
KALANiSI, Ebü'I-Abbas 

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-
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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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b. Bündar el-Vasıtı el-Kalanisi' 
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Kıraat alimi. 
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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-



miatü'l-imam Muhammed b. Suud el- is
lamiyye külliyyetü usO li 'd-dln ). Bir önceki 
eser gibi yaygın olarak okunan bu kitap da 
tAbdül mehdi Abd ülce lll Hasan, s. 13-14) 
İbnü 'I-Cezerl'nin en-Neşr'inin ve Gaye
tü'n-Nihôye'sinin kaynakları arasında 
yer alır. 3. Risôle fi'l-Jsırô'ôti '§ -§elô§ 

(Brockelmann, GAL, 1, 519) . 
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V. (Xl.) yüzyılda 
Merkezi Mağrib' de Serberiler tarafından 

L 
kurulan kale -şehir. 

_j 

Kısaca el-Kal'a veya Kal'atü Hammad 
da denilir. Cezayir'de Burc-bu-Arrlrk şeh
ri tren istasyonunun 31 km. güneyinde ve 
Meslle'nin kuzeydoğusunda Cebelümaa
dld'in (Takerbüst) güney yamacında ku
rulmuştur. Burası Kal'atü Ebu Tavli adıy
la da anılır. Bazı duvar kalıntıları ile kazı
larda elde edilen bir taban mozaiğinden 
·eskiden burada bir Roma kalesinin bu
lunduğu anlaşılmaktadır. İbazıyye ' nin 
Nükkar koluna mensup olan Harici reisi 
Ebu Yezld en-Nükkarl (Sahibü'l-hımar). Fa
tım! Halifesi Mansur-Billah ve orduları 
tarafından bu bölgede mağlup edilmiş ve 
savaşta aldığı yaralar sonucu kısa bir sü- . 
re sonra ölmüştür (336/947) . 

Zlrl Sultanı Badls b. Mansur dönemin
de Zenateliler karşısındaki başarılarıyla ün 
kazanan ve Zab ile Meslle'yi içine alan böl
genin valiliğine getirilen amcası Hammad 
el-Berberl yeni bir idare merkezi kurma 
hususunda Badls'ten izin aldı. Hammad 
tarafından Meslle'nin kuzeydoğusunda 
stratejik önemi haiz. toprağı tarıma el
verişli bir yerde 398 ( 1 007-1 008) yılında 
inşa edilen Kal'atü Beni Hammad mükem
mel savunma ve haberleşme imkanları -

na sahip bir şehir oldu. Hammad. Meslle 
ve Hamza ahalisiyle Cerave kabilesinden 
birçok kimseyi buraya getirterek yeni 
şehre yerleştirdi. Cami, saray. kervansa
ray ve çeşitli resmi binalar inşa edilerek 
şehrin etrafı surlarla çevrildi. Bir süre 
sonra Hammad'ın kardeşi İbrahim'in des
teğiyle Zirller'den bağımsızlığın kazanıl
masıyla Kal'atü Beni Hammad yeni kuru
lan Hammadller Devleti'nin merkezi oldu 
(405/ 101 5). 

Hammad'ın bağımsızlık ilanı üzerine 
Badls Kal'atü Beni Hammad'ı kuşattı; ka
le altı ay sonra düşme noktasına geldiyse 
de Badls'in ani ölümü üzerine kuşatma 
kaldırıldı ( 406/ ı o ı 6). Hammad bazan 
Eşlr'de. bazan da Kal'atü Beni Hammad'
da oturarak devleti yönetmeye devam 
etti. Kaid b. Hammad döneminde şehir 
iki yıl süreyle Mu iz b. Badls tarafından 
tehdit ediidiyse de anlaşma sonunda ku
şatma kaldırıldı (432/ 1040) 

Kal'atü Beni Hammad bir süre sonra 
Kuzey Afrika'nın önde gelen kültür, sanat 
ve ticaret merkezi durumuna geldi. Özel
likle N asır b. Alennas döneminde (ı 062-
1 089) şehrin önemi daha da arttı. İfrlkı
ye'nin ve bu arada Kayrevan 'ın Beni Hilal 
tarafından işgal ve yağma edilmesi üze
rine bölge halkının Kal'atü Beni Ham
mad'a sığınmasıyla şehrin nüfusu çoğaldı 

Kal'atü Beni Hammad' ın icindeki caminin minaresinin ka· 
lıntıları 

KAL'ATÜ BENI HAMMAD 

Kal 'atü Beni Hammad· ın p l an ı 

ve şehir zenginleşti. Pazar yerlerine Mağ
rib bölgelerinin yanı sıra M ısır, Suriye, 
Irak ve Hicaz'dan kervanlar gelriıekteydi. 
Ayrıca muhtelif şehirlerden birçok alim 
de buraya yerleşti. Ancak Nasır'ın Beni 
Hilal'in Esbec koluyla yapmış olauğu an
laşmanın bozulması üzeri~eHilallleri'n-· 
Hadne ovasını geçip Kal'atü Beni Ham
mad'a girerek şehri tahrip etmeleri~h
rin güvenilirliğine ve önemine gölge dü
şürdü. Nasır b. Alennas, Cezayir' in 175 -
km . doğusundaki eski Saldae Limanı'nın 
güneyine Bicaye şehrini kurdu ve 461 
(1068-69) yılında hükümet merkezini bu
raya taşıdı. Nasır'dan sonra gelen Man
sur bir süre Kal'a'da kaldıysa da 483'te 
(1 090) Bicaye'ye yerleşti ve şehri merkez 
edindi. Aziz döneminde (ı ı 05- ı ı 2 ı ı Kal
'atü Beni Hammad yeniden Beni Hilal'in 
ve müttefiklerinin istilasına uğradı ve 
tahrip edildi. Böylece Beni Hammad Ka
lesi ile buradaki saraylar ve cami hızla 
harap oldu, son Hammad! sultanı Yahya 
543 (1148) yılında Bicaye'deki yapılarda 
kullanılmak üzere bütün değerli eşya 
ile malzemeyi söktürerek oraya taşıttı. 
54 7'de ( 1152) Muvahhidl Hükümdan Ab
dülmü 'min el-Kumi'nin oğlu Abdullah 
kaleyi kuşatarak ele geçirdi, askerleri ve 
halktan 18.000 kişiyi öldürterek pek çok 
esir aldı ve şehri tahrip ettirdi. Bununla 
birlikte Muvahhidler bazı binaları onara
rak burayı askeri garnizon olarak kullan
dılar. 

581 (1185) yılında Beni Ganiye Kara'yı 
üç ay kuşattıysa da sonuç alamadı . 1 s 12'
de İspanyollar Bicaye'yi aldıklarında şehir 
Bicaye'den kaçanların sığınma yeri oldu. 
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