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AYAÞLI, Münevver

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 
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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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ya zar. Paramythia hak kın da Bi zans dö-

ne mi ne ait faz la bir şey bi lin me mek te dir. 

Frank lar’ın hâkim ol du ğu 1294’te bu ra-

dan “chas tel de Sa int Do nat” ola rak söz 

edi lir. 1380’de Yanya’nın Sırp yö ne ti ci si 

To mas Preljubovi— böl ge nin kon tro lü nü 

eli ne ge çir di. 1411’de Lev kas (Ayamav ra) 

ada sı nın Frenk (İtal yan) Lordu Car lo Toc-

co, Yan ya’nın yeni des po tu se çi lin ce Lev-

kas’tan Yan ya’ya gider ken bu ra dan geç ti. 

Ka sa ba nın şimdi ki is mi olan Pa ramy thia 

da ilk de fa bu ve si ley le kaynak lar da geç-

me ye baş lar.

Bu ra sı Yan ya’nın 1430’da ele ge çi rilme-

si nin ar dın dan Os man lı top rak la rı na ka tıl-

dı. Ka le nin sa vaş ol ma dan tes lim alındığı , 

yer li hı ris ti yan sa kin le ri nin bu ra da ki mev-

cu di ye tin den ve ki li se le ri ni mu ha fa za et-

me le rin den an la şıl mak ta dır. Ki li se le rin 

ara sın da en önem li le rin den bi ri The oto kos 

Pa ramy thia (te sel li ve ren kut sal bâki re, 
bu gün Me ga li Pa na yia) adı nı ta şı mak tay-

dı. Bu ki li se Or ta çağ’da piskopo sun kili-

sesi ola rak hiz met ver miş ken da ha son ra 

ma nas tı ra çev ril di. Ka sa ba da ki Bi zans 

mima ri si nin en önem li anı tı olan bi na 

XIII. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da in şa edil di. 

Ki li se ka sa ba ya bu gün kü Yu nan ca is mi ni 

de ver miş tir.

Os man lı dö ne min de Ay do nat ola rak 

anı lan ka sa ba Yan ya san ca ğı na bağ lı bir 

ka za mer ke zi ol du. 926 (1520) ta rih li tah-

rir kay dın da bu ra sı cu ma ca mi si olan ve 

pa zar ku ru lan bir ka sa ba şek lin de ta nı tı lır 

(BA, TD, nr. 362, s. 262). Ka sa ba da 388 

hâne, yir mi üç bekâr er kek, on beş dul 

ya şa mak tay dı ve ye di hı ris ti yan ma hal le si 

mev cut tu. Ay rı ca bir diz dar, ket hüdâ ve 

imam da hil otuz bir ki şi den olu şan as kerî 

gar ni zon var dı. As ker le rin üc ret le ri ay nı 

böl ge de yer alan ve top lam 584 hâne-

den mey da na ge len on iki kü çük kö yün 

ver gi le rin den gel mek te dir. Bü tün bu ra-

kam la ra gö re Ay do nat ka sa ba sın da top-

lam nü fus 2000 ci va rın day dı. Ka sa ba nın 

ver gi ge li ri Yan ya san cak be yi has sı nın 

bir par ça sıy dı. Ay do nat san cak içe ri sin de 

Ar ta ve Yan ya’dan son ra üçün cü bü yük 

ka sa bay dı ve Ko nit sa, Ri na sa, Zo gos’un 

iki ka tı bü yük lü ğün dey di. 1531’de Del-

vi ne san ca ğı ku rul du ğun da Ay do nat bu 

ye ni bi ri min (1913’ten be ri Ar na vut luk ile 
Yu na nis tan ara sın da bö lün müş du rum-
da dır) bir par ça sı ol du. 958 (1551) yı lı na 

ait tah rir ka yıt la rın da 1520’li yıl la ra gö re 

ka sa ba ya vaş da ol sa nü fus ba kı mın dan 

bü yü dü, 480 hâne ye (yak la şık 2400 ki şi) 
yük sel di. Bu sı ra da üç si vil müs lü ma na 

ait kü çük çift lik ler mev cut tu. İslâmlaş-

ma da yö re de gi de rek et ki li olu yor du. 

1969) baş lık lı eser le ri de bu lun mak ta dır. 

Öz lük dos ya sın da ki hal ter cü me sin de el-

AÅlâš £in de’l-øazzâlî ad lı mat bu (Ka-
hi re 1958) bir ese ri nin da ha bu lun du ğu 

be lir ti len mü el li fin Kon ya Yük sek İslâm 

Ens ti tü sü’nde okut tu ğu ders ler le il gi li 

“Tev hid ve Kelâm İl mi Ders le ri” (Kon ya 
1963) ve “İs lâm Fel se fe si Ders le ri” (Kon ya 
1971) gi bi ders not la rı İslâm’ın İlk Em ri 

Oku ve İs lâm der gi sin de se ri ma ka le ler 

ha lin de yayımlan mış tır.
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Yu na nis tan’da Gü ney Epir’in ba tı kıs-

mın da yer al mak ta ve bu gün Pa ramy thia 

adıy la anıl mak ta dır. Ta rihî gü zel lik ler le 

do lu dağ lık Thes pro tia’nın (Spro tia) yüz-

yıl lar bo yun ca en bü yük şe hir mer ke zi 

olan Pa ramy thia, Yan ya’nın 40 km. gü-

ney ba tı sın da ki Ko ri la dağ la rı nın etek le-

rin de bu lun mak ta dır. Aşa ğı kı sım la rın da 

Or ta çağ’dan kal ma bir ka le si var dır. Bu-

ra nın Türk çe’de ki adı ka le nin is mi olan 

Yu nan ca Ha gi os Do na tos’tan gel mek te 

(Ay do nat), böl ge nin hı ris ti yan Ar na vut-

lar’ı ise ka sa ba nın Os man lı dö ne min de ki 

adı nı kul lan mak ta dır (Aj do na ti). Ka pa lı 

dağ köy le rin de Ar na vut ça hâlâ ge niş bir 

ke sim ta ra fın dan ko nu şul mak ta ve bu ke-

si me halk ara sın da ay nı za man da “çam lık” 

de mek olan Tsa mo uria (Cha mo uria) de nil-

mek te dir.

Thes pro ti ans’ın baş şeh ri olan an-

tik Pho ti ke’nın ka lın tı la rı Ay do nat’ın 

bulundu ğu ye rin he men ya kı nın da yer 

alır. Proco pius, De Ae di fi ci es ad lı ese-

rinde İm pa ra tor Ius ti ni anos’un fa ali yet-

leri ni an la tırken Epir’ de St. Do na tus ad-

lı bir ka le den bahse der. İn gi liz sey ya hı 

W. M. Le ake 1804’te bu ra yı gör dü ğü nü 

un van, Tür ki ye’de Üni ver si te le ra ra sı Ku-

rul Baş kan lı ğı’nın 29 Ka sım 1988 ta rih li 

ka ra rıy la do çent lik un va nı na eş de ğer ka-

bul edil di. 30 Mart 1990’da Di ya net İş le-

ri Baş kan lı ğı’nda ki gö re vin den emek li ye 

ay rı la rak İs tan bul’a yer le şin ce, Fâtih ve 

İs ken der pa şa ca mi le rin de hal ka açık tefsir 

ders le ri ver di. Bu ara da ya yım lan mış ba zı 

eser le ri ni göz den ge çi rip ye ni den neş ret-

me imkânı bul du. 22 Ka sım 2009 ta ri hin-

de İs tan bul Fa tih’te ki evin de ve fat et ti ve 

er te si gün Fâtih Ca mii’nde kı lı nan ce na ze 

na ma zı nın ar dın dan Edir ne ka pı (Ne ca ti 

Bey) Me zar lı ğı’na def ne dil di.

Eser le ri. 1. el-Ba£¦ ve’l-Åulûd bey-

ne’l-mü te kel limîn ve’l-felâsi fe: İ¦bâ-

t ü £aš¢ de ti’l-ba£¦ ve’l-Åulûd ve’r-red 

£ale’l-mün kirîn (İs tan bul 1998). 2. 

İslâm İnanç la rı ve Fel se fe si (Tev hid 
ve Kelâm) (An ka ra 1964). İki cilt ola rak 

plan la nan ese rin sa de ce bi rin ci cil di (ge-
nel bil gi ler ve ilâhiyyât ba his le ri), Di ya-

net İş le ri baş ka nı Ha san Hüs nü Er dem’in 

tak dim ya zı sı ve Mu ham med Tay yib Okiç, 

Ah met Da vu doğ lu, Ke mal Edip Kürk çü-

oğ lu ve Nev zat Ayas be yoğ lu gi bi zevatın 

tak riz le riy le de fa lar ca ya yım lan mış tır. 3. 

İslâm’da İman ve Esas la rı (Âmen tü Şer-
hi) (An ka ra 1969). Din İş le ri Yük sek Kuru lu 

ta ra fın dan tav si ye edil miş ve bir çok de-

fa ba sıl mış tır (ilâve li 7. bas kı, İs tan bul 
1995). 4. Ye hova Şa hit le ri nin İç Yü zü 

(An ka ra 1973, 1982). Mü el li fin Hü se yin 

Atay’la bir lik te ha zır la dı ğı bu eser, Yeho-

va Şa hit le ri’nin Tür ki ye’de yü rüt tük le ri 

pro pa gan da la ra kar şı ön lem alın ma sı için 

bir bro şür ni teli ğin de dir. 5. İslâm-Hı ris-

ti yan Di ya lo ğu ve İslâm’ın Za fe ri (An-
ka ra 1984). 1-6 Şu bat 1976 ta rih le ri ara-

sın da Lib ya’nın baş şeh ri Trab lus’ta Lib ya 

Arap Cum hu ri ye ti ile Va ti kan hü kü me ti-

nin dü zen le di ği “İslâm-Hı ris ti yan Di ya lo gu 

Semi ne ri” ad lı kon fe ran sa göz lem ci ola rak 

ka tı lan mü el li fin, bu kon fe rans ta su nu lan 

teb liğ ve mü za ke re ler le so nuç bil di ri si ne 

iliş kin iz le nim le ri ni ak tar dı ğı bir ça lış ma sı-

dır. 6. Dinî-Ahlâkî Ma ka le ler Soh bet ler 

(İs tan bul 1985). Di ya net İş le ri Baş kan-

lı ğı Der gi si ve Di ya net Ga ze te si’nde 

ya yım la nan ma ka le le riy le ko nuş ma la rın-

dan olu şan bir eser dir. 7. Ahlâk İl mi ve 

İslâm Ahlâkı. Ah met Ham di Ak se ki’nin 

Ahlâk Ders le ri ad lı ese ri nin sa de leş ti-

ril miş şek li dir (An ka ra 1980, 1989). Ali 

Ars lan Aydın’ın bun la rın dı şın da Kur ban 

Reh be ri (An ka ra 1972), Ra ma zan Oru-

c u (An ka ra 1976), Dinî Bil gi ler Kı la vu-

zu (I. Ki tap, An ka ra 1972), Müs lü ma nın 

Âmen tü sü ve Pey gam be ri miz (An ka ra 
1976) ve İma nın Ha ki kat le ri (İs tan bul 
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