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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-

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-
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tarda bir IGle duhan" beytiyle tasvir et
mekte, kahve tiryakilerinin durumları da, 
"Kadeh-i rıtl-i giran mertebesi keyf verir 1 
Kahve-aşama ağır kahve ile bir fincan" 
mısralarıyla anlatılmaktadır. Çocukların ra
mazanda oruç tutmak istemeleri Vasıf'ın, 
"Sıbyan-ı heves ni'met-i savm ile demek
te 1 Bu şeb beni canım nene sahura uyan
dır" mısralarına yansımıştır. 

Camiler Sabit'in, "Kalb-i mü'min gibi 
mescid müteselli ma'mur 1 Dil-i fasık gibi 
meyhane harab u vlran" beytinde ifade et
tiği gibi şenlenir, dışarıdan her türlü kötü
lüğün merkezi gibi görünen meyhaneler 
ise bu ayda viran olur. Vasıf'ın , "Mağfiret

han olalım hüzn ile şeb ta-be-seher 1 Edip 
ihlas-ı derun ile teravlhe kıyam" beytinde 
teravih teşvik edilirken, "Alınır mı rama
zan sofularından mushaf 1 Rahlenin nev
betini beklemeyince insan" beytinde ca
milerde Kur'an kıraatine ve mukabele din
leme adetine dikkat çekilir. Nazim, kandil 
ve mahyalarla aydınlatılmış camileri çıra
ğan alemleriyle mukayese ederek, "Lale
zar-ı din çerağanı kıyas eyler gören 1 Her 
menar üzre saf-ı kandil kim suzan olur" 
der. Fı'bl mahyalarla aydınlatılmış camile
ri parıldayan gökyüzü ve Süreyya yıldızıyla 
karşılaştırır: "Eşkal-i Süreyya-yı felekyek
nesak üzre 1 Mahiyyesi her gece bunun 
başka nişandır." Ramazaniyyelerde mah
ya ve kandiller için de pek çok beyit yazıl
mış, değişik mazmun ve teşbihlere yer ve
rilmek suretiyle birçok sanat ortaya kon
muştur. 

Sabit ramazanda çarşı pazarın bereke
tini, "Donanıp al akldeyle şekker tablaları 1 
Etti her kuşe-i İstanbul'u suk-ı mercan" 
beytiyle ifade ederken İstanbul'un önemli 
bir ticaret merkezi olan Mercan Çarşısı'nı 
telmihle mercan parçalarına benzeyen akl
de şekerlerinin şehrin her tarafında satıl
dığına işaret eder. Ramazanda tatlı , reçel 
ve şeker tüketiminin arttığı düşünülürse 
beyit daha da önem kazanır. Sabit buna 
da, "Can verir rahat-ı hulküma esir-i hel
va 1 Gelse efsürdegl-i savm ile hulkümuna 
can" beytiyle temas eder. 

İftarlar bu ayın en önemli zaman dilimi
dir. Enderunlu Vasıf, "Gösterme sakın sof
rada yer sufiye yoksa 1 Dil-sir olamaz taba 
pilav yahni kapan dır'' diyerek tekke veya 
imaret yemekleriyle karnını doyurmaya 
alışmış olanların iftar sofrasında kendile
rine hakim olmalarının güçlüğünü vurgu
lar. "Gördükçe hilal-i feleği gürisne-çeş
man 1 Ser-sofra-i çarh üzre sanır pare-i 
nandır" beyti aç gözlülerin gökyüzündeki 
ayı bile sofradaki ramazan pidesine ben-
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zettiğini, "Kurs-ı mehe bu diş bileyiş var 
iken onda 1 Mehdir o değil nan deyü ersen 
inandır'' beyti de onları aksine inandırma
nın çok zor olduğunu nükteli bir dille an
latmaktadır. 

Ramazaniyyelerde üzerinde önemle du
rulan konulardan biri de Kadir gecesidir. 
Enderunlu Vasıf bunu, "Bil kadrini zira ki 
bu şehrin şeb-i Kadri 1 Blşek sebeb-i mağ
firet-i alemiyandır" beytiyle anlatır. Kadir 
gecesi şairlerin kadir ve kıymetinin bilin
mesi için tevriye yolunu açmakta, bunun 
yanında övgüye geçmeye de vesile olmak
tadır. Nazim'in Kırım Hanı Selim Giray'ı öv
mek için kaleme aldığı ramazaniyyesinin 
girizgah beyti bu anlayışa örnektir: "Böy
le şebde kadre ermek dilese bir ruzedar/ 
Vasıl-ı han-ı nevall han-ı allşan olur." Ra
mazaniyyelerin sonunda şair bayramın has
retle beklendiğini ifade ederek çeşitli nük
teler yapar. Nedim'in, "Şevkimiz şimdi ana 
düştü ki inşaallah 1 Ola sıhhatle selametle 
meh-i ruze tamam ll Kıla erbab-ı dili ab-ı 
hayata slrab 1 Erişip Hızr gibi ah müba
rek bayram" beyitleri bu anlayışı aksetti
rir. Ramazan bayramı için kaleme alınan 
ıydiyyelerde de ramazanın çeşitli yönleri
ne atıflar yapılmaktadır (bk. IYDİYYE). 

Bazı mutasawıf şairlerin ramazanla il
gili şiirleri ramazan ilahisi olarak bestele
necek muhteva ve yapıdadır. Bunlara İs
mail Hakkı Bursevl'nin ramazanın gelişi 
dolayısıyla yazılmış, "Saye saldı ehl-i lman 
üstüne 1 Hamdülillah geldi mah-ı rama
zan 1 Doğdu ol nur ehl-i irfan üstüne 1 Ham
dülillah geldi mah-ı ramazan" kıtasıyla baş
layan şiiri ile Hz. Üftade'nin bu ayın sona 
erişini konu edinen, "Ey dostlarım ağlaşa
lım 1 Oruç ayı gitti yine 1 Hasret ile inleşe
lim 1 Oruç ayı gitti yine" kıtasıyla başlayan 
şiiri örnek verilebilir. 

Mehmet Emin Ertan ramazaniyyeler 
üzerinde iki tez çalışması yapmıştır: Ra
mazaniyeler (Yüz iki Matbu Divanın ince
lenmesiyle) (lisans tezi, 1975, iü Ed. Fak. 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü); Divan 
Edebiyatında Ramazaniyeler Üzerine 
İncelemeler (doktora tezi, 1995, Trakya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 
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Halvetiyye-Ahmediyye tarikatının 
Ramazan Efendi'ye 

(ö. 1025/ 1616) 
nisbet edilen kolu. 

_j 

Halvetiyye tarikatında "orta kol" diye anı
lan Ahmediyye tarikatının dört şubesinden 
(diğerleri Sinaniyye, Uşşakıyye, Mısriyye) 
biridir. Tarikat, Ramazan Efendi'nin vefa
tından sonra Kocamustafapaşa'daki Ra
mazan! Asitanesi'nin yanı sıra İstanbul ve 
Bursa'da açılan tekk.elerde faaliyet göster
miş, daha sonraki dönemlerde kurulan 
Hayatiyye şubesi vasıtasıyla Balkan şehir
lerinde de yayılmıştır. Ramazan Efendi'nin 
yerine büyük oğlu Abdülhalim Efendi (ö. 

ı 026/1617), ardından diğer oğlu Abdullah 
Efendi (ö. 1033/1623) postnişin olmuş, da
ha sonra küçük oğlu Mehmed Celaleddin 
Efendi ile (ö. 1077/ 1667) Abdullah Efendi'
nin halifesi Fennl Hüseyin Efendi ( ö. ı 085/ 
1674) irşad görevini sürdürmüştür. Asita
ne, Celveti şeyhi Musa Şekurl Efendi ( ö 
1099/ 1687) döneminde Celvetiyye'ye daha 
sonra Sünbüliyye'ye intikal etmiştir. Ra
mazaniyye'nin İstanbul'da faaliyet göster
diği tekkelerden biri Cağaloğlu'ndaki Ça
lak Tekkesi'dir. Ramazan Efendi'nin şeyhi 
Muhyiddin Karahis3rl'nin halifeleri için in
şa edilen bu tekke Çalak (Çaylak) Ahmed 
Efendi ( ö . 1123/ 17 ı ı). Mehmed Efendi ( ö. 

1140/1727) ve Çalakzade Mustafa Efendi 
( ö. 1171/ 1 757) ile önce Ramazaniyye'ye, da
ha sonra Cerrahiyye'ye bağlanmıştır. Emi
nönü'ndeki Yıldız Dede Tekkesi'nde Sinobi 
Mustafa Efendi ile (ö. 1166/1753) oğulları 


