
Kalküta günümüzde dünya jüt işleme 
sanayiinin merkezi durumundadır ve li
man faaliyeti içinde j üt çuval sevki başta 
gelir; şeker. çay ve ham demir bu liman
dan ihraç edilen diğer ürünler arasında 

dır. Bugün üç üniversitenin bu lunduğu 

şehir (JadaypQr, Rabindra Bharati ve Kal
küta) çok sayıda araştırma merkezi. kü
tüphanesi ve 1875 yılında açılan Hindis
tan'ın en büyük müzesiyle aynı zamanda 
hareketli bir kültür merkezidir. 
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KALIAVi 

Veziriazam veya vezir gibi 
devlet adamlannın başlarına giydikleri 

uzun ve büyük kavuk 
(bk. KAVUK). 

L _j 

KALMUKLAR 

XV. yüzyılda 
büyük bir göçebe imparatorluğu kuran 

L 
Moğol kabilesi. 

_j 

Doğuda kendi dillerindeki Oyrat ve Çun
gar, batıda müslüman Türkler'in verdiği 
Kara- Kalmuk/ Kalmık/ Kalmak adlarıyla 
tanınırlar. Kalmuk adının Orta Asya'da 
Teleüt Türkleri için de kullanılmasından 
(Ak Kalmuk) etnik bir tabir olmadığı an
laşılmaktadır. İslam kaynaklarınca benim
senen bir halk etimolojisine göre isim din
le ilgilidir ve Batı M oğalları ile Teleüt Türk
leri'ne şamanist kaldıkları için "kalmak" 
masdan alem olmuş. aynı şekilde islam'a 

giren Dunganlar'a da bu isim İslam'a dön
dükleri için verilmiştir (b k. iA, VI, 140; EF 
[ing 1. IV, 5 12) 

Kalmuklar. Cengiz Han zamanında Bay
kal gölünün batısına kadar uzanan or
manlarda ve Altay dağlarının eteklerin
de yaşamaktaydılar. Daha sonra . bunların 
bir kısmı Cengiz Han'ın tarunu HülagQ ile 
birlikte batıya gidip İlhanlı Devleti'nin ku
ruluşuna yardım etti. Diğerleri ise önce 
HülagO'nun kardeşi Kubilay Han'ın yöne
timinde Çin'in fethine ve burada bir Mo
ğol devletinin (Yüan Hanedanı) kurulma
sına katkıda bulundular. Bu devletin yıkı
lıp ( 1368) bütün Moğollar'ın ülkeden çı
karılmasından sonra da Moğolistan'a dö
nerek Oyrat veya Kalmuk Hanlığı adıyla 
anılan büyük bir göçebe imparatorluğu 
kurdular. 

Oyrat Hanlığı'nın kurucusu Togan (To
gon) Han (ı4ı6-ı439), bu devleti bir im
paratorluk haline getiren ise oğlu Esen 
Tayşi'dir (ı439-ı455) Çin'den Moğolis
tan'a dönen Moğollar iki ayrı liderin ida
resinde iki gruba ayrılmışlardı; bunlar Ço
ros (Öıet). Hoşut. Dörbet ve Torgutlar'dan 
oluşan Oyratlar'la (Batı Moğolları) Halha
lar (Doğu Moğolları) idi. Oyratlar'a, Cengiz 
Han zamanında imparatorluk ordusunun 
sol kanadını teşkil ettikleri için Moğolca'
da "sol el" anlamına gelen Cengi (sol) Gar 
(el) da deniliyordu. Bu tabir sonraları 
Cungar'a dönüştürülerek özellikle Çaros
lar için kullanılmış ve yoğun biçimde ya
şadıkları Sinkiang'ın kuzey kesimine Cun
garya adı verilmiştir. 1416'da bütün Oy
ratlar'ı bir devlet otoritesi altında topla
yan Togan Han önce müslüman Çağatay 
Hanlığı'na saldırdı ve Muhammed Veys 
Han'ı üç defa üst üste mağ!Op ederek 
topraklarının büyük bir kısmını ele geçir
di. Togan Han 1434'te devamlı surette 
savaştıkları Halhalar'ın lideri Arugtay'ı 
öldürdüyse de halkına baş eğdiremedi. 
Bunu 1439'da yerine geçen oğlu Esen 
Tayşi başardı ve bütün Moğollar'ı yöneti 
mi altında birleştirerek Oyrat Hanlığı'nı 
Çin imparatorluğu ' nun karşısındaki en 
büyük güç haline getirdi. önceleri Çin 
topraklarına devamlı akınlar düzenleyen 
Esen Tayşi 1447'de Türkistan'a dönerek 
Özbek Hanı Ebülhayr Han ' ı vergiye bağ
ladı; arkasından İli Kazakları'nı yurtların
dan atıp akınlarını Batı Sibirya'nın Tobol 
ve İşim bölgelerine kadar uzattı. 1449'da 
ise tekrar güneydoğuya yöneldi ve Ming 
hanedamndan im paratar V ing -tsung'u 
esir aldı; onu serbest bırakma karşılığın
da da Çin'i vergiye bağlayıp kapılarını ti
carete açtırdı. 
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Devletin sınırlarını Sinkiang ve Çin Sed
di'nden Balkaş gölüne kadar genişletmeyi 
başaran Esen Tayşi'den sonra Oyrat-Hal
ha savaşları yeniden başladı ve Moğol bir
liği dağıldı. Her ne kadar Dayan Han bir
liği tekrar kurduysa da bu devamlı olma
dı ve onun ölümünden sonra devlet çe
şitli Oyrat ve Halha beyliklerine bölündü. 
1604'te Horluk adlı bir Torgut beyi önce 
Harizm'i istila etti; ardından 1618'den 
1632'ye kadar süren göç dalgaları halin
de kendi ulusunu batıya. İdil (Volga) boy
larına taşıyarak orada İ dil Kalmukları 
Hanlığı'nı kurdu (ı 632) Yaklaşık aynı yıl

larda Hara H ula adlı başka bir bey de do
ğuda, Cungarya'da eski Oyrat Hanlığı'nı 
yeniden canlandırdı. 

Cungar Hanlığı adıyla tanınan Doğu 
Kalmukları'nın önemli hükümdarlarından 
Galdan Han, Halhalar'ı da egemenliği al
tına alarak 1678'de Kaşgar'ı ve arkasın
dan bütün Moğolistan ' ı fethetti. Ardın
dan gelen Sevang Rabdan (ı 697- ı 727) ve 
Galdan Sereng ( ı 7 2 7- ı 7 4 5) Taşkent da
hil bütün Orta Asya'yı ele geçirerek dev
leti en geniş sınırlarına ulaştırdılar. Fakat 
daha sonra ortaya çıkan dahili kargaşa
lıktan faydalanan Çin imparatoru Çien
long birkaç yıl içerisinde Cungar egemen
liğine son verdi ve asker- sivil 500.000'
den fazla kişiyi kılıçtan geçirerek Cungar 
halkını ortadan kaldırdı (ı 758). Batıdaki 
İdil Kalmukları ise sırasıyla hüküm süren 
H orluk. Dayçin, Sunçuk ve Ayuke'nin han
lıkları sırasında bir yandan Kırım Hanlığı. 
bir yandan Rus Çarlığı ile savaşarak ba
ğımsızlıklarını korudularsa da 1724'te 
Rusya'ya bağlandılar. Bunların 300.000 
kadarı 1 770'te siyasi bir oyuna getirilen 
son hanları Ubaşi'nin önderliğinde eski 
yurtları Cungarya'ya geri gönderildi. An
cak bu hareket bir felakete dönüştü ve 
yola çıkan Kalmuklar müslüman Kazaklar 
tarafından Balkaş gölü çevresindeki çöl
lere sürülerek orada çetin tabiat şartla
rında imha edildiler; sadece 70.000 kada
rı Cungarya'ya ulaşabildi ve artık buranın 
hakimi olan Çinliler'den mülteci muame
lesi gördü. Ubaşi'nin göçünden sonra ge
ride kalan Kalmuklar Pugaçev ayaklan
masına (ı 773- ı 774) katıldılar. Ayaklan
manın bastırılmasının ardından sayıları 

50.000 civarında olan Kalmuklar' ın yerle
şim merkezlerine 1 O kilometreden fazla 
yaklaşmaları yasaklandı. XIX. yüzyılın son
larında bunların Sünni Müslümanlığı be
nimseyen küçük bir kısmı Orta Asya'ya 
göç etti ve lsık Göl civarına yerleşerek 
Sart (sert) Kalmuk adıyla tanındı. 
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Aşağı İdil bozkırlarında göçebe hayatı 
süren İ dil Kalmukları, 4 Kasım 1920 tari
hinde Astarhan yöresinde Rusya'ya tabi 
özerk bir Kalmuk bölgesi (oblast) kurul
ması için izin aldılar. Rusya, 20 Ekim 
1935'te Kalmukya denilen bu özerk böl
geyi Kalmuk Otonom Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti adı altında Sovyetler Birliği'
ni oluşturan cumhuriyetlerden biri hali
ne getirdi. Başşehri Elista olan bu cum
huriyetin 75.900 km2 yüzölçümündeki 
toprakları kuzeyde İdil nehri, batıda Don 
Kazakları arazisi, güneyde Dağıstan Cum
huriyeti ve doğuda Hazar deniziyle çevril
mişti. Ancak ll. Dünya Savaşı sırasında 
Kalmuklar'ı Almanlar'la iş birliği yapmak
la suçlayan Stalin cumhuriyetlerini ilga 
ederek Doğu Sibirya'daki çalışma kamp
larına sürdü (ı 943); arkasından da Kal
mukya topraklarına Rusya'nın iç bölgele
rinden getirilen Ruslar yerleştirildi. 1958 
yılında Sovyetler Birliği'ndeki diğer "ceza

lı milletler" gibi Kalmuklar da geri dön
düler ve eski statülerine kavuştular. Bu
gün Rusya Federasyonu'na bağlı Kalmuk 
Özerk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadırlar 
ve cumhuriyet nüfusunun% 40'ını oluş
turan mevcutları 600.000'dir (I 99 I) . 
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KALP 

..., 

(bk. KALB). 
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r KALO BElA 
..., 
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(bk. BEZM-i ELEST). 

_j 

r KAL ÜN 
..., 

( u,_ll§) 

Ebu Musa Isa b. Mina' 
b. Verdan el-Medeni 

(ö. 220/835) 

Kıraat-i seb'a imamlarından Nafi' 
b. Abdurrahman kıraatinin 

L 
meşhı.ir iki ravisinden biri. 

_j 

120 (738) yılında doğdu. Yaküt ve İb
nü'I-Cezerl'ye göre dedesinin dedesi Ab
dullah, Hz. Ömer'in hilafeti döneminde 
Rumlar'dan esir alınmış olup ensardan 
bir zat bedelini ödeyerek onu azat etmiş
tir. Nitekim ensardan Hazrecli Beni Zü
rey~·ın m eviası olduğu kabul edilerek Zü
reki nisbesiyle tanındığı gibi Zühri nisbe
siyle de anılmıştır. Ebu Ca'fer İbnü'l-Ba
ziş'in, Abdullah'ı Kalun'un dedesi diye zik
retmesi bir istinsah veya baskı hatası 
olmalıdır. Hacası Nafi' b. Abdurrahman, 
okuyuşunu beğenerek kendisine Rumca'
da "güzel, hoş" anlamına gelen "Kalun" 
(kalan) diye hitap ettiği için bu lakapla 
meşhur olmuştur. Abdullah b. Ömer'in 
Rum asıllı cariyesinin kendisine "salih ki
şi" manasında Kalun diye hitap etmesi 
sebebiyle bu lakapla tanındığı da kayde
dilir (Ebu Ca'fer ibnü ' l-Baziş, ı. 58-59). Öte 
yandan Medeni nisbesinden ve hayatı 
hakkında verilen bilgilerden hareketle 
onun Medine'de doğup orada yaşadığı 
söylenebilir. 

Kalun kıraat ilmini, aynı zamanda üvey 
babası olduğu söylenen Nafi' b. Abdur
rahman'dan tahsil etti ve bu konuda uz
manlaşıncaya kadar Nafi'den yararlan
mayı sürdürdü. Kendi ifadesine göre de
falarca ondan Kur'an'ı hatmetmesi ve 
öğrendiklerini yazıya geçirmesi yanında 
tahsilini tamamladıktan sonra da yirmi 
yıl müddetle hocasının meclisinden ayrıl
madı; kendisinden Ebu Ca'fer el-Karl'nin 
kıraatini de okudu. Ayrıca İbn Verdan'dan 
arz yoluyla kıraat öğrendi. Muhammed 
b. Ca'fer b. Ebu Kesir. Abdurrahman b. 
Ebü'z-Zinad ve Nafi' b. Abdurrahman'
dan hadis rivayet etti. Kalun'dan oğulları 
Ahmed ve İbrahim'le Ebü'I-Hasan Ahmed 
b. Yezid ei-Hulvani. Ebu Neşit Muham-

med b. Harun, Muhammed b. Salih ei
Mısri ve İbn Şenebuz'ün hocası Ebu Sü
leyman Salim b. Harun ei-Leysi gibi şah
siyetler kıraat tahsil ederken Ebu Zür'a 
er-Razi. Musa b. İshak el-Ensari. Ali b. 
Hasan el-Hisincani, İbrahim b. Deyzil gibi 
raviler hadis rivayetinde bulundu. Kendi
ni Kur'an ve Arapça öğretmeye adayan 
Kalun'un bu hizmeti uzun yıllar sürdürme
sinde hocası Nafi' b. Abdurrahman'ın bu 
husustaki uyarı ve tavsiyelerinin etkisi 
olmalıdır (Zehebl, Ma'rifetü'l-l).urra', 1, 327). 

Zehebl, Kalun'un kıraat ilmindeki gü
venilirliğine işaret etmesi yanında hadis
lerinin de genel anlamda yazılabileceğini 
söylemesine rağmen onun hadis alanın
daki yeri konusunda görüşü sorulan Ah
med b. Salih ei-Mısri'nin (İbnü't-TaberT), 
"Siz de herkesin hadisini yazıyorsun uz" 
diye cevap verdiğini kaydeder (Mizanü'l
i'tidal, ııı, 327) . İbn Mücahid'in, Kitdbü's

Seb'a'sında Nafı' b. Abdurrahman'ın kı
raatini tesbit ederken dayandığı esaslar
dan birinin Kalun'a ait rivayet olması ve 
kıraat-i seb'a yahut kıraat-i aşere konu
sunda telif edilip kıraat imamlarından 
gelen rivayetleri iki ile sınırlayan eserler
de bu iki raviden biri olarak Kalun'un ter
cih edilmesi onun bu ilimdeki güvenilirli
ğini göstermektedir. Ayrıca Ka!Gn'un na
hiv ilmine vukufu da itibarının artmasına 
katkıda bulunmuştur. Kalun, kulakları 
duymadığı için talebelerinin hatalı oku
yuşiarını İbn Ebu Hatim'e göredudak ha
reketlerinden takip ederek, Yaküt'a gö
re ise kulağını talebenin ağzına iyice yak
laştırarak tesbit ve tashih ederdi. 220'
de (835) Medine'de vefat eden Kalun'un 
ölüm tarihi bazı kaynaklarda 205 (820) 
olarak zikredilmişse de Zehebi bunun 
yanlış olduğunu belirtmiştir. 

Kalun'un Nafi' b. Abdurrahman kıraa
tiyle ilgili rivayeti konuya dair bütün kay
naklarda yer aldığı gibi onun kıraatini 
müstakil olarak veya diğer bazı ravilerin 
rivayetleriyle birlikte ele alan çalışmalar 
da vardır (bunlardan baz ıl a rı için bk. el
Fihrisü'ş-şamil, 1, 418, 420; Il. 486 [Dur! ve 
Ha fs b. Süleyman'ın rivayetleriyle birlikte], 
637 [Verş'in rivayetiyle birlikte], 644. 649 

[Verş'le ihtilaflarıele alınmıştır], 664,680. 
689) Ayrıca Ali Muhammed ed-Dabba' 
el-Cevherü'l-meknun ii rivayeti Ka
lUn (Kahire 1355), Mahmud Halil ei-Hu
sari Rivayetü KalUn 'an Ndti' (Kahire 
1394/ 1974) adlarıyla birer çalışma yap
mışlardır. Hüsni Şeyh Osman da Hafs. Ka
lun ve Verş'in rivayetlerini ele alan lfa~
~u 't-tilave adlı bir eser yazmıştır (Am
man 1981). 


