
malık, dikdörtgen planlı ve üç kubbeli ılık
lık ile kubbeli sıcaklık bölümlerinden olu
şur. Sıcaklıkta orta mekan sekizgen olup 
dört yönde eyvanlıdır. İki yanda çok derin 
tutulan kubbeli birer eyvan daha vardır. 
Bu eyvanların iki yanına kubbeli dört hal
vet hücresi yerleştirilmiştir. Gön Ham 936 
( 1529-30) yılında Pir! Mehmed Paşa tara
fından yaptırılmıştır. Bugün Vakıflar Çar
şısı olarak adlandırılan yapının yalnızca siv
ri kemerli taçkapısı orjjinalliğini koruyabil
miştir. Ulucaminin bitişiğinde yer alan ve 
kapısı üzerindeki kıtabesine göre Şaban 
900 (Mayıs 1495) tarihinde Halil Bey tara
fından inşa ettirilen üç katlı yapının Ra
mazanoğulları Sarayı'nın harem dairesi ol
duğu kabul edilmektedir. 16 x 1 O m. ölçü
lerindeki yapının zemini kesme taş, üst 
katları tuğladır. Kuzeyinde yer alan ve Tuz 
Ham olarak da adlandırılan, 903 (1497-98) 
yılına tarihlenen yapı muhtemel sarayın 
selamlık dairesidir. Üzeri toprak damla ör
tülü yapının yanında yalnızca sıcaklık bö
lümü günümüze ulaşmış hamam ve kare 
planlı kubbeli bir mescid vardır. 

Tarsus'ta Eskicami XIV. yüzyıl sonları-XV. 
yüzyıl başlarında kiliseden camiye çevril
miş, yapıya minare ve mihrap eklenmiştir. 

Tarsus Ulucamii, 987'de (ı 579) lll. İbrahim 
Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Mihraba 
paralel üç nefli yapının önünde kubbeli re
vaklı bir avlu vardır. Avlu taçkapısı siyah
beyaz taş işçiliğiyle dikkat çekicidir. Ulu
cami bitişiğinde yer alan Kırkkaşık Bedes
teni'nin inşa tarihi bilinmemekte, bundan 
dolayı ulucami ile birlikte yapıldığı kabul 
edilmektedir. Dikdörtgen planlı yapıda or
ta alan beş kubbe ile, çevredeki dükkan
lar ise beşik tonazla örtülüdür. Tarsus'ta 
964'te (ı 557) Kubad Paşa tarafından yap
tırılan Kubad Paşa Medresesi kesme taş
tan inşa edilmiş olup dikdörtgen bir avlu 
etrafında iki eyvanlı olarak düzenlenmiştir. 

Kapı karşısındaki ana eyvan kubbe, odalar 
ise çapraz ve beşik tonozlarla örtülüdür. 
Yakın zamanda tamir gören yapı 1970 yı
lından itibaren müze olarak kullanılmak
tadır. Mahmud Paşa'nın vakfından oldu
ğu belirtilen Eski Hamam'ın inşa tarihi 
belli değildir. Harap durumda olan yapıda 
sıcaklık bölümünün dört eyvanlı olduğu bi
linmektedir. Ceyhan ilçe merkezine 14 km. 

. mesafede eski Halep kervan yolu üzerin
de bulunan Kurtkulağı Köyü Camii kıta
besinden anlaşıldığına göre 1 O 1 O ( 1601-
1602) yılında Haydar Ağa tarafından yap
tırılmıştır. Eser, kuzey-güney doğrultusun
da yerleştirilmiş iki kubbeli dikdörtgen 
planlı cami mekanı ile bunun doğusunda 
yer alan çapraz tonoz örtülü ve sivri kemer-

Adana'da Akçamescid'in taçkapısı 

li açıklıklı eyvandan oluşan yazlık mescid
den meydana gelmektedir. Eyvanın önü 
avlu olarak düzenlenmiştir. Kuzeydoğu kö
şesinde avlu girişi ve kare kaideli silindirik 
gövdeli bodur minare yer almaktadır. Hay
dar Ağa bu köyde bir de namazgah yap
tırmıştır. Ayrıca Karaisalı ilçesinin Kızıldağ 
yaylasında Pir! Mehmed Paşa tarafından 
inşa edilen cami, medrese ve imaret biri
minden imaret günümüze ulaşmamıştır. 
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RAMHÜRMÜzT 

ı 1 
RAMAZANzADE MEHMED ÇELEBİ 

L (bk. MEHMED ÇELEBİ, Ramazanzade). _j 

L 

RAMHÜRMÜZİ 
( ı.SJ.ofo'll}l ) 

EbCı Muhammed İbn Hallad el-Hasen 
b. Abdirrahman b. Hallad 
er-Ramhürmüzi el-Farisi 

(ö . 360/971) 

Hadis usulüne dair 
ilk eseri 

yazdığı bilinen muhaddis. 
_j 

265 (879) yılı civarında iran'ın güneyba
tısında Ahvaz'a bağlı Ramhürmüz'de doğ
du. Dedesine nisbetle İbn Hallad veya Hal
ladi diye anıldı. Hocaları arasında babası
nın da yer alması onun bir ilim muhitinde 
yetiştiğini göstermektedir. Öğrenimine 290 
(903) yılında başladı, hadis öğrenmek için 
Şlraz'a ve Mekke'ye gitti. Kendilerinden ha
dis öğrendiği 200'e yakın hacası arasında 
İbn Ebu Hayseme, Ahmed b. Muhammed 
el-Birtl, Muhammed b. Galib ed-Dabbl, MO
sa b. Harun el-Bağdadl, Mutayyen, Yusuf 
el-Kadi, Ebu Ca'fer İbn Ebu Şeybe, Ca'fer 
b. Muhammed el-Firyabl, Abdan el-Ahva
zl, Zekeriyya b. Yahya es-Sad gibi alimler 
yer almaktadır. Sika, me'mOn, sebt, hafız 
gibi ta'dll Iafızlarıyla nitelendirilen, müt
taki ve güzel ahlaklı olduğu belirtilen, ken
di beldesinin merkez camisinde dersler 
verdiği bilinen Ramhürmüzl'nin talebeleri 
arasında İbn Cümey' el-Gassanl, Ebu Ali 
Hasan b. Ahmed b. Muhammed el-Keşşl 
eş-Şirazl, İbn MerdOye gibi muhaddisler 
vardır. Ramhürmüzl tarih, şiir ve edebi
yatla da meşgul olmakla birlikte hadis il
minde şöhret bulmuştur. Hadis usulüne 
dair kaleme alınan ilk eser kabul edilen 
el-Mu]Jaddi§ü'l-fô.şıl beyne'r-ravi ve'J
vô.'i'si, hem dirayetü'l-hadls hem rivayet 
adabı konusunda daha sonraki çalışmalara 
kaynak olmuştur. 

Ramhürmüzl'nin yaşadığı dönem siyasi 
bölünmelerin ve tefrikaların baş göster
diği, Abbas! yönetimine bağlılıkları sembo
lik kalan bölgesel yönetimlerin hüküm sür
düğü , bu sebeple Abbas! hilafetinin Bağ
dat ve civarıyla sınırlı kaldığı bir dönemdi. 
Büveyhller 326'da (938) bölgenin kontro
lünü ele geçirmeden önce Ramhürmüzl 
HOzistan'da kadılık yapmaktaydı. Daha 
sonra dönemin idarecilerine yazdığı şiir
ler sayesinde onlarla iyi ilişkiler kurdu. Ay
nı zamanda şair olan Büveyhl Veziri Mü
hellebl'nin 345'te (956) vezirlik görevine ta-
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yini vesilesiyle şiirler yazdı; Mühellebi ta
rafından kendisine yeniden Huzistan ka
dılığı teklif ediidiyse de kabul etmedi. Ay
rıca Büveyhi Ebü'l-Fazl İbnü'l-Amid ile ya
zışmalar yaptı ve onun Rey'e gitmesi hu
susundaki davetini de geri çevirdi. Ram
hürmüzi, Büveyhi Hükümdan Adudüddev
le ile de yazıştı; idareci ve vezirlerle olan 
iyi ilişkileri sayesinde fikirlerini çekinme
den onlara anlatabildL Yakut el-Hamevi 
onun bu yazışmalarından ve şiirlerinden 

örnekler vermiştir (Mu'cemü 'l-üdeba' , IX, 
6-1 6). 345 (956) veya 346 (957) yılında 
kendisine teklif edilen görevleri büyük ih
timalle yaşlılığı sebebiyle kabul etmeyip 
doğum yeri olan Ramhürmüz'e döndü ve 
hayatının son yıllarını burada geçirdi. Ço
ğunluğun kanaatine göre 360 (971 ) yılın
da burada vefat etti. 

Ramhürmüzl'nin yaşadığı dönemde fık
hl ve itikadl görüş ayınlıkları artmış, Ram
hürmüz'de Mu'tezili görüş güçlenmiş ve 
önde gelen Mu'tezile alimlerinden Ebu Mu
hammed Abdullah b. Abbas er-Ramhür
müzl vasıtasıyla burada Basra'dan sonra 
Mu'tezile'nin ikinci kütüphanesi kurulmuş
tu. Ramhürmüzi'nin sünnete karşı lakayt 
davrandıklarından ve hadis ehlini küçük 
gördüklerinden bahsettiği, dolayısıyla ki
tabının yazılmasına sebep olduklarını söy
lediği kimseler ( el-Muf:ıaddişü 'l-fJ.şıl, s. 159) 

muhtemelen Mu'tezile mezhebi mensup
larıydı. Onun, Cahiz'in yolundan gittiği şek

lindeki bir değerlendirmeye bakarak (İ b

nü'n-Nedim, s. 172) Mu'tezili olduğu iddi
asını (Librande, LVII 119801. s. 4-5) mev
cut eserleriyle bağdaştırmak mümkün de
ğildir. İbnü'n-Neöım, Ramhürmüzi'nin Ca
hiz'in yolunu takip ettiğini söylerken muh
temelen dirayetini, üs!Cıbunu, erken bir 
dönemde çeşitli alanlarda eser vermesini 
ve asrının ilmi hayatına yaptığı katkıyı kas
tetmiştir. öte yandan Büveyhller ile yakın 
ilişkisine ve er-Rey]J.ô.neteyn e1-Ijasen 
ve'1-Ijüseyn adlı bir kitap yazmasına ba
karak onun Şii olduğu ileri sürülmüşse de 
(a.g.e., LVII 11 9801. s. 6-7) mevcut eserle
rindeki Sünni yaklaşımı destekleyen ifa
deleri bu iddiayı geçersiz kılmaktadır. 

Eserleri. 1. el-Mul;ıaddişü'l-fiişıl* bey
ne 'r-rô.vi ve '1-vô.'i. Hadis usulüne dair yir
mi iki meseleye yer veren eser hadis ilmi
nin bütün konularını içermemekte, daha 
önceki alimierin belirli konulara dair uygu
lamalarına yer vermektedir. Kitabı Muham
med Accac el-Hatlb yayımiarnıştır (Beyrut 
139 1/ 1971 , 1404/ 1984). Z. Emşô.1ü'1-]J.adiş. 

Ramhürmüzi'nin hadislerde geçen va'd
vald, helal-haram, iman-küfür gibi konu
larda emsale benzer 140 meseli yedi cüz 

448 

halinde toplayıp ayet, hadis ve şiirlerle şer

hettiği bir çalışmadır. Eser Abdülal1 Ab
dülhamid el-A'zaml ( Haydarabad 1388; 

Bombay 1404/1983). Ahmed Abdülfettah 
Temmam (Beyrut 1409/1988; Emşalü 'l-f:ıa

dfşi 'l-merviyye 'ani'n-Nebiyyi şallallahü 

'aleyhi vesellem) ve Emetülkerim el-Ku
reşiyye (Bonn 1959; Haydarabad 1388/ 

1968; istanbul , ts) tarafından neşredil

miştir. Rıdvan el-Hasan eseri yüksek lisans 
tezi olarak tahkik etmiştir (Cam iatü Dı 

maşk ) . İbn Hacer el-Askalani, müellifin 
Ijadişü (Feva'idü) Ebi Bekr İbn Ijallô.d 
adlı eserinin birinci ve ikinci cüzlerini çe
şitli hocalarından okuduğunu belirtmek
tedir (el-Mecma'u 'l-mü'esses, ll , 40 1 ). Mü
ellifın ayrıca muhtemelen rivayet ettiği ha
disleri ihtiva eden bir müsnedi bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Kaynaklarda ad ı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Kitô.bü Ede
bi'1-m evô.'id, Kitô.bü Edebi'n-nô.tı~. Ki
tô.bü '1-Fe1ek ii mub.tô.ri'1-ab.bô.r ve'1-
eş 'ô.r, Kitô.bü '1-'İ1e1 ii mub.tô.ri '1-ab.bô.r, 
Kitô.bü İmô.mi't-tenzil ii (ilmi)'1-Kur'ô.n, 
Kitô.bü'1-Menô.hi1 ve'1-a'tô.n ve '1-]J.anin 
ile '1-evtô.n, Kitô.bü Mübô.satati'1-vüze
r ô.' , Kitô.bü'n-N evô.dir ve 'ş-şevô.rid, Ki
tô.bü Rabi'i'1-müteyyem ii ab.bô.ri'1-'uş
şô.~, Kitô.bü'r-Rişô. (Meraşf) ve't-te'ô.zi, 
Ki tô.bü 'r-Rey]J.ô.neteyn e1-Ijasen ve'1-
Ijüseyn raqıya'llö.hu 'anhümô., Kitô.bü 
Risô.1eti 's-sefer, Kitô.bü'ş-Şeyb ve 'ş-şe

bô.b. 
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li] İBRAHiM HATiBOGLU 

L 

HAMI 
( ı.s<>') ) 

Şerefüdd.ın Hasen 
b. Muhammed-i Rami-i Tebriz! 

(ö. 795/ 1393 [?]) 

İranlı şair ve edip. 
_j 

Hayatına dair yeterli bilgi yoktur. Yaşa
dığı dönem hakkında eserlerini takdim et
tiği , şiirlerinde övdüğü veya andığı şahsi

yetler sayesinde fikir edinilmektedir. Eni 
sü'1- 'uşşô.~ ve Ija~ö.'i~u '1-]J.adô.'i~'i Cela
yirliler' den Sultan ı. üveys Sahadır ( 13 56-

1374) adına kaleme almıştır. Onunla ilgili 
en eski kaynak olan Devletşah'ın Teg,ki
retü'ş-şu'arô. 'ında Muzafferller'den Şah 
Mansur zamanında ( 1387- 1393) Irak ve 
Azerbaycan melikü'ş-şuarası olduğu belir
tilmektedir. Enisü '1-'uşşô.~'ta hacası ola
rak Hasan b. Mahmud-i Kaşi'nin (ö 710/ 
1310) adını vermesinden hareketle bu za
tın vefatı sırasında ona öğrenci olabilecek 
yaşta bulunduğu ve dolayısıyla altmış-alt

mış beş yaşlarında iken Sultan Üveys'in 
çevresinde, daha ileri yaşlarda da Şah Şü
ca'ın ( 1375-1 384 ) sarayında yer edindiği 
düşünülebilir. Son dönem kaynaklarında 
Hami'nin vefat tarihi olarak kaydedilen 
795 (1393) yılı Devletşah ' ın tezkiresinde 
Şah Mansur için verilmiştir ve şairin vefat 
tarihiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Şairin 
bu tarihe kadar hayatta bulunup bulun
madığı da bilinmemektedir. Hami'nin eser
lerinde örnek olarak aktardığı beyitlerden, 
aynı yıllarda yaşayan ve özellikle Sultan 
üveys'in çevresinde yer alan Selman-ı Save
ci (ö 778/1376) gibi birçok şairle bir arada 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Katib Çelebi'
nin Enisü'1- 'uşşô.~'ın 8Z6'da ( 1423) ve Re
şidüddin Vatvat'ın eserinden bahsederken 
Şe~ö.'~u '1-]J.adô.'~ adıyla kaydettiği Ija
dô.'i~u '1 -]J.a~ö.'Win 878'de ( 14 73) yazıldı
ğını belirtınesi yukarıdaki tarihlerle hiçbir 
şekilde uyuşmamaktadır. Şemseddin Sa
mi'nin Enisü '1-'uşşô.~ için telif tarihi ola
rak verdiği 831 (1428) yılı da yanlış bir na
kilden ibarettir. Şiirlerinde "Şeref' ve "Ra
ml" mahlaslarını kullanan Şerefeddin Ha
san edebi sanatlar ve mazmunlarla ilgili 
eser_Ieriyle ün kazanmıştır. Ram!, döne
mindeki diğer şairler gibi edebi sanatların 
belirli şekillerde uygulandığı masnO' ve güç
lü kasideler yazmaya özen göstermiştir. 

Eserleri. 1. Enisü '1-'uşşô.~ . Farsça'da 
kendi alanında ilk çalışma olup bir mu
kaddime, on dokuz bab ve bir tetimme
den oluşan eserde her bölüm "muy", "ce
bin", "ebrO", "çeşm" ve "müjgan" gibi sev
gilinin bir organı için kullanılan kelimeleri, 


