
dünyaya geldi. Kaynaklar, ailesinin bu 
bölgeye göçüp yerleşmiş Araplar'dan ol
duğunu bildirmektedir. Ancak Tarsus'un 
X. yüzyılda Bizanslılar tarafından geri alı
narak Avasım halkının tamamının öldü
rülmesinden ve bu bölgenin Süleyman 
Şah tarafından Anadolu Selçuklu toprak
larına katılarak tekrar iskan edilmesin
den ( 1082) sonra doğmuş olması ihtima
li bulunduğu için Türk asıllı olduğu da 
düşünülebilir. 11 OO'Iü yıllarda Bağdat'a 

göçtü. Burada tıp sahasındaki çalışma
ları ile dikkati çekti; ayrıca astronomi, 
astroloji, mantık. matematik, tabii ilim
ler ve gramer sahalarında da ün yaptı. 
Daha sonra Kahire'ye yerleşti ve kendi
ni tıp çevreleriyle saraya tanıttı. Mısır'da 
birçok meşhur tabibe hocalık etti. Fatı
mf Halifesi ZMir-Biemriilah zamanında 
(ı ı 49- ı 154) saray h ekimi olarak görev 
yaptı ve Kahire'de öldü. 

Aynizerbf. ilmi araştırmalardaki akılcı 
yaklaşımı, derleyicilikteki yeteneği, ilmi 
terminolojiye hakimiyeti ve üstün bilgi
siyle akranlarından çoğunu geride bırak
mış bir tıp alimi olarak bilinmektedir. 
Bu sahadaki yorumlarını objektif ve sağ
lam temellere oturtarak takdim etmiş, 
bu hususta bizzat kendi klinik tecrübe
lerinden de faydalanmıştır. Eserlerinde 
cilt hastalıkları, ateşli ve salgın hasta
lıklar. zehirlenmeler, suçiçeği. kızamık, 

varisler ve romatizma gibi rahatsızlık

larla bazı ilaç ve diyet formüllerine ge
niş yer ayırmıştır. Şirpençe (carbuncle) ile 
kan çıbanı (furuncle) hastalıklarını ilk de
fa bugünkü anlayışa en uygun şekilde 
tanımlayan ve aralarındaki farkı ortaya 
koyan hekim olarak bilinmektedir. Ayrı
ca kullandığı tıp terminolojisinin modern 
ilim adamları tarafından da benimse
nebilecek vasıfta olduğu kabul edilir. 

Eserleri. Kaynaklarda Aynizerbi'nin Şer
J:ıu Kitô.bi'ş-Sınô. 'aü'ş-şagire li-Cô.lfm1s, 
Risô.letü '1- mu~ni 'a fi'l- mantJ.k, Mü
cerrebfıt if't-tJ.b, Risale fi's-siyase, Ri
sôle ii ta 'a~~üri vücı1.di't-tabibi'l-fô.iıl 
ve nifô.~i'l- cahil, Ma~ö.le ii '1- J:ıaşô., Fi 
Maraii'ş - şa~afe, Kitô.bü'l-Kô.fi ii şı- · 
nô. 'aü't-tıb adlı eserleri olduğu zikredili
yorsa da bunlardan yalnız el -Kô.fi bugü
ne ulaşabilmiştir. Yazma nüshaları baş
lıca Kahire, Şam, Musul, Londra, Paris 
ve Berlin kütüphanelerinde bulunan eser, 
birincisi "genel tababet", ikincisi "has
talıklar" ve üçüncüsü "tabipler için ge
rekli astrolojik bilgiler"i ihtiva eden üç 
bölümden oluşmaktadır. Bazı kaynaklar
da ayrı bir eser olarak adına rastlanan 
Kitô.b ii mô. yahtô.cü 't- tabib min 'il
mi '1- tel ek, aslında el -Kafi'nin üçüncü 
bölümüdür. 
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AYNİZÜBEYDE 

( ·~j Lr.f- ) 

Arafat ile Taif arasında çıkan ve 
Arafat üzerinden 

Mekke'ye ulaştırılan su. 
_j 

Aynihuneyn veya Ayniarafat adlarıyla 
da bilinen Aynizübeyde'nin su yolu, Ab
bas! Halifesi Harünürreşfd ' in eşi Zübey
de Hanım (ö 831) tarafından yaptırılmış
tır. Kaynak1~rın yazdığına göre, birçok 
hayır eseri sahibi olan Zübeyde Hanım bu 
su yolunu 828-829 yıllarında 1.700.000 
miskal altın sarfederek Mekke-i Müker
reme'ye ulaştırmaya muvaffak olmuş, 
böylece gerek Arafat'ta hac esnasında 
gerekse Mekke'de bütün yıl boyunca çe
kilen su sıkıntısını bir ölçüde çözüme 
ulaştırmıştır. Mekke- Ta if yolu üzerinde
ki Tad dağının eteğinden çıkarak Huneyn 
vadisinde akan suyun Arafat'a ulaştırıla
bilmesi için Zübeyde Hanım Huneyn va
disindeki bütün hurma bahçelerini sa
tın alarak iptal ettirmiştir. Arafat'a in
dirilen su önce orada bir havuz vasıta
sıyla çevreye taksim edilmiş, kalan su 
ise yine kanallarla Mekke'ye ulaştırılmış
tır. Ancak bu tesisat zamanla gelen sel 
sularıyla yer yer tahrip olarak kanalla
rın içi suyun taşıdığı topraklarla dolmuş 
ve bunun üzerine 847 yılında Abbas! ha
lifelerinden Mütevekkii-Aiellah Ca'fer b. 
Muhammed tarafından tamir ettirilmiş
tir. Ancak sonraki yıllarda Arafat'a su 
çok az gelmeye başlamış ve Peçevf' nin 
ifadesine göre, çok sıkıntı çekilerek are
fe günü "bir parmakla kaldırılabilecek 

hafiflikte" bir kırba suyun bir altına sa
tıldığı görülmüştür. Nihayet Kanuni Sul
tan Süleyman zamanında 931 (1524-25) 
yılında ana kaynağa yenileri eklenmiş ve 
su yolları baştan aşağıya genel bir tamir
den geçirilmiş, ayrıca Arafat'a ve Mek
ke'ye sarnıç olarak kullanılmak üzere 
büyük ilave havuzlar yaptırılmıştır. Evli
ya Çelebi yaptırılan bu havuzları, "Üç bir
ke-i azfme bina etmiş kim güya bir bu-
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hayredir " ve "Cebel-i Arafat' ın dibinde 
havz-ı azimler var kim her biri birer der
yadır " diyerek göle ve denize benzetir. 
Osmanlı kayıtlarında "Arafat suyu" di
ye geçen Aynizübeyde kanallarının da
ha sonraki yıllarda da birçok defa tamir 
ve bakımı yapılmıştır. Bu tamir ve ba
kım işlerine ait yazışmalarla muhasebe 
kayıtlarına vekayi · namelerde ve Başve
kalet Arşivi ' nde bulunan vesikalar ara
sında bol miktarda rastlanmaktadır. 

Aynizübeyde Tamirleri. Kuruluşunun üze
rinden henüz on dokuz yıl geçmeden Mü
tevekkii-Aiellah devrindeki ilk tamiratla 
başlayan su yollarının bakımı daha son
raları periyodik olarak otuz yılda bir 
esaslı şekilde ele alınmış, her seferinde 
sellerle dolan kanallar temizlenerek ge
nişletilip suya yeni kaynaklar ilave edil
miştir. Abbasfler devrinde bundan baş
ka birçok tamir gören tesisat daha son
ra da Irak hakimi Ebu Said'in emirlerin
den Emir Çoban (734 / 1333-34), Mekke 
Emfri Hasan b. Aclan (81 1/ 1408-1409). 
Mısırlı Çerkes meliklerden Ebü'n-Nasr 
Şeyh Mahmud (821 / 1418). Sultan Kayıt
bay (875 / 1470) ve Sultan Kansu Gavri 
(917 1 15 ı ı) tarafından tamir ettirilmiştir. 

Osmanlı devrinde ise 931-937 (1524-
1530) yılları arasında tekrar elden geçi
rilen Aynizübeyde ve ona eklenen Ayni
hanin kanalları ile Arafat ve Mekke bol 
suya kavuşturulmuştur. Tamirat ve te
mizlik işleri devamlı bakım şeklinde ele 
alınmış ve işin idaresine getirilen Musli
huddin Efendi bu görev için zenci köle
lerden bir sürekli işçi grubu kurmuştur. 
Dikkati çeken husus, bu kölelerin zenci 
cariyelerle evlendirilmeleri ve çocukları
nın da yine aynı işte çalıştırılmalarıdır. 
937 ( 1530) yılında vefat eden Muslihud
din Efendi'den otuz yıl son.ra İstanbul'a, 
Mekke şerifi ve diğer ayan tarafından 
su yollarının tamiratıyla ilgili bir dilekçe 
gönderildi. Bunun üzerine kanalların du
rumunu incelemekle görevlendirilen Mek
ke kadısı AbdülbakJ b. Ali ei-Mağribf ve 
Cidde mutasarrıfı Hayreddin Bey'in de 
dahil olduğu bir heyet. 30.000 altın sar
fına ihtiyaç gösteren bir tamirat raporu 
ile bölgenin haritasını hazırladı. Tamirat 
işi, Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan ta
rafından eski Mısır defterdan İbrahim 
Bey'e verildi ve kendisine 50.000 altın 
ödendi. İbrahim Bey 1557 veya 1562, 
diğer bir kayda göre de 970 ( 1563) yılı
nın 22 Zilkade Cuma günü Cidde'ye vardı 
ve ertesi gün Mekke şerifi Seyyid Hasan 
b. Nu'man ile görüştü . önce Arafat'ta 
şantiye kurularak 400 kadar usta. mü
hendis ve işçiyle faaliyete geçildi ise de 
kısa zamanda çalışan ların sayısı 1000'e 
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çıkarıldı . 1 566 yılında vefat eden ibrahim 
Bey'in yerine bu görev Cidde mutasar
rıfı Kasım Bey'e, daha sonra da Mekke 
Şafii müftüsü Hüseyin b. Ebü Bekir el
Hüseynf'ye verildi. 1 573 yılında tamira
tın bitmesi üzerine Müftü el-Hüseyni bir 
açılış yaptı ve bu münasebetle Devlet- i 
Osmaniyye'ye dualar edildi; istanbul'dan 
gönderilen hil'atler ve çeşitli hediyeler 
de sahiplerine dağıtıldı. lll. Mustafa dev
rinde su yollarının tekrar tamire ihtiyaç 
göstermesi üzerine 1757 yılında Feyzul
lah Efendi adında bir memur gönderil
di. 86.000 kuruş sarfedilen bu tamir ve 
bakım çalışmaları üç yıl sürdü. 

1798 yılı olaylarını anlatan Cevdet Pa
şa, Haremeyn hazinesinin muvazene def
terini verirken, "masarif-i rah-ı Ayn-i Ara
fat" karşılığında 3000 kuruş göstermek
tedir (Tarih, VI, 388, 389) Ancak ll. Mah
mud devrinde tekrar tamirata ihtiyaç 
duyulmuş ve bunun üzerine Mısır Vali
si Mehmed Ali Paşa'ya bu konuda geniş 
yetkiler verilmiştir ( 18 ı 9) . 

1846 yılında Aynizübeyde'nin kaynak
ları arasına Ayniza'feran adıyla yeni bir 
kaynağın ilave edildiği görülmektedir. Bu 
devirde yapılan çalışmalara, hacca ge
len Hintli müslümanlardan Elmas Ağa ' 

nın katkıları büyük olmuştur. 1878 yılın
da Hintli müslümanlardan Şeyh Abdur
rahman Saraç, her gün 200 işçi çalıştı
rarak iki ay kadar süren bir onarım fa
aliyeti sürdürmüş, bundan iki yıl sonra 
da Hindistan newablarından Gani Efen
di tamirata sarfedilmek üzere 4000 Os
manlı lirası göndermiştir. 

Aynizübeyde 'nin en son tamiri, bu 
amaçla kurulan bir komisyonun İslam 
dünyasından topladığı yardımlarta ger
çekleştirilmiştir. Hindistan müslümanla
rından ve newablarından RampOr haki
mi Kelb Ali Han 1872 yılında hacca git
tiğinde fakir fukaraya çok yardım etmiş 
ve bu arada -su kanallarının tamiratında 
kullanılmak üzere de 100.000 rupi bağış
lamıştır. Onun arkasından Bhopal Krali
çesi Şah Cihan Begüm 20.000 rupi, Hoca 
Abdülgani Sahadır Han ve oğlu Muham
med Ahsenullah Han Sahadır 20.000'er 
rupi, KalkOta ·da oturan Abdülvahid b. 
Yunus adlı bir hayır sever de 2.500 rupi 
vermişlerdir. Toplanan paranın el- Ce
va, ib gazetesinin Hindistan temsilcisi 
Hacı Nur Muhammed Zekeriyya eliyle Hi
caz'a yollandığı bilinmektedir. Toplam 
1.625.000 kuruş olan yardım Cidde 'de 
bulunan tamirat komisyonuna bir tören
le teslim edildi. Aynı şekilde Mısır' dan 
1 5.167 Mısır altını gönderildi ve İslam 
aleminin diğer bölgelerinden de çeşitli 

yardımlar geldi. 26 Zilhicce 1297 (29 Ka-
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sım 1880) tarihli Vakit gazetesi ile Mı
sır 'da çıkan Vatan gazetesi (nr 4489 ve 

4503) bu yardımlardan bahsetmişlerdir. 
Aynizübeyde tamirat komisyonu çalış

malar sırasında ikiye ayrıldı. Bir kısım 
üyeler Mekke'nin dışındaki tamir ve in
şaat işleriyle, diğerleri ise şehrin içinde
ki dokuz adet büyük ihtiyat sarnıcı , haz
neler ve çeşmelerle meşgul oldu. istan
bul'dan bu komisyonun çalışmalarını in
celemek için gönderilen Ahmed Naşid 

Bey'in tesbitlerine göre Aynizübeyde Ara
fat dağından Mekke'ye yaklaşık 4500 m. 
olup bu yolların ıslahı komisyon tarafın
dan tayin edilen Erkan-ı Harbiyye mü
hendislerinden Sactık Bey'e havale edil
miştir. Mısır' da el- Ceva, i b gazetesin
de neşredilen Ahmed Naşid Bey'in ra
poruna göre, 29 Receb 1300 (5 Haziran 
1883) tarihinde tamirat işi Nu'man va
disinden Arafat'a kadar olan 2600 met
relik kısımla birlikte müteahhide ihale 
edilmiş, toplanan para da Aynizübeyde 
ve ona ilave edilen Ayniza'feran kanalla
rının tamiratı için 82.168 altın olarak har
canmıştır. Tamir edilen su yollarının top
lam uzunluğu yaklaşık 30 km. kadardır. 
Bu tamirata göre Aynizübeyde kanalları 
ana hatlarıyla şu yolu takip etmiştir : 

Nu'man vadisinden Kahvetü Arafat'a, 
oradan Cebelirahme, HOme ve Hasıra, Ba
zanülcedid, Kantara-i Abidiyye, Müzdeli
fe, Mefcer, Mina'da Bazanülcenne, Baza
nülkadf ve nihayet Mekke'ye ulaşmıştır. 

XX. yüzyılda Mekke şehrinin su ihti
yacı modern tesislerle giderilmiştir. Bu
gün Mekke'den Arafat'a çıkarken Ayni
zübeyde su yollarının artık tarihi eser ni
teliği kazanmış olan kalıntılarının yer yer 
tahrip olmuş izleri görülür. 
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~ MusTAFA L. BiLGE 

ı 
A YNÜLKUDAT el-HEMEDANİ 

ı 

(cs-'1~\;;L.;.;;JI.:r.f-) 

Hakim Ebü'l-Meal! Abdullah 
b. Ebi Bekr Muhammed b. All 

el-Mi yaneel el -Hemedanl 
(ö. 525 / 1131) 

Mutasavvıf, kelam alimi, 

L 
Şafii fakihi ve şair. 

_j 

492'de (1098) Hemedan'da doğdu. 

Eserlerinde kendisinden " kadı" , "Heme
dan kadısı" ve "Aynülkudat" diye bah
seder; baba tarafından Azerbaycan ' ın 
Miyanec kasabasından olduğu için Mi
yanecf nisbesini de kullanır. 

Aynülkudat doğduğu şehirde çocuk
luğundan itibaren çok iyi bir tahsil gör
dü. Olağan üstü kabiliyeti sayesinde dev
rinde okutulan bütün ilimleri kısa süre
de öğrendi. ömer Hayyam ve Şeyh Ha
maveyh'in kelam, matematik, astrono
mi, felsefe ve edebiyat derslerini takip 
ederek bu sahalarda da geniş bilgi sa
hibi oldu. Yirmi bir yaşında iken kelama 
dair Gayetü'l-ba}ış 'an me 'ani1-ba 'ş 
adlı eserini yazdı. Genç yaşta fetva ve
recek seviyeye ulaştı. Bu sebeple Heme
dan kadılığına ve oradaki medresenin 
müderrisliğine tayin edildi. Çocukluğun
dan itibaren bazı şüphelerini gidermek 
için bilhassa ketarn ilmine merak sar
mıştı. Bu konuda pek çok kitap okuyor, 
okudukça da şüpheleri artıyordu. İçine 
düştüğü f ikrf ve itikadi buhrandan kur
tulmak için kelam ilmine dört elle sarıl
dı, ancak bu ilim onu daha büyük buna
lımiara sürükledi. Bunun üzerine fikri 
ve ruhi huzura kavuşmak için dört yıl 
boyunca imam Gazzalfnin eserlerini oku
du. Bu eserlerden geniş ölçüde · fayda
landı. Hatta bir ara maksadının hasıl ol
duğunu bile sanmıştı. Fakat bu sırada 
yine büyük problemlerle karşılaşmış ve 
öğrendiği bu ilimierin ötesindeki ger
çekiere giden yolun kendisine kapandı
ğını zannetmişti. Bir yıl kadar süren bu 
ikinci fikri bunalımı sırasında imam Gaz
zali'nin kardeşi Ahmed ei-GazZali'nin He
medan'a gelişi Aynülkudat'ın hayatında 
bir dönüm noktası oldu. "Efendim, reh
berim ve sultanım " dediği Ahmed el
Gazzali ile görüşmesi fikri ve ruhi prob
lemlerinin çözümünü sağladı ve artık 

gerçeğe giden yolu bulduğuna kanaat 
getirdi. Ahmed el-Gazzalf ile yirmi gün 

· sohbet etti, daha sonra beş yıl onunla 
mektuplaştı. Arapça eserlerinde imam 
Gazzali'yi, Farsça eserlerinde ise Ahmed 
el- Gazzali'yi kendisine örnek aldı. Mu
hammed b. Hamaveyh ile ümmf bir zat 


