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AYNAROZ 

Bugün Kuzey Yunanistan 
sınırları içinde kalan 

Khalkidike yarımadasının 
tamamen manastırlarla kaplı 
Ege denizine uzanan bir ucu. 

_j 

Türkler tarafından buraya verilen Ay
naroz adı, Rumca Hagion Oros (kutsa l dağ) 
adının değişmesinden meydana gelmiş
tir. Üç dil halinde güneye uzanan Khal
kidike yarımadasının bu üç ucundan en 
doğudaki 40 km. kadar uzunluk, 1 O km. 
kadar genişliğe sahiptir ve gerideki ana 
toprağa dar bir kara parçası ile bağlan
mıştır. Bu dar ve uzun dilin tam ortasın
dan aşağıya doğru sarkan dağ silsilesi 
en güneyde heybetli sivri bir tepe halin
de yükselerek 1953 metreye (bazı yayın
larda 1935) erişir. Bu dağa Athos denil
mektedir. Aynaroz, Batı dillerinde de At
has dağı veya Hagion Oros'un bu diller
deki tercümesi ile ifade edilir (Aim. Der 
Heilige Berg; Fr. Le Mo nt Athos. La montag
ne Sainte; ing. Mount Athos). 

İlkçağ'larda Aynaroz yarımadasında bir 
yerleşme olup olmadığına dair kesin bil
giler yoktur. Ancak Helenistik devirde bu
rada bazı yerleşme yerlerinin bulundu
ğunu gösteren küçük izler bulunmuştur. 
Bizans devrinde, denizden kıyılarına yak
laşılması güç olan ve bütün yamaçlarını 
kaplayan sık. vahşi bir tabiatın hakim 
olduğu bu sert iklimli. sarp sahilli yarı
madanın dik yarlarında yeşillikler ara
sındaki mağara ve kovuklar uzun süre 
yalnız dünyevi alemden uzak yaşamak 
isteyen "tarik-i dünya" (münzevi) keşiş
lerin barınağı olmuştur. Kolovos adında 
bir keşiş, kuzeydeki kanalın yakınında
ki Hierissos şehri civarında ilk teşkilat
lı manastırı kurmuş ve kısa sürede bu 
dini tesis, yarımadanın tepelerinde da
ğınık halde bulunan kişilerle kuzeydeki 
kıta toprağındaki küçük topluluklar ha
linde yaşayan ve tarımla uğraşan keşiş-
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leri birleştirmiştir. IX. yüzyıl sonlarında 
ise bütün Ortodoks aleminde Aynaroz'un 
şöhreti duyulmuş bulunuyordu. Ancak X. 
yüzyıl başlarında bu dini topluluğun ida
re merkezi bugünkü Karyes'te toplana
rak buraya bir kilise ile idari işler baş
kanı (protos) için bir makam (protaton) 
ve memur keşişler için evler yapıldı. 

Bizans Kralı Nikephoros Phokas (963-

969), burada ileride içine çekilmek için 
bir manastır inşa ettirmeyi tasarladığın
da dostu rahip Athanasios'un aracılığı 

ile yarımadanın güneybatı kıyısında Lav
ra Manastırı'nı kurmuştur. Aynaroz ma
nastırlarının doğuşuna esas olarak 963 
tarihi alındığında n, 1963 'te büyük bir 
törenle kuruluşunun bininci yılı kutlan
mıştır. Bu müessese Athanasios'un ha
zırladığı talimatnameye göre keşişlerin 
bir arada yaşaması esasına göre düzen
lenmişti. Nikephoros bir suikast sonun
da öldürüldüğünden buraya çekileme
di. Ancak Lavra. bir başrahip idaresinde 
pek çok keşişin barındığı Kinobion tipi 
bir manastır olarak gelişti. Nikephoros 
Phokas'ın yeğeni ve halefi imparator 
Ioannes Tsimiskes'in 972 yılına doğru 

tasdik ettiği vakfiye (tipykon). Aynaroz'un 
bir bakıma anayasası olmuş ve bugü
ne kadar yürürlükte kalmıştır. Lavra'
nın şöhreti o derecede yayıldı ki her ta
raftan akın eden keşişler burada onun 
talimatnamesine uygun yeni yeni ma
nastırlar kurdular. 1 045'te Lavra'da 300 
keşişin yaşadığı bilinmektedir. Bu ma
nastırlar Bizans imparatorunun himaye
sinde idiler. IX. Konstantinos Monoma
kos 1 046'da eski hakları devam ettiren 
ve yeni imtiyazlar da tanıyan ikinci bir 
vakfiye-ferman verdiği gibi , o vesile ile 
de Hagion Oros unvanını ilk defa olarak 
yakıştırmak suretiyle buranın diğer bü
tün manastırların üstünde olduğunu be
lirtmek istedi. 

Athanasios Aynaroz'a kadın ve her tür
lü dişi hayvan, hatta "sakalsız" olanların 
girmesini bile şiddetle yasaklamış olma
sına rağmen XII. yüzyılda Eflak'tan ge
len çobanlar aileleri ve hayvan sürüleri 
ile buraya inmişler, fakat patriğin mü
dahalesi ile bu durum önlenmiştir. XII. 
yüzyıl içlerinde çeşitli Slav milletlerine 
mensup keşişlerle Ruslar, Bulgarlar ve 
Sırplar Aynaroz'a gelerek burada manas
tırlar kurmuşlardır. Bugün hala duran 
Khilandar Manastırı da XII. yüzyılın sonla
rında Sırp Kralı Stephan tarafından vak
fedilmiştir. 

XIII. yüzyılda IV. Haçlı Seferi ile istan
bul'u işgal ederek Bizans Devleti'ni par-

AYNAROZ 

çalayan Latinler zamanında Aynaroz da 
bu kargaşadan kendisine düşen sıkıntı
lara katlandı. imparatorluk yeniden ku
rulduğunda ll. Andronikos (ı 282- ı 328) 
Aynaroz'un arazilerini genişleterek bu
raya yeni haklar tanıdı. Fakat Bizans'ın 
Türkler'e karşı yardıma çağırdığı ücretli 
Katalan askerleri, başları Roger de Flor'
un öldürülmesinin intikamını almak üzere 
Makedonya ve Tesalya 'yı kana bu tadık
larında Aynaroz'a da saldırdılar. Bu yüz
den manastırlar birer kale gibi tahkim 
edilerek yüksek kuleler yapıldı. 1312'de 
11. Andranikos Aynaroz manastırlarını is
tanbul Patrikhanesi'ne bağladı ki bu du
rum bugün hala yürürlüktedir. 

1430 ·da Selanik Türkler tarafından 
fethedilince Aynaroz da Osmanlı idare
sine geçti. Aynaroz'un fethinden bir asır 
sonra. XVI. yüzyıl başlarında Piri Reis o 
sırada burada on dokuzu kıyıda olmak 
üzere altmış kadar manastır bulundu
ğunu. keşişlerin Türk korsaniarına hı

ristiyan korsanların. onlara da Türkler'in 
nerede olduklarını kesinlikle söyleme
diklerini yazar. İçinde 400 keşişin barın
dığını bildirdiği ve nasıl ekmek yaptık
larını anlattığı manastır Lavra olmalıdır. 
Tanınmış Bizans tarihçisi F. Dölger'in ifa
desiyle, " ... idareleri altındaki müslüman 
olmayan halkların inançlarına tamamen 
kayıtsız kalan Türk sultanları. Aynaroz'un 
eski bağımsızlık haklarını yalnız tanımak
la kalmamışlar, aynı zamanda onlara ye
ni haklar da bağışlamışlardır ... " Fatih 
Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan Selim 
fermanları ile Aynaroz'u korudukları gi
bi hemen hemen bütün sultanlar ma
nastı rları vergi karşısında himaye etmiş
lerdir. Evliya Çelebi, 1 077 Zilkadesinde 
(Mayıs 1667) uğradığı Aynaroz'a dair faz
la bir şey anlatmayarak rahiplerin "aç
lıktan insanlıktan çıkmış" kişiler olduğu

nu söylemektedir. Yine onun belirttiği
ne göre "Muhafız olarak bir hasekisi ge
lir, ama hiç kimse gelüp bu papazlara 
zulmedemez ... " Aynaroz arşivlerini ince
leyen Dölger'e göre. " ... manastırların ar
şivleri bu çeşit Türk vesikaları ile dolu
dur, fakat bugüne kadar hiçbir araştırı
cı bunları gözden geçirmemiştir." Os
manlı idaresi sırasında Aynaroz Manas
tın'na hıristiyan halktan ve Türk idare
sindeki Eflak ve Boğdan'dan, hatta Rus
ya'dan büyük bağışlar geliyordu. Bunlar 
para ile değerli kap kacak ve çeşitli iş

lemeler gibi eşyadan başka uzak yerler
de bulunan araziler de olabiliyordu. Za
ten fazla bir otoritesi kalmayan Protos 
XVII. yüzyı lın başlarında ortadan kalk-
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mıştı. Fakat bu sıralarda büyük manas
tırlar da fakirleşmeye başlamıştı. 

Aynaroz'un yeniden parlaması XVIII. 
yüzyılın ortalarında oldu. 1743'te Vato
pedi Manastırı'na komşu bir akademi 
kuruldu. Evgenios Bulgaris, Batı görüş 

ve felsefesine uygun biçimde burada 
ders veriyordu. Fakat her türlü yeniliğe 
karşı olan cahil keşişlerin baskısıyla bu 
akademi kapandı. Bugün Vatopedi Ma
nastırı yakınında fundalıklarla kaplı bir 
tepenin zirvesinde çatısı sökülmüş, bü
tün ahşap aksarnı soyulmuş olarak bu 
dev ölçülü yapının yalnız taş duvarlardan 
ibaret harabesi görünmektedir. 1783'te 
ise eski Protos'u canlandıran bir idare 
sistemine gidilerek büyük manastırların 
yirmi temsilcisinden kurulan bir meclis, 
Aynaroz Manastır Cumhuriyeti 'nin ida
resini ele aldı. 

Osmanlı döneminde Türk idaresi bos
tancıbaşıya bağlı olarak Karyes'de otu
ran bir haseki tarafından temsil edili
yordu. 1930'1u yıllarda aile geleneği ve 
eski Türk kültürü hakkındaki bilgisine 
rağmen bir Türk tiyatro yazarının kale
me aldığı A ynaroz Kadısı adlı bir ko
medi metni, Aynaroz'daki Türk idaresi 
hakkında çok yanlış kanaate vanlmasına 
sebep olmuştur. Keşişler arasında cere
yan eden adi polis olayları, Türk arşivin
de tesadüfen rastladığımız vesikalardan 
anlaşıldığına göre Osmanlı Devleti ta
rafından büyük bir dikkat ve ciddiyetle 
hallediliyor ve suçlular araştırılarak ce
zalandırılıyordu. Yunan ayaklanması sı

rasında 1821-1830 yıllarında 3000 kadar 
Türk askeri burada konaklamış, 1830'
dan sonra yeniden eski düzene dönül
müştür. Manastırları 19S3'te ziyaret et
tiğimizde buradaki din adamları SOO yıl
lık Osmanlı-Türk idaresinin Aynaroz için 
en mutlu ve sakin devir olduğunu açık
ça ifade etmişlerdir. XIX. yüzyılda bura
daki yabancı manastırlarda milliyetçilik 
hareketleri ön plana geçmişti r. öncele
ri on sekiz Yunan manastırı karşısında 
Sırpla r' a ait Khilandari ve Bulgarlar'a ait 
Zografu Manastırı varken 1875 'te Rus
lar Pandeleimonos Manastırı 'na hakim 
olarak meclise girme hakkını almışlar
dır. 1912 yılı Kasım ayında Balkan Sa
vaşı ' nın neticesinde Yunan ordusu Ay
naroz'a girerek Türk idaresine son ver- . 
· ı iştir. Fakat her şeye rağmen burası 
müstakil idaresini Yunan hükümetine 
kabul ettirmiş olduğundan yarımada ba
ğımsız olarak kalabilmiştir. Türk kayma
kamın yerini Karyes kasabasında otu
ran bir Yunanlı idareci almış, posta ile 
iskelelerinin kontrolünü Yunan gümrük 
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ve polisine bırakmıştır. Bugün Aynaroz'a 
istanbul'daki patrikhanenin veya Ati
na'da bulunan Aynaroz temsilcisinin vi
zesiyle girilebilmektedir. Denizden ba
kıldığında yeşilliklerin arasında çok hey
betli kagir beyaz kitleleri ve yüksek ku
leleri ile dikkati çeken birçok manastır
dan başka sarp yamaçların kovuklarına 
asılmış, hiçbir teşkilata bağlı olmaksızın 
tek başlarına yaşayan tarik-i dünyala
rın tahta parçalarından yapılmış bara
kaları da görülmektedir. Bunların genel
likle dış dünya ile bağlantıları, kendile
rine verilen yiyecekleri çektikleri ucuna 
bir sepet bağlanmış uzun bir ipten iba
rettir. Ayrıca manastırların keşişler ta
rafından yapılamayan işleri Yunanistan'
dan geçici olarak gelen sivil işçiler tara
fından görüldüğü gibi tarım, değirmen
cilik, balıkçılık gibi işler manastırlar ta
rafından rahip olmayan bazı işleticilere 
kiralanmıştır. Son yıllarda çok azalan ke
şiş sayısı (bazı yerlerde on, on beş) , bir za
manlar 300-400 kişiyi barındıran ma
nastırların yaşamasını zorlaştırmıştır. 

Manastırların Türk- İslam medeniyeti 
ile bağlantıları, bunların mimarilerinde 
kullanılan bazı özelliklerden ve organ
lardan ibarettir. Manastırların ahşap kı 

sımlarında eski Türk evlerindeki yapı un
surları, cumbalar, geniş saçaklar ve pra
çollara dayanan geniş çıkmalar vardır. 
Bazı manastırların avlularında XVI ve 
XVIII. yüzyıl üs!Obunda Türk çeşmeleri 
de bulunur. Lavra Manastırı ' nın avlusun
daki şadırvan tamamen Bizans üslübun
da olmakla beraber kubbe kemerlerini 
taşıyan dört mermer sütunun başlıkları 
XVII. yüzyıla ait stalaktitli Türk başlıkla
rıdır. Bunların 163S'te bir istanbul pat
riği tarafından gönderildikleri bilinmek
tedir. Bazı ağaç kilise eşyası da üstle
rindeki oyma veya kakma süslemeler
den anlaşıldığına göre XVI-XVIII. yüzyıl
lara ait Türk küçük sanatlarının örnekle
ridir. Vatopedi Manastırı kilisesinin 1 567 
tarihli ağaç kapı kanatları hıristiyan us
talar tarafından Türk üslübunda yapı l

mıştır. Yemekhanelerin (trapeza) ahşap 
tavanları da kaplama tekniği ve şualı 

göbek süslemeleriyle XVIII-XIX. yüzyıl 

Türk ev, yalı ve konak mimarisindeki ta
vanların tam benzeridir. 

Manastırların çok zengin arşiv ve kü
tüphaneleri vardır. Bunlarda Bizans dev
rine ait yazmalar dışında çok sayıda Os
manlı irade ve fermanı da bulunmakta
dır. 19S3'te üç manastırı ziyaret ettiği
mizde Vatopedi Manastırı Kütüphane
si'nde camlı ve çerçeveli olarak duvara 
asılmış, tuğraları tezhipli sekiz Osmanlı 

fermanı ile karşılaşmıştık. Dölger, Ayna
roz hakkındaki kitabında Aynaroz ma
nastırlarını vergi mültezimlerinden ko
ruyan Sultan lll. Mustafa 'nın 1764 ta
rihli bir fermanının fotoğrafını yayımla
mıştır. Bu vesile ile, hemen hemen ma
nastırların hepsinde şimdiye kadar kim
senin önemsemediği ve bu yüzden de 
ineelemediği şaşılacak derecede çok sa
yıda Osmanlı vesikası bulunduğunu ve 
yayımladığı bir resmin bu konuda çalı

şabilecekleri belki harekete geçirebile
ceğini umduğunu yazmıştır. Son yıllar

da bu vesikalardan bazılarının incelenip 
yayımianmasına başlanmıştır. 

Aynaroz manastırlarının kiliselerinde 
karşılaşılan Türk sanat eserlerinden bir 
grubu çinilerle, çeşitli kap kacak teşkil 
eder. XVII. yüzyılda hıristiyan müşteriler 
tarafından İznik çini atölyelerine ısınar
lanan çinilere Stavronikita, Pantokrato
ros ve Lavra manastırlarında rastlan
maktadır. Ayrıca bazı İznik tabakları cep
helere yapıştırtlmak suretiyle dış süsle
mede de kullanılmıştır. Daha geç devre 
ait Kütahya çinileri de (XVIII yüzyı l ) süs
lemede yer aldıktan başka XIX. yüzyılın 
Çanakkale tabaklarından da süslemede 
kullanılanlar görülmüştür. Kutlumusiu 
Manastırı ' nda İznik çinilerinden başka 
Kütahya çinileri de vardır. İviron'da bü
yük panolar halinde selvilerle süslü çini
ler bulunmakta, ayrıca şaşılacak zen
ginlikte İznik ve Kütahya tabakları da 
görülmektedir. Hatta bunlardan birinin 
"Haliç işi " denilen gruptan olması muh
temeldir. Lavra Manastı rı' nda çini üze- · 
rine yazılm ış Eylül 1678 tarihli iki kita
beden, İznik çinilerinin yapılış tar ihi açık 
surette öğrenilmektedir. Burada da dış 
duvarlara yapıştırılmış İznik tabakları 
vardır. Dokhiariu Manastırı kilisesinde 
ise mihrap kısmında yere döşenmiş ola
rak güzel İznik çinileri ile karşılaşılır. 

Türkçe'de kullanılan karye kelimesi
nin karşılığı olan Karyes 'te Türk devri
ne ait bir yapı olup olmadığını bilmiyo
ruz. Burada herhalde önce hasekiye, son 
devirde ise kaymakama mahsus bir ma
kam ile bir konak ve bir de mescid bu
lunmalıdır. Grekçe bir Aynaroz harita
sında berzahın kenarında işaretlenen 

"Tourkion phylakeion" (Türk çeşmesi) adı 
ise herhalde burada mevcut bir çeşme
nin hatırası olmalıdır. 

Manastırlardan birinin adı olan Kut
lumusiu öteden beri dikkati çeker. Bu 
Selçuklu Türkleri'nde rastlanan Kutuı

muş (Kutalmış ) adının pek yakın bir ben
zeridir. Yaygın bir kanaate göre, talih
siz bir saltanatı olan ll. izzeddin Keyka-



vus'un Anna adında hıristiyan bir kadın
dan doğan oğlu babası ile Bizans'a sı

ğındıklarında Melik Konstantinos adını 
alarak Ortodoksluğa geçmiş ve Konya'ya 
hakim olmak üzere başarısız bir teşeb
büsten sonra keşiş olarak Aynaroz'a çe
kilerek bu manastırı kurmuştur. Ancak 
XVIII. yüzyıla doğru bu manastırın ra
hipleri düzmece bir vesika uydurup ma
nastırın kurucusu olarak bir Bizans hü
kümdarını göstermek istemişlerdir. Ma
nastırın adında Rumca olmayan Kutui
muş veya Kutlumuş, Kutalmış kelimesi
nin varlığı aç ı ktır. Fakat bunun esasının 
gerçekten Selçuklu Sultanı İzzeddin Key
kavus'un bir oğluna ne dereceye kadar 
dayandığı bilinemez. Louisidis ise bu adın 
esasının bir Selçuklu adından değil, "kut
sal yer, lsa ' nın yeri" anlamına gelen Arap
ça asıllı Kuddusünü'I-Mesih veya Kud
sü'I -Me-sih'ten geldiğini iddia eder. Bu 
kelimeleri Kouddoussounoulmassih ve 
Koudsoulmassih imlası ile yazar ve adın 
manastıra verilişini hıristiyan Arap ra
hiplerin buraya göç edişlerine bağlar. Son 
yıllarda Yunanlılar' ca ortaya atılan yeni 
bir görüşe göre Kutlumusiu adı kotyle 
(kupa) ve mousa (peri) kelimelerinin bir
leşmesinden doğmuş olup bu bir keşi
şin lakabı iken bütün manastırın adı ol
muştur. Ancak bu iddia da hiç inandırı
cı değildir. Fakat her şeye rağmen bu 
manastır bir vesikadan anlaşıldığına gö
re Kutlumusiu adıyla 1169'da mevcuttu. 

Xeropotamou Manastırı ile ilgili ola
rak da şöyle bir efsane vardır : Bu ma
nastır Sivas'ın kırk azizlerine ithaf edil
miştir. Mısır seferi esnasında bu azizler 
Yavuz Sultan Selim'in rüyasına girmiş. 

tam o sıralarda yangın geçirerek harap 
olan manastırı padişah yeniden yaptırt
mıştır. Bu yüzden de Sultan Selim bu 
dini kuruluşun "ktetoru" yani banisi sa
yılmış ve kırk azizierin ikonası önünde 
Sultan Selim'in hatırasına olmak üzere 
altı kandil yakılması usulden olmuştu . 

Bu geleneğin hala sürdürüldüğüne dair 
bir bilgimiz yoktur. 

Aynaroz. Osmanlı idaresinin İslam di
ni dışındaki diğer inanışiara karşı ne ka
dar geniş bir müsamaha gösterdiğinin 
en güzel örneğidir. 
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XX. yü zyıl başında 

Aynaroz 
manastırların ı 

gösteren 
bir fotoğrafl a 

(iÜ Ktp ., A!büm, 

m . 90.568) 
bu manastı rlarda 

Türk evi 
karakterist i ği ne 
uygun ta rzda 
i nşa edilm i ş 

keşiş hücrelerinin 
dıştan görünüşü 

L 

AYN E' I-YAKiN 

AYNE'I-YAKİN 

( ~10:-:'- ) 

Gözlem yoluyla elde edilen ve 
doğruluğu apaçık olan 

bilgi manasında bir terim. 
_j 

"Müşahade etmek" manasındaki ayn 
ile "gerçeğe uygun bilgi " anlamındaki 
yakin kelimelerinin birleşmesinden mey
dana gelen ayne'l-yakin, İslam düşünce 
tarihinde. genellikle üç kategoride sıra
lanan doğru bilgilerin kesinlik bakımın
dan ortasında yer alır (diğerleri için bk. 
HAKKA'l -YAKiN ; İLME'1 -YAKiN) Kur'an'da 
"Andolsun ki onu ayne'l-yakin ile göre
ceksiniz" (et-Tekasür ı 02 / 7) mealindeki 
ayette geçen ayne 'l-yakin. gözlem yo
luyla bilmek veya "yakin"den ibaret olan 
bir görüşle görmek manasını ifade eder. 
Gerek bu ayetten gerekse Kur'an'da an
latılan bazı olaylardan anlaşıldığına gö
re ayne'l-yakin ile elde edilen bilgi ke
sinlik açısından ilme'l -yakin ile elde edi
len bilgiden ·üstündür ve zihne gelen her 
türlü şüpheyi giderici bir özelliğe sahip
tir. Hz. İbrahim. Allah'ın ölüleri diriitme
ye muktedir olduğuna şüphesiz ki ina
nıyordu (ilme'l-yakin). Fakat o, bunu ay
ne'l-yakin derecesinde bilmeyi arzu et
miş ve, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiği

ni bana göster!" demiştir (e!-Bakara 2/ 
260 ). Fahreddin er-Razi bu gibi ayetle
re dayanarak kesin bilgiler arasında de
rece farkının bulunduğunu kabul etmiş
tir (Te{sfr, VII, 40) . Hadislerde bu terime 
rastlanmamakla birlikte ilme'l-yakin ma
nasında haber, ayne'l-yakin manasında 
da muayene kelimeleri kullanılarak ikinci 
bilginin ilkinden daha güvenilir olduğu 
belirtilmiş (Müsned, ı . 2ıs . 27ı) ve mü
minin Allah hakkındaki nazari bilgisinin 
rü'yetullah" ile müşahadeye dönüşece
ği (Buhari, "Tevhld", 24) belirtilerek göz
lemin bilgiye kesinlik kazandırdığına da 
işaret edilmişti r. 

Filozoflar nefsin mertebelerinden biri 
saydıkları ayne'l-yakini, "nefsin akledi
lirleri (ma'külat) müşahede ederek ol
dukları gibi kavraması" şeklinde tarif 
etmişlerdir (Ebü 'l -Beka. s. 390) Şeyhza

de ise "nesneyi olduğu gibi görmektir" 
tarifiyle ayne'l -yakini, bilginin, objesine 
uygunluğu şeklinde anlamıştır (Haşiye, 

ıv. 69 1). Cürcani'nin tarifi de buna ya
kındır: "Ayne'l-yakin müşahade ve keş
fin meydana getirdiği bilgidir" (et- Ta 'ri

fat, "'ayne'l-yalpn" md l Mantıkta ise dış 
tecrübe ve müşahadeye dayanan bilgi
lerin adıdır. ateşi görmek suretiyle hak-
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