
ibareyi vermesidir. Bu bedl' ilminde kalb 
adı verilen söz sanatıdır. Bu türde şedde
ler tek harf. elif-i memdCıdeler (~ f) tek 
elif sayılır. İmadüddin ei-Katib'in Kadi ei
Fazıl'a "._,..__,.;ıl~~~ .r" (Yürü, tökezle
mesin atın) iltifatı ile Kadi ei - Fazıl'ın ona 
mukabelesi olan ".)ı......JI ~ ı"f.)" (İmad'ın 

yücelikleri daim olsun) ifadeleri gibi. Ba
zan beytin tamamı sondan okunduğun
da da aynı ibareyi verir: 1 <IP."' ı:.ı, ;:s~ LöJ," 
"IJüi Y~, .Uf'l üf) ( Görününce bize onun 
gül cemal i, gösterdi bize Tanrı parlayan 
hilali) mısralarındaki son beyit böyledir. 
Bazan da beytin ikinci mısraı tersinden 
okunduğunda birinci mısraın düzünü 
verir. Kadi ei-Errecanl'nin .)0 ı"'.>.J .u~,.." 
" ı"'.>.J .u~,.. Jr jo'b,, J~ (Her korkuda da
im dir onu n sevgis i ; hiç sürekli midir her 
sevenin sevgisi) beyti gibi. Bazan bir şiirin 
tamamı bu tür beyitlerden oluşur (Yahya 
b. Hamza el-Alevi , s. 446). Kur'an 'da gök 
cisimlerinin bir yörünge içinde sürekli da
iresel hareket halinde olduğunu anlatan 
".!.W ._.,9 Jr" (Her biri bir yörüngede -yü
zercesi ne hareket eder-) ayetiyle (Yasin 
36/40) Allah'a her durumda tazimi emre
den .. ~ cl!;" (ulu la rabbin i) ayetinde (ei
Müddessir 74/3) bu sanat görülmektedir. 

Herkesin, hatta her eleştirmenin kolay
ca farkına varamayacağı serikat-ı hafiyye 
·nevilerinden olan ve "aksü'l-ma'na" adı da 
verilen kalb türünde, önceki şairin orta
ya koyduğu bir düşüncenin daha sonraki 
bir şairce ele alınıp sebep izahına dayalı, 
espri havası içinde zarif bir ifadeyle tersi
nin iddia edilmesi serikatın ötesinde be
diT bir güzellik kabul edilmiştir. Aşağıda
ki mısralarda Ebü'ş-Şis sevgili uğruna kı
nanmayı hoş bulurken Mütenebbl, kına
manın sevgilinin düşmanlarından gelme
si sebebiyle bunu hoş görmemektedir. 
Ebü'ş-Şis : l~ , ö~JJ !ll~ ...J 4)WI ~i" 
"ı"_;lı l ~ !!.f'JJ (Senin aşkın uğruna kı
nanmay ı leziz bulurum, seni dilimden dü
şürmek istemediğim içi n; öyleyse durma
s ın kınayanlar kınasınlar beni). Müteneb
bi : .;rı ..,; 4)Wf .:ıı' 4~ 4.;S .:;-ı' ~i i" 
"ol.l f..~<:i (Onun uğruna maruz kalınan kına
malar onun düşmanlarından sa dır olurken 
onun için kı nanmaya rıza göstererekonu 
nasıl sevebilirim?). 

İbnü'I-Ahnef'in şu mısraı makiCıb-ı kül
I ün güzel örneklerindendir: (~ 1 ~) 

.. ~ ~ı..~<:w .ı;..~), ~..,.,~w..,;~~...> .. 
(O savaşta kılıcın dostlara zafer, mızrağın 
düşmaniara ölümdül Şu mısra da mak
lGb-ı mücennaha örnektir: (Jl> 1 L.Y) . 
"Jl>JS" ._J4iıs' .;rıi.S~I)~iL.Y"(Parladı hi
dayet nurları her dem onun elinden). Hz. 
Peygamber'in aşağıdaki duası mak!Cıb-ı 

ba'z için güzel bir örnektir : (.:.ı.:,; /.:ıl;,-:) : 

"w ı.:,; .;rıT, WIJ,-: r-l'*'i" (Allah ı m! Ört 
kusurlarımızı, gider korkula rımızı) . 

Hatalı kullanım sebebiyle veya lehçe 
farkından dolayı kelimenin bir harfinin 
yerini değiştirerek aynı anlama gelen ikin
ci bir kelime oluşturmaya mekan kalbi de
n ilir (~i, .wi 1 ~ ~ ~ 1 w~ gibi) . Buna 
benzer bir tür de güldürü amaçlı olarak 
bilhassa kelimenin ilk harfinin yer değiş
tirmesiyle ikinci bir kelime teşkilidir ki bu
na "arazi kal b" adı verilir(" ö ~~~"diye
cek yerde "ö~I..,.J>" demek gibi) . 
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IMI !SMAiL DURMUŞ 

D TÜRK EDEBİYATI. Türkçe belagat 
kitaplarının bedi' kısmında ve cinasa bağ
lı sanatlar arasında yer alan kal b tecnis-i 
kalb, cinas- ı kalb ve cinas-ı makiCıb adla
rıyla da anılmıştır. Osmanlı harflerine da
yalı bir sanat olan kalb, harfleri aynı. harf 
dizilişleri ayrı olan kelimelerin aynı beyitte 
kullanılmasını esas alır. Asıl kelimeye na
zaran makiCıb durumunda olan ikinci ke
limedeki harflerin düzenieniş biçimine 
göre kal b kalb-i kül ve kalb-i ba'z olmak 
üzere ikiye ayrılır. Kalb-i kül, kelimede 
harflerin düzenli biçimde sondan başa 
doğru sıralanması yoluyla yapılır. Hilal
ıaıe (.oy - J~A>). şita- ateş ( .;;T- ı..;.). ke
Iam- malik (..:.U lo -ı")({) gibi. Kalb-i tam 
veya aks-i müfred de denilen kalb-i kül 
eski şairlerin itibar ettiği. örneklerine sık
ça rastlanan bir sanattır. Şahin Giray' ın , 

"Çokça mağrCır olma sen ikbale kim 1 La
bekadı.r aks-i ikbal ademe" beytindeki "ik-

KALB 

bal" (Jt:st) ile "la-beka" (~Y): Zatl'nin, 
"Külah-ı devlet ile fahr kılmaz şol ki müd
.riktir 1 Ki sonu devletin lettir külahın kal
bi haliktir" beytinde "külah'' ( o~r) ile "ha
lik" (..:.UlA>) kelimelerinde olduğu gibi. 

Kalb-i ba'z, kelimede harflerin düzenli 
olmayarak değişmesiyle yapılan kalbdir. 
Naci-canl (....,;~ -.,?.ü) . irem-mar-emr 
(_,.1-;lo-(')). emel- elem -mal~~ -Jol) 
(Jlo gibi. Kalb-i muawec de denilen kalb-i 
ba'z için Ahmedi'nin , "Feth ü zaferle eri
şüben dar-ı mülküne 1 Kıldı adlı rikabını 
kıltema kıra b" beytindeki "rikab" ( ..,.,ı.;J) 
ile "kıra b" ( ..,.,1Js); Lamii' nin, "Dahi eder 
huld-i berlne kasrının her safhası 1 Raks 
urur havzın içinde mihr ü meh subh u 
mesa" beytinde "dahi" (J>.)) ile "huld" 
( ..~.~>). "kasr" (,...S) ile de "raks" C.,.S J) ke
limelerin de olduğu gibi. 

Kalb, asıl kelime ile bunun tersinden 
okunuşu olan mak!Cıbun ifade içindeki 
yerlerine göre de kalb-i mücennah ve 
kalb-i m üstevi olmak üzere iki kısma ay
rılır. Kalb-i mücennah bir mısra, beyit ya
hut ibarenin başında bulunan kelimenin 
makiCıb oluşturacak şekilde sonunda da 
tekrar edilmesidir. Daha ziyade kalb-i kül 
ihtiva eden kelimelerden oluşan bu tür 
kal be Lamii'nin, "MCır gibi emrine kılmış 
itaat halk-ı RCım 1 Ram oluptur nitekim 
Musa'ya ey şeh sihr-i mar" beytindeki 
"mCır" (J,.~) ile "RCım" (ı",Jl ve "ram"(ı"fJ) 
ile "mar" (Jı..) gibi. Bu tür kal be mücen
nah (kanatlı) denilmesinin sebebi ası l ke
lime ile makiCıbun ibarenin iki tarafında 
birer kanat gibi durmasıdır. 

Kalb-i müstevi, mısra veya ibarenin 
baştan sona doğru okunduğu gibi aynı 
anlamı ifade ederek sondan başa doğru 
da okunabilecek şekilde düzenlenmesi
dir. Bir fantezi olsun diye oluşturulan ve 
az rastlanan bu tür kalbe Edirneli Naz
mi'nin, "Hoş kemalin heme ketamın şCıh 1 
Aşina-yı Ieali-yi inşa" ~~ 4.o.A> ..:.Uı...r ._;.y.. ) 
( w ı .:sJ'i .sı.;.;.T 1 t,_;ı beyti örnek gösterile
bilir. Beytin ilk mısraının ortasında bulu
nan "heme" kelimesinin "mim"i, ikinci 
mısraın ortasındaki "leali" kelimesinin 
"elif"i esas alındığında her iki yandaki 
harflerin sıralanışı simetrik olarak birbi
rini karşılamaktadır. 

Kalb, zorlama ile ortaya çıkan ve daha 
çok harf ye kelime oyunlarını esas alan bir 
sanat olduğundan genellikle fesahat ve 
belagattan yoksun kuru ifadelerde görü
lür. Şairlerin hüner gösterme uğruna ına
nayı feda ettikleri bu sanat. divan edebi
yatının daha çok kuruluş ve klasik dönem 
şairlerince tercih edilmiş, sonraki dönem-
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lerde ise cinas ve akis sanatlarının gölge
sinde kalmıştır. Osmanlı harflerine daya
nan kal b sanatının Latin harfleriyle yazı
lan şiirlerde farkedilmesi güç olduğundan 
Cumhuriyet döneminden sonraki şairler 
bu sanata itibar etmemiştir. 
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~ İSKENDER PALA 
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KALEURlzADE 

MEHMED EFENDi 

(bk. MEHMED EFENDi, Ka1burizade). 

KALE 
(4.WJ1) 

~ 

Stratejik bir yeri, bir geç;di korumak 
amacıyla inşa edilen askeri yapı. 

L ~ 

Sözlükte "kökünden koparmak, kazı
mak" anlamındaki kal' l<ökünden türe-

' yen kalaa "tırmanılması zbr. çıkılamayan 
bir dağdan kopan büyük ~ya parçası ve
ya dağ gibi büyük bulut" /:nanasına gel
mekte, dağ başlarına inşk edilen muh
kem yapı anlamındaki kal'aı. (kale) kelime
sinin de bundan geldiği kaydedilmek-

' tedir ( Lisanü '1-'Arab, "\5]<a•\ md .; Tacü 'l-
'arus, "15lca" md.; FeyyGml, ı t . 75) . 

Kale aslında askeri mimari~, çerçevesin
de ele alınır. Ancak Türkçe'de 'bugün tah
kim edilmiş her türlü yapıya 1\<ale denil
mekte ve bu durum birtakım 'karışıklık
lara yol açmaktadır. Kaleyi benzeri olan 
hisar, sur ve onlara nazaran çok yeni bir 
terim olan tabyadan ayırt etmek gerekir. 
Bunlardan hisar, bir mesken olması düşü
nülerek tahkim edilmiş tek bir kitle ha
lindeki yapı olup Batı dillerinden dilimize 
geçen şato kelimesiyle ifade edilir. Bir şe
hir veya bir kasabayı, hatta bazan bütün 
bir eyaleti korumak üzere bu yerin etra
fını çeviren kuleli tahkimat duvarlarına 
sur denir. Fakat Türkçe'de açık ve kesin 
bir ayırım bulunmadığından bir şehir su
ru olan Ankara tahkimatma Ankara Ka-
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lesi denilmekte. hisar adı ise Rumelihisarı 
ile Anadoluhisarı veya bazı yer adlarında 
(Akhisar, Karahisar, Eğrihisar gibi) yaşa
maktadır. Asker! bir amaçla yapılmadığı 
belli olan bazı tesisler de kale olarak ad
landırılmıştır. Aslında büyük bir saray 
kompleksi olduğu anlaşılan Silifke ile 
Mersin arasında deniz kıyısındaki Ak
kale. Kırşehir yakınında kayaya oyulmuş 
mağara şeklindeki yerleşim yerlerinden 
oluşan Yarımkale. tamamen Avrupa şa
tolarının bir benzeri ve tahkim edilmiş bir 

· derebeyi meskeni olan Van'ın güneyinde 
Hoşap Kalesi bu tür tesisiere örnek ola
rak gösterilebilir. Doğubayazıt'taki İshak 
Paşa Sarayı da bir saray hi sar ve kale ka
rışımı tahkim edilmiş bir derebeyi mes
kenidir. Türk sanatında tahkim edilmiş 
evler veya ayan konakları d~ bazan kale 
olarak kabul edilmektedir. Genellikle sa
dece kule olarak adlandırılan bu çeşit ya
pılara daha çok Rumeli'de rastlanır. Bul
garistan'da Köstendil ve Vratsa'da (Vraca) 
örnekleri görülen bu yapıların en muhte
şemi 1920'de yıktırılan Saran Yovskaa Ku
la' dır. Kenarları 9,70 m. ölçüsündeki ka
gir kulenin üstüne ortası safalı dört eyvan
lı ve dört adalı bir köşk oturtulmuştur. 
Batı Anadolu'da Manisa dolaylarındaki 
bazı benzerlerinin yanı sıra Trabzon- Rize 
arasında Kestel olarak adlandırılan böyle 
bir konak bulunmaktadır. Buradaki "kes
tel" kelimesinin de İngilizce'de "şato" an
lamına gelen "castle" ile yakınlığı farke
dilmekteyse de bu kelimenin buraya na
sıl geldiği anlaşılamamaktadır. Kule şek
lindeki tahkimat örnekleri çok eski tarih
lerden itibaren Kafkasya'da, özellikle Gür
cistan ve Çeçenistan topraklarında da in
şa edilmiştir. Bazılarının yüksekliği 20-30 
metreyi bulan bu kuleler XIX. yüzyıl baş
larına gelinceye kadar bölgedeki çatışma
larda hizmet vermiştir. 

Anadolu'nun pek çok yerinde eskiden 
kalma bina yıkıntıları halk tarafından Ce
neviz kalesi olarak da adlandırılmaktadır. 
Halbuki Türkiye sınırları içinde Karadeniz 
kıyısında Samsun bilhassa Amasra, İstan
bul karşısında Galata. Batı Anadolu'da 
Foça ve Trakya'nın batısında Enez'den 
başka Cenevizliler'e ait bir yer yoktur. 

Osmanlı tarihinde özellikle serhadler
den bahsedilirken rastlanan "palanka". 
İtalyanca "palanca". Fransızca "palanque" 
(kazık) kelimesinin Türkçeleşmiş şekli olup 
ağaç kütüklerinden koruyucu bir çitle çev
rili basit bir kaleyi ifade etmektedir. Evli
ya Çelebi, Macaristan'da çok sayıda pa
lankanın adını vererek bunlardan bazıla-

rının mimari özelliklerini kısaca belirtir. 
Ufak bir garnizonu barındıran böyle ba
sit ve acele yapılmış kaleler tarihin en er
ken çağlarından itibaren kullanılmıştır. 
Roma ordusu, Osmanlı-Türk ordusu ve 
Kızılderililer'den korunmak üzere Ame
rikan ordusu tarafından palanka tipi ka
leler yapılmıştır. Bazı durumlarda ise bir 
yeri koruyabilmek için alelacele tahkimat 
yapıldığı görülmektedir. Bunlardan biri 
Fırat kıyısındaki Dura-Europos'da (Sali
hiye) bulunmaktadır. Doğudan Sasanl
ler'in akıniarına karşı durabilmek için Ro
malılar buradaki evlerin içierini toprak 
daldurarak bir kale haline getirmişlerdir. 

Sanat tarihinin mimari bölümünde ele 
alınan ve askeri tesislerin önemli bir kıs
mını teşkil eden kalenin kend,ine mahsus 
bir terminolojisi vardır. Konıma amaçlı 
askeri yapı ve tesisiere genel olarak "tah
kim at" veya "istihkam" denilmektedir. 
Askeri mimarinin gelişmiş döneminde 
ileri taşan istihkam çıkınttiarına "tabya" 
adı verilmiştir. Bu terim Fransızca "bas
tion" kelimesinin karşılığıdır. Arapça'da 
kale anlamına gelen "hısn" kelimesi Türk
çe'de çok nadir olarakkullanılmış olup 
günümüzde yer adı olarak Hısn'ıkeyfa'da 
(Hasankeyf) yaşamaktadır. Türkçe'çle XVII I. 
yüzyıla kadar kale karşılığı olarak1kullanı
lan "diz" sonraları unutulmuş. sadece diz
dar (kale muhafızı) daha uzun süre yaşa
yabilmiştir. Toprağı kazmak suretiyle ace
le yapılan siperlerden ibaret geçici kale
lere ise "metris" denir. 

Genellikle kaleler yol kavşağı. ana yol, 
geçit yeri, dağlar arasında boğaz, denize 
uzanan burun. kıyıdan az uzaktaki ada
cıklar, köprü başları gibi stratejik yerler
de inşa edilmiş ve bu sırada arazinin ta
bii özelliklerinden de yararlanılmıştır. Yer 
seçilirken ayrıca kolay ve az sayıda bir 
kuwetle savunulabilmesi, gerektiğinde 
içeridekilerin dışarı çıkabilmesi, uzun sü
reli kuşatmalarda su ihtiyacını sağlaya
cak imkanlara sahip olması. kuşatmalara 
uzun süre dayanabilmesi, imkan nisbe
tinde bir veya birkaç tarafında tabii en
geller bulunması gibi şartlar göz önünde 
tutulmuştur. Kaleler topçuluğun geliş
mesinden önceki dönemde sarp, güç eri
şilir yerlerde kurulmuş ve bunlara yalnız 
bir taraftan ulaşılabilmesine dikkat edil
miştir. 

Kaleler bir veya iki kat halinde inşa edi
lir, en fazla tehlikeye maruz kısımlarında 
ayrıca duvarların dışına bir de hendek 
oyulur. Duvarlar ateş prensipleri hesap
lanarak aralıkları düzenlenen kulelerle 


