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lirtilir. Ölen hakkýnda, “Allah rahmet ey-
lesin; mekâný cennet olsun; Allah gittiði
yerde utandýrmasýn; Allah taksiratýný af-
fetsin” gibi sözlerle dua edilir. “Geride ka-
lanlarýn baþý sað olsun; Allah sabýrlar ver-
sin; merhumun geride kalanlarýna Allah
hayýrlý uzun ömürler versin; Allah baþka
acý göstermesin; ölenle ölünmez, er geç he-
pimiz öleceðiz, Allah iman nasip etsin” gi-
bi cümlelerle ölenin yakýnlarý teselli edilir.
Yaþlý ve hatýrlý kiþiler, kendilerini kontrol
edemeyecek derecede aðlayýp dövünen ce-
naze yakýnlarýný ölümden kurtuluþ olma-
dýðý, isyan etmemek gerektiði vb. sözler-
le yatýþtýrmaya çalýþýr. Hz. Peygamber’in
ölenler hakkýnda çirkin sözler söylemeyi
yasaklayan, ölüleri iyilikle anmayý emreden
hadislerine göre (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 42;
Tirmizî, “Cenâ,iz”, 34; Nesâî, “Kasâme”, 22)
tâziye için gelenler ölünün iyi taraflarýndan
bahseder, güzel hâtýralarý yâdeder. Bazý
yörelerde ölümden sonraki ilk bayram yas
bayramý sayýlýr; ölenin evinde cenaze yeni
çýkmýþ gibi bir matem havasý yaþanýr, tâ-
ziye ziyaretleri yapýlýr.

Fýkýh kitaplarýnýn cenaze namazýna ay-
rýlan bölümlerinde ve “ahkâmü’l-cenâze,
ahkâmü’l-cenâiz” gibi baþlýklarla yazýlmýþ
kitaplarda tâziyeyle ilgili konulara da yer
verilir. Ebû Muhammed Ýbn Asâkir, Ta£zi-
yetü’l-müslim £an aÅîhi baþlýklý eserin-
de (nþr. Mecdî Fethî es-Seyyid, Cidde 1411/
1991) ölüm acýsý ve tâziye konularýna dair
rivayetleri derlemiþtir. Ali b. Muhammed
el-Medâinî, et-Te£âzî adlý kitabýnda (nþr.
Muhammed ed-Dîbâcî, Beyrut 1427/2006)
Câhiliye dönemiyle Emevî ve Abbâsî ede-
biyatýndan manzum ve mensur tâziyeler-
le mersiyeleri toplamýþtýr. Kalkaþendî Øub-
¼u’l-a£þâ’da tanýnmýþ kiþilerce erkek ço-
cuðu, kýz çocuðu, babasý, annesi, kardeþi
ve eþi vefat edenlere gönderilmiþ tâziye
mektuplarý ile bu tür mektuplara yazýl-
mýþ cevaplardan örnekler vermiþtir (IX,
82-101).
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Hz. Hüseyin ile yakýnlarýnýn
Kerbelâ’da þehid edilmesini konu alan

temsilî gösteriler için
Ýmâmiyye Þîasý arasýnda kullanýlan

bir terim.
˜ ™

Sözlükte “baþa gelene sabretmek” an-
lamýndaki azâ’ kökünden türeyen ta‘ziye
“bir kimseyi sabýr ve tahammüle teþvik
etmek, acýlarýný paylaþmak” demektir. Te-
rim olarak özellikle Ýran Þîasý arasýnda Hz.
Hüseyin’le beraberindekilerin Kerbelâ’da
þehid edilmesi münasebetiyle muharrem
ayýnýn ilk on günü içinde icra edilen ma-
tem merasimlerini ifade eder. Aslýnda tâ-
ziye matemlerin son safhasý olmakla bir-
likte genelde muharrem ayýnda devam
eden merasimler bu þekilde adlandýrýlmýþ
veya þebîh diye anýlmýþtýr. Ýran’da dinî ma-
hiyetteki olaylarý anmak için komþuluk ve
yakýnlýk esasýna dayanan ve “hey’et” diye
isimlendirilen bazý gruplar bir din âlimiy-
le birlikte toplanýrlar. Bu toplantýlarda ço-
ðu zaman, Hz. Hüseyin ile beraberindeki-
lerin Kerbelâ’da Emevî kuvvetleriyle mü-
cadeleleri sýrasýnda mâruz kaldýklarý ýstý-
raplarý ve neticede þehâdetlerini ele alan,
Hüseyin Vâiz-i Kâþifî’nin Rav²atü’þ-þühe-
dâß adlý eseri okunur. Bu esnasýnda din-
leyenlerin bir kýsmý ellerini ritmik hareket-
lerle göðüslerine vururlar, okuma ilerleyip
belirli bir safhaya gelince diðerleri de duy-
duklarý acýyý yüksek sesle terennüm eder-
ler. Bu toplantýlar evde yahut camide veya
bu iþ için özel olarak inþa edilen ve “hü-
seyniyye” denilen mekânlarda yapýlýr. So-
kak ve çarþýlarda icra edilen merasimde
Hz. Hüseyin’in temsilî tabutu taþýnýr; “na-
kil” denilen bu merasim esnasýnda tabut
taþýnýrken Hüseyin’le ilgili na‘tlar ve mer-
siyeler okunur. Merasim sona erince ta-
but defnedilir. Bu sýrada halkýn hemen
her zümresini temsil eden gruplar þiþler,
zincirler ve hançerlerle baþ, sýrt ve göðüs-
lerini kan akýncaya kadar ritmik hareket-
lerle döverler. Bunlardan göðüslerine vu-
ranlar “sînezen”, baþlarýna vuranlar “ser-
zen”, zincirlerle sýrtlarýna vuranlar “zen-
cirzen” diye adlandýrýlýr. Hindistan’daki Þi-
îler merasimleri icra ettikten sonra tem-
silî tabutu defnederken sahillerdeki Þiîler
tabutu denize atarlar.

Ýran’da Safevîler ve Kaçarlar dönemin-
de geliþtirilip Irak ve Güney Lübnan gibi
Þiî nüfusun bulunduðu yerlere de intikal
eden tâziye Kerbelâ faciasýnýn sunumun-
dan ibarettir. 61 (680) Muharrem ayýnýn

geri almasý halinde kulunu mükâfatlandý-
racaðý, böyle durumlarda Allah’ýn rahme-
tine, maðfiret ve hidayetine eriþmek için
sabretmek gerektiði, aðlayýp sýzlamanýn
gideni geri getirmeyeceði ifade edilir (Hâ-
kim, III, 273). Ýslâm âlimleri, bu tür riva-
yetlere dayanarak tâziyenin hem erkekler
hem kadýnlar için sünnet veya müstehap
olduðunu kaydetmiþtir. Kadýnýn, kocasý dý-
þýndaki bir yakýnýnýn ölümü halinde üç gün-
den fazla yas tutmasýnýn câiz görülmedi-
ðini ifade eden hadisi delil gösterip (Müs-
ned, VI, 37, 249, 286; Buhârî, “Cenâ,iz”, 31;
Ebû Dâvûd, “Talâk”, 43) tâziye süresinin
üç gün olduðu söylenmiþse de bazý âlim-
ler tâziyeyi bir süreyle sýnýrlamayý isabet-
siz bulmuþlardýr. Aðýrlýklý görüþe göre tâzi-
yenin definden sonra ve cenaze yakýnlarý-
nýn evinde yapýlmasý münasiptir, nitekim
uygulama da bu yönde geliþmiþtir. Cami-
de tâziyede bulunulmasý mekruh sayýlmýþ-
týr. Baþ saðlýðý için birçok kiþinin gelebile-
ceði dikkate alýnarak tâziye yerinde fazla
kalýnmamasý tavsiye edilir. Ca‘fer b. Ebû
Tâlib þehid olduðunda Resûlullah etrafýn-
dakilere Ca‘fer’in ailesinin üzüntüleri se-
bebiyle yemek hazýrlayacak durumda bu-
lunmadýðýný söylemiþ ve onlara yemek yap-
malarýný öðütlemiþtir (Tirmizî, “Cenâ,iz”,
21; Ýbn Mâce, “Cenâ,iz”, 59). Ýslâm âlimleri
bu rivayetten hareketle cenaze evine ye-
mek götürmenin sünnet olduðunu belirt-
miþtir. Uygulamada da ölü evinde tâziye
süresince yemek piþirilmez; cenaze yakýn-
larýna ve tâziye için gelenlere ikram edil-
mek üzere komþular cenaze evine yemek
getirir.

Müslümanlar akraba, komþu ve taný-
dýklarýndan birinin yakýný vefat ettiðinde
cenaze namazýna katýlmayý hem dinî hem
insanî bir görev bilir. Defin iþleminin ar-
dýndan genellikle cenaze evine veya tâzi-
ye için belirlenmiþ baþka bir yere gidile-
rek ölenin yakýnlarýna tâziyede bulunulur.
Bazý yörelerde definden sonra cenaze ya-
kýnlarý, mezarlýðýn uygun bir yerinde ya da
cenaze evinin önünde bir araya gelip cena-
ze törenine katýlanlarýn tâziyesini kabul
ederler. Ölü evi ziyaretçilere yetmediði tak-
dirde komþulardan biri evini tâziye için
açar. Tâziyeye gelenler bazan yanlarýna bir
okuyucu alarak ölünün ruhu için Kur’an’-
dan birkaç âyet (çoðunlukla Bakara sûre-
sinin 153-157. âyetleri) okuturlar. Bazý yer-
lerde mahallenin imamý birkaç gün sürey-
le cenaze evine gelir ve Kur’an okuma gö-
revini ifa eder. Kur’an okunduktan sonra
“el-hükmü lillâh, innâ lillâh” gibi ifadeler-
le Allah’tan gelene razý olmak gerektiði be-
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dýn rolünü üstlenen erkekler vücutlarýný
baþtan ayaða kapatan torba gibi siyah el-
biseler giyerler, yüzlerini de peçe ile ka-
patýrlar. Tâziyede her iki tarafýn söylediði
sözler manzumdur. Bu arada mûsiki icra
eden hânendelere davul, trampet ve ney
gibi aletleri çalan sâzendeler refakat eder.
Omuzlarýna kefeni temsilen beyaz bir ör-
tü atan kahramanýn görünmesi onun bi-
raz sonra þehid olacaðý ve merasimin so-
na ereceði anlamýna gelir.

Tâziye gösterileri, geriye dönüþü anla-
tan ritüeller konumunda bulunduðu ge-
rekçesiyle 1930’larda Rýzâ Þah Pehlevî ta-
rafýndan þehirlerde yasaklanmýþtýr. Bu se-
beple merasimler kýrsal bölgelerde devam
etmiþ, ancak buralarýn imkânlarý sýnýrlý ol-
duðundan tâziye geleneði tamamen or-
tadan kalkma noktasýna gelmiþtir. 1979’-
da Pehlevî idaresinin yýkýlmasýyla birlikte
gerek tâziye gerekse diðer matem ritüel-
leri Ýran Ýslâm Ýnkýlâbý’nýn yerleþmesi için
yardýmcý birer unsur kabul edilerek des-
tek görmüþtür. 1980-1988 Irak-Ýran sava-
þýnda tâziyeden geniþ ölçüde faydalanýl-
dýðý bilinmektedir. Günümüzde tâziye fa-
aliyetleri bir toplum geleneði halinde de-
vam ettirilmekte, oyuncular geçimlerini
gösterilerden elde ettikleri gelirlerle sað-
lamaktadýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Kåmus Tercümesi, IV, 1073-1074; Rypka, HIL,
s. 682-685; Moojan Momen, An Introduction to
Sh¢‘¢ Islam, New Haven-London 1985, s. 238-245;
Attârî, “Ta.ziye”, Ferhengnâme-i Edeb-i Fârsî
(nþr. Hasan Enûþe), Tahran 1381 hþ., II, 374-379;
M. Hasan Recâî, “Ta.ziye ve Ta.ziyepânî”, Râh-
nümâ-yý Kitâb, XVIII/1-3, Tahran 1356 hþ., s. 97;
Rýzâ Hâkî, “Ta.ziyehâ ve Ta.ziyenâmehâ”, Îrân-
nâme, IX/2, Bethesda 1370/1991, s. 254-263;
P. Chelkowski, “Hengâmî ki ne Zemân Zemân est
ve ne Mekân Mekân: Ta.ziye-i Ýmâm Hüseyn”,
a.e., IX/2 (1991), s. 212-222; a.mlf., “Ta.ziya”,
EI 2 (Ýng.), X, 406-408; a.mlf., “Ta.zia”, EIr., XIV,
358-360; a.mlf., “Ta.ziyah”, Oxford Encyclope-
dia of the Modern Islamic World (ed. J. L. Espo-
sito), Oxford 1995, IV, 200-202; Dâvûd Hâtemî,
“Ta.ziye”, DMT, IV, 440-449; Ali Bölûkbâþî, “Ta.-
ziye”, DMBÝ, XV, 590-593; Sâdýk Hümâyûnî –
Mahmûd Sabâhî, “Ta.ziye”, Dâniþnâme-i Cihân-ý
Ýslâm, Tahran 1382 hþ./2003, VII, 511-519.

ÿMustafa Öz

– —
TÂZÝYYE
( '� �J��
א )

Medyeniyye tarikatýnýn
Ebû Ýshak (Ebû Sâlim) Ýbrâhim

b. Muhammed b. Ali et-Tâzî’ye
(ö. 866/1462)

nisbet edilen bir kolu
(bk. MEDYENÝYYE).

˜ ™

– —
TAZMÝN

(bk. DAMÂN; ZARAR).
˜ ™

– —
TAZMÝN
( ���b�
א )

Þiirde alýntý yapma;
bir kelimeyi baþka bir kelimenin

anlamýný da içerecek biçimde kullanma
mânasýnda dil ve edebiyat terimi.

˜ ™

Sözlükte “bir þeyi içine almak, ihtiva et-
mek” anlamýndaki damn (damân) kökün-
den türeyen tazmîn (tadmîn) “bir þeyi baþ-
ka bir þeyin içine koymak, ona dahil etmek”
demektir. Bedîî sanatlardan sayýlan taz-
min “hüsn-i tazmîn, tazmin ve iktibas, taz-
min ve icâze” gibi baþlýklar altýnda erken
dönemlerden itibaren belâgat kitaplarýn-
da yer almýþtýr. Tazmin konusuna ilk deði-
nenlerden biri olan Ýbnü’l-Mu‘tez hüsn-i
tazmîni söz güzelliklerinden saymýþtýr. Onun
verdiði örneklerden iktibasý da kapsaya-
cak þekilde meþhur þiirlerle âyetlerden ke-
lime ve terkip alýntýlamalarýnda bu terimi
kullandýðý anlaþýlmaktadýr (el-Bedî£, s. 159-
160). Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ da hüsn-i tazmîni ik-
tibasý da içine alacak bir terim olarak gör-
müþ; þiir, âyet, hadis, mesel, vecize ve hik-
metli söz gibi alýntýlarý bu kapsam içinde
deðerlendirmiþtir (Bedî£u’l-Æurßân, s. 52;
Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr, s. 140). Bu baðlamda taz-
min hakkýnda nazmý ve nesri kapsayacak
biçimde “söze baþkalarýnýn sözlerinden alýn-
týlama yapýp katma” þeklinde tarifler ya-
pýlmýþtýr. Ýbn Reþîk, tazmini ilk defa ay-
rýntýlarýyla ele almýþ, þiire has alýntýlar di-
ye gördüðü tazmin için kapsamlý bir ta-
ným yapmýþ ve çeþitli þekillerini örnekler-
le açýklamýþtýr. Ona göre tazmin, þairin di-
ðer þairlerin þiirlerinden mýsra veya beyit
alýntýlayýp kendi þiirinin ortasýna ya da son
kýsmýna bir örnek ve temsil olarak katma-
sýdýr (el-£Umde, II, 80). Edebiyat tarihinde
ilk defa Hatîb el-Kazvînî ile (ö. 739/1338)
iktibas ve tazmin terimleri birbirinden ay-
rýlmýþ ve deðiþmeyen tanýmlarý yapýlmýþ-
týr. Kazvînî, Kur’an ve hadisten yapýlan re-
feranssýz alýntýlarý sözün veya þiirin bün-
yesine uyarlayýp yerleþtirme sanatýna ik-
tibas, þiire özgü alýntýya da tazmin adýný
vermiþ, alýntý yapýlan kýsým belâgat ve ede-
biyat otoritelerince tanýnmadýðý takdirde
bu duruma iþaret edilmesini þart koþmuþ-
tur (el-Î²â¼, s. 580-584; et-TelÅî½, s. 422-
424). Onun söz konusu ettiði iþaret alýntý
yapýlan kýsýmdan önce “kavl, inþâd, tað-
niye” (þiir söyleme) gibi sözlerden birinin
getirilmesiyle gerçekleþmektedir. Gerek et-

altýncý gününden itibaren Emevî ordu-
sunda iken Hz. Hüseyin tarafýna geçen
Hür b. Yezîd’in, yedinci gün Hz. Hüse-
yin’in damadý Kasým’ýn, sekizinci gün
büyük oðlu Ali Ekber’in, dokuzuncu gün
üvey kardeþi Abbas’ýn ve onuncu gün
bütün taraftarlarýyla birlikte Hz. Hüse-
yin’in þehâdeti tâziye merasimlerinde dra-
matik bir sahne eseri þeklinde ortaya ko-
nulur. Bazan onuncu günden sonra da
merasimler devam eder. Bu merasimler-
de Hüseyin’in eþlerinin ve çocuklarýnýn
Kerbelâ’dan alýnýp Þam’da Yezîd b. Muâvi-
ye’ye götürülmesi olayý da iþlenir.

Büveyhîler dönemine kadar götürülen
tâziye gösterileri önceleri umumi yollarýn
kesiþtiði mahallerde, çarþýlarda ve geniþ
meydanlarda yapýlýrken daha sonra birço-
ðu geçici olarak kurulan, muharrem ma-
teminin ardýndan safer ayýndaki toplantý-
larýn da gerçekleþtirilmesini takiben sö-
külüp kaldýrýlan, hüseyniyye veya “tekye”
adý verilen özel mekânlarda icra edilmeye
baþlanmýþtýr. Bunlarýn bir kýsmý devlet ta-
rafýndan, çoðu halkýn yardýmlarýyla inþa
edilmiþtir. Tâziye için devletin yaptýrdýðý
en meþhur bina, Kaçar Hükümdarý Nâsý-
rüddin Þah tarafýndan Tekye-i Devlet adýy-
la 1870’lerde Tahran’da inþa edilmiþtir. Pek
çok tâziyenin temsil edildiði bu bina 1946
yýlýnda yýkýlmýþtýr.

XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Ýran’ýn bir-
çok þehir ve kasabasýnda çok sayýda tek-
ye yapýlmýþsa da belirli bir tekye mimarisi
geliþtirilememiþtir. Bununla birlikte he-
men hepsinde ortak olan özellik oyuncu-
larla seyirciler arasýnda herhangi bir en-
gelin bulunmamasýdýr. Bu da oyuncularla
seyirciler arasýnda etkileþimi kolaylaþtýr-
maktadýr. Tâziyenin icra edileceði mekâ-
nýn ortasýnda yuvarlak veya dikdörtgen bi-
çiminde yüksekçe bir mekân bulunur. Bu-
nun etrafý Kerbelâ’yý andýrmasý için geniþ-
çe bir kum þeridiyle çevrilir, burasý yaya
veya at üstünde yapýlacak savaþ gösteri-
leri için kullanýlýr. Sahne dekoru oldukça
basit, yerleþim ise Kerbelâ çölünün so-
ðukluðunu ve haraplýðýný ortaya koyacak
tarzdadýr. Sahne donanýmý genelde bir ku-
yu, Fýrat nehrini temsilen içinde su bulu-
nan bir oluk ve birkaç hurma aðacýndan
ibarettir. Sahneden baþlayan hareketler
kumlarla çevrili mekâna kadar uzanýr. Tek-
ye-i Devlet baþta olmak üzere tekyelerde
rol alan görevlilerden Hz. Hüseyin’i ve be-
raberindekileri temsil edenlerin elbiseleri
cennete iþaret ettiðine inanýlan yeþil, on-
larý katledenlerin elbiseleri ise zulmü ve
cehennemi anlatan kýrmýzý renktedir. Ka-


