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li] MUSTAFA UZUN 

RAMAZAN BAYRAMI 

(bk. BAYRAM). 

RAMAZAN BEY 
(ö. 755/ 1354 [?]) 

Adana yöresinde hüküm süren 
Ramazanoğulları Beyliği 'nin 

kurucusu ve ilk beyi 
(bk. RAMAZANOGULLARI). 
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RAMAZAN EFENDi, Mahfi 
(ö. 1025/1616) 

Halvetiyye-Ahmediyye tarikatının 
Ramazaniyye kolunun kurucusu. 

L ~ 

949'da ( 1542) Afyon Sandıklı'da doğdu. 
Tahsilini burada tamamladı . Halvetl şeyhi 
Kasım Likendevl'ye intisap ederek halife
si Muhyiddin Karahisar!' den hilafet aldık
tan sonra kırk dört yaşlarında iken istan
bul'a gidip Kocamustafapaşa 'da Bezista
n! Hüsrev Çelebi tarafından 994'te ( 1586) 
Mimar Sinan'a yaptırılan Bezirgan Tekke
si'nde irşad faaliyetine başladı . Ardından 

kendi adıyla anılan bu tekkede otuz yıla 
yakın irşad faaliyetini sürdürdü. Vefatında 
tevhidhanenin bitişiğindeki türbesine def
nedildi. "Geçti şeyh bugün", "rıza-yı pak" ve 
"Ka'betü 'l-uşşak" ifadeleri ölümüne tarih 
düşürülmüştür. Günlerini genellikle oruç
la geçirdiği. inziva ve halvete çok düşkün 
olduğu için "Mahfi" unvanıyla tanınan Ra
mazan Efendi'nin tarikat silsilesi Muhyid
din Karahisar!, Larendevl Kasım Çelebi, Ha
cı İzzeddin Ali Karaman! vasıtasıyla Halve
tiyye tarikatının dört ana şubesinden Ah
mediyye'nin kurucusu Yiğitbaşı Ahmed 
Şemseddin Marmaravl'ye ulaşır. Ramaza
niyye, Ramazan Efendi'nin halifeleri vası
tasıyla Cihanglriyye, Buhüriyye, Hayatiyye, 
RaQfiyye ve Cerrahiyye adlı beş şubeye ay
rılmıştır (bk RAMAZA.NiYYE) Yusuf Sün
bül Sinan'ın (ö. 936/ 1529) o zamanlar bah
çe halinde olan türbesinin bulunduğu yer
den geçerken, "Buradan tevhid kokusu ge
liyor" diyerek Ramazan Efendi'nin gelece-

Mahfi Ramazan Efendi adına düzenlenmiş bir levha (İstanbul 

Türbeler Müdürlüğü Arşivi) 

Mahfi 
Ramazan 

Efendi'nin 
türbesi 

RAMAZAN iLAHiSi 

ğine işaret ettiği kaydedilir. Rüya tabiri 
konusunda zamanın İbn Slr!n'i olarak vasıf
landırılan Ramazan Efendi'nin bazı kaynak
larda eserleri olduğundan bahsedilmek
teyse de bu eserlerin ona aidiyeti kesinlik 
kazanmamıştır. 
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Iii MEHMET CEMAL ÖZTÜRK 

RAMAZAN EFENDi CAMii 

(bk. BEZiRGANBAŞI CAMii)_ 

RAMAZAN iLAHiSi 

Cami ve tekketerde 
cemaatle kılınan teravih namazının 

her dört rek'atı arasında 
okunan ilahL 

ı 

~ 

ı 
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Bu tarzın. selatin camilerinde uygula
nan cumhur müezzinliğ inin bir parçası ha
linde cami mOsikisine taşınarak geliştiği 
anlaşılmaktadır. Teravihin farklı makam
lardan ilahiler eşliğinde kılınmasına dair 
esasların Buhur!zade Mustafa ltr! Efendi 
tarafından belirlendiği kabul edilir. Bun
dan hareketle ramazan ilahilerinin ortaya 
çıkışını onun yaşadığı XVII. yüzyıl öncesine 
kadar götürmek mümkündür. 

Teravih narnazına başlanırken okunan, 
"Sübhanellahi ve'l-hamdü li'llahi ve la ila
he illallahu va'llahu ekber; ve la havle ve la 
kuwete illa bi'llahi'l-aliyyi'l-az!m" şeklinde
ki tesbihin ısfahan makamında olması ge
rekir. Klasikleşmiş sıralamaya ilk dört rek-
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RAMAZAN iLAHiSi 

'atla ardından okunacak ilahinin rast, ikin
ci dört rek'atla bunu takip eden ilahinin 
uşşak, üçüncü dört rek'atla bunun arka
sından okunacak eserin saba, dördüncü
sünün eviç, beşincisinin acem-aşiran ma
kamında olması gerekir. Teravihin rama
zan ilahileriyle birlikte kılınmasının unutul
maya :yüz tuttuğu günümüzde rek'at ara
larında topluca salat-ı ümmiyye okunmak
ta, son dört rek'atın ardından bu salat üç 
defa tekrarlanmaktadır. Bazan salat-ı üm
miyye yerine mahur makamındaki , "AIIa
hümme salli ale'I-Mustafa 1 Bedlu'I-cema
li ve bahri'I-vefa" şuğulünün okunduğu da 
görülmektedir. Ramazan ilahileri beş ayrı 
makamdan seçilen beş ilahiden meyda
na gelen bir takım halinde tertiplenmiştir 
(Okur, s. 2). Uygulamalardan, her gece ay
nı ilahi takımı okunabileceği gibi değişik 
makamlarda bestelenmiş farklı ilahilerio 
de okunduğu anlaşılmaktadır. 

Şuğul adı verilen Arapça ilahiler arasın
da ramazan için tertiplenmiş olanlar da 
vardır. "Esselamü aleyke ya şehre'I-Iutfi 
ve'l-ihsan 1 Esselamü aleyke ya şehre'n
nuri ve'Hman ll Ente şehrün azim ün ün
zile fike'I-Kur'an 1 Ente dayfün kerlmün 
vu'ide fike'I-gufran" bunlara bir örnektir 
( notası için bk. Türk MQsıkfsi Klasiklerin
den İlahi/er, II , 124) XIX. yüzyıldan itiba
ren bazı şuğullerin ramazan ilahisi şeklin
de okunınaya başlandığı görülmektedir (ör
nekler için b k. Okur, s. 8, 20, 21). Ancak bu 
uygulama günümüzde ortadan kalkmış
tır. Güftelerinin çoğu Farsça olan Mevlevl 
ayinlerinin -mesela Hamamizade İsmail 
Dede Efendi'ye ait hüzzam ayininin birinci 
selamının ilk kısmı gibi- bazılarından alın

mış kısa bölümlerin ramazan ilahisi ola
rak okunduğu bilinmektedir (a.g.e., s. 6, 
8, 10, 12, 14, 15) 

Ramazan ilahilerinin güfteleri genellikle 
Üftade, Aziz Mahmud Hüdayl, Sursalı İs
mail Hakkı , Erzurumlu İbrahim Hakkı gi
bi mutasawıf şairlere aittir. Besteleri ço
ğu tekke mensubu olan klasik Türk mCı
sikisi bestekarları tarafından yapılmıştır. 
Ramazanın ilk on gecesinde okunan ilahi
Ierin güfteleri çoğunlukla , "Merhaba ya 
şehr-i ramazan 1 Hoş geldin ya şehr-i mağ
firet ve'I-gufran 1 Ya şehr-i nüzCıl-i süre" 
gibi mısralarla başlar veya benzer mısra 
ve beyitler nakarat halinde beyit araların
da yahut sonlarında tekrar edilirdi. İkinci 
on gecede bu ay hürmetine Allah'tan rah
met ve merhamet dilenir, son on gecede 
ise. "Elveda ya şehr-i ramazan 1 Elveda 
şehr-i saadet elveda" gibi mısra ve naka
ratlara yer verilirdi. 
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XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
güfteleri ramazaola ilgili olmayan, dini, ta
sawufi ve ahlaki öğütler veren eserler de 
ramazan ilahisi olarak okunmuştur. Rifal 
şeyhi Hayrullah Taceddin (Yalım) Efendi'nin 
Ramazan-ı Şerife Mahsus Mecmua-i 
İlôhiyyat (İstanbul 1326), Hafız Yaşar 
Okur'un Ramazan-ı Şerife Mahsus Elli 
Yıllık Ünlü İldhiler (İstanbul 1963) adlı 
derlemeleri içinde bu tür ilahiler de yer 
almaktadır. EI yazması ilahi mecmuala
rında da pek çok ramazan ilahisi güftesi 
bulunmaktadır (Özcan. OnsekizinciAsırda 
Osmanlılarda Dfnf MQsikf, tür.yer.). 

Güfteleri ve mCısiki yapıları, özellikle de 
usulleri bakımından cami ve tekke ilahileri 
kısmen birbirinden farklıdır. Ancak her iki 
türde sevilen eserler hem cami hem tek
kelerde, bazan da dini toplantılarda okun
muştur. Güftesinin Yunus Emre'ye ait ol
duğu söylenen, Zekai Dede'nin uşşak ma
kamında bestelediği, "Ey enbiyalar serve
ri 1 Ey evliyalar rehberi 1 Ey ins ü can pey
gamberi 1 Ehlen ve sehlen merhaba" mıs
ralarıyla başlayan, güftesi ve bestesi itiba
riyle tevşlh formundaki ilahi ramazan ayın
da, "Ya merhaba dost merhaba 1 Mah-ı 
mübarek merhaba" veya, "Ya elveda dost 
elveda 1 Şehr-i ramazan elveda" nakaratı
nın ilavesiyle teravih namazının ilk dört 
rek'atından sonra okunduğu gibi minare
den verilen temcidlerde de okunurdu. Ay
rıca Hz. Peygamber vasfında yazılmış tev
şlhlerin ramazan ilahisi şeklinde okundu
ğuna işaret edilmelidir. Bu tevşlhlerin en 
tanınmışları arasında yer alan Dede Ömer 
RCışenl'nin, "Çün doğup tuttu cihan yüzü
nü hüsnün güneşi 1 Kim ola sevmeye bu 
vechile sen mahveşi" matla' lı na'tı ile Na
ilm, Nahlfi, Kani, Rakım, Müstakimzade 
gibi şairlerin yaptığı tahmis veya tanzir
lerio başta Itrl, Ali Rıza (Şengel). Muallim 
İsmail Hakkı Bey gibi bestekarlar tarafın
dan tevşlh formundaki yirmi beşten faz
la bestenin birçoğu ramazan ilahisi şeklin
de okunmuştur. 

Hz. Hüseyin'in şehadeti. dolayısıyla ya
zılmış mersiye ·ve muharremiyyelerin ra
mazan ilahisi şeklinde okund!JğU bilinmek
tedir. Bazı Arapça tesbihler de güfteleri 
itibariyle ramazan ilahisi niteliğindedir. Ço
ğu "süqhaneke" oiye başlayan, bir kısmı

nın başında bulunan, "Sübhane'lcmeİiki'l
mevl~ . sübhane'l-meliki'l-a'la" mısraları

nın ardından esrna-i hüsnadan bazı isim
Ierin zikredildiği mısraların yer aldığı bu 
tür tesbihler "merhaba (elveda) ya şehr-i 
ramazan" mısraıyla son bulmaktadıı:- (ör~ 

nek için bk. Türk MQsıkfsi Klasiklerinden 
ilahiler, II , 125). Neva makamındaki şu 

eser bu türün güzel bir örneğidir: "Ya iba
de'llahi ya ehle'I-kelam 1 Kad eta şehre's

sıyami ve'I-kelam 1 Ma'şere'I-ihvan külü 
merhaba 1 Merhaba ya merhaba şehre's

sıyam 1 SübbCıhun, kuddCısün rabbü'I-me
Iaiketi ve'r-rCıh." Güfte ve bestesi İmam-ı 
Sultani İbrahim Efendi'ye ait bCıselik ma
karnındaki ilahi de bu gruba giren eser
Ierdendir: "Ya mürlde'I-hayri ya sadre'I
kiram 1 Merhaba külü ya şehre's-sıyam 1 
Verdı anna inde hallakı 'l-enam 1 Ya kerl
me'd-dayfi ya şehre's-sıyam." 

Sayısı az olan Türkçe tesbihler de bir 
ramazan ilahisi hüviyeti göstermektedir. 
"Hamd ü minnettir sana ey Mlik-ı müs
tean 1 Mürde dilleri ihya kıldı şehr-i rama
zan" ilahisi mecmualarda büselik maka
mında tesbih olarak kayıtlıdır. Abdülkadir 
Töre bu ilahinin beste-ısfahan makamın
da "ramazana mahsus cumhur ilahi" kay
dıyla Zekaizade Hafız Ahmed Efendi'ye, 
Sadettin Nüzhet Ergun ise acem-aşiran 
makamında ve Zekai Dede'ye ait olduğu
nu söylemiştir. 

Ramazan ayında serbest veya besteli 
olarak minarelerden cumhur halinde oku
nan temcidleri de ramazan ilahileri ara
sında saymak mümkündür. Nitekim Sul
tan II. Mustafa'nın, "Şerm-sar etme Huda
ya rCız-ı mahşerde beni 1 Hürmetine hate
min yandırma dCızahta beni" matla'lı şiiri 
bir mecmuada temcid olarak kayıtlıdır 
(güftenin tamamı ve cumhur ilahisi ola
rak bestelenmiş şekli için bk. Töre, V, 114-
115; Vlll , 126-127) Güfte, 1235 (1820) yılı 
Ramazanında teravih kılındıktan sonra Il. 
Mahmud'un isteği üzerine camide Şakir 
Ağa tarafından ilahi olarak okunmuştur. 
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RAMAZAN b. İSMAİL 
( ~l,.,..., J ..;.ı.! ..;,La.o.) ) 

(ö. 1091/ 1680) 

Osmanlı hattatı . 

istanbul'da medresede öğrenim görür
ken Abdullah b. Cezzar'dan aklam-ı sitte
yi meşkederek icazet aldı. Bu sahada cell 
sülüs çalışmalarıyla yeteneğini geliştirdi. 
Özellikle ilgi duyduğu nesih yazıda ilerle
di. ilim ve sanatıyla IV. Mehmed devrinin 
ünlüleri arasında öne çıktı. Mevlanakapı 
Mimar Kasım caddesinde Yayla (eski ad ı 

Yaylak) Mescidi'nde (Kethüda Mescidi. Kur
ş unlu Cami) imamlık yaptı. Her gün mus
haftan yarım CÜZ yazmayı adet edinmişti. 
Yazdığı 400 mushafla en çok mushaf ya
zan hattatlar arasında yer aldı. Şeyh Ham
dullah ekolünün en iyi temsilcilerindendi. 
Çağdaşı Derviş Ali, Suyolcuzade Mustafa 
ve Hafız Osman yakın dostlarındandı. Hoş
sohbet bir insan olan Ramazan Efendi 1091 
Ramazanında (Ekim 1680) Kadir gecesin
de vefat etti. Ebced hesabıyla "ramazan" 
kelimesi ölüm tarihini verir. Kabri kendi
sinin yenilediği. günümüzde arsasında ge
cekondular bulunan Mevlanakapı Gavsl 
Efendi Kadirl Dergahı hazlresindeydi. Ye
tiştirdiği talebelerden oğlu Hüseyin ba
bası seviyesinde ünlü bir hattattır. Diğer 

Ramazan b. ı sma i l' i n sülüs-nesih k ıtası (İÜ Ktp., İbnülemin , 
nr. 217-66) 

talebeleri arasında Çinicizade Abdurrah
man Efendi , onun oğlu Derviş ibrahim, 
Ebubekir (Kastamonulu ). Seyyid Hasan Ha
şimi (Seyyid Abdulla h ' ın babas ı). Hüseyin 
b. Resul, Halil Hafız (Halepli ). Seyyid Sina
neddin, Ali b. Ebu Bekir. Seyyid Ali , dama
dı Mehmed Tozkoparanzade ve Mehmed 
b. Ca'fer'in isimleri sayılabilir. istanbul Türk 
ve islam Eserleri Müzesi'nde (nr. 465) 1059 
(1649) tarihli , Sakıp Sabancı Müzesi hat 
koleksiyonunda 1053 (1643) tarihli ve Ek
rem Hakkı Ayverdi hat koleksiyonunda 
1065 (1655) tar ihli mushafları Ramazan 
Efendi'nin günümüze ulaştığı bilinen eser
lerindendir. 
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RAMAZANİYYE 
( 4~La.o.) ) 

Divan şiirinde 
ramazan ayını konu edinen 

manzumelerin genel adı. 
_] 

Divan şairlerinin ramazan ayı vesilesiyle 
padişahlara, yüksek rütbeli kişilere ve ha
milerine sundukları çoğu kaside şeklinde
ki ramazaniyyelerin beyit sayısı genellikle 
on-yirmi arasında değişmektedir. Neslb 
bölümünden sonra şiirin sunulduğu kişi
nin övülmesine geçilir. Enderunlu Fazırın 
on üç bendden oluşan terkibibendi yanın
da gazel, murabba, mesnevi. ilahi, tarih , 
tuyuğ , rubal ve müf red gibi farklı nazım 
şekillerinde yazılan örnekler varsa da bun
ların sayısı çok azdır. 

XVII. yüzyıldan itibaren yazılmaya baş
lanan ramazaniyyeler XVIII. yüzyıl ve son
rasında yaygınlaşmıştır. En çok ramaza
niyye yazan divan şairi bu türde on üç ka
sidesi bulunan Enderunlu Fazıl'd ı r. Sabit, 
Nazim, Edirneli Karni, Nedim, Koca Ragıb 
Paşa. Şeyh Galib, Enderunlu Vasıf. Sün
bülzade Vehbi gibi isimler dikkat çeken ra
mazaniyye şairleri arasında sayılabilir. Bi
hişti gibi bazı şairler de ramazanı ve orucu 
vesile ederek dinl-tasawufi gazeller yaz
mışlardır ( Behişti Diuam, s. 424) . Koca Ra-
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gıb Paşa'nın . ramazan ayının ramazaniyye
Ierde konu edilen yönleri üzerinde dura
rakyazdığı gazeli makta' beytinin son ke
limesinden dolayı "iftariyye" adıyla anılmış 
olup bu konuda tek örnektir. 

Ramazaniyyeleri ramazan ayının dini yö
nünü işleyenlerle daha çok folklorik ve kül
türel taraflarını ele alanlar olmak üzere 
iki kısımda değerlendirmek mümkündür. 
ilk gruptaki manzumelerin en tanınmış 
örneği Nazim' e aittir. Çoğunluğu oluşturan 
ikinci gruptaki manzumeler divan şiirinin 
toplum hayatını yansıttığını göstermesi ba
kımından önem taşır. Ramazaniyyelerde 
sosyal hayatı ilgilendiren birçok konu dile 
getirilmiştir. Hilalin görülmesinin halka top 
atılarak kandil yakılıp münadller çıkarıla
rak ilan edilmesinin toplumda bir heyeca
na sebep oluşu Edirneli Kaml'nin, "Yevm-i 
şek deyü boğaz cengin ederken yaran 1 
Zahir oldu alem-i nusret-i şehr-i ramazan" 
beytiyle başlayan kasidesiyle buna nazlre 
yazan Nedlm'in, "Bağteten sabit olup gur
re firaşında imam 1 Hab için yatmış iken 
etti teravlhe kıyam" beytiyle başlayan ka
sidesinde ifade edilmiştir. Yine Nedim'in 
tiryakinin ağzından söylediği . "Bilemem 
bende mi şahidde mi takvlmde mi 1 Hele 
bir kizb var ortada budur sıdk- ı kelam" bey
tinin ardından, "Olacak oldu hernan çare 
ne şimden sonra 1 Edelim hükm-i kaza des
tine teslim-i zimam" beytinde ramazanın 
gereklerine uymaktan başka çare olmadı

ğını anlatır. 

Ramazanın rahmet ve bereket mevsimi 
olarak gelmesini Enderunlu Vasıf, "Açıldı 
yine mısra-ı dervaze-i gufran 1 Hak'tan ta
leb-i mağfirete vakt ü zamandır" ve. "Ol 
mah-ı fazilet ki beher ruz-ı şer'ifi 1 Sad ma
ha bedel olsa ayn-ı ziyandır" mısralarıyla 
anlatır. Sabit'in, "Çilleye vesvesesiz girdi 
kapandı zahid 1 Hapsolur ta ramazan ahir 
olunca şeytan" beytiyle Vasıf'ın , "Ol mah-ı 
muazzam ki bu mah içre şeyatin 1 Mü'
minler için beste-i zencir-i girandır" mısra

ları ramazanın sonuna kadar şeytanların 
zincirlerle bağlanarak hapsedildiğini be
lirten hadisin nazmen tercümesi gibidir. 

Sabit, "Dehen ü destini meyhare yudu 
sahbadan 1 KQze-i badeyi ibrlk-i vuzQ etti 
heman" beytinde nükteli bir dille rama
zanın ilanı üzerine sarhoşların bile bu ayı 
ihya için ellerindeki içki sürahisini abdest 
ibriğine dönüştürdüklerini anlatır. Tütün 
tiryakilerinin durumuna Vasıf. "Tiryakiye 
nageh ramazan geldi denilse 1 La havle
künan der eleminden ne zamandır" bey
tiyle işaret etmektedir. iftarını tütünle 
açan tiryakileri Sabit, "Vakt-i imsakteki 
micmere-i anberden 1 Hoştur alüfteye if-

439 


