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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-



ğını savunmuşlar, bir kısım Ca 'feri alim
leri ise darbeli ve kanlı bir şekilde icra 
edilmesine geniş ölçüde karşı çıkmış

lardır. Bununla birlikte bütün İran'da ve 
özellikle Kerbela'daki Hz. Hüseyin tür
besinde bu tür ayinler bugün de icra 
edilmektedir (ayrıca bk. MUHARREMİYYE; 
TAziYE) 

Bektaşi ayinleri bu tarikatın esas iba
deti mahiyetindedir. Bu ayinlerin en 
önemlileri, tarikata giren kimse için ya
pılan "ikrar ayini" ile çalgılı ve içkili eğ
lence törenleri vasfını da taşıyan "ayin-i 
Cem"dir; bu ayine "bezm-i Cem*" de de
nir. Bektaşilik'te bu iki ayinin yanı sıra 
derviş ayini, babalık ayini, halife ayini, 
mücerred ayini gibi adlarla anılan birta
kım ayinler daha vardır (bk. BEKTAŞI MO
siKiSİ) . 

Alevi, Kızılbaş, Tahtacı, Çepni ve Ab
dallar gibi zümrelerin ayinleriyle Bekta
şi ayinleri büyük ölçüde birbirine ben
zemektedir. Başlangıçta Bektaşi ayinle
ri daha çok Sünni tarikat ayinlerine 
benzediği halde sonradan Alevi ayinleri
ne yaklaşmış ve arada fazla bir fark kal
mamıştır. Alevilik'te Cem, görgü, sorgu, 
mihman, mahabbet, Kerbela, eş ve düş
künlük ayini gibi birtakım törenler da
ha vardır. 

Alevi- Bektaşi ayinlerinde görülen inanç 
ve hareketlerin bir kısmı İslam kaynak
larına dayanırsa da diğer bir kısmında 
İslam dışı kaynakların ve özellikle eski 
İran dinleriyle ilgili inanç ve ibadetler
le Şamanizm' in tesiri görülür. Mesela 
iran'da "Ehl-i Hak" veya "Ali- ilahiler" 
denilen zümrelerde bu tür ayinler var
dır. 

Sünni çoğunluk arasında yaşayan Ale
vi ve Bektaşiler'in ayinlerini büyük bir 
gizlilik içinde icra etmeye dikkat etme
leri, ayinler hakkında tam ve doğru bil
gi edinilmesini güçleştirmektedir. Ayrı
ca çeşitli yerlerde yaşayan bu tür Rafizi 
zümrelerin az çok birbirinden farklı dini 
gelenekiere ve ayinlere sahip olmaları, 
değişik birtakım terimler kullanmaları 
da bu konuda sağlıklı bilgiler edinmeye 
engel olmaktadır. 

Alevi-Kızılbaş ayinleri sadece dini bir 
ibadetten ibaret olmayıp aynı zamanda 
bir eğlence, bir şenlik ve bir tören ma
hiyetindedir. Alevi ve Bektaşiler müzi
ğe, çalgı, raks ve şiire büyük değer ver
diklerinden bu zümreler arasında ol
dukça zengin bir falklor meydana gel
miş ve görüşleri bu yolla halk edebiya
tma da tesir etmiştir. 

Her çeşit ayini bid'at ve dalalet sayan 
kelam, fıkıh ve hadis alimleri, diğer bir 
ifadeyle şeriat alimleri ayin kelimesinin 
kullanılmasını bile caiz görmemişlerdiL 
Ayinler en geniş biçimde İbn Teymiyye 
ve talebesi İbn Kayyim tarafından ten
kit ve reddedilmiştir. Bunlar. Galiyye de
dikleri aşırı Şii ve Batıniler'in, Nusayri
ler'in, Dürziler'in, Yezidiler'in ve Karma
tller'in bütün ayinlerini sapıklık saya
rak reddettikleri gibi mutasawıfların 

ayinlerini, zikir meclislerini ve semala
rını da şiddetle tenkit etmişler, ayrıca 
Sünni halk arasında yaygın olan kabir 
ziyareti, ermişlere kurban kesme, ölüm 
sebebiyle dini tören düzenleme ve m ev
li d okuma gibi merasim ve ayinleri de 
bi d' at ve günah saymışlardır. İbn Tey
miyye'ye göre kelamcılar akaid, muta
sawıflar ise amel sahasında bid'atlar çı
karmışlardır. Tarikat ayinleri mutasav
vıfların bu tür bid'atlarından başka bir 
şey değildir. 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

D MÜSİKİ. Mevlevi tarikatının toplu 
zikri olan sema esnasında okunmak için 
bestelenmiş dini müsiki eser ve formu
na verilen ad. 

Mevlevi literatüründe ayin-i şerif ola
rak geçen bu tabir aynı zamanda Mev
levi ayini icrası için de kullanılmaktadır. 
Ancak sema veya mukabele de denilen 
Mevlevi ayini sadece ayin-i şerif okun
masından ibaret değildir. Bir Mevlevi 
ayininin klasik adab ve erkanıyla icrası 

aşağıda gösterilen safhaları içine almak
tadır: 1. Semahanede cemaatle kılınan 
vakit namazı, z. Namazdan sonra şeyh 
efendi veya mesnevihan tarafından oku
tulan Meşnevf dersi, 3. Şeyh efendi ta
rafından yapılan post duası, 4. Sözleri 
Mevlana'ya ait ltrl'nin rast makamında 
bestelediği "Na't-ı Mevlana"nın na'than 
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tarafından okunması, s. Okunacak ayin-i 
şerifin makamında neyle yapılan baş tak
sim, 6. Aynı makamda bir peşrev, 7. Ayin-i 
şerif okunması, 8. Son peşrev ve son yü
rük semai, 9. Genellikle neyle yapılan son 
taksim, 10. Ayinhanlardan biri tarafın
dan okunan aşr-ı şerif, 11. Tarikatçı ve
ya duacı dede ile en sonunda şeyh efen
dinin okuduğu Fatiha ve gülbanklar. 

Bütün bunlardan sonra niyaz muka
belesi (bk. NİYAZ AYİNİ) varsa, son peş
rev yerine neyzenbaşının taksimi ile se
gah makamına geçilip niyaz ayini oku
nur; son yürük semai ve taksim ile mu
kabele biter. Son zamanlarda yapılan 
temsili sema gösterilerinde ise yukarı
daki sıra 4. maddeden itibaren uygu
lanmaktadır. 

Bir dini müsiki terimi olarak ayin, SÖZ 

ve saz mOsikisinin birlikte ve nöbetle
şe yer aldığı, üslüp ve inşa bakımından 
tekke mOsikisinin yüksek değerde ve 
seçkin eserlerine denilmektedir. Her bi
r ine "selam" adı verilen dört kısımda 
tertip edilen ayinlerin güfteleri Mevlana 
Celaleddin-i Rumi'nin Meşnevf, Divan-ı 
Kebfr ve Ruba ciyyat adlı eserlerinden, 
oğlu Sultan Veled'in şiirlerinden ve bazı 
Mevlevi şairlerinin manzum parçaların
dan seçilmiştir. Güftelerde mısra son
ları şiirin veznine uygun "hey hünkar-ı 
men. sultan-ı men, ra'na -yı men, ziba-yı 
men, makbül-i men, matlüb-i men" gi
bi terennüm denilen kelimelerle süsle
nerek zenginleştirilir. Kıta ve selam ara
larındaki saz terennümleri ayinhanların 
bir an soluklanmasına yardımcı olur. 
Ayin-i şeriflerde peşrevler devr-i kebir: 
birinci selam devr-i revan, ağır düyek, 
düyek; ikinci ve dördüncü selam ağır 

evfer usulleriyle bestelenmiştir. Ayinin 
en uzun bölümü olan üçüncü selamda 
ise eseri monotonluktan kurtarmak dü
şüncesiyle değişik usuller kullanılmıştır. 
Bu selamın ilk dörtlüğünde devr-i ke
bir, nadiren firenkçin, saz terennümle
rinde ise aksak semai usulleri kullanıl

mıştır. Bunun ardından hemen bütün 
ayinlerde tekrarlanan Türkçe "Ey ki he
zar aferin, bu nice sultan olur" mısraı 
ile başlayan Ahmed Eflaki'nin Sultan 
Veled hakkındaki kıtasından sonra Fars
ça olarak devam eden diğer dörtlükler
de gittikçe hızlanan yürük semai usulü 
yer almaktadır. Son peşrev düyek veya 
sofyan, son yürük semai ise oldukça hız
lı yürük semai usulüyle bestelenmiştir. 

Bazılarının sadece dört selamı bir 
bestekara. iki peşrevi ve son yürük se-
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