
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Taberi. Tarii) (Ebü 'I-Fazl) . bk. İndeks; Muham
med b. Said ei-Kuşeyri. Tarli)u 'r-Raf$:f$:a (nşr. İbra
him Salih). Dımaşk 1419/1998, tür.yer.; İstahri. 
Mesalik (de Goeje). s. 75-76; İbn Havkal. Şüre
tü'l-ar-Z, s. 225-226; Yaküt. Mu'cemü'l-büldan, 
lll, 15-16, 58-60; İzzeddin İbn Şeddad, el-A 'laf$: u '1-
i)atlre fi ?ikri ümera'i'ş-Şam ve'l-Cezlre (nşr. Yah
ya Zekeriyya Abbare). Dımaşk , ts. (Vizaretü's-se
kafe). 111/1, s. 69-82; Guy le Strange. The Lands 
of the Eastem Caliphate, London 1966, s. 101-
102; i. Metin Kunt, Sancaktan Eyalete: 1550-
1650, İ stanbul 1978, s. 164-165; Yusuf Halaçoğlu. 
XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskan 
Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ankara 
1988, bk. İndeks; Murat Çelikdemir, "Osmanlı 
Devletinin Rakka İskan Politikasında önemli Bir 
Kaynak: Mühimme Defterleri", Birinci Orta Do
ğu Semineri Bildiriler, Elazığ 2004, s. 345-356; 
a.mlf .. "Rakka Mukavelesi" , Gaziantep Üniversi
tesi Sosyal Bilimler Dergisi, V /1, Gaziantep 2002, 
s. 245-258; Ömer ei-HammCıd, "er-Ral}l):a fi 'ah
di'r-Reş!d" , et-Türaşü'l-'Arabl, sy. 39-40, Dımaşk 
1990, s. 111-116; Me'mCın ei-Fehham, "Teves
sü'u Medmeti'r-Ral}l):a ve't-türaşü 'l-'umran!". 

BEO, XLI-XLII ( 1993). s. 199-218; Mustafa ei
HassCın , "el -Ral}katan", a.e., XLI-XLII ( 1993). s. 
220-238; Kasım '1\ıveyr. "el-Meval}ı'u'l-eşeriyye
tü'l-'Arabiyyetü'l-islamiyye fi'l-Cezireti 's-Sfıri
ye", a.e., XLI-XLII ( 1993). s. 247-256; a.mlf. , "Raq
qa", The Oxford Encyclopedia of Archaelogy in 
the l'lear East, New York 1997, IV, 404-407; E. 
Honigmann. "Rakka", İA, IX, 607-610; M. Mei
necke. "al-Ral5ka", E/2 (ing.). VIII, 410-414. 

[ii] GüLAY ÖöüN BEZER 
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RAKSAKSAGI 
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Türk mfisikisi usullerinden. 
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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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Oruç tutmanın farz olduğu 
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hicri yılın dokuzuncu ayı . 
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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-

433 


