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Laila NABHAN : Das Fest des Fastenbrechens ('id al- fitr) in 
Aegypten. Untersuchungen zu theologischen Grundlagen und 
praktischer Gestaltung, Berlin 1991, 269 Sayfa, 

Söz konusu eser bir doktora çalışması olarak Klaus Schwarz 
Verlag'ın İslami Araştırmalar Serisi'nin 147. cildi olarak yayım
lanmıştır. Eserin adını Türkçeye şöyle çevirebiliriz : «Mısır'da Ra
mazan Bayramı. Teolojik esaslan ve pratikteki uygulaması _ üzeri
ne araştırmalar>>. 

Nabhan eserinin giriş bölümünde (s. 5-21) İslami bayramlar 
konusunu ele alıınş ve üç tür kaynaktan yararlanmıştır. Birincisi 
Kur-an ve hadisler, ·ikincisi fıkıh ve ~ai:ihi kaynaklardır. üç_üıicü 
olarak yararlandığı kaynaklar Avrupai ve Arap kökenli olması iti
bariyle ikiye aynlmaktadır. A vrupai kaynaklar seyahş.tnameleri 
ve oryental edebiyatı, arap kaynaklar ise modern tarihi çalışma
lan, teolojik çalışmalan, gazete makalelerini ve dergileri ihtiva 
etmektedir. 

Eserin I. bölümünde «Ramazan Bayramı ve menşei» (s. 22-55) 
başlığı altında «'id al-fitr>> kelimesi etimolojik yönden incelenmiş, 
batılı ve arap bilim adamlannın bu konudaki farklı değerlendir

. meleri ortaya konmuştur. Arap bilim adamlanna göre kelime 
Arapça kökenli, batılılara göre ise Arapça değildir. «Bayramın 

· .menşei ve İslami takvim içindeki durumu» (s. 27-43) aıt· başlığı 
altında bu bayramlarm İslam - öncesi de varolduğuna dair -görüşler 
özellikle vurgulanmıştır. Bu görüşün sahiplerinden Henninger, İs
lamdan önce bayramlarm mevsim ve hasat zamanına göre yapıl
dığını ve üç önemli· l;ıayram bulunduğunu; ilkbahar, yaz ye sonba
har bayramla~ _olarak kutlş.nan bu bayramlarda kurbanlan,n da 
kesilebildiğini söylemektedir. İslami kaynaklardan h~disleı;d~ _ise 
iki bayramdan baP.sedilmektedir. Hadise göre Allah cahiliye dö
neminden iki bayramı, iki daha iyi ve güzel bayramla değiştirmi.ş
tir. Bunlar Ramazan ve Kurban Bayramıdır. Bu bayramlar her 
yıl karneri ay hesabı ile periodik olarak tekrarlanmaktadır. Saltut' 
un araştırmasına göre İslam dininde bayramlar iki kategoriye ay
rılmaktadır. İlk kategoride bütün müslümanlan bağlama yan,. yani 
inananın tasarrufuna bırakılmış bayramlardan _söz edilmeKtedir. 
İslam inancı içindeki hicret,. kadir gecesi, mirac gecesi, berat gecesi, 



461 

peygamberin doğumu gibi önemli olaylar vesilesiyle kişilerin kut
ladığı bayra~ar bu türdendir. İkinci kategoride ise bütün n:ıüslü
manları bağlayan Ramazan ve Kurban· Bayramı bulunmaktadl.r: · 
Bu b~yramlarda uyulması gereken, hiç bir surette terk edileme
yen, .eksiltilemeyen :ve çoğaltılamayan kurallar· vardır. Böylelikle, 
aynı anda bütün dünya müslümanlarınca kutlanmaktadır.· Rama
zan orucu İslam· ülkeleri için çok önemlidir. Her müslümanı ilgi
lendirdiği gibi, kamu hayatında da köklü değişikliklere sebep ol
maktadır. Değişik meslek gruplarındaki memur ve· görevlilerin Ça
lışma saatleri azaltılmakta, mesai geç başlayıp erken bitmekte, 
dolayısıyla alış - ver1§ merkezlerinin. mesai saatleri d~ buna ·göre 
ayarianmaktadır. ~mazaiı Bayramı bütün . müslümanl~rın hem 
dini, heri:ı de sosyal hayatiarına şekil ve~ektedir: . . 

Nabhan eserinin «Teolojik esaslar ve dini önemh> (s. 44-55) 
adlı alt.bölümün'de Ramazan ve Kurban Bayramını.İı sünnet oldu
ğunu belirtmiş, bu konuda İslami bayramlaniı kutlarunasina delil 
gösterilen iki" hadisi ravileri ile beraber zikretmiştir. İslami kaynak
lar içinde bayram ·mevzlİUııdaki yegane ~aynak iki hadistir.· İslam 
ilahiyatçıları bu· bayramları <<Allah'ın hediyesi» olarak kabul et
mekte; ve aslında «sUrınet» olan bayramların tarihi gelişimi içm-
de farza yakııilaştirılİna· ·gerekçeİerini anlatmaktı;clır. · · 

. . . ' . 
Ramazan ve Kurban bayramları İslam cemaatını .hem eski 

Arap inancından, _hem de Hıristiyan ve.musevi .amelinden ayırıyor
du. Dolayısıyla 1;ıu iki bayrama v~rilen özel önerı::ı dE!ğişi;k hadislerle 
.dile _getirilmiştir. ·Bu hadislerde fitre ve sadakanın . faziletleri an
latılıriış, bayram günü oruç tutma, müslümanların küskünlüğü ve 
silah taşıma haram kılınarak yasakfanmıştır. . 

. Nabhan «Ram~zan Bayramı ve unsurları)) (s. 56-182) adlı II. 
bölümünde )ıilalın göietlenmesi, fitre zekatı, tekbir, bayram na
mazı, huibe, kabir ziyaretleri; karşılıklı ziyaretler, tebrikleşmeier, 
ba}rraİn yemekleri, n:ı.üzik ·~e eğİenGe gibi konulan işlemiştjr. B~a
da İslamda ibadetlerin tamamının ay takvimine göre yapıldığı için 
hilalin önemi vurgulanmış ve bilalin tesbitindeki ihtilaflar ortaya 
konmuştur. İhtilaf modern teknik, astronomi ve matematik araç
larından ne oranda faydalanılması gerektiği hususunda çıkmakta
dır . . Muhalefet edenlerden bazıları' modern metodların falcılık ve 
kehanet yöntemlerine benzediğini iddia etmekte, diğer. bazılan ise 
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Allah'ın rfrya (gözetleme) emrini küçümsemek olarak algılamakta
dırlar. Gözetierne metoduna göre iki reşit hür ve müslüman erkek 
veya bir erkek iki kadın hilali gördüklerine şahitlik eder. Bulutlu 
havalarda daha fazla şahit gereklidir. Hilal görülmediği takdirde 
oruç otuz güne tamamlanır .. İslam ülkelerinden Mısır, gözetierne 
yöntemini uygulamakla beraber, havaların bulutlu olduğu zaman 
modern teknikten de faydalanmaktadır. Tunus'da ise 1960'da bir 
kararnameyle gözetierne yöntemi kaldıhlarak modern yönte~e ge
çilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde kuruluşundan bu yana modern 
m~tod uygul~nmakt~dır. 

. Hilal "mefhtunuriun İslam ülkelerinde çok büyük önemi var
dır. Arap, Fars ve Türk Edebiyatı'nda ~ostluğun ve güzelliğin sem-
bolü olarak kullanılmıştır. · 

Nabhan zekatı İsla.mın şartlarından biri diye tanımladıktan 
sonra, Kur'anda zekatla eşanlamlı kullanılan infak, ihsan ve sada
ka terimlerini izah etmiştir. Mal varlığından belli bir oranda 
fakirlere, . ihtiyaç sahiplerine, zekat toplayanlara, islama girmiş 
olanlara, kölelere, borçlulara, cihad edenlere ve de yolculara veril
mektedir. Fitre zekatının zekattan farkı sünnet olmasıdır. Fitre 
zekatı verilmesinin, Allalı katında orucun faziletini yükselteceği
ne ve kabulünü kolaylaştıracağına inanılır. Müslümanlar bayram 
dolayısıyla ölülerin ve ölümün hatırlanınası için kabir ziyaretleri 

, yapmaktadır. Diğer İslam ülkelerine karşın Mısır'da kabir ziyareti 
kadınlar .arasında yaygındır. Nahban bunun temelinde İslamdan 
önce, hatta Hıristiyanlıktan önceki adetlerin yattığını söylemek
tedir. 

Yazar eserinin bir bölümünde Ramazan bayramının Mısır'da 
basın ve yayın-organlarına · (s. 163-181) aksediş şeklini incelemiş
tir. Mısır basın ve yayınında ramazan özel progra:mları hazırlan
makta, gazeteler ilave sayfalarla dini ko~ulara yönelmektedir. Ga
zetelerde ön plana geçen konuları Nabhan şöyle sınıflandırmıştır : 

ı - Dini bilgiler; 
a) Peygamber ve bayram, 
b) ·Hilalin gözetıenmesi, sadaka, namaz vs. 

2 ----:- Politik ve sosyo-politik türdeki bilgiler; .. 
a) Mısır tarihinde bayram, 

/ 
1 :;/ 



b) Tüketim davranişlan ve modern ça,.ğqa zaman geçir
me şekilleri. 

3 - Ümmeteilik fikri; Banş ve İslam kardeşliği. . . . 

Mısır'da Media halkı aydınlatmak ve mevcut sosyo-politik is
tikran yükseltmek, ya da en azından muhafaza etmek için Rama
zan Bayramını araç olarak kullamİıaktadır. Benzer çalışmalar Türk 
basın ve yayınında da görülmektedir. 

Nabhan'ın çalışması, sonuç olarak (s. 182-189) bayramlar ko
nusunda İsl.ani teolojisinin koyduğu esaslarm bir İslam ülkesi olan 
Mısır'ın başşehri Kahire'de pratik hayatta aynen uygulandığını or
taya koymuştur. Hatta neredeyse Hazret-i Peygamber döneminde
ki bayram kutlamalarının bütün özellikleri bugün dahi devam 
etmektedir. 

. . 
Türkiye'de uygulanan Ramazan bayramlannda da teolojik açı-

dan hiç bir fark bulunmamaktadır. Farklılıklar milli kültürlere 
inhisar eden alanlarda gayet tabii olarak vardır. Bayram yemek
leri, musiki ve eğlence çeşitleri ifade ettiğl.ı:niz milli kültür özellik
leri sebebiyle farklılıklar göstermektedir. 

Kitabın ekler kısmında (s. 191-254) : · 

ı. İktibas edilen gazete ve dergi makaleleri, 
2. Çeviri ve kısmi çeviril!=!r, 
3. Fotoğrafların kaynaklan ve transklipsiyon sistemi, 
4. Resim suretleri yer almaktadır. 

Kısaltınalar ve Kaynakça (s. 255-263), iktihas edilen Kuran 
suretlerinin listesi (s. 264) ve İndekS (s. 265-269) kitabın sonunda 
bulunmaktadır. 

Laila Nabhan'ın Mainz Üniversitesi'ndeki bu çalışması Mı
sır'da Ramazan Bayramı'nın nasıl lmtlandığını, tarihçesi, hutbesi, 
pişirilen kek kalıplan örnekleri, tebrik kartlan ve bazı karikatür 
resimleri ile belgelemiştir. Günlük hayat akışı içinde farkına va
rılmadan yapılan bir kısım davranı.şlar insana tabii geldiğinden 
zamanla değişiklikleri de ancak eski nesiller bilir, anlar. Türkiye'
de özellikle büyük Şehirlerde bir kısım ailelerin bayramlan başka 
şehir veya tatil beldelerine gitmek için bir fırsat olarak değerleı:-
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dirmesi, bu arada da şehirlerin boşalıp, sokaklarııi tenhalaş
ması, aile büyüklerini ziyaretierin terk edilmesi buna bir örnek 
teşkil eder. 

Temelde dini bayramların kökeni aynı olmakla birlikte, Çeşitli 
ülkelerde kültür farklanndan .. doğan bazı ayrıntılar vardır. Bu 
bakımdan .diğer isla.m ülkeleri için, de ·bu tür çalışmalann yapıı.:. 
ması temenni olunur. ·· 

· . .. 
Yılmaz Koç 

Priska FURRER : .Das erzahlerische Werk der türkisehen 
Autorin Sevgi Sosyal (1963/ 1979). Klaus Schwarz Verlag. (İslam 

Araştırmaları Dizisi, No: 1.48~ Berlin 1992, 242 Sayfa. 

Yeni Türk Edebiyatı .Araştırnialarının henüz dikkatini yönelt
niediği kadui yazarİarıİnızdan Sevgi Sosyal (1936/İ976) Bem. Üni
versitesiilde J. C. · Bürgel da.iııŞmanıığında .Priska Jfurrer tarafın
dan gerçekleştirilen doktora · tezille ·hemen· bÜtÜn yönleriyle konu 
olmuştur. cci-fiçin Sosyal» sorusuna, yazann modern Tüik kadırn 
ldmliğini tanıması, bu kimliği bizzat kendisi d~ taşlll).ası, eserleri
nin konu bakımından zemgm ol.ıİıası, nihayet erken yaşta ölüİnün
den dolayı eserlerinin cctamaınlanrmş» olmasuiın bütün olarak yo
rumlanmaya· elverişliliği cevabı veqliyor. Hikaye ve romanlanndan 
bazılan çeşitli Avrupa dillerine çevrilmiş olan yazarın ilginç yaşam 
deneyimi, özellikle 60'lı ve 70'li yılların topum.sal olaylarını yan
sıtınada yabancı araştıncı için kuŞkUsuz bir aracı görevinin üstıe
necekti. 12 ana-başlİktan oluşan Çalışmanın girişinde yazann çalış
malarının ve onuıi hakkında yazılanların-yapılanların dökümü ve
riliyor. Furrer'in Türk· Üniversitelerinde· günümüz yazarlarının ih
mal edildiği kanaatine (s. 6) katılıyoruz. Eserde Modern Türk Ede-· 
biyatının kısa bir profilinin çizilmesinden sonra, Sosyal'ın hayatı 
ve eserleri hakkında biyoğrafik bilgiler veriliyor. Ancak Furrer 
sadece kitaplardan derlediği .bilgilerle yetinmeyip, ülkemize gele
rek yazarın yakınlan, . annesi ve eşi Mümtaz Sosyal'la bizzat ~onuş-· 
malar yapmıştır. Başka bir bölümde ise (s. 47~102) özellikle--yaban-· 
cı okuyuculara yardımcı olmak için oldukça detaylı yedi esenn 


