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etmeli ve imkan ölçüsünde kendi kusur
larını düzeltmelidir. İbn Kayyim el-Cev
ziyye, Tevbe sOresinin 111. ayetini tel
mih ederek Allah ' ın cennet karşılığında 
müminin nefsini satın aldığını hatırlatır; 
müminin, karşılığını eksiksiz, kusursuz 
almak isterken nefsini ayıplarıyla birlik
te vermeye kalkışmasını mürüwete ay
kırı görür (Medaric, ll, 368) 
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~ MusTAFA ÇAöRıcı 

Dinler tarihi, tasawuf ve 
Türk dini musikisinde kullanılan 

bir terim. 
_j 

Farsça asıllı bir kelime olan ayin "gö
renek, adet, tarz. merasim; huy, usul, 
yaşayış; ibadet tarzı" manalarma gelir. 
Türkçe'de Mevlevi, Bektaşi ve Alevi züm
reler hariç daha çok müslüman olma
yanların, özellikle de yahudi ve hıristi

yanların ibadet tarzları ile çeşitli tekke 
ve tarikatların hareket ve mOsiki unsur
ları taşıyan dini merasimlerini ifade et
mek için kullanılmaktadır. 

D DİNLER TARİHİ. Hemen hemen 
her dini toplulukta tapınma niyetiyle be
lirli usuller çerçevesinde yapılan dini tö
renlere verilen ad. 

Temelde dini inançlara dayanan ve bu 
inançların şekli ve fiili tezahürleri olan 
ayinler genellikle törenlerle icra edilir. 
Bu bakımdan ayinle tören arasında ben
zerlik ve ilişki varsa da ayinler dini nite
likte olup tapınma amacıyla yapılan tö
renlerdir. Mutlaka toplu halde ve tören 
şeklinde yapılan ayin, belirli kural ve 
tarzların (rite) uygulanmasıyla gerçekle
şir. Batı dillerinde ayin sırasında uyula
cak kuralları ve ayinin icra tarzını ifade 
için kullanılan rite kelimesi Latince men
şeli (ritus) olup "kutsal adet" demektir 
ve geleneklerle belirlenmiş nitelikleri bu
lunan davranış şeklini ifade eder. Bu ke
lime "tapınma, ibadet" manasma gelen 
kült (Lat. cultus) kavramına yakın bir an
lamda, geleneksel dini 9avranış ve ha
reketleri belirtmek üzere kullanılmak
tadır. Ayin bir ibadet şekliyse de toplu 

248 

halde yapılması, belirli usullere göre ic
ra edilmesi yönünden ferdi ibadetten ay
rılır. Ayrıca mOsiki ve özel hareket tarz
ları da ayinin temel unsurlarındandır. 

Dinlerde ayinler sözlü, hareketli, mü
zikli, ilahili ve şarkılı bir tablo arzeder. 
Ayrıca ayinlerin hayat-ölüm, gece-gün
düz, gökteki olaylar ve mevsimlerle ilgi
li ayrı bir düzeni vardır. Ayinler doğum
dan ölüme, sünnet, ergenlik ve cemaate 
katılmadan evliliğe kadar hayatın bütü
nünü kuşatmaktadır. 

İlkel kabile dinlerinde genellikle mas
keli ve boyanmış olarak danslı, şarkılı 

ayinler söz konusudur. Kabile mensup
ları, ayinlerin çeşitli tabiat olaylarının 

gerçekleşmesini veya tabii afetlerden 
kurtuluşu sağladığına, insanla görünmez 
güçlerin ilişkilerini düzenlediğine inan
maktadırlar. Onlar için hayatları boyun
ca iç içe yaşadıkları, dini veya sihri nite
lik taşıyan ayin sadece geleneğe bağlı 
ve rastgele uygulanan birtakım haraket
ler değildir. Çünkü ayinler gelişigüzel 

vesilelerle ortaya çıkan davranışlardan 
farklı olup belirli zamanlarda belirli ve
silelerle yapılmaktadır. Ancak ilkel kabi
lelerdeki bütün ayinler tapınma olarak 
telakki edilmez. Nitekim büyü ile ilgili 
ayinler ayrı bir sınıf oluşturduğu gibi bir
çoğu da sosyal niteliklidir. İlkel kabile 
dinleriyle milli dinlerde doğum, ergen
lik, evlenme, baba olma, yaşlılık, ölüm. 
yas, bereket, ziraat,. yağmur, savaş, te
mizlenme, iyileştirme vb. vesilelerle ayin
ler yapılmaktadır. 

En eski belgelere göre Çin'de ayinle
rin sadece dinde değil içtimal ve siya
si hayatta da önemli bir yeri olmuştur. 

Şang hanedam zamanına ait (m.ö. 1500-
1027), içinde ata ruhlarına yiyecek ve şa
rap sunulan bronz ayin kapları bulun
muştur. Milattan önce 1000 yıllarında 
Chou hanedam döneminde, tannlara ve 
ata ruhlarına tapınma maksadıyla ve do
ğum. evlenme, ölüm veya yas dolayısıyla 
ayrıntılı ayinler düzenlenmekteydi (bk. 

ATALAR KÜLTÜ). Konfüçyüs de (m ö. 551-
479) ayinlere çok büyük ilgi göstermiş, 
ayinlerin samirniyetten uzaklaşmaması , 

iyilik ve dürüstlüğün bir tezahürü olma
sı gerektiğini ısrarla tekrarlamıştır (bk. 

KONFÜÇYÜSÇÜLÜK). 

Japon dinindeki ayinlerle ilgili başlıca 
kaynak, X. yüzyıla ait Engişiki adlı eser
dir. Bu kaynakta yer alan ayinlerin en 
önemlisi büyük yiyecek sunusudur ki bir 
mikadanun tahta çıkması sonrasında 

yapılırdı. Japonya'da meşhur çay tören
leri de Zen Budizm'le ilgili olarak önce 

bir ayin şeklinde başlamış görünmekte
dir. Zen rahipleri bu ayini, dinlerinin ku
rucusu Bodhidharma (ö. tahmini 543) 
heykeli önünde bir kaseden çay içerek 
icra ederler. Bu gelenek Japon aristok
rasİsinde çok önemli bir içtimal mües
sese haline gelmiştir. Bu törende çay 
ayrıntılı ayin ve kurallara göre hazırla
nıp içilmektedir. Çay törenlerinin hedefi 
sıkı dostluk, saygı, huzur, zarafet, alçak 
gönüllülük ve temizliğin aşılanmasıdır. 

Bütün Şinto ayinleri ŞU hususları içinde 
bulundurur: 1. Katılanların ve ayinin ya
pıldığı yerin temizliği; 2. Tanrının (Ka mi) 
davet edilmesi; 3. Sembolik takdimenin 
sunulması. Kami için şarkılar ve danslar 
i cra edilmesi ; 4. Duaların oku n ması; s. 
Kehanet ; 6. Takdirnelerin geri alınması 
ve Kami'nin geri yollanması; 7. Topluca 
kutsal şenlik (ayrıca bk. ŞİNTOİZM). 

Eski Şinto ayinlerinin gayesi yiyecek 
sağlama , belalardan kurtulma, çok ev
lada kavuşma, tahtın veraset yoluyla in
tikalini güvenlik altına alma, manevi kö
tülüklerden arınma idi. Japonya'da Zen 
Budizm'in karışık ve ayrıntılı ayinleri Ja
pon hayat tarzlarını önemli ölçüde etki
lemiştir (çay törenleri , okçuluk ve çiçek 
tanzimi gibi) . 

Hinduizm 'de evde ya da tapınakta 

ayinler düzenlenir. Cemaat şart olma
makla beraber tapınaktaki ayinlerde ra
hipler veya diğerleri tannlara sunularda 
bulunur. dans ederler. Mesela üst kast
larda bulunanların evlenmelerinde evde 
veya başka toplantı yerlerinde düzenle
nen törenlerde Veda ilahilerine yer ve
ren ayinlerin büyük bir yeri vardır. Ve
da ' ların ilk devresinde en önemli ayinler 
kurban ayinleri idi. Brahmanlar bu ko
nuda ayrıntılı törenler yaparlardı. Önce
leri at kurban edilirken zamanla hayvan 
kurbanı ortadan kalktı. Eski devredeki 
kurban ayinlerinde hem tapınakta hem 
de evde ateşin merkezi bir önemi vardı. 
Ateş kutsal görülür, kurban ayini onsuz 
yapılamazdı. Kurban salonunun güney 
girişinde atalara tazimi ifade etmek ve 
kötü ruhları kovmak için ateş bulundu
rulurdu. Bir öğrenci kutsal yola çağırılıp 
işe başladığında eline ateş verilir ve o 
bununla sunuda bulunurdu. Cenaze ate
şi de ayrı bir ayin gerektirirdi. Böylece 
ateş ilahı Agni için çeşitli şekillerde ayin
ler yapılırdı. Ayinler sırasında brahman
lar soma adı verilen ve uyuşturucu et
kileri olan bir kutsal bitki kullanırlardı 
(ayrıca bk. HİNDUİZM). 

Türkler'in müslüman olmadan önceki 
dinlerine göre uyguladıkları ayinler, be-



lirli vakitlerde yapılanlar ve gelişigüzel 

olaylar dolayısıyla yapılanlar şeklinde iki 
grupta toplanmaktaydı. Belirli vakitler
de yapılanlar çok eski dönemlerden be
ri sürdürülen ilkbahar, yaz ve sonbahar 
mevsimleri ayinleridir. Çin kaynakları

nın verdiği bilgilerden bunların eskiden 
devletin resmi ayinleri olduğu anlaşıl

maktadır. Yazın gelişi dolayısıyla yapı

lan ayinler, tabiatın yeniden dirilmesini 
kutlamak üzere bir çeşit bereket kültü 
olarak icra edilirdi. Bugün Yakutlar, ısı
ah (saçı~ libation) dedikleri ve karnın 

(şaman) nezaretinde yaptıkları bu ayin
lerde topluca dans edip türkü söylemek
tedirler. Ayin sırasında kam, kımız ka
bını başına kaldırıp dualar eder, ilk top
lanan kımızı saçı olarak sunar, ateşe kı
mız ve yağ döker. İlkbahar ayininde ka
ma dokuz masum genç kız ve erkek eş
lik eder. Göklere çıkmak için yapılan ayin 
sırasında bu genç kız ve delikanlıların 

masumiyetleri ölçüsünde makamlara 
ulaştıklarına inanılır. Yakutlar'ın bu ayin
leri son zamanlarda Hıristiyanlığın etki
siyle dini özelliğini kaybedip bayram me
rasimi haline gelmiştir. 

Eski Türkler'de kam veya baksı deni
len şaman ayinleri yöneten kişiydi ve 
tanrılar veya kötü ruhlar için ayin yapa
bilirdi. Ayinlerde onun cübbe ve külah
tan oluşan özel kıyafeti, davulu, kamçı 
veya asası bulunurdu. Medyum tabiatlı 
şamanın manzum dua ve ilahilerle yü
rüttüğü ayinler sırasında kendinden ge
çerek ruhlar ya da tanrılardan gaybi bil
giler alabildiğine inanılırdı. Bu ayinlerde 
ateşin de ayrı bir yeri vardır. 

Altaylılar'ın dini törenlerinde at kur
banı ayinleri özel bir önem taşımakta
dır. Bazan üç gün süren bu ayinde ka
mm önceden belirlediği ayin yerinde ktı
rulan çadırın tam ortasına yeşil bir ka
yın ağacı dikilir. Kam cübbe ve külahını 
giyer, eline davul ve tokmağını alır, tan-

rı ve ruhlara hitap edip ilahiler okur. 
Daha önce seçilmiş olan kurbanlık at. 
boğulmak ve bel kemikleri kırılmak su
retiyle öldürülür, pişirilir ve ayine katı

lan kimselere ikram edilir. Kam yine ila
hilerle ruhları ve kabile atalarını çağırır. 
Daha sonra davuluna hızla vurup ateş 
etrafında dönen şaman, Ülgen için ha
zırlanan armağanla göklere yükselmeyi 
temsil eden hareketler yapar. Böylece 
göğün on ikinci katına kadar çıkıp ora
da Ülgen'e kurban takdim eder, dualar 
okur. Sonra yeryüzüne inmeyi temsil 
eden hareketler yapar. Davulunu atıp 

gözlerini açar ve herkesle selamlaşır. Ayi
nin üçüncü gününde karnın şerefine bü
yük bir ziyafet verilir. Kötü ruhlara kar
şı yapılan ayinlerde karnlar yer altına inip 
orada gördüklerini temsili olarak anla
tırlar. 

Eski Türkler'de bu büyük ayinler dı
şında ikinci dereceden ayinler de vardı. 
Bunlardan biri, yaygın özelliğe sahip 
"ıd uk" hayvanının tanrı için salıverilme
sidir. Kutsal sayılan bu hayvana kimse 
dokunamazdı. Cadı taşıyla yağmur yağ

dırma ayini de bu tür bir ayindi. 

Aslında ilahi ve evrensel iken milli bir 
din haline getirilen Yahudilik'te ayin Tan
rı'ya ödenen bir borç, O'na karşı sevgi, 
saygı ve tazim ifadesidir. Peygamberler 
ayinlerin öneminden ısrarla bahsetmiş
lerdir (Hezekiel, 40/ 48; Haggay, I / 2 vd.; 
Malaki, l/8, 12, 14) Kutsal kitapteşkilat
lanmış dinde ayinin esas olduğunu ifa
de etmekte, Tevrat (Tora) ahlaki pren
sipler yanında ibadetle ilgili ayinleri de 
tesbit etmekte (Çıkış, 20 / 8-14; Levililer, 
191 15-22) ve onları tek bir kanun altın
da toplamaktadır (Tesniye, 16/ 14) Kut
sal kitapta ibadetin hem cemaatle hem 
de tek başına yapılabileceği belirtilir. Sü
leyman Mabedi'nin inşasından sonraki 
devrede ibadet, Levililer'in nezaretinde 
büyük ölçüde ayinlere dayanmakta ve 
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ibadetin temelini kurban oluşturmak

taydı; ancak mabedi n yıkılışından sonra 
ibadetler, korolar. dua ve okuma ayin
leri devamlı değişen bir gelişme göster
miştir. 

Yahudilik ' te ibadet, öncelikle kutsal 
yerde yapılan faaliyet ve davranışları 

ifade etmekte, dindarlık kadar ayini de 
içine alan saygılı bir hayat olarak telak
ki edilmektedir. Tevrat'ın Tekvin kita
bında kurbanlar, temizlenmeler vb. ayin 
türündeki davranışlardan söz edilmek
tedir. Sürgün öncesinde ayinleri yönet
menin kralın işi olup olmadığı tartışma
lı ise de (Levili ler, 16), Levililer ve diğer 
rahip gruplarının ayinleri yürütmede bü
yük ağırlıkları vardı. İkinci mabed dev
resinde sabah ve akşam, ayrıca cumar
tesi (sebt) gür:ıü ve özel bayramlarda da 
kurban kesme ayini mevcuttu. Sürgün 
sonrası roş haşanahın (yeni yıl) onuncu 
günü olan yom kippurda (kefaret günü) 
başrahip şimdi artık yapılmayan birta
kım ayinler idare ederdi. 

Yahudilik'te ayin mabedde olduğu gi
bi evlerde de yapılmaktadır. Kutsal ki
taptan bölümler okuma, şarap ve yiye
ceğe iştiraki gösteren davranışlar bu 
türdendir. Cemaatle ibadete en az on 
reşit erkeğin katılması gerekmektedir. 
Yahudilik'te günlük ayinlerin dışında 

haftalık ibadet olarak cumartesi ayini, 
yıllık ayinler olarak da roş haşanah, yom 
kippur, pesah (fısıh), sukkot (çadırlar) gi
bi değişik ayinler, ayrıca evlilik, sünnet, 
cenaze ayinleri de yapılmaktadır. Bun
dan başka bir şehre girip çıkarken, yeni 
bir eve taşınırken veya bu evi döşerken, 
gök gürültüsü, şimşek, zelzele gibi teh
like arzeden durumlarda da ayin türün
de çeşitli davranışlar yapılmaktadır. 

Kefaret gününde dua ve kutsal kitap 
okuma ayini sinagogda yapılmakta, ay
rıca yine bu günde "günah keçisi" ayini 
de bir keçiye İsrail'in günahı yükletile
rek çöle salıverilmek suretiyle icra edil
mektedir. Fısıh bayramının ilk günü ak
şamı, evde masa ayini dört kadeh şa

rap içilerek gerçekleştirilmekte, çadır

lar bayramında ise boru ve borazanlar 
çalınmakta, meşaleler ya kılmaktadır. 

Hıristiyanlık'ta en önemli sakramEmt
lerden biri olan Evharistiya'dan (eucha
ristie: ekmek-şarap ayini) kutsal günlerin 
kutlanışına kadar bütün törenlerde ayin
lere yer verilir. 

Hıristiyanlık'ta ayin şeklindeki en eski 
ibadet son akşam yemeği kutlaması idi. 
Ancak bu konudaAhd-i Cedid'de tek bir 
kayıt vardır. o da yeterince açık değildir 
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(b k. I. KorintosluJara. ll 1 20-21, ayrıca 

bk. Matta. 26 / 26-29; Markos. 13/ 22-25; 
Luka. 22 / 17-21) Öte yandan vaftiz ayi
niyle ilgili bir anlatım da yoktur. Bu hu
susta ilk yüzyılın sonlarından kalma Di
dache adlı eserde bulunan bir nadir dua 
koleksiyonu hatırlanabilir. 

İlk hıristiyanlar günden güne yahudile
re ait mabede gidip ayrıca birlikte evle
rinde ekmek kırıyorlar, yiyeceklerini pay
laşıyorlardı (Resullerin işleri. 2/ 46). Onla
rın mabede gitmeleri yasaklanınca kendi 
ibadet usulleri gelişti; bunlar son akşam 
yemeği ve vaftiz etrafında kümeleştiler. 
Vaftiz özde Yahudilik'ten gelmedir. Hz. 
Yahya'nın Hz. isa'yı vaftiz etmesiyle baş
layan bu uygulama Hıristiyanlık'ta bir 
yeniden doğuş olarak telakki edildi. 

Hıristiyanlık'ta sakramentlerle ilgili 
olarak yapılan ayinler pek geniş bir yer 
tutar. Ekmek-şarap ayininde Hz. isa'nın 
hıristiyanlara göre ölümünün sürekliliği 

canlandırılır. Hıristiyanların kurban an
layışı da bu ayinde kendini gösterir. Hz. 
isa asli günah * ı gidermek ve böylece 
bütün insanlığı kurtarmak için kendini 
feda etmiştir. işte ekmek-şarap ayini 
ile sadece Hz. isa ' nın son akşam yeme
ğinin hatırası canlı tutulmuyor, aynı za
manda onun, "Bu benim etim, bu benim 
kanım" dediği ekmek ve şarabı alan hı
ristiyanlar böylece onunla bütünleşmiş 
sayılıyorlar. Bütün bu ayinler kutsal hi
yerarşiye dahil rahiplerce yürütülmekte 
ve onlar tarafından uygulanmaktadır. 

Papazlar ayinleri yürütürken her ayine 
göre özel renkleri bulunan kıyafetler gi
yerler. Ayinler korolu, müzikli, enstrü
manlıdır. Papazın nerede tek başına ayi
ni yürüteceği ve cemaatin nerede ona 
katılacağı tesbit edilmiştir. Ayinler ge
nellikle papaz nezaretinde kilisede ve Ki
tab-ı Mukaddes'in belirli pasajları oku
narak yürütülür. Her mezhebe göre uy
gulamada değişen ayin unsurları bulu
nur. Yeni hıristiyan mezheplerinde pa
paz ve ayinin rolleri azaltılmıştır. 

Kur 'an-ı Kerim'de ayinle ilgili herhan
gi bir deyim mevcut olmadığı gibi fıkıh 
literatüründe ayin kavramına veya bu
nu karşılayan başka bir kelimeye de yer 
verilmemiştir. Ancak İslamiyet'te cema
atle ibadete ayrı bir önem verilmekte, 
hatta bazı ibadetler cemaatle ifa edile
bilmektedir. Bunun yanında semavi din
lerde tek başına ibadet şuuru İslam· da 
en mükemmel noktasına ulaşmış, cema
atle yapılan ibadetlerde bile ferdi so
rumluluk önemini korumuştur. 
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M GüNA y TüMER 

O TASAVVUF. Tarikat mensupları 

nın ve Alevi - Bektaşi zümrelerin belli 
usuller çerçevesinde yaptıkları dini tö
ren ve zikir. 

Ayin kelimesi, mutasawıflara has ba
zı hal ve hareketleri ifade etmek için ilk 
defa iranlı mutasawıflar tarafından kul
lanılmış, daha sonra Türk tasawuf ede
biyatma da geçmiştir. Araplar tarikat 
ayinlerine hadra ( ·~\ ), hafle ( :ik)\ ) 

(ihtifal), bazan da mevlid ( ..ıl_,..ll) ve urs 
(ı.J"__,.JI) gibi adlar vermişlerdir. 

SOfilerin bazı hareketlerine. sohbet ve 
sema meclislerine. bu meclislerde görü
len vecde gelme ve devran (raks. sema) 
etme hallerine ayin (ayTn-i ehlullah) de
nilmiş, kişiyi Allah· a yakınlaştırdığına 

inanılan bu ayinlere tarikatlarda büyük 
önem verilmiştir. Başlangıçtan beri çe
şitli tasawufi topluluklar birbirinden 
farklı ayin şekillerine sahip idiler. VI. 
(XII. ) yüzyıldan itibaren tarikatlar orta
ya çıl<;tıktan sonra bu farklar daha be
lirginleşmeye başlamış ve her tarikat 
diğerinden ayrı bir zikir. usul ve adabı 
benimsemiştir. İlk zamanlarda sema 
meclisi adı verilen tasawufi toplantılara 
sonradan genel olarak ayin denilmiş, 

ancak her tarikat kendi ayinine özel bir 
isim vermekten de geri kalmamıştır. 

Mesela Şazelfler ayinlerine "hadra·. Mev
leviler "sema·. "ayin" veya "mukabele", 
Nakşibendiler "hatm-i hacegan", Rifai
ler "zikr-i kıyam", HalvetHer "darb-ı es
ma", Celvetiler "nısf-ı kıyam", AyderOsi
ler "ratıb" demişlerdir. 

Kadiriyye, Şazeliyye, Mevleviyye ve 
Nakşibendiyye gibi Sünni tarikat men
supları hem şeriatın emrettiği bütün iba
detleri ifa etmeye çalışırlar. hem de ta
rikatlarının gereği olan ayinleri icra eder
ler. Halbuki bazı Alevi ve Bektaşi züm
relerde namaz, oruç, zekat ve hac gibi 
şer'i ibadetlere rastlanmaz. Bunlarda 

dini ibadet ve merasim hemen hemen 
sadece ayinlerden ibarettir. Yahudi ve 
hıristiyanların dini merasimlerinin de 
Türkçe'de ayin kelimesiyle ifade edilme
si, şer'i esaslara bağlı tarikat mensup
larının bu terimi fazlaca kullanmalarını 
engellemiştir. Bununla beraber özellik
le Mevleviler'le benzeri bazı Sünni tari
katların ayin kelimesini kullandığı gö
rülmektedir. Ayinler geniş manada, ilk 
müslümanlar arasında görülmeyen, çe
şitli sebeplerle sonradan ortaya çıkan 

bazı dini merasimler (bid'atlar) olarak te
Iakki edilebilir. Regaib, Berat ve Kadir ge
celeri gibi bazı kandillerde, ayrıca ölünün 
ruhunu şadetmek maksadıyla düzenle
nen mevlid merasimleri, ayrıca sünnet 
(hitan) düğünü gibi faaliyetler için ayin 
terimini kullanmak mümkün değildir. 

Mevlevi mukabelesi esnasında okunan 
eseriere ayin dendiği gibi (aş . bk.). yine 
Mevleviler'ce belirli bir zaman ve meka
na bağlı olmaksızın arzu üzerine yapı
lan zikir ve sohbet toplantısına da ayn-ı 
cem' (aynü'l-cem') adı verilir (bk. MEVLEVI 

AYiNi)_ 

Şii ayinlerinin en meşhuru, Hz. Hüse
yin'in Kerbela'da şehid edildiği 1 O Mu
harrem günü yapılan ve "ayin-i sükvari" 
denilen matem ayinidir. Kerbela'da Hz. 
Hüseyin'e yardım edilmediğine çok üzü
len Süleyman b. Surad adlı sahabinin li
derliğindek.i TewabTn fırkası mensupla
rı 65 (684 - 85) yılında onun mezarına 
gelerek yirmi dört saat ağlayıp günah
larına tövbe etmişler, daha sonra inti
kamını almak için harekete geçmişler
di. Bu olay ayin-i sükvarinin başlangıcı 
olmuştur. AyTn-i sükvariye Şii devletler
de büyük önem verilmiş, Büveyhiler'den 
Muizzüddevle zamanında 352 (963) yı

lının 1 O Muharrem günü Bağdat'ta iş 

yerleri kapanmış, kadınlar üstlerini baş
larını yırtmak ve ağıtlar yakmak sure
tiyle ayin yapmışlar ve bu olay Sünni
ler'le Şiiler arasında bir çatışmaya bile 
sebep olmuştur. iranlılar da ayin-i sük
variye büyük önem vermişlerdir. Os
manlılar kendi hakimiyet alanına giren 
yerlerde yaşayan ŞiTler'in bu ayini icra 
etmelerine müsaade etmiştir. Ancak ll. 
Abdülhamid Şiiler'in bu ayini İstanbul'da 
sadece toplu olarak yaşadıkları Valide 
Ham. Vezir Ham ve Yıldız Ham gibi yer
lerde yapmalarına izin vermiş, ll. Meş
rutiyet'ten sonra ayinin aşırı ve kanlı bir 
şekilde icra edilen kısmı yasaklanmıştır. 

Bazı Şii alimleri ayin-i sükvarinin bid'at 
olduğunu ve dinde yerinin bulunmadı-


