KALMUKLAR
Aşağı İdil bozkırlarında göçebe hayatı

süren İ dil Kalmukları, 4 Kasım 1920 tarihinde Astarhan yöresinde Rusya'ya tabi
özerk bir Kalmuk bölgesi (oblast) kurulması için izin aldılar. Rusya, 20 Ekim
1935'te Kalmukya denilen bu özerk bölgeyi Kalmuk Otonom Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti adı altında Sovyetler Birliği'
ni oluşturan cumhuriyetlerden biri haline getirdi. Başşehri Elista olan bu cumhuriyetin 75.900 km 2 yüzölçümündeki
toprakları kuzeyde İdil nehri, batıda Don
Kazakları arazisi, güneyde Dağıstan Cumhuriyeti ve doğuda Hazar deniziyle çevrilmişti. Ancak ll. Dünya Savaşı sırasında
Kalmuklar'ı Almanlar'la iş birliği yapmakla suçlayan Stalin cumhuriyetlerini ilga
ederek Doğu Sibirya'daki çalışma kamplarına sürdü (ı 943); arkasından da Kalmukya topraklarına Rusya'nın iç bölgelerinden getirilen Ruslar yerleştirildi. 1958
yılında Sovyetler Birliği'ndeki diğer " ceza
lı milletler" gibi Kalmuklar da geri döndüler ve eski statülerine kavuştular. Bugün 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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Ebu Musa Isa b. Mina'
b. Verdan el-Medeni
(ö. 220/835)
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120 (738) yılında doğdu. Yaküt ve İb
nü'I-Cezerl'ye göre dedesinin dedesi Abdullah, Hz. Ömer'in hilafeti döneminde
Rumlar'dan esir alınmış olup ensardan
bir zat bedelini ödeyerek onu azat etmiş
tir. Nitekim ensardan Hazrecli Beni Zürey~·ın m eviası olduğu kabul edilerek Züreki nisbesiyle tanındığı gibi Zühri nisbesiyle de anılmıştır. Ebu Ca'fer İbnü'l-Ba
ziş'in, Abdullah'ı Kalun'un dedesi diye zikretmesi 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 kişi" manasında Kalun diye hitap etmesi
sebebiyle bu lakapla tanındığı da kaydedilir (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.
ilmini, aynı zamanda üvey
söylenen Nafi' b. Abdurrahman'dan tahsil etti ve bu konuda uzmanlaşıncaya kadar Nafi'den yararlanmayı sürdürdü. Kendi ifadesine göre defalarca 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 MuhamKalun

kıraat

babası olduğu

Zehebl, Kalun'un kıraat ilmindeki güetmesi yanında hadislerinin de genel anlamda yazılabileceğini
söylemesine rağmen onun hadis alanın
daki yeri konusunda görüşü sorulan Ahmed b . Salih ei-Mısri'nin (İbnü't-TaberT),
"Siz de herkesin hadisini yazıyorsun uz"
diye cevap verdiğini kaydeder (Mizanü'li'tidal, ııı, 32 7) . İbn Mücahid'in, Kitdbü'sSeb'a'sında Nafı' b. Abdurrahman'ın kı
raatini tesbit ederken dayandığı esaslardan birinin Kalun'a ait rivayet olması ve
kıraat-i seb'a yahut kıraat-i aşere konusunda telif edilip kıraat imamlarından
gelen rivayetleri iki ile sınırlayan eserlerde bu iki raviden biri olarak Kalun'un tercih edilmesi onun bu ilimdeki güvenilirliğini göstermektedir. Ayrıca Ka!Gn'un nahiv ilmine vukufu da itibarının artmasına
katkıda bulunmuştur. Kalun, kulakları
duymadığı için talebelerinin hatalı okuyuşiarını İbn Ebu Hatim'e göredudak hareketlerinden takip ederek, Yaküt'a göre ise kulağını talebenin ağzına iyice yaklaştırarak tesbit ve tashih ederdi. 220'de (835) Medine'de vefat eden Kalun'un
ölüm tarihi bazı kaynaklarda 205 (820)
olarak zikredilmişse de Zehebi bunun
venilirliğine işaret
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seb'a imamlarından Nafi'
b. Abdurrahman kıraatinin
meşhı.ir iki ravisinden biri.

med b. Harun, Muhammed b. Salih eiMısri ve İbn Şenebuz'ün hocası Ebu Süleyman 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. Kendini Kur'an ve Arapça öğretmeye adayan
Kalun'un bu hizmeti uzun yıllar sürdürmesinde hocası Nafi' b. Abdurrahman'ın bu
husustaki uyarı ve tavsiyelerinin etkisi
olmalıdır (Zehebl, Ma'rifetü'l-l).urra', 1, 327).

yanlış olduğunu belirtmiştir.

Kalun'un Nafi' b. Abdurrahman kıraa
tiyle ilgili rivayeti konuya dair bütün kaynaklarda yer aldığı gibi onun kıraatini
müstakil olarak veya diğer bazı ravilerin
rivayetleriyle birlikte ele alan çalışmalar
da vardır (bunlardan ba z ıl a rı için bk. elFihrisü'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 KalUn (Kahire 1355), Mahmud Halil ei-Husari Rivayetü KalUn 'an Ndti' (Kahire
1394/ 1974) adlarıyla birer çalışma yapmışlardır. Hüsni Şeyh Osman da Hafs. Kalun ve Verş'in rivayetlerini ele alan lfa~
~u 't-tilave adlı bir eser yazmıştır (Amman 1981).
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Anadolu Se l çukluları'nın başşehri Konya. Ilgın ve Sivas'ta eserleri bulunan KalO yan el-Konevi'nin hayatına dair fazla bilgi
yoktur. Menfı~ıbü'l- 'drifin'de, arkadaşı
Aynüddevle gibi Mevlana Celaleddin-i Rüml'nin çevresinde yaşayan hıristiyan ressam ve sanatçılar arasında bulunduğu
belirtilmektedir. Daha sonra müslüman
olduğu kabul edilir. Ka!üyan hakkında yap ılan ilk araştırmalarda Kelük b. Abdullah'la aynı kişi olduğu zannedilmiş. kendisinin Rum veya Ortodoks Türk olduğu
ileri sürülmüştür. Konya Taş ve Ahşap
Eserleri Müzesi'nde kayıtlı (envanter nr.
ı 5 ı ı). Konya Kalesi'ne ait olduğu sanılan
bir yüksek kabartma üzerinde KalOyan ismine rastlanmaktadır. Bu kitabe bir burca, belki de surların onarımına aittir. Son
araştırmalar kendisinin Bünyan Ulucamii'nde çalışmadığını ortaya koymuştur.
Bu camide çalışan sanatkarın Kalüyan b.
KarabuJi olduğu belirlenmiştir. KalOyan.
1230'larda ı. Alaeddin Keykubad'ın ikt idar yıllarında mimarlık ve sanat ortamı
nın en verimli olduğu dönemde eser ver-

KalOyan'ın
inşa ettiği

Gök Medrese Sivas

meye başlamış ; muhtemelen devrin ünlü mimarı Kelük b . Abdullah'ın öğrencisi
olmuştur. Özellikle Vezir Sa hi b Ata'nın yapılarında çalışmış ve 1290'larda ölmüş 
tür.
KalOyan'ın sadece iki Selçuklu yapısın
da imzası mevcuttur. Bunlardan biri Konya Ilgın'daki kaplıcadır. Ilgın Kaplıcası 1.
Alaeddin ·Keykubad zamanında inşa ettirilmiş, ll. Gıyaseddin Keyhusrev döneminde 1267 yılında Sahib Ata tarafından onarılmıştır. Onun. kaplıcanın kadınlar bölümünde" arnel-i Kaluyan ei-Konevl" şeklin 
de imzasına rastlanmaktadır. İkinci eser
Sivas'taki Gökmedrese'dir. 1271 'de Sahib
Ata tarafından inşa ettirilen bu yapı açık
avlulu, dört eyvanlı, iki katlı medreseler
grubuna girmektedir. Çifte minareli cephesi, taçkapı tasarımı ve süslemesi bakı 
mından XIII. yüzyıl Selçuklu yapılarının en
güzel örneklerinden biri olan medresede
taçkapının köşe sütunları üstündeki panolar içinde" arnel-i üstad Kaluyan eiKonevl" imzası görülmektedir. Kalüyan.
Konya'da KelOk b. Abdullah'ın inşa ettiği
Sahib Ata Külliyesi'ndeki türbenin çini dekorasyon unu 1283'te yapmıştır. Burada
dönemin bezernesinde esas olan r enk,
motif ve kompozisyonları başarılı bir şe
kilde uygulamıştır.

XIII. yüzyılın ikinci yarısında Kaluyan'ın
aktif olarak çalıştığı ve kendine has bi r
üslubu olduğu söylenebilir. Bu üsh1p. Anadolu Selçuklu yapılarının genel karakterini yansıtan ve bilim adamlarınca İlhanlı
dönemi özellikleri olarak belirlenen. cephede geometri ve orana önem verilmesi,
çifte minare bulunması. pencere sayısı
nın artması. süslemede figür ve bitkisel
bezernenin ağır basması gibi özellikler
gösterir. Kaluyan bu üslup bakımından
ancak Sivas'taki Gökmedrese ile değer
lendirilebilir. Ayrıca XIII. yüzyıla ait bilhassa Sivas ve Erzurum yapılarında görülen
taşkın bitkisel bezernenin kullanımı ve
gelişmesinde Kaluyan'ın önemli bir yerinin olduğunu da belirtmek gerekir.
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