
AYBEG, Kutbüddin 

ğa kadar yükseldi. 1192 Tarain meydan 
savaşından sonra melik unvanı ile naibli
ğe tayin edildi. Hindistan'da ilk sahip ol
duğu ikta* Kuhram ve Samana'dır. 1192-
1203 yılları arasında ise Meerut. Ecmir, 
Delhi , Kol, Thankir, Gvalyqr (Gwalior). Be
daün, Kannevc ve Nehrevale'yi iktaları 

arasına kattı. Bu sırada İhtiyarüddin Mu
hammed Halac da Benares, Sihar, Ben
gal ve Batı Asam 'ı M elik Aybeg adına 
fethetti. 

Muizzl meliklerinin dört büyük şahsi
yetinden biri olan Melik Aybeg, Sultan 
Muizzüddin'in öldmü üzerine "Kutbüd
din" unvanıyla 25 Haziran 1206'da La
hor'da tahta çıktı. Gurlu hükümdan Gı
yaseddin Mahmud bu fiilf durumu tas
dik ederek Kutbüddin'e sultan unvanını 
verdi ve saltanat alameti olarak çetr'' 
gönderdi. Onun zamanında sultanlığın 

sınırları Pencap'tan Bihar'a, Keşmir'den 
Orta Hint yayiasma kadar genişlediği gi
bi ülkenin başşehri olan Delhi de bir kül
tür merkezi haline geldi. Tahtta bulun
duğu sırada en tehlikeli rakipleri, aynı 
zamanda akrabaları olan Muizzl emir
leri Taceddin Yıldız ve Nasırüddin Kaba
ce idi. Mevcut durumu ilk olarak Taeed
din ·in ihlal etmesi üzerine Kutbüddin 
Aybeg süratle Lahor üzerine yürüyerek 
onu mağlüp etti ve Gazne'ye girdi. An
cak Taceddin daha sonra Gazne'yi tek
rar ele geçirdi (1 208-1209) Kutbüddin 
Aybeg bundan bir müddet sonra da 4 
Kasım 1210'da, çok hoşlandığı çevgan 
oyunu sırasında attan düşerek öldü ve 
Lahor'da toprağa verildi. 

Aybeg sarsılmaz bir iradeye sahip güç
lü bir kumandan, ordu ve halk tarafın 

dan çok sevilen bir devlet adamıydı. Çok 
güzel Kur 'an okuduğu için "Kur'an-han" 
adıyla meşhur olmuştu. İslamiyet'in Hin
distan'da yayılması için büyük gayret 
sarfetmişti. Şair ve yazarları himaye eden 
Aybeg imar faaliyetlerine de önem ver
miş, başta eşsiz bir mimari abide olan 
Kutup Mlnar'ın birinci katı ve Mescid-i 
Cuma olmak üzere çok sayıda cami ve 
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dini müessese yaptırmıştır. Fahreddin 
Mübarek Şah ve Hasan-ı Nizarni eserle
rini onun zamanında yazmışlardır. Her 
iki eser de ilk Delhi Türk Sultanlığı ' nın 

kültür durumuna ait örnekleri teşkil et
mektedir. Aybeg adına basılmış olan ba
zı bakır sikkeler Delhi Müzesi 'nde, gü
müş sikkeler de Lahor'daki Central Mu
seum'da bulunmaktadır. 
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[ii;] ENVER KüNUKÇU 

A YBETÜ'l-HAKAYIK 

(bk. ATEBETÜ'l -HAKAYIK). 

A YDEMİR, Abdullah 

(1938 -1991 ) 

T efsir alanında çalışmış 
bilim adamı. 
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28 Ekim 1938'de Eğridir'in Tepeli kö
yünde doğdu. İlkokulu burada bitirdi. Is
parta imam Hatip Okulu 'nun (1958) ve is
tanbul Yüksek islam Enstitüsü'nün ( 1963) 
ilk mezunlarındandır. Temmuz 1963'ten 
Ocak 1966'ya kadar Konya imam Hatip 
Okulu'nda meslek dersleri öğretmenliği 
yaptı. Daha sonra Konya Yüksek islam 
Enstitüsü'nde M. Tayyib Okiç'in yanında 
tefsir asistanı olarak çalışmaya başladı 
ve 1968'de yeterlilik tezini bitirip öğre
tim üyesi oldu. Askerlik görevini yaptık
tan sonra Ekim 1970-Haziran 1975 ta
rihleri arasında Erzurum Yüksek İslam 
Enstitüsü'nde tefsir öğretim üyeliği yap
tı. 1974 yılında Atatürk Üniversitesi is
lami İlimler Fakültesi'nde Tefsirde İsrd
iliyydt adlı teziyle doktorasını tamam
ladı. Haziran 1975'te İzmir Yüksek islam 
Enstitüsü tefsir öğretim üyeliğine nak
ledildL Bu enstitünün Dokuz Eylül Üni
versitesi içinde ilahiyat Fakültesi'ne dö
nüştürülmesinden sonra da ölümüne ka
dar bu görevini sürdürdü. 1982'de yar-
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dırncı doçent, 1986'da doçent oldu. Ça
lışkanlığı ve öğrencilerini yetiştirmedeki 

samimi gayretleri yanında ilmi araştır
maları ile de dikkati çeken Aydemir. ge
çirdiği bir kalp krizi sonunda 27 Şubat 
1991'de İzmir'de vefat etti. 

Eserleri. 1. Tefsirde İsrdiliyyat (Ankara 
1979, 1981. 1985). Eserde yaratılışa, geç
miş milletlere, peygamberlere, ahirete 
ve diğer çeşitli konulara dair haberler
deki İsrailiyat taranarak bir araya geti
rilmiş, bu tür haberlerin tefsirlere alın
masının mazur görülemeyeceği, tefsirin 
mutlaka sahih rivayetlerin ışığında ya
pılması gerektiği üzerinde durulmuş

tur. 2. Büyük Türk Bilgini Şeyhulislam 
Ebussuud Efendi ve Tefsirdeki Meto
du (Ankara, ts.) 3. Hz. Peygamber ve 
Sahabenin Dilinden Kur'an - ı Kerim'in 
Faziletleri (i zmir 1981 , 199 1 ). 4. Namaz
larda Peygamberimizin Okuduğu Su
reler ve Faziletleri (izm ir 1982). s. Ebus
suud Efendi (Ankara 1989). 

Diyanet Dergisi, Dokuz Eylül Üni
versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ne
sil ve İsliim Medeniyeti gibi süreli ya
yınlarda otuza yakın makalesi neşredi
len, ayrıca Türkiye Diyanet Vakh İsldm 
Ansiklopedisi'ne on üç madde yazmış 
olan Aydemir'in "Peygamberler Hakkın
daki Asılsız Rivayetler" ve "Mensuh Ayet
ler" adlarını taşıyan yayımlanmamış ça
lışmaları bulunmaktadır. 

[ii;] MusTAFA ÇETİN 
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AYDERÜS 
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Yemen, Hindistan, 
Endonezya ve Mısır' da 

önemli dini faaliyetlerde bulunan 

L 
Hadramut asıllı bir aile. 
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" Şiddetle yakalarqa ve kuwetle bas
tırma " manasma gelen ayderüs, arslana 
verilen isimlerden biridir. Bu özellik dik
kate alınarak manevi mertebesi yüksek 
olan bazı velflere de "AyderOs" denilmiş-


