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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
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XVII.yüzyýlmünþîveþairi.˜ ™

Asıl adı Mehmed olup Câmî AhmedBey’inoğludur.“Kelâmî-yiRûmî”mahlasıy-latanınır,bazışiirlerindeiseadınıKelâmîİbnCâmîşeklindeyazar.Hayatınadairçokazbilgivardır.“Câmî-yiRûmî”mahlasınıkullanan babası da şair olup HüseyinVâiz-iKâşifî’ninKerbelâVak‘ası’nadair
Rav²atü’ş-şühedâßadlıeseriniSaâdet-
nâmeadıylaTürkçe’yeçevirmiştir.Ke-lâmî-yiRûmîmuhtemelen ilkeğitiminibabasındanaldı,onungibiedebiyatveşiirehevesetti.Kendisine“Kelâmî”mahlasınınverilmesiyleilgiliolarakSehernâmeadlıeserindeanlattığınagörebabasıCâmî-yiRûmî,kendiyaptırdığıgüzelbağındailimvefaziletehliarkadaşlarıylasohbeteder-kenmeclistekilereoğlunabirmahlasbul-malarınısöylemişveonlarınteklifleriara-sında“Kelâmî”kabulgörmüştür.KelâmîdahasonraMısır’dayaşadıveHâfızAhmedPaşa,KurdPaşa,HızırPaşa,YavuzAliPa-şa’nın(1601-1603)valiliklerisırasındaonla-rınhizmetindebulundu;YavuzAliPaşa’nınkâtipliğiniyaptı.Bunundışındahayatıylailgiliherhangibirbilgiyerastlanmamıştır.

Eserleri.1.Vâkı‘atü’l-urbânbi-Mısr. MedineŞeyhülislâmÂrifHikmetKütüp-
ha ne si’nde (nr.4227) onbeş, Tu nus Millî Kütüphanesi’nde(nr.9592)kırksekizva-raklıkikinüshasımevcuttur.2.Risâle-i
Gazâle-iVâcibü’l-izâleveRisâle-iNî-
liyyeveHacnâme(Şeker–Mercan,sy. 

yeli’l-£ibâdâtveehemmiyetühâli-küllinmine’l-ümmetive’l-ferd”(Mu¼âŠarât ve 

münâšaşâtü’l-mül teša’l-£âşir li’l-fik ri’l-
İslâmî: Annâbe 12-21 Re ceb 1396/10-19 
Yûlyû 1976,Cezayir1396/1976,V,441-466
[£O¦mân el-Ke££âk: Ev ve lü ¼âfi¾in li-Dâri’l-
kü tü bi’lva¹aniy ye ve meŠât £an ¼ayâti hi 

ve â¦âri hiadlıçalışmadaKe‘‘âk’ineserle-
riyleçeşitligazetevedergilerdeçıkanyazı-
larıhakkında167başlıkiçerenbirlistenin
verildiğikaydedilir,er-Ri¼le tü’ş-Şâbbiy ye, 
neşredeningirişi,s.5]).

Neşir: İbnü’ş-Şemmâ’,el-Edilletü’l-
beyyinetü’n-nûrâniyyefîmefâÅiri’d-
devleti’l-¥af½iyye (Tunus1936); Ah med 

b. Hâlid es-Selâvî, el-İstiš½â li-aÅbâri
düveli’l-Ma³ribi’l-aš½â (Tunus1355); Hâzim el-Kartâcennî, Dîvânü ¥âzim
el-Æar¹âcennî (Beyrut1384/1964,1979,
1409/1989);AhmedHayruddin,Dîvân ve 

e³ånîA¼medƒayriddîn (Tunus1981,
mukaddime:“¥ayâtü A¼med ƒay riddîn”, 
s.9-24).Ke‘‘âkayrıca,SalvadorGomezNogales’inLafilosofíamusulmanaysu
influjodeterminanteenelpensami-
entomedievaldeOccidente:estado
actualdelapolémicaadlıeserini(Mad-
rid1966)Arapça’yatercümeetmiştir(el

Fel se fe tü’l-İslâmiy ye ve teß¦îru he’l-hâsim 
fî fik ri’l-øarb e¦nâße’l-£u½ûri’l-vüs¹â, Tu nus 

1397/1977).TunusKültürBakanlığıBîbliyo³râfyâ:
£O¦mânel-Ke££âkadlıbirkitapyayımla-mış(Tunus1976), Cemâl b. Hamâde ve Hüseyinel-Mezûg¢onunhakkında£O¦mân
el-Ke££âk:Evvelü¼âfi¾inli-Dâri’l-kütü-
bi’l-va¹aniyyevemeŠât£an¼ayâtihive
â¦ârihi (Tunus1996),MuhammedBûzîne
£O¦mânel-Ke££âk1903-1976 (Tu nus 

1996),EbûZiyânSâlihes-Sa‘dî£O¦mân
el-Ke££âk:er-Racülve’l-fikrve’l-šalem 

(Tunus2009), Ah med et-Tavîlî £O¦mân
el-Ke££âk:¥ayâtuhûvemüßellefâtühû 

(Tunus2009)adıylabirermonografikale-mealmışlardır.
BİBLİYOGRAFYA:Ke‘‘âk,el-£Alâšåt bey ne Tûnis ve Îrân £ab re’t-

târîÅ,Tunus1972,s.5-7;a.mlf.,er-Ri¼le tü’ş-
Şâbbiy ye (1966) (nşr.M.RaûfBelhasan),Tunus
2009,neşredeningirişi,s.5-6,21-27;Ah med Tarabîn,et-TârîÅ ve’l-müßer riÅûne’l-£Arab fi’l-
£a½ri’l-¼adî¦,Dımaşk1970,s.227-228;Mongi
Sa ya di,al-Jam’iy ya al-Khaldûniy ya 1896-1958,
Tunis1974,s.92,94,130,141,144,175,176,
210;A.Louis,Bib li og rap hie eth no-so ci olo gi que 
de la Tu ni sie,Tunis1977,s.VII,XVI,37,62,103,
191,192,306;Enverel-Cündî,A£lâmü’lšar ni’r
râbi£  £aşer el-hicrî,Kahire1981,I,363-371;Yû-sufEs‘adDâgır,Mu£ce mü’lesmâßi’lmüs te£âre 
ve a½ ¼â b¢hâ,Beyrut1982,s.41,108,234;Mah-moudAbdelMoula,L’uni ver sité zay to ni en ne et 
la so ciété tu ni si en ne,Tunis1984,s.148,157,
165;Ah med Hâlid,EŠvâß mi ne’l-bîßeti’t-Tûni siy-

Kelâmî-yi Rûmî’nin Vekåyi-i Ali Paşa  adlı eserinde Yavuz 

Ali Paşa’nın Sultan III. Mehmed tarafından Mısır’a vali tayin 

edi li şini gösteren minyatür  (Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, 
nr. 612, vr. 5b )
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“Îmân”,2;Müslim,“Îmân”,1).Şahitliğinmukabiliinkârdır.Kâfirlerancakkelime-işehâdetinmuhtevasınıkabuletmeksure-tiylemüminvasfınıkazanabilirler.“İslâmdininintopluhaldebenimsen-
me si (icmâlî iman)”anlamınagelenkeli-me-işehâdetkişininİslâm’agirmesininilkmerhalesiniteşkileder,böyleceoİslâmümmetindensayılırvemüslümanlarata-nınanbütünhaklarıeldeeder,bazıso-rumluluklarıdayüklenmişolur.Birkısımâlimler,Cibrîlhadisindekisıralamayıgözönündebulundurarakkelime-işehâdetinözlerinözüvebütünamellerinkendisiyleanlamkazandığıbirsözolduğunu,dola-yısıylakelime-işehâdetgetirmedenhiçbiramelinmakbulsayılmayacağınısöylemiş-tir.Yahyâb.Şerefen-Nevevî’nindearala-rındabulunduğubazıâlimlerisehadistekitertibigözetmedenkâfirlerinbuhadistegeçenbeşşartıntamamındansorumlututulduğunuilerisürmüştür(Tec rid Ter-
ce me si,V,9).Mu‘tezileâlimiKådîAbdül-cebbârdinîvecîbelerisöz-ibarevebunla-rındışındaolanlardiyeikiyeayırıpkelime-işehâdetibirinciye,namaz,oruç,hacgibiamelleriikinciyeörnekgösterirveheriki-sinindemârifetullahınarkasındangeldi-ğinikaydeder.Onagöre,dineherhangibirzararıngelebileceğidurumlardakelime-işehâdetinaçıkçasöylenmemesinincâizgörülmesibununmârifetullahtansonrageldiğinivedinîmükellefiyetlerdensayıl-dığınıgösterir,dinîmükellefiyetisemâri-fetullah,tevhidveadlgibitemelesaslarınardındangelir.KådîAbdülcebbârayrıcakelime-işehâdetiaçıkçasöylemeninsıdkavekizbeihtimalininbulunduğunu,dolayı-sıylaonuikraredenkişininbenimsediğişeyeaykırıbirdavranışortayakoyama-

şehâdete işaretettiğinibildirmektedir
(Ebü’l-FidâİbnKesîr,II,530).Bazıkaynak-larda“kelimeteyi’ş-şehâde”olaraktesniyesîgasıyladayeralanterkibin(Gazzâlî,I,
143)birincikısmızât,sıfatvefiilleriylebirolanAllah’a,ikincikısmıHz.Muhammed’inO’nunkuluveelçisiolduğuna,Allah’tanemirvehaberlergetirdiğinetanıklığıifadeeder.“Resûlüh”sözüHz.Muhammed’inAllah’ınelçisiolduğunuveO’ndanvahiyaldığınıbelirttiğigibi“abdühû”tabirideonunAllah’ınkuluolduğunuvemeselâhıristiyanlarınHz. Îsâhakkındayaptığıgibionuntanrılaştırılmamasıgerektiğinivurgular.Burada“eşhedü”fiilikesinlikbil-direnbirbilgiveinancıdilegetirir.İmamGazzâlîkelime-işehâdetinAllah’ınzâtı,sıfatları,fiilleriveHz.Peygamber’insıdkı-nınispatıolmaküzeredörtesasiçerdiğinikaydetmektedir(a.g.e.,a.y.).Kelime-işehâdet,“Allah’tanbaşkailâhyoktur”anlamınagelenkelime-itevhidinbaşına“eşhedü”fiilinineklenmesiylemey-danagelmişolupmuhtevaitibariyleara-larındabir farkyoktur.Ancakkelime-işehâdetözellikletanıklığı(inancıvebunu
ifa de yi)vurguladığıiçinİslâm’amensubi-yetibelirtir.Buikicümlebirazfarklışekil-lerdeKur’an’dageçmektedir.Âl-iİmrânsûresinde(3/18)Allah’ın,meleklerinveilimsahiplerininCenâb-ıHak’tanbaşkailâhbu-lunmadığınatanıklıkettikleribeyanedilir.Nisâsûresindede(4/166)Allah’ınveme-leklerinHz.Muhammed’einenvahyeşa-hitlikettikleribildirilir.Hadislerdeisebirçokyerdekelime-işehâdettensözedilmiştir.Bunlarınbaşında“Cibrîlhadisi”diyebilinenveİslâm’ınbeştemelesasınıanlatanriva-yetgelirveburadailkesasolarakkelime-işehâdetzikredilir(Müs ned,I,319;Buhârî,

devletadamıolan,AliPaşa’yaşiirsunanellibeşşairinşiirlerinedeyervermiştir.Buşairlerinekserisininismişuarâtezkire-lerindegeçmemektedir.Budaeserinede-biyattarihibakımındanayrıbirzenginli-ğidir.Vekåyi-iAliPaşa’nınbilinendörtnüshasındanbiriTürkiye’de(Süleymani-
yeKtp.,HâletEfendi,nr.612),ikisiMısırMillîKütüphanesi’ndedir(nr.55784’teki
eserkatalogda“Târîh-i Ali Pa şa es-Silâhdar 
Vâlî-i Mısr ma‘a Kasâid fî Med hih”[Fih ris

tü’l-maÅ¹û¹ât,I,110];nr.5527’dekieser
ise “Kasâid-i Bü legåi’l-asr fî Medh-i Ali 
Pa şa Vâlî-i Mısr”[Fih ris tü’l-maÅ ¹û ¹ât, III, 
237]adıylakaydedilmiştir).Kitabındör-düncünüshasıBibliothèqueNationale’dekayıtlıdır(nr.77).Vekåyi-iAliPaşaSo-nerDemirsoytarafındanyayımlanmıştır
(İstanbul2012).

BİBLİYOGRAFYA:

Kün hü’l-Ahbâr’ın Tez ki re Kıs mı (haz.Mus-
tafaİsen), Ankara1994,s.202-203;Güftî ve 
Teş rîfâ tü’ş-şu arâ’sı (haz.KâşifYılmaz), Ankara
2001,s.206,207;Râmiz ve Âdâb-ı Zu rafâ’sı: 
İn ce le me-Ten kid li Me tin-İn deks-Söz lük (haz.
SadıkErdem), Ankara1994,s.256;Blochet,
Ca ta lo gue, I,29,nr.77;Halûkİpektenv.dğr.,
Tez ki re le re Gö re Dî van Ede bi ya tı İsim ler Söz lü-
ğü, Ankara1988,s.248,249;Fih ri sü’l-maÅ ¹û-
¹â ti’t-Türkiyye ti’l-£O¦ mâ niy ye: 1870-1980 (nşr.
Dârü’l-kütübi’l-kavmiyye),Kahire1990,I,110;
III,237;MehmetŞeker–İsmailHakkıMercan,
“Tunus Millî Kütüpha ne si’nde ki Türk çe El Yaz-
ma la rı”, DÜ İFD, sy.2(1985),s.105-122;Ci han Okuyucu, “Câ mî-i Rû mî (Mısrî) ve Sa‘â det nâ me’-
si”, TM, XXI(2011),s.297,301,324,325;Mus ta-faUzun,“Câ mî-i Rû mî”, DİA, VII,102-103.
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Allah’tanbaþkailâhbulunmadýðýna,
Hz.Muhammed’inO’nunkulu
veelçisiolduðunainanmayý

vebunusözlebelirtmeyiifadeeden
birterkip.
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Kelime-işehâdet (kelimetü’ş-şehâde) İslâmdinininbeştemelesasındanbirin-cisiolup“tanıklıketmeifadesi”demek-tir.Dinîbirterimolarak,“Allah’tanbaşkailâhbulunmadığınaveHz.Muhammed’inO’nunkuluveelçisiolduğunagönüldeninanır,sözledeifadeederim”anlamınagelen“Eşhedüenlâilâheillallahveeşhe-düenneMuhammedenabdühûveresû-lüh”cümlesininyerinekullanılır.Aynıveyabenzermuhtevailemetinlerdebununye-rine“kelime-itayyibe,kavl-isâbit,el-ur-vetü’l-vüskå”terkipleridegeçer.NitekimİbnAbbas,İbrâhîmsûresinin24. âye tin-deyeralan“kelime-itayyibe”ninkelime-i

Hasan Çelebi’nin celî sülüs kelime-i şehâdet levhası


