
AYNÜLKUDAT ei-HEMEDAN1 

yen Aynülkudat bu eserini yazarken ibn 
Sina'nın felsefe ve kelamla ilgili eser
lerini okumuş ve onların tesirinde kal
mıştı. Gazza!I'nin görüşleri doğrultusun
da yazdığı Zübdetü'l-J:ıa~a 'ik ile ibn 
Sina'nın tesirinin açıkça görüldüğü Tem
hidat'ı arasındaki en büyük fark ise ahi
ret alemine dair görüşlerinde kendini 
gösterir. ilim, ilham, sülük, insan fıtratı , 
marifet, islam'ın beş şartı. aşk, ruh ve 
kalp, iman, küfür, sema -arz, Ahmed
ib!Is ile ilgili meselelerin ele alındığı ese
rin ilham kaynağı, Ahmed el-Gazza!I'nin 
Sevanihu'l- cuşşa~'ıdır. Ancak Temhi
dôt, SevaniJ:ı 'ten daha sade ve kolay 
anlaşılır olduğundan daha çok okunmuş
tur. Aynülkudat bu eserde güç kavrana
bilen düşüncelerini bile büyük bir usta
lıkla ve şairane bir şekilde anlatmak 
kudretini göstermiştir. Çişti şeyhlerin

den Hintli Muhammed Gisüdıraz tara
fından 1400'de tercüme ve şerhedilen 
eseri (Şerh-i Temhfdtit, nşr. Hafız Seyyid 
Ata Hüseyin, Haydarabad 1324/ 1906) BI
capürlu Miran Hüseyin Şah (ö 1669) Ur
duca'ya tercüme etmiştir. Temhidat bir
kaç defa basılmıştır (Tahran 1341 hş ., nşr. 

Afif Useyran; Ş iraz 1342 ; Tahran 1382/ 
1962 ; Gisüdıraz şerhiyle Türkçe tercüme
leri 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, Beyrut
Tahran 1390) Hayatının son on yılında 
dostlarına ve müridierine Farsça olarak 
yazdığı felsefe, ketarn ve tasawufla il
gili 127 mektuptan meydana gelir. Bu 
mektuplar Aynülkudat'ın fikri yapısını 
aksettirmeleri bakımından son derece 
önemlidir. Eserin istanbul kütüphane
lerinde 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 ha
pisteyken yazdığı bu Arapça eser, ken
disini zındıklıkla itharn edenlerin iddia
larına karşı bir çeşit müdafaanamedir. 
M. Abdülcelil (Fransızca tercümesiyle bir
likte, JA, 1930, s. 1-76, 193-297) ve A. 
Useyran (Mu.şanneftit·t ~ynül/(:uçltit için
de, 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 et
mişlerdir. 

Yirmi dört yaşından önce yazdığı, kay
naklarda zikredilen ve günümüze ulaş-
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mayan Arapça eserleri şunlardır: 1. ~ı
ra1- caşi ila ma crifeti1-muran ve'l-e ca
şi. 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 le
yali'l- fıra~. Edebi mahiyette bir eser
d.ir. s. Münyetü'l-heysub. Hint riyaziye
sine dair bir risale olduğu rivayet edil
mektedir. 6. Nüzhetü1- cuşşak ve neh
zetü'l - müştô~. On günde yazdığım söy
lediği 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'l
ba eş. Bu eseri yirmi bir yaşındayken 
yazmıştır. Kelamla ilgili konuları mü
newer 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 tasar
lanmış , ancak müellifin meşguliyetinin 
çokluğu sebebiyle bitirilememiştir. 10. 

Tefsiru J:ıa~a'i~'l-~ur'an. On cilt ola
rak yazmayı düşündüğü tasawuff mahi
yette bir tefsir olup tamamlanamamış

tır. 11. RisQJe-i Cemali. Şehzade Cema
leddin Şerefüddevle adına yazılmış kü
çük bir risale olup peygamberliğin lüzu
muna ve ruhi hastalıklardan kurtulma 
çarelerine dairdir. 

Aynülkudat'a Nisbet Edilen Eserler: 1. 

Yezdan - şinal]t (nşr. Behmen Kerim!, Tah
ran 1327 hş ). Baba Efdal-i Kaşi ve Süh
reverdi-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 Fermeniş~ Tahran 
1337 hş.). Ahmed el-Gazza!I'nin -seva
niJ: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 Münze
vi eserin Abdülmelik-i Verkanr'ye ait ol
duğu kanaatindedirler. 3. Gayetü'l-im
kôn ii dirayeti'l -mekôn (nşr. Rahfm Fer
meniş, Tahran, ts .). Eser Taceddin Üşnü
hfye de nisbet edilmektedir. 4. ŞerJ:ı-i 

Kelimat-ı Kışar-ı Baba Tahir (nşr. Ce
vad Maksüd, Tahran, ts.). Büyük Selçuklu 
Devleti'nin ilk hükümdan Tuğrul Bey za
manında yaşayan süff-şair Baba Tahir -i 
Uryan'ın veciz sözlerinin şerhi olan bu 

eser de Aynü1kudat'a ait değildir. s. Ca
vi dname. Bu eser Efdalüddin-i Kaşani' 

nin Cavidanname'siyle karıştırılmış ol
malıdır. 
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AYNÜLMÜLK MÜLTANi 
( ~1:!.. .ill.J\~) 

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

Delhi sultanlarının hizmetinde bulunan 

L 
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 bahse
der. Halaç sarayına intisap eden Aynül-



mülk, Sultan Alaeddin Hala d ' nin ( ı 296-

ı 3 16} dikkatini çekmiş, idari ve askeri 
kadernede önemli görevler almıştır . Mal
va. Ücceyn, Dharnagari, Çanderi ve Man
du seferlerine katılmış, meşhur Devagi
ri (Devletabad) seferinde Melik Kafür He
zardinari ile Alp Han'a yardımcı olmuş
tur. Delhi'de saray entrikaları sonunda 
öldürülen Alp Han ' ın taraftarları Guce
rat'ta ayaklanınca Aynülmülk bu isyanı 
bastırarak huzur ve asayişi sağlamakla 
görevlendirildi. O bu görevi başarıyla ye
rine getirdi ve Gucerat'ta nizarnı tesis 
ettikten sonra Delhi 'ye döndü. Alaeddin 
Halaci'nin ölümünden sonra yerine ge
çen oğlu Kutbüddin Mübarek'in (1 316-

132 0} hizmetine giren Aynülmülk. 1318'
de Devagir i'de Melik Yek Lehfnin ayak
lanmasını bastırınca mükafat olarak Dev
letabad 'a vali tayin edildi. Halaçlar' ın Mal
va'ya hakim oldukları sırada esir alınan 
ve Aynülmülk'ün himayesini gören Parvar 
asıllı Nasırüddin Hüsrev Han tahtı gas
bettiğinde Aynülmülk 'e de "Alem Han" 
unvanını vererek kendi tarafına çekmek 
istedi (I 320}. Fakat o Hüsrev Han ile iş 

birliği yapmadı. Bu sırada Kutbüddin 
Mübarek Şah'ın intikamını almak üzere 
harekete geçen Depalpür hudut bölgesi 
kumandanı Gazi Melik, hükümdarın ka
tillerine karşı Aynülmülk'ü yardıma ça
ğırdı. Aynülmülk Hüsrev Han'dan kork
tuğu için açıkça yardım edemedi. Fakat 
ondan yana olduğunu bildirdi ve kendi
sine karşı yapılacak hiçbir harekete ka
tılmayacağına söz verdi. 

Gazi Melik "Sultan Gıyaseddin " unva
nıyla tahta çıkınca Aynülmülk de Tuğluk
lu hanedanının hizmetine girdi ve Oudh, 
Zaferabad ve Mültan'ın gelirler ine sa
hip oldu. Bir ara Gıyaseddin Tuğluk Şah'a 
(1 320-1 325} karşı isyan ettiyse de eski 
hizmet lerinden dolayı affedildi. Tuğluk

lular'ın büyük hükümdarlarından Firüz 
Şah da (1 35 ı -1 388} Aynülmülk'ü Dfvan-ı 
Vezaret'e tayin etti, fakat o Vezir Han-ı 
Cihan'la aniaşamadı ve sultan bu ihtila
fı halletmek için bizzat müdahale etmek 
zorunda kaldı . 

Aynülmülk'ün ölüm tarihi belli değil
dir. Muhtemelen 1351 'den biraz sonra. 
Firüz Şah · ın sağlığında vefat etmiştir. 
Ziyaeddin Sereni ve Afff gibi tarihçiler 
onun sağlam karakterli , seçkin bir alim, 
devlet işlerinde tecrübeli bir şahsiyet ol
duğunu belirtmektedirler. 

Halaçlar ve Tuğluklular devrini yakın
dan bilen. siyasi hareketlerin bizzat için
de bulunan Aynülmülk münşeat saha-

sında , Hint-Türk edebiyatının ilk ve en 
güzel örneğini vermiştir. 133 mektuptan 
meydana gelen bu eser İnşa - yı M ahn1 
veya Münşe , at-ı Mahn1 adını taşımak
tadır. Eserin yazmaları Allahabad Üni
versitesi Kütüphanesi, Sankipare Public 
Library ve Asiatic Society'de (nr 338} bu
lunmaktadır. 
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Iii ENVER KONUKÇU 

AYNÜLVERDE SAVAŞI 

Hz. Hüseyin'in 
intikamını a lmak için 

harekete geçen 
Tew abin zümresiyle 

Emevi kuwetleri arasında 
meydana gelen savaş. 

_j 

Kaynaklarda Aynülverde ( ;; ,.J)Iü:f- ) ve 
Re'sülayn ( .:r-ol!rG ) adlarıyla anılan. bu
gün Şanlıurfa · nın Ceylanpınar ilçesinin 
merkezi olan yer Hz. Ömer devrinde Ömer 
b. Sa'd tarafından fethedilmiş ( ı 8/ 639 

veya 191 640). EmevTier devrinde de önem
li bir savaşa sahne olmuştur. 

Yezid' in halifeliğini tanımayıp biat et
mek üzere Hz. Hüseyin'i Küfe'ye davet 
eden bazı Iraklılar, ona hiçbir yardımda 
bulunamadıkları ve Kerbela Vak'ası'na 

sebep oldukları için büyük bir günah iş
lediklerini düşünüyorlar. Hz. Hüseyin 'in 
katillerinden intikam almadıkça bu gü
nahtan kurtulamayacakianna inanıyor

lardı. Söz konusu günahtan dolayı t öv
be ettikleri için kendilerine "Tewabin " 
adı verilen bu kimseler Süleyman b. Su
rad el-Huzai, Müseyyeb b. Necebe el
Fezari, Abdullah b. Sa'd b. Nüfeyl el-Ez
di, Abdullah b. Val et-Temimi ve Rifaa 
b. Şeddad el -Beceli gibi meşhur simala
rm emrinde harekete geçerek Hz. Hüse
yin'in katillerinden intikam almaya ka
rar verdiler. Aralarından Süleyman b. Su
rad ' ı reis seçip S Rebiülewel 65 (20 Ekim 
684) günü Nuhayle'den Kerbela'ya gitti
ler. Hz. Hüseyin'in kabri başında ağlayıp 
tövbe ettiler ve intikam almaya ant içti
ler. Ertesi gün Karkisiyye'ye hareket et
tiler. Tabiin nesiinin tanınmış kumandan-

AYNÜLVERDE SAVAŞ I 

larından Züfer b. H aris el- Kilabi onlara 
Emevi kuwetlerinden daha önce hare
ket ederek Aynülverde'de karargah kur
malarını tavsiye etti. Onlar da bu tavsi
yeye uyarak savaşa uygun mevzilere yer
leştiler. Tewabin'in reisi Süleyman, Mü
seyyeb b. Necebe'yi Hakka'daki ordugah
larından ayrılan Suriye öncü birliklerinin 
üzerine sevketti. Meydana gelen savaş

ta EmevTier'in yenildiğini duyan Emevi 
kumandanı Ubeydullah b. Ziyad. Husayn 
b. Nümeyr kumandasında 12.000 kişilik 
bir takviye kuweti gönderdi. Husayn sa
vaşa girmeden önce Tewabin'i Halife 
Abdülmelik b. Mervan'a itaata davet et
ti. Süleyman b. Surad ise Hz. Hüseyin'in 
katili olarak kabul ettikleri Ubeydullah 
b. Ziyad'ın kendilerine verilmesini, Abdül
melik'in hal'ini ve idarenin Ehl-i beyt'e 
teslim edilmesini istedi. Anlaşma sağ

lanamaması üzerine 22 Cemaziyelewel 
65 (4 Ocak 685) tarihinde başlayan savaş 
Emevi ordusunun hezimetiyle sonuçlan
dı . Ubeydullah bu defa ŞürahbTI b. Zül
kela' kumandasında 8000 kişilik yeni bir 
takviye birliği daha gönderdi. Ertesi gün 
meydana gelen çarpışmada her iki ta
raftan da birçok kişi yaralandı ve öldü
rüldü. Üçüncü gün Edhem b. Muhriz el
Bahilf 1 0.000 kişiyle beklenmedik bir şe
kilde Suriyeliler'in imdadına yetişti. Ta
raftarlarına ateşli bir nutuk irad ettik
ten sonra atından inip EmevTier'e karşı 
hücuma geçen Süleyman b. Surad öldü
rüldü. Ondan sonra kumandayı ele alan 
Müseyyeb b. Necebe. Abdullah b. Sa'd ve 
Abdullah b. Val da öldürüldü. Rifaa b. 
Şeddad gecenin karanlığından faydala- · 
narak Tewabin'den sağ kalanlarla Kar
kisiyye'ye döndü. Zafer haberini alan 
Abdülmelik b. Mervan minbere çıkıp bu 
tehlikeli düşmanlarından kurtulduğu için 
Allah'a harndetti (ayrı ca bk. TEWABIN). 
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