
hadis rivayeti halinden ziyade sen ed ve 
metin açısından hadisin müzakere edil
diği sırada işitilen hadisleri gösteren Ia
fızlardan olduğu görüşündedir. Ayrıca 

Hammad b. Zeyd ile Basralılar'ın bu sl
gayı merfO hadisleri rivayette kullandık
ları da kaydedilmekte. buna göre kale. 
hadisin alındığı metodu değil kaynağının 
Hz. Peygamber olduğunu ortaya koymak
tadır. 

Buharl'nin bu lafza hangi amaçla yer 
verdiğine dair farklı görüşler ileri sürül
müş. EbO Ca'fer Ahmed b. Hamdan el
Hirl. Buhar!' nin "kale H fülan" tabirini arz 
ve münavele için. E bO Abdullah İbn Men
de ise icazet yoluyla aldığı hadisler için 
kullandığım söylemişlerdir. Ancak İbn Ha
cer el-Askalanl. Buharl'nin el-Cfımi'u'ş
şal_ı.il_ı. 'i nde "kale ll" lafzıyla yaptığı riva
yetleri başka eserlerinde "haddesena" 
slgasıyla rivayet ettiğini tesbit ederek 
bu görüşlerin yanlışlığını ortaya koymuş. 
Buharl'nin kullandığı "kale" ile "kale ll" 
tabirleri arasında fark bulunduğuna dik
kat çekip ikincisinin semaa delaletinin 
açık olduğunu belirtmiştir. 
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KALE MESCİDİ 

Erzurum İçkale'de 
Saltuklular devrinde inşa edilen 

mescid. 
_j 

Saltuklu Emlri Ebü'l-Muzaffer döne
mine (ı ı 89- ı ı 97) ait olduğu kabul edilen 
mescid, İçkale'nin güney duvarında yarım 
silindir bir burca bitişik olarak inşa edil
miştir. 14,70 x 1 0,60 m. ölçüsünde dikine 
yerleştirilmiş dikdörtgen plana sahip olup 
kalenin burcu mihrap nişi olarak düzen
lenmiştir. Kesmetaş malzemenin kulla
nıldığı yapının kuzey cephesi ekseninde 
bir kapı ile iki yanında birer penceresi var
dır. Duvar yüzeyinden içe çekilen kapının 
iki yanı sütunçelerle yumuşatılmıştır. Sivri 
kemeri i alınlık altında dikdörtgen açıklıklı 
kapı basit bir silme ile dikdörtgen çerçeve 
içine alınmıştır; üzerinde yine dikdörtgen 
açıklıklı küçük bir pencere mevcuttur. Ka
pının iki yanında yer alan pencerelerde 
kapıdaki düzenlemeye benzer detaylar 
görülmektedir. Yapının doğu cephesinde 
üst sırada iki. batı cephesinde alt sırada 
bir, üst sırada iki olmak üzere toplam üç 
dikdörtgen açıklıklı pencere vardır. Son 
cemaat yeri bulunmamaktadır. 

içte" L" şeklinde iki kalın paye ile enine 
iki bölüme ayrılmış olan mekan mihrap 
önünde kubbeli, giriş önünde ise çapraz 
tonozludur. Bölümlerin yanları sivri ke
merli tonozlarla örtülüdür. Sağdaki paye 
üzerinde basit mukarnaslı bir mihrabiye 
vardır. Sivri kemerler üzerinde pandantif
lerle geçişi sağlanan kubbenin eteği iki 
kademeli olarak daralmakta, mukarnaslı . 

konsollu olarak dolgulanan bu kademe
lenmenin birincisinde dört adet küçük 
pencere bulunmaktadır. 

Mihrap önü kubbesi dıştan silindirik 
gövdeli ve koni k külahlı olarak düzenlen-

Kale 
Mescidi 
Erzurum 

KALEM 

miştir. Silindirik gövde iri silmelerle sivri 
kemerli on altı bölüme ayrılmış olup bun
ların dördü istiridye kavsaralı nişle süslen
miş, diğerleri sade bırakılmıştır. Konik kü
lahın üzeri silmelerle iki sıra kemerli ola
rak süslenmiştir. Geniş bir dikdörtgen 
çerçeve ile sınıriandırılan mihrabın altı
genlerden oluşan bir zencerek bordürle 
de süslendiği görülmektedir. Geniş ve bü
yük bir sivri kemer içine alınmış olan ve 
asıl mihrap nişini oluşturan burcun içi 
sonradan doldurulmuş ve buraya basit 
mukarnaslı kavsaralı yeni bir niş yerleşti

rilmiştir. Bu nişin üzerine ve yanına baş

ka bir yerden getirildiği anlaşılan Arapça 
nesih hatlı bir kitabeye ait parçalar yer
leştirilmiştir. Asıl mihrap nişinin iki yanın
da tezyinl kemerlerle çevrelenmiş birer 
kare niş mevcuttur. 

İçkale'nin güneybatı köşesinde kesme
taş kaide üzerinde tuğladan silindirik 
gövdeli bir minare yer almaktadır. "Tepsi 
minare" adıyla da tanınan bu minare 
muhtemelen gözetierne kulesi olarak da 
kullanılmıştır. Kapısı tuğla ile süslenmiş 
olan minarenin gövdesinde Saltuk! u Emi
ri Ebü'l-Muzaffer'in adının geçtiği kOfi 
hatlı bir kitabe kuşağı vardır. Gövdenin 
üstünde tuğlaların değişik istifiyle oluşan 
baklavalı bir düzenleme görülmektedir. 
XIX. yüzyılda saat kulesi olarak kullanılan 
minarenin üzerinde bu dönemde yapıl
mış barak galerili bir bölüm bulunmak
tadır. 
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KALEM 
(~f) 

Ulilhiyyet a leminde 
bütün nesne ve olayların 

kaydedilmesini sağlayan araç. 
_j 

Sözlükte "kısaltmak, kesmek, yontmak" 
anlamına gelen kalm kökünden türemiş 
bir isim olup "yontularak bir miktar ke
silmek suretiyle yazı yazmaya elverişli ha
le getirilen araç" demektir. Dini bir terim 
olarak "kainatın başlangıcından kıyame
te kadar meydana gelecek bütün nesne 
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KALEM 

ve olayları kaydeden ilahi kalem" diye 
tanımlanabilir. 

Kalem kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki 
yerde tekil, iki yerde çoğul şekliyle (ak
lam) yer alır. Thkil olarak kullanıldığı ayet
lerio biri Kur'an'ın ilk nazil olan beş ayeti
nin dördüncüsüdür ve burada lutufkar
lığın en ileri mertebesiyle nitelenen rab
bin insana kalem kullanmasını öğrettiği 
ifade edilir (el-Aiak 96/l-4). Diğer ayette 
ise kaleme ve yazdıklarına yemin edile
rek Hz. Peygamber'in yüksek manevi de
ğerlere sahip bir insan olduğu belirtilir 
ve inkarcıların alışılagelen şuursuz tep
kilerinin sonucu olan delilik ithamıyla il
gisinin bulunmadığı vurgulanır (el-Ka
lem 68/l-4). Bu ayetin yer aldığı süreye 
de kalem süresi adı verilir. Kalemin ço
ğul olarak geçtiği iki ayetin birinde ilahi 
ilmin sonsuzluğu yeryüzündeki ağaçların 
tamamı kalem, denizierin de yedi katı 
daha arttırılarak mürekkep olması ha
linde bile ilahi kelamın yazmakla tüken
meyeceği şeklinde sembolize edilmiştir 
( Lokman 3112 7). Diğerinde ise aklarn ke
limesiyle yontularakyapıldıklarından ku
rada çekilen aklar kastedilmiş ve israilo
ğulları'ndan hangisinin Hz. Meryem'i hi
mayesi altına alacağını belirlemek için ok
larla kura çektikleri haber verilmiştir (Al-i 
imran 3/44) . 

Hadislerde de kalem hakkında çeşitli 
bilgiler verilmiştir. Resül-i Ekrem kalem 
hakkında şunları söylemiştir: Allah'ın ilk 
yarattığı şey kalemdir. Allah kalemi yara
tınca ona kıyamete kadar vuku bulacak 
olan her şeyi yazmasını emretmiş, o da 
yazmış ve artık bir daha yazmamak üze
re kalem kurumuştur (Müsned, V, 317: 
Buhar!," I5ader", 2: Ebu DavQd, "Sünnet", 
16: Tirmizi, "Tefstrü'l-Kur'an", 67). Yine 
Hz. Peygamber mi'raca çıkınca -melek
lere ait- kalemlerin çıkardığı sesleri duy
muş (Buhar!, "Şahit", ı: Müslim, "Iman", 
263), kalemin insanlar hakkında yazdığı 
hususların asla değişmeyeceğine inan
mak gerektiğini belirtmiş ve bütün insan
lar birleşse bile Allah yazmadıkça hiçbir 
kimseye fayda veya zarar verem eyecekle
rini söylemiştir (Müsned, ı. 293, 307). Ay
rıca uyanıncayakadar uyuyandan, ergen
lik çağına girineeye kadar çocuktan, akıl
lanıncaya kadar deliden ve bunaktan, uğ
radığı musibetten kurtuluncaya kadar da 
musibete uğrayandan kalemin kaldırıldı
ğı, yani onlar hakkında kalemin günah 
yazmayacağı bildirilmiştir (Müsned, V, 
144; VI, 100-101.; EbQ DavOd, "J::iudüd", 
17). Hadislerde insanların kullandığı ka
lemden de söz edilir (Müsned, V, 193). 
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Erken devir hadis kaynaklarında bulun
madığı halde müteahhir döneme ait ba
zı eserlerde Resul-i Ekrem'e nisbet edi
len ve zayıf olarak değerlendirilen bazı ri
vayetlerde kıyamete kadar olacak şey
leri yazan kalemin nurdan yaratıldığı bil
dirilir (Muttakl ei-Hindl, VI, 151: Şert:ıu'l
'Akideti't-Tat:ıaviyye, s. 232). Ragıb el-is
fahanl de kaynağını zikretmeden Hz. 
Peygamber'in vahyi Cebrail'den, Cebrii
il'in Mlkail'den, Mikail'in isratil'den, isra
fil'in levh-i mahfüzdan, levh-i mahfüzun 
da kalemden aldığını belirten bir rivayete 
yerverir (el-Müfredat, "19.m" md). 

islam alimleri ayet ve hadislerde geçen 
kalem hakkında çeşitli görüşler ileri sür
müştür. 1. Naslardan anlaşıldığına göre 
iki çeşit kalem vardır. Biri insanların öğ
retim ve öğrenim vasıtası olarak kullan
dıkları maddi kalem, diğeri ise ilahi veya 
manevi kalemdir. Bu durumda, ilk yara
tılan ve halkedilecek bütün nesnelerle 
vuku bulacak olayları başlangıçta levh-i 
mahfQza yazan bir ilahi kalemin mevcut 
olduğuna inanmak gerekir. ibn Abbas'a 
atfen ilahi kalemin nurdan yaratıldığına 
ilişkin rivayetler varsa da onun mahiyeti
ne ve evsafına dair güvenilir bilgiler mev
cut olmadığından sadece varlığına inanıp 
mahiyetinin bilinemeyeceğini benimse
rnek daha uygundur. EbQ Hanife'nin de 
içinde yer aldığı bir grup islam alimi bu 
görüştedir (Molla Hüseyin b. iskender. s. 
21; El malı lı, VIII, 5262-5263: M. Reşld Rı
za, VII, 471, 473) . Taberl, Tahir b. Mutah
har ei-Makdisl, Fa h reddin er-Razi, ibn 
Ebü'l-iz. ibrahim ei-Bacurl gibi alimler, 
ibn Abbas'tan nakledilen rivayete daya
narak ilahi kalemin nurani büyük bir ci
sim olduğunu kabul etmişlerdir (Fahred
din er-Razi, XXX, 78: ibn Keslr, IV, 40 ı: Ba
curl, S . 410). Kadı Ebu Bekir ei-Bakıllanl 
ise ilahi kaleme ilişkin rivayetlere mecazi 
anlam vermek gerektiğini savunmuştur. 

Zira yazı yazmaya ait bir vasıta olan kale
min hitap edilmeye ve yöneltilen hitapla
ra cevap vermeye elverişli olması imkan
sızdır. Bundan dolayı kalemle kastedilen 
şey vuku bulacak olanrların bir şekilde ya
zılmasıdır (Fahreddin er-Razi, XXX. 78) . 

z. Naslarda varlığından bahsedilen ila
hi kalem, bütün yaratıkların aslını teşkil 
eden akıllar nazariyesinin ilk basamağını 
oluşturan ilk akıldır (el-aklü'l -evvel) . Zira 
yöneltilen hitapları vasıtasız olarak anla
yan akıldır. Allah ' ın yarattığı ilk soyut var
lık olan akl-ı ewel, kendi zatını ve başlan
gıcını id rak etmesi açısından akıl diye ad
landırılırken diğer varlıkların meydana 
gelişi ve bilgilerin yazılışında vasıta ol-

ması bakımından kalem, nübüwet nu
runun yayılmasına aracılık etmesi itiba
riyle de nur-i Muhammed! diye isimlen
dirilir. Buna göre ilk akıl ve aynı zamanda 
en yüce kalem tek bir nurdan ibarettir. 
Bu nur kula nisbet edilince akl-ı ewel, 
Hakk'a nisbet edilince kalem-i a'la adını 
da alır. Nitekim bazı rivayetlerde ilkyara
tılan varlığın kalem olduğu belirtilirken 
diğer bazı rivayetlerde Allah 'ın ilk yarat
tığı şeyin akıl veya bir cevher olduğu bil
dirilmiştir. Bu ise akıl, kalem ve cevherin 
aynı şey olduğunu gösterir. Bir kısım su
filer ve islam filozofları da bu görüştedir 
(Fahreddin er-Razi, XXX, 78: Tehanevl, II, 

1195-1197). 
3. Kalemin ilk yaratılan varlık olduğuna 

dair rivayetlerin yanı sıra Cenab-ı Hakk'ın, 
yaratıkların kaderini yazarken arşının su 
üzerinde bulunduğunu bildiren rivayetle
rin de mevcut olması bu konuda bir te'
vilin yapılmasını gerekli kılar. Buna göre 
ilk yaratılan varlığın arş olduğunu söyle
mek mümkündür. Arştan sonra kalemin 
ilk defa yaratılışından bahsedilmiş olabi
lir veya ilahi kalemle ilgili beyanlar onun 
kalemlerin ilki olduğu manasma gelebi
lir. Zira takdiri yazan ilk kalemin dışında 
meleklerce kullanılan çeşitli kalemler var
dır. Allah'ın peygamberlere gönderdiği 
vahiyleri yazan vahiy kalemi , insanların 
yapmakta olduğu ve yapacağı arnelleri 
yazan meleklerin kalemi, kainat işlerini 
yürüten meleklerin işlerini yazan kalem 
bunlar arasında zikredilebilir. Ebü'l-Ala 
ei-Hemedanl ve ibn Ebü'l-iz gibi alimler 
bu görüştedir ( ibn K esir, IV, 40 ı: Şer/:lu 'l
'Akideti't-Ta/:ltiviyye, s. 234-237). ibn Tey
miyye kaleme ilişkin rivayetleri te'vil eder
ken onun bu alemle ilgili olarak yaratılan 
ilk varlık olabileceğini, fakat mutlak ma
nada ilk mahluk olmadığını söyler (Mec
mü'atü 'r-resa'il, V, 173-17 4) . 

Kalem hakkında naslarda verilen bilgi
lerle alimierin bunlara ilişkin yorumların
dan anlaşıldığına göre hilkatin başlangı
cından sonsuza kadar vuku bulacak nes
ne ve olayları ilahi ilme göre kaydeden 
madde ötesi bir kalem vardır. Ancak bu
nun mahiyeti ~ilinmemektedir. Zira sa
hih naslarda bu konuda herhangi bir açık
lama yer almamıştır. Kalemle ilgili hadis
lerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de her şe
yin bir kitapta ayrıntılı olarakyazıldığının 
bildirilmesi (bk. M. F. Abdülbakl. el-Mu'
cem, "ktb" md .), mahiyeti bilinmese de 
madde üstü bir kalemin veya kaydın bu
lunduğunu gösterir. Şu halde kalem sa-

. yıları. şekilleri, mahiyetleri, vasıfları ve 
fonksiyonları dahil olmak üzere bütün 



nesne ve olayların kaderini kaydeden bir 
vasıta olup kadere imanla da ilişkili bu
lunmaktadır. Her ne kadar bu anlayış ilk 
bakışta . insanın irade ve eylem hürriye
tinden yoksun bulunup bütün fiilierini 
ilahi bir icbar altında gerçekleştirdiği in
tibaını uyandırıyorsa da ilgili naslar bir 
bütünlük içinde mütalaa edildiği takdir
de durumun böyle olmadığı görülür. Zira 
ayetlerin birinde ümmü'l-kitabın Allah ' ın 

nezdinde bulunduğu ve bu kitaptan dile
diğini silip dilediğini sabit bırakacağı be
lirtilmektedir (er-Ra'd 13/39) . Bu konuda 
etkili olan şey kulun ilahi emirler karşı
sında göstereceği irade ve takınacağı 
tavırdır. Buna göre Elmalılı Muhammed 
Harndi'nin de belirttiği gibi ilahi kalemin 
işlevi tamamen bitmiş demek değildir. 

Olmuş bitmiş olan yazılmış ve sonuçlan
mıştır. ancak olacaklarla ilgili olarak kale
min fonksiyonu devam etmektedir (Hak 
Dini, VIII , 5267; k rş. Şevka nl , III , 88 ). 

Bazı süfilerle islam filozoflarının ilahi 
kalemin akl-ı ewel veya nur- ı Muhamme
d! olduğuna ilişkin görüşlerini naslardan 
hareketle temellendirmek mümkün gö
rünmemektedir. Kaderin yanı sıra ister 
insana ait olsun isterse manevi bir kalem 
kastedilsin Kur'an'da kalemeyemin edil
mesini. okumaya yazmaya. dolayısıyla 
bilgiye verilen önemi ifade eden ve ilme 
dikkat çeken unsurlardan biri olarak da 
kabul etmek mümkündür. 

Kalem hakkında kelam ve tefsir kitap
larında bilgi verilmiş. ayrıca müstakil bazı 

risaleler de telif edilmiştir. Aziz Nesefi'
nin Risô.le-i L ev]J.-i Ma]J.fıl? ve Kitô.b-ı 

ljudô. ve Devô.t ve Kalem ile (Süleyma
niye Ktp. , Şe hi d Ali Paşa, nr. 4899) Mu
hammed b . İbrahim Atarnin Risô.le-i 
Levh u K alem'i (Süleymaniye Ktp., Yaz
ma Bağı ş l a r, nr. 3929) bunlar arasında zik
redilebilir. 
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KALEM 
(,.,J.öJI) 

_j 

Bir yazı aleti olan kalem Yunanca'da 
"sulak yerde yetişen kamış . hasır otu, 
Hint kamışı" manalarma gelen kalamos 
ile Latince kalamustan Arapça'ya ve ora-

Kalem 
çeş i t l e ri : 
Demir uel u, 
tahta, 
kamıs. 

ka rgı, 

cava kalemleri 
(Muhittin 

Serin'den) 

KALEM 

dan Türkçe'ye geçmiştir. Pek çok anlamı 
yanında hat sanatında farklı yazıları da 
( a klam-ı sittel ifade etmektedir. Ayrıca 
Farsça'dan geçen kilk ve hame kelimele
ri de Türkçe'de kalem karşılığında kulla
nılmıştır. 

Tarih öncesi çağlardan itibaren coğrafi 
bölgelere ve kullanılan yazı malzemesinin 
türüyle yapısına göre farklı biçimde ka
lemler geliştirilmiştir. Günümüze ulaş
mış en eski yazı örneklerinden an l aşıldı

ğına göre kil tablet. kurşun levha. bal mu
mu veya sert bir zemine kazılan yazılar 
için kemik. demir ve bronz gibi malzeme
lerden yapılmış . sivri uçlu tığ kalemler 
(Yun. graphi s, Lat. stylus) kullanılmıştır. 
istanbul Arkeoloji Müzesi ile British Mu
seum'da çeşitli deviriere ait değişik malc 
zerneden yapılmış tığ kalem örnekleri 
sergilenmektedir. Milartan önce III. bin
yıldan itibaren Mısırlılar. Yunanlılar ve Ro
malılar yazı malzemesi olarak papirüs. 
parşömen veya beyazlatılmış tahta kul
lanmaya başladıklarında bunların üzerine 
mürekkeple ve ucu bıçakla sivriltilmiş . 

eğri kesilmiş kamış kalemle yazmışlardır. 
Romalılar'dan başlamak üzere diğer mil
letierin de kamışla beraber metalden ve 
kuş tüyünden yapılmış kalemleri XIX. 
yüzyıla kadar kullandığı bilinmektedir. XII. 
yüzyıldan sonra Avrupa'da kağıt sanayii
nin, ilim ve tekniğin gelişip yayılmasıyla 
beraber yazı alet ve malzemelerinde de 
büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. XVIII. 
yüzyılın başlarında Avrupa'da, 1840'1ı yıl
lardan itibaren Osmanlı coğrafyasında 
demir uçlu yazı aletlerinin kullanımı yay
gın hale gelmiştir. Ancak hattatlar yazının 
tabiatına. hareket ve cereyanına daha 
uygun olması sebebiyle kamış kalemi 
Avrupa yapımı metal uçlu yazı aletlerine 
tercih etmişler. bu kalemle yazma gele
neğini günümüze kadar sürdürmüşler

dir. 

Hat sanatında kulla nılan en iyi cins ka
mış kalem (kal em-i ney). Hazar denizi sa
h ilieri ile Dicle nehri kenarındaki Vasıt 
(K Ot) şehri çevresinde yetişen kamışlar

dan elde edilmiştir ; bu sonuncusu ka
lem-i V asıt! diye tanınır. Eskiçağ ' larda 

Cnidus ile Asya'da Anaetic gölü çevresin
de de iyi tür kamışın yetiştiği bilinir. Ka
lem için tabii sertlikte. daire çemberi 1 5-
25 mm. ve boğum mesafesi en az 20-25 

cm . tutan silindir biçimindeki kamışlar 

makbul sayılır. Kamışın içi boydan boya 
nal denilen liflerle dolu o l duğundan ilk 
açışta bunlar çekilip çıkartılır: Sarımsı be
yaz renkli ham kamışlar sazlıktan kesil-
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