
KALE 

Osmanlı kaleleriyle ilgili kaynakların ba
şında kale anahtarları gelmektedir. Fet
hedilen pek çok kalenin anahtarları günü
müze ulaşmış olup bunların birçoğu Top
kapı Sarayı Müzesi'nde muhafaza edil
mektedir. Anahtarların kabıalarının üze
rine ait olduğu kalenin basit bir planı çi 
zilmiş. ayrıca bir de kısa tarihçe (kitabe) 
konulmuştur. Başbakanlık Osmanlı Arşi

vi'nde tamir masraflarını belirten çok sa
yıda belgenin bir kısmı yayımlanmıştır. 
Türk kalelerinin birçoğunun iyi bir işçilikle 
meydana getirilmiş kitabeleri vardı. Evli
ya Çelebi Seyahatname'sinde, gördüğü 
kaleterin kitabelerini kaydetmiştir. 

Moldavya'daki Bender Kalesi'nin kita
besi Kanuni Sultan Süleyman devrine ait 
güzel bir kitabe örneğidir. Bu kitabe ye
rinden sökülerek Rusya'ya götürülmüş
tür. Doğu Karadeniz kıyısındaki Sohum 
Kalesi'nin kitabesi. kalenin düşman ta
rafından işgalinden sonra yurda getiril
miş olup halen Topkapı Sarayı Müzesi iç 
avlusunda bulunmaktadır. Vidin, Niğbo
lu, Varna. Şumnu kaleleri kitabeleri mev
cut olup Vi din ve Varna kalelerinin kita
beleri Rusya'da Leningrad ve Puşkin mü
zelerindedir. 

Belgrad Kalesi XVIII. yüzyılın ilk yarı
sında Avusturyalılar'dan geri alındıktan 
sonra ana girişi olan istanbul kapısı üs
tüne 1. Mahmud devrinin ünlü şairlerin
den Neyll'nin kıtaları işlenmiştir. Avus
turyalılar Belgrad'ı tekrar aldıklarında 
başkumandan Graf von Laudan kitabeyi 
yerinden söktürerek Viyana yakınlarında 
Hadersdorftaki malikanesinin bahçesine 
taşıttırmıştır. Bu kitabe günümüzde ha
la orada bulunmaktadır. 

Kale kumandan ve muhafızlarının ad
larını ihtiva eden mühürler kalelere dair 
arşiv belgeleri arasında zikredilebilir. Mo
ra eyaletindeki kalelerin muhafız ve ku
mandanlarının isimleriyle mühürlerini 
gösteren cetvel buna örnek olarak gös-
terilebilir. Ayrıca çeşitli kanunnamelerde 
kale yönetimi ve görevlileriyle ilgili bilgi
ler yer almaktadır (bk. DİZDAR). 

Osmanlı Devleti ile savaş halinde olan 
ülkelerin tebaal arı istanbul'da Yedikule 
ve Rumeli hisarlarına , Anadolu'da Amas
ya ve Amasra gibi yerlerdeki kalelere hap
sedilm iştir. Suçlu yeniçerilerin Ağakapı
sı'nda sorguları bittikten sonra Eminö
nü'ndeki Çardak iskelesi'nden Rumelihi
sarı'na veya Çanakkale'deki kalelere gön
derilirlerdi. islam tarihinde ünlü bir kale 
de iran'da Kazvin yakınında Alamut Kale
si' dir. Batınilideri Hasan Sabbah çok sarp 
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bir tepedeki bu kaleyi merkez yaparak 
çalışmalarını burada sürdürmüştür. 
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li] SEMAVİ EYiCE 

KALE 
(JL9) 

Hadisin sema, kıraat gibi 
tahammül yollarıyla rivayet edildiğini 

veya rivayette tedlis yapıldığını 

gösteren terim. 
_j 

Sözlükte "dedi, söyledi" anlamına gelen 
kale kelimesi terim olarak ravinin hadisi 
hacasından sema, kıraat. münavele, ica
zet, vicade gibi tahammül yollarından bi
riyle aldığını ifade eder ve "kale fülan. 
kale 11 fülan. kale lena fülan" şeklinde 
kullanılır. Şu'be b. Haccac. Hemmam b. 
Yahya, Hammad b. Zeyd gibi alimler kale 
lafzını sema yoluyla, Haccac b. Muham
med el-A'ver kıraat yoluyla alınan hadis
lerin rivayetinde kullan mışlardır; Evzai ise 
bu slganın münavele ve icazet metotla
rıyla alınan hadisler için kullanılması ge
rektiğini belirtmiştir. ll (VIII) ve lll. (IX.) 

yüzyıllarda bu slganın vicade yoluyla elde 
edilmiş. ancak semaı gerçekleştirilerne
miş hadislerin rivayetinde kullanıldığı da 
görülmektedir. Kale slgası, aynı dönem
de isnadında kopukluk ve tedlls bulunan 
rivayetlerde de yer almıştır. Bu sebeple 
muhaddisler kale ile yapılan rivayetlerden 
sakındırmışlar ve tedlls yapmakla tanı
nan ravilerin bu slga ile gelen rivayetleri
nin semaı göstermeyeceğine işaret et
mişlerdir. Ayrıca kale lafzının sema ve it
tisale mi yoksa tedlls ve inkıtaa mı dela
let ettiğini anlamak için slgayı kullanan 
ravinin esas alınması gerektiğini söyle
mişlerdir. Buna göre ravi semadan başka 
yolla rİvayette bulunmuyarsa onun kul
landığı kale lafzı sema ve ittisale. hem 
sema hem diğer yollarla hadis alıyorsa 
sema yoluyla aldığı kesinleşmedikçe ted
lis ve inkıtaa delalet ettiği kabul edilir. 

Süyütl, Babanzade Ahmed Naim ve Fu
at Sezgin kale slgasının. şeyhin talebesine 



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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