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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 
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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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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, 



mazmunları, teşbih ve istiareleri içermek
tedir. Tetimmede şiirde tenasüple lafız ve 
mana özellikleri üzerinde durulmaktadır. 
Bazıları müellife ait olmak üzere birçok 
şairden nakledilen Farsça beyitlerle işle
nen bölümler, Farsça ve Türkçe klasik şii
rin anlaşılması ve güzellik kavramının de
ğerlendirilmesi açısından önemli bilgiler 
ihtiva etmektedir. Çok ilgi gören Enisü'1-
'uşşa~ benzer eserlerin yazılmasına ön
cülük etmiş, Osmanlı alimi Muslihuddin 
Mustafa SürGrl, BaJ:ırü '1-ma'arif adlı ese
rinin üçüncü makalesine "Teşblhat ve Me
sait-i Enlsü'l-uşşak Beyanındadır" başlığını 
koymuştur. Bölüm sayısını yirmi sekize çı
karan SürGrl, Enisü'1-'uşşd~'taki beyitle
rin hemen tamamını eserine almıştır. XVI. 
yüzyıl şairlerinden Muldl de Miftahu't-teş
bih adlı risalesinde Enisü '1-'uşşal{ı örnek 
kabul etmiş ve aynı sistemde bir eser yaz
mıştır. Çok sayıda nüshası bulunan Eni
sü '1-'uşşa~, Abbas İkbal-i Aştiyanl tara
fından neşredilmiş (Tahran 1325), Clement 
Huart tarafından Fransızca'ya tercüme edil
miştir (Anis el-'ochchaq. Traite des termes 
figures relati{s a la description de la beaute, 
Paris 1875). Eser aynı adla ve özensiz bir 
şekilde Türkçe'ye de çevrilmiştir (tre. Tur
gut Karabey v.dğr., Ankara 1994). Z. lfa
~ô.'i~u'1-J:ıada'* Sultan üveys'in isteğiy
le kaleme alınan edebi bilgiler ve sanatlar
la ilgili eser iki bölümdür. Elli babdan olu
şan birinci bölüm Reşldüddin Vatvat'ın 
lfada'~u's-sihr adlı Farsça kitabının bir 
şerhi niteliğindedir. Ram!, Vatvat'ın ese-

Rami'nln 
Enisü '1-'uşşilfl: 

adlı eserinin 
ilk ve son 
sayfaları 

(Süleymaniye Ktp. , 

Fatih, nr. 3685) 

rinde bulunan Farsça ve Arapça beyitleri 
dönemindeki yaygın Farsça beyitlerle ve 
kendi şiirleriyle değiştirmiştir. On babdan 
meydana gelen ikinci bölüm sonraki şair 
ve edipterin kullandıkları terimleri içermek
tedir. Devletşah'ın eserinde ve bazı yazma
larda lfada'~'1-J:ıa~ô.'i~ adıyla anılan ese
ri Katib Çelebi sıralamada lfa~ô.'i~u'1-J:ıa
da'i~ olarak tanıtırken başka yerlerde ay
nı eseri kastetmesine rağmen lfa~ô.'~u'1-
J:ıa~ô.'~ ve Şe~ô.'~u'1-J:ı~ô.'~ adlarını yaz
maktadır. Eser Seyyid Kazım Muhammed 
imam tarafından açıklamalarla birlikte ya
yımlanmıştır (Tahran 1341 hş.). 3. Divan. 
Devletşah'ın Irak ve Azerbaycan'da meş
hur olduğunu söylediği eser günümüze 
ulaşmamıştır. Şairin kaside, kıta ve rubat 
gibi bazı şiirleri tezkirelerde yer almakta
dır. 

Raml'nin bunların dışında Bedayi'u'ş
şanayi' (Münzev1. lll, 2 ı 27-21 28) veya TuJ:ı
fetü '1-fa~ir diye anılan bir risalesiyle MuJ:ı
taşar-ı Şanayi'-i Şi'ri (a.g.e., lll , 2149) adlı 
bir özeti bulunan Şan'at-i Şi'r ve Şu'ara' 
(a.g.e., lll , 2142) isimli bir eserinin ve Me§
nevi vezninde Sultan Üveys Celayirl adına 
yazılmış Deh Faş1 (a.g.e., IV, 2817-2818) 
adlı bir manzumesinin yazmaları mevcut
tur. Ayrıca Baba KCıhi ve Du]J.ter-i M elik 
isimli yetmiş üç beyitlik bir mesnevisin
den söz edilmektedir (Aga Büzürg-i Tahra
n!, IX, 511 ). Katib Çelebi muhtevasını be
lirtmediği lfilyetü'1-meddaJ:ı adlı bir ese
ri ona nisbet etmektedir (Keşfü'?·?una.n, 

1, 691) 
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Iii ADNAN KARAİSMAİLOGLU 

RAMİ MEHMED PAŞA 
(ö. 1119/1708) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

1 06S'te ( 165 5) istanbul Eyüp'te Nişancı 
mahallesinde doğdu . Terazici Hasan Ağa'
nın oğludur. Gençlik yıllarında bir müddet 
baba mesleği olan suyolculuk yaptıktan 
sonra şiir ve inşaya kabiliyeti sebebiyle m
van-ı Hümayun Kalemi'ne girdi ve zaman
la katipliğe yükseldi. Şiirdeki mahareti do
layısıyla dönemin şairleri arasında tanındı, 
Sami ve N abi ile yakınlık kurdu. İkinci vezir 
Damad Musahib Mustafa Paşa'nın yanın
da masraf katipliği yaptı. N abi'nin 1089-
1 090'daki ( 1678- ı 679) hac yolculuğunda 
onunla birlikte bulundu. Hac dönüşü Mus
tafa Paşa, Nabl'yi kethüdalığına getirince 
onu da divan efendiliğine tayin etti. Pa
şanın kaptan- ı deryalığı sırasında (ı 095/ 
ı 684). Mora'ya gönderilmesinde (ı 096/ 
ı 685) ve aynı yıl Boğazhisarı muhafızlığı 
yaparken vefatma kadar Nabl ile birlikte 
maiyetinde bulundu. Ardından Divan-ı Hü
mayun Kalemi'ne döndü, bir müddet ke
sedarlık yaptıktan sonra beylikçiliğe tayin 
edildi. 28 Reblülewel 11 06'da ( 16 Kasım 
1694) relsülküttablığa getirildi. Ancak Ve
zlriazam Elmas Mehmed Paşa ile arası iyi 
olmadığından Receb 11 08'de (Ocak-Şubat 
1697) bu görevden aziedilerek evinde ika
mete mecbur tutuldu. Elmas Mehmed Pa
şa'nın Zenta'da ölümüyle sactarete Amca-
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