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lümlerinde ayn, yaygın olarak bu anlam
da kullanılmaktadır. Mecelle'nin 159. 
maddesinde ayn, "Muayyen ve müşah
has olan şeydir" şeklinde tarif edilirken 
bu mana kastedilmiştir. Aynı maddede 
verilen örnekler, aynın bir çeşit mala 
mahsus bulunmadığını, canlı cansız, öl
çülen ve tartılan belirlenmiş mallar ile 
sayılıp ayrılmış para ve belirlenmiş tica
ri eşyayı da ifade ettiğini göstermekte
dir. z. Deyn* mukabili olan şey. Fıkıhta 
deyn de bir maldır: ancak hakiki değil 
hükmi maldır. Hakiki malın belirleyici 
özelliği, ihtiyaç halinde faydalanılmak 

üzere biriktirilmesi, yani fiilen muhafa
za altına alınmasıdır. Ayn işte bu özelli
ği taşıyan maldır, deyn ise ancak borçlu 
tarafından ödendikten, hak sahibinin 
eline geçtikten sonra biriktirilebilecek
tir. Bu sebeple hükmi maldır. biriktirme 
özelliğini fii l halinde değil kuwe halinde 
taşımaktadır. Fıkıh alimlerinin ayn-deyn 
ayırımı, diğer bazı hukuk sistemlerinde 
yer alan ayni hak ve şahsi hak (bk. HAK) 

ayırımı ile benzerlik arzetmektedir. An
cak yapılan araştırmalar arada önemli 
farkların bulunduğunu, deynin şümul 

bakımından şahsi haktan daha dar, ay
nın ise ayni haktan daha geniş olduğu
nu ortaya koymuştur. 3. Faydası bir ya
na malın kendisi, başka bir deyişle çıp
lak olarak mal. Bu anlamda daha çok 
rakabe* terimi kullanılmakla beraber 
ayn da bazı fıkıhçılar tarafından bu ma
nada ele alınmıştır. Hanbeli fakihi İbn 
Receb, el-Kava 'id adlı eserindemülkü 
taksim ederken "ayn ve menfaat mül
kü (mülkiyeti). menfaatsiz ayn mülkiye
ti, aynsız menfaat mülkiyeti, menfaat
siz intifa mülkiyeti" terimlerini kullan
mış ve burada ayna rakabe manası ver
miştir. 
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Iii HAYREDDiN KARAMAN 

A YN ALİ EFENDi 

XVII. yüzyıl Osmanlı müellifi 
ve defter-i hakani emini. 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek
tedir. Manisalı olduğu söylenen ve XVII. 
yüzyıl başlarında vefat ettiği tahmin edi
len Ali Efendi'nin tahsili, yetişmesi ve 
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ilk gör_evleri hakkındaki bilgiler de çok 
sınırlıdır. Eserlerinde verdiği bilgilerden, 
Divan-ı Hümayun katipleri zümresine da
hil olarak doğduğu şehirde yetiştiği, da
ha sonra divan katipliği. süvari muka
beleciliği, hazine katipliği, bir ara Mısır 
defterdarlığı ve nihayet defter- i hakani 
eminliği gibi görevlerde bulunduğu an
laşılmaktadır. 

Bugüne kadar "Ayn-ı, Ayni. Aynı, Ayn" 
okunacak şekilde yazılan lakabının ne
reden geldiği hususu açıklığa kavuŞtu
rulamamış olmakla birlikte, bunun muh
temelen divan katipliği sırasında katip
Iere verilmesi adet olan asıl ismini tem
sil eden rumuzdan kaynaklandığı söyle
nebilir. Dolayısıyla aynı dönemdeki Lam 
Ali Çelebi, Dal Mehmed Çelebi örnekle
rinde olduğu gibi isminin Ayn Ali şeklin
de okunınası daha doğru olmalıdır. 

Ayn Ali Afendi, Osmanlı toprak düze
ni, maliyesi ve kanunları hakkında, yaz
dığı iki eseriyle meşhur olmuştur. I. Ah
med zamanında hazine kethüdası iken 
Sadrazam Kuyucu Murad Paşa'nın emriy
le timar• ve zeamet* sistemine dair ka
nun ve uygulamaları toplamış ve 1607'
de Kavanin-i Al-i Osman der Hulasa-i 
Mezamin-i Defter-i Divan adlı eserini 
yazıp Murad Paşa'ya takdim etmiştir. 

Eser yedi bölüm (fasıl) ve bir sonuç 
(hatime) halinde düzenlenmiştir. Birinci 
bölümde has* ve salyane* ile idare edi
len otuz iki beyler beyilik ele alınmıştır. 
Has ile idare edilen yirmi üç beyler beyi
liğin adlarıyla her eyalerteki beyler be
yi hassının miktarı liste halinde düzen
lenmiş, beyler beyi haslarının toplamı 

19.216.578 akçe olarak verilmiştir. Da
ha sonra salyaneli olan dokuz beyler be
yiliğin isimleri ve özellikleri sıralanmış
tır. Bölümün sonunda beyler beyiliklerio 
kıdem ve gelir durumları hakkında kısa 
bir özet verilmiştir. 

İkinci ve üçüncü bölümlerde bu eya
letlerde bulunan sancakların tek tek 
isimleri, her sancağın geliri (hasılı). san
cak beyinin beslemek zorunda olduğu 
asker (cebelü) miktarı belirtilmekte, her 
eyaletin sonunda da toplam miktarlar 
verilmektedir. Has ile olan eyaletler içe
risinde salyaneli veya hükümet* tarzın
da idare edilen sancaklar tanıtılmakta
dır. Bu bölümün sonunda sancak beyiliği 
kanunu üzerinde durulmuş, sancak be
yilerin öncelik sırası, terfileri, saray hiz
metinden sonra sancağa çıkışları, boşa 

lan sancaklara yapılacak tayinlerle ilgili 
bazı esaslar belirtilmiştir. 

Dördüncü bölümde her beyler beyilik
te bulunan sancaklardaki zeamet ve ti
mar sayıları, bunların kaç birim (kılıç ) ol
duğu, tezkireli ve tezkiresiz timarlar, her 
eyalette zeamet ve tirnar sahiplerinin 
beslernesi gereken birim miktarları, özel
likle Rumeli ve Anadolu eyaletlerinde gö
rülen piyade, yaya ve müsellem * mik
tarı ve statüsü, onlara ait çiftiikierin du
rumu ve feshedilmiş tirnar ve zeamet
ler hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

Beşinci bölümde zeamet ve tirnar ta
birleri ele alınmıştır. Burada "kılıç zea
met" ve "icmalli zeamet" terimlerinin 
örneklerle açıklamaları, uygulamada ala
bileceği şekiller, özellikle eyaletlere ve 
sancaklara göre tezkireli ve tezkiresiz 
tirnar değerlerinin arzettiği farklılıkları 
Ayn Ali kendi defter eminliği sırasında
ki uygulamadan örnekler vererek açık
lamaktadır. 

Altıncı bölümde tirnar ve zeametin 
kimlere hangi usuller dairesinde verile
ceği. özellikle beyler beyi ve sancak be
yilerin tirnar tevcihindeki önemli rolleri 
ve sorumlulukları üzerinde durulmak
tadır. 

Yedinci bölümde tirnar ve zeamet sis
teminin bozulması konusu incelenmek
te, bozulma bilhassa iki noktaya bağlan
maktadır. Birincisi tirnar sahibi sipahi
lerin kendi sancağına ait askerle sefere 
gitmesi, başkasının hizmetinde olmama
sıdır. İkincisi ise askerin yoklamasının 
düzenli olarak yapılmamasıdır. Yoklama
ların düzensiz ve gevşek yapılmasının 

asker sayısının azalmasına sebep oldu
ğu, seferlerde on timara karşılık sadece 
bir kişinin sefere katıldığı, mahsul top
lama mevsiminde ise bir timara on ki
şinin sahip çıktığı belirtilmektedir. Ayn 
Ali Efendi defter eminliği sırasında vu
ku bulan seferlerin yoklamalarının dü
zenli yapıldığını ve yoklama defterlerinin 
ciltlenip defterhanede muhafaza edildi
ğini belirtmektedir. 

Sonuç kısımında ise devlet hizmetin
de bulunduğu yıllarda tirnar ve zeamet 
ahvali, çeşitli hizmet erbabının maaşları 
ve yoklamaları konusundaki çalışmala
rını özetlemektedir. 

Gerçekten Kavdnin-i Al-i Osman ken
di türünün ilk örneklerinden birisi, eğer 
niteliği ve geniş kapsamı dikkate alına
cak olursa belki de birincisi sayılabilir. 

Gerçi yöneticilerin isteği üzerine bu tür
den ancak daha kısa ve özet bilgiler ih
tiva eden küçük risalelerin daha önce 
de kaleme alındığı bilinmektedir (bu ko-



nuda Kanuni devrine ait TSMA, nr. D 8303 
ile D 10.057'deki belgeler örnek olarak ve
ri lebil ir, bk. Kavanfn-i Al-i Osman, Gi ri ş, 

s. 6-7). Ancak Ayn Ali'nin geniş bilgisi 
esere ayrı bir değer kazandırmaktadır. 

Ayn Ali Efendi yine Kuyucu Murad Pa
şa'nın emir ve teşvikiyle 1609'da ikinci 
eseri olan Risiile-i Vazffehôrô.n ve Me
rô.tib -i Bendegô.n - ı Al-i Osmô.n'ı kale
me almıştır. Kavô.nfn -i Al-i Osman'ın 
sonunda basılan (İstanbul 1280) eser dört 
bölüm (mertebe) ve bir sonuçtan oluş
maktadır. 

Eserin telif sebebi olarak devletten 
her ay vazife*, üç ayda bir mevacib* 
alanların miktarı ve kendilerine gün, ay 
ve sene itibariyle ödenen ücretierin özet 
halinde ve anlaşılır bir şekilde hazırlan 

masının emredilmesi gösterilmektedir. 
O tarihe kadar böyle bir eserin kaleme 
alınmadığı, kapıkulu zümresinin toplam 
miktarı ve kendilerine yapılan ödemele
rin tam olarak bilinmediği, bu işlerden 
sorumlu olanların da sadece kendilerine 
ait olan kısmı bildiği ve bütün bilgilerin 
topluca verilmediği belirtilmektedir. Bu 
eksiklik karşısında "emr-i alf''ye uyula
rak ve 1018 senesi Receb, Şaban , Rama
zan (Reşen) mevacibi kıstas alınarak dev
let hizmetindeki zümrelerin maaşlarının 
sıralandığı ve eserin birçok noksanları 
bulunmasının kaçınılmaz olduğu belirtil 
mektedir. 

Birinci bölümde piyade ve süvari as
keri üzerinde durulmuştur. Bu bölümün 
ilk kısmında yeniçeriler, zağarcılar. ace
mi oğlanları ve hassa bostancılarından 
oluşan 48.688 neferin; ikinci kısmında 
cebeci, topçu, top arabacısından oluşan 
7966 neferin; üçüncü kısmında sipahi, 
silahtar. ulüfeciyan-ı yemfn ve yesar, gu
reba-yi yemfn ve yesarı içine alan altı 

bölük halkını oluşturan 20.869 neferin 
ve toplam olarak 75.868 kişinin gün, üç 
ay ve bir yıl itibariyle ödeneklerinin dö
kümü verilmektedir. Bu zümreye yapı
lan yıllık ödeme ise 130.657.816 akçeye 
ulaşmaktadır. 

İkinci bölümde azeb reisieri ve Ter
sane-i Amire hizmetkarlarından oluşan 
2364 nefere ait ödenekierin dökümü ve
rilmiştir. 

Üçüncü bölümde İstanbul'da hizmet
te olan ve padişah ile birlikte sefere gi
den zümre incelenmiş ve bunlar da ye
di kısımda ele alınmıştır. Birinci kısımda 
Has Ahur halkı, büyük küçük odalarda
ki saraçlar ve şakirdlerden oluşan 4322 
kişi; ikinci kısımda Dergah-ı Aif ve Bab-ı 
Hümayun kapıcılarından oluşan 2342 ki-

şi: üçüncü kısımda Matbah-ı Amire ve 
Kilar halkını oluşturan 1129 kişi ; dör
düncü kısımda ehl-i hiref ve haderne-i 
ehl -i hirefi oluşturan 1266 kişi; beşinci 
kısımda hayme ve alem mehterleri ce
maati, haznedaran-ı bfrün. hassa mimar
ları , hassa müezzinleri ve şatıran-ı has
sa neferlerinden oluşan toplam 1234 ki
şi ; altıncı kısımda etıbba-yi hassa, mü
neccim şakirdleri, yahudi tabipler. Boğ
dan ve Eflak voyvodalarının kapı kethü
dalarından oluşan seksen kişi ; yedinci 
kısımda ise hassa çakırcıları , şahinciler 

ve atmacacılardan oluşan 592 kişi ol
mak üzere toplam 1 0.964 kişiye ait gün
lük 78.587, üç aylık 6.898.830 ve yıllık 
27.610.474 akçelik miktarın dökümü ve
rilmektedir. 

Dördüncü bölümde ağalar, müstah
demler ve mevacib-haran zümresi beş 
kısım halinde ele alınmıştır. Birinci kı

sımda rikab-ı hümayun ağalarını oluş
turan yeniçeri ağası, miralem, kapucu
başılar, büyük ve küçük mirahur, çaşni
girbaşı, altı bölük ağaları, çavuşbaşı ve 
üzengi ağalarından meydana gelen otuz 
iki ağanın maaşları; ikinci kısımda vezir
ler, ulema ve beyler beyi mahdumlarının 
ücretleri; üçüncü kısımda emekli ağa
lar, ehl -i hiref ağaları ve müteferrikala
rın ücretleri ; dördüncü kısımda Divan- i 
Hümayun, hazine-i amire ve ahkam-ı 
maliye katipleriyle hazine-i amire şa

kirdleri ve müşahere-haran zümresin
den oluşan toplam 218 kişinin ücretle
ri ; beşinci kısımda ise Harem-i Hüma
yun'daki Enderun ağaları ve gılmanı ile 
teberdarlardan oluşan 709 kişinin ma
aşları zikredilmekt edir. Bu bölümde top
lam 1981 kişi bulunmakta, kendilerine 
yıllık 18.070.680 akçe ödenmektedir. 

Bütün bu dört bölümdeki toplam kişi 
sayısı 91.202 olup bunlara günde 870.325, 
üç ayda 76.043.653 ve yılda 310.827.412 
akçe ödendiği belirtilmektedir. 

Eserin sonuç kısmında ise hazine-i ami
reden maaşlı ulemayı yani şeyhülislam 
(günde 750 akçe). Rumeli kazaskeri (gün
de 572). Anadolu kazaskeri (günde 563), 
kazasker emeklileri (günde 250), İstan
bul (günde 120), Mekke, Edirne, Bursa 
ve Medine kadılıklarından emekli olan
lar (günde ı 00' er akçe) ve diğer büyük 
kadılıklardan (mevleviyet) emekli olanla
rın (günde 80-90'ar akçe) aldıkları ücret
leri zikrettikten sonra Osmanlı Devle
ti 'nde ulemaya verilen değeri anlatmak
ta, hiçbir devlette ve hiçbir devirde ule
maya bu derece rağbet gösterilmediği
ni belirtmektedir. 

AYNA 

Ayn Ali 'nin gerek taşra teşkilatma ait 
olan birinci, gerekse merkez teşkilatma 
dair olan ikinci eserinin pratik maksat
larla el kitabı olarak hazırlandığ ı anla
şılmaktadır. Başta sadrazam olmak üze
re ülkenin idaresinden sorumlu olan yet
kililerin ihtiyaç halinde kolayca fayda
lanmak üzere bu nevi eseriere başvur
dukları da bilinmektedir. 

Ayn Ali'nin her iki risalesinin yurt için
de özellikle İstanbul'da ve yurt dışında 
birçok yazma nüsha ları bulunmaktadır 

(İstanbul'dakiler için bk. Özdemir. s. 9-13). 
Bunlar yöneticiler için çeşitli zamanlar
da istinsah edilmiş olup bazılarına istin
sah edildikleri dönemdeki önemli idari 
değişikliklerle ilgili ekleme ve çıkarma
lar yapılmıştır. Bu durum nüshalar ara
sındaki farklılıkların başlıca sebebini teş
kil etmektedir. 

Her iki risale de gerek Osmanlı döne
minde gerekse günümüzde tarihçiler ta
rafından sıkça kullanılan kaynak eserler 
niteliğindedir. Ancak tenkitli metinleri 
hazırlandıktan sonra her iki risaleden 
daha güvenilir şekilde faydalanma im
kanı doğacaktır. 
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Bugünkü Türkçe'de ayna telaffuzuyla 
kullanılan kelimenin aslı Farsça ayine ve
ya ayene olup ayen (ahen) "demir" keli
mesinden türetilmiştir. Arapça karşılığı 
mir'attır. İnsanlar önceleri ayna olarak 
durgun su yüzeylerine bakmışlardır. Bi
linen ilk ayna Cilalı Taş devrine aittir ve 
milattan önce VII. binyılda Çatalhöyük'te 
(Çumra ilçesi yakınında) kullanılmıştır. Vol
kanik cam denilen çok sert opsidyenden 
yapılmış olan bu aynanın o günün im-
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