MELIK-GAZI TÜRBESI VE KALESI
TAHSIN OZGOÇ ve MAHMUT AKOK
Kültepe-Kane~~Hafriyat~~Heyeti mesaisine devam etti~i s~ralarda,
imkân ve f~ rsat buldukça, muhitte tetkik gezileri tertip etmekte ve
bilhassa üstünde hiç durulmam~~~iskân yerlerini, Türk amtlanm ve
eski yollarla ilgili vesikalar~~incelemektedir. Kültepe'nin bütün devirler boyunca, ehemmiyetini muhafaza etmi~~büyük bir m~ntakan~n
merkezini te~kil eden bir sahada bulunu~u, bu tetkik gezilerinin k~ymetini artt~rmaktad~ r. Biz bu gezilerin neticelerini, k~saca, Belleten'de
ne~retme~e çal~~aca~~ z. Bu makaleye konu olan tetkik gezisi, üstünde
ancak bir gün çal~~mak f~rsat~n~~ buldu~umuz, Melik-Gazi türbesi
ve Kalesi'ne inhisar ettirilmi~tir. Bu bak~mdan, oradaki çal~~malar~m~z henüz ba~lang~çtad~ r. Heyetimiz, bu muhte~em an~t gruplar~~
üstündeki mesaisine, önümüzdeki senelerde de devam edecektir.
~ lk defa Melik-Gazi türbesini, 1322 senesinde merhum Halil
Edhem ziyaret etmi~~ve tetkiklerinin neticesini 1331 de yay~nlam~~t~ r 1.
Biz, Halil Edhem'in k~saca tasvir etti~i türbenin ve vaktinin darl~~~ndan
ötürü tetkik imkan~n~~ bulamad~~~~kalenin plan~n~, makta~n~, dört
cephe görünü~ünü, tu~la örgülerini ve foto~raflar~n~ n bir k~sm~n~~
ne~rediyoruz. Toplad~~~= kitabelerin, Halil Edhem taraf~ndan görülüp görülmedi~ini, aralar~nda yenilerinin var olup olmad~~~n~, mütehass~slar~n~n tetkikine arzetmek üzere, haz~rlan~yoruz.
Kayseri-P~narba~~~yolunun 84. cü kilometresinde Kuzeye-sarp
bölgeye do~ru sözde bir yol sapar; bu istikamette Alt~parmak, Eskitekke
köyleri geçildikten sonra 2 , Melik-Gazi veya sadece Türbe denilen köye
var~hr. Burada 14 hâne, bir sanat beldesinin sahipleri, Dâni~ mendlilerin ahfad~~olduklar~n~~söyleyen insanlar ya~ar. Türbenin deniz seviyeHalil Edhem, Melik-Gâzi ( Tarihi Osmani Er:tümeni Mecmuas~, No. 32, 1331,
s. 449 v.d. ); Prof. Afet Inan 1946 senesinde talebeleriyle tertipledi~i bir gezide Melik-Ga'zi'ye o~ram~~~ve türbenin ehemn~iyeti üstünde durmu~tur (Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi, V. s. 131 ). Ayr~ca bk. R~dvan Naf~z-Ismail Hakk~, Sivas ~ehri,
S. 24.
Bu, alt~~kilometrelik bir da~~yoludur
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sinden yüksekli~i 1830 m.; bütün Samant~~boyuna, Karatay kervansaray~na, Uzun Yayla'n~n ba~lang~c~~ P~narba~~ 'na hakim sivri bir
kaya kitlesini taçland~ran kaleninki 2150 m. dir. Türbe, kaleye do~ru
birdenbire yükselen kayal~~~n yamac~na, köye hakim bir noktaya,
çaml~~~n kar~~s~na in~a edilmi~tir.
Türbe'nin in~af bünyesi:
Türbe, Kare bir plan üzerine kurulmu~ tur. Alttaki lâhit odas~/
mahzen muta'katt~~~tonozlu ve salip ~eklinde bir plana sahiptir (Plan
No. ~ ). Ustteki sandukalar odas~~ise, tamamen kare planl~d~r. Mezar
odas~n~~ te~kil eden bodrumu, d~~~yap~s~~ itibariyle ta~la örülmü~~kâgir
bir bünyeye sahiptir. Duvarlar~ n iç yüzleri ve tonozlar tamamen
tu~la örgülüdür. Temel duvarlar~n üst k~s~m duvarlar~na mesnet
te~kil edecek dar sahalar~n~n d~~~yüzleri kesme ta~~ile i~lenmi~tir. Üst
k~sm~~ise, tamamen ince ve yass~~ tu~lalarla örülmü~tür (Res. 1-3).
Sandukalar odas~n~n iç k~sm~~da kare ~ eklinde ve düz duvarlar halinde
olmakla beraber, duvarlar~~d~~tan kö~elerde plastre yapacak bir tarzda
haz~rlanm~~t~r. Bu plastrelar cephe yüzlerinin kemerleri için bir nevi
yar~ m/sözde sütun vazifesi görmektedir. Her dört sath~n üst k~s~mlar~ndaki geni~~kemerler kubbe ve trompe a~~rl~~~n~~duvarlardan kurtar~p
kö~e plastre'larma yükleyebilmek için örülmü~ tür. Cephelerin kemer
içleriyle plastre aralar~~ayr~ca ince tu~lalarla, hendesi motif ler meydana
getirmek üzere, fevkalade süslü bir tarzda i~lenmi~tir (Plan ; Res.
5). Bu kaplama tu~lalar için, as~l tu~la örgü üstünde, ayr~ca, bir yer
b~rak~lm~~t~ r. Dört cephede de de~i~ en bu hendesi motifler, türbenin
plan sadeli~i içinde, birbiriyle ahenkli bir bütün te~ kil etmektedir.
Cephe ve kö~e plastre'lar~~ aras~nda kalan ve bir nevi dar-uzun ni~ler
~eklinde görülen sat~ hlar, muayyen bir yükseklikten sonra tu~la stlaktitlerle süslenmi~ tir (Res. 1). Biz bunlar~~ kar~~dan, birer inci kümesi
imi~ ler gibi, seyrettik. Tam kö~elerde, iki plastre aras~ndaki keskin
derinlikler yine kaplama tu~lalarla kö~eli yar~m sütunlar haline getirilmi~tir. Türbenin üst k~sm~ , muahhar tamirler sebebiyle, s~val~~
olarak b~rak~lm~~t~ r (Res. 1, 3). Cephe pencereleri yarinde durmaktad~r. Kap~n~n e~ik k~sm~~ve ön sahanl~~~~ ~ekli aslisini de~i~tirmi~~ise
de, yüksekli~ini aynen muhafaza etmi~tir. Kap~~kemeri de ashm muhafaza etmektedir; yaln~z s~vand~~~~için de~i~tirilmi~~gibi görülmektedir. Lâhit odas~n~n bugünkü kap~n~n e~i~i alt~ndaki kap~s~, sonradan,

MELIK-GAZ~~TÜRBESI VE KALESI

333

ta~la alelusul örülüvermek suretiyle kapat~lm~~t~ r. Bugün lâhitler
odas~na, sandukalar~n yan~ndan aç~lan kapakl~ , dik bir tahta merdivenle inilmektedir. Maalesef', bu delik üst tonozu delmek, tahrip
etmek suretiyle aç~lm~~t~r. Lâhit odas~n~n Do~u ve Bat~~duvarlar~nda
küçük birer hava menfezi vard~r. Bunlar~n a~~zlar~, d~~ar~ dan girilmek
istendi~inden, tahrip edilmi~, ta~lar~~sökülmü~ tür. Türbenin üst k~sm~~
dördü trompe'larda, dördü de duvar ortalar~nda olmak üzere, dört
küçük kemerle ba~lanm~~~ve tek kubbe ile örtülmü~tür. Kubbe dahilen
bal~k s~rt~~ motifi tarz~ nda tertiplenen tek merkezli, kaplama tu~la
dairelerle müzeyyendir (Res. 4). Buradaki tu~la kaplaman~n güzelli~i
Sivas'da Keykiivus türbesinin kubbesinde sa~lanan inceli~i a~m~~t~r 3.
Kubbe haricen ve bugünkü ~ekliyle ta~~örgülü ise de 4, eski ~eklinin
ihya edilmi~~plan~nda ifade etti~imiz veçhle, ~imdilik, sekiz kö~ eli
ve mahrut biçimli sivri bir külâha sahip oldu~unu tahmin ediyoruz
Bununla beraber, ileriki ne~ riyat~m~zda bütün
(Plan ; Res.
ölçüde,
münaka~a etmek karar~nday~z. Külâh~n
imkanlar~, geni~~
da, ayr~ca sekiz kö~ eli bir kasna~a istinat etmekte oldu~unu zanediyoruz.
Üst k~s~ mdaki 7 adet temsili tabuttan 6's~~ bir s~rada, bir tanesi
ayr~, tek ba~~ na, mûtena bir yerde durmaktad~r. Bunun Melik-Geizeye
ait oldu~u söylenir. Bunlar, mahzende tahta sandukalar içinde ayni
tertipde muhafaza edilmekte olan 7 adet mumyaya tekabül etmektedir.
Yaln~z Melik-Gdzeninki (!) bir sedirin üzerinde durmaktad~r. Mahzenin taban~~toprakd~ r. Türbe ve etraf~ ndaki mezarlar 1213 senesinde
yüksek bir ta~~duvarla çevrelenmi~tir (Res. ~~I).
Güney-Kuzey istikametinden 200 farkla in~a edilmi~~olan bu
türbenin tam benzerini Anadolu'da tan~ mayoruz. Anadolu'daki maruf Selçuklu türbelerinin ve hattâ dikdörtgen veya kare plânl~~olanlar~n~n dahi örne~' imizden ayr~ lan hususiyetlerini tesbit etmek kolayd~r.
Bununla beraber, plân~~ayr~~olmas~ na ra~men, Melik-G(1.d türbesinin
bahis mevzuu oldu~u bir yerde A. Gabriel taraf~ ndan Onüçüncü asr~n
ba~lar~ na tarihlenen Niksar'daki K~rkk~zlar türbesini hat~rlamamak mümkün de~ildir 3. Anadolu Selçuk mimarisinde tu~la yap~n~n
Bu tu~la örgü için bk. S. Çetinta~, Sivas Darü~~ifast (1217), ~stanbul, 1053,
B.
(ayni mak. s. 453) yerine
4 Halil Edhem'in 48 sene evvel gördü~ü ah~ap sakaf~n
tir.
örgülü
bir
kubbe
geçmi~
bugün, ta~~
A. Gabriel, Monuments Turc d'Anatolie Il, s. 126-127, Lev 27, 2 ; 28, 2.
3
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yerini ta~a b~rakt~~~~ve mrh, s~rs~z tu~la in~aat~n varl~~~n~, daha mahdut mikyasda, yani, camilerin minarelerinde, baz~~tiirbelerde, ve
kubbelerin iç k~s~ndar~nda, baz~~binalar~n ikinci kadarmda oldu~u
gibi, uzunca müddet korudu~u malümdur. Melik-Gdzt türbesinin
bu ~ekliyle, Anadolu'daki yalmzh~ma mukabil, ~ran'~n Onikinci yüz
y~la ait kare plânl~~türbelerine olan mü~abeheti de gözden kaç~r~lmamal~d~r e. Türk türbelerinin yay~l~~~sahas~~ve mimari üslüplar~~
üstünde duran Prof. A. Gabriel, bu an~tlar~n ilk örneklerini Ortasya'da
aramak icabetti~i hakk~ndaki görü~lerini sa~lam esaslara istinat
ettirmi~tir 7. ~imdi Melik-Gdzrye ait oldu~u söylenen türbe, bu tez
üstünde çal~~acak mütehass~slara baz~~ip uçlar~~verebilecek mahiyettedir.
Elimizde türbenin Melik-Gdzeye (497-529= ~~~~04-1 ~~34) ait oldu~unu tevsika yarayacak bir kitabe mevcut de~ildir 8. Yaln~z Halil

Edhem, an'anat kabilinden olarak orada Melik-Gdzt Dâni~mend'in medfun
oldu~u zannediliyor kayd~m koyduktan sonra, Dulkadir o~lu Ala alDavla'n~n 906 tarihli vakfiyesinde Melik-Gdzt mevkiinin ve ~al~stn~n ismi
müderiftir, demektedir g. Esasen hem Halil Edhem", hem de Mükrimin
H. r~nanf ~~, Dâni~mendlilere ait kitabelerin bulunmad~~~n~, bunun
için bu devre ait abidelerin kati olarak tayin edilemedi~ini, bilhassa,
belirtmi~lerdir. Kitabenin yoklu~una ra~men, biz türbenin tasvirine
çal~~t~~~m~z mimari üslübuna ve hele-Onüçüncü Yüzy~la ait Selçuklu
türbelerine ve onlardan sonraki örneklere bak~nca, gösterdi~i hususiyete dayanarak, Onikinci Yüzy~lda in~a edilmi~~oldu~unu dü~ünüyoruz. Onun yukar~da bahsi geçen rivayet ile vakfiyenin ~~~~~nda,
Malatya'da vefat etmi~~oldu~unu ö~rendi~imiz 12, Melik Gdzrnin
~ahs~na ait olup olmad~~~n~n ispat~n~~mütehass~slarma. b~rak~yoruz.
Athar-E Irat:, Anuals de service archaeologique de L'~ran 1936, s. 125 v.d. Bu noktaya dikkat nazar~m~z~~çeken Yüksek Mimar Ali Saim elgen'e bilhassa te~ekkür
ederiz.
7 Muhterem Profesörün bu görü~lerini, en geni~~ölçüde, 1952 senesinde Ankara'da Türk Mezar An~tlar, mevzuunda verdi~i iki konferansda da dinlemek
firsatm~~bulmu~tuk.
Halil Edhem, ayni mü. s. 454.
Halil Edhem, ayni mak. s. 454 ve 459.
1° Halil Edhem, ayni mü. s. 467.
Dâni~mendliler maddesi (Idân~~Ansildopedisi, s. 476).
" M. H. T:maç, ayni mad. s. 476.
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Melik-Gdzi türbesinin yak~n~ndaki iki türbe 13, muahhar tamir
ve tadiller yüzünden, planlar~n~~ tamamen de~i~tirmi~lerdir. Yaln~z
üç takviye tonozlu bir türbe, Selçuklular~ n türbe mimarisi bak~m~ndan çok orijinal bir yap~~örne~idir. ~çinde Selçuklu stilinde i~lenmi~~
tahta sandukamn iri parçalar~~müzelik birer eserdir. Biz bunlar~n
ve Melik-Gdze köyünün a~a~~-yukar~~6 kilometre Güneybat~s~ndaki
Koga~tz türbesinin tetkikini 1955 senesinde ikmal edebilece~imizi
umuyoruz.
Melik-Gâ.z1 Kalesi (Plan, 2 ; Res. 6-~ o ve ~~2).
Eteklerini bodur çamlar~ n gölgelendirdi~i sarp, çok sivri bir
kalker kitlesi üstüne kurulmu~tur. ~eklini, taban~~te~kil eden anakayamn topo~rafyas~na borçludur. Zay~fca olan Kuzey, Bat~~ve Güney
k~s~mlar~nda, belli bir ~ekilde, varo~lara sahiptir. Yap~~tekni~i itibariyle kal~n bir y~~ma bünye arzeden kalenin en eski parçalar~~kesme
ta~~ile i~lenmi~tir (Res. 8-9). Bunlar~n iç yüzleri, Selçuklu tekni~inde,
bol kum harçl~-kal~ n dolgular halindedir. Geni~~duvar bedenleri
aras~nda yuvarlak maktal~~ a~açlarla yap~lm~~~bat~l s~ralar~~ görülmktedir. Kesme ta~lar, bazalL ve andezit olup, iç k~s~mlar~ nda mermerle~mi~~kalker de kullan~lm~~t~ r. Kalenin içindeki bina temelleri, sat~hdan da bellidir. Irili - ufakl~, kö~elerde ve düz bedende olmak üzere,
ancak, 9 tane yuvarlak, ~~tane dört kö~eli ve 3 tane be~~sat~hl~~kulesi
vard~r (Plan, 2; Res. 7 - 8, ~~o). Kale, baz~~yerlerinde, esasl~~tamirler
görmü~~ve Uzun-Yaylaya-Kuzeye müteveccih cephesindeki büyük
ve yuvarlak burç da sonradan eklenmi~ tir. Bir yerinde kullan~lan
siyah ta~dan (bazalt) bat~l, ba~l~~ ba~~na bir hususiyet arzetmektedir.
Kalenin çok sarp olan Kuzeydo~u, Do~u ve Güneydo~u yönlerine
s~ k ve bol kule in~as~na lüzum görülmemi~tir (Res. q). Bu yönde s~kla~an kö~elerin, girinti ve ç~k~nt~larm anakayaya uydurulmas~ndaki
mehareti belirtmek isteriz. Buna mukabil, arazi bak~ m~ndan müdafaas~~daha güç olan Kuzey ve Bat~~yönlerinde s~k ve daha iri kule
prensibi hakimdir (Res. 6). Elimizdeki Selçuklu kalesinc ayakl~k
eden daha eski bir kalenin mevcudiyeti, az da olsa, baz~~ k~s~mlarda
kabili mü~ ahededir. Bu eski parçalar~ n Bizans men~eli oldu~undan
~ üphe edilmemelidir. Bunlar~n üzerinden yükselen renkli ve kesme
ta~larla in~a edilmi~~olan as~l beden k~sm~~Selçuklulara aittir. Planda
görülen küçük, yuvarlak kuleler sonradan ve uluorta ta~lar kullan~l13

Halil Edhem, ayni mak. s. 455 ve 458.
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mak suretiyle, alelâcele ilave edilivermi~lerdir (Res. ~~o). Bunlar~n
harç tekni~i ve düzensiz ta~lar~ , ikinci safhada, yani as~l Selçuklu kalesinde görülenlerden çok farkl~d~ r. Bu son safha Osmanl~lara ait olmal~d~ r. Çok tahrip edilmi~~olmas~na ra~men, planda 2 ve 4 rakamlar~~
ile gösretilen k~s~ mlarda birer kap~~ mevcut olmal~d~r. Kale gayet
az bir kuvvetle, mesela, yuvarlak kuleler 2-3 ki~i ile kabili müdafaad~r.
Kale kitabesi de yoktur. Sultanhan'a ku~ uçumu 40, Karataya 26
kilometre uzakl~ kta bulunan Melik-Gdzi kalesi, Samant~~vadisini,
hususiyle, Kayseri-Elbistan-Malatya yolunu as~rlar boyunca kontrolu alt~ nda bulundurrnu~~olan bir abidedir. Anadolu'daki Türk
askeri an~ tlar~ n~ n en eski örneklerinden bir tanesi olan bu muhte~em
kale de, maalesef, be~-on sene sonra yok olma~a mahldimdur.

