AYNE'I-YAKTN
kında

bilgi sahibi olmak gibi. Beyzavf ve
Ebüssuüd gibi müfessirler de ayne'l-yakini en kesin bilgi mertebesi kabul ederler (Envarü 't-tenzfl, IV, 691; Te{sfr, IX, 196).
Süffler ayne'l-yakin teriminin, yukarı
da ifade edilen ve objektif bilgileri içeren manasma ilgisiz kalarak bu terimi
keşf ve ilhamla meydana gelen tasavvuff yahut sübjektif bilgi ve vahiy yoluyla elde edilen bilgi anlamında kullanmışlar; böylece itme'I-yakini peygamberler ile keşf ve ithama mazhar olmuş velflere inhisar ettirmişlerdir. Hücvfrf. süfflerin ayne'l-yakinden ölüm hakkındaki
bilgileri kastettiklerini belirtir. Ona göre ayne'l-yakin, ölüme hazırlanmış olan
ariflerin üns sayesinde kazandıkları özel
bir makam olup yakinf makamların ikincisini teşkil eder (Keşfü'l-mahcab: Hakikat Bilgisi, s. 533)
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cesini değiştirdiği için bu güne "yevmü
Ayneyn ", bu yıla da "amü Ayneyn" (Buharf. "Megazi", 23) denilmiştir (daha gen i ş bilgi için bk. UHUD GAZVESI). Ayrıca
Bahreyn'de Ayneyn adını taşıyan bir akarsu, Yemen'de de bir dağ bulunduğu kaynaklarda zikredilmektedir.
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Dürrü 'n -nizam adlı eserindeki bir kaAntepli Dikeçzade Hasan Çelebi'nin oğlu olduğu anlaşılan şair. Nazmü'lcevahir'inde 1180 ( 1766) yılında Ayın
tab'da (Gaziantep) doğduğunu bildirmektediL Yine burada, yirmi yaşlarında okumaya ilgi duyduğunu, şiire dair bilgileri
öğrendikten sonra 1790'da İstanbul'a
gidip şairler arasında kendisini gösterdiğini ifade etmektedir. Esad Efendi Bağ
çe-i Safa-enduz'da onun memleketinde kunduracı çıraklığı yaptığını söyler.
Şeyhülislam Arif Hikmet, Ayıntab'daki
ayaklanmalardan korkarak 1783'te Maraş'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)
yırtan

AYNEYN
(~)

L

Hz. Peygamber'in Uhud Savaşı'nda
okçulan yerleştirdiği tepe.
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bulunan iki su kayna(ayn) aldığı tahmin edilen Ayneyn
tepesi, Medine'nin S km. kuzeyinde Uhud
dağına çok yakın bir mevkide bulunmakta ve aralarında Kanat vadisi yer almaktadır. Uhud Savaşı'nda (625) Hz. Peygamber 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'rrumat" (okçular tepesi) diye de anılır. Hz.
Peygamber'in kesin emrine rağmen okçuların burayı terketmesi savaşın netiAdını, eteğinde

ğından

270

Ayni'nin İstanbul'a geldikten sonra
1791 'de Sultan Ahmed Medresesi'ne devam 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 dersleri gördüğü anlaşılmaktadır. Yine Arif
·Hikmet, onun Dürrizade Mehmed Arif
Efendi 'nin ikinci defa şeyhülislam oluşu
na düşürdüğü tarih dolayısıyla mülazemet*e nail olduğunu ifade eder. Nitekim
Dürrü 'n -nizam 'da da yedi yıll ık medrese tahsilinden sonra 1210'da (1795) evlenip aynı yıl mülazım olduğu, üç yıl sonra 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 oynadığını gösterir. Nitekim bir çocuğunun
doğumu münasebetiyle IL Mahmud 'a
sunduğu kaside dolayısıyla padişah tarafından mücevher nişanla taltif edilerek "m ümeyyizü'ş-şuara" tayin edilmiş
tir ( 125 ı 1 I 835) Hicrf 1252 yı lını tebrik
maksadıyla yazdığı tarih şiiri de mükafatlandırılmıştır.

Ayni' nin ilk görevi Rumeli KazaskerliDairesi '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 görevlendirildi (Fatin, s. 309) S. N. Ergun, Esad
Efendi ' nin Ayni hakkında Tezkire 'sinde
yer alan kasıtlı ve küçük düşürücü ifadelerini nakletmişse de bu itharniara
katılmadığı anlaşılmaktadır; hatta Esad
Efendi'nin şairin Saidname'sine yazdı
ğı takrizde onu takdir ettiğini belirtmektedir (bk. Türk Şairleri, ll, 602 -607). Yine
S. N. Ergun, Ayni ile Sürürf'nin birbirlerine çirkin hicviyeler yazdıklarını da kaydetmektedir. Ancak Hezeliyyiit-ı Sürurf'de (s I 38- I 52) görülen bu hicviyelere Ayni'nin verdiği karşılıklar elimizde
yoktur.
Ayni İstanbul'da ölmüş ve Galata Mevlevlhanesi'ne gömülmüştür. Bazı kaynaklar biraz da bu sebeple onun Mevlevf olduğunu kaydederlerse de bizzat kendisi Dürrü'n-nizam'ında Celvetf, Nazmü'1-cevahir'inde ise Nakşf olduğunu
açıkça bildirmektedir. Anlaşıldığına göre önce Bursa· da İsmail Hakkı Bursevf'nin halifelerinden Hikmetlzade'ye intisap ederek Celvetf, daha sonra ise Nakği

şf olmuştur.

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

değer

AYNI, Bedreddin
dukça çözük, ihmalci bir üsiOp ve ilhamla birleştirmiş, kaside ve tarih manzumelerinde devrindeki yeniliklerin yankı
ları önemli yer tutan bir şairdir. Matbu
divanında da yer alan işretname veya
sohbetname denilebilecek bir mesnevisinde, bizde Batı sazlarından ilk defa
bahseden bölümlerle kıyafet değişikli
ğini söz konusu ederek bunun en çarpı
cı görünümü olan fes hakkındaki hicviyeleri, bu tür özellikler taşıyan eserleri
arasındadır. Türk edebiyatında manzum
tarih düşürmede SürOrT' den sonra en
başarılı şair kabul edilen Ayni'nin divanının yarısına yakın kısmı tarih manzumelerine ayrılmıştır. Ayrıca başta Tarih-i
Ata olmak üzere LuttT ve Cevdet Paşa
tarihlerinde de onun çeşitli vesilelerle
düşürdüğü birçok tarih bulunmaktadır.
Nef'T ve NabT'den de etkilenen Ayni'nin
diğer şiirleri tarih manzumeleri kadar
başarılı değildir. Bunlardan başka XVIII
ve XIX. yüzyıl şairlerinden Nedim. Sami,
Selam Tahir. Bağdatlı Esad, Vak'anüvis
Pertev. Fıtnat Hanım, Halet Efendi ve izzet Molla'ya nazfreleri vardır. izzet Molla
onu çok takdir etmiş, hatta onunla müş
terek gazeller söylemiştir .
Eserleri. 1. Divan. Oldukça hacimli olan
Ayni
adıyla basılmıştır (istanbul 1258). Müzehhep bir yazma nüshası ise Süleymaniye
Kütüphanesi· nde bulunmaktadır (Hüsrev Paşa, nr. 577). Divanın baş tarafında
mesnevi şeklinde yazılmış olan iki manzume dikkat çekicidir. Bunlardan biri içki ve işret meclisi üzerine, öbürü de
Arap, Fars ve Osmanlı şairleri hakkın
dadır. lll. Selim'in katli dolayısıyla tercii bend şeklinde yazdığı mersiye, dönemine göre bu nevin başarılı örneklerinden
divanı Divan-ı BelCıgat-unvan-ı

sayılır. Başta lll. Selim ve ll. Mahmud
olmak üzere devrin diğer ileri gelenlerine yazdığı kasideler. Fevziye Abdullah'ın
ileri sürdüğü gibi onun dalkavukluğunu
göstermez. Divanda Farsça şiirleri de vardır. 2. Sakiname. Divanıyla birlikte bası
lan ve içinde yer yer değişik nazım şekil
leri kullanılmakla beraber aruzun "mefaflün mefailün feOlün" kalıbıyla yazılmış
olan 1SOO beyitlik bir mesnevidir. Eserin başında devrin tanınmış bazı şairle
rinin takrizleri vardır. 3. Dürrü'n-nizam.
Nazmü'l-cevahir'in ilk şeklidir. Eserin
adı, yazılı ş tarihi olan 1226'yı ( 1811) göstermektedir. Esas sözlük kısmı "failatün
failatün failatün failün" vezniyle yazılmış
mesnevi tarzındaki bu lugat, yirmisi kitabın tertibi ni anlatan "1 00 iltizamat"
üzere yazılmıştır. 1300 beyit olan eserde
Arapça, Farsça ve Türkçe 10.000 kadar
kelime mevcuttur. Her kıtanın ilk beytinde esrna-i hüsnadan biri ve bir peygamber adı zikredilir. Eser her biri yirmi sayfalık beş cüzden meydana gelir.
İlk defa Ö. Asım Aksoy tarafından bulunarak ilim alemine tanıtılmış olan eserin bir nüshası istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (TY, nr. 5493). 4. Nazmü'l-cevdhir. Ayni'nin 1820'de tamamladığı bu eser de mesnevi tarzında ve
aruzun "failatün fa ilatün failatün failün"
kalıbıyla yazılmış 1300 beyitlik manzum
bir sözlüktür. Her mısrada Arapça, Farsça ve Türkçe eş anlamlı kelimelerin sı
ralandığı bu lugat iki defa basılmıştır
(İstanbul 1241, 1250) s. Nusretname. AynT' nin yeniçeriliğin kaldırılmasıyla ilgili
olarak mesnevi şeklinde ve aruzun "failatün failatün failün" kalıbıyla kaleme
aldığı bir eserdir. Arif Hikmet bu eserin
1000 beyit olduğunu kaydetmişse de S.
N. Ergun'un bildirdiğine göre Millet Kütüphanesi'nde (Ali Em iri, nr 1331) bulunan bir nüsha 431 beyittir. istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde .de bir nüshası vardır (TY, nr. 61 25)
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Ebu Muhammed (Ebü's-Sena)
Bedrüdd!n Mahmud b. Ahmed
b. Musa b. Ahmed el-Ayni
(ö 855/1451)
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Türk asıllı Hanefi fakihi,
tarihçi, hadis ve dil alimi.
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Ayni'nin büyük dedesi Ahmed XIV. yüzAnkara 'dan göçerek Halep'e yerleşmiş, babası orada doğmuş
tur. Ayni ise ailesinin daha sonra yerleş
tiği Ayıntab'da (Gaziantep) 17 (veya 26)
Ramazan 762 (21 Temmuz 1361) tarihinde doğdu. Bir ulema ailesine mensup
olan Aynf ilk tahsilini memleketinde yaptı. Ayıntab kadısı olan babasından fıkıh
okudu ve bir süre onun yerine kadılık
yaptı. 1382'de babasının vefatından sonra Ayıntab'dan ayrılarak Besni. Kahta ve
Malatya'da tahsiline devam etti. Halep'te Cemal el-Malatf ve Kudüs'te Ala esSiramf'den ders aldı. Daha sonra da bu
hocasıyla birlikte Kahire'ye gitti ve hocası tarafından Berkuk.ıyye Tekkesi ·ne
yerleştirildi. Sframi' nin vefatma kadar
bu tekkede kalan ve bazı görevleri yürüten Ayni'nin bu münasebetle tasavvufla olan ilgisinden söz edilir. Kahire'de Siraceddin el-Bulklnf, Zeynüddin elIrak[, NOreddin el-Heysemi ve Ebü'l-Feth
el-Askalanf gibi devrin önde gelen alimleri başta olmak üzere birçok hocadan
ders aldı.
yılın başlarında

Daha sonra Kahire'ye yerleşen Aynf,
ilmi sahada adını duyurmaya başladı ve
yöneticiler nezdinde itibar kazanarak
muhtelif resmi görevlere getirildi. İlk
olarak 801 (1398-99) yılında el-Melikü'zZahir Berkuk tarafından tarihçi Makrizi'nin yerine Kahire muhtesib ''liğine tayin edildi. Bu görevinden birkaç defa alı
nan ve tekrar tayin edilen Ayni 803'te
(1400 -1401) ei-Melikü'n-Nasır Ferec tarafından daha çok Memlük sultanları
nın kurmuş olduğu vakıfların idaresiyle
görevli bir kurum olan nazirü'l-ahbaslığa
(evkaf naz1rlığı) getirildi. Bu arada MahmOdiyye Medresesi'nde fıkıh akutmaya
başladı. Sultan ei-Melikü'l-Müeyyed tahta geçtiğinde (1412) gözden düşerek evkaf nazırlığından alındı ise de bir süre
sonra tekrar bu göreve getirildi. 1416
yılında yine muhtesibliğe tayin edildi. elMelikü'I-Müeyyed ile Kudüs Seteri'ne
katılan ve onun nezdindeki mevkiini daha da güçlendiren Ayni, sultan tarafın
dan 1420'de Konya'ya Karamanoğlu Ali
Bey'e elçi olarak gönderildi. Ayni'nin Mü27~

