
AYiN 

maisi başka bestekarlara, . bazılarının 
ise tamamı aynı bestekara ait olan ayin-i 
şerifler, bestecilik tekniği açısından üç 
grupta toplanabilir. a) Baştan sona aynı 
makamda bestelenmiş olanlar (Abdür
rahim Künhi Dede'nin hicaz ayini gibi) ; b) 
Değişik makamlarda dolaşıp başladığı 

makamda bitenler (İsmail Dede'nin fe
rahfeza ayini gibi); c) Başladığından de
ğişik bir ayinin bölümleriyle sona erenler 
(İ smail Dede'nin saba-buselik ayini gibi) . 

Ayin-i şerifi icra etmekle vazifeli top
luluğa mutrip adı verilir. Bu heyette ayin 
okuyaniara ayinhan denilir ve bunları ku
dümzenbaşı yönetir. Neyzenbaşının ida
resindeki saz heyetinde ise öncelikle ney, 
kudüm, rebap ve halile gibi sazlar yer 
alır. Ancak günümüzde mutrip heyeti
ne hemen bütün yaylı ve mızraplı sazlar 
katılmaktadır. 

Bestesi kaybolmuş olanların dışında 

notaları zamanımıza kadar ulaşabilmiş 
ayinlerin en eskileri, "ayin-i kadim" ve
ya "beste-i kadim" adıyla anılan ve XV. 
veya XVI. yüzyıla ait bestekarları bilin
meyen dügah, hüseynf ve pençgah ma
kamlarındaki üç ayindir. Bunları , beste
karı bilinen ilk eser olan Edirneli KOçek 
Derviş Mustafa Dede'nin (ö. 1684) ba
yati ayini takip eder. Daha sonraları ise 
xvııı. yüzyılda bestelenmiş on iki, XIX. 
yüzyılda bestelenmiş kırk üç ve XX. yüz
yılda bestelenmiş altmış yedi ayin ile el
de notası bulunan eserlerin sayısı 126 'ya 
ulaşmıştır. Bu bakımdan S. N. Ergun 'un 
Antoloji'de (s 724-725) verdiği altmış 
altı ayinlik listeye XIX. yüzyılda Hacı Fa
ik Bey'in yegah, XX. yüzyılda Refik Per
san ' ın rast ve selmek. H. Sadeddin Arel'in 
kırk yedi makamdan elli bir ayini, Ke
mal Batanay'ın nikriz, Sadettin Heper'in 
hisar-büseli k, Necdet Tanlak'ın neveser, 
Erol Sayan ' ın eviç, Cinuçen Tanrıkorur'un 
bayati - araban, Zeki Atkoşar'ın acem
kürdi makamlarındaki ayinlerini de ilave 
etmek gerekir. Bunların dışında başka 
ayinlerin de bestelenmiş olması müm
kündür. 

Yapılan iki ayrı nota neşriyatıyla bu 
ayinlerden bir kısmı yayımlanmıştır. An
cak bu neşirlerde aynı ayinler arasında
ki melodi farklılıkları dikkat çekmekte
dir. Bunlardan ilki Rauf Yekta, Suphi Ez
gi, Ahmet lrsoy, Ali Rifat Çağatay ve Me
sut Cemil'den meydana gelen bir tasnif 
heyeti tarafından tesbit edilen kırk bir 
eserdir (istanbul ı 934- ı 939) . İkincisi ise 
Sadettin Heper'in tesbit ettiği kırk beş 
ayindir (Konya 1 979) 
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~ CiNUÇEN T ANRIKORUR 

AYİN-i CEM 

(bk. BEZM·i CEM). 

AYİNE 

(bk. AYNA). 

AYİNE-i İSKENDER 

İskender' e ait olduğu rivayet edilen 
efsanevi ayna. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

"Ayine-i alemnüma" veya "ayine-i gi
tinüma" (ci hanı gösteren ayna) adıyla da 
bilinen bu ayna hakkında çoğu efsane 
niteliğinde çeşitli rivayetler mevcuttur. 
Bunlardan birine göre, İskender' in (ö. 

m.ö. 323) İskenderiye şehrini kurduğu 
sırada orada bulunan hakimlerden Beli
nus, Hermis ve Valines bir ayna yaptıra
rak yüksek bir yere koydurmuşlar. İsken
deriye'ye gelmekte olan gemiler daha 
bir aylık yolda iken bu aynadan görülür, 
eğer düşman gemisi iseler güneş ışığı 

yansıtılarak yakılabilirmiş . 

İskender tarafından, hacası Aristo'nun 
yaptığı plana göre İskenderiye şehrinde 
inşa edildiği de söylenen bu aynanın bir 
gece bekçiler uyurken çalınıp denize atıl
dığı yine efsaneler arasındadır. Bazı kay
naklarda ayine-i İskender'in Hint Hüküm
dan Kayd tarafından İskender'e hediye 
edilen dört değerli eşyadan bir i olduğu 
rivayeti de vardır. Bunun küre şeklinde 
mi (top ayna). yoksa düz mü olduğu tar
tışmalıdır. Efsaneye göre yalancılar ayi
ne-i İskender 'e baktığı zaman görüntü
lerini yansıtmaz, İskender de bir kimse
nin yalan söyleyip söylemediğini böyle
ce anlarmış. 

Ayine-i İskender, üç katlı ve yüksekli
ği 135 metreyi bulan İskenderiye (veya 
Pharos) Feneri'nin tepesinde bulunduğu 
rivayetinden dolayı, İskenderiye Feneri 
adıyla da anılmıştır. Mısır'da İskenderi
ye Limanı karşısındaki Pharos adası üze
rinde yapılan bu anıt-fenerin geçen ge
milere yol göstermesi, şehri ve limanı 

aydınlatması, tepesindeki ayine-i İsken
der'in 40 mil uzaktan görünmesi gibi 
özellikleri, onun dünyanın yedi harika
sından biri sayılmasına sebep olmuştur. 
6SO'ye (1252) kadar varlığını koruyan 
bu fener, yapıldığı çağda (m.ö. lll . yüz
yıl ) teknik bakımdan çok ileri bir eser 
olarak kabul edilmiştir. Bu durum. ayna
ların bilinmeyen şeyleri öğrenmek için 
sihir yapmada ve büyücülükte kullanıl
dığı kanaatini yaygınlaştırmış ve bunun
la ilgili birçok efsanenin ortaya çıkması 

na yol açmıştır. 
Bütün Doğu edebiyatlarında olduğu gi

bi Türk divan edebiyatında da İskender 
ve ayine-i İskender efsanevi yönleriyle 
sık sık ele alınmıştır. Ayine-i İskender 
tasawufi bir terim olarak ise Allah 'tan 
başka her şeyden arınmış ve yalnız haki
katierin aksettiği " insan-ı kamil"in gön
lünü ifade etmektedir. 
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liJ İsKENDER P ALA 

AYİNE-i ZUREFA 
( IJ__,.I;, ~1) 

Karshzade Cemaleddin Mehmed'in 
(ö. 1261/ 1845) 

Osmanlı tarihçilerine dair eseri 
(bk. CEMAI.EDDİN MEHMED, Karslmide) . 
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AYİNHAN 
( .:ıl_,> ~1 ) 

Mevlevi ayininin icrası sırasında 
ayin-i şerif okuyaniara verilen ad. 

L _j 

"Ayin okuyan" manasında Farsça bir 
kelimedir. Mevleviyye tarikatının toplu 
zikri olan sema sırasında ayin-i şerif oku
yanların her biri bu adla anılmaktadır. 



Ayinhanlar, semahanenin nisbeten yük
sekçe bir yeri olan ve mutrip (veya mut
riphane) denilen yerde sazlarla beraber 
oturur ve ayin okurlar. Buna "mutribe 
çıkmak" da denir. MevlevTlik dışındaki 
diğer tar ikatlarda "zakir", Arabistan'da
ki tekkelerde "münşid " adını alan ayin
hanlara Mevlana Celaleddin-i Rümi za
manında "güyende" veya "kawal" denir
di. Sema esnasında okunacak eserler, 
önce kudümzenbaşının idaresinde ku
düm ve halflenin de iştirakiyle ayinhan
lar tarafından meşkedilir, iyice öğrenil
dikten sonra mukabele günü adı da ve
rilen ayin günlerinde son olarak sema
dan ewel neyzenlerin de katılmasıyla 

genel prova mahiyetinde tekrar edilir
di. 
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Iii CİNUÇEN T ANRIKORUR 

AYİNNAME 
( .wl;~\) 

Devlet ve toplum hayatında 
örf ve adetlerden kaynaklanan 
merasim ve teşrifat kurallarıyla 
her seviyedeki devlet adamının 

uyması istenen kaideleri ihtiva eden 
kitaplara verilen genel ad. 

_j 

"Örf, adet, kanun, merasim, usul ve 
kural" anlamındaki Farsça ayin ile "ki
tap" anlamındaki name kelimelerinden 
meydana gelen bu deyim Pehlevi dilin
de even-nameg şekli nde yazılmakta ve 
" adab-ı muaşeret, kurallar kitabı " anla
mında kullanılmaktaydı. Deyim, İslami 
devre Arap edebiyatma ve Yeni Farsça'ya 
ayinname olarak geçmiştir. Mes'üdi et
Tenbfh'inde ayinname'den bahsederken 
Arapça karşılığının kitabü'r-rüsüm oldu
ğunu söyler. Sasanfler devrinde daha çok 
adab-ı muaşeret, örf ve adet, merasim, 
sanat, zenaat ve değişik bilimlerle ilgili 
metinler için kullanılmakla beraber aynı 
devrede mektup yazmanın, satranç, ok
çuluk ve çevgan oyununun kuralları, Zer
düştTliğin emirleri ve hatta bir hocanın 
öğrencisine nasihatları gibi farklı konu
ları ihtiva eden metinler için de kullanıl-

mıştır. Aynı dönemde resmi devlet pro
tokolü için de aynı tabir kullanılmaktay
dı. İslami devre Arap edebiyatında nasi
hatü'l-mülük ve İran edebiyatında siya
setname türünün ortaya çıkmasına se
bep olan hudayname ile, şehname türü
nün doğmasını sağlayan ve Sasani İmpa
ratorluğu ' ndaki 600 değişik resmi ma
kam ve rütbeyi anlatan ve bir çeşit teş
rifat kitabı mahiyetindeki gahname de 
ayinnamenin birer bölümüdür. Görüldüğü 
gibi islam öncesi iran kültüründe ayin
name tabiri çok geniş bir sahayı ve çok 
değişik konuları ihtiva ediyordu. 

İslami dönemde İbnü'l-Mukaffa ' ve 
başkaları tarafından Arapça'ya tercüme 
edilen daha çok din dışı ayinname me
tinleri, gerek Arap gerekse İran edep* li
teratüründe büyük ilgi uyandı rdı. Mes'ü
di et- Tenbfh 'inde ayinnamelerin Pehle
vice asıllarının binlerce sayfa tuttuğunu 
ve hepsini elde etmenin imkansız oldu
ğunu belirterek bunların Zerdüşt rahip
leriyle o dinin ileri gelen temsilcilerinde 
bulunduğunu söyler. İbn Kuteybe 'Uyıl
nü'l-a.tzMr'ında İslam öncesi İran hike
miyatı ve Sasanfler devrinin çeşitli yön
lerini anlatmak için ayinnameden alın

tılar yapar. Cahiz Kitô.bü 't- Tô.c if a.tz
lô.~ı 'l-mülılk adlı eserinde, Birüni de 
Kitô.bü '1- Cevô.hir' inde İran mitolojisiy
le ilgili olarak ayinnameden bahseder
ler. 

Ayinnamenin muhtasar bir Arapça ter
cümesi, sadece I. Erdeşir'e ait olduğu id
dia edilen veeizeleri ihtiva eder. Bu ve
cizeler ise asaletin kuralları ile gerekle
rini ele almakta ve Sasani sosyal hayatı
nı aksettirmektedir. Ayin kelimesi daha 
sonraki asırlarda birçok Farsça eserin 
adı olmuştur. Bu tür kitapların konusu 
genellikle kanun, töre ve merasimlerle 
ilgilidir. Bunlar arasında Ekber Şah ' ın 

veziri Ebü'l-Fazl el -Allamf'nin Ekberna
m e'sinin A yfn -i Ekberf adını taşıyan ve 
hükümdarın koyduğu kanun ve nizam
larla o devre ait istatistiki bilgileri ihti
va eden lll. cildi çok meşhurdur. 
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692. Iii Ü RH AN BİLGİN 
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AYiSE 
(~~1) 

Adetten kesilme (menopoz) 
yaşına ulaşan kadın için 

kullanılan bir terim. 

AYiSE 

_j 

Sözlük anlamı "ümidini kesmiş kadın" 
demektir. Belli bir yaşa ulaşan kadınla
rın adet görmesinden ( hayız) ümit ke
sildiği için bu durumdaki kadınlara dini
hukuki bir terim olarak ayis veya ayise 
denmektedir. 

Ayisenin durumu bilhassa boşanma id
deti bakımından özellik arzetmektedir. 
Bu vaziyetteki kadın boşandığında üç ay 
iddet bekler (b k et-Talak 651 4) Kocası
nın ölümü üzerine bekleyeceği iddette 
ise adet gören kadınla ayise arasında 
fark bulunmamaktadır. Her ikisi de -ha
milelik yoksa- dört ay on gün iddet bek
ler. 

Kadının hangi yaştan itibaren ayise 
kabul edilebileceği konusunda Kitap ve 
Sünnet'te açık bir hüküm mevcut değil
dir. Esasen adetten kesilme yaşı bünye, 
iklim, ırk ve sosyal duruma göre farklı

Iık göstermektedir. isıarn hukukçuları 
bölgelerinde ve yaşadıkları zamanlarda 
edindikleri tecrübelerin ışığında ayiseli
ğin (iyas) başlangıç yaşı konusunda elli 
ile yetmiş yaşları arasında değişen muh
telif görüşler ileri sürmüşlerdir. Çoğun

luğun kanaati elli elli beş yaşları üzerin
de toplanmaktadır. imam Şafii, ayiseli
ğin tesbitinde belli bir yaş yerine akra
ba kadınların durumunu dikkate alma 
esasını benimsemektedir. 

Ayiselik çağına ulaşan kadın f iilen de 
adetten kesilmişse artık ayise hükmün
dedir. Bu yaşa ulaşmadan adetten ke
silen kadın ayise kabul edilmez. Bu du
rumdaki kadın boşanma iddeti konusun
da ayiseden farklı hükm e tabidir. Aynı 

şekilde ayise yaşına ulaştığı halde adet 
görmeye devam eden kadın da ayise sa
yılmaz. 

Ayise, ay hesabına göre iddet bekler
ken adet görürse. Hanefi ve Şafifler'e 

göre bu adeti dikkate alınarak yeniden 
iddet beklemek zorundadır. Hanbelfler'e 
göre ise ay olarak başladığı iddeti ta
mamlar. Buna karşılık adete göre iddet 
bekleyen kadın bir veya iki adet gördük
ten sonra adetten kesildiğinde, ayise ça
ğına gelmişse yeniden üç ay iddet bek
ler; gelmemişse hüküm bakımından ayi
se yaşına gelmeden adetten kesilen ka
dın gibidir (bk. İDDET). 
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