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rl1kler arasında b ulunmakt&dır. 41 Bugün ülkem izin çe, iııi
yıııayaıı V6
. ' li Eski b'
bölgelerinde. özeııikle Konya, Ankara, Hamıd(I.sparta), Ocnız ..... ı~ ır,
M mlcşe Afyon ve Sis(Kozan)'dc Ka)1 boyuna ballı oymaklarnı y~ıjı
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bilinmektedir. Bıı oymak1ır arasında Ertuğrul Gw 'nin atalan olan Karakeçıler
de Anadolu' nun bit çok bölgesinde yqamaktadırlar. ~tudan ""tıy' ~inı
sın.layacak olunak Si~' crek(lJrfa). Suruç, Bingöl" G~an~. Sanuun, Sıvu,
Çorum, Kırşehir, Ankara, ,ıçeL, Antal)'~ . ~ldşehır. B~ec~ Sak.aıya. Buna,
Balıkesir. Kı1tah)'a, Denizlı ve Upk gıbı il ve il.ç~lenm~ ve daha b~
blIllcicrdc Karakeçili Y6n1Idcri'nin Y'şadıklan bılinmc~edir. ~ ,Karakeçili
Y6Nk\.eri Y6rilldc:ri. ylllardan beri her yo.lın sonbahannda sa~ c ge~k,
alaluının

etmclıı;tc

ec ~I E ZAR A."' ITI

YI.$V ÇOROOLU • ömer ÇAKIR

ordu ilinin 114 k:m.gilDeydotuswıda yer aL'U'l, Mesudiye i1çuine bıııı
Kale K6yG'nde, Pror.Or. Melımcr OZSAIT !>a.şkı.ıı.lılı'. Arkeolog Sesrin
OZSAlT, Konya Selçuk ü niversitesi Fen-Edebiyat Fakmtesi Tarih Mıllmil
Atqtırma Görevlisi ozdcmir KOÇAK. ı. ü. Edch i ylı Fakmtcsi Eskiçal Tarihi
Allabilim Dalı Araştırma Görevlisi Omit OZTüRK ve Bakanlık tcmsilçisi Mazc:

burada giınlercc ıenlikkr
yapmaktadlılaı.4t Karakc:çili Yöniklcri'nin, Ertutru1 ?azi 'nin mezan ~ın~
düzeılledikim bu fCliliklcr, gQrıQmQzdc de her geçen guıı daha da artan bır sevgı
türbesi.ni

ı:iyuC1

KALESI, M EZARTAŞLARı \LE

ve

ve heyecanla devam etmektedir.

araştırm.a.ru:1 Yıvuz AÇI KBAŞ 'dan olupn ekip ile yapılan bir)11zey laŞtınnUı

ÇCfÇnuinde bazı çalışmalar yapılnıışnr 1.

sosou er

Temmuz ıyı sonu ile atustos lyıNQ ilk iki blUsı içiDde y(lrı1tlllea
1993 yılı çalışmalan dahı ziyade: Tilrlderden evvelki devirl er Ilı:erinde

K tl41: tlıe lowtder of IM Ott01lUl" Stıılc aslft4111 BI!)' Iwlotıging to. 11'4,1' OIIC' of
,: :Oghıabr.v.ıelıeI"'''ıowen!' Cl1IISC' lo AIIalOıiaJı PeııilUwla al dıefi"'CıJIIqWC'LJ
am!JfflleJ in A#ılaı tqiOll. BiLL dw fO tAe iıf<TeıUilıg MoııgMl att«tJfintly t~1!)'
IfI lgroıed to Kıutxodat. IItI:V to .Ankara dıa1ı S6ğU1 rrgiOII. M4T to &/jıd:.
B)'%rrıtiMfrOII~ I" OLU' (vıide the at", is to nıa/U4Ie COMUlg of Ka)1 ~/e ro
A NJloJimı PerıiJuılJa. "'igraliorı roods, tmd tlıe itıfonruınOll arı the onglllJ of

OaomtUU j" wfint T&ıI'ÜJIı CfOIl idn.

yotuzıll$m~ olmaldı b irlikıe. Sanat Tarihi ve Ortaçıl TL1rIı:: Arlceolojiıi
bpwııına girm ve

llzainde de

bu ylZUUn konusunu tq lril eden bazı TL1rIı:: devri esc:rIeri

dıınılınuştur 1.

Kı::ınumuzu ıqkil

eden bJe ve mlZll

anıtlan Ozetirıde, Eyhll l 99 1

tarihinde Ordu Mllzcsi MildUrIOIü' nce yapılan bızı sondajlar ve temizlik
çalışmalan d~tnda. ilk bilimsel incelemeler 16zdııil enilirniz ckıbim.iı:in daha
6nçdri çallJlllaIannda ve bilhassa son )'O,zey araştırması dönemin de yapılnıışnr.
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Böylece ilk kez aynnnb bir incelemeyetabi tutulan bu eserlerin yine
ilk defa olmak i1ZCTe plan-Iı:ro lci lni çıkan lmaya ç alışılmqtır J .
KALE

Namazglhdan kuzeye dojru 15 m. Kadar p dil dilindc, kal enin
gı1neydofu.suna ddşen bölümde giriş kapısı bulunmalctadır. Girişin hemen

yanı nda -dc ğ u wa fında_ ihıimalen girişin korunmu ı için düşünaı m
m~ bdclediti bir ku le vardır. Kuzey e dotru 12 nı. devım eden ~
ü

Kale yaplSL, aşaiı yukarı 50 hanedcn ibafC't oları Kale KlIyO.'nOn
yaklaşık olarak llan .kuuy-Ntıs lnda, kuzey tanfuıdan ~ ve buJOn stvay
Drre:Ji olarak adlandırılan bir kÜçC.k akarsuıun oluşturduğu v&diye babn bir
yükselti üzerinde yer alan bir kayalık zemine onırnıtmuştur (Resim I).
Genel itibari yle b lcnin
kademeli bir şekilde alça1mak".adtr.
uyularak inp. edilmiştir.

alan, peyden kuze)'c doJru
bu ncdmIc u.:namiyic a:u:i dunımun.a

bölümüii ıçmde oı:b1ann bulundugu ·bazı izierdeıı do layı - anlaşı labilmeıeıedir
(R"lm ....S).

Nanı:ugilun bulundulu klsım ile girişım sonra kalenin doğu ve balı
surlan, sCıeldl OLarak dıpı dotru açılma yoluyla ienlşi i tin artmuına ebep
olma1ır;Ud1l. Yine aruinin durumuna g6re surlar -yukarıda da belirtileiilis 'bi-

)"trlc:ştiti

Yapı

Duvarlannda herhangi. bir yazı veya kitebeye nstlanmayan kalenin,
plan şekline baktı.lımızda (Pla n i ) -topografik nedaıIcrden daLl)1' düzensiz bir
ı~ biçimin söz kon\;$u oldutunu Iônlyoruz. Bu nedenle en/boy 1I1Ç\1leri
61çı1nOn ahndıp noktaya göre deJişik1ik arl'ctmektedir. Güneyden kuze:)'c
ılınan

azami uıunluk 80 m.cıvennda,
ıenişlik ise 68 nı. KAdardır.

batıdan

doguy. tesbit edilen cn bOyük

i

kuzeye dotnı kade:rıeli bir şekilde aJçalmaktadır.

Batı kanadındaki sur kal ıntı ları çok

i

otarak günümüze kadar

sa~~ ~ır durumdadır ve zaman zaman temel seviyesinde de olsa uzanluı

i

be lırgmdı~

(Rtslm S).

Bugünkt1 duzumuyla surların \b1 blllümleri yı.kı.k oldutu için kale
bu.rç~ın,. dendan , ve mugallana, seyirdim yeri ve yukanya çebn
mcrdi,venlenn ne ':C'~ldc oldutunu bilemiyoruz. Aneak <hmanlı döneminde
b lenm en son $.Ikici olaıı 01ıd aro!ullan 'na mensup bir ferdin-' anlattık larına

ta,.

ahşap hatıllar kullanılmışıır. Yapıda Icu.llanıldıtıru gördıltümüz harç -~IIan

iz

u1aşı.b i lm iş olmakla birlikte. dotu surları daha $.Illam bir dunımdadır
neredeyse kesintisiz olarU:: uıanınalctad:r (Resim 6-1). Tam kuzey kesimm:
kalan sur, duvan da yer yer &ŞLILm1J ve dı3lrlı.ım~ olmakla birlikte oldukça

S6zQnd cdecqimiz diger eserler de oldutu pbi. kalenin ana inşa
malzemesi, cıvardaki taş ıx:aklanndaa SaA:~ k:ımııntbhvercngi veya

san/boz renginde kıl
oldugu anlaşılan bir aşdan ibarettir. ÖZellikle kalınl ıtı
(azla olan duvarlarda iç büayeyi teşkil ctmck üzere mctca taş kullanılmı, dı,
yü2:ey ise daha düzgün kesilmiş ıql.vdan meydana getirilmiştir. Bu tip
duvarlarda .ynca dışa doıru açdm.yı 6nlemd: ..-naayla., birbirine Zıt yOn.lerde

gı

~ırsa y~ ~ k-:OO bunlann bir kısmı ayakta imiş. Sllztiedilen bynak
kişi -":'l,e ~Uıdeki bazı ızlerden de anlaşlıdılı gibi- burada bdemc: li olarak

yerlqtiriImış ve çotu kez b~ katlı olarak: inşa edihniş YaJama mekaıı larını:ı
bulundutundan bWetmelı::tedır. Bıı hıı.sı.ısıa ki5yı1n yaşlı ins.anJarı da hemfi1ı::irdir

laboratuar incelemeleri neticesinde- volkanik kökenli bir hammaddeye sahip,
ballayıtl ı.ınsur olarak kireç ve bir miktar silikann kulllrtll dlJ:ı bir kanşun
i çerı:ı::ıekıedir •.

(Halm 9).

Kale'nin en yQksek ve darnoktasını, dilerlerinden daha yukarıda olan
büyük bir kayanın oluşturduttJ pleı fcrm üzerine: kuru lmuş elduğu ıuılaşılan

koşc:sinde temd sevıyesınde g(ln\1mtlze gelebilmiş bir burcun bulundulu
an/.aşılmalı::tadır. Dola~ıyl~ b~ada bulunan ~ıklııın bir dil er priş ve .saj

naınazglh

(veya mescit) meydana getirmektedir, Bugün naml.lglb duvarından
ııiş i ve iki wafında daha derin iki WçQLC dikdörıgen nişin yer
bir duvar parçası günamÜZC' kaJabilmiştir (Resim 2-3).
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Yaptı~z ~~me1crderı lcatenin yl.klaşık kuzeybatısına ruııaya.n

tarda sur duvarından bıraz ıçende yer al ım kalmtılann w muhafız oda!
olmuı gerektiti dUşüno.lebilir (Rn lm 10). Bu kwıwı tam

.

kaql$Ul:na aı~

kuzeydolu kllşes;,in~e de .~ şekilde burç olarak yonım1anabilecek~
çıkuın oı~ birih diğerinde olduğu gibi burada bir kapının olabileceti
kaynak ~şıl.~ tarafın~ dojrulan ınamıştU. Anlatıldığına göre, kı.ızeybau
~I g~Şten vaktiyle ot biçilditi söylenilen ve dereye dotnı .Içalan bir
, p~y. geçılıyor buradan da YUm zamana kadar bir kısmınııı mevcut oldutu
belirtilen byalı kcsilınif tq basamak1arla dere kıyısına iniliyormuş,

,

DlIduotı>Uarıı>daıı Salilı MEItT'. ~ iç;ıı~..ı..z.

m

OIlDl,."NI."S MESl.UYl! ILçESI LItA1.E J::OYC'l\w
TCu ."fE!'o' J::AUSt.
MEZAltTAŞURI VE. eç MU.U. ANm

"

bulunmuştur ki bunlar ·ihtimalen· bir Tarlanen ilerigeleninin meunna ait baş ve
.yak phideleridir 6 (Resim 1....17. Çlzi m 1-2).

olmakla birlikte, kalenin kuıeybatısındaki bir
bir yamaç sOı konuşu olsa da- ~)'. initebi ı~eıi
anlqılmaktadıı. Aynı JCYi batı kanadıııdan yapmak ise yübckliktcn dolayı
mt'bnkıın olamaz. Kalenin dolu tanfındaki yamacm yüksddip az o lmakla
birlikte buruırıın eskiden fÖplui -bostdll wıy ı. ar.ı ları kalenin çapıata oldulu
ifade edilmektedir. Burada bir ilk tunç ~tı yerleşmesi tesbit edilmiştir (Bkz. Naı
Bu husus

fartl$ıhr

gmşteı:l -olduk~ dik

Kitabe-siııde verdili tarJıiyle bu mezarlıp Beylilder dönemine ait bir
TIlrlonen mezarl ıtı old$ hususunda bir kanıtı daha llnCmilz.e ıetiren. tepesi
kemer biçiminde yuvarlanım" Inşta$uun ölçüleri; &şıtıda topn..ta giren kısımda
41 cm. yukarı da kemer biçiminin tabanında 37 cm. geniş lilindedir. Taş ın
aşa~ıya yakın Orta kesiminde 43 cm. olan genişlik kiıabenin bulundu~u yerde 42
cm.dir. Esnin toprak altını giu-ıı 37 cm.lik kısmı sayıl mlZSl y(lkselditi 140
cm.dir.

2 deki 1993 yılı ç.alı~maIa.n).

Kalenin içerisinde ve etrafında lizC'U ikle ÇÖpW.k oldulu

söy lenilerı

ve

)'ilzcyindc vasıfm geç OsınanlI 1ceramik parçalaruııı rast1aıan alanda yapıl acak
teşeldcüllil
ı)nn tılı

bir kazı. çalışınu. s&Wıo. ettilimiz bu eserin
olarak anlaşılmasına yardımcı olaçakru.

dwumunuıı

daha

Kale Ki5yO'nün ku.ıeydotusunda bulunarı ve hall dd i n için kullanı lan,
eski mezarlık alanı yaklaşılı: olam: 4·5 dönümlülc bir .lanı kap lamaktıydı
(Rn im II ). Ancak bu alanın cskidrn çek daha geniş oldulu anlqılrnaktadır. Az
sonra sözilıld ede«p miz mezar &nıt lıın bu mezarlılın aşııı yukan
kuzeydotuswıa düşmektedir.
Mezarlıkta

dönemine veya günümüze ıit meıarta.şlannı
bir yanı bırakacak olursak, özellikle üeennde herhangi bir yazı. veya süsjeme izi
bulunmayan kayalardan yonsulmuş ve bu bölgeleri ilk isbn eden Türkmenlere
ait oldulunu sandıtımlZ ınenrıaşlan dikkaıi çelane~edir. Bu 1aŞ1&rul bir k ısmı
dar cepheleri ile birlilcıe dört yüzlC. olarak de al11UlUJ ve taŞın tepesine dogru
ıll~·desi daralır biçimde tuarlanmlŞlır.Bazıiarmm ise yukanımda kemer
formunu andıran yuvarlak bir biçim oluşıurduklm gön11mektedir. Appdıı
sözünü edccctimU czere iıalktan Qşil ere ait olabileeetini ~twnilz bu
meı:aıuşlan ikonografik açıdan Ona ve Iç Asya 'ya batlanmalctadır. Bu tip
m ezarıaşlanna grubumuzun çalışmalan sırasın da Sahımfı Köyü 'nun
meı:arlılı' nda da rastlanmıştır, Anadolu' nun başka yerlerinde de aynı Jekilddı::i
mezaıu.şlarmın ''aI1ltı bilinmektedir.

geç

Osmanlı

Kale Kllye muarlılındaki mennaşlanrnn ölço.Jm deliş ild ik
arzettnekle birlikte bir fikir verttıC$i açlSındm bunlardan ikis iııiıı ölçülerini
&ptıya alıyoruz.

Yu lS\z ve süslemC$iz meaartaşlann dan biri dar cephelerde 17 cm. (alı)
cm. (üst) ; geniş cephelerde 45 an. (aıtl, H cm. (iist) dir. Tarihi eserin boyu
147 cm. olarak ölçülmıişt(ir. 178 cm. YCksckli ğindeki bir mler mezanaşının ise
darcephelen 20 cm. (alt), 14 an. (QsI) ; geıı4: cepheleri 30 cm. (alt), 23 cm.(ilst)
dir (Rnim 12-13).

,

i

i

i

Sllzünü enilimiz mezartaş ınID t1zc:rindeki Arapça kitabc $u i:ckilde
okunm uŞlur : "n ~Iır·l Hebi·iif rr.ıd Snıe.U (J) i Sine (rin) (va) nbaill \0'1'
SanuJlIima~ (]) i Fi Hicreı- j"ndteviyye (/). Kitabenin tercümesi ise şu şekilde
yap ı1mışıır : "Peyg amberin Hicretinin (/) i Sehzyiizbrla/tı (1) i Senesinin

i

:lıI E l,.ARTAŞ LARI

i
,
,r
!

Hebiiilnwl ayıııda (J) . '" Bôyleee bu kitabeden mezarda yataıı kişinin 1$
RebiillCV\eI846 /4 ya da 5 Atusı:l)S 1442 senesinde vefat etti gi anIaşı 1malr::tadır.

i

Kitabenin bulundulu üst Nilüm iri yivler lıaI iııde (bam eden bir
bordürle Çtvn:lenmelacdir. Bu bordür llsı kısımda kısmen tahrip olmuştur. Vealt
tarafta ise kitabenin i l aşalısında sona ermektedir. KiC&benin altında kalan
sahada geometrik kompozisyona doğru gel işim aşamasını ifade edeli bir miihr-ü
Sü/~·mQn işareti ve bu işaretin teşkil ettiti dairenin llst yansıllin iki tarafınd.
birer roZC'l şekl i bulunmalaadır . Taşın alt kısmına yakın bir yerde ise di~erleriııe
ııazaran daha dekora..'ifbir şekilde ele al ınm " bil rOZC'I söz konusudur.

i

Mezartaşın ın arka yüzii yazıSll olmakla birlikte bu kesimde de
sembolik ve ikonogralik dejeri olan işaret veya motifler bulunmaletadır. Taşın
ÜSt yansma yakın bir bölümünü iki taraftan uçları birbirine bitişea üçgenlerden
oluşan . ncak tepe Icısmmda devam etmeyen bil bordılr sınırlandırır; Bün1n
dekorasyon'a ha.lı::im olAlı iki ögeden biri olan .q:aç ya da şamdan olaıak
niıelendirilebilecdr· zeminin a1ça.hı1muı)"la oluşıurultnUJ (bbanmıı) şdtil, bir
ok ucu teP:iL edeı Oçgen g6vdeden sonra salda ve solda iki kota aynlmaktadır.
Bıı iki kolun :uuında ise, ucu negatif olarak ele aıinm", ok biçimindelO bir
işarC'le dllnQşen bC)1!k ve belirgin bir çarlı::ı.fdek motiti yer almaktadır. A~~

~$

Kale Kö)lI. mezarlılında belge değeri
bakımından da önemli olan kiıabeli ve sembolik

ymında
tezyinal lı

Sanat Tarihi
iki

mezanaşı

ss
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~lEZ..UlA$LUl

~elclinin

gövdesinin ili

yanında kuı.ma

ile

yapılmış

aimetrik rezetler
bulunmakta, aynı rceene ldLçUIı:: bir 6meji de l1çgm gövdenin dzerinde Y~
al.mUtadır_ M~ dM cephe lerini. dolanan bval silme ise ikonog:atik
açı.daıı ilgi çd cicidiL
ordu M U:zeR"rıde buluıwı ayak taşının yalnızça kemer formuna yakın
Bu taŞın &ı )ÜZeyi oldı.:.kça tahrib olmuştur. A)'n ca burada
dökOlıııilş yazıdan sadece bul batfler seçilebilraekredir, Mevcut ~n
)'fikselcliji 31 eeı, cephe gmi,lili 57 cm.dir, Taşın blmlıtı yani dar cephelerinin
Eeni,liıti LO ilc 12 cm. amıo daı dctiş mclacd ir.Oaı ~de ~ yakın
kısmı me vcuttur.

b61i1mde kUçÜk ilginç matitler vardır. Negatif olank ek aliM'.!, bu şekillerin
ilki, bir (içgmi" Qzcrine oturan daire ve bu dairenin alı tarafından sap ve sola
dotnı t:zan&n iki yay teklinden çizgi ilc olUŞ1UrUlm~ ,ematik bir insan tasvirini

Bu tasvirin hemen a'nn da da S kollu bir rozct bulunmaktadu". Bu
belki de usta işareti olarak kazıemıştır,

andırmaktadır.

şeküler

Ayak tqı parçasının arka yüzünde üstte negatif olaralc ele almm rş bir
ok ucu işaretinin içinde bir dini ibereye işaret eden bir yuı v ardır. Bu işaretin iki
yanında içi ı"ımnı ilc dilimlenmi, birer tane rom bul unmakta dır. Bu böıaman
altında taşın orta kısmında bir MQhr..(l Süleyman işaretinin mevcut Icısmı yer
almaktadır. Bu işaretin sol tarafında ise iri bir silme parças ı göze çarp maktadır.
.\IEU R A.'iITLARI
I.MEZAR ANITI ( 0 5T YAPI K.AU~-rı sı ~ EVCUT OLAN

KOMBET)
edeeeJ:imiz bu mezar anın fist yapısından (zi y&l'ttgi h
bölı1mWıden) bazı kalıntılan ihtiva etmesi bakımından kolaylıkla kCmbet olarak
nitelendirebilccqimiz ve Mc:sudiye bölgesi için &ıemli bir mezar anıtıdır
(Rn lm 18-21, Pbn 1).
Sözüı:ld

Kümbetiıı
şemasıyla

flst

ve alt kan esas itibariyle kareye çok

yakın

bir plan

ele alınmı.ştır.

Zi)-aretgth kısmında duvar 1caIınlıJ:ı ortalama 80 cm. olarak tesbit
Bu kısmın iç ölçOlm ise 3.30 ın. X 3 ve 3.10 m.dir.

edilmiştir.

MumyalLk (cenazdik)

kısmının

6lçUleri ise 2.92 X 2.90 ve 3.00

ın.

Olarak alınmıştır.

Ko.mbc1te kull anı lan malıeme, diier mezar anıdannda soz konusu
oldugu gibi yöreye özgll inşaat malzemesi olan kırmızıJkah\fermgi!sanmsl
tonlara sahip bir taştır. Kil laŞI d eni lm bu taştan örülmilş gÖ\fdcde bat layı cı
olarak harç k ullanılmıştır.
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Istanbul'daki bir laboratuarda yaptırdıiımlZ harç tahlilindeı W1elerin
çotunIukla buik volkanik kökenli oldugu ve heriıangi bir aynşma ve
bozUIrnaya rastlanmadıtı belirtilmektedir . ~ımda iıarcın % 25 ini te$kil
edCD kireç batla)"ıc1 o laru kuUanılm~. A)TlCa yine bağlayıcı olarak bir miktar
(~ 11)·15 oranında) ıniLJO taneli alibtın \'arlıtı da tesbit edilmiştir.
Harçu.n a1ı:wı 8.39 gr.lık bir limek dek analizine tabi tutuhnUJtur.
SonuÇlar şu şeki ldedir :
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T""w.
Qörülddj:i! gibi tanderin % 48 'i i mm.den büyüktür. i mm. den dalı.
küçllk olanlar ise 0.250 mm.de yoj:unlaşmaktadır.
Vapı nın

üç yanı du varl ı bir dchliale inildiAi
merdiven b uam atı ile mumyahAın "iriş ine
Uıaşılmaktadır. Giriş üzerinde yer alan ve 7 taştan oluşan YU\farlak kemerde
lnıIlanı lan inp malzemesi kı1feki taşını andıran sOngerimsi dokusu ile diğer yapı
anlaş ı lmak ıadır.

mumyaı ıg ına

3

Ta.ş

malzeınelerinden a)nlınakıadır.

Döngen şeklindeki mezar odurnda koşderin dolgu malı:emesi ile
aynca ele alındığı ve bu köşe dolgulanııın Qzerinde ise mumyalık çansmın
bulamduAu anlaşılmaktad ır.
1991 Vilinda burada Ordu Müzesi MiidürlUJ:ı1. tarafından yapılan
kanltemizliic çalışmalıın sırasında , sayılan onbeşi bu.1an insan kalınıılan ik
WJılaşı.lmış ; zeminin 3-4 cm, kalınlıtında bir harç tabakası ile laıplandıtı
16riUmÜflÜr 9 . A)n ca burada bulunan ( çam ) tahta parçalm iskeletlerin bir
~ döşeme üzerinde ' 'e)'& ~ ıandukalarda bulundugwıa iş.aret etmektedir.

Merk ezi hsmında tabandan yüksektij:i ı .i O m Olan çatı bır tceca bindimıe tekniğiyle iıışa edilmiş ve

1rubbe olarak ele alınml$nr. Tnnoz·kubbe

r

88

harç ile takviye edilmiştir. A)nca bunıdlı muhtemelen IŞıj:ln ıirmesi için
ıasarlan:ııış

olan bir

aydınlatma

de liji

vardıı.

Eserde inf.ı malzemesiolarak kullamlanyöresel nitelikli tql&nn bazen
küp v'eya prizma Fklinde kesilmedili ve yessı tuAI.yı. andııv şekilde 1ןIcak banl

vazifesi 1i5ı1lr tarzda. duvarlan
çekmelaedir.
KOmbetin

yukarıda

saVarnlaştınnak

yer alan

için

kullanı ldı!! dikkaıi

ziyL~gih kumının kahnt15ındıı

ah

kattakiyle &)111 malzeme ıcullanılmıştırAncak burada farlclı olarak ~krin
pahlanarak yumuşatılmış oldugu anlaşı lmalaadır. Köyün yqhlaruıdan edWIerı
bilgi lere 16rt' bu mekinda bir ınfr.rap niş inin bulundı.i.gu 6Çenilmiş ancak bw:ıu
kanıtl.yacak herhangi bir işarete raslWma:nışt1I.
Küınbctin çanıımn ne tdcilde oldugu lıakkında bir fikir verebilecek.
hiç bir kalmn d e geçirilmiş delildi!. Ancak A::adolu'dakj benzeri türden bü"ç oıC
Tilrk men! arntında söz konusu olduj u gibi ıesrnn bir kubbe \-eya hıbbc:ni:ı.
liıerine konik killa!ı1a lcapaıılır~ o lduılunu t&SI.WW"

edeb iliriz.

1I•.\1EZAR A."IiITl (A K IT VEYA Kt!RCA.' '!)

est

yapı.s ı olduluna dair bertwıg:: bir iz bulr.:nmaylln, II. Menr Anın
da yine bölgedeki lq ocaklarındarı elde edildili lillaşılan iki cins tqtan inp
edilmiştir (Rnim U -U, Plııı J ). Taşlarm büyQk ebatlı ol.m: kullanll.an1an
beyaz..'ıan renkte , yusı tutl. gibi ince şeritler halinde U) gı.ı.lanmlJ olanıan ise
Itırmm renkte (kü taşı) dir.
Tamanıı.)'la loprU altında kalan
5. 10 m. X H5 m. Ve 5.75 m.d ir.
~(ezar odasına

bir
ile

~zar odasının

ölÇÜleri 5.05 m. ve

yine üç )"L'1l taş du..arlarlı sı:urlandınlmış merdivenj!
Bu giriş böhlmünÜll yUıaruan bQyUk bit taş l("o ha
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Yap ının

üzerini kapatan bqik toncz, kareye yakın bir dikdörtgen olan
Tonezun merkeıinde
aydınlarımıyı satlarnal: üaere açılmış olan bir ışık delil i bulunmaktadil.

mezar

odasının tabanından baş lay arak yüksel meleıedir.

Mezar adasının tabanı teşkil etmesi gereken kısmından aşalı yukarı
1.40 m. Veya 1.50 m, Yükseld ikte (doju ve batı taraf1mnda) duvar yüzeyine
açılmış si metrik de likler bulunmaktadil. Atız çaplan 30140 cm. arasında delişen
bu de likler 20130 cm. bdar içeri girmekte olup üst..ıt ve yan çc:perleri ıcsvi)'-e
edilmi~ minik hücreler biçimindedirler. Evvela Urşılıklı elan bu deliklerin
kirişler için ola bileeeji diişUnıildUyse de sonnı özel bir amaçl. yapılmı, ıibi
ılırürıdWı:leri için bu düşünceden vazıcçitmiştir.

LLL. ' IEZAR A.' ITI (AKlT VEYA KVRGA.' ! )
Yanyanı bulunan sözünü enilimiz ilk iki mezar yapısının ha.cy
bclunan çökınUş dun:mdalci III. ~feur An:.n'nın içine pnlemedifi için
l7ir ince lemede buluııUıama:n:şıır (Rn lm ı 5). Bunda a..'\CIk aynnnh ' e dikklı:li
bir kazı. ppıldıp U-'LWL dunım aydmlanacak olmakla birlikte bu eserin de
II.Mezar Anın ' nda oldutu ıibi tamamtn tapralın . ltı na y &p ı l dıjı
anJa.şı1malcıadır_ Esere dıştan bakı1d:tında )irıe II.Mezar Anın'nda oldugu gib i
hafifbir tıımsck f<klinde J{ıriinmekteydi .
tarafuıda

Genel olarak diA:erlerine benzer bir ıirişc ıahip olan mezar anınnın
Ancak bu eserin de 1l.Mezar An m'na benzer
bir plandı oldutu tahmin ed ilebilir. Ayna. eserin 6ıcrinde birıdimıc tekniğiyle
uygulanan taş lardan meydana gelmq yusı bir kubbe olduA:u 1nIaşı.lmak.tadır.
plan

şeması. anlaşılamamak.tad ır.

ESE RLE Rİ.' DECER LE.' DIRJL'IESI

ordu ve ÇC'VfCSinin

I J ,yüzyılın

ikinci

ç,p,,; Tl1rkmenleri

yarısından

inb en ilk olarak
iskina !ab i ıuıuldu,u

debliz&:ıı ıirilmektedir.

Sinop

kapaıı ldı!ı lil laşılmaktadır.

kabul edilmektedir. Biltiin ona ve Dogu Karadtniz 'in TO:rklqıncsi balomıno:hn
önemli ro l oynayan bu Türkmen boyundan başka -belki daha sonra lan· ordu
y6resi tahrir ddl:erlcrinden ıııl~ıldılına törc A",ar, Bay,,,dır, A layıiliIIli "b.
bızı Türkmen boylannın da bu cıvarda yerlqriti bilinmektedirlO.

lerıto

G iriş kapısının q i!i belli olmadılı gibi, Ienıosu da yerinde yoktur. Bu
belki de boylu boyunca uzanan bir atıç ile bunun üzerindeki taş lıırdan

oluş malıctaydı.

I. Mezar a.."I.I.tuıa rınaran oldukça geniş bir iç alana sah ip bu mezar
ödasm ın da duvarlann tabana yakın olan bölümlerinde yer alan ve dön bir yanda
deven eden halil bofluklaruıdan bir ahşap tabana sahip oldutu anlaşılmaktadır.
Iskeletler sözünü eııilim iz ilk eserde oldugu gibi belki dotrudan dotruyı ahşa p
döşeme nin üz eri nde be lki de kendilerine ait ataç lahit/sandukı larda yer
a tıyorlardı.
9

ORDL'1'o"\.'S MESl.'DIYE lLÇESI lltAU ıtOYO'~l)E BIR ıtıu.\.[ES KAU5I ,
fo{EZ.UTA$UJU VE eç MEZAJ. A.'lm

H an

cıvarına yerleşen

özellikle bu eserlerin sahibi olab ile«k en önde ge len beylik olan
da Çepniler'dm olması büyük ihtima l dahilindedir U.

t-",;rog"lIan ' nın
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Hacı Emiroğulları

Beylili (M.1344 · 146 1) 'Ilin çaldaşı olan T4Uddilı
Olıı/lım (M.I 348 .1 428). K"i, B'''lIlIııdliilı AJım~d Eı,drli;' (M.13SI· 1398l,
KilIMd OğIıDı",., TQŞlllrt'ğlı//ıII'r gibi beyliklenn de bu eserler üzerinde söz phibi
oıabileeeti dilşüno.ıanc de, bunların hm.ılduldan COP'L'1bölge itibariyl e hük1lm.
ıahal an dışında kalan bu yapılan yaptırmış olma.lan ihtimali azdır.

Ancak bu bcylilderin yOneticileri arasında. sadece Kadı Burhaneddin
Ahmed ' in zaman zaman bizi ilgilendiren topraklara -y apı ~a edi lebilecek
kadarbit st1u için- pdili anlaşıımar.adıı. Nitekim bu emirin ken di topraklarına
ıınır teşkil eden bölgelerde kale!Cf ~i C'ttirdilini bilditirniz gibi, Canik
bölgcsinde de bir kale yapnrdıtma dair bilgimiz vardır. Bununla birlikte bizim
ele aldıtımız kal e yapısı ile SÖZQ geçen bu kalelerin berhar.gi bir ilgisi o lıop
olmadılun bilmi)"Ot\I.ZI1.
Konumuzu teşkil eden «erlerin ftacı Emlıtı~ 'ndan 1Klt'.rtı inp
edilebileceli ihtimali kuvvrt1i olan bir ikinci siyasi te~kküI. ise S ıvas ve
!l.1a11t).. Clvvmda bükthn sürm D.fIqlfl~"d/iJ~' (M. I 07 1 - 11 74-Slv ıu kolu)
' dir. Çünki1 Dan ııınnı d1i ler öze llikle 1081 dee sonra CMa bö lgesine perek
yavaş yı\"q Karadeniz'in Ahiline doiN yayılmaya başla:nışlardIU. Bu aadı.

1086 dın ıorını
Emııaol"Uan Jl"bi

""".11"1'' S~lftılıl"/arı ( 1173), P~nr/fll~.i"lIarı ve
siyasi tqekkül.1er de(pek uzun müddet kalmamaklı birliktc)

bu topraklara,u;p çıktıları •.
kuı

Böylece bu

anlaşıl acalı

izah.atdan

üzere, Mcsudiyc ve

ÇC"VTffirıdeki topraklar en uzun SQre lfacı Em:rotuJlan Beyiiti hakimiyetindeı
kalmıştır ve koaumuzu tqlcil edc::ı eserlerin de bü)ı1k ibtimaIle bu dc\.Tede
yapılm ı , olabileeeli anI~ll maktadJU. Erı azından dahı ıorını .ı~ııdı
II
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da göz önllne alınarak • Kalcuin Selçuklu ya da O anışm cndli döneminde inşa
edildiktensonra uzun yı llar Hacı Emiroiullan Beyiili tarafından kullanlldıAı da
ileri süıillcbilir.
Arıadolu ve bizi ilgilcndiren Canik bölgesindeki siylSi
bahseden en erten tarihli yazılı eserler aruında en ı:lncmli
kaynak 1394 tarihinde Kadı Burbancddin Ahmed'iD hiımı:tin e ıimı iJ 0111l Aziz
b. Ardı.1ir-j Asıaribidi'nin Farsça olank kaleme: a1dıp Br"",,-" Rr""" adlı
eseridir ı •.

Orta

teşekküllerden

Bu bı:Ilge hakkındaki başka ötıcmli kayıUar i5C O'MfUlh TIIMir
OmttiD özellilde B ,Ycdiyıldız ' m Qı:erinde
çalıştılı BaşbUanlık Aı1iviDdc: bulunan 13, 37, 169,255.387 numaralı ıahrir
defterlerinde: inceleme konumun dahil kale ilc Kalcköy'e yakm komşu köyler
ve buralarda ism olunan ZÜInreletdcn bahsedildikten sonra , 387 numaralı
tahrir def!:crir.dc sözQ edilee XIli 'Iı-i ," ihu isimli yerlcşme yerinin Kalc'den
bahscdcrlten sözt1nü c:tigimiı Sıl'" /hrnJ (ya dı Bck:iJ Maha! lcsİ 1) ve
."irııkur Mahalleleri dahil olmak üzere bugünld1 Kale Kı:lyQ olması gerelaili
söylenmekt edir. Aynca 1520 yılında kal enirı dizdm, imamı. kethikWı,lopçusu
\ b. et'Bduun bulunduğu ve bir kısım köy ve mcznnın gelirinin bu Ja le ıaIcinI eri
içiD a)'TI ldı tı da yir,e a)U1 tahrir defterindc belirtilmektedirı '.
Dtft~rltri'ndc. ),Cf almakladır.

1455 Tarihli talırir defterinde de Kale'nin yatuııoda S"r"y IhrnJ
isimli ak.arsu)'WI kc:ıaruıdı oldutu ifade edilen Sıvil)' StJiW denilcrı bir yer iLc
Kalenin bul~tu mahal le o!aı:ı SIVIf)'lkonsi' nin ismi Seçmektediril.
Ancak bütün bu belgeler Icalenin iwııi TIlrk
yaptınl dıp sonı.suna bir açıklık getirememektedir.

ıop l ulugu tlrJ,fıııdın

Kalc KöyU'nlln mczarlıj:ına gelince, burasının a Vlrdaki S"lı IlM
."~:ıı" ıt' 'nda ve benzeri mezarlıklarda oldugu gibi Türtmeııler tarafından
kullanlldıtı kesin olarak anlaşılabilmektedir.
Bu me:ıarlıkta bulunan, sanaı deAeri de yQksck olan ve yukarıda
, kitabcsinde verilen yıl itibariyle Hacı Emirotuılan dönemine

tanımıunu
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TMA-Iıollt byrod/. . I. /lJJ T_1i T.....-ir IHtım,

ONLI , - -
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-.1iI-ı<ı.dir.

K..ı. ~'ıı. k....,. .. ı." UYMriIı ~ .s. ilb

YA$AR. ÇORt.ıtW . 0000k ÇAKIR

92

OR0C"1'i\1X MESUDrYELLCE-SL I KALE ıc:OYC'l-; DE BIR TtlRUlEX ULUL
MEZARrASlARlVE
MEZ.U A."'1TI

ce

tarihlenerı mezartaŞI ; biçimi. işl eniş tam ve süsleme üslubu açıs ından Sıvas,
Kayseri TQrlı:mcn meıartaşlan grub u içerisine ginnelctedir (Çi:l'" )-1) •
l ncelediğimiz baş ve ayak tq!annda bulunan miihr· Q. Süleym an, ılaç yı da
, amdan , çarkıfe:lelr. veyı ok i~ gibi tıaylt. Dünya, Ölılm. yeniden d iri l iş.

. iyasi hakimiyct konulanna işaret ecee scmboller bahscttijimiz son gıııplaki
maanaş lannda da yer alır ı •. Ancak birim eserlerimiz ve içerisi nde yCT .!dılı
gnıpla.ki mezar tqb.n ikonografik olarak bUyiik bir merk ez olan Ahlıı TM
Mezarlılı' ndaki maanaşlarma da dayanmaktadırlO
(Rn iM 16-17).

Bahsettijimiz me.zanaş lan ve An.dolu'daki bütün Tiirkmen
bulunduklan bölgelere g6re yerel batııeleneklerden etkilenmiş de
olu. biçim, ikenoçafi ve sembolizm blkımlmndan C$U olarak Türkiye Tl\rk
S mao'nın iIL1a kaynaklırı olıuı Onil. ye' ir AJ}'G 'ya bajlanmalttadlı. Biçim
.çasından
b.lı:ıldıtında
taşların
yukansı n ı n
kemer
formunda
YU\'arlaklq;tınlması., dar cep helerin ele .lınııı. taşm yQzr ylerinde. çogu ka
sembolik anımıı olan motif ve iş.aretlerin yer . 1111 balısrttitimiz bö lge ile
maaıuşlan

rahat1ıkı. ilişki

kurlb ile«tim-iz azellilı::lentir.

en tipik llmek olm. Chlr.,,. ..-.disinde buluıwı ve
lllCmii Ilzerine dikilmi, ol. n ( M:732)
kaplumbaja biçimindeki bir b ide imriııe onınulmuş kitabe ıqına bUtıtmnzdı.
rjderlc:rıkD oluş:nuş bir kemer formunu g6n1yonız (Rnillt 11) . Üsıelik s&thi bir
bmzerlik de olsa tllŞı:ı du cepbelerinin ilS1 tar.M i löri1nüşleri Kale
K6yii' ndrki kiabeli mczart&şliii !wırlumaktadu". Kiubede bizim 6n'ıı:timizde
oldugu gibi lllümiin ne zamaı:ı vukı.obWdutundm da bahsedilmektedir. Aynca
bizim ıqımızdaki ok ueuna k&ılılık olank buralb Glıknırk h.medm damgası
JıilimiYC' sembolü daj keçisi işareti ; ç.mrelek. mühr·ü Süleyman , rozetler,
.taç y. dı. ~ motifle:iı:ıe karşılık 01llU da ; dünyı, 61dm, ı:vmıin y~lS l
(ve)'. dilnya ekseni) devletin uzuıı 6mürıo.ıüfilne Itıfta bulurıaıı ejderha
bbattmalm , 'C bplumbaj . heykeli (bide) sllz konusudur.
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IıIlSUSta

kahramanı

Kiilrigiıı ' in

Kültigin Ibidesine benzer taşlar ve bizim me:zartqımıZl benzeyen
birçok mezMUŞI dahi, ()ro.....e Iç- Aiy.'daki elki ve yeni TlUk
memleket lerinde yaygın olarak g6ri1lınclaedir2 1 .
Bu anda Kale K6yO. Tlhkmen Meurlıp üe cı .....daki sllwııı
Mezaı:lı p 'nda (Rni", 19) ve aynea Anadolu 'dı. bir çok yerde bulwıan biç
şekillend irilmemiş "eya kabaca biç j,-n1endirilm~ olan (Meııhir 'e benzer) dikit
şeklindeki mezaıuşlaruıın benzerlerine de OrhWl ve Yenisey bölgelerinden
Kazakisa n ...e çevresine b dar olan böıgelerde: ham bülün bo zkırlardı.
b~k.

rastlanırakadır U

(R~j"f1 1().1 1 ,

ÇidM $-6).

YASAR ÇORUHW. O~lER ÇAKIJl
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ORou"~t;~;

Sözünü ettijimiz Türkmen meaerhğmda yer alan üç mezar anıtının
Türkmen beylikleri ıar-afından yaptırıldığını yukanda a ç ıklamıştık. Özellikle.
yine- Ahlaı yöresi ile olan iliş kil er bu besusa işaret etmektedir, Üst yapıs ı
kısmen de olsa mevcut olan /uU e:ar Andı 'nın (Tür:Ir: Sanatı'nın önemli bir

kı1mbel

MESliDrvE IL.ÇES1/KALJ1. KOWSDE BIRTC1lKME N KAlESI,
~AŞI.AJU
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VE eç MEZAR ...:.. m

Zaten b ilindi~ gibi ı slamiyetten sonraki Türk mimarisinde görülen
ve türbe mimarisinin en önemli kaynaklan arasında yurt tipi çadırlar ve

kurgarılar bulwımııktadırH .

r LA~ LISTESI

mimari tipi olarak Asya ve Anadolu Türk: Mimarisi' nde çok yaygın olarak
göril.len) bir ldlmbet olduğu kesinlikle anlaş tldıtı için öze llikle diğer iki mezar

i.

O rdu IJi,Mesud iye İ l çesi Kale Köyü Planı (Sadi Kı!U1Ç-Yaşar Çonıh lu).

anılı

2.

Ordu hi, Mesudiye Ilçesi Kale Köyü M ezarlı lı kümbet mumyalık plan ı
(Yaşar Çoruhlu).

3.

OrdUJMesud iye Ka le Köyü Mezarlığı ll.M ezar A mtı 'n ın planı (Yaşar
Çcruhlu).

üzerinde durmamız daha dcğru olacaktır.
Araştırmaları m ız

şekilde

warlanmış

neticesinde

çatıs ı ha fıf

bir tümsek

teşkil

edecek

altına inşa edilmiş

ii. Ye 1/1, .lft Zllf
A nlıJan 'nın Ahla ı'ta bulun an ve akıı olarak adlandırılan m ezar odaları ile aym
türden oldutuıJa karar vermiş bulunmaktayız.. Abiı! bölgesinde yıllardan beri
ç alışmakta o Lan H. Karamağara!ı' nın, Twfaıı cıvarmdaki M.s. Vii. Yfizyıla
ıarihlenen kare veya dikdörtgen plarıh tilnı(lllls tarzındaki mezar arutl arıyla i lişki
kurduğu ve yukanda Akı! olarak adlandınldığmdan bahsettiğ imiz meıar
anıtlan bizim eser lerimizl e benzerlik gös:ermel1edir. Nitekim Akıı lann baze n
kıs men bazen tamamen toprak altında yer alması ve ze mine gömü yapılmaması
öne mli özellikler dir. Kale Köyü 'ndeki babis konusu mezar anıtlannın üçünda da
toprağa gömü yapılmadığı anlaşılmaktadır, H. Karamağaralı, konuya de tindiği
yazısında A hlat Akınarı'nda bulunan bazı kalıntılardan yo la ç ıkarak cesetle rin
mumyalanmış olabileceğini söylerll. Do l ayısıyl a Islam gclen~i içinde yeri
o lmamakla beraber Kale Köyü'ndeki m ezar anıtlarında da cesetlerin
mumyalanmış olab ilece ği konusu üzerinde durulabilir.

ve tamamen toprak

Yukarıda belirttiğimiz şe kil deki inşa

tam ve mumyalama ge leneği
özelllkle İ sl amiyetten önce ki TI1rIc devirlerinde Ona ve Iç Asya 'da
görülebilmektedir. H erşeyden ön ce bu bölgelerin mezar anıtlan olan 1ıılfgçmlar
toprak altuıda inşa edilmiş ve üzeri toprak ve taşla kapatılmış olduğu için dıştan
hafi f bir tepe görünümü veren rümülüse benzer mezarlardır. Bölgede yaygın
olan malze me neden iyl e aga ç tomruklarla i nşa edilen mezar odalannda çoğu
ke z mumyal anmış cesetler ağaç Iahirler içerisinde ve ahşap bir taban üzerinde
ye r almaktaydı . Bu konuda en güzel örneği teşk il eden mezarlar çotu!lun
Türkleri' ne ait olan "e Rudenk o'nun arkeolojiJc kazılar netic Qi nde ortaya

Ç IZ L\I L E R
ı.

2.

Kalelcöy M ezarlığı'nda bulunan
Çcruhlu),

Kaleköy

Mezarlığı'nda

bulunan

mezartaşının

mezartaşının

ön yOzü (cs tam paj

Yaşar

arlca yiizt1 (Estarnpaj

Yaşar

Çoruhlu).

3.

S ıvas mezartaşlanndan
Yaşar

bir örnek(B.

Karamagara lı 'nın fotoğrafından

Çiz.

Çcruhlu).

4.

Tokat M ezartaş ı ( B. Ka ramag,aralı'n ı n fcto ğrafmdan çizim Yaşar
Çcruhlu].

5.

Uyug-Arhan'dan yazıd ı

6.

Abakan step leri nde mezartaşl an (K. Jettm ar ·dan ).

taş

(H.NamLle Orkun'dan).

çıkardıgı Pa:uılc K"rganları 'd ır2~ .

s_

ıı HoIQI< Karaı:ıı.o pnJı, AJtJDI ı. /JUJWı411 T~""'" T~ Toirl; /J-rom. ~ '9~ 1910, 1.4, . Alı:ıll&r içiıı &)'1101 bkz. Ncnıliıı Tabd, Ao\tow Tirt lt/u... ..... lıt&rılnıl ı m ' ,'6-411, LLW-LI L.

2~ i'&ıınlt. kWPrJ&n içiJI. bkz. Sı RlOlldtka. FMlI'f T_ 1tr of S~ IN
B_ _ nı, (Ruoço' daıı 9'"', M .W, l1toıq>ooıı l , Loadoa 1910.

I'fLI'.J'?'r IJ.. ...ıı of 1-
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....ll ~ !LOI<LLd>ıL.a _
olor.ıılr. bkı"'-ejaI Dlyoıbci<i.ıll, TiriImfo' Ma. r........ Dofl,.
n;,ı n /(ijrij A ~ .ıu. I'rı{: Dt~V,. IM ..... Erp. '. A.....,..,.. xxvı ıır ı _ı . (1990),
Aobn 1992, LSı-ı; 1 (::Offti m ile lıi rlılı:lt) . ıtqoııl .ı. karrıi:cilcr aıaomcia iliJlti bınıIaIı ilo<cji;ıl ; ıf.o<k
<doırı ~ içiıı ....... Y_C<ınılılıı. Twl SooJo...... A IICıI . bwıto.ıll9'l3, ' .,16, 'l.
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IL.ÇESL: i K.AU se-c-ee ara ~KME.'i' KAL..ESL.

lıIEZ.UTA$ tAAJ VE ct )(f.ZAI.

RESbiLER

A.''"'

26.

A h1at Meza:taŞlan (Y.Çonıhlu).

27.

Ahlat

28.

K41tigin KaJ.liyesi'ndeki kitabe

29,

Saiıaniı

Kale'nin ana ıirişinden ')TI nrı (Y,Çoruh lu) .

30.

Tuv. Milzes i' nde

S.

Kalenin ana giri, inin dış tarafında duvar örgüsü lynnllSı (Y.Çoruhlu).

3 1.

Göktürk devri ınezartqlanndan örnekler (D.Vasilyev ' den).

6.

Kalenin dolusundan görünaş (Y.Çoruhl u).

7.

Kalenin do! tarlfmdaki duvar

8.

Kalenin kuzey duyamuı:ı biz b6I\lmOnı1n içten görilnilşl1 (Y.Çoıuhlu).

9.

Kalenin

10.

KalnUn kutty-batısındaJci

t ı.

K.alck6y mezarlıpıdan bir ıneıanaşı (YÇoruhIıı).

12.

Kaleltoy mcnrlıpıdan ölçQlcri a1~ mezartaŞI (Y.Çon.ı1ıIu).

13.

KaleltOY mezarlıpıda.n ölçQ.Ieri a1UUnıJ mezarıaşı (Y.Çon.ılıJ.ıı).

ı.

Kalenin dop1an

2.

Kale lIOarnaıgihınm milınp duvan

3.

Kale !'Oarnazgilu milırap

4.

14.

görünüşO. (Y.Ç(ınıhlu).

Iı::uzeyinden

Kah~köy ıcmbolik

kalmtuı (Y.Çonıh1u).

nişi detayı (Y.Çon.ıh.Iu) .

güneye

kalıntılarının

bAkış

ve girişin yeri (Y.Çocuhlu).

beaemeli tneurtaŞının ön YQrLL (baştaşı ) , Yaşar

Çoruhlu.
15.

Kalelcll)' sembolik beaemeli mcnnaş ının arka yiml (baştaşı) .Y,Çoruh lu.

16.

Kete köy

17.

mezar1aşının (baştaşI)

Kıleköy mezar lı,tı

kitabes i (Y.Çonıhllı) .

Ordu Mlllesi' ndc bul unan 'yak1aşının kalan parçası

(Y.Çoruhlu).
18.

Kaldı:lly Mez.arlıp I. M ezı.r ANtı 'nın girişi (Y.Çonıhlu).

19.

n .Kalcltöy Mezarlıp L \t.ezar Anıtı 'nın ~i (içten) . (Y,Çoruh lu).

20.1- Menr anın mı.ımya.1I~ çıkanlan tahrib edi hniş kalaslar ve iskelet
bhntılan

(Oma Çakır).

2 1.(. Menr Anın'um (kilmbd) Qst yapı kalınttlan (Omer Çakır).

ll.

Kalek öy Maarlıp. II.Mezar Anıtl'1Wl dıştan görQ.namQ(Omer Çakır ).

23 .

ıı . Mez ar Anın 'nın giriş Icsmından göriin~ (Omer ç.kır).

24.

ii. Mezar Anıtı'nın girişinden Iynntı (Y.Çoruhlu).

2S.

Kaleköy Mezarlıtı ,

çökmüş

KOy!!

içtCD g6rünl1şli (Y Çoruhl u).

(Y.Çoruhlu).

yıkı.k i:ıum.ın

Meza:taŞI

mezar ınıtının üstten görünilşii (Y Çoruhl u).

97

(Y.Çotuhlu).
(Nowgorodowı'dan) .

Mezar lıtı' ndan gorüni1ş
ıneı:aıtqı

(y,Çoruhlu).

ve balballar (D.Vui lyev'den).

S VM MAR Y
T1ıu (m ide ccınlaifU rile ruııu of a S/lIW)' that had b«n M4tie in the Kale Köyü
n'tLage. nH' the n"ty o/OnlII iii Lo t~ ~t Bl4cl
ı-rgion ofTlUldy tye.

s-

is Lo roıake bro_ dre LTaL:a ... lıkh WcUJo-ded JllTing tM
n e luıJUlgs ~ a Twro_ cillU/d. gr-a'l'l!3to1fa a1Ui tJUW gnrnI!"
1Ol0'ul".enb, aN! t~ bdoIrg LO the çepoti ~ Tıon'.IIOIaIU' of the ItCOftd half of me
thirtullth "nlW'y A..D. TM aıdhor S rQ a conlN't"!iolı ~ the 8'IOll:Wıı''''ena of the [ n/fO' Asitın Tıırb Lu me grırvr "'OIIIU01'Dla /owul iıı thu
SW'W)'. with the trrIilitiofllJ[ Tıuric
ardiltCtıuar c u!fllrT; he alw ".ade
d,awillgı, mjeft and tool the p/ıotograplu of the /indinp, tha e arTp resenleJ
iıı t~ end o/ the M'orl

n e

alllJıor ~ o:ıı'".

SW'W)'.
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ORDIJ1'.1.'S MESımIYE ILCf.Sl lKA1.C KOW :'\"PE iLIR MK..\fES KAl.ES!,

YA.SAA CORlo')tW· OMER ÇAJUR

"

Ordu Ili,Mesudiye Ilçesi Kale Köyü Planı
(Sadi K ıl ınç-Yaş.aı Çonıhl u).
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1/50
2.

YAŞl>l<

Ordu iii. Mesudiye Jlçesi Kale Köy(l
Mezarlığı

kürnbct

mumyalık planı (Yaşar

\ouw 12

B_

OrdLIIMesudiyc Kale Köyü
Çoruhlu).

ı..~t.N.n ~

\';:.ş:.ı::ı~ i'l ~ L'4S

Meurlığı

ll.Mezar

Anıtı 'nın planı (Yaşar
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Imparator ı. Thro dosius'un 395 yılında ölümünü müteakip Büyük
Roma imparatorluk topraklarının iki e ğfu arasında idari bakımdan ikiye
,.,nimasıyl. Balkan yanınaduı, Anadolu. ~1aopotamy&, Suriye, Filistin ve
\I ısır ı1lkdCTini kapsayan dolu yansı, u2dan ıhh.a yO.z)11 geçmeden balı
yarısının 476 yılında ortadan Iı:~km&ı ıyla - bizim Dotu Roma I mparaıorıu~
...c)'a Bizans I mpara torlu ğu ad ı yla ıa nı m ladığım ız - Büyük Roma
ı mparatorluğu 'nun ıdı; laTlsilcisi otaraı: k aldı ve y'-Şamın ı 1453 yılına kadar
riirdüımek imkirıını buldu' .
Imparaıorlutun batı yansını yıkan Kavimleı: GOçU dolu y arısına da
ve 5. yüzyıldan iribamı smırlanm q an yabancı. millet lcrin

bı1)11k nnırlar verdi

bilcum1anyl. toprak kaybetmeye ve de iç idaredeki bozukluklar ile dini ve askeri
sonınlar Kbebiyle gUc ünü yitirmeye başladı. 7. yüzyılda ise hızlı gelişen tslim
fethi sonunda eeneı bütüıı dotu eyak tlerini kaybettL SI.av kavimlerini.ıı
BaIk.a:ıl ar 'l gimı esiyie de yanınadadaki hikimiycti sarsıldı. M rün bu aleyhteki
geli.f:nd m raimen hu ım laruıa kıtşı direnen Bizans, bQyQk toprak kaybına
uaramakı. beraber lIynl yüzyılın başında yaptı A! - ve zaman içinde ge!işıirdiAi •
köklü ve geniş kapsamlı reformlarla özellilde askeri alanda Ihe/l'l Q'lar sisteminin
kurulmasıyl a 2 imparalOrllıAIl yaşatauli: "e ona yenide'ı can verecek kı.ıdretc
ı.hip oldutunıı gOst:C"rdi. 8. y(lzyı.lda hem banda hem dofuda sın ırların
savunul masında yeıtiden başarı lar uydedakcn, 9. yQzyıldan itibaren dini
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