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AYNİ, Karamanit 

(ö. 1490'dan sonra) 

Divan şairi. 
_j 

Doğum ve ölüm tarihleri belli değil

dir. Hayatı hakkında eserinden öğreni
lenler dışında bilgi yoktur. Tezkirelerde 
de adına rastlanmayan Ayni. divanında
ki şiirlerden anlaşıldığına göre. XV. yüz
yılın ikinci yarısında Karaman (Konya) böl
gesinde yaşamış. son Karaman beyi Ka
sım'ın ( 14 7 4-1483) ve onun saltanat mü
cadelesinde desteklediği Karaman Vali
si Cem Sultan'ın (ö. 1495 ) yakın çevre
sinde bulunmuş bir şairdir. Fatih'in şeh
zadeleri arasındaki saltanat mücadele
sinde Cem Sultan taraftarları arasında 
yer alan şairin Kastamonu ve Karaman 
valiliği sırasında da Cem 'in yanında bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Cem· in Ana
dolu'dan ayrılmasından sonra bu ayrılı

ğın acılarını dile getiren şiirler yazan Ay
ni' nin. şehzadenin ölümünden bahse
den hiçbir şiirinin bulunmayışı, kendisi
nin Cem Sultan'dan önce öldüğünü gös
termektedir. Divanında en son 1490 ta
rihli bir şiirin mevcudiyeti dikkate alın
dığında onun 1490-1494 yılları arasın
da ölmüş olduğu söylenebilir. 

Camiu'n -nezair'de istanbul'un fethiy
le ilgili bir şiiri ve birkaç gazeli bulunan 
Ayni'den ilk defa bahseden Sadettin Nüz
het. Türk Şairleri'nde iki şiirini de ya
yımlamıştır (ll. 608) Daha sonra Edip Ali 
Bakı. Mevlana Müzesi Kitaplığı'nda (nr. 
2425) bulunan divanını. şairin hayatı ve 
sanatı hakkında kısa bir incelemeyle bir
likte neşretmiştir (Ankara 1949) Edip Ali'
nin. kaynağını belirtmeden. onu Türkis
tan'ın Türmüz (Tirmiz) kasabasında doğ
muş ve istanbul'un fethinden sonra Ana
dolu 'ya gelmiş olarak göstermesi mes
netsiz bir tahmin olarak kabul edilmeli
dir. Yine burada Ayni'yi "en ileri divan 
şairi" şeklinde tanıtması ve devrinin Şey
hi, Ahmedi, Necati. Bursalı Ahmed Paşa 
gibi büyük şairlerinden etkilenmediğini 
söylemesi de doğru değildir. Nitekim 
Vasfi Mahir Kocatürk de bu hükmün 
yanlışlığına işaret ederek, "Bilgili, devri
ne göre yer yer kuwetli bir şair olmak
la beraber XV. yüzyıl divan şiirinin bü
yük şairleri arasında sayılacak bir şah
siyet değildir" demektedir. Ayni. yuka
rıda adı geçen şairlerin çok gerisinde 
ve gerçekte onlardan etkilenmiş bir şa
irdir. 
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AYNİ, Mehmet Ali 

(1869 -1945) 

Son devir Türk mütefekkir, 
yazar ve idarecisi. 

_j 

Manastır'ın Serfiçe kasabasında doğ
du. Babası Mehmed Necib Efendi. an
nesi Refika Hanım'd ır . Ataları, Osmanlı 

İmparatorluğu'nun fetih ve yayılma dö
nemlerinde Konya· dan getirilerek Ru
meli' ye yerleştirilen Türkler' dendir. Bu 
sebeple ailesi Serfiçe'nin yerli halkı ara
sında "Konyar" diye anılırdı. İlk öğreni
mine Serfiçe'de başladı. Sekiz yaşınday
ken ailesiyle birlikte Selanik'e, oradan 
da istanbul'a gitti. İstanbul'da bir süre 
Çiçekpazarı Rüşdiyesi ' ne devam etti. Ba
basının ticaret maksadıyla Yemen'e git
mesi üzerine San·a Askeri Rüşdiyesi ' ne 

girdi, bu arada Fransızca öğrenmeye 

başladı. Ailesiyle tekrar istanbul'a dön
dükten sonra Gülhane Askeri Rüşdiye
si'ni bitirdi. Yüksek tahsilini ise Mekteb-i 
Mülkiyye'de tamamladı ( 1888) Bu ara
da Arapça ve Farsça yanında Fransızca'
sını da geliştirdi. 

Mülkiye'den mezun olduğu yıl Hariciye 
Nezareti Şehbenderlik Kalemi'nde me
murluk hayatına başlayan M. Ali Ayni, 
sırasıyla istanbul Hukuk Mektebi'nde 
muallim yardımcılığı. Edirne İdactisi öğ
retmenliği. Dedeağaç İdadisi ve Halep 
Sultanisi müdürlüğü. Diyarbakır Maarif 
müdürlüğü ve Maarif Nezareti istatis
tik Kalemi başkatipliği görevlerinde bu
lundu. Sekiz yılı bulan bu eğitim ve öğ
retim hizmetlerinden sonra 1896'dan 
1913 yılıı1a kadar süren idarecilik haya
tı boyunca Kosova ve Kastamonu mek
tupçuluğu, Sinop mutasarrıf vekilliği, 

Taiz. Amare. Balıkesir ve Lazkiye muta
sarrıflığı ile Yanya ve Trabzon valiliği 

yaptı. Bu son görevdeyken Talat Paşa'
nın emriyle emekliye sevkedildL Aynı yıl 

devrin Maarif Nazırı Şükrü Bey'in teklifi 
üzerine istanbul Darülfünunu'nda fel
sefe müderrisliğine başladıysa da müf
redatını ve daha önceki hocaların öğre
tim tarzını beğenmediğinden bu göre
vinden ayrıldı. Bir süre sonra. Darülfü
nun'da içtimaiyyat dersleri okutan Ziya 
Gökalp ' in. felsefe derslerini de M. Ali 

AYNi, Mehmet Ali 

Ayni'nin akutması gerektiği hususun
daki ısrarı üzerine 1914'te tekrar aynı 
göreve döndü. 191 S'te Edebiyat Fakül
tesi Müderrisler Meclisi reisi. 1923 'te 
Tedkikat ve Te'lifat-ı islamiyye Heyeti 
üyesi oldu. Bu arada Darülfünun Ede
biyat Fakültesi Mecmuası'nın neşrini 

sağladı; müderris Ahmed Na im Bey'le 
birlikte felsefe terimlerinin Türkçe kar
şılıklarını tesbit çalışması yaptı. Üniver
sitede felsefe ve felsefe tarihi dersle
rinden başka Çamlıca Kız Lisesi'nde ede
biyat Medresetü'I-İrşad ve ilahiyat Fa
kültesi 'nde tasawuf tarihi, Harp Oku
lu'nda ahlak felsefesi. Harp Akademi
si 'nde siyasi tarih, İslam ilimleri Tetkik 
Enstitüsü'nde ordinaryüs profesör ola
rak dinler tarihi okuttu. 193S'te ikinci 
defa emekliye ayrıldıktan sonra 1937'de 
istanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyo
nu başkanlığı görevini üstlendi. 30 Ka
sım 194S'te vefat etti ve Zincirlikuyu 
Mezarlığı'na defnedildi. 

Bazı telif ve tercüme eserleri dolayısıy
la zaman zaman merkezi idare ile uyu
şamamasına rağmen başarılı bir idare
cilik hayatı sürdüren M. Ali Ayni Halep, 
Yemen, Kosova. Diyarbakır gibi görev 
yaptığı yerlerdeki halkın sosyal. ekono
mik ve kültürel yapılarını da incelemiş ; 

aşiretler arasında dolaşmıştır. Başta Bul
garlar ve Ermeniler olmak üzere bazı 

etnik grupların devlet ve ülkenin bütün
lüğü ve selameti aleyhindeki faaliyetle
riyle etkili ve şuurlu bir şekilde mücade
le etmekten de geri kalmamıştır. Genç 
yaştan itibaren başarılı memuriyeti ya
nında gerek telif ve tercümeleri gerek
se çıkardığı veya çıkartılmasına yardım
cı olduğu dergilerle. açtırdığı okullarla 
ilim ve kültürün istanbul 'un dışına çıka
rılarak ülkenin en uzak köşelerine ka
dar yayılmasına da büyük gayret sar
fetmiştir. 

M. Ali Ayni'nin felsefi eserler, maka
leler ve özellikle tercümeler üzerinde dil, 

Mehmet 
Ali 

Ayni 
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