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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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~ MuHiTTiN S ERi N 

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-

RAMAZANiYY E 

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 


