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el-Kel bî, Ne se bü’l-Åayl fi’l-Câhi liy ye 

ve’l-İslâmveaÅbâruhâ(Ebû Mansûr 

el-Cevâlik¢rivayeti,Bağdat1406,Hâtim
Sâlihed-Dâminilebirlikte); Ebü’l-Ha san Bahâeddinel-Münşîel-Erbîlî,et-Te×kire-
tü’l-FaÅriyye(Beyrut1987,HâtimSâlih
ed-Dâminilebirlikte);Dîvânüşi£ri£Adî
b.er-Rišå£el-Âmilî(Sa‘lebrivayeti,Bağ-
dat1987,HâtimSâlihed-Dâminilebir-
likte); “£Ab dul låh b. Hemmâm es-Selûlî: ¥ayâtühûvemâtebeššåminşi£rihî”(Me
cel le tü’l£Arab,XXIII/3-4[1408],s.151-
182);“Şi£rü’l-¥üseynb.Ma¹îr”(Mecel letü’l
£Arab,XXIV/1-2[1409],s.1-24); Ebû Hay-

yân el-En de lüsî, TertîbüTu¼feti’l-erîb
bimâfi’l-Æurßânmine’l-³arîb(Bey rut 

1989,DâvûdSellûmilebirlikte);İbnü’l-Gırbâlî,el-Envâßve’l-ezminevema£rife-
tüa£yâni’l-kevâkib(Beyrut1996,Mu-
hammedNâyifed-Düleymîilebirlikte); İbnü’l-A‘râbî,Esmâßünesebi’l-Åaylve
fürsânihâ(Hişâmb.Muhammedel-Kel-
bî’yeaitKi tâ bü Ne se bi’lÅayl  ile birlik te, 

Beyrut1987,HâtimSâlihed-Dâminile
birlikte).BunlarındışındaKaysî’ninMin 

Erâcîzi’l-Æådisiyye(Bağdat1987),Bu-
¹ûlâtÅâlide(Bağdat1989),Tertefi£urâ-
yeti’l-cihâd(Bağdat1992)adıylayayım-
lan mışdivanlarıbulunmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:NûrîHammûdîel-Kaysî, Dirâsât fî’ş-şi£ri’l-Câ-
hi lî, Bağdad1974,s.6-10,30;K. Avvâd, Mu£ce
mü’l-müßel lifîne’l-£Irâšıyyîn, Bağdad1969,III,
415-416;M.HayrRamazanYûsuf, Tek miletü 
Mu£ce mi’lmüßel lifîn, Beyrut1418/1997,s.794;
Ah med Alâvi ne, ¬ey lü’lA£lâm, Cidde 1418/
1998,s.221;NizârAbâza–M.Riyâzel-Mâlih, 
İt mâ mü’l-A£lâm, Beyrut1999,s.306-307;Sa-bâhNûrîel-Merzûk, Mu£ce mü’lmüßel lifîn ve’l
küt tâ bi’l-£Irâšıyyîn: 1970-2000, Bağdad2002,
VIII,183-184;YûsufAbdurrahmanel-Mar‘aşlî, 
£İšdü’l-cev her fî £ulemâßi’r-rub£i’l-ev vel mi ne’l-
šar ni’l-Åâ mis £aşer, Beyrut2006,II,2179-2181;
“Mecma£iy yûn fî ×im me tillâh: el-Üstâ× ed-duktûr 
Nû rî ¥am mû dî el-Æaysî”, MMLA Ür., XVIII/47
(1994),s.290-291;“Nûrî el-Æaysî”, Mu£ce mü’l
bâ bi ¹în li-şu£arâßi’l-£Ara biy ye fi’l-šar ney ni’t-
tâsi£ £aşer ve’l-£işrîn, http://www.almoajam.org/
poet_details.php?id=7733(05.08.2014).

ÿHalilİbrahimKaçar

– —KE‘‘ÂK
( الكّعاك )

Osmân b. Muhammed b. el-Arabî b. Osmân el-Ke‘‘âk el-İyâzî el-Endelüsî
(1903-1976)

Tunusluedipvetarihçi.
˜ ™

15Ekim1903’teTunus’unkuzeysa-hilindebaşşehiryakınlarındakiMersâ’yabağlıGammaret(Ka mert)köyündedoğ-
du. 1900’dedoğduğudakaydedilir.Kådî

Kül liy ye ti’l-âdâb,sy.IX[Bağdat1966],s.
349-367);Şi£ruEbîZübeyd¥armeleb.
el-Mün×ire¹-ªâßî(derleme,Necef1967;
Şu£a râß İs lâ miy yûniçinde,Beyrut1984,
s.147-213;Bağdat1386);Şi£ruƒufâfb.
Nüdbees-Sülemî(Bağdat1967);Şi£ru
Rebî£ab.MašrûmeŠ-™abbî(Bağdat
1967); Kü meyt el-Esedî, Dîvân (I-III, 

Bağdat1969-1970;Beyrut1986); Dîvânü 

Zeydi’l-ƒayl(Necef1967,Şu£arâß İs lâ-
miy yûniçinde,Beyrut1984,s.147-213;
Bağdat1389);Şi£rü’n-Nemirb.Tevleb
(Bağdat1969);“ResâßilüSa£îdb.¥umeydveeş£âruhû”(Me cel le tü’l£Arab,VI/8[Ri-
yad1392],s.639-644);EvrâšminDîvâni
EbîBekrMu¼ammedb.Dâvûdel-İ½-
fa hânî (Bağdat1392/1972);“Merrârb.Sa£îdel-Faš£asî:¥ayâtühûvemâbašıyeminşi£rihî”(Me cel le tü’l-Mev ri di’l-£Irâšıy-
ye,II/2[Bağdat1973],s.155-184);“Şi£ruYezîdb.e¹-ªa¦riyye”(Me cel le tü’l£Arab, 
VIII/7-8[1394],s.428-436); “£Ab dullåh b. 

£Aclân en-Nehdî: ¥a yâ tü hû vemâ te beššå min şi£rihî” (Me cel le tü’l£Arab, VI/6-8
[1394],s.570-575); “£Ubeyd b. Eyyûb el-£Anberî:¥ayâtühû vemâ tebeššåminşi£rihî” (Me cel le tü’l-Mev ri di’l-£Irâšıy ye, 
III/2[Bağdat1974],s.121-136);“ƒa¹îmel-Mu¼rizî:¥ayâtühûvemâtebeššåminşi£rihî”(Me cel le tü’l-Mev ri di’l-£Irâšıy ye,III/4
[1974],s.175-186);İbnDâvûdez-Zâhirî,
ez-Zehre(Bağdat1395,İbrâhimes-Sâ-
merrâîilebirlikte);Şi£ruMüzâ¼imel-
£Ušaylî(Bağdat1396,1976,HâtimSâlih
ed-Dâminilebirlikte);DîvânüMa£anb.
Evsel-Müzenî(EbûAliel-Kålîrivayeti,
Bağdat1397,HâtimSâlihed-Dâminile
birlikte);Şi£rü’r-Râ£îen-Nümeyrî(Bağ-
dat1400,HilâlNâcîilebirlikte);“Şâ£irânminfürsâni’l-Æådisiyye:Æa£ša£b.£Amret-Temîmîve£Â½ımb.£Amret-Temîmî”
(Me cel le tü Kül liy ye ti’l-Âdâb Câmi£atü 
Ba³dâd,sy.31[Bağdat1401/1981],s.205-
251,HâtimSâlihed-Dâminilebirlikte); 
el-Müstedrek£alâ½unnâ£i’d-devâvîn
(Beyrut1994,2000,HilâlNâcîilebirlik-
te);DîvânüCirâni’l-£Avden-Nümeyrî
(İbnHabîbel-BağdâdîileEbûSaîdes-
Sükkerîrivayeti,Bağdat1402);Ziyâed-dinİbnü’l-Esîr,Kifâyetü’¹-¹âlibfînašdi
kelâmi’ş-şâ£irve’l-kâtib(Musul1982,
HâtimSâlihed-DâminveHilâlNâcîile
birlikte);Resâßilü(¿i yâßid dîn)İbni’l-E¦îr
(Musul1982,HilâlNâcîilebirlikte); Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, el-İmâßü’ş-şevâ£ir
(Beyrut1984,YûnusAhmedes-Sâmerrâî
ilebirlikte);EbûRiyâşAhmedb.İbrâhim
el-Kaysî, Şer¼uHâşimiyyâti’l-Kümeyt
b.Zeydel-Esedî(Beyrut1986;Bağdat
1987,DâvûdSellûmilebirlikte);Hişâm

el-Mecmau’l-ilmiyyü’l-Irâk¢’yeüyeolmuş,aynıyılbukuruluşungenelsekreterliği-negetirilmiştir.1980’deMecmau’l-luga-ti’l-arabiyyeti’l-Ürdünîve1982’ de el-Mec-mau’l-ilmiyyü’l-Hindîüyeliğineseçilmiştir.NûrîHammûdî,ilmîneşirlerinigerçek-leştirdiğieserlereyazdığımukaddimeler-deönemlideğerlendirmelereyervermiş-tir.Dirâsâtfi’ş-şi£ri’l-CâhilîadlıeserindeCâhiliyedönemişiirininbâkirbiralanoldu-ğunu,üzerindearaştırmalarınyapılmasıgerektiğinivurguladıktansonratartışmalıolanbudönemşiirihakkındaetraflıçalış-malaryapılmadanacelehükümvermeninyanlışolduğunubelirtmiştir.Câhiliyedö-nemitarihiylekültürününgenelkarakte-ristiğiniortayaçıkarmadabudönemeaitşiirlerinyegânekaynaksayıldığını,objek-tifbirtahlildengeçirilmesidurumundaönemliverilereulaşılabileceğiniifadeet-miştir(s.6-10).BusebepleCâhiliyeşiirininbirfihristlemeişleminetâbitutulmasıvedöneminsosyokültürel,dinîveekonomikboyutlarınınnetbirşekildeortayaçıka-rılmasıgerektiğinisavunmuş,bualandaçeşitliçalışmalarortayakoymuştur.Üçdivanınınyanısıragazetevedergi-lerdeyayımlanançoksayıdakasidesibu-lunanKaysîşiirlerindeklasikkasidefor-munuesasalmış,vezinvekafiyedüzeninibaşarılıbirşekildeuygulamış,çoğunluklafedakârlık,kahramanlık,şerefvevatanabağlılıkgibitemalarıişlemiştir.Dilisadeveakıcı,metinörgüsügüçlüolupüslûpitibariyleklasikkahramanlık(hamâse)şiir-lerininmodernbirtakipçisigibidir.Recezşiiriformundamüstakilbirdivankalemealmış,makaleleriTunus,Küveyt,SuudiArabistanveIrak’taüniversitedergilerin-deyayımlanmıştır.KaysîedebiyattarihiaraştırmalarıdolayısıylaSaddamHüseyinödülünelâyıkgörülmüştür.
Eserleri.Kaysî’nintelif,neşirvemakaleolarak130’uaşkıneseribulunmaktadır.

Telif: el-İšvâßfi’ş-şi£ri’l-Câhilî(Bağdat
1385),Dirâsâtfi’ş-şi£ri’l-Câhilî(Bağdat
1974),ŞaÅ½iyyâtüKitâbi’l-E³ånî(Bağdat
1982,DâvûdSellûmilebirlikte),Şu£arâß
İslâmiyyûn(Beyrut1984),el-Fürûsiy-
yefi’ş-şi£ri’l-Câhilî(Beyrut1984,2004), 
e¹-ªabî£afi’ş-şi£ri’l-Câhilî(Beyrut1984,
2004),Şu£arâßÜmeviyyûn(I-III,Bağdat
1402/1982;Beyrut1405/1985),Mevâšıf
mine’s-sîreti’n-Nebeviyye (Bey rut 

1405/1985),Şu£arâßü’l-¼arb¼atte’l-šar-
ni’l-evveli’l-hicrî(Beyrut1986), el-Ba¹al 

fi’t-türâ¦i’l-£Arabî(Bağdat1408).

Neşir:“el-ƒansâß”(Me cel le tü Âdâbi’l-
Müs tan½ıriy ye,I[Musul1966],s.218-236); İbnü’l-A‘râbî, “Kitâbü’l-Bißr” (Me cel le tü 



34

KE‘‘ÂK

TunusveLibya’daeğitimkonusundaver-
diğikonferanslarderlenmiştir);Kuzey
AfrikadaTürkİdareveSanatı (trc.Su 
atAksoy,Ankara1959); el-Med¼alilâ
£ilmi’l-fulklûr (Bağdat1964);er-Ri¼le-
tü’ş-Şâbbiyye(1966) (Tunus1966;nşr.
MuhammedRaûfBelhasan,Tunus2009;
TunusluşairEbü’l-Kåsımeş-Şâbbî’nin
ölümününotuzuncuyılımünasebetiyle
24Şubat–5Mart1966tarihleriarasında
gerçekleştirilensempozyumakatılanlar
içindüzenlenenveTunus’unbirçokşeh-
rinikapsayangeziyleilgilimüşahedeleri
içereneserdegezilenyerlerleilgiliönem-
litarihî,coğrafîvekültürelmâlûmatyer
almaktadır); E³ånîA¼medƒayriddîn
mine’l-izâ£ave’t-tilfezeti’l-va¹aniyye
ve’l-Ma£hedi’r-Reşîdî li’l-mûsiša’t-
Tûni siy ye (Tunus 1968; Tunuslu şair,
şarkıcıvetiyatroyazarıAhmedHayrud-
dinb.Süleyman[ö.1976]veeserleriyle
ilgilidir); eş-ŞeyÅA¼medel-Vâfî (nşr.
Sâlihel-Mehdî,Tunus1982;sanatçıdayısı
Ahmedb.Hamîdeel-Vâfî[ö.1921]hakkın-
dadır); el-£AlâšåtbeyneTûnisveÎrân
£abre’t-târîÅ (Tunus1972;SettârAvdî
tarafındanRevâbı¹-i Îrân u Tûnis der Gü-
zeri ZamânadıylaFarsça’yatercümeedil-
miştir,Tahran1387hş./2008); el-Mücte-
ma£u’t-Tûnisî£alâ£ahdi’l-A³ålibe (nşr.
EbûZeyyânes-Sa‘dî,Tunus2009).Ke‘‘âk’inçeşitlidergivederlemelerdeyayımlanançoksayıdakiyazılarındanba-zılarışunlardır:“TürkiyeDevrineAitTu-nusBibliyografyası”(Türk Kü tüp ha ne ci
ler Der ne ği Bül te ni,IX/2,Ankara1960,s.
54-67;IX/3-4,s.167-175);“Devrü’l-urûbeve’l-İslâmfi’n-nehŠati’l-£ilmiyyeve’l-ede-biyyeve’l-fenniyyefîÛrûbâveEmerîkâ”
(Mu¼âŠarât ve ta£š¢bâtü’l-mül teša’s-sâdis 
li’t-ta£rîf £ale’l-fik ri’l-İslâmî: el-Cezâßir min 
13 Cümâde’¦-¦âni ye ilâ 1 Re ceb 1392 el-
muvâfıš li 24 Yûlyû ilâ 10 Ağus tos 1972, 
Cezayir 1972, II, 293-348); “et-Tebşîrve’t-ta¼tîtü’t-tebşîrî”(elMül teša’ssâbi£ 
li’t-ta£rîf £ale’l-fik ri’l-İslâmî: Tîzîuzû 10-
22 Cümâde’¦-¦âni ye 1393/10-22 Yûlyû 
1973,Cezayir1393/1973,III,1133-1153); “Mevšıfü’l-müßerriÅîne’l-ecânib mintârîÅi’l-Cezâßir”(elAsâle,sy.14-15,Ceza-
yir1393/1973,s.139-154);“Lesbougiotesamazighs,andalousetsiciliensetleurrôleéminentdansunecivilisationembrassantlesdeuxrivesdelaMéditerranéependantquatresiècles”(Ac tes intégra ux [conféren-
ces et débats] du 8 e sémi na ire sur la 
pensée is la mi que: Bid ja ia, du 1er au 12 
ra bi’ al-Ao uel 1394/25 mars-5 av ril 1974, 
Alger1974,s.17-39);“el-Eb£âdü’r-rû¼iyye
ve’s-siyâsiy ye ve’l-išti½âdiy ye ve’l-ic timâ£iy-

1965)görevlerindebulundu.70.000Arap-çakitap,çoksayıdagazetekoleksiyonuve
6000yazmaihtivaedenbukütüphanenindüzenlenmesini,kayıtlarınınArapça’yaçevrilmesinisağladı.1965yılındaemekli-yeayrılmasınarağmenbirsüredahaaynıkütüphanededanışmanolarakçalışmaya
de vam et ti (1965-1967).AraştırmalarınıBatıveDoğuİslâmdünyasının,özellikleKuzeyAfrika’nıntarihveedebiyatı,folk-loru,sanatları,âdetvegelenekleriüzerineyoğunlaştırdı.Hemenhepsiküçükhacimliolaneserlerindeözelliklesömürgedöne-mindeihmaledilmişKuzeyAfrika’yadairdikkatçekicikonularaelattı.Fas,Libya,ÜrdünveSuriye’dekiüniversitelerdemisa-firprofesörolarakdersverdi.Şam’dakiel-Mecmau’l-ilmiyyü’l-Arabî’ninüyesiydi.BirsempozyumakatıldığıCezayir’inAnnâbeşehrinde15Temmuz1976tarihindeve-fatetti,cenazesiTunus’tadefnedildi.

Eserleri.Telif: Mûcezü’t-târîÅi’l-£âm
li’l-Cezâßir (Tunus1344/1926;nşr.Ebü’l-
KåsımSa‘dullahv.dğr.,Beyrut2003;Ceza-
yirtarihiüzerineyazılanilkeserlerdendir); 
Cu³râfiyyetü’l-memleketi’t-Tûnisiyye 

(Tunus, ts.); el-Belâ³atü’l-£Arabiyye
fi’l-Cezâßir (Tunus1927); el-Maššarî 
(Tunus1945); CüzürüÆaršane (Sefâkus
1955); el-Berber (Tunus1956;Dârülbey-
zâ 2003); el-¥aŠâretü’l-£Arabiyye fî
¼av²i’l-ba¼ri’l-mütevassi¹ (Bağdat
1957); Mu¼yiddînİbn£Abdi¾¾âhir (Tu-

nus1956); el-Fulklûrü’t-Tûnisî (Tu nus 

1957;et-Tešålîd ve’l-âdâtü’t-Tûni siy ye ev 
el-Fulklûrü’t-Tûnisî,Tunus1963,1972,
1981,1987); el-Fulklûrü’l-£Irâš¢ (Bağdat
1957); Me½âdirubibliyocrâfiyye £an
İbnƒaldûn (Tunus1957); Mu¼âŠarât
fîmerâkizi’¦-¦ešåfefi’l-Ma³ribmine’l-
šarni’s-sâdis £aşer ile’l-šarni’t-tâsi£
£aşer(Kahire1958;eserdeFas,Cezayir,

İyâz’ınsoyundanolanatalarıXVII.yüzyılınbaşlarındaTunus’agöçetmiştir.ArapçaveFransızcaeğitimverilenbir ilkokul-daki tahsilinden sonra liseyi SâdıkıyyeMedresesi’ndeokudu.BuokuldaFran-sızcayanındaşahsîgayretiyle İngilizceveİtalyancadaöğrendi.KendiifadesinegöreonikiyaşındaikenArapça’yı,İslâmtarihvemedeniyetiniöğrenmeyigerek-sizbuluyordu.OsmanlıDevleti’ninİtilâfdevletlerinekarşıI.DünyaSavaşı’nagir-diğisıradaMevâlihiyesemtindeyürürkenkarşılaştığıFransızaskerîbirliğindenbiraskerinkendisinevurmasıveyeredüşenMecîdîbaşlığınıçiğnemesiüzerinehırslaArapçabilgisiniilerletmeyeveAlmancaöğrenmeyebaşladı.Özellikleİslâmtarihi-ne,Arapdiliveedebiyatınadairkaynaklarıokuyarakkendiniyetiştirdi.AyrıcaFarsveTürkedebiyatıylailgilendi.1919’da Tu-nus’tayayımlananel-Vezîr,e½-Øavâb,
Lisânü’l-£Arabgibigazetelerde,Abdü-lazîzb.İbrâhimes-Seâlibî’ninkurduğuHürAnayasaPartisi’ninçıkardığıel-Fecr dergisindetarih,edebiyatvesosyalkonu-larhakkındayazılarkalemealdı.FransızgenelvalisiLucienSaint’inuygulamayakoyduğureformlarsırasında1922’deyaz-mayabaşladığımakalelerindeonuşiddet-leeleştirdi.Çeşitliderneklerdeedebiyata,tarihevesiyasetedairkonferanslarverdi.
1926’daParis’egidipSorbonÜniversitesiEcoledesLanguesOrientales’de,ardın-danEcolePratiquedesHautesEtudesveCollègedeFrance’taokudu.Arapdiliveedebiyatı,KuzeyAfrikaveDoğu’dakimahallîAraplehçeleri,Latince,Farsça,Sanskritçe,Himyerîceüzerinedersleraldıvearaştırmalaryaptı.HenriMassé,HenriMarçais,WilliamMarçais,GeorgesColin,VladimirF.Minorsky,MuhammedKazvînî,MuhammedMahallâtîgibiilimadamla-rındanfaydalandı.DilkonusundaözelbiryeteneğesahipolanKe‘‘âk’inArapçaveFransızca’danbaşkaİngilizce,İspanyolca,İtalyanca,Almanca,FarsçaveTürkçeko-nuştuğu,Tunus’tabukadardilbilenikincibirkişininbulunmadığısöylenir.Ke‘‘âk,Tunus’adönünceHaldûniyyeMedresesi’ndetarihvecoğrafyadersleriverdi.el-Medresetü’l-ulyâli’l-âdâbve’l-lu-gati’l-Arabiyye’demüderris(1928-1954), Ma‘hedü’d-dirâsâti’l-ulyâ’daprofesörveaynı okulun Doğu Araştırmaları Bölü-mü’ndemüdürolarakgörevyaptı(1954-
1956),TunusRadyosuArapçaProgramlarBölümü’ndegenelsekreterlik(1938-1943), TunusMillîKütüphanesi’ndeArapçaBö-lümübaşkanlığı,bağımsızlıktansonraay nıkütüphanedegenelmüdürlük(1956-

Osman Ke‘‘âk (solda), Filistinli gazeteci-yazar Muhammed 

Ali Tâhir (ortada) ve Tunus Kültür Bakanı Emîn eş-Şâbî ile 

birlikte
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2 [1985], s.105). İstanbulÜniversitesiKütüphanesi’nde(TY,nr.181)yanlışlıklaCâmîBey’eatfenRavzaismiylekaydedi-leneserüçküçükmesnevidenoluşmak-tadır.3.Sehernâme.Yetmişikivaraktanmeydanagelengeneldeahlâkîbirmes-nevigörünümündekieser,edebîdeğe-rindenziyadeİstanbul’danuzaktaMısırgibibirülkedeşairinkendisivebabasıy-lailgiliolarakverdiğibilgilerbakımındanönemlidir(Okuyucu,XXI[2011],s.325). 
4.Vekåyi-iAliPaşa.YavuzAliPaşa’nınIII.MehmedtarafındanvalitayinedildiğiMısır’dakiicraatınınanlatıldığıeserbirincieldenkaynakniteliğitaşırvemuhtemelenAliPaşa’nınisteğiylekalemealınmıştır.İkiyılgibikısabirzamaniçinde(1601-
1603)birçokkonununelealınmasıdola-yısıyladikkatiçeker.Mısır’ıngelenekvegörenekleri,piramitler,Nilnehriyleilgilibâtılinançlar,nehirtaşkınlarınınhesap-lanması,mahallîgemiolan“zehebiyye”ninözellikleri,bayramkutlamalarıvemesireyerleriöneçıkankonulardır.Eserindiğerbirhususiyetideedebîbakımdanzengin-liğidir.Kelâmîeseriboyuncaelealdığıko-nularauygunşiirleryazmıştır.Onunbuşiirlerineredeysebirdivançeteşkiledecekhacimdedir(Vekåyii Ali Pa şa,s.XXIV). Kelâmîeserindeçoğumahallîaskerve

ye £ale’¹-ªâhi ri’l-¥addâd ve niŠâlü cîl,Tunus
1985,s.178,270;Mahfûz,Terâci mü’lmüßel lifîn,
IV,167-171;Ebü’l-KåsımMuhammedKirrû, Müs
ted re kü’l-feh re si’t-tâ rî Åî li’l-müßel le fâ ti’t-Tû ni-
siy ye, Beyrut1988,s.105;Mu ham med Ham dân,
De lî lü’d-dev riy yâ ti’½-½âdi re bi’l-bilâdi’t-Tûni-
siy ye,Tunus1989,I,72,111,141,178,180;Abdülvehhâbed-Dahlî, İs hâ mü’t-Tû ni sî fî ta¼ š¢-
ši’t-tü râ ¦i’l-maÅ ¹û¹, Kartâc1990,s.28,59,104;MuhammedBûzîne,Me şâ hî rü’t-Tûni siyyîn,Tu-
nus1992,s.445;M.HayrRamazanYûsuf,Te tim
me tü’lA£lâm,Beyrut1418/1998,I,364;a.mlf.,
Mu£ce mü’l-müßel li fî ne’l-mu£â½ırîn: Vefeyât 
1315-1424 (1897-2003),Riyad1425/2004, I,
431;NizârAbâza–M.Riyâzel-Mâlih,İtmâmü’l-
A£lâm,Beyrut1999,s.182;Ah med el-Alâvi ne,
¬ey lü’lA£lâm,Cidde1418/1998,s.137;a.mlf.,
et-Te×yîl ve’l-is tidrâk £alâ Mu£ce mi’l-müßel lifîn,
Cidde1423/2002,s.205;Hilâl Nâcî,“£O¦mân 
el-Ke££âk”,Mevsû£atü Bey ti’l-¼ik me li-a£lâmi’l-
£Arab fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer ve’l-£işrîn,Bağ-
dad1420/2000,I,354-355;Muhtârel-Ayyâşî,
ez-Zeytûne ve’z-Zeytûniyyûn fî târîÅi Tûni-
si’l-mu£â½ır (1883-1958),Tunus2003,s.131;ClémentineGutron,L’archéolo gie en Tu ni sie 
(XI XeXXe siècles): je ux géné alo gi qu es sur l’an-
ti qu ité,Paris2010,s.269. ÿAhmetÖzel

– —KELÂMÎ-yi RÛMÎ

XVII.yüzyýlmünþîveþairi.˜ ™
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