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mülk, Sultan Alaeddin Hala d ' nin ( ı 296ı 3 16} dikkatini çekmiş , idari ve askeri
kadernede önemli görevler almıştır . Malva. Ücceyn, Dharnagari, Çanderi ve Mandu seferlerine katılmış, meşhu r Devagiri (Devletabad) seferinde Melik Kafür Hezardinari ile Alp Han'a yardımcı olmuş
tur. Delhi'de saray entrikaları sonunda
öldürülen Alp Han ' ın taraftarları Gucerat'ta ayaklanınca Aynülmülk bu isyanı
bastırarak huzur ve asayişi sağlamakla
görevlendirildi. O bu görevi başarıyla yerine getirdi ve Gucerat'ta nizarnı tesis
ettikten sonra Delhi'ye döndü. Alaeddin
Halaci' nin ölümünden sonra yerine geçen oğlu Kutbüddin Mübarek'in (1 3 16132 0} hizmetine giren Aynülmülk. 1318'de Devagiri'de Melik Yek Lehfnin ayaklanmasını bastırınca mükafat olarak Devletabad 'a vali tayin edildi. Halaçlar' ın Malva'ya hakim oldukları sırada esir alınan
ve Aynülmülk'ün himayesini gören Parvar
asıllı Nasırüddin Hüsrev Han tahtı gasbettiğinde 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 katillerine karşı Aynülmülk'ü yardıma çağırdı. Aynülmülk Hüsrev Han'dan korktuğu için açıkça yardım edemedi. Fakat
ondan yana olduğunu bildirdi ve kendisine karşı yapılacak hiçbir harekete katılmayacağına söz verdi.
Gazi Melik "Sultan Gıyaseddin " unvanıyla tahta çıkınca Aynülmülk de Tuğluk
lu hanedanının hizmetine girdi ve Oudh,
Zaferabad ve Mültan'ın gelirlerine sahip oldu. Bir ara Gıyaseddin Tuğluk Şah'a
(1 320-1 325} karşı isyan ettiyse de eski
hizmet lerinden dolayı affedildi. Tuğlu k
l ular'ın büyük h ü kü m darla rınd an 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 ihtilafı 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 işleri nde tecrübeli bir şahsiyet olduğunu belirtmektedirler.
Halaçlar ve Tuğluklular devrini yakın
dan bilen. siyasi hareketlerin bizzat içinde 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 Üniversitesi Kütüphanesi, Sankipare Public
Library ve Asiatic Society'de (nr 338} bulunmaktadır .
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Hz. Hüseyin'in
a lmak için
harekete geçen
Tew a bin zümresiyle
Emevi kuwetleri arasında
meyda na gelen savaş.
intikamını

L
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Kaynaklarda Aynülverde ( ;;,.J)Iü:f- ) ve
Re'sülayn ( .:r-ol!rG) adlarıyla anılan. bugün 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 önemli bir savaşa sahne olmuştur.
Yezid'in halifeliğini tanımayıp biat etmek 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 günahtan kurtulamayacakianna inanıyor
l ard ı. Söz konusu günahtan dolayı t övbe ettikleri için kendilerine "Tewabin "
adı verilen bu kimseler Süleyman b. Surad el-Huzai, Müseyyeb b. Necebe elFezari, Abdullah b. Sa'd b. Nüfeyl el-Ezdi, Abdullah b. Val et-Temimi ve Rifaa
b. Şeddad el -Beceli gibi meşhur simalarm emrinde harekete geçerek Hz. Hüseyin'in katillerinden intikam almaya karar verdiler. Aralarından Süleyman b. Sura d ' ı reis seçip S Rebiülewel 65 (20 Ekim
684) günü Nuhayle'den Kerbela'ya gittiler. Hz. Hüseyin'in kabri başında ağlayıp
tövbe ettiler ve intikam almaya ant içtiler. Ertesi gün Karkisiyye'ye hareket ettiler. Tabiin nesiinin tanınmış kumandan-

larından

Züfer b. Haris el- Kilabi onlara
Emevi kuwetlerinden daha önce hareket ederek Aynülverde'de karargah kurmalarını tavsiye etti. Onlar da bu tavsiyeye uyarak savaşa uygun mevzilere yerleştiler. Tewabin'in reisi Süleyman, Müseyyeb b. Necebe'yi Hakka'daki ordugahlarından 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 savaşa girmeden önce Tewabin'i Halife
Abdülmelik b. Mervan'a itaata davet etti. Süleyman b. Surad ise Hz. Hüseyin'in
katili olarak kabul ettikleri Ubeydullah
b. Ziyad'ın kendilerine verilmesini, Abdülmelik'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 sonuçlandı . Ubeydullah bu defa ŞürahbTI b. Zülkela' kumandasında 8000 kişilik yeni bir
takviye birliği daha gönderdi. Ertesi gün
meydana gelen çarpışmada her iki taraftan da birçok kişi yaralandı ve öldürüldü. Üçüncü gün Edhem b. Muhriz elBahilf 10.000 kişiyle beklenmedik bir şe
kilde Suriyeliler'in imdadına yetişti. Taraftarlarına ateşli bir nutuk irad ettikten sonra atından inip EmevTier'e karşı
hücuma geçen Süleyman b. Surad öldürüldü. 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 Karkisiyye'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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