
tesislerden biri sayılı r. ll. Dünya Savaşı'n
dan sonra kurulan tekstil fabrikası. ayçi
çek ve zeytinyağı tesisleri şehir için bü
yük bir önem arzeder. 

Eylül 1996'dan sonra yapılan yeni be
lediyeler düzenlemesinin ardından Kal
kandelen Belediyesi'ne dahil olan iskan 
yerleri şunlardır : Kalkandelen . Faliğe, 
Lavce. Vejce. Mala Recica. Golema Reci
ca. Selce ve Sarakino. Bugünkü Kalkan
delen Belediyesi 'nin çok az bir bölümü 
Kosova sınırına kadar uzanmaktadır. Di
ğer taraftan da Sipkovica. Kamenjane, 
Brvenica. ZeUino. DzepCiste ve Tearce be
l ediyeleriyle sınırlanmaktadır. Söz konu
su belediyelerin tamamı 1996'dan önce 
Kalkandelen Belediyesi 'ne ait yerleşim 
birimleriydi ve tahminlere göre buradaki 
müslüman halk% 80'in üstünde bir ora
na sahipti. 

Kalkandelen'de bugüne ulaşan çok sa
yıda tarihi eser vardır. Eskicami (Cami-i 
Atik) olarak bilinen caminin Üsküp san
cak beyi , sonra da Bosna Beylerbeyi l sa 
Bey'e veya babası ishak Bey' e ait olduğu 
sanılmaktadır. Çeşitli dönemlerde resto
re edilmiş olup halen ayaktadır ve yanın 

da Kalkandelen Müftülüğü bulunmakta
dır. Yine en eski camilerden biri sayılan 
Saat Camii avlusunda 908 (1502) ve 954 
(1547) yıllarına ait mezar taşlarına rast
lanır. Gamgam Camii'nin de yine en eski
Ierden biri olduğu kaydedilmektedir. Sa
nat eseri özelliğini bugüne kadar koruyan 
Alaca Camii (Paşa Cam ii veya H urşi de ve 
Mensüre Kardeş l e r Camii) Foça'daki (Bos
na- Hersek) Alaca Camii'ni hatırlatır. Yu
karı Çarşı Camii de çeşitli dönemlerde 

Kalka ndelen 
Alaca Camii 
ve haziresinden 
bir görünüş 

restore edilmiştir. Kalkandelen ile Reci
ca köyü arasındaki Harabatl Baba Tekke
si bölgede önemli bir dini merkez olarak 
faaliyet göstermiştir. Poroj köyünde Ya
rar Baba, Sipkovica köyünde Koyun Baba 
ve Vrutok köyünde Cafer Baba tekkeleri 
de zikre değerdir. 
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Iii MUH AMMED ARUÇİ 

KA LKASENDI 

KALKAŞENDI 
( -s~f) 

Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed 
b. Ali el-Kalkaşendi 

(ö. 821/1418) 

Memlüklü tarihçisi, alim ve münşi. 
L ~ 

756'da ( 1355) Kah i re yakınındaki Kal
kaşende köyünde doğdu . Kays Aylan'dan 
Bedr b. Fezare'ye mensup olduğu için Fe
zarl diye de anılır. Küçük yaşta iskende
riye '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, 322-327), Şa

fii fıkhı üzerine fetva verme. bazı fıkıh ve 
hadis kitaplarını okutma izni aldığı anla
şılan Kalkaşendl uzunca bir süre kadılık 
görevinde bulundu . Bir yandan da ders 
okuttu ve tarih , coğrafya , hukuk, edebi
yat. kitabet, tabii ilimler. Arap kabileleri 
üzerinde araştırmalar yaptı. Arap edebi
yatı sahasında kudreti ve kitabetteki ma
haretiyle kısa zamanda tan ındı. Kalkaşen
dl 791'de (1389) Kahire'ye geldi ve ba
şında tarihçi ibn Fazlullah el-Ömerl'nin 
yeğeni Kadı Bedreddin el-Ömerl'nin bu
lunduğu Divan-ı inşa 'ya katibü 'd-dest 
olarak girdi. Bu görevi uzun yıllar sürdü
ren Kalkaşendl1 o Cemaziyelahir 821 ( 15 
Temmuz 1418) tarihinde vefat etti. 

Eserleri. 1. Jfilyetü '1-fazl ve zin e tü 'I 
kerem fi 'l-mufal].are beyne's-seyf ve'l 
]falem . Devatdar Zeynüddin Ebü'z-Zahi
rl'nin Sultan Berkuk tarafından 1392'de 
önemli bir göreve tayini üzerine yazılan 
risalenin çeşitli nüshaları bulunmakta
dır ; ayrıca müellif bu risaleyi Şub]J.u '1-
a'şa'ya dahil etmiştir (XIV, 23 -1 40). 2. 
Şub]J.u'I-a'şa i i şına'ati 'I-inşa . islam 
dünyasında bürokrasinin gelişmes i ve 
katipierin yetişmesi için derlenen eser 
inşa sanatının en mükemmel ansiklo
pedik örneğidir. Kalkaşendl bu çalışma
sını , birçok eserden topladığı örnekler 
yanında Mısır arşivinde bulunan Mem
lük devrine ve daha önceki dönemlere 
ait binlerce gizli ve nadir belgeden isti
fade etmek suretiyle hazırlamış . bel
gelerin yüzlercesini eserine aynen aldı
ğından eserin hacmi genişlemiştir. Ta
rih , coğrafya . edebiyat, kitabet ilmi, örf 
ve adetler gibi konularda pek çok kay
naktan faydalandığı görülmektedir. Fih
rist cildinden de yararlanılarak edinilen 
bilgilere göre müellif 540 eserden is-
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tifade etmiş, bunlardan bazılarını çok sık 
kullanmıştır. İbn Fazlullah el-Ömerl'nin 
et-Ta'rff bi'l-muştalaf:ıi'ş-şerff'i ve Me
sdlikü '1-ebşdr'ı ile İbn Nazırü'l-Ceyş'in 
Te§Jiifü't-ta'rff'i en çok faydalandığı 
eserler arasındadır. Kullandığı diğer ki
taplar içinde Ebü'l-Fid<rnın TaJivfmü '1-
bülddn'ı, Sem'anl'nin el-Ensdb'ı ve İbn 
Sina'nın el-Kanun fi't-tıbb'ı sayılabilir. 

indeksiyle birlikte yaklaşık 6000 sayfa tu
tan eser mükemmel bir sistematik içeri
sinde düzenlenmiş, ana ve ara başlıklar 
için fasıl, mevzu. bab, nev', taraf, makale 
vb. yirmi terim kullanılmıştır. Yirmi yıllık 
bir çalışmanın ürünü olan kitap esas iti
bariyle bir giriş (mukaddime) on bölüm 
(makale) ve bir sonuç (hatime) halinde 
düzenlenmiştir. Eserin 28 Şewal 814 ( 12 
Şubat 1412) Cuma günü tamamlandığı 
sonundaki ferağ kaydından anlaşılmak
tadır. Şubf:ıu '1-a'şd'nın giriş kısmında 

kitabet sanatı. katibin başlıca özellikleri, 
Divan-ı İnşa'nın yapısı ve müellifin zama
nına kadar tarihi seyri ele alınmış. birinci 
bölümde Arap veya Araplaşmış kabile! er. 
Türkler, Rumlar, Süryaniler hakkında bilgi 
verilmiş. dini ve akli ilimierin tasnifi ya
pılmış, hayvanlar. kuşlar, kıymetli taşlar. 
güzel kokular. hükümdarlık alametleri, 
yeryüzü, sular. bitkiler. yıldızlar. çeşitli ta
biat hadiseleri . takvimler. muhtelif ka
vimlerin dini günleri. bayram ları, güzel 
yazı yazma usulleri anlatılmıştır. İkinci bö
lümde coğrafyadan ve yollardan söz edil
miş, yeryüzü yedi iklime ayrılıp İslam dün
yasının bütün bölgelerinin ve özellikle Mı
sır'ın tarih ve coğrafyası tanıtılmıştır. Ay
rıca Bizans Devleti ve Avrupa kıtası hak
kında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ordu men
supları ile devlet memurları ve din adam
l arının görevleri de bu bölümde ele alın
mıştır. Üçüncü bölümde künye ve lakap
Iardan bahsedilerek halifelere. müslü
man hükümdarlara. gayri müslim devlet 
başkanlarına. saray mensupianna ve as
keri erkana, devletin idare teşkilatında ve 
taşra teşkilatında görev alan kişilere ve
rilen lakaplara dair bilgi alfabetik sırayla 
kaydedilmiştir. Dördüncü bölüm yazışma
lar konusuna ayrılmış olup eserin tarihi 
malzeme bakımından en zengin kısmını 
oluşturur. Müellif burada çeşitli belgeler
den. halife~e hükümdarlar tarafından 
gönderilen mektuplardan örnekler sun

maktadır. Beşinci bölümde gizli haber
leşme usullerinden bahsedilmiş, ahidna
me. biatname, askeri, dini ve idari görev
Iere yapılan tayinlerle ilgili yazışmalara 

264 

örnek verilmiştir. Altıncı bölüm imtiyaz
lar. muhtelif takvimlerin birbirine çevril
mesi hakkında bilgiler içerir. Yedinci bö
lüm iktalara. sekizinci bölüm yeminiere 
ayrılmış. ayrıca mezheplerden bahsedil
miştir. Dokuzuncu bölümde emanname
ler. mütarekeler, antlaşmalar: onuncu bö
lümde icazetnameler, siciller. müfahare 
ve çeşitli konulara dair risale örneklerine 
yer verilmiştir. Hatimede posta teşkilatı
nın tarihçesinden. Kahire ile diğer önem
li merkezler arasındaki yollardan söz edil
mekte. posta güvercinleri ve haberleş 

mede kullanılan usuller. kuleler vb. hak
kında malumat kaydedilmektedir. Şub
J::ıu'l-a'şd'da "sultaniyyat" denilen devlet
lerarası resmi yazışmaların yanında ih
vaniyyat. mersum. menşur, tevki', ahid, 
tefvlz, vasiyet ve tezkire gibi tarih terim
leri hakkında bilgi verilmiş, her türlü ya
zışmanın tarih boyunca geçirdiği deği
şiklikler ve müellif devrinde geçerli olan 
yazışma şekilleri yine resmi belgelerden 
örneklerle anlatılmıştır. Uzun süre gerekli 
ilgiyi görmeyen eser XIX. yüzyıldan itiba
ren Batılı uzmanların dikkatini çekmiş, 
üzerinde çalışmalar yapılmış. muhtevası 
ayrıntılı olarak tanıtılmış, bazı bölümleri 
çeşitli dillere çevrilmiştir (İA, VI. 138: E/ 2 

1 ing. J, IV, 5!1) Kalkaşendl'nin sağlığında 

Muharrem 81 7'de (Nisan 1414) yedi cilt 
halinde istinsah edilen Şubf:ıu'l-a'şd'nın 

ll ve VII. ciltlerinin eksik bir nüshası Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (Ili. Ahmed, nr. 2930). Eser, 
889 (1484) istinsah tarihli tam bir nüs
hasına dayanılarak Muhammed Abdür
resul İbrahim tarafından on dört cilt ola
rak yayımlanmıştır (Kahire !33!-1338) . 

Muhammed Hüseyin Şemseddin'in açık
lama ve kaynak karşılaştırmaları yapa
rak hazırladığı nüshayı Darü'l-kütübi'l-il
miyye yine on dört cilt halinde basmıştır 
(Beyrut 1987). Muhammed Kındil el-Baki! 
tarafından eserin Divan-ı İnşa'dan çıkan 

yazışma çeşitleri. şahıs isimleri, kavim, 
kabile, millet isimleri, yer adları , terim
ler, bazı isim ve tabirler. Kur'an ayetleri, 
hadisler. şiirler. deyimler. kaynak kitaplar 
şeklinde on bir ayrı indeksi hazırlanmış. 

bu indeks Said Abdülfettah Aşur'un tak
dim yazısı ile neşredilmiştir (Kah i re 1970, 

1984). 3. Nihdyetü'l-ereb ii ma'rifeti 
ensdbi (kaba'ili)'l-'Arab. Bir girişle beş 
bölümden meydana gelmektedir. Ensab 
ilminin öneminden, erken dönem Arap ta
rihinden. eyyamü'l-Arab'dan bahseden 
eserin esas kısmı Arap kabilelerinin alfa-

betik olarak düzenlenmiş bir sözlüğü ni
teliğindedir. 812'de ( 1409) tamamlanıp 
Emir Cemaleddin Yusuf el-Kureşl'ye ithaf 

· edilen kitap ilk defa Bağdat'ta yayımian
mış ( 1332), daha sonra İbrahim el-E by a
ri tarafından tenkitli basımı yapılmış 
(Kah i re 1959). ardından bir baskısı da
ha gerçekleştirilmiştir ( Beyrut ı 984). 

Muhammed Emin es-Süveydl esere. Se
bd'iJiu'?;-?;eheb ii ma'rifeti Jiabd'ili'l
'Arab adıyla 1229 (1814) yılına kadar ge
len bir zeyil yazmıştır (Bağda d 1280; Bom
bay 1296) . 4. J>_ald'idü'l-cümdn fi't-ta'
rff bi-Jiabd'ili 'Arabi'z-zamdn. Nihdye
tü'l-ereb'in zeyli mahiyetindedir. 818'de 
(1415) tamamlanmış ve Ebü'l-Mehasin 
Muhammed el-Cühenl el-Müeyyedl'ye 
sunulmuştur. İbrahim el-Ebyarl tarafın
dan Ali b. Ahmed el-Kalkaşendl'ye nisbet 
edilerek tenkitli neşri yapılan eseri (Ka
hire 1964, 1982) Süyutl ihtisar etmiştir. 
S. Me'd§irü'l-indfe ii me'dlimi'l-]].ildfe. 
819 (1416) yılında tamamlanıp Mısır'da
ki Abbas! Halifesi Mu'tazıd- Billah'a tak
dim edilen eser İbrahim Kafesoğlu tara
fından ilim alemine tanıtılmış ve nüsha
ları hakkında bilgi verilmiştir ( TD, V ll ll ı ı-
12 119561, s. 99-104). Bir giriş, yedi bölüm 
ve bir sonuçtan ibaret olan eserde hila
fetin manası. künye ve lakapları: imame
tin şartları , bi at, halife- halk ilişkileri: ha
lifelerin cülusu, hilafet alametleri ve bun
ların kullanılması: çeşitli hil.nedanlara ait 
biat mektuplarından örnekler: halifeler
den hükümdarlar ve kumandanlara, hü
kümdarlardan halifelere yazılan mektup
lar: Halife Mu'tazıd- Billah'ın nesebi, m e
ziyet ve icraatı anlatılmıştır. Kalkaşendl 
bu eserinde çeşitli kaynaklardan fayda
lanmış ve bunları kısmen göstermiştir. 
Me'd§irü '1-indfe Abdüssettar Ahmed 
Ferrac tarafından üç cilt olarakyayımlan
mıştır (Küveyt 1964; Beyrut 1980). 6. Ka
şfde if medf:ıi'n-nebf(iskenderiye 1288). 

7. el-Kevdkibü'd-dürriyye ii mendJiı
bi'l-Bedriyye. Müellif, Divan-ı İnşa reisi 
Kadı Bedreddin b. Alaeddin b. Fazlullah'ı 
övmek için yazdığı bu risalede inşa sana
tının önemini belirtmiş ve katipierin bil
mesi gereken hususlar üzerinde durmuş
tur ( Şubf:ıu '1-a'şa, XIV, lll). 8. Na{.mu si
reti'l-Mü'eyyed. Memlük Sultan ı Şeyh 

el-Mahmud! hakkındadır. Kalkaşendl ay
rıca Kemaleddin el-Müdlicl'nin el-Cd
mi'u'l-mu]].taşar ile Abdülgaffar el-Kaz
vlnl'nin el-f:ldvi'ş-şagir adlı fıkha dair 
eserlerini şerhetmiştir. Künhü'l-murdd 
ii şerf:ıi Bdnet Sü'dd isimli eserin Kalka
şendl'ye aidiyeti şüphelidir. 
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Iii MEHMET İPŞİRLİ 

KALKlNMA İÇİN 
BÖLGESEL İŞBİRLİGİ. 

TEŞKilATI 

Türkiye, 
İran ve Pakistan tarafından 

ortak yatırım projeleri üretmek 
ve bunları gerçekleştirmek amacıyla 

kurulan teşkilat. 
_j 

Türkiye'de Bölgesel İşbirliği Teşkilatı 
veya Bölgesel Kalkınma Teşkilatı adlarıyla 
da tanınan kuruluşun resmi adı Regional 
Co-operation for Development'dir (RCD). 
21 Temmuz 1964'te Türkiye. İran ve Pa
kistan devlet başkanlarının ortak dem eç-

leriyle İstanbul'da hayata geçirilen ve 
sekreteryası Tahran'da bulunan teşkilatın 
başlıca amaçları şu şekilde tesbit edilmiş
tir: 1. Malların üye ülkeler arasında ser
best dolaşımını ve iş dünyaları arasında 
daha yakın ilişki kurulmasını sağlamak; 
z. Ortak teşebbüsler için çaba harca mak; 
3. Taşıma ve haberleşme sektörlerinde 
iş birliği yapmak; 4. Eğitim ve öğretim 
imkanlarını seferber etmek. ortak kültü
rel mirasa sahip çıkarak bu alandaki faa
liyetleri birlikte yürütüp yaygınlaştırmak; 
s. Ekonomilerin birbirini tamamlayıcı 
özelliğinden azami derecede faydalana
rak hızlı kalkınmaya yardımcı olmak. 

Kuruluşundan itibaren ortak ticaret ve 
sanayi odası. gemicilik ve sigorta hizmet
leri alanlarında önemli adımlar atılmış, 
fakat üye üç devlet arasındaki bu iş birliği 
bir ortak pazar. gümrük birliği veya ser
best bölge oluşturamamıştır. Bununla 
beraber atılan adımlar sürekli gelişme 
göstermiş ve bazı ortak amaçlı girişim
Ierde bulunulmuştur; bunların bir kısmı 
ortaklaşa. bir kısmı da ihtiyacı olan ülke 
tarafından tek başına gerçekleştirilmiş
tir. İlk olarak planlanmış kırk üç proje ara
sında yer alan banknot-kıymetli kağıt ba
sımı ve bilyeli yatak- rulman yapımı üze
rine Pakistan'da ve alüminyum sanayii 
üzerine iran'da kurulan üç şirket eşit 
oranda ortak katılımlıdır. Ortak katılı
ma konu olmayan gliserin. boya-mürek
kep ve amortisör projeleri Pakistan'da; 
tungsten, karpid. boraks-bori k asit, 
santrifuj ve kimya sanayii için özel filtre. 
elektrik izolatörü ve sert plastik projeleri 
Türkiye'de ve karbon kağıdı projesi İran'
da faaliyete geçmiştir. 

Teşkilat. üye ülkeler arasında bölgesel 
tercihli ticaret sistemi kurmak ve eko-

TEŞKiLAT ÜLKELERi 

ARASINDAKİ TİCARET <bin $l 

Yıl 1972 1973 1975 1978 

iran'ın ihracatı 

Pakistan'a 9.284 22.364 19.100 7.000 

Türkiye'ye 14.602 14.709 24.000 444.000 

Pakistan'ın ihracatı 

iran'a 5.797 33.252 19.100 35.200 

Türkiye'ye 122 296 4.718 27.300 

Türkiye'nin ihracatı 
iran·a 12.040 11.968 37.700 44.700 

Pakistan·a 1.785 5.511 11.000 8.000 

KALKÜTA 

namilerini birbirine bağlamak amacıyla 
bir ulaştırma sistemi oluşturulması için 
de faaliyette bulunmuş ve bu bağlamda 
5180 km. uzunluğunda bir karayolu bağ
lantısı sağlamıştır. Demiryolunda ise üç 
ülkeyi kapsayacak bir proje gerçekleştiri
lememiş . sadece 1971'de İran ve Türkiye 
arasında bağlantı kurulabilmiştir. Diğer 

taraftan bütün gayretiere rağmen üye 
ülkeler arasında ticaret fazla gelişmemiş. 
ancak bu ülkelerin toplam ticaretlerinin 
% 2'si kadar olabilmiştir. Bu dönemde 
İran'la Pakistan arasındaki ticari ilişkiler 
daha iyi durumda iken İran'ın Türkiye'ye 
ihracatının büyük kısmı petrolden ibaret 
kalmıştır. 

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşki
latı 1979 yılına kadar faaliyetlerini sür
dürmüş. serbest ticaret sahasına dönü
şümün yaklaştığı bir dönemde İran'da 
gerçekleştirilen devrimden sonra işler
liğini kaybetmiştir. Üye ülkeler arasında 
1 984 yılı içinde karşılıklı iyi niyetli girişim
lerle sekreterya yeniden faaliyete geçiril
miş ve 198S'te imzalanan bir protokolle 
teşkilat Ekonomik İşbirliği Teşkilatı adı 
altında tekrar kurulmuş. 1992'de Kaza
kistan. Türkmenistan. Kırgızistan, Azer
baycan, Özbekistan. Tacikistan ve Afga
nistan'ın katılımıyla genişletilmiştir. 
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Hindistan' da 

L 
ıBatı Bengal eyaJetinin merkezi. 

_j 

Hindistan'ın doğusundaki Hugll nehri
nin Bengal körfezine dökülürken geniş

lemeye başladığı yerde denizden 1 00 km. 
kadar içeride kurulmuş ve zamanla et
rafındaki diğer yerleşim merkezleriyle 
birleşerek büyük bir şehir halini almış
tır. 11.673.000 nüfusuyla ( 1995) Hindis-
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