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olmuş . bu konuda bazısı Hz. Peygam
ber'in sünnetinden, bir kısmı da İslam 
toplumlarının kültürel birikim ve farklılı
ğından kaynaklanan müstehap ve men
dup niteliğinde çeşitli adab ve gelenekler 
oluşmuştur. Bu yönüyle konu. klasik ha
dis ve fıkıh literatürünün "oruç" (savm) 
bölümünde "orucun sünnet. adab ve 
müstehapları" başlığı altında. oruçla ilgili 
eserlerde ya da Kutbüddinzade Mehmed 
Muhyiddin'in Risale ii beyani'l-iftar 
ve's-sahıJ.r (Sü leymaniye Ktp. Fatih. nr. 
2852) ve Yusuf b. Ya'küb ei-Halvetl'nin 
Risale fi'l-iftar ii ramazan el-mübarek 
(Köprülü K tp., Faz ı! Ahmed Paşa, nr. 1606) 
adlı eserlerinde olduğu gibi bazı müsta
kil çalışmalarda, ayrıca sosyal ve kültürel 
boyutuyla kültür ve medeniyet tarihi kay
naklarında ele alınmıştır. 

imsak vaktinin başlangıcı (sahur) husu
sunda fakihler arasında mevcut olan gö
rüş farklılıklarına iftar vakti konusunda 
rastlanmaz. Kur'an'da akşama kadar oruç 
tutulmasından söz edilmiş (ei-Bakara 2/ 
187), Hz. Peygamber'in açıklama ve uy
gulamasında da güneşin batmasıyla if
tar vaktinin gireceği bildirilmiştir (Müs
lim, "Şıyam", 51 , 54; EbO DavOd, "Şavm", 
ı 9). Bu sebeple fıkıhta. oruçlunun güne
şin battığından iyice emin olduktan son
ra orucunu açması gereği üzerinde titiz
likle durulur. Diğer bir ifadeyle orucun 
başlangıç ve bitiş vakitleri nasla belirlen
diğİnden buna riayet edilmemesi halinde 
orucun rüknü (imsak) ihlal edilmiş yani 
oruç tutulmamış olur. Bundan dolayı 
oruçlu kimse güneşin battığından emin 
olmadan iftar etse ve gerçek durum da 
anlaşılınasa bu orucunu kaza etmesi ge
rekir. Hatta ramazanda güneşin batlığı
nı zannederek iftar ettikten sonra güne
şin batınadığı aniaşılsa bu durumda sa
dece kaza gerekir diyen fakihler bulundu
ğu gibi hem kazayı hem de kefareti ge
rekli gören fakihler de vardır. 

Hadislerde, vakti girdikten sonra oruç
lunun iftarda acele etmesi(Buharl, "Şavm", 
45; Müslim, "Şıyam". 48; Tirmizi, "Şavm" , 

ı 3; E bO DavOd, "Şavm", 20) ve orucu nu 
hurma veya tatlı bir şeyle yahut su ile aç
ması tavsiye edilmiş. ResOl-i Ekrem bunu 
bizzat uygulayarak akşam namazını kıl
madan önce birkaç hurma ile orucunu 
açmıştır (EbO DavOd, "Şavm", 21; Tirmizi, 
"Şavm", ı o; ibn Mace. "Şıyam", 25). Hz. 
Peygamber'in ayrıca. yahudi ve hıristiyan
ların iftarı geciktirdiğini belirterek iftar
da acele etmeyi müslümanlara mahsus 
bir özellik olarak tanıtınası (EbO DavO d, 
"Şıyam", 20; Şevkan i, IV: 248-249) , sahura 
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kalkımayı teşvik edip iftar yapmaksızın iki 
orucu birbirine eklerneyi yasaklaması (Bu
har!, "Şavm", 48; Müslim, " Şıyam", 45-
46, 56-6 1; EbO DavOd, "Şavm", 24), gerçek 
dindarlığın şariin belirlediği ölçülere uy
makla gerçekleşeceği, dindarlık adına şa
riin istemediği bir yük altına girmenin doğ
ru olmadığı ana fikrini teyit eder mahi
yettedir. Öte yandan iftarın tehiri halinde 
vakti çok kısa olan akşam namazı da ge
cikmiş olacağından söz konusu tavsiye bu 
sakıncalı durumu önlerneyi de hedefler. 
Bu konuda Hz. Peygamber ve sahabeden 
rivayet edilen tavsiyeler ve uygulama ör
nekleri (Müslim, " Şıyam", 49-50; EbO Da
vOd, " Şavm", 20) ve akşam namazının ge
cikımemesi konusunda gösterilen hassa
siyet sebebiyle ramazan akşamlarında ön
ce orucu n hafif yiyeceklerle açılıp akşam 
namazının kılınması . ardından iftara de
vam edilmesi, İslam toplumlarında müs
tehap görülen ve hayli yaygınlık kazanan 
bir gelenek halini almıştır. 

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. 
ResOl-i Ekrem. oruçlunun iftar anında ya
pacağı duanın geri çevrilmeyeceği müj
desini verir (i b n Ma ce, "Şıyam". 48). İftar 
duası. oruç tutan kişinin ibadet bilincini 
güçlendiren ve Allah katında özel bir ko
numa sahip bu ibadeti yerine getirmenin 
şükrünü içeren bir anlam taşıdığı gibi if
tar sofrasında bulunanlar bakımından di
ni eğitimin de bir parçasını oluşturur. Bu 
esnada herkesin dilediği şekilde dua et
mesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün 
olup Hz. Peygamber'den iftarla ilgili şu 
dua örnekleri nakledilmiştir : ..::..,.-. ..:.11 ~ı 

.:;.ı_,wi ~.iJ ~' "AIIahım! Seninrızaniçin 
oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla oru
cumu açtım" (EbO DavOd, "Şavm", 22); . 

.:,.il ..!.Ll Cı J~ ü_,WI ~.iJ ~' ~ ..:.11 ~~ 
~~ ~~ "AIIahım! Senin rızan için oruç 
tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu 
açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her 
şeyi işiten ve bilensin" (Darekutnl, Il , 185; 
ayrıca bk. Şevkanl, IV, 247). Hadis kaynak
larında yer aldığı bilinmemekle beraber 
fıkıh literatüründe. "AIIahım ! Senin rızan 
için oruç tuttum. sana iman ettim. sana 
güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucu
mu açıyorum ; günahlarımı bağışla" (el
Fetava'l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua 
edilmesi de müstehap görülmüştür. 

Maddi imkana sahip olanların özellikle 
fakir kimselere iftar yemeği yedirmesi 
güzel bir davranıştır. Hz. Peygamber bu 
konuda. "Oruçluya iftar yemeği veren 
kimse, oruçlunun sevabında bir eksilme 
olmadan onun alacağı kadar sevap alır" 
(Tirmizi, "Şavm", 82; ibn Mace, "Şıyam", 

45) buyurmuş. yaptığı iftar ve yemek du
alarında da müslümanları orucunu aça
cak kimseleri sofrasında bulundurmaya 
teşvik etmiştir (E bO DavOd, "Et~me", 55; 
Dariml , " Şavm" , 51; Müsned, lll , 118,201 ). 
ResOl-i Ekrem'in bu teşviki , iftar davet
lerinin sadece zenginler arasında bir gös
teriş yarışı haline gelmesini de önleyici 
bir uyarı mahiyetindedir. Öte yandan ih
tiyaç sahiplerine kadar uzanan iftar da
veti, İslam dininin güçlendirmeye çalıştığ ı 
kardeşlik ve sosyal dayanışma ilkesinin 
bir gereği oldugu gibi oruç ibadetinin ka
zandırdığı kalp inceliğinin ve diğerkamlı
ğın da tabii bir tezahürüdür. Oruç ve if
tarların fert ve aile hayatında taşıdığı 
öneme paralel olarak İslam toplumların
da öteden beri birçok ramazan adeti or
taya çıkmış ve bir dizi iftar geleneği oluş
muştur. 
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li] M EHMET ŞENER 

Osmanlı Devlet Geleneğinde İftar. Os
ınanlılar ' da zaman içinde kendine has 
geleneği oluşan iftar. sofrası ve ziyafet
leriyle ramazan ayının en önemli olgusu 
haline gelm iştir. Ramazanın yaklaşma

sıyla birlikte başlayan sarayda tencerele
rin kalaylanması . yiyeceklerin hazırlan
ması gibi işler (BA. Bab- ı Defteri , Masraf- ı 

Şehriyarl. nr. 32162) genelde iftarla ilgili
dir. Devlet adamlarının. ileri gelenlerin ve 
toplumdaki zengin kesimin iftar vaktinde 
sofralarını herkese açık tutmaları giderek 
yaygınlık kazanan bir adet haline dönüş
müştür. İftar sofralarının ziyafet özelliği 
kazanmasının hangi tarihlerden itibaren 
başladığını belirlemek mümkün olma
makla beraber XVI. yüzyılda başta sad
razam olmak üzere devlet ricalinin önce 
ilmiye mensuplarını. ardından üst düzey 
bürokratları davet ettiğine ve ramazanın 
on beşinden sonra Yeniçeri Ocağı ağala-



rından başlayıp kaptan-ı derya ile sona 
ermek üzere düzenlenen bir teşrifat da
hilinde askeri kesimin, sadrazam dışın 

da da sıra ile diğer vezirler tarafından if
tara alındığına dair gözlemler mevcuttur 
(Gerlach. s. ı 74, 374): bu husus Osmanlı 
kaynaklarıyla da teyit edilmektedir. Ge
niş kitlelere verilen iftar ziyafetlerinin So
ku ll u Mehmed Paşa devrinde bile mali bir 
külfet teşkil ettiği , "Sal be-sal terkolun
maz vaz' - ı kadimdir ve all ziyafet ve külll 
masraftır" kaydından anlaşılmaktadır 

(Se lanik! . s. 60) 

XVIII. yüzyıl boyunca devam eden bu 
uygulama münasebetiyle Babıali'de ule
ma. ocak! ı ve devlet ricaline verilecek iftar 
ziyafetleri için padişahın izni alınır ve teş
rifat gereğ i davet edilecek kişileri göste
ren listeler düzenlenerek huzura sunu
turdu ( BA, HH, nr. 10019, 33001 ; BA, Cev
det - Dahil iye, nr. 7024 ). U lemanın listeleri
nin ise şeyhülislam tarafından hazırlan
dığı anlaşı lmaktad ı r (BA, HH, nr 57048). 

iftar davetlerine ramazanın dördüncü gü
nünde selatin camii şeyhlerinden başla
nır. beşinci gün bizzat şeyhülislam. altın
cı gün nakibüleşrafla Anadolu ve Rumeli 
kazaskerleri ve mazulleri dörder ve istan
bul, Mekke. Medine. Edirne, Bursa, Şam. 
Kudüs payelileri beşer kişilik gruplar ha
linde, yedinci gün sekbanbaşı , sekizinci 
gün cebecibaşı davet edilir (BA, HH, nr. 
55950 : Leblba, vr. 12 1 a: Ramazan 1200 1 

Temmuz ı 786) ve on beşine kadar diğer 
geceler meratibe uyularak önde gelen ri
cal ve memurlar ağırlanırdı. Ramazanın 
yirminci gecesi yeniçeri ağ ası ocak ağala

rıyla birlikte sadrazam tarafından iftara 

çağrılırdı. Paşakapısı'ndaki arz odasında 
iki sofra kurulması ve yeniçeri ağası , sek
banbaşı . kul kethüdası ile yeniçeri efen
disinin sadrazarnın sofrasında ; saksoncu, 
zağarcı. turnacıbaşılarla istanbul ağası ve 
ocak imamının diğer sofrada; muhzırbaşı 
ve başçavuşu n ise ayrı bir odada hazırla
nan sofrada ağırlanması teşrifat-ı kadl
medendi. Bunu yirmi birinci gece sipah, 
silahdar ve dört bölük ağalarını n, yirmi 
ikinci gece cebeci , topçu ve ar abacı ocak
ları ağalarının davetleri takip ederdi (Ah
med Cevad. ı . ı 97 vd.). Daha sonraki yıl
larda davet günlerinde bazı değişiklikler 
olduğu anlaşılmaktadır ( k rş. Teşri{tit- ı Ka

dime, s. 28-34). 

Ramazanın on beşinden sonra Paşaka
pısı 'na iftara davet edilen vükela, rica! ve 
memurların ertesi gece şeyhülislamın if
tarına gitmesinin , sofrasının zenginliği 
ve yemeklerinin lezzetiyle şöhret bulan 
Şeyhülislam Salihzade Mehmed Efendi 

. zamanında (ı 775- ı 776) adet hükmüne 
girdiği ve bunun 1834 tarihine kadar res
ml bir nitelik kazandığı belirtilmektedir 
( Ba lıkha ne Naz ırı Ali Rıza Bey, Ramazan 

Kitabı, s. 3 I 7 ). 

Sadrazamlar şeyhülislama Kadir gece
sinde iftara giderler. ertesi gece de şey

hülislamın iftar ziyareti gerçekleşir ve bu 
münasebetle bayram tebriklerini de bir
birlerine iletirlerdi ( Leb'ı'ba . vr. 4 2a). Ra
mazanın gelmesiyle beraber sadrazam 
tarafından padişaha , valide sultana, Da- · 
rüssaade ağasına. silahdar ağ aya, hazine
dar ve vekili ağalara . şeyhülislama ve se
latin şeyhlerine " iftariyelik" adı altında 
hediyeler gönderilmesi adet olmakla be-

Babı ali'de verilen iftar ziyafetini gösteren bir gravür(Muhittin Eren gravür koleksiyonu) 
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raber ll . Mahmud devrinin son dönemle
rinden itibaren artık hükmü kalmamıştır. 

iftariyelikler genelde ingilizkarl yaldızlı 
veya elmastı raş billur bardaklar, sakson
ya bardak, içlerine çeşitli şerbetler, karan
fil. zencefil. sakız doldurulmuş Beçkarl 
kavanoz ve kaselerden oluşurdu . 1225 yılı 
Ramazanında (Ekim 1810) sadrazam ta
rafından bu şekilde padişaha sunulan if
tariye takımı 5.422,5 kuruş tutmaktaydı 
(BA, Cevdet- Dahi liye, nr. 8493: 25 Şaba n 

1225 125 Kasım 18 10) . Ramazanınan be
şinde hırka- ı şerif ziyareti merasim le icra 
edilir ve kapıkullarının her on neferine bi
rer tepsi bakiava gönderilmesi yine iftar 
adetleri arasında yer alırdı (Vas ıf , vr. 46•: 

Ahmed Cevad. ı. ı 97-1 98). 

Ramazan münasebetiyle devlet kalem
lerindeki çalışma saatlerinde de değişik
lik yapılırdı. Buna göre mesaiye geç başla
nır ve çalışma açığı teravihten sonra te
lafi edilir, hatta iş yoğunluğuna göre sa
hura kadar mesai devam edebilirdi. Babı
ali kalemlerinde çalışan memurlar iftarı 
bulundukları yerlerde yapmaktaydılar. 

Ayrıca memurların vükela ve rica! konak
larına iftara gitmelerine de izin verilmek
te . hatta böyle bir şeyin engellenmesi 
"mugayir-i hukük-i insaniyye ve menafi-i 
usQI-i mürüet" olarak telakki edilmektey
di (BA, Cevdet -Dahiliye, nr. 6765) . 

Ramazan münasebetiyle halkın herke
simindeki yemek adetinde bazı değişiklik
lerin meydana geldiği ve bu sebeple bil
hassa seçkin tabakaya mahsus sofrala
rın yemek çeşitlerinde, dolayısıyla sarayın 

ve vükelanın ramazan ayı mutfak mas
raflarında artışların söz konusu olduğu 
gözlenmektedir (BA, Cevdet-Dahil iye , nr. 
8388,8993,9 545, 9556) . 19 Şubat 1827 
tarihli düzenleme ile iftarlarda askerlere 
eskiden olduğu gibi çorba ve yahni, nefe
riyle birlikte her onbaşıya ayrıca SO dir
hem zeytin verilmesi , sahurda ise birer 
karavana pilav ve zerde ç ıkarılması karar
laştırılmıştır. Bunların hazırlanması için 
gerekli pirinç, bal ve safran gibi madde
lerin taşralarda bulunamaması halinde 
yerine bulgur p i lavı , pekmezden aşure 
veya pelte vb . yemekierin çıkarılmas ı ve 
ramazan gelmeden bu gibi maddelerin 
sağlanması uygun görülmüştür (BA, Ka
nunname-i Askeri Defteri, nr. 6, s. 29) . 

Devlet erkanına ramazanlarda iftar zi
yafetleri verilmesi , konak ve sarayların 
kapılarının herkese açık olması adeti her 
şeye rağmen sürdürülmeye çalışılmış ol
makla beraber giderek bozulan ve deği
şen ekonomik şartlar, bunun alışılmış 
adabı dahilinde tam olarak uygulanma-
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sını imkansız kılmaya başlamıştır. ll. Ab
dülhamid devrinde saray kapısının davetli 
olsun olmasın iftara gelen hemen herke
se açık olması haline V. Mehmed zama
nında son verilmiştir. İftar için özel olarak 
davet edilmeyenierin saraya gelmemele
rinin gerektiği gazeteler aracılığıyla uy
gun bir şekilde ilan edilmiştir (ı 909) . Böy
lece yalnız hükümet üyelerinin padişah 
adına iftara çağrılıp milbeyinde görevli
lerle birlikte yemek yemeleri adeti ihdas 
edilmiş oluyordu. İftarın ardından daha 
önce hazırlanan mahfazalara konulmuş, 
üzerlerinde verilecek kişilerin adı yazılı he
d iyeler padişah adına "diş kirası" adeti 
hükmünde olmak üzere dağıtılırdı. Bun
lar genelde saat, sigara kutusu gibi şey
lerden oluşmaktaydı . Hediyeler, esvapçı
başı tarafından bir tepsi içinde nazıriarın 
bulunduğu salona getirilir ve dağıtımını 
başınabeyinci yapardı. Hediyeleri aldıktan 
sonra nazırlar huzura kabul edilir. hem 
ramazan tebriki işi yapılır hem de hediye
ler için teşekkür edilirdi (Lutfi Simavi, s. 
64; ibnülemin, cüz 7-8, s. 1112-1113). 

Diş kirası verilmesi adetinin ne zaman 
başladığına dair kesin bilgi bulunmamak
la beraber, iftarla ilgili daha önceki kayıt
larda buna dair bir işaretin yer almama
sından hareketle bunun XIX. yüzyılın baş~ 
larından itibaren yerleştiğini söylemek 
mümkündür. lll. Selim devrine kadar if
tara davet edilenler içinde şeyhülislam, 
relsululema ve sudOr-i kirama iftar ye
meğinden sonra saatler. meşayih-i sela
tin efendilere ise kürk vb. şeyler hediye 
olarak verilmekteydi. Ancak 1202 Rama
zanında (Haziran 1788) şeyhülislam, rel
sülulema.ve sudOrln efendilere saat he
diye edilmiş olmakla beraber selatin şeyh
lerine iftardan sonra 1 O' ar kuruş dağıtıl
maya. başlanması (Abdullah Leblba, vr. 
42•, 97•), hediye verme adetinin paraya 
dönüştüğüne işaret etmesi bakımından 
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Babıali'de 

verilecek 
iftar 
ziyafetlerine 
katılacakların 

onavlandığını 

gösteren 
1\1 Mustafa'nın 
hattı 

(BA,HH, 
nr. 33001) 

önemli bir kayıttır. 1199 Ramazanında 
(Temmuz 1785) şeyhülislamiarın vereceği 
iftarlara da bir nizarn getirilmiş, selatin 
şeyhlerini iftara davet edip yemekten 
sonra bunlara hediye verme adet hük
münde olmakla beraber ertesi yıl şeyh 
efendiler iftara davet edilmemiştir. 

Padişahlar iftarı genellikle sarayda, Top
kapı'da veya Harem'de yapmakta olup 1. 
Abdülhamid'in, kız kardeşi Esma Sultan'ın 
sarayına iftara gittiği bilinmektedir (Sa
rıca , s. 332). Bununla beraber padişahla
rın hanedan dışındakilerin iftarına gitme
leri istisnai bir hadisedir. Bu anlamda 8 
Ramazan 1284 (3 Ocak 1868) tarihinde 
Abdülaziz, Yusuf Kamil Paşa'nın Beyazıt'

taki konağına iftara gelmiş ve şahane bir 
şekilde ağırlanmıştır (İbnülemin, cüz 2, 
s. 222; Mehmed Memduh [Paşa ı, s. 20-21 ). 
ll. Mahmud'un da zenginliğiyle tanınan 
Dürrizade Mehmed Efendi'nin Üsküdar'
da Paşakapısı'ndaki konağına habersiz 
olarak iftara gittiği ve 1 SO kişilik maiye
tinin mükellef bir şekilde ağırlandığına 
dair kayıtlar mevcuttur (Musahibzade Ce
lal, s. 181-184). 

Vükela ve kübera konaklarında iftara 
gitme adeti son zamanlara kadar devam 
etmiş olmakla beraber eski adete riayet 
etmenin her zaman mümkün olmadığı 
anlaşılmaktadır. Devrin önde gelen zen
ginlerinden Yusuf Kamil Paşa'nın, kışın 
Beyazıt'taki konağının ve yazları Bebek'
teki yalısının köşelerinde ve dış kapıları 
önünde bekleyen ağalarının. vaktin dar
lığı sebebiyle evlerine koşarak gidenlerin 
ve birtakım fakirierin önüne çıkıp paşa
nın kendilerini iftara davet ettiğini söy
leyerek mükellef yemeklerden sonra bir 
de diş kirası vermesi, son devrin parlak 
örnekleri arasında yer almakla beraber 
dokuz defa sadarete geldiği bilinen Kü
çük Said Paşa'nın iftar vermek gibi bir 
adeti olmadığı ve ramazanlarda kapısını 

kapalı tuttuğu bilinmektedir (ibnülemin, 
cüz 7-8, s. 1112). 
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!il KEMAL BEYDiLLi 

iFTiHAR 

(bk. ÖVÜNME). 

iFTiHARlLER 
( ü4.Jı.;.;;sı) 

İlhanlı Devleti'nde idari, edebi 
ve kültürel hizmetlerde 

bulunan bir aile. 
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Kazvinli olan ailenin bilinen ilk ferdi. Hz. 
EbO Bekir'in soyuna mensup olduğu için 
Bekrl nisbesini taşıyan İftiharüddin Mu
hammed ei-Buhan'dir. Hamdullah ei-Müs
tevfı. onun Şafii alimi Muhammed b. Yah
ya en-NisabOrl'den ders okuduğunu kay
detmektedir ( Tarll]-i Güzide, s. 798). İfti
harüddin Muhammed'in oğlu EbO Nasr 
hakkında bilgi bulunmamaktadır. EbO 
Nasr'ın beş oğlundan en tanınam dede-


