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KELÂMÎ-yi RÛMÎ

“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).
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ÿSonerDemirsoy

– —KELÝME-i ÞEHÂDET
( كلمة الشهادة )

Allah’tanbaþkailâhbulunmadýðýna,
Hz.Muhammed’inO’nunkulu
veelçisiolduðunainanmayý

vebunusözlebelirtmeyiifadeeden
birterkip.

˜ ™

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
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KEMAL AHMED DEDE

MehmedEfendi,YenikapıMevlevîhâne-si’niyaptırıncaKemalAhmedDedebura-nınilkpostnişinioldu.Kaynaklardamev-levîhânenininşasınadairKemalDede’ninkerametinedeişaretedençeşitlirivayet-lerbulunmaktadır.Mevlevîhâne“Bâb-ıŞeyhKemal”ibaresininkarşılığıolan1006 

(1598)yılında,ilkkaynaklarınkaydettiği-negörerecebveyaşâbanayındakurul-du.KemalDede,burada ikinci çilesinitamamladıktan sonra 1012’de (1603) İstanbul’a gelen I. Bostan Çelebi’denhilâfetaldı.MütevazibirkişiliğesahipolanKemalDedeçevresindekilerinuyarı-larınarağmenkılıkkıyafetinehiçönemvermemesiyletanındı.DervişlerdenfarklıgiyinmeyiistemediğindenşeyholduğunubellietmeküzerekülâhınasarmasıiçinhediyeedilendestarlarıkullanmayarakBostanÇelebi’yegönderdi.BostanÇelebi
de 1015’te (1607)kendidestarlarındanbirinionayollayıpbaşınasarmasınıistedi.KemalDede,yalnızmukabelevezikirgün-lerindekullandığıteksarığınınölümündensonratürbesinekonmasınıvasiyetetti.Gölpınarlı,bundandolayıYenikapışeyhle-rinindestarlarınıdiğermevlevîhânelerdenfarklıolarakçelebilergibisardıklarınıbe-lirtir(Mev levî Âdâb ve Erkânı,s.137).BirhalefibulunmadığındançevresindekilerinevlenmesiniteklifetmeleriüzerineKemalAhmedDedekendisindensonraAhmedisimlialtıkişinindahaşeyholacağınıveonlarınmânevî evlâtları sayıldığınıbe-lirtmiş,budaonunbirkerametiolarakkaynaklardazikredilmiştir.NitekimDo-ğanî,Sabûhî,Câmî,Kârî,NâcivePendârîAhmeddedeleronunardındanYenikapıMevlevîhânesi’ndeşeyhlikyapmıştır.An-cakPendârîAhmed’inNâciDede’ninvekiliolmasısebebiyleyedincişeyhinkimoldu-ğukonusundakaynaklarihtilâflıdır.SâkıbDede,KemalAhmedDede’ninölü-
mü nü Sefîne’sindeayrıntılıbiçimdeanla-tır;buradatarihverilmedenonundoksanbiryaşındavefatettiğisöylenirkenSahihAhmedDedeonsekizyılşeyhlikyaptıktansonra1Safer1024 (2 Mart 1615)tarihindeöldüğünübelirtir.SüleymaniyeKütüpha-nesi’ndekibirmecmuadaSahihAhmedDede’ninaktardığıbilgilerinyanısıra(İs-
tan bul Mev levî Şeyh le ri,vr.2b),“Sahn-ıgülşene serdi Kemal Dede seccâdeyi”şeklindebirtarihvardır(Yenika pı Mevle-
vî hâ ne si Şeyh le ri nin,vr.30a).AyrıcaKe-malDede’yeaiteserin teknüshasınınbaşındakikısahaltercümesindede1024 yılıkayıtlıdır.Şeyhinhayatınınhiçbirsaf-hasınadairtarihvermeyenEsrârDedeiseonundörtyılşeyhlikyaptıktanson-

şehâde (SüleymaniyeKtp.,HasanHüsnü
Paşa,nr.260),Muhyiddinİbnü’l-Arabî’nin
Risâlefi’t-tev¼îdvefa²likelimeti’ş-şe-
hâde (SüleymaniyeKtp.,BağdatlıVehbi
Efendi,nr.714),Kâfiyecî’ninEnvârü’s-
sa£âde fî şer¼i kelimeteyi’ş-şehâde 

(SüleymaniyeKtp.,AmcazâdeHüseyin
Paşa,nr.296), Ab dul lah b. Mu ham med b.Abdülazîzes-Semerkandî,Celâleddined-DevvânîveVeliyyüddinMuhammedb.Ahmedel-Osmânî’ninŞer¼ukelime-
teyi’ş-şehâde (Keş fü’¾-¾unûn,II,1043), Muhyiddinb.Yûsufel-Aydınî’ninŞer¼u
kelimeteyi’ş-şehâde (a.g.e., a.y.) ve MuvaffakuddinÎsâel-İskenderânî’nineş-
Şehâdebi-fa²likelimeti’ş-şehâdeadlırisâleleribulunmaktadır.
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ÿİlyasÇelebi

– —KEMAL AHMED DEDE
(ö. 1024/1615 [?] )

YenikapýMevlevîhânesi’ninilkþeyhi,
divanþairi.

˜ ™

933’te (1527)Akşehir’dedoğdu.Kay-naklardahayatıylailgilifarklıbilgilermev-cuttur;bunlardansadeceSahihAhmedDedetarihverir.Mevlevîbirailedengel-mekteolupİzzeddinDedeveyaCemâled-dinAkşehrî’ninoğludur.İlkeğitiminiAk-şehir’dealdı.961 (1554)yılındadersiâmoldu.964’te (1557)Konya’yagiderekÇe-lebiHüsrevEfendi’ye,onunölümünün(ö.
969/1561)ardındanoğluFerruhMehmedÇelebi’ye intisapetti.BuaradaKonevîDervişMahmudDede ilebirlikte ikiyılAbdülkerimDede’denvesekizyılkarde-şiAbdüllatifDede’denMe¦nevîokudu.
1Muharrem974’te (19Temmuz1566) icâzetaldıktansonrayolculuğaçıktıve
999 (1591)yılındaİstanbul’agitti.Bazıkaynaklarda(EsrârDede,s.442;İhtifalci
MehmedZiyâ,s.72)sefereçıkmazamanıolarakFerruhÇelebi’ninşeyhliktenalın-ması(fetretdevri)tarihineişaretedilir.İstanbul’daYenikapıdışındakiboşbirarazidebirsuffeüzerinde,diğerbirriva-yetegöreisebirçınarağacınınkovuğun-dayediseneyaşadı.BuesnadaazledilmişbiryeniçerikâtibiolanMalkoçMehmedEfendiziyaretinegeldiveonabağlandı.

yacağıhususundaderinbirşuurasahipolmasıgerektiğiniveancakbudurumdayapılanşeyindinîmânadagüzelsayılabile-ceğinisöyler(Şer¼u’l-U½ûli’l-Åam se,s.41).Kelime-işehâdetsonhakdininşiârıkabuledilmekte,gündebeşvakitokunanezan-daikinciveüçüncücümlelerolarakyeral-makta,imanesaslarınısıralayanÂmentümetnibucümlelerlesonbularakaltıesasâdetatasdikedilmekte,yenidoğanço-cuğunkulağınabucümlelerokunmakta,İslâm’agirmekisteyenkişilerden,öncebucümlelerisöylemeleriistenmekte,öl-meküzereolanmüslümanlarakelime-işehâdetgetirmeleritelkinedilmektedir.L.CaetaniveR.Dozygibişarkiyatçılarkelime-işehâdetlekelime-itevhidinyahu-divehıristiyanmenşeliolduğunuiddiaet-miştir(bk.KELİME-iTEVHİD).Aslındaherüçüdeaynıkaynağadayananbuilâhîdin-lerintevhidanlayışlarıarasındabenzerli-ğinbulunmasıİslâm’ınbuinancıonlardanaldığınıdeğilhepsininaynıkaynaktangel-diğini,fakatdiğerlerinintahrifedilmesiyüzündenaralarındafarklılıklarıngörül-düğünüortayakoyar.Aynışarkiyatçılarınilerisürdüğüdiğerbirhususdatevhiddiniolanİslâm’ıngirişcümlesikonumun-dakikelime-işehâdetteHz.Peygamber’inAllah’ınkuluveelçisişeklindeanılmasınınbirzaafteşkilettiğiyolundakideğerlen-dirmeleridir(TA,XXI,468).Ancakkelime-işehâdetteHz.Muhammed’inanılmasıylatevhidezararverilmemekte,aksineonunbeşeriyetiveherinsangibibirfânioluşuhatırlatılarakHıristiyanlık’tagörülenyanlışkanaatlerinbenimsenmesiengellenmek-tevetevhidilkesidesteklenmektedir.Kelime-işehâdetleilgiliolarakAbdur-rahman-ıCâmî’ninRisâlefîkelimeti’ş-
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