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Makedonya Cumhuriyeti'nde
tarihi bir şehir.
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Makedonca'da ve bütün Slav dillerinde
Tetovo, Arnavutça'da Tetove olan şe
hir Üsküp'ün 42 km. batısında. Şar dağla
rı ile Su ha Gora dağları arasında bulunan
Polog vadisinde yer alır. Osmanlı dönemi
öncesinde bir Sırp bölgesi olan Polog vadisi ve Kalkandelen'de, Osmanlı yönetimi
zamanında nüfusundörtte üçünü çoğun
lukla Arnavut, Türk ve Romlar'dan (Çingene) oluşan müslümanlar oluşturuyor
du. 1913'ten itibaren müslümanların ve
özellikle Türkler'in Türkiye'ye teşvik edilen göçlerine rağmen bu oran XX. yüzyı
lın sonlarına kadar değişmemiştir.
adı

Yapılan arkeolajik kazılara dayanılarak
Kalkandelen ve Polog vadisi etrafındaki
iskanın milattan önce 5000 yılına kadar
indiği anlaşılmaktadır. Avarlar'ın ve Slavlar'ın buralara VI. yüzyılın sonlarına doğ
ru geldikleri tesbit edilmektedir. Xl. yüzyılın başlangıcında Çar Samuil Devleti'nin
ortadan kalkmasıyla Polog vadisi ve Kalkandelen Bizans İmparatorluğu idaresine
girdi. 1153 yılına ait idrisi'nin haritaların
da da bölge Polog olarak zikredilir. XII.
yüzyılın 80'1i yıllarında başlatılan Haçlı seferleri sırasında Sırp Kralı Nemanya tarafından Polog vadisinin Sırp topraklarına
katılmış olmasına rağmen çeşitli dönemlerde Bizans ile Sırp güçleri arasında el
değiştirdi. 1258-1259'da Sırp krallığı tarafından yine işgal edildi, fakat kısa sürede yeniden Bizans hakimiyetine girdi
( 1261 ) . Sırp Kralı Milutin 1282 ve 1297'de Polog vadisini ve Kalkandelen'i tekrar
aldı ve burası Osmanlılar'ın gelişine kadar
Sırp Krallığı'nda kaldı. 1371'deki Meriç
savaşı sırasında Sırp Valisi Vuk Brankovic
tarafından yönetilmekteydi.

Kosova salnamesinde bölgeyi 792'de
(1390) Timurtaş Paşa'nın fethettiği yazılı
ise de Slav kaynaklarında bunun 1382 ile
Üsküp'ün fetih yılı olan 1392 yılları arasın
da gerçekleştiği belirtilmekte ve kesin bir
tarih verilmemektedir. Osmanlı hakimiyeti sırasında bir kaza merkezi haline getirildi. 1450'1erde bölge İshakbeyoğlu Isa
Bey'in idaresi altındaydı. Söz konusu bölge 1560 yılına kadar Paşa livasının bir kazası iken 1562'den itibaren Üsküp san ca-.
ğına bağlanmıştır. Fetihten itibaren bölgeye Türkler de iskan edilmiştir. Ancak
ilk dönemlerdeki iskan siyaseti hıristiyan
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Kalkandelen'den bir

görünüş

Sırplar ( Bulgarlar ve Makedonlar) ve hıris
tiyan Arnavutlar'ın yaşadıkları bütün köylere kadar uzanmamıştır.

XVII. yüzyılın sonlarına doğru Polog vadisini işgal eden Avusturya- Macaristan
Krallığı yüzünden Kalkandelen XIX. yüzyılın
başlangıcına kadar çok fakir olarak
Ortaçağ ' da ve XIV. yüzyılda Kalkandekaldı. Bu yüzyılın başlarında Receb Paşa
len, Çar Duşan'a ait fermanlarda Htetovo
ve oğlu Abdurrahman Paşa'nın idarecilikköyü olarak zikredilmektedir. Osmanlı
leri döneminde Kalkandelen'de önemli
hakimiyetine girdikten sonra da gelişme
değişiklikler meydana geldi. 1836'da şe
göstererek bir kasaba halini aldı. 1455'hir
ahalisinin büyük çoğunluğu müslüte burada altmış hane müslüman, 153
man olan nüfusunun 4000 ile 5000 arahane hıristiyan bulunmaktaydı. Buna gösında olduğu zikredilir. 1894 yılına ait Kore toplam nüfus 1000 kişi dolayındaydı.
sova
salnamesinde ise bütün Kalkandelen
1468'e doğru Kalkandelen adıyla bir kakazası için verilen nüfus 30.348'i müslüsaba özelliği kazandı. XVI. yüzyılın ortalarında kasabada toplam 191 hane mev- . man. 5528'i Rum ve 10.175'i Bulgar (Makedon ve Sırp) olmak üzere 46.051 kişidir.
cuttu ve bunun doksan sekizini müslüKi'imıJ.sü'l-a'lam'da
Kalkandelen'in kaza
manlar oluşturuyordu. Bu rakamlara
merkezinin
15.000
nüfuslu
bir kasaba olgöre 1455'ten 1550'ye kadar geçen süre
duğu, kazanın ise tahminen 40.000 olan
içinde nüfustabüyük bir artış olmadığı
nüfusunun büyük bir çoğunluğunun müsanlaşılır. Ancak 1582'de nüfusun üç kat
lüman olup Türkçe ve Arnavutça konuş
artması dışarıdan kasabaya yönelik göçtukları
belirtilir (V, 3556). Bölge 1912lerle ilgili olmalıdır. Bu tarihte 462 hane
Sırplar'ın eline geçti; buna rağ
1913'te
nüfusun (2300 kişi) 320 hanesini müslümen hem 1. Dünya Savaşı hem ll. Dünya
manlar, 106'sını hıristiyanlar teşkil etSavaşı ' ndan sonra nüfus aynı yapısını sürmekteydi. Söz konusu rakamlar göçlerin
dürdü. 1961 yılında 31.242 olan nüfusu
daha çok müslümanlar tarafından ger1994 sayımında 65.565 idi.
çekleştirildiğini göstermektedir. XVI. yüzyılın sonlarında ve XVII. yüzyılın başlangı
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
cında Kalkandelen ile köylerinde özellikle
Üsküp karayolunun ve Kosova- Vardar dehıristiyan Arnavutlar arasında yoğun bir
miryolunun inşa edilmesiyle Kalkandelen
İslamiaşma olduğu anlaşılmaktadır. Bu
Üsküp ve Selanik'e bağlandı. O döneme
süreç, bölgeye yerleştirilen Türkler'in yakadar İşkodra ile olan ticaret Selanik'e
nı sıra Bektaşi dervişlerinin faaliyetleriyle
yöneldi. 1926'da Kalkandelen'de kurulan
de hız kazanmıştır.
hidroelektrik santralı Makedonya'daki ilk
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756'da ( 1355) Kah ire yakınındaki Kalköyünde doğdu . Kays Aylan 'dan
Bedr b. Fezare'ye mensup olduğu için Fezarl diye de anılır. Küçük yaşta iskenderiye 'ye giderek başta fıkıh olmak üzere
dini ve edebi ilimleri tahsil etti. felsefe
okudu . Hacası ibnü ' l-Mülakkın ' dan aldığı
ve Şub]J.u '1-a'şa adlı eserinde suretini
verdiği icazetnameden (XIV, 322- 32 7 ), Ş a 
fii fıkhı üzerine fetva verme. bazı fıkıh ve
hadis kitaplarını okutma izni a ldığı anlaşılan Kalkaşendl uzunca bir süre kadılık
görevinde bulundu . Bir yandan da ders
okuttu ve tarih , coğrafya , hukuk, edebiyat. kitabet, tabii ilimler. Arap kabileleri
üzerinde araştırmalar yaptı. Arap edebiyatı sahasında kudreti ve kitabetteki maharetiyle kısa zamanda tan ındı. Kalkaşen
dl 791'de (1389) Kahire'ye geldi ve başında tarihçi ibn Fazlullah el-Ömerl'nin
yeğeni Kadı Bedreddin el-Ömerl'nin bulunduğu Divan-ı inşa 'ya katibü 'd-dest
olarak girdi. Bu görevi uzun yıllar sürdüren Kalkaşendl1 o Cemaziyelahir 821 ( 15
Temmuz 1418) tarihinde vefat etti.
kaşende

Kalka ndelen
Alaca Ca mii
ve haziresinden
bir gö rü n ü ş

tesislerden biri sayılı r. ll. Dünya Savaşı'n
dan sonra kurulan tekstil fabrikası. ayçiçek ve z eytinyağı tesisleri şehir için büyük bir önem arzeder.
Eylül 1996'dan sonra yapılan yeni belediyeler düzenlemesinin ardınd a n Kalkandelen Belediyesi'ne dahil olan iskan
yerleri şunlardır : Kalkandelen . Faliğe,
Lavce. Vejce. Mala Recica. Golema Recica. Selce ve Sarakino. Bugünkü Kalkandelen Belediyesi 'nin çok az bir bölümü
Kosova sınırına kadar uzanmaktadır. Diğer taraftan da Sipkovica. Kamenjane ,
Brvenica. ZeUino. DzepCiste ve Tearce belediyeleriyle sınırlanmaktadır. Söz konusu belediyelerin tamamı 1996'dan önce
Kalkandelen Belediyesi'ne ait yerleşim
birimleriydi ve tahminlere göre buradaki
müslüman halk% 80'in üstünde bir orana sahipti.
Kalkandelen'de bugüne ulaşa n çok satarihi eser vardır. Eskicami (Cami-i
Atik) olarak bilinen caminin Üsk üp sa ncak beyi , sonra da Bosna Beylerbeyi l sa
Bey'e veya babası ishak Bey' e ait olduğu
sanılmaktadır. Çeşitli dönemlerde restore edilmiş olup halen ayaktadır ve yanın 
da Kalkandelen Müftülüğü bulunmaktadır. Yine en eski camilerden biri sayılan
Saat Camii avlusunda 908 (1502) ve 954
(1547) yıllarına ait mezar taşlarına rastlanır. Gamgam Camii'nin de yine en eskiIerden biri olduğu kaydedilmektedir. Sanat eseri özelliğini bugüne kadar koruyan
Alaca Camii (P aşa Cam ii veya H urşi d e ve
Mensüre Ka rd eş l e r Camii) Foça'daki (Bosna- Hersek) Alaca Camii'ni hatırlatır. Yu karı Çarşı Camii de çeşitli dönemlerde

yıda

restore edilmiştir. Kalkandelen ile Recica köyü arasındaki Harabatl Baba Tekkesi bölgede önemli bir dini merkez olarak
faaliyet göstermiştir. Poroj köyünde Yarar Baba , Sipkovica köyünde Koyun Baba
ve Vrutok köyünde Cafer Baba tekkeleri
de zikre değerdir.
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Eserleri. 1. Jfilyetü '1-fazl v e zin e tü 'I k er em fi 'l-mufal].are beyn e's-seyf v e'l ]falem . Devatdar Zeynüddin Ebü'z-Zahirl'nin Sultan Berkuk tarafından 1392'de
önemli bir göreve tayini üzerine yazılan
risalenin çeşitli nüshaları bulunmaktadır ; ayrıca müellif bu risaleyi Şub]J.u '1a'şa'ya dahil etmiştir (X IV, 23 -1 40). 2.
Şub]J.u'I-a'şa i i şına'ati 'I-inşa . islam
dünyasında büro krasinin gelişmes i ve
katipierin yet işm es i için derlenen eser
inşa sanatının en mükemmel ansiklopedik örneğidir. Kalkaşendl bu çalışm a
sını , birçok eserden topladığı örnekler
yanında Mısır arşivinde bulunan Memlük devrine ve daha önceki dönemlere
ait binlerce gizli ve nadir belgeden istifade etmek suretiyle hazırlamış . belgelerin yüzlercesini eserine aynen aldı
ğından eserin hacmi genişlemiştir. Tarih , coğrafya . edebiyat, kitabet ilmi, örf
ve adetler gibi konularda pek çok kaynaktan faydalandığı görülmektedir. Fihrist cildinden de yararlanılarak edinilen
bilgilere göre müellif 540 eserden is-
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