
birlikte kullanıldığında başlıcalarına aşa
ğıda işaret edilen tür lü anlamlar ifade 
eder. 

Ayne'l-yakin. kesinlik derecesi ilme'l
yakin ile hakka'I-yakin arasında bulunan 
bilgi türü olup görme veya daha geniş 
anlamda gözlem ve deneyle ulaşılan bil
giler i ifade eder. Bir kimsenin görmedi
ği şey hakkında nakil ve rivayet yoluyla 
sahip olduğu bilgiye ilim, o şeyi görerek 
ulaştığı bilgiye de ayn denir. işitmekle 
elde edilen bilgi görmekle tam ve mü
kemmel hale gelir. Bu durumda ilim baş
langıç, ayn son hal olarak kabul edilir. 
Bazı mutasawıflar ilmin ayna varmak 
için vasıta olduğunu, işitilen şey görü
lünce ilmin yer ini aynın alacağını belirt
mişlerdir. Hücvfri'ye göre ise ilim ile ayn 
arasında tam bir uygunluk bulunduğun
dan ayn ilmi ortadan kaldırmaz , aksine 
onu pekiştirir ve sağlamlaştırır (Keşfü 'l· 

mahcab, 497) Ayne'l-yakinin üstünde 
bulunan hakka'I-yakin ise bir yaşama 
ve tatma halidir. Mutasawıflar dille an
latılarak ve kulakla duyularak öğrenilen 
dini bilgilere ilim ve şeriat, bu bilgilerin 
derunf tecrübe ve yaşama yoluyla öğ
renilmesine ayn ve hakikat adını verir
ler. Kuşeyri'nin belirttiğine göre süfile
rin ıstılahında ilme'l-yakin kesin delille 
elde edilen bilgidir ; ayne'l-yakin doğru

luğu açıkça anlaşılan , hakka'I-yakin ise 
doğruluk niteliği apaçık ortada olan bil
gidir. Ona göre akıl erbabının ilmine il
me'l-yakin, alimierin bilgisine ayne'l-ya
kin. marifet ehlinin bilgisine de hakka'I
yakin denir (erRisale, I, 244) Kuşeyrf bun
lardan ilme'l-yakini, delillerin tevatür de
recesine ulaşmasıyla kazanılan ve yaki
nf bilginin başlangıcı sayılan muhada
ra*, ayne'l-yakini mükaşefe*, hakka'I
yakini de müşahede* halleriyle ilgili gö
rür (er·Risale, I, 226, 244) Hücvfrf de bu 
halleri mücahede*, üns* ve müşahede 
şeklinde sıralamıştır. Bunlardan ilki alim
lerin. ikincisi ariflerin. üçüncüsü de aşık

ların halidir (Keşfü 'l·mahcüb, 497) . ilmi 
şeriattan, aynı hakikatten yani tasav
vuftan ibaret gören Herevi'ye göre "ayn
sız ilim hezeyan, ilimsiz ayn bühtandır" 
(Tabakat, s. 215, 51 1) . Böylece Herevfşe
riatla tasawuf arasında kopmaz bir bağ 
bulunduğunu kabul etmiştir . 

Aynü't-tevhid. bütün fiilerio faili olarak 
Allah'ı görmektir. Ayn-i tevhfd ilm-i tev
hfdin üstünde bir mertebedir. Zira ilm-i 
tevhfd dinleme ve anlamaya, ayn-i tev
hTd temaşa ve bundan hasıl olan zevke 
dayanır . Bu mertebede Hak'tan başka 
hiçbir şey görülmez, masivaya iltifat ve 
itibar edilmez. "Allah bes gayri heves" 

şeklinde ifade edilen bu mertebede her 
şey Hak'tan görülür. Süfiler helalliği şüp
heli olduğu için ilim halinde iken emir 
ve sultanlardan hediye kabul etmezler. 
fakat ayn halinde iken kabul ederler. Zi
ra ayn halinde iken hediyeyi veren ola
rak emir ve sultanları değil sadece Al
lah ' ı görürler. 

Aynü'l -cem' (ayn-ı cem'), kulun insani 
benliğin! bırakıp kendisinde Allah ' ın ben
liğin! bulmasıdır. Buna aynullah da de
nir. Süfiler dini mükellefiyetieri düşür
memesi şartıyla böyle bir makama ulaş
manın mümkün olduğunu kabul eder ve 
yanlış aniaşılmaya müsait bu noktada 
zındıklığa düşmüş kimselerin bulundu
ğuna da dikkati çekerek Hulüliyye'nin 
burada yolunu şaşırdığını ifade ederler. 
Aynü'l-cem· "enelhak ve sübhanf denilen 
haldir" diye de tarif edilir. Hallac'ın "enel
hak" sözünü aynü'l -cem· halinde iken 
söylediği kabul edilir. Cüneyd-i Bağdadf 
kendisine Bayezfd-i Bistamf'nin menkıbe 
ve halleri anlatılınca onun aynü'l-cem' 
mertebesine ulaşmış olduğuna hükmet
mişti. Aynü'l-cem' tevhidin isimlerinden 
olup onun mahiyetini ancak ehli bilir. Cu
ma gününün aynü'l-cem' ve vüsul* vakti 
olduğu kabul edilir ( Kaşanf, s. 134) 

Aynü'l -fena. "fenadan fena, fenada fe
na" ve "fena ender fena" denilen haldir. 
Ebü'I-Hüseyin en-Nürf bu hali. "Salikin 
hiçbir şeye ve hiçbir şeyin de ona sahip 
olmamasıdır" şeklinde tarif etmiştir (bk. 
Serrac, s. 549). Tasawufta fakrıo asıl an
lamı budur. 

Aynü'l-mahabbet . Cüneyd'in, "Allah 
insanların nesini seviyorsa onu sevmek, 
nesini sevmlyorsa ondan hoşlanmamak
tır" şeklinde tarif ettiği (Sülemi , s. 163 ) 
bu mertebe, insanın Allah tarafından 

sevilen yönünün salik tarafından da se
vilmesi, salikin insanlara ilahi bir sevgiy
le muhabbet duyma mertebesidir. Ayn-i 
dosti de denilen halis sevgi budur. 

Aynü'ş-şey, "şeyin kendisi ve özü" ma
nasına gelen bu deyim ile Allah Teala 
kastedilir. 

Aynullah, aynü'l -alem, insan - ı kamile 
verilen isimlerden biridir. insan-ı karni
le bu ismin verilmesinin sebebi, Allah'ın 
aleme onun nazarıyla bakarak varlık bah
şetmiş olmasıdır. "Sen olmasaydın fe
lekleri yaratmazdım" sözü bunu ifade 
eder. Salik Hakk'a Hakk' ın zatı itibariyle 
bakınca görür ki Hak, zatı ile zatı için 
tek kalmıştır ve bu durumda artık alem 
mevcut değildir. Hak aleme teveccüh 
edince bu teveccüh sayesinde alemin ay
nı zahir olur ve bu suretle bütün alemi 
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bu teveccühten dolayı varlık sahnesine 
çıkmış olarak görür. Allah ' ın "baslr" is
mini kendisinde tahakkuk ettirip kendi 
vasfı haline getiren insana, alemde gör
düğü her şeyi bu isimle görmesi sebe
biyle aynü'l-alem denilmiştir. Çünkü Al
lah bu halde bulunan kimsenin gören 
gözü. bu mertebeye ulaşan süfi de ay
nullah yani Allah ' ın gözü olmuştur. 

Aynü'l -hayat, içenleri ölümsüzlüğün 

sırrına erdirdiğine ve ebedileştirdiğine 

inanılan sudur. Buna maü'l -hayevan da 
denir (bk. AB-ı HAYAT). Bir hadise göre 
aynü ' l-hayatın menbaı Kur 'an'da zikre
dilen kayanın (bk. el-Kehf 18/63) dibin
dedir (bk. Buhari, "Tefsir", 18/ 4) . Cenne
tin giriş kısmında akan ve aynü'l-haya
ta benzeyen nehre maü'l-hayat denir. 
Tasawufta aynü'l-hayat Allah · ın "hay" 
isminin hakikatinden ibaret olup bunu 
gerçekleştiren ve öz vasfı haline getiren 
kimse, içenleri ölümsüzlüğün sırrına er
direrek ebedfleştiren aynü'l- hayat su
yundan içmiş olur. Artık o Hakk'ın ha
yat sıfatıyla hayatta olduğu gibi diğer 
canlılar da onun sayesinde hayat kaza
nır. Çünkü bu mertebedeki insanın ha
yatı Hakk'ın hayatıdır. Ab-ı hayat efsa
nesinin belli başlı unsurları tasawufta 
kullanılmıştır. Sühreverdf el-Maktil I. el
Gurbetü'l-garbiyye 'de çeşme- i zinde
ganf denilen aynü'l-hayatın unsurların
dan faydalanmıştır (bk f!ikmetü 'l-işrak, 

Il , 292; III, 237) . 
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~ SüLE YMAN U LUDAG 

AYN 
( ~1) 

Belirli mal arilamında 
bir fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte birçok anlamı bulunan ayn 
kelimesi fıkıhta üç manada kullanılmış
tır. 1. Mevcut, hazır ve belirlenmiş mal. 
Fıkhın şirket. satım akdi, taksim gibi bö-
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lümlerinde ayn, yaygın olarak bu anlam
da kullanılmaktadır. Mecelle'nin 159. 
maddesinde ayn, "Muayyen ve müşah
has olan şeydir" şeklinde tarif edilirken 
bu mana kastedilmiştir. Aynı maddede 
verilen örnekler, aynın bir çeşit mala 
mahsus bulunmadığını, canlı cansız, öl
çülen ve tartılan belirlenmiş mallar ile 
sayılıp ayrılmış para ve belirlenmiş tica
ri eşyayı da ifade ettiğini göstermekte
dir. z. Deyn* mukabili olan şey. Fıkıhta 
deyn de bir maldır: ancak hakiki değil 
hükmi maldır. Hakiki malın belirleyici 
özelliği, ihtiyaç halinde faydalanılmak 

üzere biriktirilmesi, yani fiilen muhafa
za altına alınmasıdır. Ayn işte bu özelli
ği taşıyan maldır, deyn ise ancak borçlu 
tarafından ödendikten, hak sahibinin 
eline geçtikten sonra biriktirilebilecek
tir. Bu sebeple hükmi maldır. biriktirme 
özelliğini fii l halinde değil kuwe halinde 
taşımaktadır. Fıkıh alimlerinin ayn-deyn 
ayırımı, diğer bazı hukuk sistemlerinde 
yer alan ayni hak ve şahsi hak (bk. HAK) 

ayırımı ile benzerlik arzetmektedir. An
cak yapılan araştırmalar arada önemli 
farkların bulunduğunu, deynin şümul 

bakımından şahsi haktan daha dar, ay
nın ise ayni haktan daha geniş olduğu
nu ortaya koymuştur. 3. Faydası bir ya
na malın kendisi, başka bir deyişle çıp
lak olarak mal. Bu anlamda daha çok 
rakabe* terimi kullanılmakla beraber 
ayn da bazı fıkıhçılar tarafından bu ma
nada ele alınmıştır. Hanbeli fakihi İbn 
Receb, el-Kava 'id adlı eserindemülkü 
taksim ederken "ayn ve menfaat mül
kü (mülkiyeti). menfaatsiz ayn mülkiye
ti, aynsız menfaat mülkiyeti, menfaat
siz intifa mülkiyeti" terimlerini kullan
mış ve burada ayna rakabe manası ver
miştir. 
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Iii HAYREDDiN KARAMAN 

A YN ALİ EFENDi 

XVII. yüzyıl Osmanlı müellifi 
ve defter-i hakani emini. 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek
tedir. Manisalı olduğu söylenen ve XVII. 
yüzyıl başlarında vefat ettiği tahmin edi
len Ali Efendi'nin tahsili, yetişmesi ve 
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ilk gör_evleri hakkındaki bilgiler de çok 
sınırlıdır. Eserlerinde verdiği bilgilerden, 
Divan-ı Hümayun katipleri zümresine da
hil olarak doğduğu şehirde yetiştiği, da
ha sonra divan katipliği. süvari muka
beleciliği, hazine katipliği, bir ara Mısır 
defterdarlığı ve nihayet defter- i hakani 
eminliği gibi görevlerde bulunduğu an
laşılmaktadır. 

Bugüne kadar "Ayn-ı, Ayni. Aynı, Ayn" 
okunacak şekilde yazılan lakabının ne
reden geldiği hususu açıklığa kavuŞtu
rulamamış olmakla birlikte, bunun muh
temelen divan katipliği sırasında katip
Iere verilmesi adet olan asıl ismini tem
sil eden rumuzdan kaynaklandığı söyle
nebilir. Dolayısıyla aynı dönemdeki Lam 
Ali Çelebi, Dal Mehmed Çelebi örnekle
rinde olduğu gibi isminin Ayn Ali şeklin
de okunınası daha doğru olmalıdır. 

Ayn Ali Afendi, Osmanlı toprak düze
ni, maliyesi ve kanunları hakkında, yaz
dığı iki eseriyle meşhur olmuştur. I. Ah
med zamanında hazine kethüdası iken 
Sadrazam Kuyucu Murad Paşa'nın emriy
le timar• ve zeamet* sistemine dair ka
nun ve uygulamaları toplamış ve 1607'
de Kavanin-i Al-i Osman der Hulasa-i 
Mezamin-i Defter-i Divan adlı eserini 
yazıp Murad Paşa'ya takdim etmiştir. 

Eser yedi bölüm (fasıl) ve bir sonuç 
(hatime) halinde düzenlenmiştir. Birinci 
bölümde has* ve salyane* ile idare edi
len otuz iki beyler beyilik ele alınmıştır. 
Has ile idare edilen yirmi üç beyler beyi
liğin adlarıyla her eyalerteki beyler be
yi hassının miktarı liste halinde düzen
lenmiş, beyler beyi haslarının toplamı 

19.216.578 akçe olarak verilmiştir. Da
ha sonra salyaneli olan dokuz beyler be
yiliğin isimleri ve özellikleri sıralanmış
tır. Bölümün sonunda beyler beyiliklerio 
kıdem ve gelir durumları hakkında kısa 
bir özet verilmiştir. 

İkinci ve üçüncü bölümlerde bu eya
letlerde bulunan sancakların tek tek 
isimleri, her sancağın geliri (hasılı). san
cak beyinin beslemek zorunda olduğu 
asker (cebelü) miktarı belirtilmekte, her 
eyaletin sonunda da toplam miktarlar 
verilmektedir. Has ile olan eyaletler içe
risinde salyaneli veya hükümet* tarzın
da idare edilen sancaklar tanıtılmakta
dır. Bu bölümün sonunda sancak beyiliği 
kanunu üzerinde durulmuş, sancak be
yilerin öncelik sırası, terfileri, saray hiz
metinden sonra sancağa çıkışları, boşa 

lan sancaklara yapılacak tayinlerle ilgili 
bazı esaslar belirtilmiştir. 

Dördüncü bölümde her beyler beyilik
te bulunan sancaklardaki zeamet ve ti
mar sayıları, bunların kaç birim (kılıç ) ol
duğu, tezkireli ve tezkiresiz timarlar, her 
eyalette zeamet ve tirnar sahiplerinin 
beslernesi gereken birim miktarları, özel
likle Rumeli ve Anadolu eyaletlerinde gö
rülen piyade, yaya ve müsellem * mik
tarı ve statüsü, onlara ait çiftiikierin du
rumu ve feshedilmiş tirnar ve zeamet
ler hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

Beşinci bölümde zeamet ve tirnar ta
birleri ele alınmıştır. Burada "kılıç zea
met" ve "icmalli zeamet" terimlerinin 
örneklerle açıklamaları, uygulamada ala
bileceği şekiller, özellikle eyaletlere ve 
sancaklara göre tezkireli ve tezkiresiz 
tirnar değerlerinin arzettiği farklılıkları 
Ayn Ali kendi defter eminliği sırasında
ki uygulamadan örnekler vererek açık
lamaktadır. 

Altıncı bölümde tirnar ve zeametin 
kimlere hangi usuller dairesinde verile
ceği. özellikle beyler beyi ve sancak be
yilerin tirnar tevcihindeki önemli rolleri 
ve sorumlulukları üzerinde durulmak
tadır. 

Yedinci bölümde tirnar ve zeamet sis
teminin bozulması konusu incelenmek
te, bozulma bilhassa iki noktaya bağlan
maktadır. Birincisi tirnar sahibi sipahi
lerin kendi sancağına ait askerle sefere 
gitmesi, başkasının hizmetinde olmama
sıdır. İkincisi ise askerin yoklamasının 
düzenli olarak yapılmamasıdır. Yoklama
ların düzensiz ve gevşek yapılmasının 

asker sayısının azalmasına sebep oldu
ğu, seferlerde on timara karşılık sadece 
bir kişinin sefere katıldığı, mahsul top
lama mevsiminde ise bir timara on ki
şinin sahip çıktığı belirtilmektedir. Ayn 
Ali Efendi defter eminliği sırasında vu
ku bulan seferlerin yoklamalarının dü
zenli yapıldığını ve yoklama defterlerinin 
ciltlenip defterhanede muhafaza edildi
ğini belirtmektedir. 

Sonuç kısımında ise devlet hizmetin
de bulunduğu yıllarda tirnar ve zeamet 
ahvali, çeşitli hizmet erbabının maaşları 
ve yoklamaları konusundaki çalışmala
rını özetlemektedir. 

Gerçekten Kavdnin-i Al-i Osman ken
di türünün ilk örneklerinden birisi, eğer 
niteliği ve geniş kapsamı dikkate alına
cak olursa belki de birincisi sayılabilir. 

Gerçi yöneticilerin isteği üzerine bu tür
den ancak daha kısa ve özet bilgiler ih
tiva eden küçük risalelerin daha önce 
de kaleme alındığı bilinmektedir (bu ko-


