
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 


