AYNiCALÜT SAVAŞ I
zikredilenler dışındaki belli başlıları şun
lardır : N azari ve A rneli İstatistik (i stanbul ı 306); M a 'lılm a t-ı N aiia-i Fenniyye {H alep ı 308); K üçük Umumi Ta rih {Ernest Lavisse'ten, Kastamonu 13 17);
Darülfünun Tarihi {İ stan bul 1927); İlim
v e Felsefe {Ch Bourdel' den, istanbul
133 1); Ruhi y at D ersl eri {E . Ribeau'dan,
istanbu l 133 I); A hlak Dersleri {İstanbu l
1930);

Tasawuf Tarihi*

( İ stanbu l ı 341);

Tarih-i Fel sefe (istanbul 1330); La Quintessence de la Philosophie d ' Ibn A rabi {Pari s 1935, Şey h -i Ekber 'i Niçin Severim ad l ı eserinin Ahmed Reşid Bey tara fın
dan yapılan Frans ı zca tercümesi); Hükm-i
Cumhur (istanbul 1327); Demokrasi Nedir ( İ stanbu l I 938); Milliyetçilik ( İ stan
bul 1944)
M. Ali Ayni'nin felsefe. tasawuf ve pedagoji gibi sahalara dair inceleme ve makaleleri Darülfünun Edebi yat Fakültesi Mecmuası, Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmu ası, Milli Mecmua ve
FağfUr gibi dergilerle Yenigün, Akşa m
ve Cumhuriyet gazetelerinde yayımlan
mıştır.

BİBLİYOGRAFYA:

Mehmet Ali Ayni, intik ad ue Mülahaza lar,
istanbul 1339 ; a.mlf.. Şey h · i Ekb er' i Niçin Se·
verim, istanbul 1339 ; a.mlf., Reybflik, Bedbinlik, Lailahilik Nedir, istanbul 1341 ; a.mlf., Ha·
cı Bayram Ve li, ista nbul 1343, s. 1·16, 24 ; Kena n Ba lka n v. dğr .. "Profesör Mehme d Ali Ayni - H ayatı ve Eserleri", iş Mecmuası, istanbul
1942, sy. 32, s. 254- 280 ; Ali Kemali Aksüt. Profesör Mehmet Ali Ay n i, Hayatı ue Eserleri, is·
tanbul 1944 ; "Mehmet Ali Ayni, Hahraları ",
Canlı Tarihler, istanbu l 1945, ll , 5-90 ; Mücellitoğ lu Ali Ça nkaya , Yeni Mülkiye Tarihi ve Mül·
kiyeliler, Anka ra 1968 ·69, lll , 294·300; Ergin,
Türk Maarif Ta rihi, V, 1965 ; Hilmi Ziya Ülken.
Türkiye'de Çağdaş D üş ün ce Tarihi, ista nbul
1979, s. 293 ·297 ; is mail Kara, Tü rk iye'de is·
lamcı/ı k Düşünces i, istanbul 1987, ll, 45 -88.
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İSMAİL A RAR

AYNİ MiNARE CAMii

L

Diyarbakır' da
Akkoyunlu dönemine ait cami.

_j

Mardinkapı yakınındadır; vaktiyesinden
904 (1499) yılında Hoca Ahmed adında
bir hayır sahibi tarafından yaptınldığı
öğrenilmektedir. Kesme taştan inşa edilmişti r. Küçük, düzensiz avlusunun köşesinde sekizgen minaresi yer alır. İki
sütun ve üç kemerle dışa açılan son cemaat yerinin iki · yanı duvarla kapa lıdır.
Aslın a uygun yapılmayan onarımlar sonucu son cemaat yerinin örtüsünde birlik kaybolmuş ve mekan kısmen kubbe,
kısmen düzensiz tonozlarla kapalı bir
durum almıştır.

savaşlardan kaynaklanmaktadır

en önemlisi Memlükler'le
arasında vuku bulanıdır.
ların

ki bun-

Moğolla r

Hülagü kum a ndasındaki Moğol ordu1258 yılında Bağdat'ı işg a l edip Abbasi Halifeliği' ne son verdikten sonra
Suriye'ye yönelmiş ve birkaç günlük muhasaradan sonra Halep ve Dımaşk ' ı da
zaptetmişlerd i. Bunun üzerine Eyyübiler'in Halep ve Dımaşk hükümdan el-Melikü ' n-N a sır Selahaddin Yüsuf. meşhur
tarihçi İbnü ' l-Adim ' i Mısır' a gönderip acil
Ayni
yardım istedi. O sırada Memlük tahtın 
Minare
da bulunan el-Melikü'l -Mansür Ali, Mocamiiğol kuwetlerine karşı koyacak durumDiyarbak ı r
da değildi. Emir Kutuz, ulemanın ve bazı
Harim, mimari gelişme bakımından ilgi
k umandanların da desteğiyle onu azieçekicidir. Enine dikdörtgen mekan. or- _ dip el- Melikü'l- Muzaffer unvanıyla tahtada çapraz tonazla yanlarda ise beşik
ta çıktı (657 1 1259). Suriye'deki şehi rleri
tonozlarla örtülüdür. Güneyde beş köbirer birer istila eden Hülagü Kutuz'a
şeli derin bir uzantı vardır ve mukarnaselçiler gönderip onu tehdit etti ve mukavemet etmeden teslim olmasını istelı · mihrap nişi buraya ye rleştirilmiştir ;
bu u za ntı bölümünün üzeri dilimli yarım
di. Bunun üzerine Kutuz kumandanları
kubbe biçiminde tonazla örtülüdür. Zanı toplayıp bir durum değerlendirmesi
yaptı. Çeşitli ihtimaller üzerinde durulviyeli, yan mekanlı veya ters T tipi adı
du ve neticede savaşa karar verildi, Moverilen erken Osmanlı camileriyle uzaktan bir plan benzerliği göstermekte ise
ğol elçileri de öldürüldü. Kutuz daha sonde kanatları ayıncı duvarlar burada mevra bütün müslümanları Moğollar'a karcut değildir . Dışta orüinal bölümlerin düzşı cihada davet etti ve kumandanların
gün taş işçiliğ i , içt e sonradan getirilmiş
dan Baybars el-Bundukdari'yi (Baybars 1)
toplama çiniler dikkati çeker.
öncü birliğinin başında Gazze'ye sevketti
(26 Temmuz 1260) Gazze 'de bulunan
BİBLİYOGRAFYA :
Moğol kuwetleri kumandanı Baydara .
Şevket Beysanoğlu , Kısa ltı lmış Diyarbak ı r
Tarihi ue Abide leri, ista nbul 1963, s. 128· 129;
durumu o sırada Baalbek'te olan başku
Metin Sözen. D iya rbakır'da Tü rk Mimarisi, ismandan Ketboğa Noyan'a bildirdi. Ketta nbul 1971, s . 52 ·54 ; K. Erdmann, "Zur türboğa ona şehri savunmasını ve kendisi
kische Baukunst Seldschukischen und Os yetişineeye kadar direnmesini emretti.
manisehen Zeit", ista nb uler Mitteilungen, Vlll ,
İ s ta nbul 1958, s. 35 vd.
Fakat Ketboğa Dımaşk ' ta patlak veren
ARA ALTUN
bir isyan yüzünden geç kalınca Baybars
Moğolla r'ı mağlüp ederek oradan uzaklaştı rdı. Hülagü, Moğol büyük hanı MenAYNİCALOT SAVAŞI
gü Kaan ' ın ölümü münasebetiyle KaraMemlük ordusuyla
korum'a gittiği için Suriye'deki orduları
Moğol kuwetleri arasında
nın ba şında Ketboğa 'yı bıra kmı ştı.
meydana gelen ve Moğollar'ın
ilk defa mağlup edilerek batıya
Baybars' tan kısa bir müddet sonra
ilerleyişlerinin durdurulduğu
Sultan Kutuz da Hama hakimi el-Melimeşhur savaş .
kü'l-Mansür Muhammed ile kardeşi el_j
L
Melikü'l-Efdal Ali ve Suriyeli diğer bazı
Aynicalüt Filistin'de Nablus ile Beysan
emirler! e beraber Kahire ·den Gazze'ye
arasında yer alan küçük bir mevki olup
hareket etti ( ı 4 Ağu stos 1260) Yolda
Moğollar'la karşılaşmaktan korkan bazı
r ivayete göre adını Hz. Davüd tarafından
bir savaş sırasında öldürülen (bk. el-Saemirlerin geri dönmek istemeleri üzerine sultan çok tesirli bir konuşma yaptı
kara 2 / 25 ı) Calüt'tan (Goliat h) almı ştır
(1 Samuel, 171 50- 5 1) Selahaddin-i Eyve yıllardır beytülmalin ekmeğini yiyen
yü bi S78'de (11 82-83) Haçlılar' dan aldı
insanların şimdi Allah yolunda cihaddan
ğı bu küçük kasabayı , Hittin Savaşı ve
geri kalmalarının kendilerini büyük bir
Kudüs'ün fethinden önce bölgedeki Haçvebal altında bırakacağını söyledi. Bunun üzerine bütün emirler büyük bir
lı kontlukları üzerine düzenlediği seferlerde bir üs olarak kullanmıştır. Aynicaşevk ve heyecanla yollarına devam ettilüt'un asıl şöhreti burada cereyan eden
ler. Sultan Kutuz Gazze 'ye varınca Akları
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