
AYNE'I-YAKTN 

kında bilgi sahibi olmak gibi. Beyzavf ve 
Ebüssuüd gibi müfessirler de ayne'l-ya
kini en kesin bilgi mertebesi kabul eder
ler (Envarü 't-tenzfl, IV, 691; Te{sfr, IX, 196). 

Süffler ayne'l-yakin teriminin, yukarı
da ifade edilen ve objektif bilgileri içe
ren manasma ilgisiz kalarak bu terimi 
keşf ve ilhamla meydana gelen tasav
vuff yahut sübjektif bilgi ve vahiy yoluy
la elde edilen bilgi anlamında kullan
mışlar; böylece itme'I-yakini peygamber
ler ile keşf ve ithama mazhar olmuş ve
lflere inhisar ettirmişlerdir. Hücvfrf. sü
fflerin ayne'l-yakinden ölüm hakkındaki 
bilgileri kastettiklerini belirtir. Ona gö
re ayne'l-yakin, ölüme hazırlanmış olan 
ariflerin üns sayesinde kazandıkları özel 
bir makam olup yakinf makamların ikin
cisini teşkil eder (Keşfü'l-mahcab: Haki

kat Bilgisi, s. 533) 
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Hz. Peygamber'in Uhud Savaşı'nda 
okçulan yerleştirdiği tepe. 

_j 

Adını, eteğinde bulunan iki su kayna
ğından (ayn) aldığı tahmin edilen Ayneyn 
tepesi, Medine'nin S km. kuzeyinde Uhud 
dağına çok yakın bir mevkide bulunmak
ta ve aralarında Kanat vadisi yer almak
tadır. Uhud Savaşı'nda (625) Hz. Peygam
ber sol tarafına aldığı bu tepeye, düş
man kuwetlerinin arkadan saldırmala
rını ve Medine'ye girmelerini önlemek 
için Abdullah b. Cübeyr kumandasında 
elli kişilik bir okçu birliği yerleştirmişti. 
Bundan dolayı kaynaklarda "Cebelü'r
rumat" (okçular tepesi) diye de anılır. Hz. 
Peygamber'in kesin emrine rağmen ok
çuların burayı terketmesi savaşın neti-
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cesini değiştirdiği için bu güne "yevmü 
Ayneyn", bu yıla da "amü Ayneyn" (Bu
harf. "Megazi", 23) denilmiştir (daha ge
ni ş bilgi için bk. UHUD GAZVESI). Ayrıca 

Bahreyn'de Ayneyn adını taşıyan bir akar
su, Yemen'de de bir dağ bulunduğu kay
naklarda zikredilmektedir. 
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AYNİ, Ayıntablı 

Ayıntabiı Seyyid Hasan 
(1 766- 1837) 

Manzum lugatı ve 
tarih düşürmesiyle meşhur olan 

divan şairi. 
_j 

Dürrü 'n-nizam adlı eserindeki bir ka
yırtan Antepli Dikeçzade Hasan Çelebi'
nin oğlu olduğu anlaşılan şair. Nazmü'l
cevahir'inde 1180 ( 1766) yılında Ayın

tab'da (Gaziantep) doğduğunu bildirmek
tediL Yine burada, yirmi yaşlarında oku
maya ilgi duyduğunu, şiire dair bilgileri 
öğrendikten sonra 1790'da İstanbul'a 
gidip şairler arasında kendisini gösterdi
ğini ifade etmektedir. Esad Efendi Bağ
çe-i Safa-enduz'da onun memleketin
de kunduracı çıraklığı yaptığını söyler. 
Şeyhülislam Arif Hikmet, Ayıntab'daki 
ayaklanmalardan korkarak 1783'te Ma
raş'a geçtiğini, burada dört yıl kaldığını, 
ayrıca Elbistan ve Darende'de ikişer yıl 
ikamet ettiğini kaydeder. Ancak Fevziye 
Abdullah Tansel Ayni'nin Darende'deki 
ikametini bir yıl olarak göstermektedir 
(İA, ll, 73-74) 

Ayni'nin İstanbul'a geldikten sonra 
1791 'de Sultan Ahmed Medresesi'ne de
vam ettiği, Galata Mevlevfhanesi'nin ta-

miri münasebetiyle yazdığı tarih kıtasın ı 

nakleden Cevdet Paşa'dan öğrenilmek
tedir. Arif Hikmet'in verdiği bilgilerden. 
Ayni'nin burada mantık ve riyaziye ders
leri gördüğü anlaşılmaktadır. Yine Arif 

·Hikmet, onun Dürrizade Mehmed Arif 
Efendi 'nin ikinci defa şeyhülislam oluşu
na düşürdüğü tarih dolayısıyla mülaze
met*e nail olduğunu ifade eder. Nitekim 
Dürrü 'n -nizam 'da da yedi yıllık medre
se tahsilinden sonra 1210'da (1795) ev
lenip aynı yıl mülazım olduğu, üç yıl son
ra ise kadılığa geçtiği ve on beş yıl kad ı 

olarak hizmet ettiği kayıtlıdır. Saraya ve 
devlet ricaline sunduğu şiirler Ayni'nin 
ikbalinde şairliğinin önemli bir rol oyna
dığını gösterir. Nitekim bir çocuğunun 
doğumu münasebetiyle IL Mahmud 'a 
sunduğu kaside dolayısıyla padişah ta
rafından mücevher nişanla taltif edile
rek "mümeyyizü'ş-şuara" tayin edilmiş
tir ( 125 ı 1 I 835) Hicrf 1252 yı lını tebrik 
maksadıyla yazdığı tarih şiiri de müka
fatlandırılmıştır. 

Ayni' nin ilk görevi Rumeli Kazaskerli
ği Dairesi 'ndedir. Kısa bir süre Matbaa-i 
Amire musahhihliğinde de bulunduktan 
sonra Tayyar ve Ramiz paşaların hafız-ı 
kütüb • lük hizmetlerine girmiştir. Son 
olarak 1831 ·de Babıali ·deki memurlara 
Arapça ve Farsça okutmakla görevlen
dirildi (Fatin, s. 309) S. N. Ergun, Esad 
Efendi 'nin Ayni hakkında Tezkire 'sinde 
yer alan kasıtlı ve küçük düşürücü ifa
delerini nakletmişse de bu itharniara 
katılmadığı anlaşılmaktadır; hatta Esad 
Efendi'nin şairin Saidname'sine yazdı
ğı takrizde onu takdir ettiğini belirtmek
tedir (bk. Türk Şairleri, ll, 602-607). Yine 
S. N. Ergun, Ayni ile Sürürf'nin birbirle
rine çirkin hicviyeler yazdıklarını da kay
detmektedir. Ancak Hezeliyyiit-ı Süru
rf'de (s I 38- I 52) görülen bu hicviyele
re Ayni'nin verdiği karşılıklar elimizde 
yoktur. 

Ayni İstanbul'da ölmüş ve Galata Mev
levlhanesi'ne gömülmüştür. Bazı kaynak
lar biraz da bu sebeple onun Mevlevf ol
duğunu kaydederlerse de bizzat kendi
si Dürrü'n-nizam'ında Celvetf, Naz
mü'1-cevahir'inde ise Nakşf olduğunu 
açıkça bildirmektedir. Anlaşıldığına gö
re önce Bursa· da İsmail Hakkı Bursevf'
nin halifelerinden Hikmetlzade'ye inti
sap ederek Celvetf, daha sonra ise Nak
şf olmuştur. 

Devrin divan şairleri arasında dikkate 
değer bir şahsiyet olan Ayni, A. H. Tan~ 
pınar' ın belirttiği gibi, bariz bir Şeyh Ga
lib tesirini asrındaki şiir modalarıyla ol-


