
RAMPOR 

ayaktadır. Kara ve demir yollarının kavşa
ğı durumundaki şehirde şeker ve pamuk 
sanayii tesisleri vardır. Hindistan'daki ilim 
ve kültür birikimine yaptığı katkıdan do
layı önemli olan RampOr aynı zamanda 
modern çağlarda yetiştirdiği Mevlana Mu
hammed Ali Cevher, Şevket Ali, Ebü'l-Ke
lam Azad ve Hekim Ecmel Han gibi sima
Iarla tanınır. Şehirde 2006 yılında Mev
lana Muhammed Ali Cevher 'in adı verilen 
özel bir üniversite kurulmuştur. 
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RAMSTEDT, Gustav John 
(1873-ı 950) 

Altayistiğin 

kurucusu olarak kabul edilen 
Finlandiyalı Türkolog . 

_j 

Tammissari'de doğdu . Helsinki Üniversi
tesi'nde Grekçe. Latince, İbranice ve Sans
kritçe okurken Sanskritçe profesörü Otto 
Donner'in tavsiyesiyle dikkatini Orta As
ya'ya çevirdi ve mezun olduğunda ( 1895) 
üniversitede kalarak Altay dilleri sahasın

da çalışmaya başladı. 1898-1912 yılları ara
sında Helsinki Üniversitesi ve Fin-Ogur Der
neği'nin desteğiyle Asya'nın Türk ve Mo
ğol bölgelerine yedi ilmi gezi yaparak çe
şitli boylar arasında yaşadı; bir yandan on
ların lehçelerini öğrenirken bir yandan da 
dil ve falklor malzemesi topladı. Aynı üni
versitede 1906'da doçent ve 1917'de pro
fesör oldu. Altay dilleri profesörlüğüne ge
tirildiğinde bu alanda unvan alan ilk kişi 
olarak modern anlamda Altayistiğin kuru
cusu sayıldı. Altayist Nicholas N. Poppe, 
Ramstedt'in açtığı yoldan yürümekle bir
likte bu alanda tek başına bir ekol oluş
turmuştur. 1919'da Finlandiya hükümeti 
tarafından Tokyo Büyükelçiliği 'nde masla
hatgüzar olarak görevlendirildi ve 1930'a 
kadar bu görevde kaldı. O yıllarda Japonca 
ve Korece öğrenip bu diller üzerinde çalış
tı . Ülkesine döndükten sonra kendini ta
mamen üniversitedeki öğrencilerine ve bi-
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limsel çalışmalara adadı. Yetiştirdiği öğ
renciler in önde gelenleri arasında Martti 
Rasanen, Pentti Aalto. Eino Karajha ve 
Paul Jyrkankallio sayılabilir. 1943'te emek
li oldu. Doğumunun 75. yıl dönümünde 
Studia Orientalla'nın XIV. cildi ( 1950) ona 
armağan kitabı olarak yayımlandı. 25 Ka
sım 1950'de Helsinki'de öldü. Altay dilleri 
arasında önemli ses denkliklerinin oldu
ğunu ilk defa Ramstedt ortaya koymuş . 

Türkçe ile Moğolca arasında bu denkliğin 
bulunduğunu da o göstermiştir. Rams
tedt'e göre Ana Altay dilinin en az dört ko
lu vardı: Ana Korece, Ana Türkçe, Ana Mo
ğolca ve Ana Mançu-Tunguzca. Bunlar
dan Ana Korece ve Ana Türkçe asıl dil ala
nının kuzey kısmında konuşuluyordu . 

Eserleri. Kitaplar. 1. Bergtscheremis
sische Sprachstudien (Helsinki 1902). 2. 
Über die Konjugation des Khalkha
M ongolischen (Helsinki 1903). 3. Mog
holica, Beitriige zur Kenntnis der Mog
hol-Sprache in Afghanistan (JSFOu., 
XXIII/4 11 905]) . Afganistan Moğolları üze
rine bilinen ilk bilimsel çalışmadır. 4. 'A 
Comparisian of the A ltaic Languages 
with J apanese ( Transaction of the Aslatic 
Society of Japan, Second Series 1. 1924). Bu 
eserde Japonca'yı Altay dilleriyle karşılaştır
maktadır. S. Kalmückisches Wörterbuch 
(Helsinki 193 5) . Moğol diyalektelojisine dair 
olup en önemli ve hacimli çalışmalarından
dır. Eser, yalnız sözlük olarak değil verdiği 
etimalajik açıklama ve karşılaştırmalarla 
da Altay dilleri için değerli bir kaynaktır 
(MSFOu., LXXXII 11 939 ]). 6. A K orean 
Grammar (Helsinki 1939). 7. Studies in 
Korean Etymology (MSFOu., XCV 1 1 949 ]) . 
Bu eserler de bilim çevrelerinde takdirle 
karşıianmış ve Korece hakkında yapılan ça
lışmalara uzun yıllar kaynaklık etmiştir. 8. 
Einführung in die altaische Sprachwis
senschaft. Ramstedt'in Altay dilleri üze
rine yaptığı son çalışması olup öğrencisi 
Pentti Aalto tarafından yayımlanmıştır (1-
111 , Helsinki 1952-1 966). 1904'te Dağıstan'-

Gustav John 
Ramstedt 

dan topladığı Kumuk ve Nogay lehçelerine 
ait malzemeleri ölümünden kırk yıl sonra . 
_Emine Gürsoy Naskali ve Harry Halen de" 
ğerlendirerek neşretmiştir: Cumucica 
Nogaica. G. J . Ramstedt's Kumyk Ma 
terials Edited and Tranla ted by Emi 
n e Gürsoy N askali; G. J . Ramstedt n o
gaische Materialien · bearbeitet und 
übersetzt v on Harry Halen (MSFOu. , 
CCVlll 11 99 1]) (Ramstedt' in eserleri hak
kında geniş bilgi için bk. Eren, Türklük Bi
limi Sözlüğü/, s. 270-275). Makaleler: "Die 
Verneinung in den altaisehen Sprachen. 
Eine semasiologische Studie" (MSFOu. , Lll 
11924]. s. 196-215 ); "Remarks on the Ko
rean Language" (MSFOu., LVIII ı 1928 ]. s. 
144- 15 3); "Die Palatalisation in den altai
schen Sprachen" (Annales A cademiae 
Scientiarum Fennicae, XXVI I 11932 ]. s. 
239-25 1 ). 
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RAMUZÜ'I-EHADiS 
( ~.:ıi>Yf j,.-1) ) 

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanev'i'nin 
(ö. 1893) 

L derlediği hadisleri ihtiva eden eseri. _j 

Hadisi bir eğitim aracı olarak esas alan 
GümüşMnevl, tasawufun toplum üzerin
deki gücünü kullanıp son dönemin en çok 
okunan hadis kitaplarından birini ortaya 
koymuştur. Eserin ihtiva ettiği 7103 ha
disin 6402'si kavll ve fiili merfQ rivayetle
re, 701 'i Resulullah'ın hilye ve şernailine da
irdir. Gümüşhanevi bu eserini dostlarının 
isteği üzerine yazdığım belirtmekle birlik
te onun bu kararında hacası Trablusşam 

müftüsü Ahmed ei-Ervadl'nin Ayasofya 
Camii'ndeki hadis derslerinde tasawufi 
terbiye vermesi de etkili olmuştur. Kitapta 
günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekil
de muhtasar, veciz ifadeli hadisleri seçen 
GümüşhaneVi bunların dinin temel esasla
rını ihtiva etmesine, te'vile ihtiyaç duyu!-



mayacak derecede açık olmasına özen gös
termiştir. Rivayetlerin güvenilirliğine dair 
hadis alimlerinin kanaatlerini nakletmek
le birlikte bazan kendisi de işaret veya is
tihare yoluyla hadislerin muteber olup ol
madığı konusunda fikir beyan etmiş, bazı 
hadisiere zann-ı galibe veya şahsi kanaate 
göre mu'teber hükmü vermiştir. Alimie
rin mevzCı veya zayıf saydığı rivayetler hak
kında farklı kanaat taşıyorsa bunu da be
lirtmiştir (Leuami'u'l-'ui):[ıl,l. 30-32). Her 
hadisin sonunda onun kaynağını ve saha
bl ravilerini zikreden müellif münekkidle
rin uydurma dedikleri hadisleri eserine al
madığını ve münker rivayetlerden kaçındi
ğını ifade etmiştir. 

Kitabın baş tarafında hadis ehlinin fa
zileti. hadisi ilk tedvin edenler ve hadis 
usulüyle ilgili bilgiler verilmiştir. İki bölüm
den meydana gelen eserde farklı bir alfa
betik sistem uygulanmış. birinci bölümde 
hadisler şu sıraya göre dizilmiştir: 1~! , i 
~Ai!, <~!J., ~~ , ;ıl , r<f4! , ~~ , ..:.ı! , ...ı.ıı , ..:.ı! 

4 ' .. ' ,yı ' "' ' J ' ı.9 ' ..:.. ' .:.ı ' 1" ' Jl 
Harf-i ta'rif ile başlayan hadisler elif har
fiyle başlayan hadislerin verildiği bölü
mün sonuna konulmuştur. Hz. Peygam
ber'in şernailine dair olan ikinci bölüm
de hadisler ".;,ı ll" lafzıyla başlamaktadır. 

Eserdeki hadisler pek çok kitaptan der
lendiği için sıkça kullanılan bu kaynaklara 
remizlerle işaret edilmiş, ayrıca mesela 
mutlak olarak İbn Cerlr denildiğinde onun 
Teh~ibü'l-aşar'ının kastedilmesi gibi bazı 
özel kısaltmalar da yapılmıştır. Müellif ha
disleri 12S'ten fazla kaynaktan derlemek
le birlikte mukaddimede sadece otuz üç 
kaynağın kısaltınasını zikretmiştir. Geç dö
nem hadis literatüründen faydalanılarak 
hazırlanan Ramuzü'l-e]J.adiş'te SüyCıt'i'

nin el-Cami'u '1-kebir ve el-Cami'u 'ş-şa
gir'inden büyük ölçüde yararlanılmıştır. 
Ramuzü'l-e]J.adiş'in muteber kaynaklar
dan derlendiği ve ihtiva ettiği bütün ha
dislerin sahih olduğu söylenemez. Kitap
ta sahih rivayetleri ihtiva eden kaynaklar
dan faydalanıldığı gibi zayıf hadisleri içe
ren eserlerden de hadis alınmış olup bun
ların sıhhati hakkındaki hükümler şahsi
dir. Müellif mukaddimede "1"" harfinin, ha
disin sahih rivayetleri ihtiva eden mu'te
med kaynakta, "f:_" harfinin de, hadisin za
yıf rivayetleri ihtiva eden gayri mu'temed 
kaynaktan derlendiği anlamına geldiğini 
kaydetmekle beraber bu bilgilerin önemli 
bir kısmına eserin çevirilerinde yer veril
memiştir. 

Ramuzü '1-e]J.adiş, Gümüşhanev'i'nin 

şeyhliğin i yürüttüğü Nakşibendiliğin Hali
diyye kolu müntesipleri ve halifeleri saye-

sinde Anadolu'nun en ücra köşelerine ka
dar yayılmıştır. Müellif. hac yolculuğu sı
rasında Medine'de ve üç yılı aşkın kaldığı 
Kahire'de yüzlerce kişiye eserini okuttu
ğu, onlara rivayet icazeti verdiği, birkaç ki
şiyi hilafet ve irşadla görevlendirdiği için 
eser Arap dünyasında da yaygın biçimde 
okunmuştur. Gümüşhanev'i'ye ait Gara'i
bü'l-e]J.a diş'in kenarında ve Levami'u'l
'ukül'ün sonunda Ramuzü'l-e]J.adiş'in 
onu okuyan, öğrenen ve öğretenin hüsn-i 
hatime ile ölmesi. Allah, ResUluilah ve sa
habe sevgisiyle rızıklandırılması, tasawuf 
büyüklerine muhabbet duyması, duasının 
kabul edilmesi, dünya ve ahirette her ih
tiyacının karşılanması, müslümanlar ara
sında sevilen bir kişi olması, kötü düşün
celerden kurtulması ve ayıplarının örtül
mesi, musibet anında hatmedilmesi du
rumunda islam düşmaniarına karşı zafer 
kazanmaya vesile olması gibi faydalarına 
işaret edilmiş , bu ifadeler eserin yaygın
laşmasında etkili olmuştur. Eser toplumu 
hadisle eğiten, zühd eğitiminde hadisi esas 
almak suretiyle tasawufı düşünceyi Kur'an 
ve Sünnet'e uygun çizgiye çekmeye çalı
şan, rivayetleri değerlendirme yöntemleri 
birbirinden farklı olan tasawuf ehliyle ha
dis ehli arasındaki mesafeyi kapatma yo
lunda atılan bir adım olarak değerlendiri
lebilir. 

Ramilzü'l-e]J.Qdiş'in bilindiği kadarıyla 

hepsi istanbul'da olmak üzere çeşitli isim
lerle birçok baskısı yapılmıştır ( 1275 1 deği

şik adlarla birkaç baskı ı. 1 312, 1316, 1 320, 

ı 326, ı 330) Eser Ramuzü'l-ehôdis (7101 
Hadis) ve Tercümesi (tre. Naim Erdoğan , 

istanbul 1976, ı 980. ı 983) ve Ramuz el
Ehadis (Hadisler De1yası; tre. Abdülaziz 
Bekkine, nşr. Lütfi Doğan- M. Cevat Ak
ş it , 1-11 , istanbul 1982) adıyla Türkçe'ye çev
rilmiştir. Hikmet Zeyveli ikinci çeviriyi ter
cüme hataları yapıldığı ve anlaşılmaz ifa
deler kullanıldığı gerekçesiyle eleştirmiş
tir (bk bibL) Ramuzü'l-e]J.Qdiş üzerinde 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Önce Gümüş
hanevi eserini Levami'u'l-'u-kül adıyla şer
hetmiş (1-V. istanbul 1292-1 294). bu şerh
te büyük ölçüde Muhammed Abctürrauf ei
Münav'i'nin Feyzü'l-kadir'inden faydalan
mıştır (Aydınlı, s. 69 , 70) . Cengiz Tüccar, 
Ramuzü'l-ehôdis'in Kaynakları adıyla 
bir lisans tezi hazırlamıştır ( 1989, Dokuz 
Eylül Üniversitesi ilahiyat Fakültesi). Lüt
fi Doğan ve M. Cevat Akşit, eserden çeşit
li konulara dair seçtikleri hadisleri Ramu
zü'l-ehadis'ten Dersler ana başlığı altın
da yayımlamışlardır (Kıyamet Alametleri, 
istanbul 1983; İslam 'da Aile Hayatı, istan
bul 1984) 

RASANEN, Martti 
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RANiRI 
(bk. NÜREDDİN er-RANiRi). 

RASANEN, Martti 
(1893-1976) 

Finlandiyalı Türkolog. 
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25 Haziran 1893'te Finlandiya'nın kuze
yindeki Simo'da doğdu. Oulu'daki orta öğ
reniminden sonra Helsinki Üniversitesi'nde 
Fin-Ogur (Ugur) ve Altay dil bilimini okudu. 
Burada G. J. Ramstedt ve H. Paasonen'in. 
daha sonra W. Bang Kaup'ın öğrencisi ol
du. Fin-Ogur Derneği'nden aldığı bursla 
191 S'te Rusya'ya giderek 1917'ye kadar 
Kazan Üniversitesi'nde Fin-Ogur ve Altay 
dilleri üzerine çalıştı . 1920'de doktorasını 
verdi. 1922-1932 yılları arasında yine Fin
Ogur Derneği'nin finansmanıyla araştırma 
gezileri yaptı; bu süre içinde iki defa Türki
ye'ye geldi (1925, 193 1-1932) Ayrıca Leip
zig, Budapeşte, Berlin ve Paris üniversite
lerinde bulundu. 1926'da Helsinki Üniver
sitesi'nde Türk filolojisi doçenti, 1944'te 
Finlandiya'nın ilk Türk dili profesörü oldu 
ve bu görevini emekliye ayrıldığı 1961 yı-

Martti 
Rasanen 
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