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HANSGERD HELLENKEMPER, Burgen der Kreuzritterzeit in der Grafschaft Edessa und im Königreich Kleinarmenien (= Edessa Kondu~u ve
Küçük Ermenistan Krall~~~nda Haçl~~seferleri devrine ait kaleler), (Geographica Historica ~ ), Bonn, Rudolf Habelt Verlag 1976, XX-F3o4 sahife,
ayr~ca g~~levha ve plân, ~~harita, fiat~ : 96 DM.
Geçen yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Bat~~Avrupal~~sanat tarihçileri Yak~ndo~u'daki
Haçl~~ve Latin yap~lar~~bilhassa kaleleri ile ilgiler~me~e ba~lam~~lard~. Bu ilginin
bu an~tlar' tan~tan bir tak~m eserlerin do~mas~na yol açt~~~n~~biliyoruz. G. Rey'in
Suriye ve K~br~s (1871), C. Enlart'~n K~br~s ve Kudüs (1899 ve 1925 - 28), Deschamps'~n Suriye ve Filistin'in çe~itli yerlerindeki Latin kaleleri hakk~ndaki ara~t~rmalar~~(1929 - 1930 ve 1934) bunlar~n ba~l~calar~d~r. Ilk Dünya sava~~nda Ingiliz
ajan~~olarak Türklere kar~~~ac~mas~z bir mücadeleye giri~en me~hur T. E. Lawrence
(1888 - 1935)'in de gençli~inde, ~ g~ o y~l~nda Oxford Üniversitesine Yak~n-do~u'da
Haçl~~kaleleri ile ilgili bir tez sundu~una bu vesile ile i~aret edilebilir 1.
Anadolu'nun Güney ve Güney-Do~u bölgesindeki kaleler de Haçl~lar ile ilgileri
dolay~siyle ötedenberi yabanc~~ ara~t~r~c~lar~n dikkatlerini çekmi~tir. Genellikle
Küçük Ermenistan (veya Kilikya Ermenistan'~ ) devrine ait olan bu kalelerden baz~lar~~üzerinde çal~~~larak, bunlar yay~nlanm~~t~r. Nitekim çok y~l önce E. Herzfeld
ile S. Guyer, Korykos ( = Gorgos) kalesi ile önündeki adac~k üstündeki K~zkalesini
incelemis ve ta~ntm~~lar 2, J. Gottwald, Paperon-Barbaron ( = Çand~r kalesi), Til
( = Toprakkale), Y~lankalesi hakk~nda makaleler yay~nlanu~ 3, F. K. Dörr~er ile
R. Naumann, Kâhta, Gerger, Kores ( = Horiskalesi) kalelerini incelemi~ler ve bun-

° T. E. Lawrence, Crusader C~zstles, London 1936, 2 cilt. Ancak bin nüsha
olarak bas~ld~~~nda çok nadir olan bu tezin yaz~l~~~~hususunda ayr~ca bkz. R. Aldington, T. E. Lawrence, The Legend and the Man, frans~zcas~, Lawrence l'imposteur, Paris
1954, s• 44-54.
2 E. Herzfeld ve S. Guyer, Meriamlzk und Ko~ykos Zwei Ruinenstötten des Rauhen
Kilikiens (Monumenta Asiae Minoris Antiqua, 2.) Manchester 1930, s. 161-189.
Ara~t~rmalar ~~906-19o7 y~llar~nda yap~lm~~t~r.
3 J. Gottwald, Die Schlangenburg, "Osmanisclzer Lloyd" gazetesi, V. y~l, say~~91
(18 Nisan 1912); ay. yazar, Die Erdburg an der Amanuspforte, "Osmanischer Lloyd"
gazetesi, VI. y~l say~~58 (5 Mart 1913); ay. yazar, Die Kirche und das Schloss Paperon
im Kilikisch-Armenien, "Byzantinische Zeitschrift" XXXVI (1936) S. 86-~ oo; ay. yazar,
Die Burg Til im südöstlichen Kilikien, "Byzantinisclze Zeitschrift" XL (194o) s. 89-104,
(Toprakkale hakk~nda); ay. yazar, Burgen und Kirchen im mittleren Kilikien," "Byzantinische Zeitschnft" XLI (1941) s. 82-103, lev. I-VI.

766

BIBLIYOGRAFYA

lar~~Kommagene ara~t~rmalar~na dair kitaplar~nda yay~nlam~~lard~r 4. Son y~llarda
Yak~ndo~u kalelerine ilgi artt~~~ndan bu konuda irili ufakl~, güzel resimli kitaplar
bas~lmakta ve buralarda Güney Anadolu'dan da baz~~ örnekler yer almaktad~r.
Bunlarda Güney Anadolu'daki Haçl~~veya Ortaça~da Haçl~larm en güvendikleri
yard~mc~lar~~olan Küçük Ermenistan krall~~~n~n kaleleri hakk~nda da resim ve notlara raslamr. Böyle toplu kitaplar aras~nda, R. Fedden ve J. Thomson'un 5, F. J. R.
Boase'nin ° ve bilhassa W. Müller — Wiener'inkilere burada i~aret edilebilir. Bu
çe~it eserlerden W. Müller — Wiener taraf~ndan haz~rlanan güzel resimlerle süslü
zarif kitap Güney Anadolu'nun baz~~kalelerini de çerçevesi içine almas~~bak~m~ndan
bizim için ilgi çekicidir 7. Son y~llarda bu bölgedeki kaleler ile Ingilizlerin ilgilendikleri görülmektedir. XII. yüzy~l tarihinde önemli bir yer olan Feke yak~n~ndaki
Vahga kalesi J. G. Dunbar ile W. W. Boal 8, Anavarza kalesi M. Gough 5, Ceyhan
dolaylaru~daki Y~lankalesi ise G. R. Youngs taraf~ndan 1° yay~nlanarak Güney
Anadolu'nun Ortaça~~kaleleri arkeolojisine yeni bilgiler kat~lm~~t~r. Fakat bütün
bu yay~nlar, çerçeveleri s~n~rl~~mono~rafyalar olarak kalm~~t~r 11. Halbuki Hellenkemper'in burada tan~taca~~nuz eseri ise, bu konuda ~imdiye kadar haz~rlanan
çal~~malar~n en etrafl~~olan~d~r.
F. K. Dörner ve R. Naumann, Forschungen in Kommagene (Istanbuler Forschungen, ~~o) Berlin 1939.
5 R. Fedden ve J. Thomson, Crusader Castles, London 1957; alnaancas~, Kreuzfahrerburgen im Heiligen Land, Wiesbaden 1959.
T. S. R. Boase, Castles and Churches of the Crusading Kingdo~n, London 1967;
tan~tma yaz~s~~için bkz. A. A. Kampmann, "Bibliotheca Orientalis" XXV, 1-2 (1968)
S. 24-25.
7 W. Müller — Wiener, Burgen der Kreuzritter, München 1966; ingilizcesi, Castles
of the Crusaders, London 1966.
J. G. Dunbar ve W. W. M. Boal, The Castle of Vahga, "Anatolian Studies"
XIV (1964) s . 75-184.
M. Gough, Anazarbus, "Anatolian Studies" II (1952) S. 85-150.
1° G. R. Youngs, Three Cilician Castles, "Anatolian Studies" XV (1965) s. 113134. Bu vesile ile ~una da i~are edelim ki, kürsümüzde yap~lan lisans tezlerinden
biri bu kale hakk~ndad~r, Sabih Erken, Kilikya kaleleri içinde T~lankalesi, 1966.
11 Serventikâr = Savurankalesi hakk~nda da 1938'de çok k~sa bir yaz~~ yay~nlanm~~t~r bkz. P. Deschamps, Le chateau de Servantikar en Cilicie, Le &fili Marris
et la fronWre du Comti d'Edesse, "Syria" XVIII (1937) S. 379-388, içinde bir haritadan
ba~ka resim olmayan bu yaz~~bir topografya ve tarih incelemesidir. Deschan~ps
gibi Hellenkemper de bu kalenin 1337'de Ermenilerin elinden ç~kt~~~n~~yazar. Bu
bölgeden 1432'de geçen Bertrandon de La Broquiere'nin içinde hâlâ Ermenilerin
ya~ad~~~n~~yazd~~~~kalenin buras~~oldu~u san~lmaktad~r, B.cle La Broquiere, Le
voyage d'Outremer (Recueil de Voyages et documents, XII), s. 93 ve not 4 ("...et
passay pres d'ung chastel que l'on nomme... qui est sur ~me montaigne et me fu
dir par ung Ermin qu'il n'y avoit dedans que Ermins ou Armeniens."), ayr~ca bkz.
Semavi Eyice, Bertrandon de La Broquit)re ve seyahatnamesi, "~slâm Tetkikleri Enstitüsü
Dergisi", VI (1975), 95, not 24.
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Bonn Üniversitesinin çok y~l önce yay~nlad~~~~bu konudaki çal~~man~n gelene~inin sürdürüldü~ü görülür 12 . Bonn ve Viyana Üniversiteleri tarihi co~rafya profesörlerinden E. Kirsten'in idaresinde yay~nlanan Geographica Historica dizisinin ilk
cildi olarak bas~lan bu kitap, asl~nda 1971 'de Bonn Üniversitesine sunulan bir doktora tezidir. 1971 ve 1975 y~llar~nda yap~lan yeni ara~t~rmalar da kat~larak tamamlanan ve bas~lan bu kal~n eseri alt ba~l~~~nda Güney-Do~u Anadolu'nun tarihi yerle~me
co~rafyas~na dair ara~t~ rmalar ( = Studien zur Historischen Siedlungsgeographie Südost Kleinasiens) oldu~u da belirtilmektedir. Böylece kitap sadece bir arkeoloji incelemesi
olmaktan çok daha geni~~s~n~rl~~oldu~unu ortaya koymaktad~ r. Son y~llardaki yay~nlar~~ile Güney Anadolu ile yak~ ndan ilgilendi~ini gösteren Prof. Kirsten kendi
çal~~malar~nda da "yerle~me co~rafyas~" üzerinde durmaktad~ r. Bonn Üniversitesindeki seminerde ba~layan çal~~ malar Hellenkemper'in 1968 - 1971 y~llar~nda Urfa,
Siverek ile Alanya aras~ nda kalan sahadaki incelemeler yapmas~na yol açm~~~ve
sonunda bu üçyüz sahifelik eser meydana gelmi~tir.
Kitap alt~~bölümden meydana gelmi~ tir. Bunlardan birincisi olan Giri~'te
(s. 1-29), bölge co~rafyas~~(s. 1-4), tarihi (s. 5- ~~o), yerle~me (s. o- ~~3), tarihi co~rafya
ve topografya (s. 13-26); baz~~ adlar~n te~ hisinde metod (s. 27-29) gibi konular üzerinde durulmu~ tur. Bunlardan yerle~me hakk~ nda olan bölüm biraz yetersiz görünmekte, bölgenin Osmanl~~ça~~nda Türkmenler taraf~ ndan iskân~~üzerinde hemen
hemen hiç durulmamaktad~r 13 . Tarihi co~rafya ve topografya bahsinde ise bu bölgedeki kalelerin adlar~n~~veren bir Ermeni kayna~~~ele al~nm~~t~ r. Mabeyinci Sempad'~n Kroni~inde 1198 y~l~~ olaylar~~anlat~l~ rken verilen bu liste evvelce yay~nlanm~~t~ . Ancak okunu~larda çok hatalar oldu~u için güvenilir olmayan bu önemli
listeyi Hellenkemper, bu defa P. S. Akelian taraf~ndan Venedik'de 1956'da yay~nlanan yeni bask~s~ndan ç~karm~~t~ r. Bu çok önemli listedeki kale adlar~ndan bugün
kar~~l~~~n~~te~ his edebildiklerini de yazm~~t~r. Muhakkak ki bu te~his problemi oldukça zordur. Baz~lar~n~n kar~~l~klar~~ayd~nl~~a ç~kmad~~~~gibi (Gantchi, Scholagan,
gibi) baz~lar~~da bizim görü~ürr~üze göre pek
Gobidar, Asguras, Mamas, Pertig
da
olan
Softa
kalesi olabilece~ine inanmak zordur 13 a.
inand~r~c~~de~ildir. Sig'in k~y~
Çünkü buraya sahip olan Baron'un idaresinde ayn~~zamanda Mavga ve Balabolu da
vard~ r. Bu iki kale ile Softa kalesi aras~ ndaki mesafe çok uzundur. Gurigos'un ise
kar~~l~~~~K~zkalesi olmamal~d~ r. K~ zkalesi ada üstündedir; esas kale Korykos
Gorgos kalesi ise kar~~s~ nda ana topraktad~ r. Sivila, herhalde Sibilia kalesi olmal~d~r.
Friedrich Barbarossa idaresindeki Haçl~~ordusunun Konya'dan Silifke'ye inerken
12 G. Tröscher, Bauten der Kreuzfahrer im Morgenland (Kriegsvortrâge der Rheinischen Friedrich-Wilhelm Universitât, 104) Bonn 1943.
13 Ahmet Refik, Anadolu'da Türk a~iretleri (966 - 1200), Istanbul 1930; Cengiz
Orhonlu, Osmanl~~ ~mparatorlu~unda a~iretlerin iskân te~ebbüsü (1691 - 1696), (Istanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay~nlar~, no. 998) Isatnbul 1963.
ila Softa kalesinin ad~n~~Soflat olarak yazan P.de Tchihatchef, buras~nm
biçimi hakk~nda bilgi de verir: Kale oval bir avluya sahiptir, etraf~n~~yuvarlak
burçlu duvarlar çevirir. Burçlardan be~~tanesi seyyah~n buradan geçti~i s~rada çok
iyi durumdad~r, k~l. P.de Tchihatchef, Lettre sur les antiquitis de l'Asie Mineure, "journal Asiatique", 5. seri, IV (1854) S. 117.
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-dibinde konaklad~~~~ilk müttefik H~ ristiyan kalesi olan bu yerin bugünkü Mavga
ile ayn~~oldu~u iddia edilmi~~ise de 14 bunun do~ru olamayaca'~~~aç~kt~r. Bizim
görü~ ürnüze göre Sivila - Sibilia belki Mut gerisinde da~larda bir yer, belki de
Da~'pazar~~- Kestel'dir 15 . Hellenkemper'in, Silifke bat~s~nda Tahtalin~am gerisinde
yükselen Tokmar kalesini Norper ve Gomardias olarak neye dayanarak te~his
etti~ini ise anlayamad~k 16.
Kitab~n esas~na te~kil eden ~ kinci bölüm (s. 30-254) iki parçadan meydana
gelmi~tir. Bunlar~n birincisi Urfa Kontlu~u 17 ikincisi ise Küçük Ermenistan (veya
Kilikya Ermenistam)'d~r 18 . Urfa Kondu~u s~n~rlar~~içinde Urfa, Tel Ba~ar, Reyanda, Karadinek, Dülük, Rumkale, Cingife, Araban, Keysun, Ad~yaman, Samsat,
Kores, Gerger, Kâhta, Tiginkar kaleleri ile Barsauma manast~r~~incelemni~tir.
Yazar, bu katalogda kalenin tarih içindeki ad~n~, çe~itli dillerdeki biçimleri ile
gösterdikten sonra yerin tarihçesini özetlemekte 19 , bunu kalenin devirlerinin ve
mimarisinin anlat~lmas~~takip etmektedir. Katalo~'un ikinci bölümünde ele al~nan
Küçük Ermenistan kaleleri aras~nda ise ~u eserler incelenmi~t~r: Manc~n~k kale,
Çardak kale, Savuran kale, Haruniye, Hasanbeyli, Amuda, Kurnkale, Babao~lan
kalesi, Bodrum (antik Hierapolis - Castabala yak~n~nda), Toprakkale, Yumurtal~k
14 E. Eickhoff, Friedrich Barbarossa Anadolu'da, Sibilia kalesi ve imparatorun ölümü,
VIL Türk Tarih Kongresi, 25-29 Eylül 197o, Bildiriler, Ankara 1972, I, S. 269-280.
Ayn~~ara~t~r~c~, yeni yay~nlanan "üçüncü Haçl~~seferi hakk~ndaki büyük kitab~nda
bu konuya bir daha dönerek, ayr~~bir bölüm halinde Mavga'n~n Sibilia kalesi ile
ayn~~oldu~unu iddia etmi~tir, bkz. E. Eickhoff, Friedrich Barbarossa im Orient, Kreuzzug und Tod Friedrichs L, (Istanbuler Mitteilungen, Beiheft ~~7), Tübingen 1977,
s. 143-147, lev. 8. Mavga'n~n niçin Sibilia ile ayn~~olmayaca~~~hususu a~a~~da not
rs'deki yaz~rruzda etrafl~ca aç~klanm~~t~r.
15 Semavi Eyice, Friedrich Barbarossa'n~n üçüncü Haçl~~seferi ve Konya sava~~~ile
Sibilia Kalesi, "Selçuklu Ara~t~rmalar~~Enstitüsü Dergisi" V (1978) bas~lmakta.
19 Hellenkemper'in eserinde bahsi geçmeyen, Silifke bat~s~ ndaki Tahta liman~na hakim bir tepe doru~unda olan Tokmar kalesini 1976 y~l~~ yaz~nda inceledik
(bkz. "Belleten" XLI, say~~161 (1977) s. 193). Kürsümüz asistan~~mimar Birol t
Alpay taraf~ndan çizilen plan~~ ile beraber resimleri ve buradaki buluntular~m~z,
Silifke ve çevresi hakk~nda haz~rlad~~~m~z kitapda yer alacakt~r.
17 Urfa ( -= Edessa) Haçl~~kontlu~u tarihine dair son y~ llarda iyi bir doktora
tezi yap~lm~~t~r, bkz. I~~n Demirkent, Urfa Haçl~~Kontlu~u Tarihi (~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay~nlar~, no. 1896) ~stanbul 1974. Hellenkemper bu çal~~may~~kitab~nda kullanma~n~~t~r.
Haçhlar ile Kilikya Ermenileri aras~ndaki ili~kiler çok y~l önce Leipzig
Üniversitesine Van'll bir Ermeni taraf~ndan sunulan bir doktora tezinde incelenmi~tir. bkz. Galust Ter-Grigorian Iskenderian, Die Kreuzfahrer und ihre Beziehungen
zu den armenischen Nachbarfürsten bis zum Untergange der Grafschaft Edessa, Nach Anneniscl~en Quellen, (Diss - Leipzig), Weida i.Th. 19
19 Bu tarihceler yaz~l~rken Türk kaynaklar~~ihmal edilmi~tir. Bilhassa bu bölge
kaleleri ile ilgili içinde pek çok bilgiye raslanan meselâ ~ikârrnin Karamano~ullan
tarihi (Konya 1946) unutulmamal~~idi.
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( = Lajazzo), Gökvelio'~lu kalesi, Y~lankalesi 20, Tumlu, Anavarza, Sis ( = Kozan),
Bucakkalesi, Çemkale, Vahga ( = Feke), Anah~akalesi, Gülek kalesi, Lampron
( = Çaml~yayla), Barbaron (= Cand~ r kalesi), Lamas ( = Limonlu), Korykos 21
ve K~zkalesi 22 , Silifke kalesi.
Hellenkemper kitab~n~n üçüncü bölümünde (s. 255-266) incelenen kalelerin
yer ve görevlerini ara~t~r~ rken önce Urfa kontlu~una ait olanlar üzerinde çok k~sa
olarak durmakta, sonra Küçük Ermenistan krall~~~~kaleleri ele al~narak bunlar~n
tipleri tesbit edilmektedir. Hellenkemper'e göre VII. yüzy~ldan itibaren Bizans~n
Anadolu'da tepelere hâkim kaleler yapma gelene~i sürdürülmü~ tür. Bu kalelerin
bir k~sm~~hükümdar mülküdür (Krongut). Bu tip içinde Sis ( = Kozan), Anavarza,
Y~lankalesi, Vahga, Gülekkalesi vs. say~labilir. Ancak Yumurtal~k, Tarsus ve Toprakkale'de kral taraf~ ndan tayin edilen bir muhaf~z~ n varl~~~~bilinir. Ikinci grupta
ise büyük soylu ailelerin kaleleri (Dynastensitze) toplanm~~t~ r. Camardesium olarak
adland~r~ lan Silifke kalesi Camardias ailesine aittir. Çand~r kalesi Barbaron ailesinindir. Bu grupta ayr~ ca Gorigos, Manc~k kale, Savuran (Serventikâr), Lampron,
Asguras kaleleri de yer almaktad~ r. Küçük derebeyi ailelerinin kaleleri ise üçüncü
grubu te~kil eder. Bunlar aras~ nda Bucakkale, Çemkale, K~unkale, Babao~lan
kalesi ve Bodrum kale say~ labilir. Dolay~s~yle bir Ortaça~~"~ato" su karakterinde
olan ikinci ve üçüncü grup kalelerde feodal bir ya~ama yeri de bulunmaktad~r.
Ermeni kalelerinin hemen hepsi tepelerde in~a edilmi~tir. Yaln~z Gorigos ve Yumurtal~k ( = Lajazzo) k~y~ da olan liman kaleleridir. Halbuki Urfa kondu~u kaleleri
höyükler üstünde kurulmu~ tur (Tell Ba~ar, ~am~at, Araban, Cingife vs. gibi).
Kalelerin yerlerinin seçiminde stratejik dü~ünceler hâkim olmu~~ve bunlar~n
kar~~l~kl~~haberle~ me için biribirlerini görebilmelerine önem verilmi~tir. Anavarza
bunlar~n içinde özel bir duruma sahip olup kaleler ~ebekesinin merkezini te~kil
eder. Hellenkemper kalelerin bu haberle~me sistemini Bizans~ n dumanla haberle~me
sistemine ba~lar. Fakat Toros'lar~ n pek çok uyerinde hâlâ sa~lam bir halde duran
Ilkça~'a ait gözetleme - haberle~me kulelerinin varl~~~~dü~ünülecek olursa, bu sistemi Bizans'dan çok daha gerilere indirmenin yerinde olaca~~~dü~üncesindeyiz.
Silifke dolaylar~ndaki bu çe~it ilkça~~kulelerinin yukar~~k~sunlar~ndaki ek parçalar
veya kapat~lm~~~mazgal veya pencereler, onlar~ n geç devirlerde herhalde Ortaça~~
içlerinde de kullan~ ld~klar~na delil say~labilir.
Hellenkemper'e göre bu kaleler genellikle hudut ve gümrük karakollar~d~r.
Ancak bunlar tehlike ba~~gösterdi~inde çevre halk~na s~~~ nak olmaktad~r. Nitekim
20 Hellenkemper buray~~ Y~lankale ad~~ alt~nda göstermi~tir. Biz Y~ lankalesi
ad~n~n daha do~ru olaca~~n~~san~yoruz. Evliya Çelebi buray~~~ahmârân kalesi olarak
gösterir, k.~ l. Evliya Çelebi, Seyahatnâme, IX, Istanbul 1935, S. 340-341; Evliya Çelebi
Seyahatnâmesi, yay. Zuhuri Dan~~ man, XIII (1971) s. 195.
21 Hellenkemper, s. 244'de Karamanl~lar~ n Gorgos seferinden bahseder, bu
hususda bkz. ~ehabettin Tekinda~, Karaman'lzlarm Gorigos seferi (1367), "Tarih
Dergisi" VI, say~~9 (1954) s. ~~6 ~~- ~~74.
22 Kitapda k~y~ daki Gorgos (= Korykos) kalesi ile adac~k
üstündeki K~zkalesi
tek ba~l~k alt~nda birle~tirilmi~ tir. Herzfeld-Guyer, not 2'deki eser, s. 167'de K~zkalesi'nin esas~n~n belki Bizans yap~s~~olabilece~ini ileri sürerler.
Benden C. XLI, 49
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1266'da Memla Sultan' Baybars kuvvetleri Amuda ( = Hemide, Hamde) kalesini
ku~att~~~nda buraya 2 200 insan s~~~nm~~t~ . Hellenkemper, evvelce N. Iorga'run ileri
ve burasürdü~ü bir fikri benimseyerek, bu kalelerin önce feodal sistemi yaratt~~~n~~
kabul
eder.
~n~~
lar~n hâkimiyetinde esas faktör olduklar
Kitabm dördüncü bölümünde (s. 267-278) kalelerin mimarisinin bir sentezi
yap~lm~~t~r. Yazara göre, kitapta ad~~geçen kalelerin önceki devire ait (Bizans)
mimari düzenlerini ~imdiki halde bilmek imkâns~zd~ r. Hellenkemper, Ermeniler ve
Bat~l~~ ~övalyelerin yapt~klar~~savunma yap~lar~n~n teknik özelliklerini ay~rt etme~e
çal~~nu~t~r. Bu yap~ larda aç~ k olarak yabanc~~tesirler de görülmektedir. Bilhassa
Islâm yap~~hatta süsleme sanat~~izleri gayet belirlidir (s. 273), halbuki Bizans askeri
mimari tekni~i bu bölgede art~k unutulmu~ tur (s. 274). Yazar bu k.alelerde s~n~rl~~
ölçüde de olsa, Bat~~askeri naimarisi tesirlerini bulmaktad~ r. Ancak bu çok önemli
bölüm görü~tirnüze göre sadece bir özet durumundad~r. Asl~ nda bunun çe~itli kom~u
bölgelerin askeri mimarileri ile daha etrafl~~kar~~la~t~rarak bir sentezinin yap~lmas~~
gerekirdi. Yazar, kalelerdeki kilise ve ~apel yap~lar~na da k~sa bir bölüm ay~rm~~t~r
(s. 276-277). Ona göre bu kalelerden yaln~z Anavarza'da, ~~~~~~tarihinde yap~ld~~~~
bilinen kilise ile Barbaron kilisesi önemli yap~lar olmalar~na ra~men yap~~sanat~~
bak~m~ndan dikkate de~er bir özellik göstermezler. Ço~unda ise basit ~apeller vard~ r. Hellenkemper'in basit bir yap~~olarak kabul etti~i Korykos-Gorigos kalesi büyük
kilisesini ise, yerinde inceledi~imizde biz daha büyük ve bölge mimari prensiplerine
uygun bir Bizans kilisesinin sadece orta nefinin bölünmesi ve üstünün kâgir bir
tonozla örtülmesi suretiyle elde edildi~ini gördük. Bu kilisenin duvarlarmda iki
ayr~~tabaka freskonun varl~~~~da bugün bile görülebilir 23.
Kitab~n be~inci bölümü (s. 279-289), kale ve yerle~me hakk~ndad~r. Yazar
burada yak~n~ndaki yerle~me yeri veya yerleri ile kalenin tarih içindeki veya topografya bakunmdan ili~kisini ara~t~r~ n Bu vesile ile bölgedeki eski Bizans kiliselerinin
yerle~me topografyasma yard~mc~~olamayaca~~n~~iddia eder ki (s. 286), Kilikya'n~n
bir bölgesinde 1972'den beri yapt~~~m~z incelemeler bunun daha etrafl~~ara~t~r~lmas~~gerekti~ini göstermi~ tir. Ancak yazar~n bu kiliselerin Ortaça~~içinde ne dereceye
kadar kullaruld~klarm~n bilinmedi~ini yazmas~~hakl~d~ r. Nitekim eski Kanytelideis
(veya Kanytelleis)'de obruk ba~mdaki dört büyük basilika Bizans yap~s~d~r, bun~klar~n ve bu küçük kasaban~n Küçük Ermenistan Krall~~~~devrinde kullandd
larma dair en ufak iz yoktur 24 . Korykos'da yukar~~ ~ehirdeki basilikalar dizisinde
vaktiyle Herzfeld ve Guyer'in "Ermeni kilisesi" olarak i~aretledikleri yap~n~n da,
yapt~~~m~z incelemede bu bölgenin ba~ka Bizans yap~lar~n~n özelliklerine aynen
sahip oldu~unu gördük 25 . Yazar ayr~ ca bu bölümde, bölgedeki manast~rlar hakk~nda
da k~sa bilgi verir.
sur ile yüksek beden aras~nda herhalde
93 Kalenin bat~~taraf~nda k~y~daki d~~~
Bizans devrine ait bir kilisenin daha kayadan oyulmu~~apsisi görülür. Herzfeld Guyer'in kitabmdaki plânda bu kilise i~aretlenrnemi~tir.
~divan (Kany24 Bu hususda bin. Semavi Eyice, Silifke çevresinde incelemeler: Kanl
telkis-Kanytelideis) basilikalar~, "Anadolu Ara~t~ rmalar~~ Dergisi" IV-V (1976-1977) s.
411-442, ayr~ ca XVIII levha.
25 Herzfeld-Guyer, not 2'deki eser, s. 150-154.
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Alt~nc~~ve son bölüm (s. 290-294)'de Hellenkemper, bir hâkimiyetin ifadesi
olarak kaleler üzerinde durur. Bu bölümde kalelerdeki i~aretler, semboller, armalar
ve kitabelerden k~saca bahsedilmi~, fakat metinler verilmemi~tir. Kitab~n sonunda
88 levhada kalelerin foto~raflar~~ve planlar~~yer ald~ktan ba~ka, cildin sonunda bir
cepte dört büyük levha bulunmaktad~r. Kitab~n sonundaki bu temiz bas~lm~~~resimler, adlar~~geçen kalelerin genel görüntüleri, çevre ve bulunduklar~~arazi, duvar
teknikleri ile yap~~özellikleri hakk~nda bilgi verme~e yeterlidir. Bunlar do~rudan
do~ruya "didaktik" foto~raflar olup bunlar~n arasmda, son y~llarda pek moda
olan "artistik" görüntüler yoktur. Kitab~n sonundaki planlar~n ise bir k~sm~~evvelce
yay~nlananlar~n kopyalar~, baz~lar~~ yazar~n ara~t~rmalar~~ s~ras~nda çizdi~i krokilerdin ~üphesiz bunlarda bir kale rölövesinin -bilhassa hepsi de intizams~z biçimlerde olan- meydana getirilebilmesi için gerekli topograf ve mimar i~birli~i olmad~~~na göre, eksiksiz bir rölöve do~rulu~u aramamak laz~m gelir. Bunlar kalenin
mimari düzeni hakk~nda yeteri kadar bilgi edinme~i sa~lamaktad~r. Ancak kitab~n
sonuna eklenen genel haritada kaleler i~aretlenmekle beraber, bu bir fiziki harita
üzerinde yap~lmad~~~ndan, uyu~umunu anlamak çok zor olmaktad~r. Ayn~~ harita
üzerinde belli ba~l~~bugünkü yer adlar~~yaz~lsa ve belli ba~l~~yükseklikler gösterilse,
veya bu harita üzerine tam intibak edecek saydam bir ka~~da bas~lm~~~ikinci bir
harita olsa, adlar~~geçen kalelerin yerlerini bulmak çok kolayla~~rd~.
Hellenkemper'in kitab~n~, Güney Anadolu'nun bir kesimindeki kalelerin tan~t~lmas~na dair olan katalog ile bu eserlerin ortaya koydu~u meselelere dair sentezler
olmak üzere iki büyük bölüme ay~rmak mümkündür. Katalog büyük bir dikkat ve
ayn~~derecede büyük bir emekle haz~rlanm~~~çok iyi bir "repertoire" dur. Burada
kale ile ilgili elde edilebilecek bütün bilgiler, toponi~ni'den duvar yap~~tekniklerine
kadar derlenmi~tir. Fakat eserlerin çe~itli bak~mlardan de~erlendirilmesine dair
olan bölümlerin baz~lar~~görü~ümüze göre fazla özetlemni~tin Metod bak~m~ndan
ise bu bölümlerin sanat tarihçileri aç~s~ndan yad~rganacak bir biçimde olduklar~~
söylenebilir. ~üphesiz yazar~n bu kaleleri incelerken sanat tarihçisi olarak de~il
bir tarihi co~rafyac~~olarak konuyu ele almas~~önemli bir yol gösterici olmu~tur.
Hellenkemper'in kitab~, incelenmesi çok zahmetli bir konuyu, zengin malzeme ile
toplu biçimde etrafl~~ bir ilim ara~t~rmas~~hüviyetinde ortaya sermektedir. Ancak
genç bir ara~t~r~c~= yapabilece~i bu çal~~ma, Güney Anadolu'nun tarihi co~rafyas~, Haçl~~seferleri, Türk-Islam ve çe~itli H~ristiyan kuvvetleri aras~ndaki ili~kiler
üzerinde çal~~anlara büyük ölçüde yard~mc~~olacakt~r. Geç Ortaça~~tarihi ve co~rafyas~~ ile u~ra~anlar~n kaynaklarda adlar~~geçen kaleleri yak~ndan tan~mak ve
onlar~n bugünkü yerlerini bulmak bak~m~ndan Hellenkemper'in bu eserine ba~vurmalan gerekir. Rey ve Deschamps'~n Haçl~~devri kaleleri hakk~ndaki yay~nlar~n~~
bir bak~mdan tamamlayan bu eser, ~üphesiz Yak~n Do~u'nun H~ristiyan çevrelerinin askeri mimarisi ile u~ra~anlara, ilk defa olarak toplu malzeme sa~lamak suretiyle büyük ölçüde yard~mc~~olacakt~r. Nihayet ~unu da i~aret edelim ki, kitapda
adlar~~geçen bütün kaleler Türkiye'nin s~n~rlar~~içindedir. Mahalli monografyalar
yazan tarihçilerimiz Hellenkemper'in eserine bakt~klan takdirde çevrelerindeki
eski kaleleri daha iyi tan~tacaklar ve dolay~siyle de bunlar hakk~nda daha do~ru
bilgiler vereceklerdir.
Prof. Dr. SEMAV~~EY~CE
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