
un (Xerxes [m.ö. 486-465[) yahudi asıllı 

karısı Hadassah (Ester) vasıtasıyla ha
berdar olarak kurtulmalarının hatırasını 
yaşatır; kurban kesilerek sevinç tezahür
leri içinde kutlanır. Hanukkah (ışıklar bay
ramı). Selevkoslu Kralı IV. Antiokhos'un 
ibadete kapatıp kirlettiği Mescid-i Ak
sa'nın Judas Maccabaeus tarafından kur
tarı lıp tekrar ibadete açılmasını (m.ö. 
164) canlandırır: büyük şenliklerle kut
lanır. 

Yahudilerin bunlardan başka, bir ta
nesi hiçbir iş yapmadan geçirdikleri Sab
bath "yedinci gün" (yevmü's-seb', cumar
tesi ; hıristiyanlarda pazar) olmak üzere 
başka bayramları da bulunmaktadır. Ya
hudi bayramlarının genel karakteri, ta
rihte yaşanmış önemli olayların her yıl 
canlandırılması. hatıralarla kin ve inti
kam duygularının daima canlı tutulma
sına çalışılmasıdır. 

Hıristiyan Bayramları. Muhtelif kilise
lere, özellikle Katalik ve Ortodokslar'a 
göre bazılarının tarihleriyle çeşitli özel
likleri değişen hıristiyan bayramlarının 

başlıcaları şunlardır: Noel bayramı. Ara
lık ayı sonunda kutlanan Hz. Ysa'nın do
ğum yıl dönümüdür. Bu bayramın sem
bolü olan çam ağacının menşei, Baltık 
kıyılarında yaşamış putperest Tötonlar'ın 
25 Aralık gece yarısı ormandan kestik
leri bir çam ağacını eve götürüp tapın
maları geleneğidir. Paskalya yortusu. Ni
san'ın 1 S'inden sonraki pazar günü kut
lanmaya başlar ve bir hafta sürer. Hı

r istiyan inancına göre Hz. Ysa'nın ölü
münden üç gün sonra dirilmesinin ha
tırasıdır. Trlmsfigürasyon (tecelll). Paskal
ya'dan 100 gün sonra, Hz. Ysa'nın Ta bor 
dağında üç havarisinin gözüne beyazlar 
içinde görünerek ruhaniyete intikal edi
şinin kutlanmasıdır. Meryem Ana günü. 
Ağustos ayının ortalarına gelen pazar 
günü kutlanır: Hz. Meryem'in iffeti dile 
getirilir. özellilde kadın ve kızlara telkin
lerde bOiunulur. Haç yortusu. Eylül'ün 
14'ünde yapılır: SasanTier'in 614 yılında 
Kudüs'ü istilaları sırasında, Hz. Ysa'ya ait 
olduğu kabul edilen mezarın üzerinde
ki türbeden (Merkad -i Tsa. Saint-Sepulcre) 
iran·a götürdükleri kutsal haçı, karşı
sında mağlüp oldukları Bizans impara-

. toru Herakleios'a geri vermeleri ve ha
çın 14 Eylül 629'da eski yerine konul-
ması ile ilgili kutlamalardır. · 

Hıristiyan bayramları da yahudile'rinki 
gibi müslüman bayramlarından farklı 

olarak birinci planda Allah'a yaklaşına
yı ve mağfiret dilemeyi hedef almayan, 
daha çok yaşanmış hatıraları canlandır
maya yönelik kutlamalardır ve putpe-

restlik dönemlerinin birçok izlerini taşı
maktadır. 

Eski Türkler'de Bayram. Osman Turan, 
Kaşgarlı Mahmud'un bayram kelimesini 
açıklarken. "islam'dan önce Türkler'in fd 
günü yok idi" demesini haklı olarak, "is
lami bayramları yoktu" şeklinde anla
makta ve elde yeterince yazılı belge bu
lunmamasına rağmen Türkler'in islami
yet öncesinde birçok bayramlarının mev
cut olduğunu söyleyerek bunlara dair çe
şitli bilgiler vermektedir (İA, II, 421 -422) 
Bu bilgiler arasında, Hunlar'ın devlet bü
yüklerinin her yılın başında hükümdarıo 
karargahında toplanarak yer ve gök tan
niarına kurban kestikleri, beşinci ayda 
da Ötüken'e yakın bir yerde yine kur
ban kesildiği ve büyük törenler tertip 
edildiği yer almaktadır. Her bakımdan 
Hunlar'ın devamı sayılabilecek olan Gök
türkler'de de halkın beşinci ayın ilk ya
rısında Gök Tanrı'ya ve yerin ruhlarına 
kurban keserek büyük bir bayram yap
tıkları bilinmektedir. Ayrıca Çin kaynak
larından, Göktürk asilzadelerinin Ötü
ken ·de atalarının çıktığına inandıkları 

mağaraya giderek takdis merasimi yap
tıkları öğrenilmektedir. Dede Korkut 
Kitabı'nda anlatılan Bayındır Han'ın yıl

lık tayları da birer özel bayram olarak 
kabul edilebilir (geniş bilgi için bk. a y ) 
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C) İslami dönem. 1. Dini Hükümler. is
lam dininde ramazan ve kurban olmak 
üzere iki bayram vardır. Arapça'da idü'l
fıtr ve idü'l-adha şeklinde adlandırılan 
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her iki bayram da hicretin 2. yılından iti
baren kutlanmaya başlanmıştır. Esasen 
ramazan orucu ilk defa bu yıl farz kılın
mış, bu ayı oruçla geçiren mürninler son
raki ayın (şewal) ilk üç gününü bayram 
olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bay
rama ramazan bayramı veya bayramdan 
önce fitre (fıtır sadakası) verildiği için fıtır 
bayramı denilmiştir. Türkiye'de bazı çev
relerde muhtemelen bayramda şeker, lo
kum ve tatlı ikramı şeklinde öteden be
ri var olan gelenekten dolayı buna şe
ker bayramı da denilmektedir. Ancak 
Hz. Peygamber'in uygun olmayan bazı 
isimleri değiştirmesi ve özellikle dini te
rim ve kavramların muhafazası konu
sunda hassasiyet göstermesi, bu şekil
de bir adlandırmanın doğru olmayaca
ğını göstermektedir. Hicrf takvimin son 
ayı olan zilhiccenin onunda başlayan ve 
dört gün devam eden kurban bayramı 
ise bu günlerde kurban kesildiği için bu 
adla anılmıştır. Hac ibadeti hicretin 9. 
yılında farz kılınınakla birlikte kurban 
kesilmesi ve kurban bayramı namazı, 

oruç ibadeti ve ramazan bayramı gibi 
hicretin 2. yılında teşri' kılınmıştır. Ra
mazan bayramında mürninler bir önceki 
ayı ibadetle geçirmenin ve Allah'ın rah
metine nail olma ümidinin sevincini ta
şırlar. Kurban bayramı ise Hz. ibrahim'in 
oğlu ismail'i kurban etmek istemesi ve 
isınail'in de buna razı olması, nihayet 
Allah 'a karşı gösterilen büyük sadaka
tin karşılığı olarak hayvan kurban edil
mesinin hatırasını taşımakta ve mürnin
ler bu günlerde kurban kesrnek sure
tiyle bu iki peygamberin Allah'a karşı 

verdikleri başarılı imtihanın sevincini ya
şamaktadırlar. Özellikle hacca gidenler 
ifa ettikleri hac ibadeti sırasında bu ha
tıraları diğerleriyle de takviye ederek 
kurban bayramının sevincini daha büyük 
bir heyecanla tadarlar. Ayrıca bu iki bay
ramın, islam toplumunun eski dönem
lerin izlerinden arınması ve müstakil bir 
kimliğe bürünmesinde de rol oynadığını 
söylemek gerekir. Nitekim Medine'ye 
hicret ettikten sonra, bura sakinlerinin 
iran'dan alınma Nevruz ve Mihrican bay
ramlarını kutladıklarını gören Hz. Pey
gamber. "Allah sizin için o iki günü da
ha hayırlı iki günle, kurban ve ramazan 
bayramlarıyla değiştirmiştir" (Müsned, 

lll. 103. 235, 250 ; Ebu Davüd. "Şahit", 245 ; 
NesaT. "Şalatü'l- 'ideyn", ll mealindeki 
hadisiyle iran menşeli bu iki bayramın 
kutlanmasını yasaklamıştır. 

"Bu günümüzde yapacağımız ilk şey 
namaz kılmaktır " (Buhari, "'İdeyn", 3; 
Müslim, "Eçlal_ıi", 7) mealindeki hadise 
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dayanarak ramazan ve kurban bayram
larının bayram namazının kılınmasıyla 

başladığını söylemek mümkündür. Bu
nunla birlikte kurban bayramına ait are
fe gününün ayrı bir fazileti vardır: çün
kü haccın en önemli rüknünü oluşturan 
vakfe bu günde yapılmaktadır. Bir ha
diste de bayram gecelerini ihya etme
nin ayrı bir fazileti olduğu ifade edilmiş
tir (İbn Mace, "Sıyam", 68) Kurban bay
ramında namazdan sonra ayrıca şartla
rına sahip olan kimseler tarafından kur
ban kesilir. Müslümanlar bu günlerde 
birbirlerini ziyaret eder, bayramlaşır, 

yer, içer ve meşrü bir şekilde eğlenerek 
günlerini neşe ile geçirmeye çalışırlar. 

Hz. Peygamber, "Arefe günü, kurban 
günü ve teşrik* günleri biz müslüman
ların bayramıdır. Bu günler yeme içme 
günleridir" (Ebü Davüd, "Şavm", 50; Tir
mizi, "Şavm", 59 ; Nesal, "Menasik", 195) 
buyurmuştur. Bu sebeple ramazan bay
ramının ilk günü, kurban bayramında da 
dört gün oruç tutmak Haneffler'e göre 
tahrimen mekruh, Şafif ve Hanbelfler'e 
göre haram kabul edilmiştir. Bu konu
da Şafif ve Hanbelfler'in görüşünü pay
laşan Malikller ise kurban bayramının 
dördüncü gününde oruç tutmayı haram 
değil rnekruh saymışlardır. Tebrik şekli 
olarak da ashabın birbiriyle karşılaştık
larında, "Allah bizden de sizden de ka
bul etsin" ( rL_ı L:. .Jı \J::<;) dedikleri ri
vayet edilir (İbn Hacer, V, 119). 

Bayramiara önceden hazırlanılması, 

bu günlerde temiz ve güzel elbiselerin 
giyilmesi, gusledilmesi, dişierin fırçalan
ması, güzel kokular sürülmesi, güler yüz
lü olunması, namazdan önce ramazan 
bayramında hurma vb. tatlı bir şey ye
nilmesi, kurban bayramında ise ilk ola
rak kurban etinden yenilmesi, namaza 
mümkünse yürüyerek gidilmesi ve dö
nüşte başka bir yolun kullanılması, çok
ça sadaka dağıtılması, fitrenin namaz
dan önce verilmesi, namaza giderken 
tekbir getirilmesi menduptur. Kurban 
bayramında farz namazlardan sonra teş
rik tekbiri getirilmesi Hanefiler'e göre 
vacip, Hanbeli ve Şafifler'e göre sünnet. 
Malikiler'e göre ise menduptur. Hanefi 
ve Hanbelfler'e göre arefe günü sabah 
namazından bayramın dördüncü günü 
ikindi narnazına kadar yirmi üç vakit, 
Malikiler'e göre ise bayramın birinci gü
nü öğle namazından dördüncü günü sa
bah narnazına kadar on beş vakit tek
bir getirilir. Şafiıler'de bu iki görüş de 
bulunmakla birlikte uygulamada paha 
çok ilk görüş benimsenmiştir. 
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Bayram günlerinde İslami ölçüler için
de eğlenilmesi ve bazı oyunların aynan
ması caizdir. Bir bayram günü Aişe ile 
birlikte bulunan Hz. Peygamber'in ya
nında Buas Harbi'ne ait ezgiler söyleyen 
iki kız çocuğuna müdahale etmek iste
yen Hz. Ebü Bekir'e Resülullah'ın, "Her 
milletin bayramı vardır, bu da bizim bay
ramımız" dediği (Buharl, "'İdeyn", 3; Müs
lim, "Salatü'l- 'ideyn", 16), yine bayram 
günleri mescidde mızrak kalkan oyunu 
oynayanları seyretmek isteyen Hz. Aişe'
ye yardımcı olarak onunla beraber sey
rettiği (Buharl, "'İdeyn", 2; Müslim, "Şa
latü'l- 'ideyn", 17) bilinmektedir. 

Bu iki bayramın dışında cuma günü
nün de müslümanlar için haftalık bir 
bayram olduğunu belirtmek gerekir. Bir 
hadiste cuma günü için "Şüphesiz bu, 
Allah'ın müslümanlara tahsis ettiği bir 
bayram günüdür. Cumaya gelecek kim
se yıkanmalı, varsa güzel koku sürün
melidir ; ayrıca misvak kullanınanızı da 
tavsiye ederim" (İbn Mace, "İJi:ametü'ş

şalat", 83) denilmiştir. 

Hz. Peygamber döneminde kutlanan 
bayramlar bunlardan ibaret olmakla bir
likte sonraları İslam dünyasında bazı 
önemli gün ve gecelerin de bayram gibi 
kutlandığı görülmektedir. Ancak alimie
r in çoğu bu vakitlerle ilgili olarak İslam 
toplumlarında zamanla gelenekleşen ba
zı kutlama biçimlerine, dini dayanağı bu
lunmayan bi d· at türünden davranışlar 
oldukları gerekçesiyle karşı çıkmışlardır. 

Hz. Peygamber'in Medineliler'in eski 
bayramlarını kaldırıp onların yerine ra
mazan ve kurban bayramlarını ikame 
ettiğine dair yukarıda zikredilen hadi
sini dikkate alan alimler gayri müslim
lerin dini mahiyetteki bayramlarına ka
tılmayı caiz görmemişlerdir. İbn Teymiy
ye İ~tiid'ü 'ş-şm'lti'l-müstakim adlı ese
rinde bu konuyu genişçe ele almıştır (bk. 
GAYRİ MÜSLİM). 

Bayram Namazı. Güneşin doğması ve 
bir miktar yükselip kerahet vaktinin çık
masından sonra cemaatle kılınan bay
ram namazı zeval vaktinin girmesine ka
dar eda edilebilir . Mazeretleri sebebiyle 
ilk gün bayram namazını kılamayanlar 
ramazan bayramında ikinci gün, kurban 
bayramında ikinci ve üçüncü gün de kı
labilirler. 

Cuma namazı kılması farz olan kişile
rin bayram namazı kılmaları Hanbelf
ler'e göre farz-ı kifaye, Hanefiler'e göre 
vacip, Malikfler'e göre de sünnet-i mü
ekkededir. Şafifler'e göre ise üzerine beş 

vakit namaz farz olan her kadın ve er
keğin bayram namazı kılması sünnettir. 
Haneff, Maliki ve Hanbeli mezheplerine 
göre bayram namazının cemaatle kılın
ması şart, Şafifler'e göre ise sünnettir. 
Bu görüş ayrılığı Kevser süresinin ikinci 
ayetinin delaleti ve konuyla ilgili hadis
lerin farklı yorumlanmasından kaynak
lanmaktadır. Ezan okunmadan ve ka
met getirilmeden kılınan bayram nama
z ı cuma namazı gibi iki rek'attır. Fakat 
diğer namazlardan daha fazla tekbirleri 
vardır. Bu tekbirierin yeri ve sayısı mez
heplere göre değişmektedir. Haneffler'e 
göre ilk rek'atta "Sübhaneke"den son
ra, ikinci rek'atta ise rüküa varmadan 
önce üçer defa namaza başlarken oldu
ğu gibi eller kaldırılarak tekbir alınır. 

Bunlara zevaid tekbirleri denir ve vacip
tir. Şafiiler'de birinci rek'atta "iftitah" 
duasından sonra yedi ve ikinci rek'ata 
kalkınca beş defa, Malikfler' de iftitah 
tekbirinden sonra altı, ikinci rek'ata kal
kınca beş defa tekbir alınması sünnet
tir. Hanbelfler iftitah duasından sonra 
altı ve ikinci rek'ata kalkınca da beş de
fa tekbir alırlar. Namaz bitince hatip 
hutbe okur. Bayram hutbesi sünnettir. 

Hz. Peygamber'in bayram namazını 

mescidde değil dışarda musaila *da kıl
dığı bilinmektedir. Bu sebeple Hanefi 
ve Hanbelfler'e göre bayram namazını 
musaila da kılmak sünnet. Malikıler' e 
göre menduptur. Hanbelfler ve Maliki
ler Mescid-i Haram'ı bu hükümden is
tisna ederler. Resülullah zamanında ka
dınlar da genç olsun yaşlı olsun bayra
ma iştirak eder, hayız hali dolayısıyla 

namaz kılamayanlar da tekbirlerde ce
maate katıliriardı (bk Buhari, "'İdeyn", 
15. 16. 18, 19; Müslim, "Şalatü'l- 'ideyn", 
I- 3, 9- I 2 ; İbn Ma ce. "İli:iimetü' ş- şalat", 
155, 165; Ebu Davud, "Salat", 247; Tirmi
zi, "Şalat" , 388; Nesal, "Şalatü'l- 'ideyn", 
3. 4). Bu sebeple Hanbelfler kadınların 
parfüm kullanmadan, kılık kıyafette aşı
rılığa kaçmadan ve erkeklerin arasına 
karışmadan bayram narnazına iştirakle

rinde bir sakınca görmezler. Hatta bu
nun müstehap olduğunu söyleyenler de 
vardır. Hanefiler, Malikiler ve Şafifler ise 
fitneye sebep olabileceği endişesiyle yaş

lı kadınların dışındakilerin bayram na
mazına gitmelerini rnekruh kabul etmiş
lerdir. Onları bu görüşe sevkeden arni
lin sosyal hayattaki değişiklikler oldu
ğu şüphesizdir. Nitekim Hz. Aişe'nin şu 
sözleri bu tür değişikliklere temas et
mektedir: "Resülullah kadınların kendi
sinden sonra takındıkları tavırları gör-



seydi İsrailoğulları'nda olduğu gibi o da 
kadınların camiye gitmelerine engel olur
du" (Buhilr"i, "E~an", 163; Müslim, "Salat", 
144). Günümüz müslüman toplumlarının 
çoğunda kadının sosyal hayatta aldığı 

rol göz önünde bulundurulduğu takdir
de onların teravih ve bayram namazları 
gibi cemaatle ifa edilen ibadetlere, is
lam adabına uymak şartıyla katılmala
rında bir sakınca görmemek gerekir. 

Hz. Peygamber musallaya giderken ve 
evine dönerken farklı yollardan geçme
yi tercih ederdi. Ramazan bayramında 
namazdan önce hurma yer, kurban bay
ramında ise kestiği kurban etinden yi
yinceye kadar ağzına bir şey koymazdı. 
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Jı!liliıl lERAHİM BAYRAKTAR 

2. Bayram Kutlamaları . Araplar genel 
olarak bayramlarda en güzel elbiseleri
ni giyer, at veya deve yarışı tertipler ve 
umumiyetle köle yahut cariyelerin çal
dığı bendir (zilli iri def) eşliğinde dans 
ederlerdi. Çocuklar ise bir kısmı halen 
oynanmakta olan kovalamaca, çizgi. ce
viz. aşık ve cülahik (misket) gibi oyunlar 
oynamak suretiyle eğlenirlerdi. İslami
yet meysir (kumar) ve kadın erkek karı
şık eğlenme gibi Cahiliye adetlerini ya
saklamasına karşılık meşrQ olan bay
ram şenliklerine izin vermiştir . Bayram 
boyunca kılıç ve diğer silahların taşın
masını yasaklayan hadisler (bk. BuharT, 

"'İdeyn", 9; İbn Mace. "İkiime ", 168) her
halde bayramın huzurunu bozabilecek 
olayların çıkmasına fırsat vermeme ama
cını taşıyordu. 

Dini ve sosyal olmak üzere iki yönü 
bulunan ramazan ve kurban bayramı 
kutlamaları Asr-ı saadet'te musaila adı 
verilen geniş bir alanda. kadınların ve 
genç kızların da (bk. Tirmizi, "Cum'a", 36) 

katıldıkları bayram namazı ile başlardı. 
Hz. Peygamber'in, bayramların kalaba
lıkla ve büyük bir coşku içinde kutlan
masını arzu ettiği (b k. Müsned, V, 84, 85; 

Vl , 33, 55 , 72, 91. ı 13. 134, 143. 204, 209, 
235, 409 ; DarimT. "Salat", 223 ; Bu h ari. "Ha
yız", 7. 23. "'tcteyn", 12. 15. 20. 2ı . "Şalat", 
2, "Hac", 8ı; Müslim, " Şalatü'l- 'ideyn", 
ı ı. ı 2, 22), hatta bu arada silahlarla ya
pılan folklorik gösterilere dahi izin ver
diği ve Mescid-i Nebevl'nin toprak ze
mini üzerinde bir grup Habeş'in oynadı
ğı mızrak-kalkan oyunlarını eşi Hz. Aişe 
ile birlikte seyredip Hz. Ömer'in müda
halesini de doğru bulmadığı bilinmek
tedir (bk. Buhari, "'İdeyn", 2; Müslim, "Sa
latü'l- 'ideyn", 22 ; N esaT. "Şalatü'l - 'ideyn", 
34, 35). Ayrıca kendisi seyretmemekle 
birlikte Hz. Aişe'nin yanında cariyelerin 
def çalıp oynarnalarına da izin vermiştir 
(bk BuharT. "'İdeyn", 3; Müslim. "Şalatü 'l
'ideyn", 16-20) 

Hz. Peygamber'in ramazan bayramla
rında musallaya çıkmadan önce hurma 
yeme adeti bir sünnet telakki edilmiş 
ve bu telakki bayramda tatlı ikramı ge
leneğini doğurmuştur. Daha tabiin dö
neminde İbn Sirin gibi un, tereyağı ve 
bal veya hurma ezmesinden yapılan ba
zı tatlıları ikram etmeyi adet haline ge
tirenler vardı. Bağdat'ta 380 (990-91) 
yılında yapılan bir bayram kutlamasın
da uzunluğu yaklaşık 1 SO metreye va
ran sofralarda tatlıların sunulduğu riva
yet edilmektedir (Makrizi, I, 387; Mez, ll, 
249) 

Kaynaklarda nasıl bayramlaştıklarına 

dair fazla bilgiye rastlanmayan ilk müslü
manların, muhtemelen Hz. Peygamber'in 
bir kurban bayramı günü kurban keser
ken, "Allahım, Muhammed'den, Muham
med ailesinden ve Muhammed ümme
tinden kabul et!" demesinden (Müslim, 
"Eçlal:_ıi", 19) mülhem olarak, "Allah biz
den de sizden de kabul etsin" duasıyla 
( rf-o.J l:. ...iı!J:z ) tebrikleştikleri rivayet 
edilmektedir (Süyüti, el-Havf fi'l-{etava, 
I, ıo9). Bu tebrikleşme biçiminin Ömer 
b. Abdülaziz döneminde de devam etti
ği anlaşılmaktadır. İbn Asakir'in İbrahim 
b. EbO Ayle'den rivayetine göre ravi bir 
bayram günü Ömer b. AbdülazTz'in hu-

BAYRAM 

zuruna girer ve halifenin bayramının bu 
kelimelerle kutlandığını görür (Ami!T, s. 
23). Sonraki yüzyıllarda hükümdarların 
güç, kuwet, sağlık ve saltanatlarının de
vamını, ömürlerinin uzun olmasını vb. 
dileyen dualarla bayramları kutlanırdı 

(Kalkaşendi. IX, 48-55 ; ayrıca bk. ALKIŞ). 

Abbasiler, Cahiliye döneminden beri 
İran kültürünün etkisinde kalmış birçok 
bölgede geleneği devam eden Nevruz 
ve Mihrican bayramlarını da kutlamak
la birlikte asıl iki islami bayrama önem 
vermişler ve bunları büyük törenlerle 
kutlamışlardı r. Halifeler namazda halka 
imamlık eder, bayramın faziletleriyle ve 
müslümanların İslami hayatın muhafa
zası konusunda yapmaları gereken hu
suslarla ilgili hutbe okurlardı. Bağdat, 
Kudüs ve Şam gibi büyük şehirlerde ra
mazan ve kurban bayramları son dere
ce parlak merasimlerle kutlanır, özel
likle X. yüzyılın ikinci yarısına kadar is
lam'ın gücünü Bizans'a karşı sergilemek
te önemli yeri olan Tarsus gibi Avasım * 
şehirlerinde törenierin muhteşem geç
mesine özen gösterilirdi. Halkının çoğu
nu çeşitli yerlerden gelen gönüllülerin 
oluşturduğu Avasım şehirlerinde bay
ramların İslam'ın güzelliklerini ve gücü
nü gösterir biçimde daha canlı ve hare
ketli geçmesine. bizzat cihada çıkama

yanlar tarafından gazilere gönderilen 
bağışların da büyük katkısı oluyordu. 
Bayram geceleri çeşitli şehirlerde fener 
alayları tertiplenir. her taraftan tekbir 
ve tehlil sesleri yükselirdi. Nehirler süs
lenmiş kayıklarla dolar, kıyııa·rda kan
diller yakılır, hilafet sarayı ışıklarla do
natılırdı. Halkın çoğunluğu siyah rengi 
alarnet olarak seçen Abbasi halifelerine 
benzemek için siyah bayramlıklar giyer
di. Bazıları da başlarına siyaha boyan
mış kağıttan veya kamıştan külahlar ge
çirir, üzerinde, "Allah onlara karşı sana 
kafidir; O işiten ve bilendir" (ei -Ba~ara 2/ 
ı 37) mealindeki ayetin yazılı olduğu cü b
bel er giyerlerdi. 

Fatımiler. halk arasında "büyük mev
sim" denilen ramazan bayramı kutla
rnalarına özel bir ihtimam göstermek
teydiler. Büyük küçük bütün devlet me
murlarına elbise dağıtıldığı için bu bay
ram "fdü'l -hulel " (elbise bayramı ) adıyla 
da anılırdı. Mısır'da resmi ihtifaller Mu
iz-Lidinillah'ın buraya gelmesiyle (362 / 

972) başladı. O yıl ilk defa Fatımi halife
si büyük bir merasimle sarayın doğusu
na düşen ve kumandan Cevher tarafın
dan bayram namazları için yaptırılmış 
olan musallaya merasimle gitti. Aziz-Bil
lah döneminde (976-996) merasim daha 
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