğuran · (theotokos) olduğu resmen ilan edilmiştir. Konsilih burada toplanması ve Meryem'e tanrı doğuran unvanının verilmesi ilginçtir. Zira
aynı yörede daha önce ana tanrıça Artemis kültü mevcuttu. Pavlus'un davetine karşı çıkan ve Tanrıça Artemis külpatrikliği yapmış

Bağdat'a

L

giden yol üstünde bulunan
bir XIII. yüzyıl kervansarayı.
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Çölün başlangıcı olan Adra köyünün 3
km. batısında , Şam ' dan Humus yönünde uzanan yolun Bağdat'a ayrılan kavşa 
ğında bulunmaktadır. Kapısı üstündeki
kitabesine göre Bahri Memlükler devrinde 5 Safer 690'da (7 Ş ubat 1291) inşa
sına başlanmış ve 12 Rebfülahir 690 'da
( 14 Nisan 1291) tamamlanmıştır. Yaptı
ran ve vakfeden Emir Hüsameddin Laçin'dir. Kitabesi, yapım tarihi ve kurucusunun adı ile birlikte bir vakfiye özelliğini de taşımaktadır. Bu bakımdan kervansaraya tahsis edilen gelirler ve bunların harcanma şekli kitabede belirtildikten başka , inşaatın La çin ' in kahyası Bektaş b. Abdullah tarafından idare
edildiği de kaydedilmiştir. Kervansarayın dışında bir de büyük su samıcı yapılmıştır.

Ayaş Ha n ı 'n ın

ka l ı ntı l arı

(J. Sauvaget'den)
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51 X 43 m. ölçüsOndeki Ayaş Hanı kesme taştan basit mimarili bir yapıdır . Giriş dehlizinin iki yanındaki beşik tonazlu odalardan biri vaktiyede anılan mes-

