
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Kuteybe. 'Uyünü 'l ·a!Jbar (nşr. Müfıd Mu

hammed Kumeyha). Beyrut 1406 / 1986, 1, 8, 
62; lll , 221 , 278; IV, 59; Mes'üdi, et·Tenbfh, s. 
107 ; ibnü'n-Nedim, el·Fihrist, s. 132, 364; Zebf

hullah Safa. Hamase Serayf der Tran, Tahran 

1333 hş./ 1954, s . 56·57; CH!r., lll /1, s. 363· 
364, 393; S. H. Takfzade, Hezare·i Firdeus[, Tah· 

ran 1362 h ş. , s. 43 ; F. Gabrieli , "A'in", EJ2 (İ ng). 
1, 306· 307; A. Tafa:i::i:olf, "A'in-niima", Eli: , 1, 

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). 

253 


