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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AYNİ, Bedreddin

( ~\ .:n..U~..ı.;)

Ebu Muhammed (Ebü's-Sena)
Bedrüdd!n Mahmud b. Ahmed
b. Musa b. Ahmed el-Ayni
(ö 855/1451)

L

Türk asıllı Hanefi fakihi,
tarihçi, hadis ve dil alimi.

_j

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~

AYNI, Bedreddin
eyyediyye Medresesi'nde hadis hocalığı
na başlaması da bu hükümdar zamanın
dadır. 1421 yılında tahta geçen ve kendisine son derece hürmet gösteren eiMelikü'z-Zahir Tatar'dan sonra ei-Melikü'I-Eşref Barsbay ' ın da teveccühünü
kazanarak 829'da (1425-26) Kahire'de
Hanefi başkadısı oldu. 1429 yılında azledilip yeniden muhtesibliğe tayin edildi. İki yıl sonra eski görevleri uhdesinde bulunmakla birlikte tekrar başkadı
lığa getirildi. Böylece evkaf nazırlığı,
muhtesiplik ve başkadılık görevlerinin
bir arada ilk defa onun tarafından yürütüldüğü kaynaklarda zikredilir. 143S'te
Barsbay'ın Amid seferine de katılan Ayni, bir süre sonra muhtesiblik vazifesinden alındı. 1438'de Barsbay vefat edince başkadılıktan da alınan ve uhdesinde yalnız evkaf nazırlığıyla müderrislik
görevi kalan Ayni bu tarihten sonra evine çekilerek eser yazmakla meşgul oldu.
Ardından tekrar muhtesib tayin edildi.
1449 yılında ei-Melikü'z-Zahir Çakmak
tarafından bütün görevlerinden alındı.
Bu yüzden geçim sıkıntısına düşen ve
emlakiyle kitaplarını satarak geçimini
sağlamak zorunda kalan Ayni, 4 Zilhicce 8SS (28 Aralık 1451) tarihinde vefat
etti ve kendi kurduğu Medresetü'I-Ayniyye'ye defnedildi.
Ayni'nin, sultanların teveccühünü kazanarak idari sahada aktif bir rol aynamasında Türkçe bilmesinin büyük tesiri
olmuştur. Nitekim o, ei-Melikü'z-Zahir
Tatar için Hanefi fakihi Kudüri'nin elMu.l]taşar adlı eserini Türkçe'ye tercüme ettiği gibi, Arapça yazmış olduğu ta- .
ri hi Sultan Barsbay' a okur ve Türkçe
açıklamasını yapardı. Talebesi İbn Tağ
riberdf ve kendisinden çok taydalanmış
olan tarihçi Sehavi'nin belirttiğine göre
Ayni' nin özellikle fıkıh , usul, tarih, hadis
ve lugat ilimlerinde derin bir vukufu vardı. İdari hayata olduğu kadar devrinin
ilmi ve fikri hayatına da aktif bir şekil
de katılmış bulunan Ayni' nin, çağdaşı iki
büyük alim Makrizi ve İbn Hacer ei-Askalani ile dostça olmayan bazı münasebetleri olmuştur. Makrizi'nin yerine muhtesiblik makamına getirilişi, kendisinin
Türk, İbn Hacer'in ise Arap oluşu ve Şa- .
J:ıfJ:ı-i Bu.l]arf'ye yaptıkları şerhler münasebetiyle aralarında geçen tartışmalar
bu ihtilafların kaynağını teşkil etmiştir.
Eserleri. Oldukça karışık ve yoğun faaliyetlerle dolu bir hayat süren ve ömrünün büyük bir kısmını devlet hizmetlerinde geçiren Ayni, çeşitli konularda birçok eser xazmıştır. Türkçe birkaç kitabı
dışında hepsi Arapça olan eserlerinin
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başlıcaları şunlardır: 1. 'i]fdü'l-cüman •

~iişıdü'n-naf:ıviyye

ff tarf.l]i ehli'z-zaman. Ayni, yirmi cildi
bulan bu umumi tarihi daha sonra kardeşi Şehabeddin Ahmed'le birlikte sekiz ciltte ihtisar etmiştir. 'j~dü'l-cüman,
Ayni'nin lakabına nisbette Tarf.l]u1-Bedrf, bu ihtisar da kardeşine nisbette Tarf.l]u "ş-Şihôbf adıyla tanınmıştır. Ayni bu
büyük eserini üç cilt halinde bir kere daha kısaltarak buna da Tarfhu 'l-Bedr if
evşafi ehli'l- 'asr adını verrr{iştir. Eserin
Memlükler dönemine ait 648-664 (12501266) yıllarını kapsayan bölümü Muhammed Muhammed Emin tarafından (Kahire 1407/ 1987) ; 81S-824 (1412-1421 )
yıllarını kapsayan bölümü de Abdürrazık et- Tantavı tarafından ed isyan kritiği yapılarak neşredilmiştir (Kahire 1985 ).
z. 'Umdetü 'l-kari* if şerhi Şahfhi'l-Bu
.l]arf. Ayni, ŞahfJ:ı-i Bu.l]arf'nin diğer şerh
lerine nisbette daha derli toplu ve düzenli olan bu eseri, İbn Hacer'in Fetf:ıu"l
bCırf adlı şerhini gördükten sonra kaleme almış ve bazı konularda üstü kapalı
da olsa onu tenkit etmiştir. Eserin muhtelif baskıları yapılmıştır (!-XIII, istanbul
1308-1311; I-XIII, Kahire 1348 ; I-XXV, Kahire 1348 ve 1-XX, Kahi re 1392 / I 972) . 3.
el-Bina ye if şerf:ıi'l- Hidaye. Merginani'nin Hanefi fıkhına dair meşhur eseri
el-Hidaye'nin şerhidir. Fıkhi konuları
derli toplu ele alışı ve özellikle hadisleri inceleyişi bakımından el-Hidaye'nin
önemli şerhlerinden biri olan bu eser de
basılmıştır (1-Vl, Leknev 1293; 1-X, Kahire
1980-1 981) 4. Remzü'l-hakii'ik if şerhl

şun1J:ıi'l-Elfiyye. İbn Malik'in el-Elfiy-

Kenzi 'd-de~ii'ik. Ebü'l~B~rek~t en-N~

sefi'nin Hanefi fıkhına dair Kenzü'd-de~ii 'i~ adlı eserinin şerh i olup birçok defa basıtmıştır (1-11 , Bulak 1285; Bombay
1302 ; Dehli 1870, 1884, 1298, 1315-1317 ;
Leknev 1877, 1882; Mıs ı r 1299). S. el-Ma-

Bedreddin ei-Ayni'nin T arfiJu'/Bedrr a dlı eserinin L cildinin ilk iki

sayfası ( Hac ı Selim A~a Ktp., nr. 833)

if

şerhi şevahidi

ye adlı eserindeki örnek beyitlere ( şeva 
hid) dair olan ve eş-Şevahidü 'l-kübra
diye de bilinen kitap, Bağdadi'nin Ijizanetü 'l - edeb adlı eserinin kenarında basılmıştır (I-IV, Bulak 1299). Bu eserin muhtasarı olan ve eş-Şevahidü'ş-şugra diye
bilinen Pera, idü'l-~ala, id if mu.l]taşari
şerf:ıi'ş-Şevahid adlı eseri de matbudur
(Mı s ır 1297) . 6. es-Seyfü'l-mühenned if
sfreti'l-Meliki"l-Mü 'eyyed. Memtüktü
hükümdan et-Melikü'I-Müeyyed Şeyh etMahmüdi {1412-1421) ve devriyle ilgili
otarak kaleme aldığı bir eserdir. Fehim
Muhammed Şettüt tarafından edisyon
kritiği yapılarak neşredilmiştir (Kahire
1387/ 1967)
Ayni'nin sayıları kırkı aşan diğer eserterinin başlıcaları şunlardır : Tarih ve Biyografi : er-Raviü 'z-zahir if sfreti'l-Meliki 'z-~ahir(Ka h i re 1370, 1962 ); Tarfhu 'l. ekasire (İran hükümdarl a rının biyografilerine dair Türkçe eser) ; el - Cevherü 's-seniyye if tarf.l]i'd-devleti 'l-Mü 'eyyediyye; Mu.l]tasaru Tar:f.l]i İbn IjallikCın;
et- Taba~iitü '1-I:faneiiyye; Taba~iitü 'ş
şu 'ara' . Hadis ve Hadis Ridlli: Mebani'la.l]bCır if şerf:ıi Me'ani 'l-aşar; Nu.l]abü1-eikCır if ienkihi MebCıni'l-ahbCır;
Megiini'l-a.l]yar if rlcali Me 'ani'l-.aşar;
Şerhu Süneni Ebi Davı1d. Fıkıh ve Fıkıh
Usulü : Şerf:ıu 'l-Menar ; Minf:ıatü's-sülı1k
if şer]Ji Tuhieti 'l-mülı1k; Şerhu Mecma'i'l-baf:ıreyn; et-Tuhie ve'l-hidaye ;
ed-Dürerü'z-zahire if şerf:ıi'l-Bif:ıari'z
za.l]ire (eserleri h a kkında ge n iş bilgi için
bk. Salih Yusuf Ma' tük, s. 85- 123, 175265) .
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