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mazmunları, teşbih ve istiareleri içermektedir. 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 değerlendirilmesi açısından önemli bilgiler
ihtiva etmektedir. Çok ilgi gören Enisü'1'uşşa~ benzer eserlerin yazılmasına öncülük etmiş, Osmanlı alimi Muslihuddin
Mustafa SürGrl, BaJ:ırü '1-ma'arif adlı eserinin üçüncü makalesine "Teşblhat ve Mesait-i Enlsü'l-uşşak Beyanındadır" başlığını
koymuştur. Bölüm sayısını yirmi sekize çı
karan SürGrl, Enisü'1- 'uşşd~'taki beyitlerin 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 yazmıştır. Çok sayıda nüshası bulunan Enisü '1- 'uşşa~, Abbas İkbal-i Aştiyanl tarafından neşredilmiş (Tahran 1325), Clement
Huart tarafından Fransızca'ya tercüme edilmiştir (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. Turgut Karabey v.dğr., Ankara 1994). Z. lfa~ô.'i~u'1-J:ıada'* Sultan üveys'in isteğiy
le kaleme alınan edebi bilgiler ve sanatlarla ilgili eser iki bölümdür. Elli babdan oluşan birinci bölüm Reşldüddin Vatvat'ın
lfada'~u's -sihr adlı Farsça kitabının bir
şerhi niteliğindedir. Ram!, Vatvat'ın ese-

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 içermektedir. Devletşah'ın eserinde ve bazı yazmalarda lfada'~'1-J:ıa~ô.'i~ adıyla anılan eseri Katib Çelebi sıralamada lfa~ô.'i~u'1-J:ıa
da'i~ olarak tanıtırken başka yerlerde aynı eseri kastetmesine rağmen lfa~ô.'~u'1J:ıa~ô.'~ ve Şe~ô.'~u '1-J:ı~ô.'~ adlarını yazmaktadır. Eser Seyyid Kazım Muhammed
imam tarafından açıklamalarla birlikte yayımlanmıştır (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 almaktadır.

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 mevcuttur. Ayrıca Baba KCıhi ve Du]J.ter-i M elik
isimli yetmiş üç beyitlik bir mesnevisinden söz edilmektedir (Aga Büzürg-i Tahran!, IX, 511 ). Katib Çelebi muhtevasını belirtmediği lfilyetü'1-meddaJ:ı adlı bir eseri ona nisbet etmektedir (Keşfü'?·?una.n,
1, 691)
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106S'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 mvan-ı Hümayun Kalemi'ne girdi ve zamanla katipliğe yükseldi. Şiirdeki mahareti dolayısıyla dönemin şairleri arasında tanındı,
Sami ve Nabi ile yakınlık kurdu. İkinci vezir
Damad Musahib Mustafa Paşa'nın yanın
da masraf katipliği yaptı. Nabi'nin 10891090'daki ( 1678- ı 679) hac yolculuğunda
onunla birlikte bulundu. Hac dönüşü Mustafa Paşa, Nabl'yi kethüdalığına getirince
onu da divan efendiliğine tayin etti. Paşanın 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 Hümayun Kalemi'ne döndü, bir müddet kesedarlık yaptıktan sonra beylikçiliğe tayin
edildi. 28 Reblülewel 11 06'da ( 16 Kasım
1694) relsülküttablığa getirildi. Ancak Vezlriazam Elmas Mehmed Paşa ile arası iyi
olmadığından Receb 11 08'de (Ocak-Şubat
1697) bu görevden aziedilerek evinde ikamete mecbur tutuldu. Elmas Mehmed Paşa'nın Zenta'da ölümüyle sactarete Amca-

449

RAMi MEHMED PAŞA
zade Hüseyin Paşa getirilince 1 Reblülahir
1109'da (ı 7 Ekim 1697) yeniden re!sülküttab oldu.
ll. Viyana Kuşatması'nın ardından baş
layıp yaklaşık on dört yıldır sürmekte olan
Avusturya-Rusya-Venedik-Lehistan ittifakı ile barış yapılmasına karar verilince gö- .
rüşmeler için "ruhsat-ı kamile" ile morahhas oldu. Ram! Efendi'nin Karlofça'da müzakereler sırasında gösterdiği diplomasi,
vukuf ve dirayet karşı taraf elçiler'ini de
hayrete düşürmüştü. Zorlu geçen eelselerde bu özellikleri sayesinde başarılı oldu.
Avrupa'da hıristiyan delegelerin Osmanlılar tarafından aldatıldığı söylentisi çıktı.
Rami Efendi dönüşte padişahın iltifatına
mazhar oldu, ancak vezirlik teklifini kabul etmedi (Defterdar Sarı Mehmed Paşa,
s. 756). Vezlriazam Amcazade Hüseyin Paşa kendisine son derece güvendiği için devlet işlerini adeta ona havale etmişti. Fakat
Amcazade'den sonra vez\'riazam olan Daltaban Mustafa Paşa ile geçinemedi, aziedilip sürülmesi istendiğinde Şeyhülislam
Feyzullah Efendi buna karşı çıktığı gibi onu
sadrazamlığa yükseltmek amacıyla vezaret haslarıyla üç tuğlu kubbe veziri tayin
ettirdi (8 Şaban ı ı ı 4 1 28 Aralık ı 702). Daha sonra da kendisine karşı tertip içinde
bulunan Daltaban Mustafa Paşa'yı görevden aldırıp yerine Rami Mehmed Paşa'yı
getirtti. Rami Mehmed Paşa. sadrazamlığı sırasında Feyzullah Efendi'nin müdahalelerinden dolayı büyük sıkıntı içine düş. tü, kendi başına hiçbir iş yapamaz oldu.
Şeyhülislamın gücünü kırmak amacıyla, İs
tanbul'da sadaret kaymakamı olan Mçıralı
Hasan Paşa ile iş birliği yaparakbirtakım
tertipiere giriştL o sırada ulfıfeleri kesiidiği için şikayete gelen zoo kadar cebeciyi
el . altından isyana teşvik etti (ı o Ramazan ·
ı ı ı4 1 28 Ocak ı 703; tayin tarihi 6 Ramazan 1 24 Ocak olarak da gösteril ir). Giderekyayılan isyan artık kontrol edilemez duruma geldi ve Edirne Vak'ası (9 Reblülahir ı ı I 5 1 22 Ağustos ı 703) adı verilen isyan sonucu ll. Mustafa tahttan indirilip lll.
Ahmed tahta çıkarıldı. Feyzullah Efendi,
Edirne'de işkence ile öldürülerek cesedi
Tunca nehrine atıldı. Rami Mehmed Paşa,
bundan iki gün önce 6-7 Reblülahir (1920 Ağustos) gecesi Edirne'de ll. Bayezid
evkafı katibi Arabacızade Ahmed Efendi'nin evinde gizlenerek hayatını kurtarabildL Böylece sactaretten feragat etmiş sayıldı, ancak sadrazamlık mührü kendisinde
kaldı. Bir müddet Eyüp'teki çiftliğinde saklan dı, ardından ortaya çıkarak eski müttefiki Sadrazam Moralı Hasan Paşa, Şey
hülislam ve Rumeli Kazaskeri Yahya Efendi'ye 800 kese para verip kendini affettir-
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lık Sarayı yakınında bulunan Yonca suyudi. isteği üzerine Kıbrıs'a vali tayin edildi,
kendisinde bulunan mühr-i hümayun alı  • nu Edirne'ye getirtmiştir:
narak Hazine-i Amire'ye konuldu (ı 5 SaKendisi de kalemden yetişmiş bir büfer ı ll 6 1 ı 9 Haziran ı 704). Kısa bir süre
rokırat olduğundan Babıali bürcikırasisini
sonra (7 Cemaziyelahir ı ı ı6/ 7 Ekim ı 704)
yakından takip etmiş, uygunsuz hareketleSüleyman Paşa'nın yerine Mısır valisi oldu.
rinden dolayı bazı katipleri cezalandırmış
Ancak valiliği döneminde Mısır'da hüküm
tır (Hadikatü'l-uüzerii, s. 128). Onun alesüren kıtlık ve artan yiyecek fiyatları yuma ile yakınlık kurduğu, sactareti sırasınzünden büyük sıkıntı yaşadı. Başarısızlığa
da sık sık onlara ziyafet verip meclisler ter c
uğrayarak Cemaziyelahir 1117'de (Eylültip ettiği bilinmektedir (Uşşakizade ibra. Ekim 1705) aziedildi ve Rodos adasında
hlm, I, 539) Makam sahibi iken başka şa
ikamete gönderildi. Bu sırada Girit adasın
irleri yanında bulundurmuş, Karlofça gödaki Grabusa'ya nakledilmesi konusunda
rüşmelerine katip olarak Şefik Mehmed
bir hatt-ı hümayun çıktı. Mübaşir Mehmed
Efendi'yi götürmüş, sadrazamlığı sırasın
Ağa 16 Zilhicce 1119'da. (9 Mart 1708) Roda onu vak'anüvisliğe tayin etmiştir. Mı
dos'a ulaştığında birmüddetten beri şid~
sır valisi iken şair Rasih Yusuf'u kendisine
detli bağırsak enfeksiyonuna yakalanmış
divan efendisi yapmıştır (Beliğ, s. I ı O; Şey- ·
olan Rami Paşa 1SZilhicce (8 Mart) günüc
hi, rv, 463) Raşid, Mehmed Paşa'yı "her
nün gecesi ölmüştü. Aynı gün Hodos Kafenderi rnayesi ve her hünerden sermaye· · ··
dısı Mustafa Efendi, Hodcis Valisi Abcturc
.si olan, hoşsohbet. zarif ve vüzera arasında ·
rahman Paşa ve ümera hUzurunda m uc
benzeri nadir bir kişi;, olat:ak tasvir eder
hallefatı tesbit edilerek defteri tutuldu.
(Tarih, Ill, 242) Eyüp'te NişancıCamii'nin
Kapıcıbaşı adaya ulaştığında yeniden mal
yanında bir mektep ve bir çeşme yaptırsayımı yapıldı, bütün eşyalan, hizmetÇileri
. mış, relsülküttablığı sırasında Hayrabbi u've haremi, Abdülkadir Paşazade Ahmed
da bir ·cami inşa ettirmiştir (BA, ARSK,
Paşa'nın çekdirisine konularak Kapıcıbaşı
nr. ı 70/78).
Mehmed Ağa ile İstanbul'a gönderildi (BA,
ESei:leri ..1. Münşedt. Eserde Mekke şe
Cevdet-Maliye,nr. l535ı). Naaşı Rodos'ta
riflerine, Acem şahına ve Doğu'daki çeşitli ·
Murad Reis Tekkesi haziresine defnedildi.
hanlıklara, Avrupa devletlerine yazılan na- ·
Rami Mehmed Paşa sadarete . geçtiğin 
meler, Kıfım haniarına yazılan mektupde ilk olarak sınırları ve iç güvenliği kontrol
lar, valilere yazılan fermanlar ve resmi ol- ·
altında bulundurmak için bazı önlemler
mayan mektupların yanı sıra re\'sülküttabalmış, Vidin ve Tımışvar'daki m!rl emiakin
lığı sırasında devlet adamlarına kendisivergi düzeninde değişiklik yaparak süre- ·
nin yazdığı çeşitli mektuplar,valide sultari
gelen savaşlar sebebiyle azalan bölge nü.ve saray ağaları tarafından yazılan tezki~
fusunun yeniden artmasını sağlamiştır.Hu
reler vb. sayısı 1400'ü bulan yazışma ördüzenlemeden sonra bölgeden daha önce . neği bir araya getirilmiştir~ Kitapta Musa"
göçmQş olan 8000 kişi yeriiden eski tophi b Mustafa Paşa ve şair Nabl ile olan yaraklarına yerleşmiştir (Ham iner, vıı. 65).
kınlığını gösteren pek çok mektup sOreti
· Ayrıca Bağdat vi:ılisine milis birliklerini güç- . de yer almaktadır. Bir nüstiası Viyana öslendirmesi için para göndermiş. böylece
terreichische Nationalbibliöthek'te kayıt
asi Arap aşiretlerinin denetime alıninasını
lıdır (nr 296) 2. Sulhname (Vekayi'-i Musağlamış ve hac yolunu da güven aitına
siilaha): Murahha~ olarak bulunduğu Karalmıştır. Amcazade Hüseyin Paşa · zamaIofça Antiaşması'i-n anlatan, antiaşınanın
nında alınan mail tedbirlerle düzelmekte
hazırlık safhalarından itibaren müzakereolan iktisadi durumu harcamaiarda yapı
lerio cereyanı ve antlaşma maddelerihak- ·
lan tasarruflarla destekleyerek gelir gider
kırıda bilgi veren bir eserdir. Millet (Reşid
dengesini kurmuştur. Avrupa'ya olan baEfendi, nr. 685) ve İstanbul Üniversitesi
ğımlıliğı azaltınayı amaçlayarak sanayi ile
(TY, nr. 268) kütüphanelerinde nüshalarr
ilgilenmiş, Selanik kumaş imalathaneleri
vardır. 3. Divan. Devrinin önemli şairlerin
ve Bursa ipek imalathaneleri sahiplerine
den kabul edilen Rami Mehrı'ıed Paşa'nın ·
verdiği emirle dakunacak kumaşın miktar
şiirlerini ihtiva eden divanını Ali Fuat Bilve çeşitliliğini arttırmaya çalışmıştır. Yine kan Rdmi Paşa Divançe adıyla neşr~t
Selanik ve Boğdan~ dan dokumacılık işin
miştir (İstanbul I 998). Divandan bazı şiir
den anlayan işçiler getirterek istanbul'da
örnekleri damadı Salim'in Tezkire'sinde
büyük .kumaş fabrikası kurdurmuş, ancak
yer almaktadır (İstanbul ı 3 ı 5, s. 255-258).
bu fabrika dört yıl faaliyet gösterebiimiş
Ayrıca sadaretteki halefi Daltaban Mustatir (Jorga, N , 302). Edirne'nin içinde bulunfa Paşa'nın dilinin bozukluğun u anlatan
Istıldhdt-ı Daltabaniyye adlı bir risale
duğu su sıkıntısının halledilmesi için su
bentlerini ve su yollarını ıslah etmiş, Hızıryazdığı belirtilir. .
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li, Devhatü'l-meşayih Zeyli, Hamiletü'l-kübra Zeyli, Ke şfü'z-zunun Zeyli
ve sak usulünü anlatan Zahir-i Hükkam
bunlar arasında sayılabilir. Harniz'in ayrı
ca sadaret kaymakamı. kaptan paşalar ve
"aga-yı düdman-ı Bektaşiyan"ın menkıbe

lerini toplamış olduğu belirtilmektedir (Levend . s. 320) .
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Ramitin Adab-ı Zurefi1 adlı eserinden bir
niye Ktp., Esad Efend i, nr. 3873, vr. 99' )

sayfa (Süleyma-

1148 ( 1735-36) yılında istanbul Fatih'te
Cebecibaşı Ali Ağa mahallesinde doğdu .
Asıl adı

Hüseyin olup Azizzade diye anılır.
Rumeli kadılarından Mustafa Nalm
Efendi'dir. Anne tarafından dedesi de Rumeli kadılarındandı. Dedelerinden başlaya
rak babası: ağabeyi ve dayılan gibi kadıla
rın çok olduğu ! şiirle meşgul olan bir ilim
ve irfan ortamında yetişeiı Ramiz çok küçük yaşta babasını kaybetti. Dönemin ileri
gelen hocalarından ilim tahsil _ederekkendini yetiştirdi. On altı yaşlarında iken Şey
hülislam Vassaf Abdullah Efendi'den dördüncü teşrifatçılık vazifesiyle S Şaban 1165
( 18 Haziran .1752} tarihinde ilmiye mesleği
ne girip dedeleri gibi müderrisliğe intisap
ettiyse de geçim sıkıntısı yüzünden kadılık
yolunu seçmek zorunda kaldı. Daha sonra Rumeli kazaskerliğinde bulunan şahıs
lardan yirmi yıl boyunca mahkeme yazış
maları hakkındaki sak usulünü tahsil etti.
Hayatının büyük kısmını edebiyat ve tarihle meşgul olarak geçiren Ramiz'in, şuara
tezkiresinde Isazade Mehmed Salih Sahvl
· Efendi'nin hal tercümesini verirken ondan "mürşidimiz" diye bahsetmesine bakılarak Halvetiyye tarikatının Şemsiyye şu
besine mensup olduğu söylenebilir. Gayretli. titiz ve hoşsohbet kişiliğiyle tanınan
Ramiz Efendi, bilhassa biyografi alanında
verdiği eserlerle XVIII. yüzyılın önemli simaları arasında yer almıştır. Nesrindeki
akıcı üslüba karşılık çoğu kendi eserlerinBabası

de rastlanan şiirlerinde pek başarılı olamamıştır. Ramiz istanbul'da vefat etti.
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Iii

SADlK ERDEM

Es~rleri. 1. Zübdetü '1-vakıat. 1182
ı
(1768) yilı başlarında yazılmaya başlanan
RAMİZ ABDULLAH PAŞA
eserin mukaddimesinde Receb 1182 - Zil(1768 [?]-181 3)
hicce 1188 (Kasım 1768 - Şubat 1775) ta· · Osmanlı kaptim- ı deryası.
rihleri arasındaki altı buçuk yıllık olayları
_j
L
kapsayacağı kaydedilmekle birlikte istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan
Kırım'da doğdu . Kırım ulemasından Abdi
.(TY, nr. 2395) yegane nüshada Cemaziye~ · Velipaşazade Seyyid Feyzullah Bey'in oğlu
lewel .1187 (Temmuz 1773) tarihine kadar
dur. 1189'da ( 1775) ailesiyle birlikte istangelen lll. Mustafa devri ( 1757-1774) olayları
bul'a göç etti. Babasının vefatından sonanlatılmiştır. imla bakımından yer yer hara Tevfik Molla ' nın himayesinde bir medtalar ihtiva eden bu nüsha, 1. Abdülhamid
reseye yerleştirildi. Medrese tahsilini bitidevrinde sadrazam kethüdası olup sonrince ilmiye sınıfına girdi. İlk olarak Kudüs
radan sadrazam olan Moralı Derviş Mehnaibi oldu. Burada Kadirl şeyhi Ebüssuüd
Efendi'ye intisap ederek naiblikten ayrıldı
med Paşa'ya takdim edilmiştir. z. Adab-ı
Zurefa*. Salim Mehmed Emin Efendi'nin
ve iki yıl kadar onun hizmetinde bulundu.
istanbul'a döndüğünde bir yıl Mahmud PaTe zkiretü 'ş-şuara'sına zeyil olarak kaleme alınmıştır. Tezkirede 1132-1198 (1720şa Mahkemesi'nde naiblik yaptı. Mısır'ın
Fransa tarafından işgali sırasında ( 1798)
1784) yılları arasında yetişmiş 376 şairin
biyografisi hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş
Mısır ordusuna kadı tayin edildi. Bu görevve isabetli değerlendirmeler yapılmıştır.
de iken devlet ricalinin dikkatini çekti ve
Eserin bizzat müellif tarafından yazılıp
küçük ruznamçe mansıbıyla mülkiye sını
hattat M üstakimzade Süleyıman Sadeddin
fına geçti. Mısır'ın geri alınmasından sonEfendi'nin düzelttiği orüinal nüshası Süra Mısır emlakinin tahriri için Mısır'da kalleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadı. Ordunun ayrılması üzerine meydana
gelen isyanda Mısır Defterdan Recai Efendır (Esad Efendi, nr. 3873) . Adab-ı Zureta üzerine bir doktora çalışması yapılmış
di'nin idam edilmesi sırasında gizlenerek
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