AYNiZÜBEYDE
çıkarıldı . 1566 yılında vefat eden ibrahim

Bey'in yerine bu görev Cidde mutasarrıfı Kasım Bey'e, daha sonra da Mekke
Şafii müftüsü Hüseyin b. Ebü Bekir elHüseynf'ye verildi. 1573 yılında tamiratın 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 devrinde su yollarının tekrar tamire ihtiyaç
göstermesi üzerine 1757 yılında Feyzullah Efendi adında bir memur gönderildi. 86.000 kuruş sarfedilen bu tamir ve
bakım çalışmaları üç yıl sürdü.
1798 yılı olaylarını anlatan Cevdet Paşa, Haremeyn hazinesinin muvazene defterini verirken, "masarif-i rah-ı Ayn-i Arafat" karşılığında 3000 kuruş göstermektedir (Tarih, VI, 388, 389) Ancak ll. Mahmud devrinde tekrar tamirata ihtiyaç
duyulmuş ve bunun üzerine Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa 'ya bu konuda geniş
yetkiler verilmiştir ( 18 ı 9) .
1846 yılında Aynizübeyde'nin kaynakları arasına Ayniza'feran adıyla yeni bir
kaynağın ilave edildiği görülmektedir. Bu
devirde yapılan çalışmalara, hacca gelen Hintli müslümanlardan Elmas Ağa ' 
nın katkıları büyük olmuştur. 1878 yılın
da Hintli müslümanlardan Şeyh Abdurrahman Saraç, her gün 200 işçi çalıştı
rarak iki ay kadar süren bir onarım faaliyeti sürdürmüş, bundan iki yıl sonra
da Hindistan newablarından Gani Efendi tamirata sarfedilmek üzere 4000 Osmanlı lirası göndermiştir.

Aynizübeyde ' nin en son tamiri, bu
amaçla kurulan bir komisyonun İslam
dünyasından topladığı yardımlarta gerçekleştirilmiştir. Hindistan müslümanlarından ve newablarından RampOr hakimi Kelb Ali Han 1872 yılında hacca gittiğinde fakir fukaraya çok yardım etmiş
ve bu arada -su kanallarının tamiratında
kullanılmak üzere de 100.000 rupi bağış
lamıştır. Onun arkasından Bhopal Kraliçesi Şah Cihan Begüm 20.000 rupi, Hoca
Abdülgani Sahadır Han ve oğlu Muhammed 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- Ceva, ib gazetesinin Hindistan temsilcisi
Hacı Nur Muhammed Zekeriyya eliyle Hicaz'a yollandığı bilinmektedir. Toplam
1.625.000 kuruş olan yardım Cidde 'de
bulunan tamirat komisyonuna bir törenle teslim edildi. Aynı şekilde Mısır' dan
15.167 Mısır altını gönderildi ve İslam
aleminin diğer bölgelerinden de çeşitli
yardımlar geldi. 26 Zilhicce 1297 (29 Ka280

1880) tarihli Vakit gazetesi ile Mı
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 inşaat işleriyle, diğerleri ise şehrin içindeki dokuz adet büyük ihtiyat sarnıcı , hazneler ve çeşmelerle meşgul oldu. istanbul'dan bu komisyonun çalışmalarını incelemek için gönderilen Ahmed Naşid
Bey'in tesbitlerine göre Aynizübeyde Arafat dağından Mekke'ye yaklaşık 4500 m.
olup bu yolların ıslahı komisyon tarafın
dan tayin edilen Erkan-ı Harbiyye mühendislerinden Sactık Bey'e havale edilmiştir. Mısır' da el- Ceva, i b gazetesinde neşredilen Ahmed Naşid Bey'in raporuna göre, 29 Receb 1300 (5 Haziran
1883) tarihinde tamirat işi Nu'man vadisinden Arafat'a kadar olan 2600 metrelik kısımla birlikte müteahhide ihale
edilmiş , toplanan para da Aynizübeyde
ve ona ilave edilen Ayniza'feran kanallarının tamiratı için 82.168 altın olarak harcanmıştır . Tamir edilen su yollarının toplam 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, Bazanülcedid, Kantara-i Abidiyye, Müzdelife, Mefcer, Mina'da Bazanülcenne, Bazanülkadf ve nihayet Mekke'ye ulaşmıştır.
XX. yüzyılda Mekke şehrinin su ihtiyacı modern tesislerle giderilmiştir. Bugün Mekke'den Arafat'a çıkarken Aynizübeyde su yollarının artık tarihi eser niteliği kazanmış olan kalıntılarının yer yer
tahrip olmuş izleri görülür.
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b. Ebi Bekr Muhammed b. All
el- Mi yaneel el -Hemedanl
(ö. 525 / 1131)
Mutasavvıf,
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Şafii

kelam alimi,
fakihi ve şair.
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492'de (1098) Hemedan'da doğdu.
Eserlerinde kendisinden " kadı" , "Hemedan kadısı" ve "Aynülkudat" diye bahseder; baba tarafından Azerbaycan ' ın
Miyanec kasabasından olduğu için Miyanecf nisbesini de kullanır.
Aynülkudat doğduğu şehirde çocukluğundan itibaren çok iyi bir tahsil gördü. Olağan üstü kabiliyeti sayesinde devrinde okutulan bütün ilimleri kısa sürede öğrendi. ömer Hayyam ve Şeyh Hamaveyh'in kelam, matematik, astronomi, felsefe ve edebiyat derslerini takip
ederek bu sahalarda da geniş bilgi sahibi oldu. Yirmi bir yaşında iken kelama
dair Gayetü'l-ba}ış 'an me 'ani1-ba 'ş
adlı eserini yazdı. Genç yaşta fetva verecek seviyeye ulaştı. Bu sebeple Hemedan kadılığına ve oradaki medresenin
müderrisliğine tayin edildi. Çocukluğun
dan itibaren bazı şüphelerini gidermek
için bilhassa ketarn ilmine merak sarmıştı. Bu konuda pek çok kitap okuyor,
okudukça da şüpheleri artıyordu. İçine
düştüğü f ikrf ve itikadi buhrandan kurtulmak için kelam ilmine dört elle sarıl
dı, ancak bu ilim onu daha büyük bunalımiara sürükledi. Bunun üzerine fikri
ve ruhi huzura kavuşmak için dört yıl
boyunca imam Gazzalfnin eserlerini okudu. Bu eserlerden geniş ölçüde ·faydalandı. Hatta bir ara maksadının hasıl olduğunu bile sanmıştı. Fakat bu sırada
yine büyük problemlerle karşılaşmış ve
öğrendiği bu ilimierin ötesindeki gerçekiere giden yolun kendisine kapandı
ğını zannetmişti. Bir yıl kadar süren bu
ikinci fikri bunalımı sırasında imam Gazzali'nin kardeşi Ahmed ei-GazZali'nin Hemedan'a gelişi Aynülkudat'ın hayatında
bir dönüm noktası oldu. "Efendim, rehberim ve sultanım " dediği Ahmed elGazzali ile görüşmesi fikri ve ruhi problemlerinin 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. Muhammed b. Hamaveyh ile ümmf bir zat
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Bereke de onun
Aynülkudat mektuplarında bu iki şahsa duyduğu hayranlığı dile getirmiştir. Hatta Şeyh Bereke 520'de (11 26) vefat edince iki ay süreyle okumayı ve yazmayı terkederek
sessiz ve hareketsiz kalmayı tercih etüstatlarındandır.

mişti.

Tasavvuf yoluna girerek Ahmed elGazzali'ye intisap ettikten sonra bilhassa kelamf ve itikadf konulardaki fikir ve
kanaatlerini pervasızca ortaya koyması .
devrin mutaassıp fıkıh ve kelam alimlerinin ondan şüphelenmelerine ve neticede bazı delil ve iddialar ileri sürerek
onu zındıklıkla suçlamalarına ve tekfir
etmelerine sebep oldu. Aleyhindeki iddia
ve itharniara pek aldırış etmeyen Aynülkudat. bütün bunları devrindeki cahil
fakih ve kelamcıların saçmalığı olarak
kabul eder ve onların yaptıkları kötülükleri görmezlikten gelemeyeceğini söyler.
Çok sevdiği Hallac-ı MansOr'un katline
sebep olan şathiye * lerini çeşitli şekiller
de te'vil ve tefsir etmesi, aleyhinde faaliyet gösteren geniş bir zümrenin meydana gelmesine imkan hazırlamıştır. Bununla beraber olağan üstü tesirli hitabeti sayesinde, aralarında Azfzüddfn-i
Müstevfl gibi devlet adamlarının da bulunduğu çok sayıda mürid edinmişti.
Aynülkudat'ın çok genç denecek yaş
ta kazandığı şöhret ve manevi nüfuz.
müridi Azfzüddfn-i Müstevfl'nin siyasi
rakibi olan Selçuklu Sultanı Sencer'in
veziri Kıvamüddin Dergezfni'yi korkuttu. Aynülkudat'ı ortadan kaldırarak hem
böyle nüfuzlu bir kimseden kurtulmayı,
hem de rakibi Azfzüddfn-i Müstevfl'ye
kudretini göstermeyi düşünen Dergezrnf, Aynülkudat'ı tekfir eden fakihlerden,
onun eserleri içinde dinsiz ve zındık olduğunu ispat eden ibare ve ifadeleri ortaya koymalarını istedi ve katline fetva vermelerini temin etti. Aynülkudat
önce Bağdat'a götürüldü, orada bir süre hapsedildikten sonra tekrar Hemedan'a getirilip 7 Cemaziyelahir 525 (7
M ayıs 1131) Cuma günü derisi yüzülerek
öldürüldü. Cesedi ders verdiği medresenin kapısına asıldı ve bir gün sonra da
üzerine gazyağı dökülerek yakıldı.

Öldürüldüğünde otuz üç yaşında olan
Aynülkudat. devrinin birçok devlet adamı, idareci, şair, edip, fakih ve mutasavvıflarıyla yakın dostluk kurmuştu . Bunlar arasında Taceddin Alaüddevle, Şeh
zade Cemaleddin Şerefüddevle ve Azfzüddfn-i Müstevff gibi devlet adamları ile meşhur şeyh Ahmed el-Gazzali. şa-

ir Senaf-yi Gaznevi ve şeyh Ebü Safd-i
Ebü'l-Hayr gibi önemli simalar yer alır.
Aynülkudat Bağdat'ta zindanda iken
Hemedan'daki dostlarına yazdığı Şek
va'1-garib adlı müdafaanamesinde eserlerinden alınan ve küfür olduğu iddia
edilen cümlelerin esas metinden çıkarı
larak ayrı değerlendirildiğini. cümlelerin
başında ve sonunda yer alan ifadelerin
dikkate alınmadığını ve böylece sözlerinin tamamıyla tahrif edildiğini , kendisini tekfir ve mahküm etmek için gerekçe olarak gösterilen fikir ve inançların
aslında büyük mutasawıfların ortak kanaatleri olduğunu izah etti ve suçlamaları tek tek ele alarak şiddetle ve ısrar
la reddetti. Sübki'nin ifadesiyle. "şayet
risale taşa okunsa. taşı bile çatiatacak
ve eritip su haline getirecek kadar acı
bir dille yazılmıştı" (Tabakat, V, ı 29)
Şekva '1- garib 'den anlaşıldığına göre
Aynülkudat'a yöneltilen suçlamalar şun
lardı : Aklın derecesinin üstünde diğer
bir derecenin daha bulunduğunu söylemesi ; Allah kesirdir, küldür. masiva vahiddir, cüzdür gibi ifadeler kullanması;
peygamberler de dahil olmak üzere yüce Allah'ı hiçbir insan idrak edemez demesi; "Tes bi h ve tenzih ederim kendimi ben. ne kadar yüceyim" gibi şathiye
lerden bahsetmesi. Aynülkudat, savunmasında bu iddiaları birer birer cevaplandırarak Ehl-i sünnet mutasavvıfları
nın itikadlarına aykırı hiçbir söz söylemediğini delillerle ispata çalışmıştır.

Aynülkudat'a göre

insanı

Hakk'a

ulaş

tıran tek yol İslam'dır. Hz. Muhammed

peygamberlerin en üstünüdür. Allah Teala Hz. Müsa için, "O Allah katına geldi"
demişken Hz. Muhammed ' den bahsederken. "Allah onu kendi katına getirdi" demiştir. Getirilen gelenden üstündür. Ayrıca öbür nebfler Allah'a yemin
ettikleri halde Allah Hz. Muhammed'in
üzerine yemin etmişti r. Ona göre bütün
dinlerin gayesi bir olup bu gaye gerçeği bulmaktan ibarettir; dinlerin tuttuğu yolların değişik olması maksatları

nın farklı oluşu anlamına

gelmez. Belli
türlü isimler verilebilir. Tam
manasıyla cebre inanan Aynülkudat. yegane failin Allah olduğunu. onun için Hz.
Peygamber'e nisbet edilen hidayetin de
İblis'e isnat edilen dalaletin de tamamıyla mecazi ve remzf olduğunu söyler.
Ona göre Allah aşkı ikiye bölünmüş olup
yarısı bir yiğide , öbür yarısı diğer bir yiğide verilmiştir. Hz. Muhammed bu aşk
tan tevhid ehline bir zerre verince hepsi
mümin, İblis Mecüsfler'e verince hepbir

gerçeğe

si münkir olmuştur. Allah Hz. Muhammed'i rahmet sıfatından, İblis ' i ise cebbarlık sıfatından vücuda getirdiği için
ilkine nisbet edilen taat da ikincisine isnat edilen günah da mecazidir. Ahmed 'in
(Hz. Muhammed) hidayeti ile İblis'in dalaleti birbirinin tamamlayıcısıdır: siyah olmasaydı beyaz, yer olmasaydı gök, araz
olmasaydı cevher hiçbir şey ifade etmezdi. İblfs'siz Ahmed, isyansız itaat, günahsız sevap ve küfürsüz iman da böyledir. Böylece birinin şekavet* i olmadan diğerinin saadet* i olamayacağı anlaşılmış olur. ilham kaynağı Hallac ve
Ahmed el-Gazzalf olan Aynülkudat'ı bu
noktaya aşk konusundaki kanaati getirmiştir. Alem ilahi bir aşkın eseri olarak yaratıldığından varlıkları buna göre
açıklamak gerekir. Ona göre Allah'ı tanımanın yegane yolu da aşktır; aşk her
şeye kendi rengini verme gücüne sahip
ilahi bir cevherdir.
Eserleri. Çok genç yaşta katledilen Aynülkudat. bu sırada devrinin en büyük
alim. fakih, filozof, müderris ve şairle
rinden birisi olarak tanınıyordu. Kısa ömründe bir taraftan muarızlarıyla mücadele ederken diğer taraftan da Arapça
ve Farsça birçok eser telif etmiştir. 1.
Zübdetü'1 -hah:a, ik ii keşfi'd-deka, ik
(n şr. Afıf Useyran, Muşann efat-ı 'Aynülkuçtat içinde, Tahran ı 34 ı hş / 1962) Aynülkudat ' ın en önemli eserlerinden biridir. Bu eserini müellif, 1122 yılında yirmi dört yaşındayken birkaç gün gibi kı
sa bir zamanda yazdığım bir mektubunda belirtmektedir. Aynülkudat eseri. tasawufa sülük edenleri dalaletten ve felsefe tuzağından kurtarmak için yazmış
tır. Zatullah, sıfatullah ve nübüwetin hakikatine dair meselelerle kıyamet günü ruhun bedene hulülünden önceki ve
sonraki ahvali gibi hususları ihtiva eden
eserin özelliği. mutasavvıfların ve filozofların sözleri ka rşılaştırılara k telif edilmiş olmasıdır. Bu eserdeki fikirler daha sonra müellifin zındıklıkla itharn ve
tekfir edilmesine sebep olmuştur (yazma nü s hal a rı için bk. Süleymaniye Ktp .,
Şehid Ali Paşa, nr. 1209, 2801 ; Carullah, nr.
207 8 ; B ağdat! ı Vehbi , nr . 2023) . 2. Temhidiit . Aynülkudat'ın en önemli eseri
olup ondan bahseden kaynaklar bu Farsça eseri e Arapça yazdığı Zübdetü '1-Jıa1!-a ,ik'ın aynı eser veya bunun Zübde'nin Farsça tercümesi olduğunu zannetmişlerdir. Halbuki bu iki eser muhteva
itibariyle birbirinden tamamen farklı
dır. Temhiddt ' ı yazmadan önce özellikle
imam Gazzalf'nin görüşlerini benimse-
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yen Aynülkudat bu eserini yazarken ibn
Sina'nın felsefe ve kelamla ilgili eserlerini okumuş ve onların tesirinde kalmıştı. Gazza!I'nin görüşleri doğrultusun
da yazdığı Zübdetü'l-J:ıa~a 'ik ile ibn
Sina'nın tesirinin açıkça görüldüğü Temhidat'ı arasındaki en büyük fark ise ahiret alemine dair görüşlerinde kendini
gösterir. ilim, ilham, sülük, insan fıtratı,
marifet, islam'ın beş şartı. aşk, ruh ve
kalp, iman, küfür, sema - arz, Ahmedib!Is ile ilgili meselelerin ele alındığı eserin ilham kaynağı , Ahmed el-Gazza!I'nin
Sevanihu'l- cuşşa~'ıdır. Ancak Temhidôt, SevaniJ:ı 'ten daha sade ve kolay
anlaşılır olduğundan daha çok okunmuş
tur. Aynülkudat bu eserde güç kavranabilen düşüncelerini bile büyük bir ustalıkla ve şairane bir şekilde anlatmak
kudretini göstermiştir. Çişti şeyhlerin
den Hintli Muhammed Gisüdıraz tarafından 1400'de tercüme ve şerhedilen
eseri (Şerh-i Temhfdtit, nşr. Hafız Seyyid
Ata Hüseyin, Haydarabad 1324/ 1906) BIcapürlu Miran Hüseyin Şah (ö 1669) Urduca'ya tercüme etmiştir. Temhidat birkaç defa basılmıştır (Tahran 1341 hş ., nşr.
Afif Useyran; Ş iraz 1342 ; Tahran 1382/
1962 ; Gisüdıraz şerhiyle Türkçe tercümeleri için bk. Süleymaniye Ktp., Şehid Ali
Paşa, nr. 1214; Esad Efendi, nr. 1361). 3.
Mektabôt (Ntimehti, Mektitfb) (I-ll, nşr.
Ali Naki Münzevi- Afif Useyran, BeyrutTahran 1390) Hayatının son on yılında
dostlarına ve müridierine Farsça olarak
yazdığı felsefe, ketarn ve tasawufla ilgili 127 mektuptan meydana gelir. Bu
mektuplar Aynülkudat'ın fikri yapısını
aksettirmeleri bakımından son derece
önemlidir. Eserin istanbul kütüphanelerinde yazma nüshaları vardır (Murad
Molla Ktp ., nr. 51-53; Süleymaniye Ktp.,
Carullah, nr. 1100, Şehid Ali Paşa, nr.
1417) 4. Şekva'l-garib. Aynülkudat'ın
ölümünden birkaç ay önce Bağdat'ta hapisteyken yazdığı bu Arapça eser, kendisini zındıklıkla itharn edenlerin iddialarına karşı bir çeşit müdafaanamedir.
M. Abdülcelil (Fransızca tercümesiyle birlikte, JA, 1930, s. 1-76, 193-297) ve A.
Useyran (Mu.şanneftit·t ~ynül/(:uçltit içinde, Tahran 1341 hş ./ 1962)tarafından neş 
redilen eseri Kasım Ensari Farsça'ya (Di·
fa c iyytit-l cAynill/(:uçltit, Tahran 1340 hş. 1
1961) ve A. J. Arberry ingilizce'ye (A Sufi
martyr: the apologia of ~in al-Quçlat al·
Hamadhanı, London 1969) tercüme etmişlerdir.

Yirmi dört yaşından önce yazdığı, kaynaklarda zikredilen ve günümüze ulaş-
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mayan Arapça eserleri şunlardır: 1. ~ı
ra1- caşi ila ma crifeti1-muran ve'l-e caşi. z. er-Risaletü'l- cAla 'iyye. Felsefe ve
ketama dair konuları avaının anlaması
için sade bir dille ele aldığı bir risaledir.
3. el-Müftelez mine't-tefsir. Arapça sarf
ilmine dairdir. 4. Emali'l-iştiya~ ii leyali'l- fıra~. Edebi mahiyette bir eserd.ir. s. Münyetü'l-heysub. Hint riyaziyesine dair bir risale olduğu rivayet edilmektedir. 6. Nüzhetü1- cuşşak ve nehzetü'l - müştô~. On günde yazdığım söylediği Arapça 1000 beyitlik bir aşk şiiri
dir. Aynülkudat bu şiirlerini bir mecmua
halinde topladığını söylüyorsa da bugün
bunlar bir bütün halinde mevcut değil 
dir. 7. Şavletü'l-bôzi'l-emun caıa İbni'l
LebUn. 8. Gayetü'l-baJ:ış can me cani'lba eş. Bu eseri yirmi bir yaşındayken
yazmıştır. Kelamla ilgili konuları münewer arkadaşlarının anlaması için telif
ettiği bu kitabında daha çok nübüwete
dair meseleler üzerinde durmuştur. 9.
el-Medl]al ile'l- cArabiyye ve riyaiatü
culumihe1- edebiyye. Edebi ilimler ve
Arapça'ya dair olup on cilt halinde tasarlanmış , ancak müellifin meşguliyetinin
çokluğu sebebiyle bitirilememiştir. 10.
Tefsiru J:ıa~a'i~'l-~ur'an. On cilt olarak yazmayı düşündüğü tasawuff mahiyette bir tefsir olup tamamlanamam ı ş 
tır. 11. RisQJe-i Cemali. Şehzade Cemaleddin Şerefüddevle adına yazılmış küçük bir risale olup peygamberliğin lüzumuna ve ruhi hastalıklardan kurtulma
çarelerine dairdir.
Aynülkudat'a Nisbet Edilen Eserler: 1.
Yezdan - şinal]t (nşr.

Behmen Kerim!, Tahran 1327 hş ). Baba Efdal-i Kaşi ve Sühreverdi-yi Maktül'e de izafe edilen bu
eserin Aynülkudat' a ait olmadığı kesin
olarak ortaya konulmuştur (bk. Ateş, s.
332-333; Afif Useyran IMukaddimel. s. 36)
z. Leva 'iJ:ı (nşr. Rahfm Fermeni ş~ Tahran
1337 hş.). Ahmed el-Gazza!I'nin -sevaniJ:ı 'i örnek alınarak yazılmış bir eser
olup ibiis'in Allah'a olan aşkı işaret ve
kinaye yoluyla anlatılmıştır. Leva 'iJ:ı 'i
neşreden Rahim Fermeniş'in görüşünün
aksine Daniş Pejüh ile Ahmed-i Münzevi eserin Abdülmelik-i Verkanr'ye ait olduğu kanaatindedirler. 3. Gayetü'l-imkôn ii dirayeti'l -mekôn (nşr. Rahfm Fermeniş, Tahran, ts .). Eser Taceddin Üşnü
hfye de nisbet edilmektedir. 4. ŞerJ:ı-i
Kelimat-ı Kışar-ı Baba Tahir (nşr. Cevad Maksüd, Tahran, ts.). Büyük Selçuklu
Devleti'nin ilk hükümdan Tuğrul Bey zamanında yaşayan süff-şai r Baba Tahir -i
Uryan'ın veciz sözlerinin şerhi olan bu

eser de Aynü1kudat'a ait değildir. s. Cavi dname. Bu eser Efdalüddin-i Kaşani' 
nin Cavidanname'siyle karıştırılmış olmalıdır.
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AYNÜLMÜLK MÜLTANi
( ~1:!.. .ill.J\~)

Aynü'l-mülk b. Şihab (Mahir) Mültan!
(ö. 752 / 135l'den sonra)

L

Delhi sultanlarının hizmetinde bulunan
asker ve d evlet adamı.

Muhtemelen Balabanlılar devrinde
(1266-1290) Mültan'da doğdu. Tuğluklu
lar zamanında Hindistan· da bulunmuş
olan ibn Battüta, Şehr_ullah, Nasrullah
ve Fazlullah adlı üç kardeşinden bahseder. Halaç sarayına intisap eden Aynül-

