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AYAÞLI, Münevver

İs tan bul’da Al man asıllı bir hocadan ar-

kadaşı Fat ma Rik kat Kunt ile be ra ber pi-

ya no ders le ri al dı.

1930 yı lın da Tan zi mat dö ne mi dev let 

adam la rın dan Sâdul lah Pa şa’nın oğ lu Nus-

ret Sa dul lah ile ev len di. 1934’te so ya dı ka-

nu nu çı kın ca, eşi nin ata la rı nın Bünyâmin 

Ayâşî’ye nis be ti se be biy le Ayaş lı so ya dı nı 

al dı. Ha ri ci ye ci olan eşi nin gö re vi do la yı sıy-

la uzun sü re sa ray ve ko nak çev re le rin de 

zen gin bir kül tür mu hi ti için de bu lun du. 

1944’te eşi nin ölü mün den son ra kül tür, 

sa nat ve ede bi yat la ya kın dan il gi len me ye 

baş la dı. 1984’te Tür ki ye Ya zar lar Bir li ği 

ta ra fın dan Üs tün Hiz met ödü lü ne lâyık 

gö rül dü. Ölü mü ne ka dar bir sa nat ve kül-

tür mah fi li olan Bey ler be yi’nde ki Ayaşlı 

Ya lı sı’nda ya şa dı. 20 Ağus tos 1999’da 

ve fat et ti ve Ru me li hi sa rı Me zar lı ğı’nda ki 

ai le kab ris ta nı na def ne dil di.

Adı da ha çok Ye ni İs tan bul (1965), 
Sa bah (1968) ve Ye ni As ya (1972) ga-

ze te le rin de ya yım la dı ğı gün lük fık ra lar-

la du yu lan Ayaş lı ro man ve hâtı rat tü rü 

eser le rin de, ya kın dan ta nı dı ğı Os man lı 

hâne da nı men sup la rıy la Cum hu ri yet dö-

ne mi nin ba zı seç kin ai le le ri nin ha ya tı nı, 

Türk hal kı nın örf, âdet ve ge le nek le ri ni 

an la tır. Ken di si nin biz zat ya şa dı ğı, fa kat 

bu gün ar tık ma sal ol muş es ki İs tan bul’un 

gi de rek kay bo lan maddî ve mânevî gü-

zel lik le ri onun hikâye et ti ği ko nu la rın 

ba şın da ge lir. Eser le rin de ge nel ola rak, 

yer li kül tü rü sa vu nan dev rin bir kı sım mu-

ha fa zakâr ay dın la rı gi bi Tan zi mat’tan bu 

ya na Ba tı dün ya sı nın gi riş ti ği kül tür em-

per ya liz mi üze rin de du rur. So nu ölüm le 

bi ten bir aşk hikâye si nin ko nu edil di ği, 

bir bi ri nin de va mı ma hi ye tin de ki ro man-

la rın da, çö ken im pa ra tor luk tan ye ni ku ru-

lan Cum hu ri yet’e ge çer ken ku şak lar ara-

sın da mey da na ge len kül tür de ği şi mi ni 

ve buh ra nı nı iş le miş tir. Tür ki ye’nin ya kın 

ta ri hi açı sın dan bü yük önem ta şı yan hâtı-

ra la rın da, kü çük yaş tan iti ba ren ta nı dı ğı 

s. 305-333). Aya lon’un 28 Ekim 1970 ta-

ri hin de İs tan bul Üni versi te si Ede bi yat 

Fa kül te si’nde ver di ği kon fe ran sın met ni 

Sa lih Öz ba ran ta ra fın dan Türk çe’ye çev-

ril miş tir (“Memlûkler ve De niz Kuv vet le ri. 
İs lâm Âle miy le Hı ris ti yan Av ru pa Ara sın-
da ki Mü ca de le nin Bir Saf ha sı”, TD, sy. 25 
[1971], s. 39-51). The Ency clo pa edia 

of Is lam’a Or ta çağ İslâm ta ri hiy le il gi-

li pek çok mad de ya zan Aya lon’un ma-

ka le le ri nin bü yük kıs mı Stu di es on the 

Mam luks of Egypt (1250-1517) (Lon don 
1977), The Mam luk Mi li tary So ci ety: 

Col lec ted Stu di es (Lon don 1979), Out-

si ders in the Lands of Is lam: Mam luks, 

Mon gols, and Eu nuchs (Lon don 1988), 
Is lam and Abo de of War (Lon don 
1994) ad lı eser ler de top la na rak ye ni den 

ya yım lan mış, pek çok ese ri ve ma ka le si 

çe şit li dil le re ter cü me edil miş tir (eser-
le ri nin bir lis te si için bk. Ami tai, Mam-
luk Stu di es Re vi ew, III [1999], s. 5-12).
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ÿCen giz To mar

– —AYAÞLI, Münevver
(1906-1999)

Türk kadýn yazarý.˜ ™

Selânik’te doğ du. Ba ba sı Mi ra lay Ca-

fer Tay yar Bey’in gö re vi do la yı sıy la kü-

çük yaş tan iti ba ren Os man lı coğ raf ya sı-

nın çe şit li yer le ri ni do laş tı. Ha lep’te ve 

Beyrut’ta bir süre Al man Mek te bi’nde 

okudu (1914). Ar dın dan Pa ris’te Collège 

de Fran ce ile Éco le des Lan gu es Ori en-

ta les’e de vam et ti. Bu ra da Arap ça ve 

Fars ça’nın ya nı sı ra ün lü şar ki yat çı Lo uis 

Mas sig non ile Hen ri Massé’den ta sav vuf 

ders le ri al dı ve on la rın teş vi kiy le İslâm 

ta sav vu fu na yö nel di. Bu ara da Stuttgart 

Kra li yet Kon ser va tu va rı’na de vam et ti. 

il gi li bu eser mü el li fin ölü mün den he men 

son ra ya yım lan mış tır. 5. Le phénomène 

ma me lo uk dans l’ori ent is la mi que (Pa-
ris 1996). 6. Ara bic-Heb rew Dic ti onary 

of Mo dern Ara bic (Je ru sa lem 1947, Pes-
sah Shi nar’la bir lik te). Arap ça-İbrânîce 

bu söz lük Aya lon’un ay nı za man da iyi bir 

Arap fi lo lo gu ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

Ba zı Ma ka le le ri. “Stu di es on the Struc-

tu re of the Mam luk Army-I” (BSO AS, XV 
[1953], s. 203-228); “Stu di es on the Struc-

tu re of the Mam luk Army-II” (a.g.e., XV 
[1953], s. 448-476); “Stu di es on the Struc-

tu re of the Mam luk Army-III” (a.g.e., XVI 
[1954], s. 57-90); “The System of Pay ment 

in Mam luk Mi li tary So ci ety” (JES HO, I 
[1958], s. 37-65, 257-296); “Disc har ges 

from Ser vi ce, Ba nish ments and Im pri-

son ments in Mam luk So ci ety” (IOS, II 
[1972], s. 25-50); “Na mes, Tit les and ‘Nis-

bas’ of the Mam luks” (a.g.e., V [1975], 
s. 189-232); “As pects of the Mam luk 

Phe no me non, Part I: The Im por tan ce of 

the Mam luk Ins ti tu ti on” (Isl., LI II [1976], 
s. 196-225); “As pects of the Mam luk 

Phe no me non, Part II: Ay yu bids, Kurds, 

and Turks” (a.g.e., LIV [1977], s. 1-32); 
“The Eu nuchs in the Mam luk Sul ta na te” 

(Stu di es in Memory of Gas ton Wi et, ed. 
Myri am Ro sen-Aya lon, Je ru sa lem 1977, 
s. 267-295); “On the Eu nuchs in Is lam” 

(Je ru sa lem Stu di es in Ara bic and Is lam, 
I [Je ru sa lem 1979], s. 67-124); “Stu di es in 

al-Ja bar ti: I. No tes on the Trans for ma ti-

on of Mam luk So ci ety in Egypt un der the 

Ot to mans” (JES HO, III [1960], s. 148-174, 
275-325 [Ab dur rah man el-Ce bertî’nin 
£Acâßibü’l-â¦âr ’ı bağla mın da Os man lı Mı-
sı rı’nda mem lük le rin ro lü hak kın da dır]); 
“The His to ri an al-Ja bar t¢ and his Back-

gro und” (BSO AS, XXI II [1960], s. 217-
249); “The Mus lim City and the Mam luk 

Mi li tary Aris toc racy” (Proce ed-ings of the 
Is ra el Aca demy of Sci en ces and Hu ma ni-
ti es, II [Je ru sa lem 1968], s. 311-329); “The 

Gre at Ya sa of Chin giz Khan: A Re-exa-

mi na ti on” (Stu dia Is la mi ca, XXXI II [Pa ris 
1971], s. 97-140; XXXIV [1971], s. 151-180; 
XXXVI [1972], s. 113-158; XXXVI II [1973], 
s. 107-156); “On the Term Khådim in the 

Sen se of Eu nuch in the Early Mus lim So-

ur ces” (Ara bi ca, XXXII/3 [Lei den 1985], 
s. 289-308); “The End of the Mam luk 

Sul ta na te” (Why did the Ot to mans Spa-
re the Mam luks of Egypt and Wi pe Out 
the Mam luks of Syria?) (Stu dia Is la mi ca, 
LXV [Pa ris 1987], s. 125-148); “The Mam-

luks of the Sel juks: Is lam’s Mi li tary Might 

at the Cros sro ads” (JRAS, VI/3 [1996], 
Münevver
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ken di le ri ne ay lık 5’er Mı sır cü ney hi burs 

bağ lan ma sı nı sağ la dı ve hep si ni bir ote le 

yer leş tir di. Ali Ars lan’ın Tür ki ye’de al dı-

ğı İmam-Ha tip kur su dip lo ma sı Ez her’e 

öğ ren ci ola rak ka bul edil me sin de önem li 

rol oy na dı. Bir yıl lık ön ha zır lık dö ne mi nin 

ar dın dan 1951’de dip lo ma sı nın denkliliğ i 

ka bul edi le rek Ez her Üni ver si te si’nin Usû-

lüddîn Fa kül te si’ne gir di ve bu fa kül te yi 

ya ban cı öğ ren ci ler ara sın da üçün cü sıra da 

bi tir di (1955). Ay nı fa kül te nin İlm-i Kelâm 

ve Fel se fe Yük sek İh ti sas Şu be si’ne burs lu 

öğ ren ci se çil di. en-Nü büv ve fi’l-Æurßân 

ve £in de felâsi fe ti’l-İslâm adıy la hazırla-

dı ğı te zi ni sun du (1959). Ar dın dan el-Ba£¦ 

ve’l-Åulûd bey ne’l-mü te kel limî n ve’l-

felâsi fe: İ¦bâtü £aš¢de ti’l-ba£¦ ve’l-Åu-

lûd ve’r-red £ale’l-mün kirîn baş lıklı âli-

miy ye-üstâziy ye (dok to ra) te zini Ez her’in 

es ki şeyh le rin den Ab dül halîm Mah mûd’un 

yö ne ti min de ta mam la dı (1961). İh ti sas 

ça lış ma la rı nı sür dür dü ğü 1955-1960 yılla rı 

ara sın da Ez her’in Ka hi re Ens ti tü sü’nde 

tev hid, ilm-i kelâm ve man tık; Ay ni şems 

Üni ver si te si Do ğu Dil le ri Bö lü mü’nde Türk 

di li ve ede bi ya tı ders le ri ver di. 1962 yı lı 

baş la rın da Tür ki ye’ye dö nün ce Di ya net 

İş le ri Baş kan lı ğı’nda Müşâve re ve Dinî 

Eser ler İn ce le me Ku ru lu üye li ği ne ta yin 

edil di. Bu ku rul da ön ce mü ter cim lik yap-

tı, ar dın dan üye li ğe alın dı. 14 Ekim 1965 

ta ri hin de Din İş le ri Yük sek Ku ru lu’nda Do-

ğu dil le ri mü ter cim li ği ne ge ti ril di ve bir 

sü re son ra bu ku ru la üye se çil di, emek li 

olun ca ya ka dar bu gö re vi ni sür dür dü. Bu-

nun ya nın da 1962 yı lı nın Ka sım ayın dan 

iti ba ren on yıl sü rey le Kon ya Yük sek İslâm 

Ens ti tü sü’nde tev hid, ilm-i kelâm, İslâm 

fel se fe si ve İslâm ahlâkı ders le ri ni okut tu.

Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Din İş le ri Yük-

sek Ku ru lu’nda üç yıl baş kan ve kil li ği de 

ya pan Ali Ars lan Ay dın, ça lış tı ğı ku ru mun 

iz niy le Ri yad’da ki Câmi atü Me lik Suûd Kül-

liy ye tü’t-ter bi ye ed-dirâsâtü’l-İslâmiy ye 

bö lü mün de öğ re tim üye li ği yap tı (1984-
1988). Onun yurt dı şın da al dı ğı aka de mik 

– —AYDIN, Ali Arslan
(1926-2009)

Son dönem
Ýslâm âlimlerinden.˜ ™

İçel (Mer sin) ili nin Gül nar il çe sinde 

doğ du. Ba ba sı Yûsuf Ziyâ Efen di, 

Kafkasya’da n ge lip Gül nar’a yer le şen bir 

Türk men ai le si ne men sup tur. An ne si 

Üm mü han Ha nım’ dır. Yûsuf Ziyâ Efen-

di med re se tah si li ni ta mam la yıp mem-

le ketin de mü ez zin lik, imam lık ve vâiz lik 

yap tık tan son ra İs tan bul’a git miş, Fâtih 

der siâmla rın dan Çar şam ba lı Ah med 

Hamdi Efen di’den ders oku ya rak icâzet 

al mış tır. Ay rı ca Dârülfü nun Hu kuk Mek-

te bi’ni bitirmiş, İs tanbul’d a bir sü re avu-

kat lık ve öğretmen lik yapmış tır. Uzun sü-

re müftülük gö re vin de bu lu nup sek sen 

yaşın dan sonra emek li ol muş, 1 Şu bat 

1975 ta rihin de vefat etmiş tir.

İlk öğ re ni mi ni Gül nar’da ta mam la-

yan Ali Ars lan, or ta tah si li ni Bo lu Or man 

Mek te bi’nde bi tir dik ten son ra (1944) Ada-

na’nın Po zan tı il çe sin de ki Böl ge Or man 

İş let me Mü dür lü ğü’nde gö re ve baş la dı. 

Mer sin İş let me Mü dür lü ğü em rin de ça lış-

tı. Asker lik gö re vi nin ar dın dan (15 Ma yıs 
1947) An tal ya Se rik’te Or man Böl ge İş let-

me Mü dür lü ğü’nde mü hen dis yar dımcılığı 

gö re vi ne baş la dı. Bu sı ra da Si lif ke’de okul 

dışı im ti hanlarına gi re rek or ta okul dip lo-

ma sı al dı. Ali Ars lan, İs lâmî ilim ler sa ha-

sın da ça lı şıp ba ba sı gi bi ho ca ol mak is ti-

yor du. O sı ra da An ka ra’ya or man mü hen-

dis yar dım cı sı ola rak ta yin edi lin ce Di ya net 

İş le ri re isi Ah met Ham di Ak se ki’yi zi ya ret 

et ti ve İslâmî ilim ler ala nın da ye tiş mek is-

te di ği ni, bu amaç la Bağ dat’a git me yi ar zu 

et ti ği ni söy le di. Ak se ki’nin ön ce lik le Arap-

ça öğ ren me si ge rek ti ği ni be lirt me si üze ri-

ne Di ya net İş le ri baş kan yar dım cı sı Hüs nü 

Los tar’dan Arap ça, ha dis, fı kıh ve o sı ra da 

An ka ra’da ge zi ci vâiz ola rak gö rev ya pan 

Ah met Da vu doğ lu’ndan Arap ça oku du.

Ali Ars lan, 15 Ocak 1949’da İs tan bul 

ve An ka ra’da İmam-Ha tip kur su adıy la 

on ay sü re li bir öğ re tim ku ru mu açı lınca 

An ka ra’da ki bu kur sa ka tıl dı. Tâceddi n 

Dergâhı’nda fa ali yet gös te ren bu kursta 

Hâ fız Ali Gü ran, Ha san Hüs nü Er dem, 

Yu suf Zi ya Yö rükân gi bi isim ler den ders 

oku du ve bu ra dan me zun ol du. Da ha son-

ra gö re vin den is ti fa edip (15 Ara lık 1950) 
öğ re nim ama cıy la İs ken de ri ye’ye git ti. Mı-

sır’da bir sü re harp nâzır lı ğı yap mış olan 

Os man lı pa şa sı M. Sâlih Harb ona ve Mı-

sır’da ki di ğer Türk ta le be le ri ne sa hip çık tı, 

si yasî ve edebî şah si yet ler le biz zat şa hit 

ol du ğu önem li olay lar hak kın da ilk el den 

göz lem le ri yer alır. Özel lik le Teş vi ki ye’de 

otur du ğu 1930’lu yıl lar da dö ne min ön de 

ge len şah si yet le ri Ab dül hak Hâmid’den 

Yah ya Ke mal’e, Ne cip Fa zıl’dan Âsaf Hâlet 

Çe le bi’ye, İs ma il Ha mi Da niş mend’den 

Mit hat Ce mal Kun tay, Na mık İs ma il ve 

Bur han Top rak’a ka dar ol duk ça ge niş bir 

şa ir, ya zar ve res sam kad ro su nu ya kın dan 

ta nı ma sı hâtı ra la rı nı da ha da önem li bir 

du ru ma ge ti rir.

Mü nev ver Ayaş lı ge rek “evlâd-ı fâtihân”-

dan bir ai le ye men sup ol ma sı, ge rek se 

ço cuk luk yıl la rı nı Ru me li top rak la rın da 

ge çir me si do la yı sıy la ha ya tı nın so nu na ka-

dar kay be di len bu coğ raf ya için göz yaşı 

dök müş, Bal kan ka vim le ri nin Türk iz le ri-

ni si le si le bi ti re me dik le ri bu top rak la ra 

âde ta mer si ye ler yaz mış tır. Onun eser le-

rin de üze rin de ıs rar la dur du ğu bir ko nu 

da es ki İs tan bul ve asır lar için de te şek kül 

eden Bo ğa zi çi me de ni ye ti dir. Özel lik le bu 

amaç la ka le me al dı ğı Der sa âdet’te II. 

Meş ru ti yet son ra sın dan baş la ya rak Cum-

hu ri yet’in ilk yıl la rı na ka dar olan dö ne min 

İs tan bul’unun bir ba kı ma ta şıy la top ra-

ğıy la, ya lı sı ve köş küy le, da ha da önem li si 

İs tan bul lu de ni len in san la rıy la bir por tre-

si ni çiz miş tir.

Eser le ri. Ro man: Per tev Bey’in Üç Kı-

zı (1968), Per tev Bey’in İki Kı zı (1969), 
Per tev Bey’in To run la rı (1975), Per tev 

Bey’in Üç Kı zı (1976, üç ki tap bir ara da). 
Ga ze te Ya zı la rı: XIX. Asır, Teşrîn-i Sâni 

ve Öte si, Kıb rıs Fetvâsı (1971), Edeb 

yâ Hû (1984), Ge niş Ufuk la ra ve Ya-

ban cı İk lim le re Doğ ru (1991). Hâtıra: 
Baş ve ki li mi zi Ta nı dım (1968), İşittikle-

rim, Gör dük le rim, Bil dik le rim (İstan-
bul 1973), Der saâdet (İs tan bul 1975), 
Avrupa-i Osmânî: Ru me li ve Muhte-

şem İstan bul (İs tan bul 1990).
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ÿAb dul lah Uç man

Ali Arslan

Aydın


	DIA EK 1.CILT 1-716 sh 143
	DIA EK 1.CILT 1-716 sh 144



