AYiSE
Ayinhanlar, semahanenin nisbeten yüksekçe bir yeri olan ve mutrip (veya mutriph ane) denilen yerde sazlarla beraber
oturur ve ayin okurlar. Buna "mutribe
çıkmak" da denir. MevlevTlik dışındaki
diğer tarikatlarda "zakir", Arabistan'daki tekkelerde "münşid " adını alan ayinhanlara Mevlana Celaleddin-i Rümi zamanında "güyende" veya "kawal" denirdi. Sema esnasında okunacak eserler,
önce kudümzenbaşının idaresinde kudüm ve halflenin de iştirakiyle ayinhanlar tarafından meşkedilir , iyice öğrenil
dikten sonra mukabele günü adı da verilen ayin günlerinde son olarak semadan ewel neyzenlerin de katılmasıyla
genel prova mahiyetinde tekrar edilirdi.
BİBLİYO G RAFYA:

Eflaki, Mena"ıb ü 'l· 'ari{fn (nşr. Tahsin Yazı
Ankara 1976·80, 1, 99, 173, 175, 182, 222;
ll, 588, 593, 794, 823; Pakalın, 1, 125 ; Ezgi, Türk
Musikisi, lll , 85, 101 ·102 ; Abdülbaki Gölpınarlı ,
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AYİNNAME
( .wl; ~\)

Devlet ve toplum

hayatında

örf ve adetlerden kaynaklanan

L

merasim ve teşrifat kurallarıyla
her seviyedeki devlet adam ın ın
uyması istenen kaideleri ihtiva eden
kitaplara verilen genel ad.
_j

"Örf, adet, kanun, merasim, usul ve
kural" anlamındaki Farsça ayin ile "kitap" anlamındaki name kelimelerinden
meydana gelen bu deyim Pehlevi dilinde even-nameg ş e kli n de ya z ılma kta ve
" adab-ı muaşe ret, kurallar kitabı " anlamında kullanılmaktaydı. Deyim, İslami
devre Arap edebiyatma ve Yeni Farsça'ya
ayinname olarak geçmiştir. Mes'üdi etTenbfh'inde ayinname'den bahsederken
Arapça karşılığının kitabü'r-rüsüm olduğunu 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, okçuluk ve çevgan oyununun kuralları, ZerdüştTliğin emirleri ve hatta bir hocanın
öğrencisine nasihatları gibi farklı konuları ihtiva eden metinler için de kullanıl-

mıştır. Aynı dönemde resmi devlet protokolü için de aynı tabir kullanılmaktay
dı. İslami devre Arap edebiyatında nasihatü'l-mülük ve İran edebiyatında siyasetname türünün ortaya çıkmasına sebep olan hudayname ile, şehname türünün doğmasını sağlayan ve Sasani İmpa
ratorluğu ' ndaki 600 değişik resmi makam ve rütbeyi anlatan ve bir çeşit teş
rifat kitabı mahiyetindeki gahname de
ayinnamenin birer bölümüdür. Görüldüğü
gibi islam öncesi iran kültüründe ayinname 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 metinleri, gerek Arap gerekse İran edep* literatüründe büyük ilgi uyand ı rdı. Mes'üdi et- Tenbfh 'inde ayinnamelerin Pehlevice asıllarının binlerce sayfa tuttuğunu
ve hepsini elde etmenin imkansız olduğunu belirterek bunların Ze rdüşt rahipleriyle o dinin ileri gelen temsilcilerinde
bulunduğunu söyler. İbn Kuteybe 'Uyıl
nü'l-a.tzMr'ında İslam öncesi İran hikemiyatı ve Sasanfler devrinin çeşitli yönlerini anlatmak için ayinnameden alın
tılar yapar. Cahiz Kitô.bü 't- Tô.c if a.tzlô.~ı 'l-mülılk adlı eserinde, Birüni de
Kitô.bü '1- Cevô.hir' inde İran mitolojisiyle ilgili olarak ayinnameden bahseder ler.

Ayinnamenin muhtasar bir Arapça tercümesi, sadece I. Erdeşir'e ait olduğu iddia edilen veeizeleri ihtiva eder. Bu vecizeler ise asaletin kuralları ile gereklerini 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 a rasında Ekber Şah ' ın
veziri Ebü'l-Fazl el -Allamf' nin Ekberna m e'sinin A yfn -i Ekb erf adını taşıyan ve
hükümdarın koyduğu kanun ve nizamlarla o devre ait istatistiki bilgileri ihtiva eden lll. cildi çok meşhurdur.
B İB LİYOG RAFYA :
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Adetten kesilme (menopoz)
yaşına ulaş an kadın için
kullanılan bir terim.
_j

Sözlük anlamı "ümidini kesmiş kadın"
demektir. Belli bir yaşa ulaşan kadınla
rın adet görmesinden ( hayız) ümit kesildiği için bu durumdaki kadınlara dinihukuki bir terim olarak ayis veya ayise
denmektedir.
Ayisenin durumu bilhassa boşanma iddeti 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 -hamilelik yoksa- dört ay on gün iddet bekler.
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 ayiseliğin (iyas) başlangıç yaşı konusunda elli
ile yetmiş yaşları arasında değişen muhtelif görüşler ileri sürmüşlerdir . Çoğun
luğun kanaati elli elli beş yaşları üzerinde toplanmaktadır. imam Şafii, ayiseliğin tesbitinde belli bir yaş yerine akraba kadınların durumunu dikkate alma
esasını benimsemektedir.
Ayiselik çağına ulaşan kadın f iilen de
adetten kesilmişse artık ayise hükmündedir. Bu yaşa ulaşmadan adetten kesilen kadın ayise kabul edilmez. Bu durumdaki kadın boşanma iddeti konusunda ayiseden fa rklı hükm e tabidir. Aynı
şekilde ayise yaşına ulaştığı halde adet
görmeye devam eden kadın da ayise sayılmaz .

Ayise, ay hesabına göre iddet beklerken adet görürse. Hanefi ve Şafifler'e
göre bu adeti dikkate alınarak yeniden
iddet beklemek zorundadır. Hanbelfler'e
göre ise ay olarak başladığı iddeti tamamlar. Buna karşılık adete göre iddet
bekleyen kadın bir veya iki adet gördükten sonra adetten kesildiğinde, ayise çağına gelmişse yeniden üç ay iddet bekler; gelmemişse hüküm bakımından ayise yaşına gelmeden adetten kesilen kadın gibidir (bk. İDDET).
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tır. Bir süre Fecr-i Ati topluluğu içerisin-
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Sahnürı. el-Müdevv ene, ll , 476; Şafıf. el-Üm,
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AYKAÇ,

YuNus V EHBİ Y Avuz

FazılAhmet

(1884- 1967)

L

Daha çok mizahi şiirleriyle tanınan
Türk şair ve yazarı.
_j

23 Temmuz 1884'te istanbul'da doğ
du. Babası, çeşitli yerlerde mutasarrıf
lık yapmış olan Mehmed Celal Bey, annesi Sabire Hanım'dır. İlk tahsilini Numüne-i Terakki Mektebi'nde, rüşdiyeyi
babasının mutasarrıf olarak bulunduğu
Gümüşhane'de, idadfyi Musul'da tamamladı. Süleymaniye kasabasında Şeyh Mahvl Efendi'den Farsça dersleri aldı. istanbul'a döndükten sonra, önce Lycee Français'ye, ardından Sanayi-i Neflse Mektebi mimari şubesine devam etti ; istanbul'dan Paris'teki Ecole Libre des Science
Politiques'in kurlarını takip etti.
Maarif Nezareti Mekatib-i Ecnebiyye
Kalemi'nde çıraklık, Darphane katipliği
ve İzmir Valisi Kazım Paşa' nın hususi katipliğinden sonra, Celal Sahir'in çıkardığı
Seyyare mecmuasındaki yazılarının da
tesiriyle 1908'de Darülmuallimln'e hoca
tayin edildL Daha sonra Sanayi-i Neflse
Mektebi'nde estetik ve mitoloji, istanbul ve Galatasaray liselerinde edebiyat,
felsefe, pedagoji, Fransızca ve usOl-i tercüme derslerini okuttu. 1929'da üçüncü
dönem Elazığ milletvekili seçildi, yirmi
yıldan fazla milletvekilliği yaptı. 5 Aralık
1967'de vefat etti, Zincirlikuyu Mezarlı
ğı'na defnedildi.
On iki on üç yaşiarına kadar resim ve
çizgiye ilgi duyduğunu söyleyen Fazı! Ahmet daha sonra şiirle meşgul olmuş ve
ilk denemelerini Seyyare 'de yayımlamış-

de de bulunmuş, Seyyare'den başka
Hilal, Tanin, Akşam gibi gazete ve mecmualarda mizahi yazı ve şiirler, felsefi
ve ilmi makaleler neşretmiştir. Devrinde, kalemine "ucu pek sivri ve maktaı
pek keskin" sıfatı verildiği gibi kendisine de "edebiyat mabedinin şeytanı" denmiştir. Tenkitçi bir mizaca sahip olan
Fazı! Ahmet. başta Abdülhak Hamid, Recaizade Ekrem, Süleyman Nazif ve Mehmed Emin (Yurdakul ) olmak üzere devrin
meşhur şahsiyetleriyle birlikte zamanın
daki bazı hadiseleri alaylı bir dille tenkit etmiştir. Şiirlerinde keskin ve kıvrak
bir zekanın mizahından çok, nazire-mizah karışımı ve çoğu zaman basitleşen
bir alay hakimdir.
Gazete ve mecmualarda kalan şiir ve
kitap halinde yayımlanan
eserleri şunlardır: Terbiy eye Dair (İ s
tanbul ı 326 ) ; Divançe-i Fazıl der Vasi-ı
Efazıl (İ st a nbul ı 329); Harman Sonu (İ s
tanbul ı 33 5) ; Kırpıntı (İ s tanbul 1342/
1924); Şeytan Diyor ki (İ s tanbul 1927);
Gelecek Asırlarda Tarih Dersi (İ s tan
bul ı 928); İkinci Sis (İ stanbul 195 1). Ayrıca çeşitli konuşma , yazı ve h icivıeri ni
Fazı] A hmet ([Hitabeler, ş iirler, hiciv ler
ve saire], İ sta nbul ı 934) adıyla bir kitapta toplamıştır.
yazıları dışında
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işleyip

sütunianna almakta, geçda yıl dönümlerinin
yeni ayiara tesadüfü, yahut herhangi diğer bir vesile ile sayfalarına koymaktadır " . Türkçe'de tür ünün hemen tek örneği sayılabilecek ve döneminde belli bir
boşluğu doldurmuş olan eser, bu özelliği sebebiyle adındaki "ansiklopedi " kelimesine rağmen daha çok aylık bir dergi niteliğindedir. Ali Fuat Başgil. A. Süheyl Ünver, Fuad Köprülü, Ömer Rıza
Doğrul, Peyami Safa, Selim Nüzhet Gerçek, Suut Kemal Yetkin gibi devrin tanınmış birçok fikir. sanat ve ilim adamı
eserin yazar kadrosunu oluşturmakta
dır. Fasiküllere ek olarak verilen dörder
sayfalık ilavelerde ise her ayın önemli iç
ve dış olayları ile IL Dünya Savaşı kronolojisi ve V. cildin sonundaki indeks,
eserden istifadeyi arttıran ve kolaylaş
tıran iki önemli özelliktir. Eserin bir baş
ka özelliği de metinterin resim, harita
ve bazı marş ve şarkıların notalarıyla
zengin leştirilmiş olması ve renkli tablolar ihtiva etmesidir.
Aylık Ansiklopedi 'nin ikinci serisi
birincisinden daha küçük boydadır. Ayrıca metin kısmı birinci seriden farklı bir şekilde ve üç ayrı forma halinde
i şlenmiş olup bunlardan ilki aktüalite,
ikincisi tarih, üçüncüsü de birinci serinin devamı mahiyetindedir. Önceden yayımlanmış bazı makaleler yıl dönümleri
münasebetiyle ve daha çok özettenerek
bu seride de yer almış , ilkinde olmayan
konular ise diğerle rine nisbette daha
geniş olarak işlenmişti r.
mişteki mevzuları

BİB LİYOGRAFYA :
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AYUK ANSİKLüPEDi
Server İskit tarafından
iki seri halinde yayımlanan
a nsiklopedi.

L

hemen

li
_j

Birinci seri 1 Mayıs 1944 tarihinde ayfasiküller halinde yayımlanmaya baş
lanmış ve her ayın 15'inde çıkmaya devam ederek 1S Nisan 1949 tarihli 60.
fasikül ile beş cilt olarak tamamlanmış
tır . Aynı yılın temmuz ayında yayımına
başlanan ikinci seri ise 1 Haziran 1950
tarihli 12. sayıdan sonra neşredileme
lık

. Aylık Anslklopedi'nin iç ve
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miştir.

Aylık

A nsiklopedi'nin ilk serisi FranLarousse M ensuel'i örnek alı
narak hazırlanmıştır. Yayıncının ifadesiyle eser, "ansiklopediye girecek değer
de olup bir ay zarfındaki hadise ve icaplar dolayısıyla ön plana giren mevzuları
sızlar' ın

Fazı l
Ahmet
Aykaç
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