
RAKiK ei-I<AYREVANI 

(enbi?eti ve'l-)l].umur. içki meclisleri, şa
rabın tarihçesi, haram oluşu ve şarapla il
gili çeşitli görüşler hakkındadır (nşr Ah
med el-Cü nd!, Dımaşk I 389/l969ı NCı

reddin el-Mes'Qdl'nin (ö. 619/1222ı kitap
tan yaptığı seçmeleri Abdülhafiz MansOr 
yayımiarnıştır (Tunus 1976ı. Rakikel-Kayre
vanl'nin kaynaklarda adı geçen diğer eser
leri de şunlardır: er-Rô.J:ı ve'l-irtiyô.J:ı, Ki
tô.bü'n-Nisô.', Na~mü's-sülUk ii müsô.
mereti'l-müiUk, el-Egiini, el-İl]tişô.rü'l
bô.ri' li't-tô.ril]i'I-Cô.mi'. 
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[!lbJ NADiR ÖZKUYUMCU 
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RAK iM 

L 
(bk. ASliAB-ı KEHF). 

_j 

1 ı 

RAKKA 
( :Jjl) 

L 
Kuzey Suriye'de tarihi bir şehir. 

_j 

Aynı adı taşıyan idari bölüm ün (muhafa
za) merkezi olup el-Cezlre bölgesinin Di
yarımudar kısmında Suriye, Mezopotam
ya ve Anadolu'yu birbirine bağlayan, Fırat 
nehrinin Belih suyu ile birleştiği noktaya 
1 O km. uzaklıkta bulunan stratejik bir nok
tada, tarihi Tuttu! (Teli Bia) harabelerinin 
güneyinde Suriye Kralı Seleukos I. Nikator 
(m.ö. 305-28oı tarafından Nikephorion adıy
la kurulmuştur. Şehir daha sonra Seleukos 
ll. Kallinikos'un (m.ö. 246-226ı genişletme

si dolayısıyla Kallinikon, Bizans imparato
ru I. Leon'un yeniden inşa ettirmesi sebe-
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biyle Leontopolis adını almıştır. Arapça'da 
"su baskıniarına uğrayan yer" anlamındaki 
Rakka ismi, sık sık Fırat'ın yükselen suları 
altında kaldığı için İslam fethinden sonra 
Araplar tarafından verilmiştir (Yaküt, III, 

59ı 

18 (639) yılında iyaz b. Ganm kumanda
sındaki İslam ordusu tarafından barış yo
luyla fethedilen Hakka'yı Hz. Ali, Suriye Va
lisi Muaviye ile savaşmak üzere Sıffin'e gi
derken karargah olarak kullandı ( 36/656 ı, 
Ammi:lr b. Yasirve -bir rivayete göre- Vey
sel Karani gibi savaşta ölen askerlerinden 
bazılarını oraya yakın bir yere defnettirdi. 
Surlarla çevrili müstahkem bir şehir olan 
Rakka, Emevller zamanında Irak'taki Ha
ricller'e ve Bizans'a karşı çıkılan seferlerde 
üs olarak kullanıldı ve önemli gelişmeler 
gösterdi. Hişam b. Abdülmelik, Fırat'ın kar
şı kıyısına iki sarayla nehrin üzerine bir köp
rü yaptırdı. Abbasller döneminde Mansür, 
Hakka'nın 200 m. kuzeybatısında Bağdat 
gibi yuvarlak planlı yeni bir şehir inşa et
tirdi ( 155/772) ve buraya Rafika adını ver
di. Rakka en parlak dönemini, burayı vefa
tma kadar yaklaşık on üç yıl süreyle yazlık 
başşehir olarak kullanan HarOnürreşld'in 
saltanat günlerinde yaşadı ve ülkenin Bağ
dat'tan sonraki en büyük şehri haline gel
di. Zamanla eski Rakka ile Rafika birleşti 

ve Rafika adı unutuldu. 

Abbasller'in zayıflamaya başlamasından 
itibaren Suriye ve Mısır'da kurulan hane
danlardan Tolunoğulları, Hamdanller, Zen
gller ve EyyQbller'in hakimiyetine giren, 
hanedanlar kadar hanedan kolları arasın
da da sık sık el değiştiren, bu arada 316 
(928) yılında Karmatller'in eline geçen Rak
ka, 632'de (1234-35ı Anadolu Selçuklula
rı'nın ve 6SS'te ( 1257ı tekrar EyyObller'in 
yönetimine girdi. Bağdat'ın düşüşünden 
( 656/1258 ı sonra el-Cezlre'yi de işgal eden 
Moğollar tarafından yakılıp yıkıldı ve hal
kı kılıçtan geçirildi. izzeddin İbn Şeddad o 
tarihlerde şehrin neredeyse insansız kal
dığını söyler (el-A'laku'l-l].atire, 111/1, 82ı 
AynicalOt Savaşı'nın (658/126oı ardından 
Memlükler'in hakimiyetine geçen Rakka, 
773'te (1371ı bu defa da Timur'un saldı
rısına uğradı ve adeta yine halkının ta
mamını kaybetti; daha sonra şehirde bir 
süre Memlük-Akkoyunlu mücadelesi ya
şandı. 

İpek yolu üzerinde yer alan ve ipek tica
reti açısından önemli merkezlerden biri 
olan Rakka bütün Ortaçağ boyunca de
vamlı el değiştirmiş, büyük yıkımiara ve 
katliamlarasahne olmuştur. Rakka 923'
te ( 15 ı 7ı Osmanlı topraklarına katılarak 

Diyarbekir eyaletine bağlı bir sancak mer-

kezihaline getirildi. 994'te (1586) eyaJet 
merkezine dönüştürülen şehir, XVII. yüz
yılın sonlarından itibaren devletin aşiret

leri iskan siyasetiyle ilgili olarak yeniden 
önem kazandı. Bölgedeki Arap kabileleri 
arasında . süregelen mücadeleler, yapılan 
eşkı.'lalıklar ve hac kafilelerinin yağmalan
ması dolayısıyla, bir yandan bu duruma 
son vermek bir yandan da Anadolu'da dü
zeni bozan bazı Türkmen aşiretlerini ce
zalandırmak amacıyla bu aşiretler Rakka 
bölgesine gönderildi. Arap kabileleriyle 
Türkmen ve Kürt aşiretleri arasında çıka

bilecek çatışmaları önlemek için de bütün 
tarafiara Rakka Mukavelesi adı altında bir 
sözleşme senedi imzalattırıldı. Ancak ko
nar göçer Türkmenler'in yerleşik hayata 
geçirilebilmesinin de hedeflendiği bu is
kan siyaseti, gönderilenlerin neredeyse ta
mamının geri dönmeye çalışmaları ve bu
nun engellenmesi üzerine eşkıyalığa baş
lamaları sebebiyle istenilen sonucu ver
medi. 

1832'de İbrahim Paşa'nın Suriye'yi iş
gal ettiği yıllarda Mısır'ın idaresine geçen 
Rakka, Mısır ordusunun Suriye'yi tahliye
sinin ardından tekrar Osmanlı hakimiye
tine girdi. Tanzimat döneminde yapılan 
düzenlemelerde Halep eyaletine bağlı bir 
sancağın merkezi oldu. 1864'te vilayet dü
zenlemesine kadar bir ara müstakil mu
tasarrıflık olarak yönetildL 191 Tde İngiliz
ler tarafından işgal edilen şehir 1920 An
kara İtilafnamesi'yle Fransa mandasına ve
rildi. Il. Dünya Savaşı"nda müttefiklerin iş
gali altında kaldı. 1946'da Fransızlar'ın Su
riye'den çekilmesiyle bağımsızlığını kaza
nan Suriye Arap Cumhuriyeti'nde bir mu
hafaza merkezi haline getirildi. 1968'de ku
zey Fırat üzerinde bir baraj kurulmasından 
itibaren hızla büyümeye başlayan Rakka 
230.000 nüfuslu (2004ı önemli bir tarım 
ürünleri ticaret merkezidir. Bir şeker fab
rikasının bulunduğu şehirde özellikle do
kuma sanayii gelişmiş durumdadır. 

Çok zengin bir tarihi mirasa sahip olan 
Hakka'da 1907'de başlatılan kazılar sonu
cu bir kısmı şehirdeki arkeoloji müzesin
de sergilenen pek çok tarihi eser bulun
muştur. Özellikle IX-XIV. yüzyıllar arasında 
üretilen ve şehrin adıyla tanınan seramik
ler çok kıymetli dir. XVI. yüzyılda Osmanlı
lar tarafından yenilenen S km. uzunluğun
daki surların kalıntıları günümüze ulaşmış 
ve bazı kısımları tamir edilmiştir. Halen 
şehrin ayakta duran tarihi yapıları içinde 
en eskisi Harünürreşld'in harabe halindeki 
sarayı, en tanınmışı ise 770'li yıllarda ya
pılan ve XII. yüzyılda yenilenen ulucami
dir. Yakınındaki bir Türkjandarma kara-



kolunun koruduğu. üzerinde bir Türk bay
rağının dalgalandığı Türk Mezarı ile ünlü 
Ca'ber Kalesi de Rakka muhafazasının sı
nırları içinde ve Rakka şehrinin 50 km. ba
tısındadır. Meşhur astronomi alimi Setta
ni ve Hakka'ya yerleşen sahabiler, tabiln ve 
daha sonraki nesillere mensup fakih ve 
muhaddisler hakkında bir eser yazan Mu
hammed b. Said ei-Kuşeyrl (bk. bibl.) şe
hirde yetişen meşhur alimlerdendir. 
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[ii] GüLAY ÖöüN BEZER 
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RAKS 

L 
(bk. OYUN; SEMA). 
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ı ı 

RAKSAKSAGI 

L 
Türk mfisikisi usullerinden. 

_j 

Türk mCısikisinin dokuz zamanlı usulle
rinden biridir. Bir beş zamanla bir dört 
zamanın, diğer bir ifadeyle bir Türk aksağı 
ile bir safyanın birbirine eklenmesinden 
meydana gelmiştir. Usul bu terkibiyle ak
sak usulünün teşekkül bakımından tam 
tersidir. Çünkü aksak usulü 4 + 5 = 9 şek
linde. raks aksağı ise 5 + 4 = 9 yapısında

dır. Çok kullanılmış usullerden olmamakla 
beraber şarkılarda , ilahilerde. Bektaşi ne-

feslerinde, bazı saz semailerinin dördüncü 
hanelerinde. bazı oyun havalarında daha 
çok sekizlik mertebede (9/8) kullanılmıştır. 

Özel ritmik yapısıyla dikkat çeken raks ak
sağı usulü hareketli ve daha çok küçük 
formlu eserlerde tercih edilmiştir. Usul 
darblarının birincisi kuwetli, ikincisi yarı 
kuwetli, üçüncüsü kuwetli, dördüncüsü 
zayıftır. 
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Kadızade TanbCırl Mustafa Çavuş'un. 
"Dök zülfünü meydane gel" mısraıyla baş
layan hisar-bCıselik ve Faize Ergin'in. " Kız 
sen geldin Çerkeş'ten" mısraıyla başlayan 
nihavend şarkıları. Sadettin Kaynak'ın, "Be
nim yarim gelişinden bellidir" mısraıyla baş
layan hicaz türküsü; Muallim ismail Hakkı 
Bey'in, "Niçin sevdim ben seni" mısraıyla 
başlayan hicazkar köçekçesi; Zeki Altun'un. 
"Aşk bağına girsen eğer" mısraıyla başla
yan saba ilahisi; Ahmet Hatiboğlu'nun. "Pir 
dlvanına uğradım" mısraıyla başlayan uş

şak nefesi bu usulle ölçülmüş eserlerden 
bazılarıdır. 
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[ii] İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

ı ı 

RAMAZAN 
( -:ı~..<:o.oJ ) 

Oruç tutmanın farz olduğu 

L 
hicri yılın dokuzuncu ayı . 

_j 

Sözlükte "günün çok sıcak olması, gü
neşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın 
yerde yalınayak yürümekle ayakların yan
ması" anlamlarındaki ramad masdanndan 
veya "güneşin güçlü ısısından çok fazla kız
mış yer" manasındaki ramda' kelimesin
den türeyen ramazan kamer! yılın şaban
dan sonra, şewalden önce gelen doku
zuncu ayının adıdır. "Yaz sonunda ve güz 
mevsiminin başlarında yağıp yeryüzünü 
tozdan temizleyen yağmur" anlamındaki 

ramadi kelimesinden ya da "kılıcı veya ok 
demirini inceltip keskinleştirmek için iki 
yalçın taş arasına koyup dövmek" anla-

RAMAZAN 

mındaki ramd masdanndan türediği de 
ileri sürülmüştür. Genellikle "şehr" (ay) ke
limesine izafe edilip şehru ramazan şek
linde kullanılır. Zayıf bir hadise (Ahmed b. 
Hüseyin ei-Beyhaki, IV, 201-202; Ebü'I-Fe
rec ibnü'I-Cevzl, ll , 187) ve bazı tabiln söz
lerine dayanan bir kısım alimler ramazanın 
Allah'ın isimlerinden biri olduğunu, dolayı
sıyla "ay" kelimesini zikretmeksizin veya 
oruç ayının kastedildiğine dair bir karine 
olmadan tek başına kullanılmasinın caiz 
olmadığını ileri sürmüşse de bu görüş ço
ğunluk tarafından isabetli bulunmamış
tır. Buharl ve Nesa! birer bab ayırarak ra
mazan kelimesinin tek başına geçtiği ha
disleri zikretmişlerdir (Buhar!, "Şavm" , 5; 

Nesal. " Şıyam" , 6). Bu ayın İslam'dan ön
ce Arab-ı baide (Ad ve SemQd) dönemin
de "deymur" veya "ıeymur" diye adlandırı

hp senenin bu ayla başlatıldığı. Arab-ı ari
be döneminde de "natık" veya "nafik" is
miyle anıldığı , ramazan isminin ise hicrl 
takvimde yer alan diğer ay isimleriyle bir
likte Arab-ı müsta'ribe devrinde kullanıl
maya başlandığı. İslamiyet'in ortaya çıktı
ğı dönemde de Araplar'ın bu isimleri kul
lanmakta olduğu nakledilir. Bazı kaynak
larda. bu isimlerin miladi V. yüzyılın baş
larında Hz. Peygamber'in beşinci dedesi 
Kilab b. Mürre tarafından belirlendiği kay
dedilmektedir. Klasik kaynaklarda "rama
zanü'l-muazzam" olarak da adiandınidığı 
belirtilen bu ay (Kalkaşendl, ll , 405) Os
manlı belgelerinde (.;ı) kısaltmasıyla gös
terilmiş ve "mübarek, şerif, mükerrem" 
gibi sıfatlarla birlikte yazılmıştır. 

Kaynaklarda bu aya ramazan adının ni
çin verildiği hakkında farklı açıklamalar yer 
alır. En fazla kabul gören yoruma göre bu 
ay rastladığı mevsim gereği çok sıcak ve 
yakıcı bir özelliğe sahip olduğu için bu adla 
anılmıştır. Kamer! takvimde yer alan "cu
mada" ve "rebl'" gibi ay adlarının da be
lirli mevsimlere ve hava şartlarına işaret 
etmesi bu açıklamayı destekler nitelikte
dir (bk CEMAzİYELEWEL; REBİÜLEWEL) 
Kamer! aylar belirli mevsimlerde sabit ol
mayıp farklı mevsimleri dolaştığı için bu 
izahı benimseyen bilginler, Araplar'ın ka
mer! ayların eski adlarını değiştirirken her 
aya tesadüf ettiği zamanın özelliğine gö
re isim verdiklerini, ramazan isminin ko
nulmasının da şiddetli sıcaklığın hüküm 
sürdüğü bir mevsime denk geldiğini be
lirtir. Bazı kaynaklarda Araplar'ın bu isim
leri tesbit ederken soğuk ve sıcağın ayla
ra göre yer değiştirdiğini bilmedikleri kay
dedilmektedir (Mes'Qdl, ll, 204) Ancak ka
mer! ayların mevsimlerle irtibatında Arap
lar'ın nesi uygulamasını da göz önünde bu-
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