RAMAZAN
kolunun

koruduğu.

üzerinde bir Türk bayTürk Mezarı ile ünlü
Ca'ber Kalesi de Rakka muhafazasının sı
nırları içinde ve Rakka şehrinin 50 km. batısındadır. Meşhur astronomi alimi Settani ve Hakka'ya yerleşen sahabiler, tabiln ve
daha sonraki nesillere mensup fakih ve
muhaddisler hakkında bir eser yazan Muhammed b. Said ei-Kuşeyrl (bk. bibl.) şe
hirde yetişen meşhur alimlerdendir.
rağının dalgalandığı

feslerinde, bazı saz semailerinin dördüncü
hanelerinde. bazı oyun havalarında daha
çok sekizlik mertebede (9/8) kullanılmıştır.
Özel ritmik yapısıyla dikkat çeken raks aksağı 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, "Benim 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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Türk mCısikisinin dokuz zamanlı usullerinden biridir. Bir beş zamanla bir dört
zamanın, diğer bir ifadeyle bir Türk aksağı
ile bir safyanın birbirine eklenmesinden
meydana gelmiştir. Usul bu terkibiyle aksak 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-

Oruç tutmanın farz olduğu
hicri yılın dokuzuncu ayı .

_j

Sözlükte "günün çok sıcak olması, gükum ve taşları çok ısıtması, kızgın
yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması" anlamlarındaki ramad masdanndan
veya "güneşin güçlü ısısından çok fazla kız
mış yer" manasındaki ramda' kelimesinden türeyen ramazan kamer! yılın şaban
dan sonra, şewalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. "Yaz sonunda ve güz
mevsiminin başlarında yağıp yeryüzünü
tozdan temizleyen yağmur" anlamındaki
ramadi kelimesinden ya da "kı lıcı veya ok
demirini inceltip keskinleştirmek için iki
yalçın taş arasına koyup dövmek" anlaneşin

Türk mfisikisi usullerinden.
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mındaki ramd masdanndan türediği de
ileri sürülmüştür. Genellikle "şehr" (ay) kelimesine izafe edilip şehru ramazan şek
linde kullanılır. Zayıf bir hadise (Ahmed b.
Hüseyin ei-Beyhaki, IV, 201-202; Ebü'I-Ferec ibnü'I-Cevzl, ll , 18 7 ) ve bazı tabiln sözlerine 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 çoğunluk tarafından isabetli bulunmamış
tır. Buharl ve Nesa! birer bab ayırarak ramazan kelimesinin tek başına geçtiği hadisleri zikretmişlerdir (Buhar!, "Şavm" , 5;
Nesal. " Şıyam" , 6). Bu ayın İ slam'dan önce Arab-ı baide (Ad ve SemQd) döneminde "deymur" veya "ıeymur" diye adlandırı
hp senenin bu ayla başlatıldığı. Arab-ı aribe döneminde de " natık" veya "nafik" ismiyle anıldığı , ramazan isminin ise hicrl
takvimde yer alan diğer ay isimleriyle birlikte Arab-ı müsta'ribe devrinde kullanıl
maya başlandığı. İslamiyet'in ortaya çıktı
ğı dönemde de Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu nakledilir. Bazı kaynaklarda. bu isimlerin miladi V. yüzyılın baş
larında Hz. Peygamber'in beşinci dedesi
Kilab b. Mürre tarafından belirlendiği kaydedilmektedir. Klasik kaynaklarda "ramazanü'l-muazzam" olarak da adiandınidığı
belirtilen bu ay (Kalkaşendl, ll , 405) Osmanlı belgelerinde (.;ı) kısaltmasıyla gösterilmiş ve "mübarek, şerif, mükerrem"
gibi sıfatlarla birlikte yazılmıştır.

Kaynaklarda bu aya ramazan adının niçin 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 "cumada" ve "rebl'" gibi ay adlarının da belirli mevsimlere ve hava şartlarına işaret
etmesi bu açıklamayı destekler niteliktedir (bk CEMAzİYELEWEL; REBİÜLEWEL)
Kamer! aylar belirli mevsimlerde sabit olmayıp farklı mevsimleri dolaştığı için bu
izahı benimseyen bilginler, Araplar'ın kamer! ayların eski adlarını değiştirirken her
aya tesadüf ettiği zamanın özelliğine göre isim verdiklerini, ramazan isminin konulmasının da şiddetli sıcaklığın hüküm
sürdüğü bir mevsime denk geldiğini belirtir. Bazı kaynaklarda Araplar'ın bu isimleri tesbit ederken soğuk ve sıcağın aylara göre yer değiştirdiğini bilmedikleri kaydedilmektedir (Mes'Qdl, ll, 204) Ancak kamer! ayların mevsimlerle irtibatında Araplar'ın nesi uygulamasını da göz önünde bu-
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lundurmak gerekir (Cevad Ali, VIII, 459462). Nitekim kaynaklar, Araplar'ın haram
aylarla ilgili kuralların getirdiği kısıtlama
lardan kurtulmak ve hac merasimini daha uygun iklim şartlarında yapmak amacıyla nesi uygulamasına gittiklerini, bunun
için bir taraftan ayların yerlerini değiştirir
ken bir taraftan da seneyi iki veya üç yılda
bir on üç aya çıkararak güneş takviminde
olduğu gibi ayların her zaman belirli mevsimlere denk gelmesini sağladıklarını bildirmektedir.
Ramazan kelimesinin kök anlamıyla ilgili olarak oruç tutulan bu ayda açlık ve
susuzluğun etkisiyle insanın içinin yandı
ğı, orucun hararetiyle günahların yakıldı
ğı, güz yağmurlarının yeryüzünü yıkadığı
gibi ramazan orucunun da mürninleri günahlardan yıkayıp temizlediği için aya bu
ismin verildiği yönünde bazı kitaplarda yer
alan açıklamaların ise İslam'dan sonra orucun etkilerine bakılarak yapılan ve tarihi
bilgilerle pek örtüşmeyen yakıştırmalar olduğu anlaşılmaktadır; çünkü hicri takvimde yer alan ay isimlerinin İslam'dan önce
konulduğunda şüphe yoktur.
Kur'an-ı

Kerim'de adı geçen ve değeri
ne vurgu yapılan yegane ay ramazan ayı
dır. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından ramazanın insanlara
doğru yolu gösteren ve hakkı batıldan ayı
ran Kur'an'ın indirildiği ay olduğu belirtilir
ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir (el-Bakara 2/185). Hadis kaynakların
da da Hz. Peygamber'den nakledilen, ramazan ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tesbit edileceği, süresi ve bu
aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır (Wensinck, el-Mu'cem,
"rmçl" md.). Klasik ve çağdaş literatürde
ramazana dair hadisleri derleyen müstakil
eserler mevcuttur (bk. bibl.) . Resul-i Ekrem, "mübarek bir ay" olarak nitelendirdiği ramazan ayı girdiğinde cennet kapı
larının açılıp cehennem kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığını (BuhM,
"Şavm", 5; Müslim, "Şıyam", ı , 2). inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını (Buhar!, "Şavm", 6;
Mü slim, "Müsafııln", 175) haber vermektedir. Nitekim rivayetler ramazan geldiğinde ResCılullah'ın manevi yaşantısında
farkedilecek derecede bir değişiklik meydana geldiğini, bu ayda Cebrail ile buluşup karşılıklı Kur'an okuduklarını, özellikle bu günlerde onun cömertliğinin doruk
noktasına ulaştığını (Buhar!, " Şavm", 7;
Müslim. "Feza'il", 50). ramazan ayının son
on günü girdiğinde onun geceleri ihya edip
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ev halkını uyandırdığını ve kendisini tamamen ibadete hasrederek eşleriyle iliş
kisini kestiğini (BuhM, "Leyletü'l-J5adr" ,
5; M üsl im, "İ'ti.kaf", 7. 8) bildirmektedir.
Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet,
ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşıla
nan ramazanın başlıca özellikleri şu şekil
de sıralanabilir: L Kur'an-ı Kerim bu ayda
indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (e l-Kadr 97/3; Nesa!, "Şıyam ", 5) Kadir gecesi de bu ayın içindedir. Bir ayette
Kur'an'ın ramazan ayında, bir başka ayette mübarek bir gecede, bir diğerinde Kadir gecesinde inmeye başladığı haber verilmektedir (el-Bakara 2/185; ed-Duhan 44/
1-3; el-Kadr 97/1) . Kadir gecesi ramazan
içinde mübarek bir gece olduğundan ayetler arasında bir çelişki yoktur. 2. İslam 'ın
beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur (el-Bakara 2/183- 185; Buhar!, "Şavm" ,
1; Müslim, "İman", 8). 3. Hz. Peygamber'in
inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek
mağfıret

kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışla
nacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kı
larak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği (Buhar!, "ŞalatüHeravU:ı", ı . 2; Müslim, " Müsafırln", 173- ı 78) teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir. 4. MalJ
bir ibadet olan fitrenin (fıtır sadakası) bu
ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir. Bu ayda yapılan diğer yardımların da öteki ayiara göre daha sevap
ve faziletli olduğuna dair hadisler vardır

Mescid-i Haram'da bir ram azan gecesi

(Buharl, "Ş av ın ", 7; Müslim, "Feza'il", 50 ;
Tirmi zi, "Zekat", 28). Bu sebeple, ramazanda ödenmesi gerekli olmamakla birlikte müslümanlar zekatlarını bu ayda ödemeyi adet haline getirmişlerdir. 5. Bu ayın
sonunda itikafa girmek sünnettir. Kaynaklar ResGl-i Ekrem'in ramazanın son on gününde itikafa girdiğini ve bu adetini vefatma kadar devam ettirdiğini, onun ardın
dan hanımlarının da itikafa girdiğini (BuMr!, " İ'ti.kaf' ', 1; Müslim, " İ'tikaf'', 5) haber vermektedir. 6. Bazı hadislerde bu ayda umre yapanın hac sevabı alacağı (BuhM, "CUrnre", 4; Müslim , "I:Iac", 221-2 22 ).
diğer ibadet ve arnellere de öteki ayiara
göre daha çok mükafat verileceği (Müsned, I, 224, 338-339; ll, 75, 131) bildirilmiş
tir. 7. Kur'an ayı denilen ramazan ayın
da çokça Kur'an okuyup tefekkür etmek
müstehap kabul edilmiştir. Hz. Peygamber'in Cebrail ile karşılıklı Kur'an okumasına dayanan mukabele uygulaması da bu
aya mahsus geleneklerdendir.
Ramazan ayının girmesi orucun vücCıb
sebebini oluşturduğundan bu ayın başlan
gıç ve bitişinin nasıl tesbit edileceği hususu fıkıh kitaplarında geniş biçimde incelenmiş, günümüz şartlarında bu konuda izlenebilecek yöntemlerin belirlenip
müslümanlar arasında birliğin sağlanma
sı amacıyla toplantılar düzenlenmiştir (bk.
HilAL). Her zaman sevinç ve coşkuyla karşılarran ramazan ayında çeşitli etkinlikler
gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde ve İslam dünyasında ramazana has
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birçok dini ve sosyal içerikli gelenek oluş
muştur. Camilerde kandillerin yakılması,
minareler arasına mahya kurulması, iftar
davetleri, ihtiyaç sahiplerine yardımların
arttırılması sokaklarda davul çalınıp maniler söylenerek sahur vaktinin halka duyurulması, ramazan gecelerinde oyun ve
eğlencelerin tertiplenmesi, ramazana has
yiyeceklerin hazırlanması gibi uygulamalar
farklı şekillerde de olsa varlığını sürdürmektedir.
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mektup türlerinde zengin bir edebi birikim bulunmaktadır.
Edebi eseriere ramazanla ilgili olarakyanbulunan uygulamaları hilalin görüldüğünü ve ramazanın başladığını ilan için
atılan toplar. yakılan mahyalar ve uçurulan kandiller, ramazanda dolup taşan camiler, vaazlar, türbe ve kabir ziyaretleri,
cami ve evlerde okunan mukabeleler, selatin camileri avlularında açılan ramazan
sergileri, çarşı ve pazarlar, iftar ziyafetleri, sahur yemekleri, ramazanın etkilernesiyle öne çıkan Bektaşller, tiryakiler, ramazan mollaları, ramazan manileri, hırka-i
şerif ziyareti, Kadir alayları, Kadir gecesi
ve bayram kutlamaları olarak kaydetmek
mümkündür.
sımış

Ramazana ait edebi örnekler bazan müstakil eserlerde, bazan da farklı konularda
yazılmış kitaplarda ayrı başlıklar altında
yer almıştır. Ramazan ve oruçla beraber
teravih, mukabele, Kadir gecesi ve faziletleri, bayram, fıtır sadakası gibi konular
dinl-tasawufı mesnevilerle din, ahlak ve
adab gibi konularda bilgi veren eserlerde
ve manzum ilmihal kitaplarında ele alın
mıştır. XV. yüzyılın ilk çeyreğinde yazılmış
manzum bir ilmihal olan Devletoğlu Yusuf'un Vikayenilme'si, Hatiboğlu Mehmed'in Bahrü'l-hakaik adlı mesnevisinin
ikinci bölümü, İbrahim Tennuri'nin Gülzô.r-ı Ma'nevi'sinin 100 beyitlik "Beyan-i
Savm-ı Ma'nevl" bölümüyle Nahlfı'nin Fazilet-i Savm adıyla neşredilen mesnevisi
bu tür eserler hakkında fikir veren örneklerdendir.
İftar ve sahur sofralarından ziyaret edilecek camilere ve çeşitli ramazan adetlerine kadar geniş bir alanı içine alan ramazan destan ve manileri ramazan edebiyatma ayrı bir renk katmıştır. Eyüplü
Mustafa Şükrü'nün Ramazan ve Bayram
Davıilcusu (İstanbuİ 1338 r/1340), Mehmed Halid Bayrı'nın Bekçi ve Ramazan

Manileri (İstanbul 1959), Amil Çelebioğ
lu'nun Ramazanname'si (istanbul 1973),
M. Sabri Koz'un Bekçi Baba: Ramazan
Fasılları (İstanbul 1998) adlı derlernesi bu
gibi destan ve manileri ihtiva etmektedir.

Dini Türk musikisinde önemli bir yer tutan ramazan ilahileri de güfteleri itibariyle
bu edebiyatın türleri arasında yer alır (bk.
RAMAZAN iLAHiSi) Adında latife, letaif,
fıkra gibi kelimelerin bulunduğu kitaplarda ramazanla ilgili fıkralar yer almaktadır. Bunların birçoğu ramazan fıkraları
genel başlığı altında bir araya toplanarak
yayımlanmıştır. Mehmed Hilmi b. Osman ' ın
Ramazan Geceleri Eğlenceleri (İstan
bul 1326) ve Gülünçlü Letô.if-i Ramazan'ı (İstanbul 1327). Pikret Madaralı'nın
Top Patladı Oruç Bozuldu adlı eseri (İs
tanbul 1948). Selahattin Güngör'ün Ramazan Fıkralan ile (istanbul 1954) Mahmut Bayraktaroğlu'nun Ramazan Fıkra
lan (İstanbul 1966) bunlar arasında sayı
labilir. Bu tür eserlerde Bektaşi. Nasreddin Hoca, ineili Çavuş, Bekri Mustafa, tiryaki, ramazan maliası (ramazan ayında cerre ç ıkan medrese talebesi) gibi tipiere izafetle anlatılan fıkraların yanı sıra daha genel anlamda kişi ve olaylara bağlı olarak
anlatılan fıkralar da vardır.
Tezkere, risale, tebrik ve davetiyeler de
ramazandan bahseden edebi eserler arasında zikredilmelidir. Namık Kemal'in Tasvir-i Efkô.r'da neşrettiği 1283 (1867) rarnazanına ait müşahedelerini aktaran Ramazan Mektubu türün en tanınmış örneğidir. Nurefşan Çağlaroğlu'nun derlediği, çocukların ramazana ait duygularını
aktaran Ramazan Mektupları (İstanbul
2004) türü n yeni bir boyutunu oluştur
maktadır.

Hatırat türü eserlerde ramazanla ilgili
zengin malzeme bulunmaktadır. Çaylak
Tevfik'in İstanbul'da Bir Sene (12991300), Semih Mümtaz S.'nin Tarihimiz-
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Ramazanla birlikte
sosyal hayatta görülen haniketiilik ve değişmeler kültür, edebiyat ve sanat. dünyasına yansımış ve bir ramaian folkloru ortaya çıkfnıştır. Ramazan, divan edebiyatın
da · rarrıazaniyye ve bayramiyyı:;! gibi şiir
türleri.yanında kaside ve gazellerden beyit ve tnüfredlere kadar değişik formlarda estetik yönleriyle yer bulmuştur. Dinltasawufı Türk edebiyatinqa ise ramazanın yansımaları daha çok didaktik. örneklerle ortaya konmuştur. Batı tesiri altinda gelişen yeni Türk edebiyatında da ra- ·
mazana dair şiir, fıkra, hatıra, deneme,

Medine'de
ramazan topu
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