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Arap alfabesinin 
on dokuzuncu harfi. 

1 yaygın olan şeklin "a' la" (daha üstün). "ef

sah" (daha fasih), " eşher" (daha meşhur), 

"a'ref" (daha tanınmı ş ), "ekser" (daha çok 

kullanılan) gibi kelimelerle belirtilmesi 

yoluna gidilmiştir. Aynı anlamda ve eşit 

derecede kullanılan farklı şekillerin de 

Sözlükte "bulutlanmak. bulut: gönlü 

sıkıntı kaplamak: susamak" gibi anlam

lara gelen gaynın (çoğulu agyiin, gayniit, 
guyün) ebced hesabındaki değeri 1 000'

dir. Gayn. "ayn"dan noktalı olmasıyla ay-
rılır ve bundan dolayı "el-aynü'l-mu'ce-

me" adıyla da bilinir. Bir sızı cı- sürtünü-

cü damak fonemi (velaire fricativ) olan 

gaynın mahreci hançerenin yumuşak da

mak kısmıdır (edne'J-halk, postvelar). "lja" 

harfiyle aynı mahreci paylaşır: ancak 
hangisinin ağza daha yakın yerden çık
tığı hususu ihtilaflıdır. Sibeveyhi, Zemah

şerf. İbn Yalş ve İbnü'I-Cezerl'ye göre 

"l)a"nın, Kasım b. Firruh eş-Şatıbl ve 

Mekkl b. Ebü Tali b· e göre ise gaynın 

mahreci ağza daha yakındır (İbn Yaiş , X, 

124). Gayn sadalı (cehri, sonore) bir harf 

olup "l)a"dan bu sıfatıyla ayrılır ve Arap 
dilcileri tarafından "rihve mechüre müs-

ta'liye" (fricative postvelaire sonore) şek

linde tanımlanır. Gayn sesi, Türkçe'deki 

" ğ"nin daha kuwetli ve sert bir şekilde 

telaffuzundan hasıl olan sese, çıkartılışı 

sırasında dilin dibine doğru küçük dilin 

hareketine imkan veren bir kanalın oluş-

ması ölçüsünde de Fransızca'daki "kalın 

r"ye (r grossaye) yaklaşan bir sese teka

bül eder. 

Gaynın mahreç veya sıfat yakınlığı se

bebiyle çeşitli harflerle değişkenlik gös

terdiği görülür ve bunlar arasında özel

likle ayn önemli bir yer tutar: mesela ay

san = gaysan ( .:ıl...f:. = .:.4 ), leanne = 

leganne ( .)1 = .).! ), amcere = gamcere 

(# =~ ). ab'ab = gabgab (..,...,.C.= 

'-:-~ ). afenşel = gafenşel ( ~ = 

~ ) gibi (başka örnekler için bk. DİA, 

IV, 255). Bu durumun aynın gayna dö

nüşmesiyle mi, yoksa bir yazım hatası 

sonucunda mı oluştuğu, ya da gaynlı şe

killerin aynlıların değişik bir biçimi mi 

(varyant) olduğu meselesi dilciler ara

sında tartışma konusudur ve bu ihtimal

lerden birinciye "ibdal 1 bedel". ikinciye 

"tashlf", üçüneüye de "lugat" veya "lu

gayye" denilmektedir. Ayn 1 gayn de

ğişikliği bulunan kelimelerde hangisinin 

asıl olduğu hususu kesin biçimde tesbit 
edilememiş, klasik kaynaklarda daha 
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"bi'l-ayni ve'l-gayni " tabiriyle açıklandığı 

görülür. Modern dilciler ise aynlı kelime

lerin esas olduğunu . kabul etmektedir

ler (bk. AYN) . Ancak bazı hallerde gayn
lı şekillerin asli (aynlı) formları kısmen 

ya da tamamen ortadan kaldırıp yeri

ne geçtiği görülür: teassere = tegassere 

(.;.s; = ~ ), amita = gamita ( J....i:. = 

~ ), hemea = hemega ( ~ = ~ ) gi

bi (Ruzicka, JA, ccxxı ı ı 9321. s. 73 , 77, 84. 

89, 96) . Ayn 1 gayn değişikliği gösteren 

kelimelerin bir kısmının yazım hatasın

dan kaynaklandığı. bunların çoğunu Leys 

b. Muzaffer'in (ö 187/ 803 ı?ı). Arap di

linin ilk büyük sözlüğü olan Halil b. Ah

med'in (ö. 175/ 791 ı?J) Kitabü'l- cAyn ' ını 
tamamlarken yaptığı, daha sonra gelen 

lugat alimlerinin de imlası yanlıŞ bu ke

limeleri asıllarını araştırmadan eserleri

ne aktardıkları ileri sürülmüştür (Usa· 

nü'l · CArab, "rgm 1 re am" md.leri)_ Asmacr

ye göre ise bu değişik yazılışlar anlam 

farkından doğmuştur: çünkü iki şekilden 

biri daha yoğun ve daha kuwetli anlam 

belirtir: afaka = gafaka ( ~ = ~ ), 

arnişe = gamişe ( ~ = ~ ) örnekle

rinde olduğu gibi (Ruzicka, JA, ccxxı 

ı ı 9321. s. ı 00)_ 

Sami diller uzmanı ve fonetikçi Çek 

şarkiyatçısı Rudolf Ruzicka, 1907 yılın

dan başlayarak kırk yıl içinde yazdığı bir

çok makalede ayn 1 gayn değişikliği gös

teren kelimelerin çokluğuna dayanarak 

gayn sesinin sadece Arapça'da bulun

duğunu ve ayn sesinin farklı bir biçimi 

olarak gelişip zamanla müstakil bir ses 

haline geldiğini ileri sürmüştür. Aynı 

görüşü öğrencisi Kare! Petracek ile H. 

Torczyner de paylaşmış. fakat Brockel

ınann başta olmak üzere birçok şarki

yatçı buna karşı çıkarak çeşitli Sami dil

lerde gayn sesinin bulunduğunu savun

muştur. Aslında, Ruzicka'nın düşündü

ğü gibi sadece farklı yazılan eş anlamlı 

kelimelere dayanmak bu konuda yeterli 
değildir. Çünkü ayn 1 gayn değişikliği · 

gösteren ve anlamdaş olmayan örnekler 

de vardır : mesela aze! 1 gazel ( JJ 1 
Jj'- ), fer' 1 ferg ( t) 1 t) ), em'ar 1 em
gar (.,...i 1 _, ... ı) gibi (Cantineau, s. 105)_ 

Gaynın aynla olan bu ilişkisinden baş

ka hemze. cim, ı:ıa. l)a, ra, sin, şin, fa, 
kaf, kat, lam. mlm, nün, vav, ha harfle

riyle de değişiklik gösterdiği görülür: 

bunlar arasında l)a 1 gayn dönüşümü 
diğerlerinden fazladır. Hemze 1 gayn : 

· mae = maga ( tt. = .ı. ), mev' = mevg 

( tr = ._,. ) , müva· = müvag ( ti_,. ~.ı_,. ). 
iste'rebe = istagrebe ( ....,fol = ......,_):. .... \ ), 

semee = semega ( C:- = ı.... ) ; cim 1 

gayn: mecmece = magmaga ( ~ = 

~ ) ; ha 1 gayn: hazreme = gazreme 

( t.J:.l. = t.Jx.. ), leth = letg ( t::J = ~ ). 
vehar = vegar ( ..J..J = ?.J ), tevahhare = 

tevaggare (.)..; =.f-.Y ); l)a 1 gayn: ha

bene = gabene ( ~ = ~ ), . hamer = 

gamer ( ~ = _,..> ). l)umar = gumar 

( .JW:. = ) .> ), zehar = zegar ( ..J..J = ,?.) ), 

hakka= gakka ( ~ = j> ); ra 1 gayn: 

ramas = gamas (~ =...-.J ), mers = 

ma gs ( ~ = .:ı_,.. ), reyn = gayn ( ~ = 

Y.. J ). fevre = fevga ( ~~ = •.J~ ) ; sin 1 
gayn: isrenda = ıgrenda ( ._s.ı,;_j-1 =._s .ı,; rı) ; 

şin 1 gayn : şenec = ganec ( ~ = ~ ) ; 

fa 1 gayn: fezreme = gazreme ( t.J:.l. =, 
t.J:JJ ). tarfeşe = targaşe (~_,k=~.).); 

kaf 1 gayn: gulfe = kulfe (..ı.; = :Wl.), 
aglef = aklef ( ...AJ.9! = ....at.! ). gamez = ka

mez ( .:,J = :_,.l. ), galgale = kalkale ( J.;il; = 

Jili:. ), tegalgale = tekalkale ( Jili:; = Jo,l.o:; ); 
kaf 1 gayn: kebene = gabene ( ~ = .:.r.S ); 

lam 1 gayn: gamz = lemz (.:,.! = :r1 ), 
gammaz = lemmaz (.) ~ =.) ~ ), zale = 

zaga ( tiJ = Jl) ) ; mlm 1 gayn: gatma
ta = gatgata ( 6W:. = ı.....ı..l- ), ümlüc = 

uglüc ( ı;:_,li:-1 = ı;:~t ), gare = mare (.Jl• = 

.Jl'. ); nün 1 gayn : şinnlr = şiggir (~ = 

_,;.:. ), zınat = zıgat ( .J..tü = .J..L:...;, ), teza

neta = tezagata ( .W:.t.;.; = k.it.;.;); vav 1 

gayn: vattaşe = gattaşe (J:.W:. =J.1.J ); 

ha 1 gayn: hezreme = gazreme ( t.J:.l. = 

t.J:;, ). hemz = gamz ( :r1 = ~ ), hem

maz = gammaz (.)~ = .)~ ), sebehlel = 

sebaglel ( ~ = J4.... ), hemheme = 

gamgame ( r"+'- = r+"' ) gibi. 

Bu eş anlamlı dönüşümlerin dışında, 

bir kelimede gayn sesinden önce gelen 
"sln"in de telaffuz kolaylığı için "sad"a 

dönüştüğü (ses uyumu) görülür; mesela 

esbaga = asbaga ( t:-1 = &--1 ), salig = 

şalig ( tiL.. = tiL. ) gibi (İbn Ya iş , X, 5 ı ; 
Radi ei-Esterabadi, lll, 230) . Ayrıca ger

çek Arapça kelimelerde gayn ile cim bir

leşmez ve bu durum aslı Arapça olma

yan kelimelerin tesbitinde önemli bir ipu
cu teşkil eder. 
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(er.:'-) 

Zama n zaman kalbi örten 
manevi perde anlamında 

tasawuf terimi. 

Sözlükte "gökyüzünü bütünüyle kap
layan hafif bulut" manasma gelen gayn 
kelimesi tasawufta, "kalp ile Hak veya 
gayb alemi arasına çekilen ve müminin 
Hak'tan ayrı kalmasına sebep olan en 
hafif ve en saydam perde" anlamında 
kullanılmaktadır. Hücviri bu terim için 
"İstiğfarla ortadan kalkan bir perde olup 
iki kısımdır. Gafil olup büyük günah iş
leyenlerin kalplerini kalın, nebi ve velile
rin kalplerini tül gibi bir perde (gayn) ör
ter" demektedir (Keşfü'l-mahcüb, s. 506) 

Bütün mutasawıflar, kalpte insanı 

Hak'tan ve gayb aleminden ayıran bir 
perdenin bulunduğunu kabul ederler. 
Onlara göre "hatm, tab"' ("mühürleme", 

b k. el -Bakara 2/ 7; en-Nahl 16 / 108) ve 
"kufl" ("kilitleme", bk. Muhammed 42/ 

24) kafir, müşrik ve putperestlerin kal
bini kaplayan ve ancak iman etmekle 
ortadan kalkan kalın bir perdedir. Mü
nafıkların kalbi ise "kasvet" ve "reyn" 
denilen (bk. ei-Bakara 2/74; ei-Mutaffi
fın 83 / 14) yoğun bir perde ile kaplıdır. 
Genellikle mürninterin kalbine arız olan 
ve "gayn" denilen perde ise tevbe ve is
tiğfarla ortadan kalkar (Serrac, s. 451; 

Gazza!T, IV, 13). 

Bir mürnin zaman zaman gaflete dü
şerek günah işleyebilir. Bu durum sü
rekli ise kalbi üzerinde yoğun, geçici ise 
şeffaf bir perde oluşturur. Kulun rab
binden uzak kalmasına sebep olan bu 
perdenin tevbe ve istiğfarla ortadan kal
dırılması gerekir. Kul böylece Allah'a tek
rar yakınlık (kurbiyet) haline döner. 

Hz. Peygamber bir hadisinde, "Bazan 
kalbimi bir perde bürür, bunu ortadan 
kaldırmak için günde yüz kere (diğer bir 
rivayette yetmiş kere) istiğfar ederim" de
miştir (Müslim, "'?-ikiT", 41; Ebü Davüd, 
"Vitir", 26). Bu hadise dayanan mutasav
vıflar, gayn denilen perdenin peygamber 
ve velileri bazan Hak'tan ayrı düşürdü
ğünü ve onların bunun için Hakk'a istiğ
far ettiklerini söylerler. Hata ve günah
ların oluşturduğu bir kir perdesinin pey
gamberlerin kalbini örtmesi mümkün 
değildir. Onların kalplerini bürüyen bu 
perde, ümmetin ve ailelerinin meselele
riyle meşgul olmalarından dolayı Hak'tan 
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geçici olarak uzak kalmalarıdır. Peygam
berlerin kalplerindeki perde, üzerine üf
lenen aynada oluşan hafif nem ve sis 
gibi olup kısa bir süre sonra kendiliğin 

den ortadan kalkar. Bu perde güneşin 
çıkmasıyla yok olan hafif bulutlara da 
benzetilmiştir (Serrac, s. 451). Ebü Said 
ei -Harraz'a göre bu durum sadece nebi 
ve velilerde görülür. Başkaları için ku
sur olmayan bu husus onlar için istiğ 

far sebebidir. 

Hücviri'ye göre müminin kalbindeki 
kalın perde tevbe ile, hafif perde Hakk 'a 
yönelerek ortadan kaldırılır. Tevbe gü
nahları terketmekle, Hakk'a yönelmek 
ise kendi varlığından geçmekle olur. Gü
nahları terketmek hatadan doğru ola
na, Hakk'a yönelmek doğru olandan da
ha doğru olana dönmektir (Keşfü ' l-mah· 

cab, s. 507) 

Süfilere göre müminin kalbi bazan ha
ta ve günah kiriyle kirlenir, bazan dün
ya işleri ve gaflet haliyle paslanır. Tev
be, istiğfar, zikir ve ibadet bu kiri temiz
lemeye, bu pası silmeye yarar. İ bnü ' l 
Cella, babası cilacı olduğu için değ il va
azlarla kalpleri cilaladığı için "cella" la
kabıyla anıldığını söyler. Kalbini cilala
maya ve saflaştırmaya herkes muhtaç
tır. Kalbi cila tama ve safiaştırmanın arif
lere ve kamillere özgü olan şekline de 
gayn denilmiştir. 
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