
(= müfteilün) ve muzmar (= mefOiün) olan 
tali tef'ileli şekilleri kamil bahrine has ri
timle uyuşmadığından fazla ilgi görme
miştir (Celal ei-Hanefl, s. 408) Kamil 
bahri akıcı özelliği dolayısıyla modern 
Arap şiirinde tavilden daha çok rağbet 
görmüştür. Günümüz Arap edebiyatında 
serbest vezinle şiir yazanlar genelde ka
mil bahrini tercih etmektedir. 

Kamil bahrinin yukarıda verilen şekil
lerinden başka zaman içinde nazım tek
niğinde yapılan yenilikler sonucunda oluş
muş başka kalıpları da vardır (a.g.e., s. 
380-411): 

a) Dört tef'ileliler 
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c) Altı tef'ileliler 
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Kamil bahri Türk ve İran şiirinde yaygın 
olarak kullanılmamıştır. Bir araştırmaya 
göre çok az da olsa (taranan 38.038 şiir
den 5 I ' i '1'o 0,02) Türk şiirinde iki kalıp ha
linde kullanıldığı tesbit edilmiştir (İpek
ten, s. 268-270). 

a) İki tef'ileliler 

Mütefailün/mütefailün 

~~-~-/~~ - ~-

Batı tesirinde gelişen yeni Türk şiirinde 
kullanıldığı görülen bu kalıba Yahya Ke
mal'in. "Ne güzel kayık Hanım iğnesi 1 Ne 
güzel hanım bu kimin nesi" şiiri örnek ve
rilebilir. Naci'nin "Köylü Kızların Şarkısı-

Nişanlı Kızı" başlıklı şiiri de bu kalıpla ya
zılmıştır. 

b) Dört tef'ileliler 

Mütefailün 1 mütefailün 1 mütefailün 1 
mütefailün 

~~-~-1~~-~-1~~-~-1~~-~-

FuzOII'nin. "Yeter ey felek bu cefa ye
tür men-i zara serv-i revanımı 1 Meh-i 
tal'atıyla münewer et dil ü dlde-i revanı
mı" matla'lı gazeli buna örnektir. 

Kamil bahrinin ikinci tip kalıbı "feOiün" 
tef'ilesinin ilavesiyle oluşmuştur. Bunun 
da iki çeşidi vardır. Birincisi "mütefailün 1 
feOiün" kalıbı olup bunun tekrarıyla "mü
tefailün 1 feOiün 1 mütefailün 1 feOiün" ka
lı bı ortaya çıkar. Bu şekil Sultan Veled'
den itibaren Şeref Hanım'a kadar daha 
çok kullanılmıştır. Şeyh Galib'in, "Yine zev
rak-ı derOnum kırılıp kenara düştü 1 Da
yanır mı şişedir bu reh-i seng -sara düş
tü" gazeli bu kalıpla yazılmıştır. 
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li] TEvFiK RüşTü ToPUZOGLU 

ı 
ei-KAMiL 

ı 

(Jal.s::ıf) 

Müberred'in 
(ö. 286/900) 

Arap dili ve edebiyatma dair eseri 
(bk. MÜBERRED). 

L __j 

ı ei-KAMiL 
ı 

(Jal.s::ıf) 

İbn Adi'nin 
(ö. 365/976) 

zayıf hadis ravilerinin 
biyografilerini içeren eseri 

(bk. İBN ADI). 
L __j 

ei-KAMiL 
(Jal.s::ıf) 

İzzeddin İbnü'I-Esir' e 
(ö. 630/1233) 

el-KAMiL 

Ortaçağ'ın en güvenilir tarihçilerinden 
biri olma özelliğini kazandıran eser. 

L __l 

İbnü'I-Eslr önsözde eseri niçin yazdığı
nı anlatırken erken yaşlarda tarihe ilgi 
duyduğunu , tarih kitaplarını okurken ba
zı tarihçilerin olayları çok abarttıklarını . 

bazan önemli olaylara ya hiç temas et
mediklerini ya da kısaca geçiştirdikleri

ni, buna karşılık önemsiz olayları ön plana 
çıkardıklarını gördüğünü, ayrıca Doğu İs
lam dünyasından tarihçilerin Batı İslam 
dünyasında vuku bulan hadiseleri ihmal 
ettiklerini. Batılıtarihçilerinde Doğu'da
ki olaylara önem vermeyip kitaplarına al
madıklarını, bu yüzden tarihe meraklı ki
şilerin bazan bir olay hakkında bilgi edi
nebilmek için ciltlerce kitaba bakmak zo
runda kaldığını belirtir ve okuyucuları böy
le bir ihtiyaçtan kurtaracak bir tarih ki
tabı yazma ihtiyacı duyduğunu, bunun
la birlikte bütün olayları eserine almadığı
nı, fakat okuyucuların kitapta anlattığı 
olayları bu şekliyle başka bir eserde bu
lamayacaklarını söyler. Daha sonra is
lam'da tarih konusuna dair kısa bilgiler 
verip arkasından ka inatın yaratılışıyla asıl 
metne girer. Peygamberler tarihini anla
tıp Sasanl. Roma ve Bizans imparatorluk
ları. Selevkoslar, Cahiliye Arapları ve özel
likle eyyamü'I-Arab (kabilelerarası savaş
lar) hakkında ayrıntılı bilgi verir. Hz. Mu
hammed'in atalarından, doğumu ve pey
gamber oluşundan başlayarak hicretten 
itibaren 628 yılı sonuna (Ekim 1231) ka
dar meydana gelen olayları kronoloji sıra
sıyla anlatır. 

Müellif. 302 (915) yılına kadarki olayları 
yazarken Taberi'nin Tarihu'l-ümem ve'l
mülilk'ünü esas almış ; kitabını bu eser
deki senetleri ve zayıf rivayetleri çıkar
mak, gerekli gördüğü durumlarda açık
lama yapmak ve onun yer vermediği olay
ları eklemek suretiyle tamamlamıştır. Me
sela 133'te (751) Araplar'la Çinliler ara
sında vuku bulan ve Orta Asya'nın kade
rini belirleyen Talas Savaşı hakkında doğ
ru bilgi sadeceel-Kamil'de mevcuttur. 
Cari Brockelmann, doktora tezinde İb
nü'I-Eslr'in Taril]u '1-ümem'i ne ölçüde 
kullandığım ve bir intihal olup olmadığı
nı tesbite çalışmıştır (Das Verhaltnis von 
lbn el-Atirs Kamil fit-ta'ril] zu Tabaris Al]

barer-rusul wal-mu/Cık, Strassburg 1890). 
İbnü 'l-Eslr ayrıca güvenilir bulduğu İb-
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el-KAMiL 

r:ıü'l-Kelbl. Müberred. Belazüri ve Mes'G
di gibi tarihçi! erin eserlerinden faydalan
mış. hayal mahsulü ve uydurma olduğu
nu düşündüğü rivayetlere itibar etmedi
ği gibi mevcut malzemeleri de büyük bir 
dikkatle kullanmıştır. 

İbnü'l-Esir 302'den (915) sonraki olay
lar için eline geçen güvenilir bütün kay
nakları. belgeleri, tüccar ve ulemanın söz
lü rivayetlerini titizlikle incelemiş. bunları 
birbiriyle · karşılaştırmış ve kendi değer
lendirmelerini de katarak İslam tarihi 
kaynaklarının mükemmel bir sentezini 
yapmıştır. Ancak faydalandığı eserlerin 
isimlerini genellikle vermez. Taberi'den 
sonraki dönem için kullandığı kaynaklar 
arasında İbn Miskeveyh'in Tecôribü'l
ümem, Ebü'l-Hüseyin Ali b. Ahmed es
Sellami'nin et-Tari}]. ii al].bôri vülôti Ijo
rôsôn, Gerdizi'nin Zeynü'l-al].bôr, Utbi'
nin Tari}]. u '1- Ye mini, Sabit b. Sinan es
Sabi'nin Tari}]. (AI].barü'l-~aramita), Hilal 
es-Sabi'nin Tari}]. ve TuJ:ıietü'l-vüzerô' 
adlı eserleri başta gelmektedir. Ayrıca 
Büyük Selçuklular'ın ilk dönem tarihi için 
Sultan Alparslan adına kaleme alınmış 
olan Farsça Meliknôme 'nin Arapça ter
cümesinden; Selçuklular'ın daha sonraki 
tarihleri, Horasan ve Harizm olayları için 
İmadüddin el-İsfahani'nin Nuşretü'l-fet
re, Ali b. Nasır el-Hüseynl'ninAl].bôrü'd
devleti's-Selculpyye ve Beyhaki'nin (ibn 
Funduk) Meşôribü't-tecôrib'inden; Irak 
olayları için Hemedani'nin Tekmiletü Tô
ril].i't-Taberi, İbn Miskeveyh'in Tecôri
bü'l-ümem, Ebü'l-Ferec İbnü 'l-Cevzi'nin 
el-Munta;;;am ve İbn Hamdün'un et-Ter;
kire'sinden; Suriye ve el-Cezire olayları 
için İbn Asakir'in Tôril].u Medineti Dı
maş]s, İbnü ' l-Kalanisi'nin Zeylü Tôril].i 
Dımaş]s ve Azimi'nin Tdril].'inden; Sela
haddin-i Eyyübi ile ilgili olarak İmadüd
din el-İsfahani'nin el-Ber]su'ş-Şômi'sin
den. Mağrib konusunda Abdülaziz İbn 
Şeddad'ın Tôril].u İfri]sıyye ve'l-Mag
rib'inden; dinler ve mezhepler konusun
da da Şehristani'nin el-Milel ve'n-ni
J:ıal'inden istifade etmiştir. Yine Selahad
din-i EyyGbi için onun dostlarından ve as
kerlerinden. Horasan olayiarına dair ora
nın ileri gelenlerinden ve Moğol istilası 
için fukaha, tüccar, elçi ve mültecilerden 
şifahi bilgiler almıştır. İbnü 'l-Eslr'in Fars
ça bilip bilmediği tesbit edilememekle be
raber Muhammed b. Ahmed en-Nesevi 
onun Meşril5'taki olayların tarihiyle ilgili 
Farsça kaynaklara da sahip olduğunu söy
ler ( Siret-i Celaleddin-i Mingburni, s: 3-4 ). 

Müellif eserini yazarken olaylar arasın

da kopukluk meydana gelmemesi için 
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birbiriyle ilgili olanları aynı yerde anlatır. 

Önemli olayları ayrıntılı bir şekilde kayde
der; küçük olayları her yılın sonunda "zik
rü iddeti havadis" başlığı altında kısaca 
verir ve yine o yıl ölen ünlü kişiler hakkın
da açıklamalar yapar. İbnü'l-Esir nakille
rinin sağlamlığıyla tanınmış bir tarihçidir. 
Barthold, el-Kômil'in neşrinden sonra 
müslüman Doğu'nun tarihiyle meşgul 
olanların sağlam bir kaynağa dayanma
ya başladığını, İbnü'l - Eslr' in o zamanlar 
pek az görülen bir hassasiyetle malzeme 
topladığını ve eserinin olayların basit bir 
vekayi'namesinden ibaret olmadığını söy
ler. Hadiseleri sebep-sonuç ilişkileri açı
sından ele alan ve bir bakıma tarih felse
fesi yapan İbnü'l-Eslr. sadece bir bölge
nin veya bir han ed anın değil bütün İslam 
dünyasının tarihini orantılı bir şekilde 
yazmıştır. Bu kadar zengin doküman ve 
malzerneye sahip başka bir tarih kitabı 
yoktur. 

el-Kamil Türk tarihi , özellikle Selçuk
lular. Haçlı seferleri. Abbasiler ve Moğol 
istilası, Musul ve el-Cezlre tarihi için akla 
ilk gelen eserlerdendir ve en önemlisi, 
müellifin yaşadığı bölgenin yarım asırlık 
tarihi için birinci elden kaynak teşkil et
mesidir. Bununla beraber İbnü'l - Esir, 
Zengiler'e duyduğu minnet ve şükran se
bebiyle onlardan övgüyle söz etmesi, Se
lahaddin-i EyyGbi'yi idareyi meşru sahip
lerinden almak ve enaniyet sahibi olmak
la suçlayıp bazı tasarruflarından dolayı 
kınarnası ve faydalandığı kaynakları zik
retmemesinden dolayı tenkide maruz 
kalmıştır. Bu yüzden bazı tarihçiler NG
reddin Mahmud Zengl ve Selahaddin-i 
EyyCıbi konusunda el-Kômil'i ve et-Tôri
l].u'l-Bôhir'i ihtiyatla kullanmışlardır. 

Müellif. başlangıçta el-Müsta]sşô fi't
Tôril]. adını koyduğu (et-Tarii].u'l-bahir, s. 
5, 12 , 23, 52, 177, 194. 204) el-Kômil'in 
müsveddesini 600 (1203) yılında tamam
lamış ve eserini yeniden gözden geçirip 
buna göre temize çekrnek üzere çalışma
sına ara vermiştir. Nihayet Musul hakimi 
Atabeg el-Melikürrahlm Bedreddin Lü'
lü'ün emriyle619 (1222) veya620 (1223) 
yılında kitabı gözden geçirip genişletmiş, 
daha sonra tekrar ilaveler yapmış_ye_ola.Y=---
ları 628 yılı sonuna (1231) kadar getir
miştir. İbnü'l-Eslr'in muhteva ve anlamı
na uygun olarakel-Kdmil fi't -tôril]. adını 
verdiği eserden (el-Kamil, I, 6) sonraki ta
rihçiler "hayrü't-tevarlh, ahsenü't-teva
rlh , kamilü't-tevarih" şeklinde söz etmiş

lerdir. Kitap esas itibariyle siyasi- askeri 
bir tarih olmakla beraber içtimal, iktisa
di, ilmi ve edebi açılardan da zengin bil-

giler içerir; biyografi konusunda ise diğer
lerine oranla zayıftır. Başta muhtasarını 
yazan Ebü'l-Fida olmak üzere İ bnü'l-Adim , 
Ebu Şame el-Makdisl. İbn Vasıl, İbnü'I-İb
ri. Zehebl ve Ebü'l-Fida İbn Keslr el-Kô
mil'den faydalanmışlar, Cemaleddin el
Vatvat ona bir haşiye ekierken Ebu Ab
dullah İzzeddin İbn Şeddad. İbnü's-Sal ve 
İbn Fehd el-Halebl de birer zeyil kaleme 
almışlardır. 

İbnü'l-Eslr'in on büyük cilthalinde yaz
dığı el-Kamil, Carolus Johann Tornberg 
tarafından Ibn el-Athiri, Chronicon, 
quod perfectissimum inscribitur adıy
la on üç cilt olarakyayımianmış (son cil
di indeks; Lugduni Batovarum ILeiden ı. 
1851-1876). 491 (1098)yılındaAntakya' 

nın işgaliyle baş layan ve 628 (1231) yılı 
olaylarıyla sona eren kısmını Fransızca 
tercümesiyle birlikte Joseph-Toussaint 
Reinaud, Etienne Marc Quatremere , 
Charles François Defremery, Casimir 
Adrien Barbier de Meynard ve William 
Mac Guickin de Slane neşretmiştir 

(RHCOr. 118721. I, 187-744; 118871. !lll, s. 
l-180). Eser Abdülgaffar İbrahim ed-De
sGki (I-XII, Bulak 1290/1873). Muhammed 
Kasım (I-XII. Kah i re 130 l / 1883). Muham
med Mustafa (I-XII, Kah i re 1303/1 885). 
Abdülvehhab en-Neccar ve arkadaşları 
(I-IX, Kahire 1348-1357/1929-1938) tara
fından da yayımlanmış. ayrıca C. Johann 
Tornberg neşri esas alınarak son cildi in
deks olmak üzere on üç cilt halinde basıl
mıştır (Beyrut 1385-1386/1965-1966; 1399/ 
1979). Eserin daha başka neşirleri de vardır. 

el-Kômil' in tamamı IX. (XV.) yüzyılda 
N ec meddin Tarimi tarafından Farsça'ya, 
İran tarihiyle ilgili kısım l arı Al].bôr-ı i ran 
ez-el-Kamil adıyla yine Farsça'ya (Tahran 
ı 365/1986). Moğol istilasına dair kısmı 
Baran V. G. Tiesenhausen tarafından Rus
ça'ya ( Sbornik Materialov otmosyaschikh
sya kistoriizototoi Ordy, St. Petersburg 
1884), Kuzey Afrika ve Endülüs tarihiyle 
ilgili bölümleri Edmond Fagnan tarafın
dan Fransızca'ya (Anna/es du Maghreb et 
de I'Espagne, Alger 190 I) ve l. cildi komis
yon , diğer ciltleri M. Beşir Eryarsoy (Il, 
IV). Yunus Apaydın (V). Abdullah Köşe 
(VI). Ahmet Ağırakça (lll, VII, VIII ve XII 
cildin ikinci yarısı) ve Abdülkerim Özay
dın (IX, X, Xl ve XII cildin ilk yarısı) tara
fından olmak üzere tamamı Türkçe'ye 
(istanbul 1985- 1987) çevrilmiştir.Ayrıca 
Selçuklu lar'ın ilk yıllarıyla ilgili kısmını Ab
dülkerim Özaydın, "Selçuklular'ın Tarih 
Sahnesine Çıkışları" adıyla notlar ilave 
ederek yeniden tercüme etmiştir (Prof 

Dr. Fikret lşıltan'a 80. Doğum Yılı Arma
ğanı, istanbull995, s. 187-214). 
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~ ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

KAMiL PAŞA, Mehmed 

(bk. KlBRlSLI KAMiL PAŞA). 

KAMiL PAŞA, Yusuf 
(1808- 1876) 

Osmanlı sadrazamı. 

_j 

_j 

Arapgir'de doğdu. Babası Gökbeyi ha~ 
nedanından İsmail Beyzade Mehmed 
Bey' dir. Küçük yaşta babasını kaybedince 
amcası Gümrükçü Osman Paşa tarafın
dan büyütüldü. Amcası Kayseri ve Bozok 
sancakları mutasarrıfı iken Müderriszade 
Mehmed Alim Efendi'den özel ders aldı. 
Amcası ile birlikte İstanbul'a gittikten 
sonra onun mühürdarlığını yaptı. Divan-ı 
Hümayun Kalemi'nde memuriyete baş
layan Kamil Bey ( 1829) gördüğü bir rüya 
üzerine Mısır'a gitti ( 1833). Mısır Valisi 

Kavalalı Mehmed Ali Paşa kendisini Hazi
ne-i Mısır kitabetine tayin etti. Yedi sekiz 
ay sonra Divan-ı Vilayet ikinci muavinliği
ne getirildi. Mehmed Ali Paşa'nın kızı Zey
neb Hanım'la evlendirildi. ll. Mahmud'un 
kızı Adile Sultan'ın evlenme merasimiiçin 
valiyi temsilen İstanbul'a geldi. Sultan Ab
dülmecid tarafından kabul edilen Kamil 
Paşa'ya "mlr-i mlranlık" unvanı verildi ( 31 
Temmuz 1845). 

Mehmed Ali Paşa'nın vefatı üzerine (2 
Ağustos 1849) Mısır valisi olan Abbas Pa
şa zamanında Sudan'da bir göreve tayin 
edildi. Görevi kabul etmeyince Asvan'a 
sürgüne gönderildi. Hapsedilerek Zeyneb 
Hanım'dan boşanmaya ve Mısır'daki mal
larından vazgeçmeye zorlandı. Kamil Pa
şa. eskiden tanıdığı Sadrazam Mustafa 
Reşid Paşa'ya gizlice bir ariza göndererek 
kurtarılmasını istedi. Padişahın ferma
nıyla hapisten çıkarılan Kamil Paşa İstan
bul'a getirildi ( 1849). arkasından Zeyneb 
Hanım da İstanbul'a gitti. 

Kamil Paşa. Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı 
Adliyye'ye üye tayin edildi ve ardından bu 
görevine ilaveten Meclis-i Maarif-i UmG
miyye azalığına getirildi ( 14 Ocak 18 51 ) . 
Yeni kurulan Encümen-i Daniş'e de üye 
oldu. Kendisine vezaret rütbesi verilerek 
Ticaret nazırlığına getiriidiyse de kısa SÜ

re sonra tekrar Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı 
Adliyye üyeliğine tayin edildi (26 Şubat 
1853). İkinci defa Ticaret nazırlığına ve26 
Eylül 18S4'te kurulan Meclis-i Al1-i Tan
zimat başkanlığına getirildi (23 Kasım 
1854) . Bir ay sonra da Meclis-i V ala-yı Ah
karn-ı Adliyye başkanlığına tayin edildi. 

Mısır Valisi Said Paşa'nın Süveyş Kanalı 
imtiyazını Fransa'ya vermesini Mısır'a ya
bancı müdahalesini arttıracağı gerekçe
siyle eleştiren Kamil Paşa'nın konağında 
yapılan Meclis-i Vükela toplantısında im
tiyazın iptali için paşanın kayınbiraderi 
Said Paşa'ya mektup yazması kararlaştı

rıldı. Kamil Paşa'nın yazdığı mektubu ele 
geçiren Fransız elçisi Benedetti, Babtali'yi 
protesto edince Reşid Paşasadaretten, 
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Kamil Paşa da Meclis-iVala-yı Ahkam-ı 
Adliyye başkanlığından istifa etmek zo
runda kaldı (5 Mayıs ı 855) Bir süre açık
ta kalan Kamil Paşa, bilgi ve tecrübesin
den faydalanılmak üzere Mecalis-i Aliy
ye'ye (Meclis-i V ala ile Meclis-i Umumi) 
memur edildi (22 Ekim 1855) Padişah ta
rafından kendisine imtiyaz nişanı verildi. 
Said Paşa'nın oğlunun sünnet düğünü 
için Reşid Paşa ile birlikte Mısır'a gitti. 
Döndükten sonra Mustafa Reşid Paşa be
şinci defa sadarete. Kamil Paşa da ikinci 
defa Meclis-i V ala-yı Ah karn - ı Adliyye baş
kanlığına tayin edildi ( 13 Haziran 1857) Bu 
görevden ayrılınca ( 14 Kasım 1859) kısa 
bir süre açıkta kaldı. İkinci defa Mecalis-i 
Aliyye'ye memur edilen Kamil Paşa 1861 '
de Mısır'a gitti, Vali Said Paşa ile birlikte 
Medine'yi ziyaret etti. Tahta çıkan Sultan 
Abdülaziz'i tebrik için bir ara İstanbul'a 
geldi ve tekrar Mısır'a döndü. 

Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye ile 
Meclis-i Al1-i Tanzimat. Meclis-i Ahkam-ı 

Adliyye adı altında birleştirilince Kamil 
Paşa başkan yardımcılığına tayin edildi. 
üçüncü defa Meclis-i Ahkam-ı Adliyye 
başkanlığına getirildi ( 5 Ağustos ı 861). 
Kendisine birinci rütbeden Osmanlı nişa
nı verildi. Lübnan meselesi dolayısıyla Su
riye'de bulunan Keçecizade Fuad Paşa 
sadrazam olunca sadaret kaymakamlığı
na Kamil Paşa tayin edildi. Bu sırada al
tın para piyasadan çekildiği ve kağıt pa
ranın değeri düştüğü için ticari hayat za
yıfladı. Kamil Paşa. Borsa Ham'nı kapata
rak kendi hazinesinden bir miktar altını 
piyasaya sürdü ve bir taraftan da kağıt 
paranın değiştirilmesine başlandı. Ticari 
hayatı düzene koyarak Borsa Ham'nı ye
niden açtı ve daha büyük bir mal1 krizin 
çıkmasını önledi. Padişahın hükümet iş
lerine müdahalesini ileri sürerek Fuad Pa
.şa sadarerten istifa edince diğer vekilier
le birlikte Kamil Paşa da Meclis-i Ah karn- ı 

Adliyye başkanlığından ayrıldı (2 Ocak 
1863). Aralarındaki anlaşma gereğince 
sadaret teklifini hiç kimse kabul etmedi
ğinden sadaret makamı üç gün boş kaldı. 
Kamil Paşa da böyle bir ortamda bu gö
revi yapacak güçte olmadığını ileri süre
rek padişahın sadaret teklifini kabul et
medi. Padişah , onu Ahmed Vefik Paşa'yı 
tayin ederek eski vükelayı istanbul'dan 
çıkarınakla tehdit etti. Bu durum karşı
sında Kamil Paşa, Fuad Paşa'nın istifasına 
sebep olan olayları padişaha anlatarak 
önce bunların halledilmesini istedi. Padi
şahın hükümet işlerine fazla müdahale 
etmeme konusunda güvence vermesi 
üzerine görevi kabul etti (5 Ocak 1863) 
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