
KALENDERiYYE 

Rum abdalları ve Şemsiler'in temsil et
mekte oldukları. bu üç zümrenin kılık kı
yafet ve yaşama tarzlarındaki ortak özel
liklerinden anlaşılmaktadır. 

Kalkandelenli Fakiri de 941 ( 1534) yı
lında telif ettiği Ta'rifat'ında Kalenderl

ler'in esrara düşkün olduklarını. hiçbir 
şeye aldırış etmediklerini, boyunlarında 
halkalar bulunduğunu belirterek onları 
abdallarla aynı görür. Vahidl ve Faklrl'nin 
tasvir ettikleri Anadolu'daki bu Kalende
ri zümreleri XVII. yüzyıldan itibaren Bek
taşilik içinde eriyip tarihe karışmışlardır. 

Genel anlamda Kalenderiyye'nin dokt
rin esaslarının fakr ve tecerrüd, melamet. 
vahdet-i vücud ile Hurufi ve Şii tesirler 
olduğu söylenmekteyse de bunlar belli 
ölçüde Sünni tarikatlarda da bulunan 
özellikler olup ayıncı bir nitelik taşıma
maktadır. Kalenderilik daha çok çardarb 
uygulaması ve bilhassa ibadetlere karşı 
kayıtsızlık suçlamasıyla dikkati çeker. An
cak bunun her zaman geçerli olmadığını 
gösteren örnekler vardır. Mesela Cema
leddln-i Savl'nin Menal.ob'ında vakit na
mazlarını Celal-i Dergezlnl ile birlikte kıl
dığı. Barak Baba'dan bahseden Arap kay
naklarında onun namaz konusunda çok 
titiz olduğu. namaz kılmayan müridierini 
sapa ile cezalandırdığı. Otman Baba'nın 
bizzat imam olarak müridierine namaz 
kıldırdığı kaydedilmektedir. Bununla bir
likte Kalenderiler' e yöneltilen bu eleştiri
nin genelde haklı olduğu da bir gerçektir. 

Harlrlzade'nin Divane Mehmed Çelebi'
yi Kalenderiyye'nin plri. tarikatı da Mevle
viyye'nin kolu olarak tanıtması (Tibyfin, 
lll , vr. 74b-77•). muhtemelen Divane Meh
med Çelebi'nin çardarb olmasıyla ilgili 
olup yanlış bir değerlendirmediL Öte yan
dan Şii müellif Ma'sum Ali Şah'ın bütün 
Kalenderller'in mijlhid olduğunu söyle
yerek ( Tarfi'il)., ı. 445) Sünni müelliflerle 
aynı kanaati payiaşması dikkat çekicidir. 
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Iii NiHAT AZAMAT 

KALENDEROGLU MEHMED 

XVII. yüzyıl başlannda 
Anadolu' da büyük kanşıklık çıkaran 

Celiili reisi. 
_j 

Bazı kaynaklarda Ankara'nın Murtaza
abad kazasına bağlı Yassıviran köyünde 
doğduğu, önceleri bir grup eşkıyaya lider
likyaparken Celal! Karayazıcı Abdülhalim 
ile birlikte affa uğradığı, ardından beyler
beyilere çavuş olduğu, kethüda ve müte
sellim gibi hizmetlerde bulunduğu rivayet 
edilir. isyan sebebi, kendisine vaad edilen 
sancak beyliğinin verilmemesi olarak be
lirtilir. 1604'te isyan edip etrafı yağmala
maya başlayan Kalenderoğlu diğer Celall 
liderleriyle anlaştı. Kendisine katılan Ka-

ra Said ile birlikte Aydın ve Manisa taraf
larını yağma etti. Üzerine gönderilen kuv

vetleri yenilgiye uğratarak şöhretini art
tırdı. Bunlar arasında Anadolu Beylerbeyi 
Dişlenk Hüseyin Paşa da vardı. isyanı bas
tırmakla görevlendirilen Yusuf Paşa ilgi
siz kalınca Kalenderoğlu'nun cesareti art

tı. Manisa ve Aydın onun nüfuzu altına 
girdi. Bu arada Ankara'yı ele geçirmek 
için çok mücadele ettiyse de halkın dire
nişiyle karşılaştı. Macaristan seferinden 
dönen Sadrazam Kuyucu M ur ad Paşa . 

Şark serdarı tayin edilip 19 Safer 1 016'da 
(15 Haziran 1607) Üsküdar'dan Halep'e 
doğru yola çıktığında en önemli hedefi 
H alep'te isyan halinde olan Canbolatoğlu 
Ali Paşa ve Anadolu'daki Celall reisleriydi. 
Murad Paşa. Konya'ya ulaştığında Kalen
der'i hem nüfuz bölgesinden uzaklaştır
mak hem de oyalamak amacıyla ona 
Ankara sancağını verdiğine dair menşur 
gönderdi. 

Kalenderoğlu haberi alır almaz Saru
han'dan Ankara'ya hareket etti. Yolu üze
rindeki köy ve kasabaları yağmalayarak 
Ankara'ya ulaştı. Ancak Ankara Kadısı 
Viidanzade Ahmed Efendi, Macar sefer
lerinde ve ordu kadılıklarında bulunmuş 
tecrübeli bir kişi olduğundan Ankara Ka
lesi'ni her türlü saldırıya karşı tahkim et
tirmiş ve Celalller'den korunmak üzere 
çeşitli tedbirler almıştı. Viidanzade şehri 
Kalenderoğlu'na t~slim etmek niyetinde 
değildi. Türlü bahanelerle Kalenderoğlu'
nu içeri almayıp oyaladı. Bu arada Kuyucu 
Murad Paşa Kalenderoğlu'nun biraz da
ha oyalanmasını, kendi kuwetlerinin yola 
çıktığını Ankara kadısına bildirdi. Fakat 
gönderdiği mektup Kalenderoğlu'nun 
eline geçti. Aldatıldığını anlayan Kalen
deroğlu Ankara'yı kuşattıysa da kalede
kilerin karşı koyması üzerine geri çekil
mek zorunda kaldı. Bursa civarına geldi. 
Bursa'yı bir müddet için ele geçirdiyse de 
kalesini alamadı. Mihaliç, Kirmasti ve Bi
ga taraflarında büyük tahribat yaptı. Bu 
arada üzerine gönderilen Nakkaş Hasan 
Paşa. Yusuf Paşa ve Dalgıç Ahmed Ağa'
yı bozguna uğrattı. Daha sonra Aydın ve 

Saruhan üzerine yürüyüp etrafta yağma 
ve katHarnda bulundu. Hamid-ili tarafın
dan Karaman yöresine gitti. Burada bir 
diğer Celal! reisi olan Ağaçtan- Plrl adam

larıyla ona katıldı. 

Öte yandan Kuyucu Murad Paşa , Ka
lenderoğlu üzerine yürümek için hazırlık 
yaparken Halep'ten istanbul'a gönderdi
ği hazinenin onun tarafından yolda yağ
malanacağını öğrendi. Hemen harekete 



geçerek Maraş civarında Göksun Bağa
zı'nı tuttu . Kalenderoğlu burada yenilgi
ye uğradı (26 Reblülahir ı O 17 19 Ağustos 

1608). Adamlarının çoğunu kaybetti. Do
ğu Anadolu'ya doğru kaçtı. Bayburt ci
varında tekrar mağlup olduktan sonra 
İran'a firar etti. Kendisinden bir daha ha
ber alınamadı. Bazı kaynaklarda onun 
Anadolu'ya hakim olma mücadelesi yap
tığı, ancak Osmanlı saltanatını hedefie
mediği belirtilir. 
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KALESAD i 
( ı.S~ l.dQJ 1 ) 

Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed 
b. Ali el-Kureşi el-Kalesadi 

(ö. 891/1486) 

Matematikçi ve Maliki fıkıh alimi. 
L ~ 

IX. (XV.) yüzyılın başlarında Endülüs'
teki Besta (Saza) şehrinde dünyaya geldi. 
Doğum tarihi olarak Zirikl'i 815 ( 1412). 
Serkls ise 803 ( 1401) yılını kaynak verme
den zikretmekte. hayatının sonunda yap
tığı meşakkatli yolculuk göz önüne alının
ca ilk tarihin doğru olması daha muhte
mel görünmektedir. Tutlle (Tudela) yakın
larındaki Kalesade şehrinden dolayı Ka
lesadl ( Kalsadil nisbesiyle anılır. Şek'ib Ars
lan bu yerin Santa Dominigo de la Caizada 
olabileceğini söyler. İlk öğrenimini Bes
ta'da Ebü'I-Hasan Ali b. Musa el-Lahml 

ve diğer bazı alimlerden gördükten son
ra Gırnata'ya (Granada) giderek Ebu İshak 
İbn Fütuh ile Ebu Abdullah Muhammed 
b. Muhammed es-Sarakustl'nin öğrenci
si oldu. Daha sonra hac yolculuğuna çıktı 
ve güzergahındaki Kuzey Afrika ile Doğu 
İslam şehirlerinin önde gelen uleması 
ile tanışıp onlardan ders aldı. 840-851 
( 1436-1447) yılları arasında gerçekleşen 
bu yolculuğuyla ilgili olarak kaleme aldığı 
ve faydalandığı alimler hakkında bilgi ver
diği bir seyahatname (Rif:ıletü '1-Kaleşadi) 
kaleme aldı. Kalesildl sekiz yıl kadar kal
dığı Tilimsan'da Ebü'I-Abbas İbn Zagu. 
İbn Merzuk el-Hafid ile Kasım b. Said el
Ukbanl'den tefsir, hadis. fıkıh. hesap, ce
bir. hendese ve feraiz okudu; iki buçuk 
yıl ikamet ettiği Tunus'ta Ahmed Hululu, 
Muhammed b. Ukab el-Cüzam\', Muham
med b. Ahmed el-Bisatl'nin derslerine 
devam etti. Hac dönüşünde bir süre Ka
hire'de kalarak Takıyyüddin eş-Şümünnl. 
İbn Hacer el-Askalanl. Celaleddin el-Ma
halli gibi alimierin derslerine katıldı ve 
burada 852 (1448) yılında Keşfü'l-esrô.r 
(es tar) 'an 'ilmi (J:ıurCıfl) '1-gubdr adlı ese
rini yazdı. 853'te (1449) Tunus'a, ertesi 
yıi'Iilimsan'a vardı. 855'te (1451) Endü
lüs'e döndü ve Gırnata'da bir yandan eği
tim ve öğretimle meşgul olurken bir yan
dan da diğer eserlerini kaleme aldı. Önde 
gelen talebeleri Ebu Abdullah Muham
med el-Mellall. Ebu Abdullah Muhammed 
b. Yusuf es-Senusl ve Ebu Ca'fer Ahmed 
b. Ali ei-Belev'i'dir. Endülüs'teki son İslam 
devleti Beni Ahmer hıristiyan istilacıların 
tehdidi altına düştüğünde Kalesildl'nin 
halkı cihada teşvik ettiği ve diğer İslam 
ülkelerinde tanıştığı şahsiyetleri yardıma 
çağıran mektuplar yazdığı anlaşılmakta
dır. Nihayet halkın kitleler halinde göçü 
sırasında o da önce Mağrib'e, sonra Tu
nus'a gitti ve Gırnata'nın düşüşünden al
tı yıl önce 15 Zilhicce 891 (12 Aralık 1486) 
tarihinde Bace'de vefat etti. 

Kalesildl kaleme aldığı eserlerin çok ve 
çeşitli olmasıyla dikkat çeken bir alim dir. 
Onun gerek kendi çalışmalarında gerekse 
başka müelliflerin eserlerine yazdığı tel
his ve şerhlerde kullandığı sistem ve üs
lup son derece başarılıdır. Güç ve karma
şık meseleleri kestirme yolla ortaya koy
masında sembol kullanmasının önem
li payı vardır. Bu durum özellikle cebir 
denklemlerinde görülmektedir. Kalesildl 
bilinmeyen sayıları ..; (veya sadece .·. , 
şey'). kareyi ı" (mal). küpü .!l (ka'b), eşitli
ği J (ya'dilü) ve kökü c (ceır) harfleriyle 
gösterir. İbnü'I-Benna ei-Merraküşl'nin 
usulünü de geliştiren Kalesildl pay. payda 
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ve diğer elemanlar arasındaki oran ilişki
sini bugünkü sistemle ortaya koyan ma
tematikçidir. İbnü'I-Benna . Yunanlılar'ın 
kurduğu kök denklemini VaZ:b == a + zba 
şeklinde açıkladıktan sonra kendi VaZ:b == 

a + 2 ~.1 denklemini verir. Kalesildi bu
no ayrıntılı olarak şöyle ifade etmekte
dir: 

Eğer b a'dan küçük veya ona eşit ise b ::; 
a => VaZ:b == a+ fa . eğer b 1'den büyük ise 
b > 1 => VaZ:b == a + z?a:~ı olur. Kalesildl bu 
denklemle ortaya çıkacak hatanın en faz
la 4~: değerinde olacağını söylemekte
dir. 

Eserleri. A) Matematik. 1. Keşfü'l-cil
bô.b 'an 'ilmi'I-J:ıisô.b . Franz Woepcke ta
rafından Fransızca'ya çevrilmiştir (Atti 

del/' Accademia Pontiflca de Nuovi Uncei, 
XII [1858-1 859]. s. 230-275 ). Z. Keşfü '1-
esrô.r (estar) 'an 'ilmi (J:ıurCıfi)'l-gubô.r. 
Kahire ( 1309/1892) ve Fas'ta ( 13 15/ 1897) 

basıldıktan sonra Muhammed Süveysl 
eserin ilmi neşrini gerçekleştirmiş ve 
Fransızca 'ya tercüme etmiştir (Tunus 
1409/1988). 3. İbnüi-Benna el-Merrakü
şi'nin Tell]işu a'mô.li'l-f:ıisô.b adlı eserine 
yapılmış biri büyük, diğeri küçük iki şerh. 
Bu şerhten bazı seçmeler Franz Woepcke 
tarafından Fransızca'ya çevrilmiştir (JA, 
V1/l ı 186 3 ı. s. 58-62; Annali discienze 
matematiche e fisiche, V ı 1863], s. 14 7-

181 ). Bunların dışında bu alandayazılmış 
diğer eserleri de şunlardır: Tebşıratü '1-
mübtedi bi 'l-}falemi'l-Hindi (et-Tebşı

ra fi /:ıisabi 'l-gubar ad ıyla da anı lmaktadır ; . 
Keşfü '?-·?-UnCın, 1, 339). et-Tebşıratü'l-vô.

zı]J.a li mesô.'ili'l-a'dô.di'l-lô.'i]J.a, Gun
yetü ?,evi'l-elbô.b li şer]J.i Keşfi'l-cilbô.b, 
İnkişô.fü '1-cilbô.b 'an fünuni'l-J:ıisô.b, Ka
nunü '1-J:ıisô.b ve gunyetü ?,evi'l-elbô.b, 
Risô.le li me'ô.ni'l-kesr ve'l-bast, Risô.le 
li ma'rifeti istil]rô.ci'l-mürekkeb ve'l
basit, Şer]J.u'l-Urcuzeti'l-Yô.seminiyye 
(Fas 131 0). Şer]J.u Zevô.ti'l-esmô.'. 

B) Feraiz. Bugyetü'l-mübtedive gun
yetü'l-müntehi (dört mezhebe göre ya
zılmıştır; Fas 13 15, Keşfü'l-esrar'ia birlik
te). Lübô.bü Ta}fribi'l-mevô.riş ve mün
teha '1-'u]fi1li'l-bevô.J:ıiş, el-Külliyyô.t fi'l
ferô.'iz, Şer]J.u ferô.'izi Mul]taşarı Ijalil 
(İrşadü '1-müte'al/im ve tenbfhü '1-mu'a//im 
li-fera'izi 'ş-Şeyl) fjalfl, Fas 1293). Şer]J.u'l

Ferô. 'iz 1' İbni'ş-Şô.t ( Hizanetü'I-Karaviy
yln, nr. 323). et-Tilimsô.niyye üzerineya
pılmış iki şerh (küçük şerh in yazma nüsha
sı için bk. MahfGz, IV, lll ; matematik ve 
fe ra ize dair eserl erinin nüsha ları için bk. 
EP [ing[. IV, 477) 

C) Diğer Eserleri. 1. Ri]J.letü '1-Ka
leşô.di ( Tenbfhü Halib ve münteha 'r-ra-
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