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Kalafat 
Mehmed 
Paşa'nın 

Gelibolu 'daki 
Namazgah 
civarında 

bulunan 
mezar tas ı 

sızın Bozcaada'ya gönderildi (BA, MD, nr. 
] 76 , S. 73/hk. 3). 

İlk sürgün yerinden sonra mecburi i ka
m etle Gelibolu'ya yerleşen Mehmed Paşa. 
bir resmi belgede sabık Hanya muhafızı 
olarak anılmaktaysa da Hanya muhafız
ları listelerinde adı geçmez (BA, Divan-ı 
HümayOn, TahuU De{terleri, nr. 16, s. 48) . 
Gelibolu'da iken emeklilik başvurusunda 
bulunan. bu isteği Zilkade 1193'te (Kasım 
1779) kabul edilen ( BA, MD, nr. 176, s. 206/ 
h k. 3) ve hayatının son yıllarında gözleri 
görmez olan Kalafat Mehmed Paşa. Ge
libolu'daki ·Namazgah civarında bulunan 
mezarının kitabesine göre 1207 Ramaza
nı Kadir gecesinde vefat etmiştir (8 Ma
yıs 1793). İki oğlundan biri olan Ahmed 
Efendi'nin Kudüs kadılığına kadar yük
seldiği bilinmektedir. Çağdaşı tarihçiler 
Mehmed Paşa'yı kin ve hileden uzak. uy
sal ve "sadedil" olarak tanıtır. 
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KALAN CAMii 

Buhara'da 
XII. yüzyıl başına tarihlenen 
Karahanlı minaresi yanında 

XVI. yüzyıl başında 
yeniden inşa edilen cami. 

_j 

Kalyan Camii olarak da anılan yapı. Öz
bekistan'ın Buhara şehrinde eski Şehris
tan'da Poi Kalyan meydanındadır. Cuma 
Camii de denilen ilk cami Batı Karahanlı 
H ükümdarı Arslan Han tarafından 1121 
yılında yaptırılmıştır. Moğol istilası sıra

sında Cengiz Han şehri ve hisarı görmek 
üzere içeri girdiğinde caminin sultanın 
sarayı olup olmadığını sorması binanın 
görkemini anlatması bakımından dikkat 
çeker. Ancak Cengiz Han iç kaleyi savu
nanlara sinirlenip bütün şehri ateşe ver
miş, birkaç gün içinde şehrin büyük kıs
mı yanmıştı. Tuğladan yapılan caminin 
yanmaktan kurtulduğu kayıtlı ise de çok 
ciddi hasar gördüğü kesindir. 

Xl!!. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın baş
larında aynı yerde yeni bir caminin yapıl
dığı kazı çalışmalarıyla kanıtlanmıştır. Fa
kat bu bina çabuk harap olmuş. XVI. yüz
yılın birinci çeyreğinde bugünkü biçimiyle 
ve ilk binanın temel izleri üzerinde yeni
den inşa edilmiştir. Şeybanller'den Ubey
dullah Han, Gucdüvan seterinden elde et
tiği ganimetle yapının içinin ve ön cep
hesinin süslemelerini yeniden yaptırmış
tır. Taçkapının kemerinde 920 (1514-15) 
olarak kayıtlı olan tarih bu düzenlemeyi 
gösterir. 

Kalan Camii'nin minaresi, bütün Orta 
Asya'da Moğol istilası öncesinden kalabi
len birkaç yapıdan biri olması dolayısıyla 
da önemlidir. Minare. bu ilk camiden gü
nümüze kadar gelen orijinal Karahanlı 
minaresi olup Arslan Han'ın adıyla 521 

( 1127) tarihini veren ki tabeye sahiptir. 
Tamamlandıktan kısa bir süre sonra üst 
kısmı kendiliğinden yıkılmış ve yine Ars
lan Han tarafından yaptırılmıştır. 

Tuğladan 45.6 m. yükseklikte, yukarı
ya doğru daralan silindi ri k gövdeli muaz
zam bir kule görünümündeki minarenin 
taban çapı 9 m . kadardır. Yukarıya doğru 
hafifçe daralan minare gövdesi on üç ku
şak halinde kabartmalarla süslüdür. Tuğ
la örgüsünün güzel örnekleriyle süslü ku
şaklar silmelerle birbirinden ayrılır. inci 
sıraları, sepet örgüleri, geometrik hatlar, 
baklavalar, yıldızlarla bezenmiş olan mi
narede şerefenin altındaki sırlı tuğla ile 
meydana gelen süsleme bilinen en erken 
örneklerdendir. Büyük bir kemerle bu
günkü camiye bağlanan minarenin üst 
kısmında mukarnaslı bir şerefe vardır. 
Sivri kemerli on altı açıklığa sahip şerefe 
üstte dışa taşkın mukarnas bezerne ile 
taçlandırılmıştır. En tepede külah ben
zeri konik bir tepelik bulunur. 

Kalan Camii yaklaşık 127 x 78 m . ölçü
sünde. mihrap önü kubbeli ve dört ey
vanlı revaklı aviulu bir plana sahiptir. Av
lunun etrafını kuşatan, üzerinde dört sı
ralı kubbeli birimler toplam 208 payeye 
oturmaktadır. Tuğladan yapılan bina dı
şarıdan penceresiz yüksek duvarlarıyla 
muhkem bir görüntü sergiler. Ön cephe
deki gösterişli taçkapı dışa taşkın ve yük-
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sek bir eyvan şeklinde olup iki yandaki 
zarif nişlerle beden duvarına bağlanmak
tadır. Cephede iki köşede şerefeleri yıkıl
mış birer minare vardır. Taçkapı beden 
duvarlarının üç katı kadar daha yüksek
tir. Sırlı tuğla ve çinilerle süslenmiş olan 
taçkapıda yer alan yazılar ve geometrik 
kompozisyon! u süslemeler dikkat çekici
dir. Ayrıca yapının yan cephelerinde de 
ikişer kapı vardır. Bunlar da dışa taşkın 
ve yüksek tutulmuş olup bina kütlesini 
hareketlendirmiştir. Aviuyu kuşatan re
vak kemerleri ve eyvanların içieriyle avlu
ya bakan cepheleri çini ve renkli sırlı tuğ
lalarla bezenmiştir. Süslemesiz olan kub
beli birimler ise sıvalıdır. 

Girişin tam karşısında binadan üç misli 
daha yüksek ana eyvan yer alır. Sır lı tuğla 
ve çini ile süslü eyvanda yazı. bitkisel ve 
geometrik süslemeler görülmektedir. Ey
vanın arkasında yükselen tirüze çinilerle 
kaplı sivri kubbe mihrap yönünü vurgu
lar. Kubbenin yüksek kasnağı iri küfi i-ıatlı 
bir yazıyla kuşatılmıştır. Kubbe eteği, iri 
mukarnas dolguları ve çini üzerine iki sı
ralı yazı bordürü ile bezenmiştir. Bu yük
sek kubbe dışındaki diğer kubbeler bina
nın dışından algılanmaz. 

Mihrap önü kubbeli mekanı üç yana 
geniş sivri kemerlerle genişletilmiştiL 
Ku b be dış etkiyi arttırmak için çift cidarlı 
yapılmıştır. Duvarların 1 .20 m . yükseklik
teki kısmı çinilerle kaplanmıştır. Tama
men çini ile kaplanmış olan mihrap ca-

Kalan Camii minaresinin serefesi 

Kalan 
Camii'nin 

taçkaptstndaki 

sütunçeden 

bir çini detavt 

miden kısa bir süre sonra 1541 yılında 
tamamlanmıştır. Mihrap nişi iki kademeli 
olup altta yarım ku b be ile. üstte mukar
n as yaşmakla örtülüdür. Çini yüzeyi mu
karnas dahil çiçekler. rümller. kıvrık dallı 
süslemelerle donatılmıştır. 
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KALANİSI, Ebü'l-Abbas 
(-.s-i~f ....,.,~ı~~) 

Ebü'l-Abbas Ahmed b. İbrahim 
b. Abdiilah ei-Kalanisl 

(ö . IV.!X. yüzyıl başları [?]) 

Erken dönem Ehl-i sünnet kelamcısı. 
L ~ 

Bazı kaynaklarda (Nesefl, ı. 146, 241) 

Razi nisbesiyle anılmasına bakılarak Rey'
de doğduğu tahmin edilmektedir. İlahi 
sıfatları kabul eden Irak ekolüne dahil 
edilmesi de [İbn Teymiyye, ı . 270) onun 
Bağdat ilim çevresinde yetiştiğini göste
rir. Ayrıca İbn Küliab ve Haris ei-Muhasi
bl'nin takipçisi [İbn Fürek, s. 330), Selef. 

KALANiSl, Ebü'I-Abbas 

ehl-i hadis ve Sıfatiyye kelamının öncüle
rinden biri olduğuna dair bilgiler [Abdül
kahir ei-Bağdadl. Uşülü 'd-dln, s. 254; Ne
serı. I, 333; Şehristan'ı'. I, 32) göz önünde 
bulundurularak Kalanisi'nin III. (IX.) yüz
yılın ikinci yarısında yaşadığı , Eş'arl'nin 

Ma.(i"dldt'ında adı geçmediği için de ona 
çağdaş sayıldığı ve muhtemelen IV. (X.) 
yüzyıl başlarında vefat ettiğ i söylenebilir. 
Ancak İbn Asakir'in. Eş ' ari'nin çağdaşı 
olarak Ebü'I-Abbas Ahmed b. Abdurrah
man b. Halid el-Kalanisi adını zikretmesi 
( Teby lnü ke?ibi'l-mü{terf, s. 398). Zebldl'
nin ise Ebü'I-Abbas'ın babası Ebu İshak 
İbrahim b. Abdullah'ı kaydetmesi [İtf:ıa
fü's-sade, ll , 6). buna karşılık M. Zahid 
Kevserl'nin ( İbn Asakir. s. 398) Kalanisi 
ailesinden üç ayrı alimin adını verip Ah
med b. İbrahim'i İbn FQrek'in çağdaşı sı
fatıyla sonuncu sıraya koyması isim karı
şıklığına yol açmıştır. Miltürldl alimlerin
den Pezdevl'nin z i krettiği Ebu Sehl ei
Kalanisl ve oğlu Ebu Said (Uşülü 'd-dln, s. 
ı 16) meseleyi daha da karmaşık hale ge
tirmiş görünse de Abdülkahir el-Bağda
di ve Nesefi'nin, Sıfatiyye kelamcısı olarak 
sıkça nakiller yaptıkları Ebü'I-Abbas ei
Kalanisl'nin adını Ahmed b. İbrahim şek
linde vermeleri (Te{slru esma'illahi 'l-f:ıüs

na, vr. I Sb; Tebşıratü '1-edille, ı, 146, 241). 

yine Bağdildi'nin hayattayken gördüğü 
alimler arasında İbn Fürek'i zikretmesine 
rağmen Kalanisi'yi saymaması (el-Fark, 
s. 284) onun Eş' ari sonrası dönemde ya
şamış olması ihtimalini zayıflatmaktadır. 

Kelamla ilgili olarak 1 SO' nin üzerinde 
eser. özellikle Mu'tezile alimi Nazzam'a 
karşı kitap ve risale türünde birçok red
diye yazdığı kaydedilen (Abdülkahir el
Bağdad'ı'. Uşülü'd-dln, s. 31 O; am if , el

Fark, s. 94, 284) Kalanisi'nin eserlerinden 
sadece Kitdbü'l-Cdmi' (Nesefl. ll , 781) 

ve el-Ma.(i"dldt'ın (Abdülkahir ei-Bağdad'ı'. 
Te{sfru esma'illahi'l-f:ıüsna, vr. I 48b) adı 

bilinmektedir. 

Kalanisi'nin çoğunlukla İbn Küllab'a pa
ralel bazı görüşlerine kaynaklarda yer ve
riliyorsa da bunlar onun kelam düşünce
sini ortaya koymayı sağlayacak bütün
lükte değildir. Mesela varlıkla ilgili görü
şünü temellendirirken nesnelerin aldığı 
özellikleri üçlü bir tasnife tabi tutması 
dikkat çekicidir. Buna göre nitelikli bir 
varlık (mevsOf) ya "mevcut", "şey" ve "zat" 
gibi bizzat nesnenin kendisine ait ve bü
tün varlıklar için geçerliliği bulunan ya 
da "müteharrik" ve ''ma'bQd" gibi mev
süfa kendisinin veya başkasının fiilinden 
dolayı nisbet edilen yahut da "muhdes" 
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