
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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ı 
KALEMiYE 

ı 

(~) 

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. 



Kalemiye Osmanlı bürokratik gelenek
lerinin oluşmasında. resmi yazışma usul
lerinin ortaya çıkmasında. ihtiyaçlar doğ
rultusunda yeni kalem ve defter-evrak 
serilerinin i h das edilmesinde rol oynamış. 
ayrıca dil. edebiyat. tarih ve coğrafya, sa
nat ve mOsikiye önemli katkılarda bulun
muştur. Tarihçilerin. vak'anüvislerin. Os
manlı devlet idaresi ve ıslahatma dair 
eser yazanların birçoğu kalemiye erba
bıdır. 
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!;il MEHMET İPŞiRLi 

ı 
KALEMKARl 

-, 

(ISJlM.Jj) 

Bina içinde sıva, ahşap, deri, bez 
ve taş üstüne uygulanan tezyinat 

(bk. TEZYİNAT). 
L _j 

ı 
KALENDER BABA zAVİYESİ 

-, 

(bk. KARAKURT KÜLLİYESİ). 
L _j 

ı -, 
KALENDER ŞAH 

(ö. 933/1527) 

Kaniini Sultan Süleyman 
döneminin başlarında isyan eden 

Celall reisi. 
L _j 

Hacı Bektaş-ı Veli soyundan olup "Ka
dıncık Ana'dan doğma Habib Efendi'nin 
torunu" olduğu rivayet edilir. Yine riva
yete göre babası İskender, Hacı Bektaş-ı 
Veli'den sonra gelen büyük Bektaşi şeyhi 
Balım Sultan'ın oğludur. Anadolu'da Sa
fevller'in desteğiyle çıkarılan isyanların 
en önemlilerinden birinin liderliğini üst
lenen Kalender'in Hacı Bektaş ocağı şeyhi 

olması dışında hayatı hakkında bilgi mev
cut değildir. 

Anadolu'da artan mail sıkıntılar yanın
da yeni düzenlemelerden memnun olma
yan ve yoğun Safevi propagandasından 
etkilenen Türkmen gruplarının destek 
verdiği Kalender'in isyanı 1526 Mohaç 
seferi sırasında patlak verdi. isyan Orta 
Anadolu 'da süratle yayıldı. Kalender'in 
isyanısırasında Çiçekli. Akça Koyunlu, 
Masadlı. Bozoklu gibi büyük Türkmen 
aşiretleri onun yanında yer almıştı. Ayrı
ca daha önce çıkan Baba Zünnun isyanın
da dağıtılan gruplar da ona katılmıştı. 
Kaynaklara göre Kalender'in etrafında 
30.000 kişi toplanmıştı. İsyanın başlama
sı ve yayılması haberi Kanuni Sultan Sü
leyman'a sefer dönüşü Petervaradin'de 
ulaştı. Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa 
ile Karaman Beylerbeyi Mahmud Paşa is
yanı bastırmakla görevlendirildi. Bu kuv
vetler yetişmeden önce Rum (Sivas) Bey
lerbeyi Yakub Paşa Kalender' e mağiQp ol
du. Ardından Diyarbekir Beylerbeyi Deli 
Hüsrev Paşa ile Pasin ovasında yapılan 
çarpışmada geri çekilmek zorunda kalan 
Kalender. Anadolu Beylerbeyi Behram 
Paşa'yı Karaçayır'da yenilgiye uğrattı. 
Behram Paşa . kendisine katılan Karaman 
ve Halep beylerbeyileriyle birlikte Tokat 
civarında Cincife'de tekrar onunla savaşa 
tutuştu (8 Ramazan 93318 Haziran 1 527) . 

Çok çetin geçen savaşta Behram Paşa yi
ne mağiGp oldu. Karaman beylerbeyi, Ala
iye. Amasya, Birecik beyleriyle Karaman 
ve Anadolu tirnar defterdarları hayatla
rını kaybettiler. Sadrazam Makbul İbra
him Paşa. bu yenilgi haberleri üzerine 
emrindeki 3000 yeniçeri ve 2000 sipahi 
ile Elbistan'a kadar ilerledi. Osmanlı kuv
vetlerinin yoğun baskısı karşısında tutu
namayacağını anlayan Kalender iran'a 
gitmeye niyetlendi, sonra da Bağdat'a 
yöneldi. İbrahim Paşa. tedbir olarak Ka
lender'e mağiQp olan askerleri orduga
hına sokmadığı gibi timariarı ellerinden 
alınmış Dulkadırlı sipahileri ve Türkmen 
ileri gelenlerini davet ederek eski hakla
rının geri verileceğini bildirdi. Bunun üze
rine Kalender'in safındaki sipahi grupları 
ve Türkmen beyleri İbrahim Paşa'nın ya
nına geldiler. Paşa boy beylerine hil'at 
giydirip onlara bağışlarda bulundu. Daha 
sonra da Kalender' i Elbistan civarında 
Başsaz yaylasında mağiQp etti. Kalender 
ile yanındaki Dulkadırlı beylerinden Veli 
Dündar öldürüldü (22 Ramazan 9331 22 

Haziran I 527). 

KALENDERHANE 

Kalender Şah'ın isyan ı ilk çıkışı ve gö
rünüş itibariyle Alevi temayüllü Türkmen
ler'in ihtilalci mehdilik anlayışına bağlı bir 
isyan dır. Ancak isyana Osmanlı hüküme
tinin ve mahalli idarecilerin tutumundan 
ve yeni man düzenlemelerden rahatsız 
olan kimseler de katılmıştır. Böylece bu 
hareket. daha sonraki dönemlerde gide
rek mahiyeti değişecek olan Celall isyan
larının ilk örneği olarak da nitelendirile
bilir. 
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Iii MüCTEBA İLGÜREL 

KALENDERHANE 

Kalender meşrepli seyyah dervişlerin 
konaklamaları için tesis edilen 

tekkelerin genel adı. 
_j 

Kalenderhanelerin vakfiyelerinde, ba
zan da kitabelerinde özellikle bekar (mü

cerred) ve seyyah kalenderlerin barınması 
ve iaşesi için tesis edildikleri belirtilmek
tedir. Bazı vakfiyelerde ayrıca meşihat 
görevini üstlenecek olan kişilerin de mü
cerred olması şart koşulmuştur. Fatih 
Sultan Mehmed. istanbul'u fethinin ar
dından VezneeBer'de Bozdoğan Kemeri'
nin yakınında bulunan Bizans dönemine 
ait Hristos Akataleptos'a ait olduğu sa
nılan kiliseyi Kalender! dervişlerinin ika
metine ayırmış. böylece ilk kalenderha
ne ortaya çıkmıştır. Yapının XV. yüzyılın 
sonlarından itibaren cami ve medrese 
olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (bk. 
KALENDERHANE CAMii). 

İstanbul Vakıflan Tahrir Defteri'nde 
Eminönü ilçesi Sultanahmet semtinde, 
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