
AYET 

45, 48, 49; el-MutaffifTn 83/ 10); "Öyle iken 
rabbınızın nimetlerinden hangisini ya
lanlarsınız?" mealindeki ayet ise otuz bir 
yerde (er-Rahman 55 / 13, 16, 18, 21, 23, 

25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 , 45, 47,49, 

51, 53, 55, 57, 59, 6 1, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77) geçmektedir. 
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r;ı YusuF ŞEVKi YAvuz 
!MJ ABDURRAHMAN ÇETİN 

AYETULIAH 
( .Jıl "tl ) 

İsnaaşeriyye Şiası'nın 
alim ve fakihleri için kullanılan 

bir unvan. 
_j 

Şia alim ve fakihlerinden birinin veya 
bir kısmının ilmi bakımdan diğerlerin
den daha üstün olduğu kanaatine varı

lırsa bunlara • ayetullahi' ı- uz ma" d enilir. 
Dini ve ilmi bakımdan fazilet ve kemal 
sahibi olduklarına inanılan bu kişiler hak
kında özellikle ayetullah unvanının ter
cih edilmesi, "ayet" kelimesinin Kur'an-ı 
Kerim'de Allah'ın alarnet ve işareti gibi 
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manalarda kullanılmasından ve bunla
rın ilahi hakikatierin tercümanı olarak 
kabul edilmelerinden ileri gelmektedir. 
Halkın şer'i ve dini vazifelerini arnelf ko
nularda yetki sahibi olan bu kimselerin 
sözlerine göre yerine getirmelerinden do
layı bunlara "merci -i taklfd " veya "müc
tehid-i mukalled" de denilmektedir. 

Şiiler'de ayetullah unvanı ilk defa Alla
me el-Hillf diye bilinen Hasan b. Yusuf 
b. Ali b. Mutahhar (ö 726/ 132 5) için kul
lanılmıştır. Nitekim el-Bdbü '1 -J:ıddi 'aşer 
ve Nehcü'l-müsterşidin adlı eserlerinin 
mukaddimesinde Alla me H illi' den bah
seden Cemaleddin Mikdad b. Abdullah 
Süyüri, onu "alemler içinde Allah'ın aye
ti" olarak vasıflandırmıştır. Söz konusu 
unvanın kullanılmasından önce Şfa'nın 

önde gelen bütün alimlerinin kendilerine 
has birer lakabı vardı. Mesela Kütüb-i 
Erbaa* olarak bilinen eserlerin müellifle
rinden EbO Ca'fer Muhammed b. Ya'kub 
ei-Küleyni (ö 329/94 1) "Sikatü' I-İslam ", 
İbn Babeveyh ei-Kummi (ö. 38 1/ 991) 

. "es-SadOk" ve EbO Ca'fer Muhammed 
b. Hasan et-Tüsf de (ö 460 / ı 067) "Şey

hu't-taife" unvanlarıyla anılmaktaydılar. 

Safeviler devrinde ulema için daha çok 
" şeyh, molla. mevlana. ahund" gibi umu
mi unvanlar. Kaçarlar devrinde ise "ale
mü'l-hüda. nizamü'l-ulema. şeriatmeda
ri, sadrü'l - efadıl " vb. unvanlar kullanıl
mıştır. Sünniler' in öteden beri imam 
Gazzali için kullandıkları "hüccetü'l- is
lam" tabiri, iran'da meşrutiyet devrin
den itibaren Şfa alimleri arasında da ge
çerli olmaya başladı. Bu devirde meşru
tiyet öncülerinden Seyyid Abdullah Bih
behanf ve Seyyid Muhammed Tabata
Mfnin hüccetü'I-İslam unvanı ile anıldı
ğı, bazan da ikisine birden "hücceteyn" 
denildiği görülmektedir. Bu sırada Şia 

arasında daha önce kullanılan ayetullah 
unvanı giderek yerleşmeye ve adı geçen 
iki alim "ayeteyn" diye de anılmaya baş
ladı. Yine Necef'te ikamet eden ve meş
rutiyeti destekleyen Mirza Halil Tahra
nf. Kazım Horasanf ve Abdullah Mazen
derani adlı müctehidlerin de ayetullah 
lakabını aldıkları bilinmektedir. Bu de
virden itibaren din alimleri ve mezhep 
fakihleri hakkında "ayat-ı izam ve hu
cec-i İslam" tabiri de yerleşti. 

Hac Şeyh Abdülkerim Hairi Yezdf (ö 

1355/ 1937) vasıtasıyla Kum şehri ilim 
çevresinin yeni bir şekil ve gelişme ka
zanması üzerine ayetullah unvanı civar
daki fakih ve müctehidler için de kulla
nılmıştır. Bunlar arasında, merci-i tak
lfd olan ve mensuplarının arnelf görevle-

rinde rehberlik edenlere de ayetullahi 'l 
uzma denilir. Necefte Aga Hac Seyyid 
Ebü'I-Hasan İsfahanf iö. 1946) ve Kum 'da 
Aga Hac Aga Hüseyin BurOcirdf (ö 19611 

en önemli ayetullahi'l- uz ma id iler. Bu 
unvanla anılan lar arasında en meşhur 

sima olan Rühullah Humeyni, 1979 İ ra n 
islam inkılabında n sonra "imam" unva
nıyla da anılmıştır. 
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AYETÜ'I-KÜRSİ 
( ......... _}ll "tl ) 

Bakara sılresinin 
tevhid akldesini anlatan 

255. ayetinin adı . 
_j 

Adını, ayetin içinde geçen ve "taht, hü
kümranlık. ilim, kudret" gibi manalara 
gelen kürsi'' kelimesinden almıştır. Na
zillili Muhammed Hakkı. Ayetü'l-kürsr
nin fazileti hakkında doksan beş hadis 
ve ayrıca bu ayet için doksan üç isim 
tesbit ettiğini kaydettikten sonra ken
disinin önem verdiği bazı deliliere daya
narak ayetin kırk kadar adını zikretmek
tedir (b k fjazfnetü'l·esrar, s. 125- I 38) Ge
nellikle bu isimler ya Ayetü'l-kürsf'nin 
fazileti (a'zamü' l-ayat, seyyidetü ayi'l-I<ur
an, efdalü ayi'l -l<ur'an. eşrefü ayi'l- l<ur 'an) 
veya konusu (ayetü s ıfati llah, ayetü 't-tev
hfd) yahut da okunduğu takdirde sağla
yacağı faydalar (el - ayetü' l - hafıza, el-aye
tü 'd-dafia) göz önünde bulundurularak 
düşünülmüş ve düzenlenmiştir. 

Tamamı on cümleden ibaret olan Aye
tü'l-kürsfde Allah Teaıa·nın birliğ i. O'nun 
hay {daima diri) ve kayyüm (zatı ile kaim) 
olduğu, uyuk.lama ve dalgınlık gibi be
şerf sıfatiardan münezzeh olup kainatı 

kendi tasarrufunda bulundurduğu , O'nun 
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liJ MusTAFA ÇETİN 

AYlN 

(bk. AYN). 
_j 

Kami l Akdik 'in Ayetü'l-kürsT'yi ihtiva eden sülüs levh ası 1 
{Esat Fuat Tugay koleksiyonu) 

AYlNTAB 

(bk. GAZİANTEP). 

izni olmadan kimsenin şefaat edeme
yeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattı
ğı, kudretinin arz ve semaları kapladığı 
ve zatının çok yüce olduğu bildirilerek 
tevhid inancının esasları açık bir şekilde 
ifade edilmiştir. 

Ayetü'l-kürsi'nin fazileti hakkındaki ba
zı hadislerde Hz. Peygamber Kur'an'da 
en büyükayetin Ayetü'l-kürsi olduğunu 
(Müslim, "Müsafirin", 258; Ebü Davüd, 
"Salat", 352. "Hurılf", !), yatağına girer
ken onu okuyan kimseyi Allah'ın koru
yacağını ve şeytanın ona yaklaşamaya
cağını (Buhari, "Vekalet", l 0), bu ayetin 
içinde Allah'ın en yüce isminin bulundu
ğunu (Müsned, V!, 461) ve Kur'an ayetle
rinin efendisi olduğunu (Tirmizi, "Feza'i
lü 'l-Kur'fuı", 2) haber vermiştir. Rivayet 
tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de 
Ayetü'l-kürsf'yi okuyana Allah'ın hemen 
bir melek göndereceği, ertesi güne ka
dar bu meleğin onun iyiliklerini yazaca
ğı ve kötülüklerini sileceği, farz namaz
ların arkasından onu okuyanın da öldü
ğü zaman cennete gireceği ifade edil
miştir. Bu hadislerde işaret edilen fazi
leti sebebiyledir ki Ayetü'l-kürsi namaz
ların sonunda genellikle okunan bir ayet
tir. Aynı inançla namaz dışında da sık 

sık okunan ayetler arasında yer alır. 

Ayetü'l-kürsi hakkında daha çok "Tef
siru ayeti'l-kürsf" adıyla yazılmış müsta
kil tefsir risaleleri de vardır (mesela bk. 
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A YINTABİ, Mehmed Münih 

(ö. 1823) 

Osmanlı alimi, 
kadı, edip ve şair. 

_j 

_j 

Münib mahlası ve "hoca" unvanıyla 

meşhur olan Ayıntabi, babası Mehmed 
Efendi debbağlık yaptığı için memleke
tinde "debbağzacte " diye tanınmıştır. İlk 
tahsilini Gaziantep 'te yaptı. Hal tercü
mesine ait sıhhatli bilgiler ihtiva eden 
icazetnamesinden anlaşıldığına göre Ebü 
Bekir el-Çarpini, Antep Kale Camii ima
mı Mustafa Efendi, Halil el-Pusdalf, İb
nü'l-Gazzal Hasan es-Siyahi ve Haki Ab
durrahman Efendi'den İslami ilimler. 
edebiyat ve riyaziyyat okudu. 1768' de 
İstanbul'a giderek orada birçok hocadan 
ders okudu. Beyzavi tefsirine yazdığı ha
şiye ile tanınan İsmail Konevi'nin ders
lerine devam ederek ondan icazet aldı. 
Ardından memuriyet hayatına başladı. 

1775 yılında müderris oldu. Şeyhülislam 
Ebü İshakzade Ataullah Mehmed Efen
di 'ye de hocalık yapan Ayıntabi, daha 
sonra Saray-ı Hümayun hacası (şeyhü'l
muallimln) oldu. ı. Abdülhamid devrinde 
1783'te huzur derslerinde mukarrir* 
olarak görev aldı. 1794 'te Kudüs-i şerif 
payesiyle İzmir kadılığına getirildi. Ar
dından Bilad-ı Hamse payesi, 1799 yılın
da Mekke payesi, 1804'te İstanbul pa
yesine nail oldu. Evkafü'l-Haremeyni'ş
şerifeyn müfettişliği de yapan Ayıntabi, 

AYINTABT, Mehmed Münlb 

Ayıntabi'nin Teysfrü'l-mesfr adlı eserinin ilk sayfası 

(Slileymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 382) 

1807 yılında Meclis-i Mükaleme memu
ru ve aynı yıl içinde Anadolu kazaskeri 
oldu. lll. Selim'in tahttan indirilmesi ola
yında müsamahakar davrandığı ileri sü
rülerek 1808'de Şeyhülislam Ataullah 
Efendi ile birlikte İstanbul· dan uzaklaş
tırıldı. Daha sonra Ankara 'ya ( 1809) ve 
oradan da Antep' e sürgüne gönderilmiş
ken Güzelhisar'da (Aydın) oturmasına 

izin verildi. 20 Şewal 1238 (30 Haziran 
1823) tar ihinde seksen yaşlarında vefat 
etti ve Aydın Cami-i Atik Kabristanı'nda 
Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa ile Şeyhü
lislam Ataullah Efendi 'nin kabirieri önü
ne defnedildi. 

İslami ilimlerde geniş vukuf sahibi 
olan Ayıntabi eserlerini Türkçe ve Arap
ça kaleme almıştır. Şiirleri daha çok ta
rih manzumelerinden ibarettir. 

Eserleri. 1. Terceme-i Şerhu's-Siye
ri'l-kebfr. Ebü Hanife'nin talebesi Mu
hammed eş-Şeybanf'nin es-Siyerü'l-ke
bfr adlı devletler hukukuna dair meşhur 
eserine SerahsT'nin yaptığı şerhin Türk
çe tercümesidir. Arapça aslından (Hay-
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