
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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Iii M. GöZDE RAMAZANOGLU 

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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gibi başka bir failin irade ve tasarrufuyla 
kazanılan sıfatlar alır ( a.g.e., vr. ı sb. ı 9'). 
Ayrıca Kalanisl, genel kanaatin aksine 
arazların cisimle iç içe geçmesini (Nese
fl, ı, 334) ve benzer (mümasil) iki nesnenin 
bazı vasıflarda farklılık arzetmesini müm
kün görür (imamü'l-Haremeyn el-Cüvey
nl, eş-Şamil, s. 293) 

Kalanisl. İbn Küliab ve Haris el -Muha
sibl gibi haberi sıfatlar arasında ayırım
lar yaparak "ulüv" sıfatını akılla kavra
nim. arş üzerine " istiva"yı ise ancak ha
berle bilinebilecek sem'l bir sıfat sayar 
(ibn Teymiyye, ll , ı 2). Ayrıca Allah'ın zatı 
ve sıfatları arasındaki ilişki konusunda 
Kerramiyye ile Ehl-i sünnet arasmda bir 
yaklaşım ortaya koyar. Buna göre Kalani
sl. aynilik- farkiılılık tartışmasına girme
den zat ve sıfatın birer "şey" olduğunu 

belirtmekle yetinir ve bu ifadenin itikadl 
açıdan problem teşkil etmediğini savu
nur (Nesefl, ı, 13 ı, 241 ). Kelam sıfatı üze
rinde özellikle duran Kalanisi kelamm Al
lah hakkında ses ve harflerden münez
zeh, sükut ve fiziksel engele zıt bir anlam 
taşıdığını. ancakişitilen (mesmO') özelliğe 
sahip bulunduğunu ileri sürer (a.g.e., 1, 
28 ı , 304; Abdülkahir ei-Bağdadl, Te{sfru 
esma'illahi'l-f:ıüsna, vr. 302'). Öte yandan 
Allah'ın kelammın ezelde emir. nehiy ve 
haber şeklinde olmayıp daha sonra mu
hatapların anlaması için bu muhtevayı 
kazandığı şeklindeki görüşü Ehl-i sünnet 
kelamcılarından yoğun eleştiriler almış

tır (mesela bk. a.g.e., vr. 164'-b; imamü'l
Haremeyn el-Cüveynl, el-Burhan, 1, ı 9 ı
ı 92; EbG Azbe, s. 78). 

Efal-i ibad konusunu ele alırken fiilin 
kudretle bağlantısını kuran Kalanisi bir 
f iili n yaratma ve eylem açısından iki faili
nin olabi l eceğini, dolayısıyla hem Allah'a 
hem de kula nisbet edilebileceğini belir
tir. Fiilde kulun birbirine zıt şeyleri yapa
bilecek kapasiteye (istitaat) sahip bulun
duğu yönünde Hanefi 1 Miltürldl ekalle 
aynı görüşü paylaşan Kalanisi bu konuda 
İbn Küliab ve Eş ' ariler'den ayrılır (Nesef!, 
I, 337; Il, 544, 653). Ayrıca eşyadaki hik
met. sefeh, hüsün ve kubhu sadece vah
yin değil aklın da tayin edebileceği görü
şüyle diğer ehl-i hadis kelamcılarından 
farklı bir tavır ortaya koyar (a.g.e., ı, 452-
453) 

Kalanisi imanın tarifine arneli dahil 
eder (a.g.e., ll, 78ı) ve müşriklerin çocuk
larının cennete gireceği fikrini benimser 
(Abdülkahirei-Bağdadl, Te{srru esma'illa
hi 'l-f:ıüsna, vr. 208b) Onun imametle ilgili 
bazı değişik görüşleri bulunmaktadır. Bu-

224 

na göre eşit şartlara sahip iki ima ma aynı 
zamanda biat edilmesi durumunda ima
meti kimin üstleneceği kurayla tesbit 
edilmelidir (Nesefı', ll, 826; Kalanisi'nin di
ğer görüşleri için bk. Gimaret. CCLXXVII 
[ı 9891, S. 235-26ı) 

Selef anlayışı ile Ehl-i sünnet kelamı 
arasında geçiş dönemini temsil eden Ka
lanisl. Mu'tezile yöntemini Selef itikadı
na uygulamaya çalışan ilk alimlerden biri 
olarak Ehl-i sünnet kelamının o l uşum ve 
ekolleşmesine katkıda bulunmuştur. Bu 
sebeple Ebü'l-Muln en-Nesefı, ehl-i hadis 
kelamcıları diye nitelediği Matürldiyye dı
şındaki Ehl-i sünnet kelam ekaileri ara
sında Küllabiyye ve Eş'ariyye'nin yanı sıra 
Kalanisiyye'yi de sayar ( Tebşıratü '1-edille, 
ı, 306) . İbn Furek'e nisbet edilen İ]]tila
fü'ş-şey]]ayn e1-Kalônisive '1-Eş'ari adlı 
eser de (a.g.e., ı , 427; Zebld!, Il, 5) Kala
nisi'nin Ehl-i sünnet kelamındaki yerini 
göstermektedir. 
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Iii M . SAiT ÖZERVAR LI 

ı KALANi si, 1 

Muhammed b. Hüseyin 
(~)o(j;Jf ~~~)!~ı 

Ebü'l-İzz Muhammed b. el-Hüseyn 
b. Bündar el-Vasıtı el-Kalanisi' 

(ö . 521/1127) 

Kıraat alimi. 
L .J 

435 ( 1 043) yılında V asıt'ta doğdu. Kala
nisi nisbesine dayanarak onun veya atala
rından birinin külah işiyle ilgilendiği söy
lenebilir. İbnü'l-Cevzl e1-Muntmr.am'da 

(XVIII, 247) kendisini ayrıca Mısrl nisbe
siyle anmışsa da eserin bir başka nüsha
sında kelimenin Mukrl olduğu belirtildi
ğine göre doğrusu bu olmalıdır. 

Kalan isi. n ah iv ve kıraat alimi Gulamü'l
Herras Ebu Ali Hasan b. Kas ım'dan sahih 
ve şaz kıraatleri tahsil etti. Ebü ' l - Kasım 

el-Hüzell'den e1-Kômil fi'1-~ıra'ati'1-
'aşr ad lı eserini okudu. Ebu İshak eş-Şl
razl'den fıkıh dersleri aldı. 461'de (1069) 
Bağdat'a giderek Ebu Ca'fer İbnü'l-Müs
lime. Abdüssamed b. Me'mun ve Ebü'l 
Hüseyin İbnQ'l-Mühtedl-Billah 'tan hadis 
dinledi. Bağdat yakınlarındaki Evane'de 
Muhammed b. Abbas el-Evanl'den Asım 
b. Behdele kıraatine göre bir hatim in
dirdi. Kur'an ilimlerinde derinleşen ve kı
raat ilminde allisnadasahip olan Kalani
sl, Irak'ın kıraat ilimleri üstadı (mukriü'l
lrak) olarak şöhret yaptı. Bağdat'ta bir 
müddet Kur'an ve kıraat dersleri verdik
ten sonra Vasıt'a dönerek V asıt Camii'n
de ders okutınaya başl adı. Hayatı boyun
ca yakın ve uzak ülkelerden gelen talebe
Ierle ilgilendi. Sıbtu'l-Hayyat. Ebü'l-Ala el
Hemedanl. Zakir b. Kamil el-Hazza. Hi
betullah b. Ali b. Kassam, Ebu Bekir Ab
dullah b. Mansur b. Bakıllanl. Ali b. Asakir 
el-Bataihl. Ali b. Muzaffer el-Hatib gibi 
alimler aşereyi ondan okudular. Kalanisi 
Şewal 521'de (Ekim 11 27) V asıt'ta vefat 
etti ve orada defnedildi. 

Şafii mezhebine mensup olan Kalan isi. 
Rafizllik'le itharn edilmişse de Hulefa-yi 
Raşidln ' i öven beyitleri dikkate alınarak 
bunun doğru olmadığı ileri sürülmüş , an
cak bu beyitlerin takıyye için kaleme alın 

mış olabileceğine de dikkat çekilmiştir 
(Zehebl. MTzanü'l-i'tidal, ııı, 525). Kala
nisi ayrıca talebelerinden ücret aldığ ı için 
eleştirilmi ştir. 

Eserleri. 1. İrşadü'1-mübtedi ve te~
kiretü'1-müntehi. Aşereye dair muhta
sar bir eser olup özellikle Irak bölgesinde 
yaygın şekilde okunmuştur. İbnü'l-Ceze
rl'nin en-Neşr'inin kaynakları arasında 
yer alan eser Ömer Hamdan el-Kübey
sl'nin tahkikiyle yayımlanmıştır (Mekke 
I404/I984). 2. Kifayetü'1-mübtedi ve 

te~kiretü '1-müntehi (ei-Ki{ayetü '1-küb
ra fi'L-kıra'ati 'l-'aşr) . İrşadü'1-mübtedi'
nin genişletilmesiyle meydana gelen ese
rin yazma nüshaları Süleymaniye ( İ bra

him Efendi, nr. 72) ve Beyazıt Devlet (Ba
yezid, nr. 20 ı, vr. ı b. 57b) kütüphanelerin
de bulunmakta olup (ayrıca bk. Brockel
mann, GAL Suppl., I, 723) Abdullah Ab
durrahman eş-Şisrl kitap üzerinde yük
sek lisans çalışması yapmıştır (ı 993, Ca-


