
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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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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KALEM 

~i ği haliyle kalem olarak kullanılamayaca
gından belli bir sıcaklıkta kurumaları için 
at gübresi içinde bekletilerek sertleştiri
lir. cinsine göre değişik kahverengi ton
Iarına. hatta siyaha dönerler. Tabii sertliği 
dolayısıyla bu şekilde ıslah edilmesi icap 
etmeyen. üzeri kendiliğinden benekli. 
menevişii (kap lan postu) bir cins kamış 
kalem de vardır. Eskiden açılmamış ka
lem tek veya çift boğumlu olarak satılır
dı. Çatlak kamış açılırken kırıldığından 
sağlamlığını tecrübe için 8-10 cm. yük
seklikten sert bir yere bırakılırdı. çatlak 
ve zayıf ise zırıltılı bir ses çıkararak düş
tüğü yerde kalır. sağlam ve iyi cins ka
mış ise dolgun ve tannan bir ses vererek 
sıçrar. 

Kalem açılıp da kullanılmaya başlandık
tan sonra ağzı zamanla bozulduğundan 
yeniden açılması icap eder. Ancak mus
haf gibi büyük kitapları yazarken kalemi 
yeniden açmak mahzurlu olur. Kalem tek
rar açılırken ağzının genişliği mikranta öl
çülecek kadar ilkinden farklı olsa bu, bil
hassa nesih ve rika' gibi inceyazılarda bü
yük bir estetik kusur doğmasına sebep 
olur. Bu sebeple uzun metinlerin ince 
hatta yazılmasında ağzı kolay aşınmayan 
bir kaleme ihtiyaç duyulmuştur. XIX. yüz
yılın ilkyarısında istanbul'dan Hicaz'a gi
den hattatlar. Endonezya'daki Cava ada
sından hacca gelenlerin elinde cava kale
mini görüp benimsemişlerdiL Bunlar, 
yerde dalianan palmiye tipi bir ağacın lif
leri arasından sarmalı olarak çıktıktan 
sonra sertleşip düzgünleşen abanoz gibi 
siyahımsı . içi dolu, ince çubuklardır. ince
l~ği dolayısıyla yazarken tutmak zorlaştı
gmdan ucu açıldıktan sonra başka bir 
kamış kalemin baştuğuna yerleştirilip el
de rahat tutulacak kadar kalıntaşması 
sağlanır. Sertliği sebebiyle kullanılması 
ve açılması güç olan cava kalemini ilk 
defa Çömez Mustafa Vasıf ve öğrencisi 
Kazasker Mustafa izzet efendiler nesih 
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hattı ile yazdıkları eserlerde deneyip be
ğendikten sonra diğer hattatlarca da bu 
kalem benimsenmiştir. 

Yazının kalınlığı arttıkça kalemin ağzını 
da ona göre açabilmek için kargı kalemi 
denilen ney kalınlığındaki kamışlardan ve
ya bambu kamışlarından faydalanılır. An
cak cell yazmaya bunların da yetmediği 
olur. O takdirde istenilen büyüklükte tah
tadan yapılan cell kalemi kullanılır. Ağaç 
veya tahta kalem adı da verilen bu cinsin 
ağız kısmı oyularak iki ucu çıkintılı bıra
kılmak suretiyle. cell yazıyı çizgi şeklinde 
yazan çeşidi yapılmıştır. insan eli çok bü
yük cell yazıları yazabilecek kalemi kul
lanmaktan aciz kaldığında ise böyle yazı
lar satranç (kareleme) usulüyle küçükten 
büyütülerek hazırlanmıştır. 

Yeni açılacak kalemin boğum yeri bir 
parmak altından kalemtıraş ile kesilip çı
kartılır . Bu yapılmazsa kalem şakkı düz 
olmaz. eğri gidebilir. Daha sonra kalem 
sol elin içine yatırılıp orta boşluğu ve ci
dan badem biçiminde görünene kadar 
yukarıdan aşağıya meyilli olarak kesilir. 
Alttaki sivrilik yontutup inceltilir. Dil gibi 
uzadığı için kalem dili denilen bu yassı 
kısmın iki kenan istenilen kalem ağzı ge
nişliğine göre alınır. İki taraftan aynı mik
tarda alınmazsa görünüşü dengesiz olur. 
Kalemin dışını kaplayan sırçalı kısım mü
rekkep tutmayacağı için sadece ağız kıs
mından bir parça kalemtıraş yardımıyla 
giderilerek bu sağlanır. Kalemin dil ve 
ağız kısımları aynı hizada bırakıldığı gi
bi ağız kısmı daha genişçe yontutursa 
çakşırlı kalem denilen bir cins ortaya çı
kar. Kalemin dili uzunsa s üratli yazmaya 
yardımcı olur. kısa bırakılırsa ağır yazı
lır. 

Yontma işlemi bittikten sonra kale
min ağız kısmının elde veya makta üs
tünde kamış boyuna paralel olarak bir
kaç santimetre uzunluğunda düz bir hat 

Murassa· 
kalemdan 
ITSM, Envanter 
nr. 2/ 22) 

halinde çatiatılarak iki yakaya ayrılması
na şakk-ı kalem denir. Küçük bir depo 
vazifesi gören bu çatiağa mürekkep do
larak yazarken aşağıya doğru devamlı 
akar. Şakkedilen kalem ağzının yazan
dan tarafa kalan yakasına ünsl. diğerine 
de vahşi adı verilir. Kalem şakkedilirken 
vahşi taraf biraz daha geniş bır akıtır. Ka
lem ağzının kesilip düzeltilmesi (katt- ı 

kalem) işlemi de makta üzerindeki ka
mışın kalem yuvası (yatağ ı) denilen yive 
tesbit edilmesiyle yapılır. Vahşi tarafın 
uzun. ünsl tarafın kısa kalacak şekilde 
eğri olarak kattedilmesi sırasında duyu
Ian çıtırtı ile kesim tamamlanmış olur. 
Yeni kattedilmiş kalemle yazılar çok kes
~.n yazılır. kullandıkça ağzı bozulacağı 

ıçın harfler pürüzlü olarak çıkmaya baş
lar. Düz kartedilen kalemle yazılan yazı
lar metanetli olur. çok eğri maktaa vurul
muş kalemin yazıları zayıf fakat halavet
lidir. İkisinin ortası hepsinden iyisidir. 
Hat sanatında eğri kartedilmiş kalemle 
yazmanın Yaküt el-Müsta'sıml ile başla
dığı kaynaklarda ifade edilmektedir. Ka
temin ağzı eğri kesitmekle elde tabii 
duruş şekli olan yazandan tarafa yatık ol
ması da sağlanır. Ta'lik kalemi sülüse na
zaran daha az eğri ağızlıdır. Nesih kale
mi ondan da az. rik'a kalemi ise d üze ya
kın eğriliktedir. 

Kalemi ağzındaki eğrilik kağıda tama
mıyla intibak edecek (buna kalemin sec
~esi d~nir) şekilde tutup yukarıdan aşa
gıya dık olarak hareket ettirmekle harf
Ierin ince. sağdan sola yürütmekle de ka
lın kısımları yazılır. Sülüs ve nesihte harf 
şekilleri kalem kağıttan kalkmadan tutuş 
istikametine göre çıkarılır . Ancak ta'lik
teki harf incelikleri kalemin ağız kısmı ka
ğıda yarı yarıya değdirilerek yapılır. Harf
lerin ölçüleri nokta ile tesbit edildiği , bu 
da kalemin ağız genişliğine bağlı olduğu 
için kalem hat sanatında estetiği sağla
yan en önemli unsurdur. 

Hattat kalemi elinde fazla sıkmadan 
tutar. Yazma iş i bitince kalemin ağzı sol 
elin şahadet parmağına sürülerek veya 
yalanarak temizlenir. Aksi takdirde için
deki zamk dolayısıyla mürekkep kurur ve 
akıntıya mani olur. Bu durumda kalemin 
ağzı başparmak üzerine bastırılıp çıtlatı
larak donmuş mürekkep temizlenir. 

Kalemler divit veya kubur adı verilen 
hakkah mahfazalarda veya kalemdan (ka
lem lik) denilen sade veya sanatlı kutular 
içinde saklanır. Kalemdanın boyu ekseri
ya 30 -40 cm. olduğundan boğumu en 
uzun kamış kalemler bile içine rahatlıkla 



sığabilir. Yüksekliği 1 O cm .. genişliği de 
1 S cm. civarındadır. Ayrıca sol tarafında 
ahşaba gömülü olarak bir veya iki hakka 
yeri bulunur. Birkaç santimetre derin
liği bulunan üst kat bir tutmaçla çekilip 
kaldırıldığında kalemdanın zemin katı 

meydana çıkar. Her iki kademe de kalem 
ve diğer yazı aletlerini muhafaza için 
kullanılır. Hatta tomar haline getirilmiş 
aharlı kağıtlar bile burada saklanabilir. 
Kalemdan dikdörtgen prizma biçiminde 
olup kapaklıdır. Kapaklar bazılarında düz 
ve keskin çizgilidir, muhaddeb (dışbü

key) olanlarına sandık biçimi kalemdan 
denilir. Kalemdanın fildişi, sedef ve bağa 
ile imal edilenlerine de rastlanılmakla 
beraber çoğunluğu ahşaptır. Altın ve ca
zip renkler kullanılarak bunlara işlenen 
desenierin üzerine rugan (lak) tabakası 
çekildiği için ruganl veya edirnekarl diye 
anılırlar. Silindir biçimli oluşundan dolayı 
kubQr denilen kalem mahfazaları dibine 
doğrudan yahut döndürOlerek yerleştiri
len hakka, kalemlik kapağı üstüne ba
zan konulan rıhdan ile kişinin yanında 
taşıyabileceği, 25-45 cm . arasında boyu 
ve S-6 cm. çapı olan çokyönlü bir yazma 
vasıtasıdır. Ruganl ve fildişi oyma sanatlı 
kubur ve kalemdan örnekleri Topkapı 
Sarayı Müzesi'nde sergilenmektedir. 

Kullanılmaktan dolayı küçülüp de isti
fade edilemeyecek hale gelen kalemin 
herhangi bir yere atılmaması. ayak altı 
olmayan bir yerde toprağa gömülmesi 
bir gelenektir. Her kalem açılışında çıkan 
ve eskilerin "bürade-i kalem" dedikleri 
yongalar da biriktirilip aynı şekilde gömü
lürdü. Ayrıca hayatları boyunca açtıkları 
kalemlerin yongalarını saklayarak öldük
lerinde gasil suyunun bunlarla ısıtılması
nı vasiyet eden birçok hattat vardır. 
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KALEM SÜRESİ 
(~lö.),_..) 

Kur'an-ı Kerim'in 
altmış sekizinci suresi. 

_j 

Mekke döneminin başlarında n azil olan 
sQrelerdendir. Adını ilk ayetteki "kalem" 
kelimesinden alır. "NOn" ve "NOn ve'l-ka
lem" olarak da ad landırılır. Elli iki ayet 
olup fasılası (' ve w harfleridir. NüzOI sı
rası bakımından başında hurüf-ı mukat
taanın geçtiği sürelerin ilkidir. Sürenin 
muhtevası göz önünde bulunduruldu
ğunda Mekke döneminde Hz. Peygam
ber'e karşı baskıların şiddetlendiği sıra
da nazil olduğu anlaşılır. 

Kalem süresini üç bölümde ele almak 
mümkündür. Birinci bölümde (ayet 1-7) 
ilk olarak kaleme ve yazıya yemin edilir. 
Sürenin başındaki nOn hurüf-ı mukatta
adan biridir. Bu harfin "hakka, mürekkep, 
balık" gibi anlamlara geldiği ve rahman 
isminin son harfi, dolayısıyla bir ismin 
rumuzu olduğu ifade edilmekle birlikte 
(Fahreddin er-Razi. XXX, 77) süre başla
rındaki diğer harfler gibi o da müteşabih
tir. Öte yandan kaleme ve yazıya yemin 
edilmesi Kur'an'ın okuma yazmaya ver
diği öneme işaret eder. Bu bölümde in
karcılar tarafından Hz. Peygamber' e yö
neltilen iftiralara cevap verilerek onu aşa
ğılam ak ve gözden düşürmek isteyenle
rin iddiasının aksine Resülullah'ın mec
nun olmadığı ve yüksek bir ahlaka sahip 
bulunduğu vurgulanır; kimin çarpılmış, 
akıldan yoksun kalmış olduğunu yakında 
herkesin göreceği belirtilir. 

Sürenin ikinci bölümünde (ayet 8-47) 
başkalarını çekiştirme, insanlar arasında 
söz götürüp getirme, iyiliğin amansız 
düşmanı olma, saldırganlık ve kabalık gi
bi ahlaki zaaflara dikkat çekilir (ayet 8-
16) Bu ayetlerin, Hz. Peygamber'e düş
manlığı ile tanınan Velid b. Mugire ve Ah
nes b. Şerlk gibi Kureyş kabilesinin ileri 
gelenleri hakkında nazil olduğu nakledil
mektedir (Süyütl. s. 204). İnsanların onur 
ve şahsiyetini hedef alan, dolayısıyla fer
di ve içtimal ahlaki zedeleyen bu davra
nışların zikredilmesiyle bir taraftan adı 
geçen kişilerin karakterleri yerilirken di
ğer taraftan müminlerin bu niteliklerden 
uzak durmaları konusunda uyarıldıkları 
anlaşılmaktadır. Bu bölümde ayrıca. ken
dilerine verilen nimetiere karşı nankör
lükleri yüzünden bu nimetlerden mah
rum bırakılan kişilerle ilgili bir kıssaya yer 
verilerek (ayet 17-32) nimetle şımarma
nın, iyiliğe engel olmanın ve başkalarının 
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haklarına tecavüz etmenin sonucu anla
tılır. mal ve evladın aslında bir imtihan 
vesilesi olduğu vurgulanır. Bu ayetlerde 
insanların sadece yoklukla değil nimetle 
smanmalarının da ilahi bir kanun oldu
ğuna işaret edilmektedir. Daha sonra in
karcılara ardarda yöneltilen çarpıcı soru
larla (ayet 35-4 7) onların üstünlük iddia
ları reddedilir ve inançlarının hiçbir te
melinin olmadığı belirtilir. Ahirette ken
dilerini bekleyen korkunç son hatırlatıla
rak kıyamet sahnelerinden biri etkileyici 
bir üslupla tasvir edilir. 

Üçüncü bölümde (ayet 48-52) nüzQI sı
rasına göre ilk defa bir peygamber kıs 

sasına yer verilerek Hz. Yunus'un yaşadı
ğı tecrübe aktarılır. Resülullah 'ın maruz 
kaldığı sıkıntılara karşı sabretmesi iste
nir; bu şekilde hem kendisi hem de ona 
inananlar teselli edilir. Burada. kafirlerin 
Kur'an'ı işittikleri zaman Hz. Peygamber'i 
neredeyse gözleriyle devireceklerini ifa
de eden 51. ayetin Kureyş'ten bir grubun 
Resülullah'a bakıp, "Ne onun gibisini ne 
de getirdiği delillerin benzerini gördük" 
demek suretiyle ona nazar değdirrnek 
istemeleri üzerine nazil olduğu nakledil
mektedir (Vahidl. s. 249). Nitekim Hasan-ı 
Basri nazara karşı bu ayetin okunmasını 
tavsiye etmiştir (Zemahşerl. IV, 148; Fah
reddin er-Razi. XXX. 100). Süre Kur'an'ın 
insanlar için bir uyarı olduğunu ifade eden 
ayetle sona erer. 
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