
BİBLİYOGRAFYA : 

Defterdar Sarı Mehmed Paşa . Zübde-i Veka
· yiat(nşr Abdülkadir Özcan). Ankara 1995, s . 500, 
641, 756; Silahdar. Nusretname: Tahlil ve Metin 
(haz. Mehmet Topa J. doktora tezi. 2001). MÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü, s. 332, 575-577, 657, 665; 
Hadikatü'l-vüzera, s. 128; Uşşaklzade İbrahim. 
Uşşakizade Tarihi (haz. Raşit Gündoğdu). İstan 
bul 2005,1, 537-539; ll , 704-705, 776, 785, 787; 
Bellğ. 1'/uhbetü'l-asar, s. 110-111; Şeyhl. Veka
yiu'l-fuzala, IV, 463; Raşid, Tarih, lll, 241-242; 
Sefinetü 'r-rüesa,. s. 49-51; Hammer, Büyük Os
manlı Tarihi (t re. Veedi Bürün). İstanbul 1986, 
VII, 15, 65; N. Jorga . Osmanlı imparatorluğu Ta
rihi (tre. Nilüfer Epçeli). İstanbul 2005, IV, 302; 
Rifa'at A. Abou-ei-Haj. "Karlofça'da Osmanlı Dip
lomasisi" (tre. Yasem in Saner Gönen). TT, XXXII/ 
191(1999) , s- 38-44; XXXII/192 (1999). s. 39-45; 

. Abdülkadir Karahan . "Nabl", iA, IX, 3-4; Bekir Sıt
kı Baykal , "Ram! Mehmed - Paşa" , a.e., IX, 623-

. 624; MÖnir Aktepe. '.'Şefik Mehmed" , a.e., Xl, 384. 

L 

. .Iii RECEPAHİSHAL! 

RAMiz 
( );,ol) ) 

. (ö. 1202/ 1 788) 

Tarih ve tezkire yazarı, şair. 
_j 

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

Asıl adı Hüseyin olup Azizzade diye anılır. 
Babası Rumeli kadılarından Mustafa Nalm 
Efendi' dir. Anne tarafından dedesi de Ru
meli kadılarındandı. Dedelerinden başlaya
rak babası: ağabeyi ve dayılan gibi kadıla
rın çok olduğu ! şiirle meşgul olan bir ilim 
ve irfan ortamında yetişeiı Ramiz çok kü
çük yaşta babasını kaybetti. Dönemin ileri 
gelen hocalarından ilim tahsil _ederekken
dini yetiştirdi. On altı yaşlarında iken Şey
hülislam Vassaf Abdullah Efendi'den dör
düncü 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 son
ra Rumeli kazaskerliğinde bulunan şahıs
lardan yirmi yıl boyunca mahkeme yazış
maları hakkındaki sak usulünü tahsil etti. 
Hayatının büyük kısmını edebiyat ve tarih
le meşgul olarak geçiren Ramiz'in, şuara 
tezkiresinde Isazade Mehmed Salih Sahvl 

· Efendi'nin hal tercümesini verirken on
dan "mürşidimiz" diye bahsetmesine ba
kılarak Halvetiyye tarikatının Şemsiyye şu
besine mensup olduğu söylenebilir. Gay
retli. titiz ve hoşsohbet kişiliğiyle tanınan 
Ramiz Efendi, bilhassa biyografi alanında 
verdiği eserlerle XVIII. yüzyılın önemli si
maları arasında yer almıştır. Nesrindeki 
akıcı üslüba karşılık çoğu kendi eserlerin-

Ramitin Adab-ı Zurefi1 adlı eserinden bir sayfa (Süleyma

niye Ktp., Esad Efendi, nr. 3873, vr. 99' ) 

de rastlanan şiirlerinde pek başarılı olama
mıştır. Ramiz istanbul'da vefat etti. 

Es~rleri. 1. Zübdetü '1-vakıat. 1182 
(1768) yilı başlarında yazılmaya başlanan 
eserin mukaddimesinde Receb 1182 - Zil
hicce 1188 (Kasım 1768 - Şubat 1775) ta
rihleri arasındaki altı buçuk yıllık olayları 
kapsayacağı kaydedilmekle birlikte istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan 
.(TY, nr. 2395) yegane nüshada Cemaziye~ · 
lewel .1187 (Temmuz 1773) tarihine kadar 
gelen lll. Mustafa devri ( 1757-1774) olayları 

anlatılmiştır. imla bakımından yer yer ha
talar ihtiva eden bu nüsha, 1. Abdülhamid 
devrinde sadrazam kethüdası olup son
radan sadrazam olan Moralı Derviş Meh
med Paşa'ya takdim edilmiştir. z. Adab-ı 
Zurefa*. Salim Mehmed Emin Efendi'nin 
Tezkiretü 'ş-şuara'sına zeyil olarak kale
me alınmıştır. Tezkirede 1132-1198 ( 1720-
1784) yılları arasında yetişmiş 376 şairin 
biyografisi hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş 
ve isabetli değerlendirmeler yapılmıştır. 
Eserin bizzat müellif tarafından yazılıp 
hattat M üstakimzade Süleyıman Sadeddin 
Efendi'nin düzelttiği orüinal nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde bulunmakta
dır (Esad Efendi, nr. 3873) . Adab-ı Zure
ta üzerine bir doktora çalışması yapılmış 
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(ı 987). bu çalışma daha sonra neşredil
miştir (bk bi bl) Harniz'in Adab-ı Zure
ta'sı ile Zübdetü'l-vakıeıt'ında rastlanan 
şiirleri yanında kaynaklarda bazı eserleri 
gösterilmektedir. Hadikatü 'l-vüzera Zey
li, Devhatü'l-meşayih Zeyli, Hamile
tü'l-kübra Zeyli, Keşfü'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 (Le
vend. s. 320) . 
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Iii SADlK ERDEM 

RAMİZ ABDULLAH PAŞA 
(1768 [?]-1813) 

· · Osmanlı kaptim-ı deryası. 

ı 

_j 

Kırım'da doğdu . Kırım ulemasından Abdi 
Velipaşazade Seyyid Feyzullah Bey'in oğlu
dur. 1189'da ( 1775) ailesiyle birlikte istan
bul'a göç etti. Babasının vefatından son
ra Tevfik Molla' nın himayesinde bir med
reseye yerleştirildi. Medrese tahsilini biti
rince ilmiye sınıfına girdi. İlk olarak Kudüs 
naibi oldu. Burada Kadirl şeyhi Ebüssuüd 
Efendi'ye intisap ederek naiblikten ayrıldı 
ve iki yıl kadar onun hizmetinde bulundu. 
istanbul'a döndüğünde bir yıl Mahmud Pa
şa Mahkemesi'nde naiblik yaptı. Mısır'ın 
Fransa tarafından işgali sırasında ( 1798) 

Mısır ordusuna kadı tayin edildi. Bu görev
de iken devlet ricalinin dikkatini çekti ve 
küçük ruznamçe mansıbıyla mülkiye sını
fına geçti. Mısır'ın geri alınmasından son
ra Mısır emlakinin tahriri için Mısır'da kal
dı. Ordunun ayrılması üzerine meydana 
gelen isyanda Mısır Defterdan Recai Efen
di 'nin idam edilmesi sırasında gizlenerek 
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hayatını kurtarıp İstanbul'a döndü. lll. Se
lim'in sırkatibi Ahmed Efendi'nin aracılı
ğıyla Mceganlık payesini aldı. Bundan son
ra önemli işlerde istihdam edildi. Boğazi
çi'nde kurulan kağıt ve çuha imalathane
sinin inşasında bina eminliği yaptı (Cilbl 
Ömer Efendi , 1, 39). Humbarahane ve Hen
desehane'nin kuruluş aşamasında "fenn-i 
hey'et ve hendesedeki kemali"nden dolayı 
Humbarahane ve Hendesehane nezaret
leri ilave olarak verildi. lll. Selim'in emriy
le her iki kurumun nizamnamesini hazır
ladı ve ardından başmuhasebeci oldu. 

Rusya seferine memuriyeti gereği or
du ile birlikte katıldı. Ordunun Şumnu'da 
bulunduğu sırada İstanbul'da saltanat de
ğişikliği meydana geldi. lll. Selim taraftar
larının tasfiyesi sebebiyle görevden alınıp 
Kavala'ya sürüldü. Sürgün yerine giderken 
Filibe'ye vardığında Alemdar Mustafa Pa
şa'nın kethüdası ve kendisinin arkadaşı 
olan Köse Kethüda Ahmed Efendi onu 
Rusçuk'a Alemdar Mustafa Paşa'nın ya
nına gönderdi. Böylece Rusçuk'ta Alem
dar Mustafa Paşa'nın yakın çevresi içine, 
Osmanlı siyasi tarihinde Rusçuk yaranı 
adıyla anılan ihtilal grubuna dahil oldu. 

Alemdar Mustafa Paşa ile Ramiz Ab
dullah Efendi arasındaki münasebet kısa 
sürede lll. Selim'in tekrar tahta çıkarılma
sı hususunda bir anlaşma derecesine var
dı , Mustafa Refik ile Ahmed Behiç efen
diler de bu anlaşmaya katıldı . İttifakın pla
nı IV. Mustafa'yı görünüşte zorbaların elin
den kurtarmak, gerçekte ise lll. Selim'i tek
rar tahta çıkarmaktı. Bu plan çerçevesin
de istanbul'a giden Alemdar Mustafa Pa
şa'nın lll. Selim'in katli üzerine ll. Mah
mud'u tahta oturtınası ve sadaret maka
mına geçmesiyle Ramiz Abdullah Efendi'
ye vezaret rütbesi verildi ve Silistre valiliği
ne tayin edildi ( 1 5 Ağustos ı808 ; Sırkatibi 

Feyzullah Efendi RD.znamesi, s. 60). An
cak Alemdar Mustafa Paşa devleti yönet
me tecrübesinden yoksun olduğunu bildi
ğinden İstanbul'un durumunu bilen, dev
let tecrübesine sahip en mutemet adam
larından Ramiz Paşa'nın yanında kalması
nı uygun buldu. Bu sebeple Silistre'ye git
meden kaptan-ı deryillığa getirildi (ı Re
ce b ı223 1 23 Ağustos ı808; a.g.e., s. 6ı ). 

Ramiz Paşa, kısa süren kaptan-ı derya
lığı esnasında İstanbul'da önemli siyasi fa
aliyetlerde ön plana çıktı. lll. Selim'in hal'in
de rol oynayanların istisnasız sürgün edil
mesinde ısrarcı oldu. Sened-i ittifakın ha
zırlanmasını sağladı ve yazılan metne imza 
koydu. istanbul'un bozulan asayişiyle ya
kından ilgilendi; bu çerçevede esnafı ha
raca kesen yeniçerileri kontrol altına aldı. 
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Galata ve çevresindeki bekar odalarında 
kalan kalyoncuların önderleri Kahvecioğlu 
Mustafa Kaptan'ı idam ettirerek zorba
Iıkiarına son verdi (Mütercim Asım Efen
di, ll, 238). Tersane'deki gereksiz harcama
ları kesti. Yeniçerilere karşı yeni bir askeri 
gücün oluşturulmasında öncü rolü oynadı. 
Tersane'de Donanma-yı Hümayun cenkçi
si adıyla bir asker sınıfı teşkil edildi. Levent 
Çiftliği'nde ve Üsküdar'da Sekban-ı Cedid 
askeri oluşturuldu. 

Alemdar Vak'ası olarak bilinen yeniçeri 
isyanında (16 Kasım ı808) Sekban-ı Cedid 
Nazırı Kadı Abdurrahman Paşa ile bera
ber önce sekbanı Topkapı Sarayı'na yerleş
tirdi. Abdurrahman Paşa kumandasındaki 
sekban askeri Topkapı Sarayı'nın kale be
denleri üzerinden, Ramiz Paşa idaresindeki 
donanma askerleri Kurşunlumahzen önün
de gemiden top atışları ile isyanı bastırma
ya çalıştı . Bu çarpışmalar iki gün kadar sür
dü; her iki taraftan pek çok kişi öldü. Ra
miz Paşa, ramazan bayramının ikinci gü
nü sabahı (2ı Kasım 1808) Kurşunlumah
zen önünden ve Tersane'de gemilerden ak
şama kadar istanbul tarafını Ağakapısı'nı 
topa tuttu, bu sırada Süleymaniye Camii 
ile pek çok ev vuruldu. Yeniçerilerin IV. 
Mustafa'yı tekrar tahta çıkarabilecekleri 
eğilimi belirince ll. Mahmud'un emriyle IV. 
Mustafa'nın bağdurulması işini tertip eden 
Kadı Abdurrahman Paşa, Tersane Defter
dan Seyyid Ali Efendi ve İnce Mehmed 
Bey'den oluşan heyette yer aldı. 

Ancak Sadrazam Alemdar Mustafa Pa
şa'nın ölüm haberini duyunca yeniçerile
re karşı direnişin bir fayda sağlamayaca
ğını ve muhtemelen Sultan Mahmud'un 
kendilerini yeniçerilere teslim etmek zo
runda kalacağını farkedip istanbul'u ter
ketmeye karar verdi. ZZ Kasım 1808'de 
Üsküdar açıklarında hazır bulundurduğu 
bir gemiyle yanında Kadı Abdurrahman 
Paşa olduğu halde denize açıldı, Küçük
çekmece civarında karaya çıkarak Selim 
Giray'ın çiftliğine sığındı (Ramizpaşazade 

Mehmed izzet, s. 120) . Peşlerinden gelen 
yeniçeriler çiftlik mensupları ve paşaların 
adamları tarafından püskürtüldü. Çiftlik
te birkaç gün kaldıktan sonra Rumeli ta
rafına gitme kararı alındı . Ramiz Paşa, Vi
ze yolu ile Pınarhisar ayanı Hacı Ali Ağa'

nın yanına sığındı . 

Tekirdağ ayanı Süleyman Ağa'ya Pınar

hisar'da bulunan Ramiz Paşa'nın ölü veya 
diri ele geçirilmesi emri verilince (BA, Cev
det-Dahiliye, nr. ı 194) burada durarnadı ve 
Rusçuk'a gitti. Rusçuk'ta iken Alemdar'ın 
ölümüyle Rumeli ayanları arasında baş gös
teren huzursuzluğun giderilmesine ve dü-

zenin sağlanmasına çalıştı . Fakat Rusçuk'
ta da yeniçerilerin takibinden kurtulamadı. 
Zira Alemdar'ın güçlü adamlarından Şum
nu ayanı Bekir Ağa'ya vezaret rütbesi ve
rilmiş ve Ramiz Paşa'nın idamını sağlama
sı istenmişti. Durumu farkeden Ramiz Pa
şa, Kandıralı Mehmed Paşa'nın takibi ne
ticesinde yakın dostu Köse Kethüda Ah
med, İnce Mehmed, sarrafı Manok efen
diler ve diğer maiyetiyle beraber Tuna'yı 

geçip Bükreş'te Rus kuwetleri kumandanı 
Sırp asıllı General Miloradoviç ile görüşe
rek iltica talebinde bulundu (27 Şubat 1809; 
Ramizpaşazade Mehmed izzet, s. ı24) Rus
lar'ın Tuna orduları başkumandam Mare
şal Prozorovski vasıtasıyla durum çara bil
dirildi. Petersburg'dan gelen talimat üze
rine Ramiz Paşa ve beraberindekiler, Bük
reş'te iki aya yakın kaldıktan sonra 7 Ma
yıs 1809'da Aksu nehri üzerinde bulunan 
Nikolayev şehrine götürüldü. Burada ika
metine bir konak tahsis edilerek gerekli 
ihtiyaçları dışında kendisine so.ooo kuruş 
aylık bağlandı. 

Nikolayev'deki birkaç aylık ikametin ar
dından Odesa valisi Ramiz Paşa'yı ziyaret 
ederek Çar ı. Aleksandr'ın Rusya'da bulun
masından duyduğu memnuniyeti ve se
lamlarını ihtiva eden bir mesajını iletti. Ça
rın arzusu, Ramiz Paşa'yı Osmanlı-İngilte
re ittifakının bozulması ve Osmanlı-Rus 
barış antlaşmasının temini için kullanmak
tl. Nitekim çar mesajında Ramiz Paşa'nın 
Osmanlı hükümdarına ve devletine bağlı 
bir kişi olduğunu vurgulamış, iki devlet ara
sında bir anlaşma zemini oluşması nok
tasında Osmanlı Devleti 'ne hizmette bu
lunabileceği gibi Rusya'ya da bir iyilik yap
mış olacağını ifade etmişti. Ancak Ramiz 
Paşa, çarın kendisi hakkındaki bu iltifat
kar tutumuna teşekkürlerini bildirerek an
laşmanın temini hususunda herhangi bir 
girişimde bulunamayacağını, sadece bir 
misafir olduğunu ve zaten yetkisinin de 
bulunmadığını ifade ile mazur görülme
sini istedi. 

Birkaç ay sonra çar tarafından davet edi
len Ramiz Paşa 1809 kasım başlarında Pe
tersburg'a gitti. Rusya'nın saltanat mer
kezinde iyi karşılandı ve Çar ı. Aleksandr 
tarafından sarayda kabul edildi. Peters
burg Sarayı 'nda devlet erkanının ileri ge
lenleri, çarın annesi, karısı ve küçük kar
deşiyle de görüştü . Buradan Kırım'a geç
ti. Dedelerinden kalan vakıf eserlerini ta
mir ettirdikten sonra Nikolayev şehrine 
gitti (a.g.e., s. ı22). Rusya'da bulunduğu 
zaman zarfında ll. Mahmud'a bölge ah
vali, Rusya'nın faaliyetleri , Avrupa'nın du
rumu ile Vehhabiler'e dair bilgileri içeren 



mektuplar gönderdi. Bu mektuplardan iki
si oğlu Mehmed izzet tarafından kaleme 
alınan Harita-i Kapıldanan-ı Deıya'da 
yer almaktadır (s. ı 23- ı 90). 

Bükreş Antiaşması'ndan sonra Ramiz 
Paşa'nın Belgrad muhafıziiğı göreviyle dö
nüş üne izin verildi. Ancak bu izin Ramiz 
Paşa'nın yakalanmasını temin içindi. Se
ned-i ittifak'ın müelliflerinden biri oldu
ğu ve IV. Mustafa'nın katli işine karışmış 
bulunduğundan hakkında daha önce giz
lice çıkarılan bir fermanla idamı kararlaş
tırılmıştı. Rusçuk'ta bulunan Osmanlı or
dusuna katılmak üzere yola çıkan Ramiz 
Paşa, Yerköy civarına geldiğinde Hurşid Pa
şa'nın yolun iki tarafına yerleştirdiği yeni
çerilerce pusuya düşürüldü, vücuduna isa
bet eden üç kurşunla içinde bulunduğu 
arabada öldürüldü. istanbul'a gönderilen 
kesik başı "hain-i devlet" yaftasıyla Saray 
Meydanı'nda üç tuğlu vezir taşına konul
du (1 ı Nisan 181 3; Cabl Ömer Efendi, ll , 
968). Cesedi Yerköyü Kalesi dışındaki me
zarlığa defnedildi. Malları müsadere edi
lerek bedeliyle borçlarının bir kısmı öden
di (BA, MAD, nr. 9726, s. 144-147). Ramiz 
Paşa'nın bilinen tek eseri bazı şiirlerinin 
yer aldığı küçük divanıdır. Divan 1847'de 
oğlu Mehmed i zzet Bey tarafından istan
bul'da bastırılmıştır. 
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li] MEHMET ALi BEYHAN 

Kuzey Hindistan'da idari bölge 
ve eski bir newablık. 

.J 

Müslümanların yerleşmesinden önce 
Hindu RacpOtlar'ın idaresinde Ketlr adıyla 
bilinen, Bedayun ve Sambhal kısımların
dan oluşan RampOr Delhi'ye bağlı idi; Del
hi Sultaniiğı ve Babürlü Devleti 'nin kurul
masından sonra da aynı idari konumunu 
devam ettirdi. Evrengzlb'in ardından Ba
bürlü hakimiyetinin zayıflamasıyla birlikte 
ortaya küçük bağımsız yönetimler çıkar
ken buraya da Şah Alem Han ve Hüseyin 
Han adında Afganlı iki liderin önderliğin

de Rohilla (dağlı lar) denilen Afganlar yerleş
meye ve bölge Rôhilkend adıyla anılmaya 
başlandı. Asıl RampOr Newablığı ise 1737'
de Rohillalar'ın şefi Ali Muhammed Han'ın 
Babürlü Hükümdan Nasırüddin Muham
med Şah'tan Ketlr yöresini ve newab un
vanını almasıyla kuruldu. Ali Muhammed 
Han, 1746'da Kudh newabıyla girdiği güç 
mücadelesinde yenilerek bütün toprakla
rını ona kaptırdıysa da iki yıl sonra Kuzey 
Hindistan'ı işgal eden Ahmed Şah Dürra
ni'ye sağladığı destek karşılığında tekırar 
ele geçirdi. Ölümünden önce yerini bıraktı
ğı ikinci oğlu Feyzullah Han 177 4-1794 yıl
larında newablık yaptı; idari kabiliyeti ve 
ilme, kültüre verdiği değerle RampOr ta
rihinde önemli bir yer tuttu. Günümüzde 
15.000'den fazla Arapça, Farsça, Urduca 
ve az sayıda Türkçe yazma. Hz. Ali'ye nis
bet edilen bir Kur'an nüshası ve 100.000'e 
yakın matbu kitapla Asya 'nın en önemli 
kütüphanelerinden biri olan RampOr Rı
za Kütüphanesi onun tarafından kuruldu. 
1794'te Feyzullah Han'ın arkasından tahta 
çıkan oğlu Muhammed Ali Han yirmi dört 
gün sonra kumandanlar tarafından dev
rildi ve yerine kardeşi Gulam Muhammed 
getirildi. Fakat o da sert idaresiyle tepki 
çekince Kudh newabının müdahalesi üze
rine yönetimi kırk dört yıl hüküm sürecek 
olan yeğeni Ahmed Ali Han'a bırakmak zo
runda kaldı. Bu arada bölgede hakimiyet 
alanını genişleten ingiliz Doğu Hindistan 
Şirketi 1801'de RampOr'u ele geçirdi; nev-

RAMPOR 

vablığın iç işlerindeki özerk statüsü devam 
etti. 1840'ta idareyi devralan Gulam Mu
hammed'in oğlu Muhammed Said zama
nında ticaret ve ziraat gelişti, refah arttı. 

1857 Hint Ayaklanması sırasında Ram
pOr Newablığı ingilizler'in yanında yer al
dı. 1858'de Babürlü Devleti'nin sona er
mesiyle hanedanın himaye ettiği Galib Mir
za Esedullah gibi pek çok şair, sanatkar, 
edip ve alim RampOr newabı tarafından 
ülkesine davet edildi. 1865'te tahta çıkan 
Kelb Ali Han hüküm sürdüğü yirmi üç yıl 
içerisinde imar faaliyetlerine büyük önem 
verdi ve ilmi destekledi; RampOr Cuma 
Camii'ni yaptırdı . Kısa bir süre newabiık
ta bulunan oğlu Müştak Ali Han da onun 
geleneğini sürdürdü. 1889'da tahta ge
çen Hami d Ali Han kırk bir yıl süren yöne
timinde çeşitli eğitim kurumları açtı ve 
Aligarh Muslim University ile Leknev Me
dical College'a önemli katkılarda bulundu; 
ayrıca 1905'te kale içinde inşa ettirdiği 
Hamid Menzil adı verilen büyük bir bina
yı Rıza Kütüphanesi'ne bağışladı . 1930'da 
onun yerine Rıza Ali Han geçti. 1947'de in
gilizler'in yönetimi bıraklmasından sonra 
RampOr Newablığı yeni kurulan Hindis
tan Devleti'ne bağlandı; 19SO'de de Uni
ted Provinces eyaletiyle birleştirildi. O ta
rihten sonra sembolik ve kültürel bir ku
rum olarak varlığını devam ettiren nev
vablar eğitim, sağlık ve kültür faaliyetle
riyle ilgilendiler. 

Modern Hindistan'da Utar Pradeş eyale
ti arazisinin kuzeybatısını teşkil eden Ram
pOr idari bölgesi 2318 kım2'lik bir alanı 
kaplar ve 1.923.739 (2001) nüfusa sahip
tir. 1947 öncesinde nüfusunun yarısı müs
lüman iken Pakistan'a vuku bulan göçler 
sebebiyle bu oran azalmıştır. idari bölge
nin merkezi olan RampOr şehri 281 .494 
nüfuslu (200 ı) tekstil ve ziraata dayalı eko
nomisiyle günümüzde orta büyüklükte bir 
şehir durumundadır ve nüfusunun yarıdan 
azı müslümandır. RampOr'un eski ihtişa
mının izlerini taşıyan mimari dokusu hala 

RampOr 
newablarından 

Kelb Al i Han'ın 
bir tasviri 
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