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Kuzey Samileri'nin icat ettikleri ilk al
fabe sistemlerinde küçük bir daire şek
linde gösterilmesinden dolayı, Sami dil
Ierde "delik, göz" anlamına gelen ayn 
kelimesiyle adlandı rılmıştır. Türkçe'de 
ayın şeklinde telaffuz edilir. Tam adı gra
merde el-aynü'l -mühmele (noktasız ayın) 
ve ebced tertibine göre aynü sa'festir. 
Gırtlak harflerinden (hurOfü'l-halk, hurQ
fü 'l-hancere, pharyngal) olup bağazın ikin
ci mahreç bölgesini teşkil eden yutak
tan (evsatü'l -halk, büi'Om. pharynx). birbir
lerine dakunacak derecede yaklaştırılan 
ses tellerine "mizmar darbesi vurmak" , 
yani boğazdan gıcık giderir gibi ani ve 
güçlü nefes vermek suretiyle çıkartılan 
sert ve çatlak bir sese sahiptir. Klasik 
Arap dilcilerinin bazıları bu harfi, çıkı 

şındaki şiddetli hale göre "el -hurOfü'l
mechOre"den (kuvvetli telaffuz edilen harf
ler). bazıları sona erişindeki. patlamalı 

gırtlak sesi (laryngal plosiv) hemzeninki 
gibi kesik olmayan sürekli halinden do
layı "el-hurOfü'r-rihve"den (yumuşak harf
ler), bazıları da bu ikisinin ortası olan "el
hurOfü'l-beyniyye"den (ara harfler) say
mışlard ı r. Bugünün ses bilimi uzmanla
rı ise bu harfi "sızı cı- sürtünücü boğaz 
sesi" (pharyngal fricativ) terimiyle tanım
lamaktadırlar. Ayn, bir tür a sesi verme
sine rağmen sessiz harftir ve dilciler ta
rafından hançere samiti (pharyngal con
sonant) kabul edilmektedir. Nitekim mah
reç itibariyle bu harfe en yakın harf ha
dır ( c ) ve sükün halinde ayn gibi te
laffuz edilip Akkadca. Aramice, İbrani
ce başta olmak üzere bütün Sami diller
de ve Arapça ' nın çeşitli lehçelerinde ko
laylıkla ayna dönüşür ve mesela Hasan 
( ı:r> ), hatta ( 1~ ), el -baha ( h-UI ), el 
hara ( IL>.rdl ) gibi kelimeler 'Asan ( ~ ), 
' atta (ı~), el -ba'a ( ~t:ıl) ve el - ' ara 
( IL.>_,.l l) halini alır (Onat. ı . 104, cetvel 5; 
Küçükkalay, s. ı 77) . Bundan başka ayn 
hemze ile de değişkenlik gösterir ve en
ne (.;il), eman ( wlol ). el-ar (_.ı 9 1 ). el -as 
( ~';)t l) gibi kelimeler ' anne ( ~ ),'aman 
(w~), el -' ar (_.ıi.J I) ve el-'as (~1) olur 
(Onat, 1, ıoo, cetvel ı ; Küçükkalay, s. ını . 

Ses ve mahreç yönünden birbirine çok 
yakın olan ayn ile hanın öncelik derece
leri hususunda Arap dilcileri arasında 

ihtilaf bulunmaktadır. Harfler i mahreç
ler ine göre tertip eden Halfl, aynı en te
miz boğaz harfi sayarak ona öncelik ver
miş ve meşhur lugatına ilk harfi ayn 
olan kelimelerle başlayıp adını da Kitô.
bü'l- 'A yn koymuştur. Ancak Halil'in bu 
adlandırmada, aynın asıl kelime anlamı 
olan "göz: göze, kaynak"ı da dikkate al
mış ve ondan kinaye olarak eserine bu 
adı vermiş olması muhtemeldir. Halfl '
den sonra gelen bazı dilciler de aynı yo
lu takip etmişler. fakat yanlış bir görüş
le aynın hemze ve haya dönüştüğünü 
sanıp bu harfleri birinci planda tutmuş
lardır. Aslında söz konusu harfler ara
sındaki değişkenlikte durum bunun ter
sidir ve hemze ile ha, ayna dönüşmek
tedir. Öte yandan "el-aynü'l-mühmele" 
adının da gösterdiği gibi ayn, şekil yö
nünden aralarında yalnız bir nokta far
kı bulunan gayın la da (e\ -aynü'\ -mu 'ceme) 
büyük bir yakınlığa sahiptir. Sami diller 
arasında yalnız Arapça ile Eski Arapça'yı 
teşkil eden Sabaf. Minaf. Katabani, Had
rami ve Evsani dillerinde bulunan gayın 
bir sızıcı - sürtünücü damak fonemidir 
(velar fricativ) ve hançerenin yumuşak da
mak (edne'l-halk, postvelar) kısmından çı
karılan gayın, dilciler tarafından çoğun
lukla kabul edildiğine göre, müstakil bir 
harf olmayıp genel Sami fonemi aynın 
yalnız Arabi dillerde aldığı yeni bir şekil
dir. Bu sebeple aynın diğer Sami diller 
ile Arapça arasında gayına dönüşmesi 
(İbr. , Sür. , Hbş. 'rb/Ar. grb ı,_,..f:-ı "bat
mak"; ibr. ' elem/ Ar. gulam ı i~ 1 "erkek 
çocuk"; i br. 'Azza / Ar. Gazze ı •.r ı) gibi 
(Moscati, s. 39-40) , Arapça'nın lehçele
ri içinde de en fazla gayına dönüştüğü 
görülür : mesela; es-sak' ( ~ı) ) es
sakg ( ~\ ), el - ' asak ( &-.JI ) > el-ga
sak ( .,....ı ı ). el- ' ales (v-i-.JI) ) el -gales 
( crlöJ I ), el -' avhak ( ~_,.l l ) ) el -gavhak 
( ~_,.ı l ), el-vü' a ( ~_,ll) ) el-vüga ( tt._,JI) 
gibi (Onat. 1, 123. cetvel 27) 

Ebced hesabındaki sayı değeri yetmiş 
olan ayn, Arap gramerinde kelimelerin 
kök harflerini belirtmek için kullanılan 

J.o ölçüsünOn ikinci harfini oluşturur ve 
aynü'l -fi'l adını alır. Aruz ilminde de şiir 
vezinlerini teşkil eden tef ilelerin üç asli 
harfinin ikincisi yine aynla gösterilir ve 
ayrıca ayn şiirlerde mısraı belir lemek 
için de kullanılır. Aynı şekilde Kur 'an-ı 

Kerim' deki vakfiarı gösteren işaretler 

AVN 

arasında yer alır ve özellikle Türk hat
tatlarının yazdığı mushaflarda, uzun sü
relerin namazlarda rüküa gidilebilecek 
en uygun yerler ini belli eder (bk. AŞR- ı 

ŞERİF; VAKF ve İBTİDA). Bunların dışında 

astronomide "içtima" (kavuşum ) ve "ter
bi"' (dördün) terimleri yerine rumuz ola
rak kullanılır. 

Ayın sesi Sami dillere mahsustur. Bu 
sebeple Osmanlı ve Fars alfabelerinin 
yirmi birinci, Urduca alfabenin de otuz 
dördüncü harfi olmasına rağmen bu al
fabeleri kullanan dillerin kendi kelime
lerinde bulunmaz, yalnız Arapça'dan ge
çen ve bunlardan türetilen kelimelerde 
kullanılır. Ancak ayn, Sami aileden ol
mayan bu dillerde yazımda kullanılmak
la beraber konuşma sırasında telaffuz 
edilmez. Aynın yeni Türk harfleriyle ya
zılışı ise bu sesin kelime bünyesindeki 
yerine göre değişmektedir. a) Başta te
laffuz edilmez ve herhangi bir işaretle · 
gösterilmez. ondan sonra gelen ünlü bu 
sesi karşılar: aba < 'aba, Ömer, Osman. 
abd, i şret gibi. b) Kelime içindeki du
rumu bazı farklılıklar gösterir. Şöyle ki: 
Hece sonunda bulunan aynlar kendin
den önceki ünlüyü uzattığı halde yazıda 
genellikle gösterilmez: ilan < i'Ian, ya
ni < ya 'ni gibi ; bazı kelimelerde ünlü
n ün üzerine uzatma işareti ( - ) konur: 
makul< ma'kul. masum < ma'sum. 
lanet < la 'net gibi. Teri m niteliğ i taşı
yan veya kullanılışı yaygınlaşmamış olan 
kelimelerde ise kesme işaretiyle gös
teril ir: i'caz, i'la, i'zaz gibi. Kelime için
de hece başında bulunan aynlar da işa
retle göster ilir: an'ane. en'am. iz'an gi
bi; ancak yaygın olan kelimelerde ve 
iki ünlü arasında kalınca gösterilmez: 
cuma ( c um' a, mesut < m es' u d. sa
nat < san'at; saat < sa'at, bedia <be
dr'a, biat < br'at, cemaat <. cema'at gi
bi. Tek heceli kelimelerde ortadaki ayn 
genellikle kendinden önceki ünlüyü çift 
okutur: şiir< şi 'r, vaaz <va'z, vaad < 
va 'd, fiil < fi'I gibi. Yaygın olarak kulla
nılmayan bazı kelimelerde ise yine işa
retle gösterilir : na't, ba's, ka'r gibi. c) Ke
lime sonundaki aynlar yazıda genellikle 
gösterilmez : cami (cami'. bayi ( bayi'. 
zayi < zayi', mısra < mısra', menba < 
menba' gibi. Ancak Türkçe'de yerleşme
miş bazı kelimelerde bu ses işaretle gös
terilir : mecma', murassa·, murakka' gibi. 

Türkçe imiada ayn harfi için yanlış ola
rak "spiritus !enis" ( ' ) kullanılmakta ise 
de bu sesin transkripsiyon alfabesine 
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AYN 

uygun olarak "spiritus asper" ( · ) işare
tiyle gösterilmesi daha uygundur. 
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!il HULUSİ K ILIÇ 

AYN 
( .:r.:-JI) 

Kelam, felsefe ve tasavvufta 
değişik anlamlarda kullanılan 

bir terim. 
_j 

Sözlükte "göz; su kaynağı; çeşme ; bir 
şeyin kendisi, zatı ve aslı " gibi mana
lara gelir. Çağulu uyün, a'yün ve a'yan
dır. Kur'an-ı Kerim ve hadis metinlerin
de hem çoğul hem de tekil olarak çeşit

li sözlük anlamlarında kullanılmıştır (bk. 
M. F. Abdülbakı , "'ayn"; Wensinck, "'ayn" 
md .leri) . 

D KELAM. Boşlukta kendi başına yer 
tutan mümkin varlık veya cevher. 

Abdullah b. Mukaffa 'ın, Aristo'nun Ka
tegoriler'indeki cevheri (ousia) Arapça'ya 
ayn kelimesiyle tercüme etmesinden son
ra (Harizmi, s. 86) bu terim ilk devir ke
lamcıları tarafından kullanılmaya baş

lanmış, alem telakkilerinin sistemleşme
si ve felsefe kültürünün gelişmesiyle de 
onun yerine daha çok, "maddenin bölü
nemeyen en küçük parçası " manasını 

ifade eden cüz'-i la yetecezza (atom) ve 
cevher-i ferd terimleri kullanılır olmuş
tur. 

Kelam ilminde bir cismin renk, şekil, 
tat, sertlik, yumuşaklık gibi fiziki nite
likleri onun arazları , bunları taşıyan mad
desi de aynı kabul edilmiş; aynlar (a'yan) 
alemin yaratılmışlığını ve Allah ' ın varlı-
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ğını ispat etmek için önemli bir hareket 
noktası olarak alınmıştır. Dırar b. Amr, 
Hüseyin b. Muhammed en- Neccar ve 
Nazzam dışındaki bütün kelamcılara gö
re alemin asiT unsurunu a'yan teşkil eder. 
Karşı görüşü benimseyenler ise onun 
birleşik araziardan meydana geldiğini 

kabul ederler. Arazıardan soyutlanmış 
olarak düşünülen aynlar gözle idrak edi
lemez ve kelamcıların çağuna göre ha
dis olan araziardan ayrı olarak buluna
maz. Bu sebeple onların da hadis olma
sı gerekir. MatürTdT ayniarın güzellik-çir
kinlik, büyüklük- küçüklük, iyilik- kötü
lük. aydınlık-karanlık gibi zıtlıklara ko
nu teşkil etmesini hadis olduklarının de
Iili sayar. Zira bu vasıflar onlarda son
radan meydana gelmekte ve nihayet yok 
olmaktadır. Ayrıca o, ayniarın hadis ol
duklarını, duyuların idrak sınırları içinde 
kalmaları ve başkasına muhtaç olmala
rıyla da ispat etmeye çalışır. MatürTdT'
ye göre eğer aynlar kadim olsaydı ihata 
edilememeleri ve başkasına muhtaç ol
mamaları gerekirdi (Kitabü 't- Teuhfd, s. 
ı ı -12) Ka dT Abdülcebbar ise ayniarın 

yaratılmışlığını şu şekilde ispata çalışır : 

Aynlar kadim olsaydı hadislerden yani 
araziardan önce bulunmaları gerekirdi. 
Halbuki aynlar araziardan ayrılamaz, o 
halde onlar da arazlar gibi hadistir (Şer
hu 'l - Uşüli 'l - f].amse, s. ı 14) Kelamcılara 

göre bütün aynlar birbirinin benzeridir 
(mütemasil); yani ayniarın tabiat ve ma
hiyetleri birdir. Bununla beraber her ayn 
araziarına bağlı olarak ayrı bir ferdiye
te (mütemayiz) sahiptir. Yine de ayniarın 
teşkil ettiği cisimlerin birbirine dönüşe
bilmesi, asiT unsurlarının bir olduğunu 
gösterir (BağdadT, s. 52-54). Aynların, ma
hiyetleri bir olmasına rağmen farklı ci
simler meydana getirmeleri, onlara Al
lah tarafından muhtelif arazların tahsis 
edilmesiyle mümkün olmaktadır. Aynia
rın hiçbiri diğerine kendiliğinden tesir 
icra ederneyeceği gibi yapılan bir tesiri 
kendiliğinden kabul edecek bir tabiata 
da sahip değildir. Bir araya gelmeleri. 
ilişki kurmaları ve muhtelif varlıkların 
teşekkülüne yol açmaları, ancak Allah'ın 
emrine boyun eğmeleriyle gerçekleşebi
lir ( Elmalılı, IV, 2969) . Kelamcıların a'yan 
anlayışı sadece aleme mahsus olup Al
lah ' ın zatına şamil değildir. 

Ayn, Kur'an'da (bk. el-Mü'minün 23 / 
27) ve bazı hadislerde Allah 'a atfedilen 
haberi sıfatiardan biri olup Selefiyye'ye 
göre "mahiyeti bilinmeyen bir göz". ke
lamcılara göre ise "görmek. gözetmek 

ve korumak" manasma gelir (daha ge
ni ş bilgi için bk. SIFAT). 

Felsefede ayn, kendini varlıkta tutan 
(mukavvim). mevcudiyetini sürdürebilmek 
için bir konuya (mahal) muhtaç olmayan 
varlık anlamında kullanılmıştır. islam fi
lozoflarına göre ayniarın mahiyeti yara
tılmış değildir, sadece Allah tarafından 
sudür* veya feyz* yoluyla mevcut kılın
mış olup bu manadaki yaratmanın bir 
başlangıcı yoktur. Farklı cisimlerin oluş
ması bu cisimleri meydana getiren ayn
Iarın farklı şekiliere (süret-i nev' iyye) sa
hip olmalarındandır. Onlara göre a'yan 
ve a'raz nazariyesi Allah ' ın zatı ve sıfat
Iarını içine alır. 

Ayn, felsefede zihni (mücerred) varlı

ğın mukabili olarak "duyularla idrak edi
len harici (müşahhas) varlık" manasında 

da kullanılır. Mesela insan, ağaç, taş ay
ni; iyilik, kötülük, adalet ve zulüm zihnT 
varlıklardır. Ayni varlık duyularla idrak 
edildiği veya başlı başına varlığını sür
dürebildİğİ için bu adı almıştır. Ayn bir 
de gayrın zıddı manasında kullanılır ki 
bununla varlığın kendisi kastedilir (ayn
ların mahiyeti ve özell iklerine dair geniş 
bilgi için bk. CEVHER; CİSİM). 
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D TASA VVUF. Bütün varlıkların ken
disinden zuhur ettiği Allah'ın zatı; her 
şeyi Allah'ta ve Allah'tan görme hali. 

Ayn "kendisinden eşyanın zuhur etti
ği şeyin zatı yani Allah, Allah ' ın tecellile
rini temaşa, her şeyi Allah'ta ve Allah'
tan görme hali, eşyanın varlık sahnesi
ne çıkmadan önce Allah'ın ilmindeki sQ
retleri " (bk. A'YAN -ı SABiTE) gibi çeşitli 

manalara gelir. Ayrıca bazı kelimelerle 


