
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. 

Kalem süresinin ilk ayetleri 

247 



KALEM SÜRESi 

Bazı tefsirlerde Hz. Peygamber'den 
nakledilen, "Kalem suresini okuyan kişiye 
Allah ahlakını güzelleştirdiği kimselerin 
sevabını verir" (mesela b k. ZemahşerT, IV, 
148) mealindeki hadisin sahih olmadığı 
belirtilmektedir (Muhammed et-TrablusT, 
ı. 1022). 

Kalem suresi hakkında yapılan çalışma
lar arasında Receb Ahmed Abdüttewab'ın 
Kışşatü aş]J.fıbi'l-cenne ve'l- 'ibre fihfı 
kemfı tüşavviruha sıl.retü'l-Kalem'i 

(yüksek lisans tezi, 1982, Camiatü'I-Ezher 
külliyyetü usul i' d-din). Rif' at İsmail es-Su
danl'nin Min esrari'n-na~mi'l-Kur'ani 
fi sureti'] Kalem'i (Kahire 1991) ve Me
Ilha Abdullah ei-Harisl'nin Tefsiru sıl.re
ti'l-Kalem'i (yüksek lisans tezi, 1402. er
Riasetü'l-amme li ta'!Tmi'l-benat ICiddeJ) 
zikredilebilir. 
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KALEMiYE 
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Osmanlı 
bürokrasi sistemini oluşturan 

çeşitli dairelerin 

L 
görevlilerini ifade eden bir tabir. 

_j 

Kalemiye, bir teşkilat terimi olması ya
nında aynı zamanda bir sosyal statü ve 
kültür terimidir. XV. yüzyılın ikinci yarı
sından itibaren Osmanlı devlet görevlile
rinin yaptıkları işler bakımından giderek 
birbirinden ayrıldığı. seyfiye. ilmiye ve ka
lemiye mensuplarının kendilerine has gö
revleriyle belirli bir uzmaniaşmanın orta
ya çıktığı anlaşılmaktadır. XIX. yüzyılda 
seyfiyeterimi artık kullanılmayarak aske-
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riye ve mülkiye şeklinde ikiye bölünmesiy
le mülkiye ve kalemiye arasında ayrıca bir 
irtibat daha oluşmuştur. 

Osmanlı bürokrasi sistemini ortaya ko
yan ilk önemli kaynak özelliğine sahip Fa
tih Sultan Mehmed'in teşkilat kanunna
mesinde kalemiye adına rastlanmaz. Bu
rada nişancı, relsülküttab ve katipi er hak
kında çeşitli hükümler yer alır. Divan-ı Hü
mayun, hazine ve defterhane görevlileri
nin bir bütün olarak "kalemiye erbabı" 
şeklinde tanımlanması XVI. yüzyıldan 
sonradır. Özellikle Kanuni Sultan Süley
man döneminde b ürokrasi kurumları için
deki uzmaniaşma maliye ve divan kalem
lerinin ayrılmasıyla ilk işaretlerini göster
miş. XVI. yüzyıl sonlarından itibaren gide
rek daha da gelişmiş, devlet sisteminde 
oldukça etkili olacak kalemiye mensup
ları ön plana çıkmıştır. XVIII. yüzyılda ka
lemiye yönetici sınıfın önemli bir kısmını 
oluşturmuştur. 

Kalemiye erbabının oluşmasında DI
van-ı Hümayun, maliye (defterdarlık) ve 
defterhane bürolarının düzenli bir siste
me kavuşması önemli rol oynamıştır. Bu 
bürolarda istihdam edilecekler için üs
tat-şakird ilişkisi içerisinde bir hizmet içi 
eğitim ön plandaydı ve böylece karşılıklı 
doğrudan bir iletişim kurulabilmekteydi. 
Kalemiyenin oluşmasİnda intisap gelene
ğinin de önemli payı bulunmaktadır. Baş
langıçta ağırlıklı olarak standart medre
se eğitimi görmüş kimseler bu meslekte 
çoğunluğu teşkil ederken sonraları inti
sap usulüyle yetişip yükselme esas ol
muştur. Böylece merkezde ve taşrada 
belirli seviyede eğitim görmüş yetenekli 
gençler istanbul'da vezir, ağa, paşa ve 
bazı ilmiye ricaline intisap ederek onların 
kalem hizmetlerini. tezkireciliğini ve di
van katipliğini yapar, orada kendilerinden 
kıdemli kalem erbabının şakirdi olarak te
mayüz ederlerdi. Bu intisap sayesinde 
muhit edinirler, böylece bir taraftan mes
leKi açıdan ilerlerken diğer taraftan üs
tatlarından pek çok şey öğrenirlerdi. 

Bu sınıfın yetişmesi ve kendine has 
özellikler kazanmasında büro içindeki 
eğitim yanında takip edilen meslek kitap
larının rolü büyüktür. Bu eserler seviyele
ri ve sağladıkları bilgiler açısından üç ka
tegoride değerlendirilmiştir. Birincisi ye
ni başlayanlara hitap eden meslek kitap
ları, ikincisi standart inşa kitapları, üçün
cüsü ansiklopedik nitelikteki eserlerdir. 
XIX. yüzyılda Batı tarzı mekteplerin yay
gın hale gelmesi ve zihniyet değişikliğiyle 
kalemiye mensupları yeni açılan mektep-

lerden yetişmeye başlamıştır. 1839'da 
kurulan Mekteb-i Maarif-i Adliyye ile 
( l862 'de adı Mekteb-i Mahrec-i Akla m) 
1849'da teşkil edilen Darülmaarif iki 
önemli kurum olmuş, buralarda diğer 
derslerin yanında usul-i kitabet. kitabet-i 
resmiyye ve hususiyye. kitabet-i askeriy
ye gibi dersler okutulmuştur. 1876'da ku
rulan Mekteb-i Fünun-ı Mülkiyye de (Mü I
kiye Mektebi, Siyasal Bilgiler Fakültesi) 
kalemiye erbabının yetişmesinde önemli 
rol oynamıştır. Nitekim mülkiyeden birin
ci ve ikincilikle mezun olanların Il. Abdül
hamid tarafından Mabeyn-i Hümayun ki
tabetine alındığı bilinmektedir (Ali Ek
rem Bolayır 'ın Hatıraları, s. 326). Galata
saray Mekteb-i Sultanisi'nin 1868'de açı
lış sebepleri arasında devlet dairelerine 
nitelikli bürokrat yetiştirme amacı da 
vardır. 

Kalemiye, ilmiye ve seyfiye kadar açık 
olmasa da belli başlı daire ve kalemlerin 
amirlikleri başta olmak üzere Osmanlı 
bürokrasisinin hemen bütün alanlarında 
varlığını hissettirmiştir. XVII. yüzyıl sonla
rında delege olarak relsülküttab sıfatıyla 
Karlofça müzakerelerine katılan ve çok 
başarılı bir hizmet ifa eden Rami Meh
med Paşa'nın meslek çizgisi önemli bir 
dönüm noktası teşkil etmektedir. Onun 
relsülküttablıktan sadrazamlığa yüksel
mesi, kalemiyeye yeni bir güç vererek 
seyfiye ile aynı seviyeye getirmiştir. XVI 
ve XVII. yüzyıllarda seyfiyenin tekelindeki 
sadrazamlık yolu kalemiyeye de açılmış
tır. Nitekim XVII. yüzyılın sonlarından iti
baren Elmas Mehmed Paşa, Yeğen Meh
med Paşa. Abdülkerim Paşa. Arifı Ahmed 
Paşa, Koca Ragıb Paşa. Sapasalan Kamil 
Paşa. Ebubekir Rasim Paşa. Yenişehirli 
Osman Paşa. Abdullah Nam Paşa. Yirmi
sekizçelebizade Mehmed Said Paşa ve 
Hamza Hamid Paşa kalemiyeden seyfiye
ye geçip merkezde ve taşrada idari gö
revler yapmışlardır. 

Bu sınıfa normalde maaş olarak tirnar 
ve zeamet tarzında dirlik tahsis edilirdi. 
Ayrıca çeşitli muamelelerden alınan harç
lardan hissesi, tayin at. aide, caize gibi yan 
gelirleri vardı. XIX. yüzyılda ise gelirler 
umumiyetle maaş şekline dönüşmüştür. 

Bütün bu gelirleriyle kalemiyenin üstün 
bir refah seviyesine sahip bulunduğu dü
şünülebilir. Efendi unvanıyla anılan kale
miye sınıfı belli özellikleri olan kıyafetler 
giyerdi. Kalem efendilerinin çok düzgün 
kıyafetleri halk arasında tekerierne ol
muştur. Kıyafet albümlerinde çeşitli ka
lemiye kıyafetleri görülmektedir. 


