AYNA
sanın aynasıdır.

Fakat insan Hak aynakendini görür.

sında Hakk'ı değil

Mutasawıflar kalbin tasawufi bilgiye
(irfan, marifet) hazırlanmak üzere temizlenip aydınlatılmasın ı açıklarken de yine ayna unsurundan faydalanırlar. Nitekim Gazzalfnin İ}zyô 'ü cuWmi 'd-din'de.
Mevlana Celaleddin-i Rümf'nin Meşne 
vi'de. İbn Haldün ·un Şifa' ü's-sô 'il' de
verdikleri ve Rum sanatkarlarıyla Çin sanatkarları arasındaki yarışınayı anlatan
bir hikayede kalbin ilahi bilgilere hazır
lanış ı yine ayna örneğiyle açıklanmıştır.

Hakikat-i Muhammediyye* nazariyesinin gelişmesi sonunda Hz. Muhammed Hakk ' ın en mükemmel aynası sayıl 
mıştır. Süleyman Çelebi, "Zatıma mir'at
edindim zatını" derken Allah ' ın zatının
Hz. Peygamber'in zatında göründüğünü
anlatır. Buna "aylne-i zat" denir. En yüksek seviyedeki tecellf zatın zat için tecelli etmesidir. " Mir'at-ı vücüd " deyimi
de bu manada kullanılmıştır. Şeyh Galib, "Aylne-i vahdet-i ilahi! Mir'at-ı vücüdudur kemahf" derken bunu anlatmak istemiştir.

Vücub* ve imkiin* hazretlerinin (mertebelerinin ) en yükseğine "mir'atü'l -hazreteyn" denir. Mir'at - ı hazret-i ilahiyye
de aynı manaya gelir. Bu iki hazret* in
aynası insan-ı kamildir. Kamil insanın
ve kutb*un bir özelliği cie mir'at-ı Hak
oluşudur. Niyazi-i Mısrf'nin, "Halk içinde
bir ayineyim herkes bakar bir an görür"
mısraı ile başlayan gazelini şerheden Sezal-yi Gülşenl bu hususu geniş olarak

Bektaşi. Alevi ve Hurüfiler'ce insanın
yüzünde Ali veya Fazlullah isminin yazı
lı olduğu öne sürülmüştür. Onlara göre
insan aynaya bakınca Ali'yi yani Allah ' ı
görür. "Tuttum ayine yüzüme 1 Ali göründü gözüme 1 Kıldım nazar özüme 1
Ali göründü gözüme" gibi nefeslerde bu
inanç ayna misaliyle anlatılmıştır.
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açıklamıştır.

Aynülkudat ei-Hemedanf'ye göre plrin
kalbi saf su ve şeffaf aynadır . Kutsl ve
ulvf şeyler onun kalbine akseder; kalbini onun kalbi cihetine çeviren müridin
gönlüne ondaki şeyler akseder.

SüLEYMAN ULUDAÖ

D EDEBİY AT. Ayna (aylne) , bilhassa
aksettirmesi, bu aksin sadece gölgeden ibaret oluşu, parıltısı, aydınlık ve
lekesizliği, saf. cilalı ve siyah olarak iki
eşyayı

yüzlü

(dü-rO) gibi özellikleri dolaeski edebiyatta mazmun konusu
olmuştur. Divan şiirinde genellikle yüz
güzelliği aynaya benzetilir. Bundan baş
ka aşığın hali, canı ve gönlü, su, güneş,
ay, cihan, felek, zaman gibi varlık ve
mefhumlar için müşebbehün bih (kendi sine benzetil en unsur) olarak da kullanılır.
Ayna daha çok yüz. çehre, yanak ifade
eden kelimelerle birlikte zikredilmiştir.
Karşısındaki eşya ve varlıkları içine alıp
aksettirmesi, fakat kendisinin bundan
haberdar olmaması da diğer bir özelliğini teşkil eder. Ayinedar ise süslenenlere ayna tutan kişi veya berberdir. Ayna kelimesi yanında aynı manaya gelen
Türkçe gözgü de kullanılmıştır. Divan
edebiyatında gözgü ve Arapça mir'at kelimeleri yüz. çehre, yanak ile birlikte zikredilerek tenasüp sanatı yapılır. Halk
edebiyatında ise ayna yukarıdaki özelliklerinin yanında çok defa insana yaşlan
dığını hatırlatan bir vasıta olarak anılır.
olması

yısıyla

Gelenekte ayna ile ilgili daha başka
unsurlar da vardır. Mesela top aynaların zincirle dükkan kapılarına asılması.
içeride oturan kişinin sokağı seyretmesi ve gelip geçenleri görmesi içindir. Yeni ölen kişinin ağzına ayna tutulur, eğer
ayna buğulanmazsa ölüm kesinlik kazanmış olur. Papağanlara konuşma öğ
retilirken karşı ia nna büyük bir ayna konularak onun arkasından konuşulur. Böylece papağan bir başka papağan ile konuştuğunu zannederek eğ itilir. Büyücüler küre aynalar kullanarak tılsım yapar
ve o aynalara bakarak kehanette bulunurlar. Eski hayat sistemimizde ayna ile
ilgili bu ve benzeri adet ve inanışlar zaman zaman şiiriere konu olduğu gibi
daha çok da beyitlerde mazmun olarak
işlenmiştir.
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bir süsleme tekniği.
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Farsça. "ayna işi" an lamına gelen aynakarl, ayna ve aynacılıkla ilgili işlerin
tamamını adlandırmakla birlikte, terim
olarak aynaların küçük parçalar halinde

