AYN
uygun olarak "spiritus asper" ( · )
tiyle gösterilmesi daha uygundur.

işare

noktası
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HULUSİ K ILIÇ

AYN
( .:r.:-JI)
Kelam, felsefe ve tasavvufta
anlamlarda kullanılan
bir terim.

değişik

L

_j

Sözlükte "göz; su kaynağı; çeşme ; bir
şeyin kendisi, zatı ve aslı " gibi manalara gelir. Çağulu uyün, a'yün ve a'yandır. Kur'an-ı Kerim ve hadis metinlerinde 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 Kategoriler'indeki cevheri (ousia) Arapça'ya
ayn kelimesiyle tercüme etmesinden sonra (Harizmi, s. 86) bu terim ilk devir kelamcıları tarafından kullanılmaya baş
lanmış, alem telakkilerinin sistemleşme
si ve felsefe kültürünün gelişmesiyle de
onun yerine daha çok, "maddenin bölünemeyen 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 nitelikleri onun arazları , bunları taşıyan maddesi de aynı kabul edilmiş; aynlar (a'yan)
alemin yaratılmışlığını ve Allah ' ın varlı-
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ispat etmek için önemli bir hareket
olarak alınmıştır. Dırar b. Amr,
Hüseyin b. Muhammed en- Neccar ve
Nazzam dışındaki bütün kelamcılara göre 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 edilemez ve kelamcıların çağuna göre hadis olan araziardan ayrı olarak bulunamaz. Bu sebeple onla rın da hadis olması gerekir. MatürTdT ayniarın güzellik-çirkinlik, büyüklük- küçüklük, iyilik- kötülük. aydınlık-karanlık gibi zıtlıklara konu teşkil etmesini hadis olduklarının deIili sayar. Zira bu vasıflar onlarda sonradan meydana gelmekte ve nihayet yok
olmaktadır. Ayrıca o, ayniarın hadis olduklarını , duyuların idrak sınırları içinde
kalmaları ve başkasına muhtaç olmalarıyla da ispat etmeye çalışır. MatürTdT'ye göre eğer aynlar kadim olsaydı ihata
edilememeleri ve başkasına muhtaç olmamaları gerekirdi (Kitabü 't- Teu hfd, 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
h u 'l - Uşüli 'l - f].amse, s. ı 14) Kelamcılara
göre bütün aynlar birbirinin benzeridir
(mütemasil); yani ayniarın tabiat ve mahiyetleri birdir. Bununla beraber her ayn
araziarına bağlı olarak ayrı bir ferdiyete (mütemayiz) sahiptir. Yine de ayniarın
teşkil ettiği cisimlerin birbirine dönüşe
bilmesi, asiT unsurlarının bir olduğunu
gösterir (BağdadT, s. 52-54). Aynların, mahiyetleri bir olmasına rağmen farklı cisimler meydana getirmeleri, onlara Allah tarafından muhtelif arazların tahsis
edilmesiyle mümkün olmaktadır. Ayniarın 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 Alğını

lah ' ın zatına şamil değildir.

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

ve korumak" manasma gelir (daha geni ş bilgi için bk. SIFAT).
Felsefede ayn, kendini varlıkta tutan
(mukavvim). mevcudiyetini sürdürebilmek
için bir konuya (mahal) muhtaç olmayan
varlık anlamında kullanılmıştır. islam filozoflarına göre ayniarın mahiyeti yaratılm ış değildir, sadece Allah tarafından
sudür* veya feyz* yoluyla mevcut kılın
mış olup bu manadaki ya ratmanın bir
başlangıcı yoktur. Farklı cisimlerin oluş
ması bu cisimleri meydana getiren aynIarın farklı şekiliere (süret-i nev' iyye) sahip olmalarındandır. Onlara göre a'yan
ve a'raz nazariyesi Allah ' ın zatı ve sıfat
Iarını içine alır.
Ayn, felsefede zihni (mücerred) varlı
mukabili olarak "duyularla idrak edilen harici (müşahhas) varlık " manasında
da kullanılır. Mesela insan, ağaç, taş ayni; iyilik, kötülük, adalet ve zulüm zihnT
varlıklardır. Ayni varlık duyularla idrak
edildiği veya başlı başına va rlığını sürdürebildİğİ için bu adı almıştır. Ayn bir
de gayrın zıddı manasında kullanılır ki
bununla varlığın kendisi kastedilir (aynların mahiyeti ve özelliklerine dair geniş
bilgi için bk. CEVHER; CİSİM).
ğın
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YusuFŞEvKiYAvuz

D TASAVVUF. Bütün varlıkların kendisinden zuhur ettiği Allah'ın zatı; her
şeyi Allah'ta ve Allah 'tan görme hali.

Ayn "kendisinden eşyanın zuhur ettiyani Allah, Allah ' ın tecellilerini temaşa, her şeyi Allah'ta ve Allah'tan görme hali, eşyanın varlık sahnesine çıkmadan önce Allah'ın ilmindeki sQretleri " (bk. A'YAN -ı SABiTE) gibi çeşitli
manalara gelir. Ayrıca bazı kelimelerle
ği şeyin zatı

AYN
birlikte

kullanıldığında başlıcalarına aşa

ğıda işaret

edilen türlü anlamlar ifade

eder.
Ayne'l-yakin. kesinlik derecesi ilme'lyakin ile hakka'I-yakin arasında bulunan
bilgi türü olup görme veya daha geniş
anlamda gözlem ve deneyle ulaşılan bilgileri ifade eder. Bir kimsenin görmediği 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 mükemmel hale gelir. Bu durumda ilim baş
langıç, ayn son hal olarak kabul edilir.
Bazı mutasawıflar ilmin ayna varmak
için vasıta olduğu n u, işitilen şey görülünce ilmin yerini aynın alacağını belirtmişlerdir. 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 anlatılarak ve kulakla duyularak öğrenilen
dini bilgilere ilim ve şeriat, bu bilgilerin
derunf tecrübe ve yaşama yoluyla öğ
renilmesine ayn ve hakikat adını verirler. Kuşeyri'nin belirttiğine göre süfilerin 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 bilgidir. Ona göre akıl erbabının ilmine ilme'l-yakin, alimierin bilgisine ayne'l-yakin. marifet ehlinin bilgisine de hakka'Iyakin denir (erRisale, I, 244) Kuşeyrf bunlardan ilme'l-yakini, delillerin tevatür derecesine ulaşmasıyl a kazanılan ve yakinf bilginin başlangıcı sayılan muhadara*, ayne'l-yakini mükaşefe*, hakka'Iyakini de müşahede* halleriyle ilgili görür (er·Risale, I, 226, 244) Hücvfrf de bu
halleri mücahede*, üns* ve müşahede
şekli nde sıralamıştır. Bunlardan ilki alimlerin. ikincisi ariflerin. üçüncüsü de aşık
ların halidir ( Keşfü 'l·mahcüb, 497) . ilmi
şeriattan, aynı hakikatten yani tasavvuftan ibaret gören Herevi'ye göre "aynsız 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 tevhfdin üstünde bir mertebedir. Zira ilm-i
tevhfd dinleme ve anlamaya, ayn-i tevhTd temaşa ve bundan hasıl olan zevke
dayanı r . Bu mertebede Hak'tan başka
hiçbir şey görülmez, masivaya iltifat ve
itibar edilmez. "Allah bes gayri heves"

ifade edilen bu mertebede her
Hak'tan görülür. Süfiler helalliği şüp
heli olduğu için ilim halinde iken emir
ve sultanlardan hediye kabul etmezler.
fakat ayn halinde iken kabul ederler. Zira ayn halinde iken hediyeyi veren olarak emir ve sultanları değil sadece Allah ' ı görürler.
şeklinde

şey

Aynü'l -cem'

(ayn-ı

cem'), kulun insani
kendisinde Allah ' ın benliğin! bulmasıdır. Buna aynullah da denir. Süfiler dini mükellefiyetieri düşür
memesi şartıyla böyle bir makama ulaş
manın mümkün olduğunu kabul eder ve
yanlış aniaşılmaya müsait bu noktada
zındıklığa düşmüş kimselerin bulunduğuna da dikkati çekerek Hulüliyye'nin
burada yolunu şaşırdığını ifade ederler.
Aynü'l-cem· "enelhak ve sübhanf denilen
haldir" diye de tarif edilir. Hallac'ın "enelhak" 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 hükmetmişti. Aynü'l-cem' tevhidin isimlerinden
olup onun mahiyetini ancak ehli bilir. Cuma gününün aynü'l-cem' ve vüsul* vakti
olduğu kabul edilir ( Ka ş anf, s. 134)
benliğin! bırakıp

Aynü'l -f ena. "fenadan fena, fenada fena " 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 anlam ı 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 sevilmesi, salikin insanlara ilahi bir sevgiyle muhabbet duyma mertebesidir. Ayn -i
dosti de denilen halis sevgi budur.
kendisi ve özü " magelen bu deyim ile Allah Teala
kastedilir.
Aynü'ş-şey, " şeyin

nasına

Aynullah, aynü'l -alem, insan - ı kamile
verilen isimlerden biridir. insan-ı karnile bu ismin verilmesinin sebebi, Allah'ın
aleme onun nazarıyla bakarak varlık bahşetmiş olmasıdır. "Sen olmasaydın felekleri 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 aynı zahir olur ve bu suretle bütün alemi

bu teveccühten dolayı varlık sahnesine
çıkmış olarak görür. Allah ' ın "baslr" ismini kendisinde tahakkuk ettirip kendi
vasfı haline getiren insana, alemde gördüğü her şeyi bu isimle görmesi sebebiyle aynü'l-alem denilmiştir. Çünkü Allah bu halde bulunan kimsenin gören
gözü. bu mertebeye ulaşan süfi de aynullah yani Allah ' ın gözü olmuştur.
Aynü'l -hayat, içenleri ölümsüzlüğün
ve ebedileştirdiğine
inanılan sudur. Buna maü'l -hayevan da
denir (bk. AB -ı HAYAT). Bir hadise göre
aynü ' l-hayatın menbaı Kur 'an'da zikredilen kayanın (bk. el-Kehf 18/ 63) dibindedir (bk. Buhari, "Tefsir", 18/ 4) . Cennetin giriş kısmında akan ve aynü'l-hayata 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 erdirerek ebedfleştiren aynü'l- hayat suyundan içmiş olur. Artık o Hakk'ın hayat sıfatıyla hayatta olduğu gibi diğer
canlılar da onun sayesinde hayat kazanır. Çünkü bu mertebedeki insanın hayatı Hakk'ın hayatıdır. Ab-ı hayat efsanesinin belli başlı unsurları tasawufta
kullanılmıştır. Sühreverdf el- Maktil I. elGurbetü'l-garbiyye 'de çeşme- i zindeganf denilen aynü'l-hayatın unsu rların
dan faydalanmıştır (bk f!ikme tü 'l-işrak,
sırrına erdirdiğine

Il, 292; III, 237) .
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SüLE YM AN U LUDAG

AYN
( ~ 1)

Belirli mal

arilamın da

bir fıkıh

L

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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