TÜRK DÜNYASINDA “KIZ KALES‹”
ADLANDIRMALARININ KAYNA⁄I VE BUNLARA DA‹R
ANLATILAN EFSANELER‹N TEﬁEKKÜLÜ ÜZER‹NE
On the Origin of the “Girl Castle” Phenomenon Among Turks
and the Formation of the Legends Surrounding It
Au sujet de l’origine du nom “Forteresse de la fille”
et de la formation de légendes le concernant
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ÖZET
K›z kalesi adland›rmas› yer/yap› ad› olarak pek çok sahada karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bunlar, de¤iﬂik efsaneleriyle ortak Türk kültürün canl› bir unsuru olarak yaﬂamaktad›rlar. Araﬂt›rmada, k›z kalelerinden baz›lar› çeﬂitli yönleriyle de¤erlendirilerek, adland›rman›n as›l kayna¤› tespit edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. K›z kalesi
adland›rmas›na, efsanelerden önce, k›z ve kale kelimelerinin anlamlar›n›n kaynakl›k etmiﬂ oldu¤u kanaatine var›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
In many areas, we encounter places and structures named as “Girl Castles”. These places are accompanied by various legends and form a living component of common Turkish culture. In this study, some “Girl
Castles” were evaluated from different points of view, and the main source of the name was attempted to be
determined. At the end of this study, it is concluded that the name “Girl Castle” derives from concepts regarding the words “castle/kale” and “girl/k›z” rather than from legends about particular places.
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Girl/virgin, castle, girl castle, legend, meaning, onomastic.

Giriﬂ
Türklerin yaﬂad›klar› co¤rafyalarda
pek çok yap›ya k›z kalesi (k›z kulesi) ad›n›n verildi¤i bilinmektedir. Bu adland›rmay› ve adland›rmaya ait sorunlar› ad
biliminin (onomastics, onomastique, nemenkunde) uygulama alanlar› içinde de¤erlendirmek mümkündür.
Ad biliminde benzer konular sözcük-kavram iliﬂkisi, köken bilgisi, kültürel, tarihî ve co¤rafî aç›dan, k›saca çeﬂitli dil ve kültür sorunlar› yönünden, de¤erlendirilmektedir (Aksan 2000: III,
104-105; Eren 1989: 155-165; Sakao¤lu
2001: 9-13). Çal›ﬂmam›zda k›z kalesi adland›rmas›n›n kayna¤› tart›ﬂ›l›rken bu
noktalar dikkate al›nm›ﬂt›r.

Bilindi¤i üzere, herhangi bir yer/yap› ad›na anlam kazand›rabilmek için, o
yer/yap› ad›n›n anlam alan›yla veya ses
benzerli¤iyle örtüﬂen hikâyeler, efsaneler yarat›lm›ﬂt›r (Önder 1984: 73). Bu
tür yaratmalar ayn› zamanda hakk›nda
anlat›ld›klar› ﬂeyin sebebini aç›klayan
birer rapor niteli¤indedirler (Buch 2003:
309-310). Bunlar ﬂüphesiz söz konusu
yerlere veya mimarî yap›lara karﬂ› ilgi
uyand›rmakta, adlar›n›n unutulmamas›n› sa¤lamaktad›r. Bir baﬂka ifadeyle,
bir adland›rma zamanla kendine ait bir
anlatman›n yarat›lmas›na sebep olmakta, ortaya ç›kan bu anlatma da benzer
yeni anlatmalar›n yarat›lmas›na öncülük ederek bu ad›n korunmas›na yar-
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d›mc› olmaktad›r. Bunun yan›nda ad›
verilmiﬂ ve belli bir süreç sonucunda etraf›nda anlatmalar yarat›lm›ﬂ yerler,
kendi hikâyelerinden daha ﬂöhretli, daha kal›c› gerçek bir olaya mekân olmalar› durumunda, sonraki olaya ba¤l› olarak adlar›n› de¤iﬂtirebilmektedirler.
K›z kalesi ad› verilen yap›lar da
mutlaka bir kad›n kahraman›n hat›ras›
(genellikle de hazin sonu) üzerine anlat›lan efsanelerle anlamland›r›lmaya çal›ﬂ›l›r. Ancak, bu anlamland›rman›n kültür tarihinde ve Türk dilinin semantik
maceras›nda kültürel geliﬂimin son safhas› oldu¤unu gösteren izler bulunmaktad›r. Dolay›s›yla adland›rman›n izah›
için sadece efsaneler yeterli de¤ildir; dil
ve sosyo-kültürel hayat›n da k›z kalesi
adland›rmas›nda önemli bir yeri vard›r.
Günümüz Türk dünyas›nda k›z kalesi adland›rmas›n›n yayg›nl›¤› ve benzer özellik gösteren yap›lara bu ad›n verilmeyiﬂi “nedensellik” sorununu beraberinde getirmektedir. Olgunun kayna¤›n›
aç›klayabilmek için çal›ﬂmam›zda öncelikle ad›n verilmesine sebep olan yap›lar›n yayg›nl›¤›, baz›lar›n›n tarihsel-topografik özellikleri ve yap›l›ﬂ amaçlar› üzerinde durulmuﬂtur. ‹kinci olarak ise etimolojik çal›ﬂmalardan, tarihî ve günümüz Türk lehçelerinin sözlüklerinden
hareketle adland›rmay› oluﬂturan k›z ve
kale kelimelerinin bir terkip hâlinde nas›l kavramlaﬂt›klar› üzerinde durularak,
yap› ad› olarak kullan›lma sebepleri tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Üçüncü aﬂamada ise k›z kalesi kavram›n›n anlam alan›na dâhil edebilece¤imiz efsanelerin tahlili yap›lm›ﬂt›r.
1. K›z Kalelerinin Yay›lma Alanlar›, Tarihî-Topografik Durumlar›
ve Yap›l›ﬂ Amaçlar›:
1.1. K›z Kalelerinin Yay›lma
Alanlar›:
Bugün Türk dünyas› diye adland›r›lan geniﬂ co¤rafyada k›z kalesi adland›r-
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mas› yayg›n olarak kullan›lmakla birlikte konuyla ilgili araﬂt›rmalar s›n›rl› say›dad›r. Tuncer Baykara, “K›z KuleleriK›z Kaleleri” adl› üç serilik makalesinde
tarihî-co¤rafî kaynaklardan a¤›rl›kl› olarak yararlanm›ﬂ ve Anadolu baﬂta olmak
üzere, Do¤u Avrupa, K›r›m, Güney ve
Kuzey Azerbaycan, Do¤u Türkistan, Afganistan sahalar›nda 100 kadar k›z kalesi/k›z kulesi tespit etmiﬂtir. (Baykara
1985: 45-49, 1986a: 37-40; 1986b: 57-61).
Türk dünyas›ndaki k›z kalelerinin
say›s› bu makalede verilen say› ile s›n›rl› de¤ildir. Jirmunsky (1974: 40), Turkskiy Geroiçeskiy Epos (Türk Kahramanl›k
Destanlar›) adl› eserinde bölgesel anlamda k›z kalelerinin yay›lma sahalar›na de¤inmiﬂtir. Bunlar›n destanlar için
birer tarihî tan›k olduklar›n› söyleyerek
ﬂu bilgileri vermiﬂtir:
“Karakalpaklara ait K›rk K›z destan›n›n kahraman› Gülayim, K›rk K›z arkadaﬂ› ve sevgilisi Arslan’la beraber halk›n› Kalmuk han› Surtay›ﬂ ve K›z›lbaﬂlar›n hükümdar› Nadir ﬁah’›n boyunduru¤undan kurtarmak için mücadele
eder. Bu mücadelelerin izleri (S. P. Tolstov’un ifadesiyle) eski destanlarda geçen
K›zlar ﬁehri (K›z Kala), Karakalpak,
Harezm ve Türkmenistan’›n baz› bölgelerindeki yer adlar›nda hâlen yaﬂamaktad›r.”
Tarihî-topografik durumlar› ve yap›l›ﬂ amaçlar› incelenirken, Baykara’n›n
verdi¤i say›ya eklenebilecek olanlara daha geniﬂ biçimde de¤inilmiﬂtir.
1.2. K›z Kalelerinin Tarihî-Topografik Durumlar› ve Yap›l›ﬂ
Amaçlar›:
Günümüzde k›z kalesi/k›z kulesi
ad›yla bilinen yap›lar›n ilk yap›l›ﬂ tarihleri yaklaﬂ›k olarak bilinmesine ra¤men,
ne zaman bu adla an›lmaya baﬂland›klar› hakk›nda kesin bilgiler yoktur. Ancak,
Anadolu sahas›nda XV. as›rdan itibaren
bu adland›rmaya rastlanmaktad›r (Bayhttp://www.millifolklor.com
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kara 1985: 45). Tarihî belgelerden hareketle, ﬂüpheli de olsa, bu adland›rman›n
baﬂlang›ç zaman›n› VIII-IX. yüzy›la kadar götürmek mümkündür.
Adland›rmaya konu olan bu yap›lar›n Türkler taraf›ndan yap›lm›ﬂ ilk örneklerine Orta Asya’n›n çeﬂitli bölgelerinde rastlanmaktad›r. Özbekistan’›n
güneyindeki Tirmiz ﬂehrinin biraz do¤usunda bulunan tarihî ﬂehir kal›nt›lar›
aras›nda IX. yüzy›lda yap›ld›¤› tahmin
edilen kale, K›rk K›z Kalesi ad›yla an›l›r
(Esin 1979: 382-384).
Türkmenistan s›n›rlar› içinde,
Türklerin eski yerleﬂim sahalar›ndan
Zerefﬂan Vadisi’nin arkeolojik buluntular›n› gösteren haritadaki kal›nt›lardan
birinin ad› da K›z Kalesi’dir (Ögel 1991a:
172).
Yine Türkmenistan’da bulunan bir
baﬂka tarihî K›z-Kale kal›nt›lar› ile ilgili
olarak, “Anadolu Öncesi Türklerde ﬁehir
ve Mimarl›k” adl› eserinde M. Cezzar
(1977: 381) ﬂu bilgileri verir:
“Türkistan’da XI-XIII. yüzy›lda hisar inﬂaat›na devam ediliﬂin en güzel örne¤ini K›z-Kale’de görmek mümkündür.
Bugünkü Türkmenistan ve Özbekistan
s›n›rlar›n›n birleﬂme bölümünde bulunan K›z-Kale, yap›ld›¤› devre göre çok
büyük ve çok kuvvetli tahkim edilmiﬂ bir
kale idi. Aﬂa¤› yukar› üçgen bir plana sahip olan K›z-Kale, sa¤lam ve kal›n bir
duvarla çevrilmiﬂti. Duvar yüksekli¤i 10
metreydi... Hisar›n iç k›sm›nda yine taﬂtan yap›lm›ﬂ binalar bulunuyordu.
Türkistan’da inﬂaatta ana malzeme
olarak tu¤la kullan›l›yorken, K›z-Kalenin gerek hisar duvar›, gerekse hisar
içindeki yap›lar›n taﬂtan yap›lm›ﬂ olmas›, elbette hayli ilginçtir. Tu¤ladan daha
dayan›kl› malzeme olan taﬂ›, Türklerin
gerek Türkistan, gerekse ‹ran’da kale ve
kervansaray gibi savunmayla ilgili baz›
tesislerde kulland›klar› görülmektedir...
K›z-Kale’nin içinde oval biçimde beﬂ
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büyük sarn›ç vard›. Kaya içine oyulmuﬂ
bir de zindan mevcuttu... K›z-Kale’de iki
katl› kule mevcuttu...”
Türk dünyas›n›n ünlü k›z kalelerinden (K›z Kala) biri de Azerbaycan’›n baﬂ
ﬂehri Bakü’dedir. Alanya’daki K›z Kulesi’nin benzeri olan bu yap›n›n, XII. as›rdan itibaren varl›¤› bilinmekle birlikte,
V-VI. yüzy›l Sasanîler devrinde denizden
gelecek tehlikelere karﬂ› inﬂa edildi¤i
tahmin edilmektedir. 8 katl›, eﬂine az
rastlan›r bir savunma tesisi olan bu kalenin yüksekli¤i 28 metre olup, iç çap›
yaklaﬂ›k 40 metre, duvarlar›n›n kal›nl›¤›
baz› yerlerde 5 metreyi bulmaktad›r. Bu
meﬂhur yap›dan baﬂka Azerbaycan’›n
ﬁamah›, Gütgaﬂen, Gazah, Kedebey, Ismay›ll›, ﬁeki... gibi ﬂehirlerinde de k›z
kaleleri mevcuttur (Arasl› 1971: 485, Veliyev 1985: 274-277). Türkiye d›ﬂ›nda kalan bu yap›lar›n örneklerini ço¤altmak
mümkündür.
Anadolu sahas›nda ise bu adla an›lan yap›lar di¤er bölgelere göre say›ca
daha fazlad›r. Bunlar›n bir kaç› Türkler
taraf›ndan yap›lm›ﬂsa da di¤erleri restore edilerek kullan›lm›ﬂt›r. Bu sahada
yayg›n olarak bilinen k›z kaleleri ﬂunlard›r:
Beyﬂehir K›z Kalesi: Selçuklu
Sultan› II. Alaaddin Keykubad, Gölyaka
Tol (Beyﬂehir Gölü) yöresinde saraylar›yla ünlü Kubadabad kentini kurdururken (1227), Beyﬂehir Gölü üzerindeki
adaya da K›z Kalesi ad›yla bilinen yap›y› inﬂa ettirmiﬂtir. Türk mimarisinin ender örneklerinden biri olan yap›, as›l saray olan Kubadabad’›n haremli¤i ve tersaneli¤i olarak kullan›lm›ﬂt›r (Ar›k
1987: 71-95). Bu kalenin özellikle saray
haremli¤i amac›yla yap›lm›ﬂ olmas› dikkat çekicidir.
Alanya K›z Kulesi: XVII. as›r seyyah› Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde
pek çok k›z kalesinin ad›n› vermiﬂtir.
Bunlardan biri de, Bakü K›z Kalesi’yle
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yap›sal benzerlikleri olan, Alanya (Alaiye) Kalesi içinde, 1226’da Alaaddin Keykubad devrinde yapt›r›lan, bugün ise K›z›l Kule ad›yla bilinen kuledir: “... Kalenin do¤usunda beﬂ göz tersane vard›r.
Bu aﬂa¤› kalenin deniz kenar›nda K›z
Kulesi denilen sekiz köﬂeli, sekiz kat fevkalade sanatl› ve sa¤lam bir kuledir. Kuﬂatma s›ras›nda 2.000 adam al›r. Sultan
Alaeddin yap›s›d›r. ‹kinci kale a¤as› burada oturur. K›rk neferi vard›r...” (Baykara 1986: 37).
Üsküdar K›z Kulesi: ‹stanbul Bo¤az› giriﬂinin Üsküdar taraf›nda, k›y›dan 200 metre kadar uzakl›kta, deniz
içerisindeki 150-200 metrekarelik bir
kayal›k üzerine yap›lm›ﬂt›r. Kule,
XII.yy’da denizden gelecek tehlikelere
karﬂ› Bizans ‹mparatoru I. Manuel
Kommenos taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r. Bu
kule, hem Bizans hem de Osmanl› döneminde savunma, fener, hapishane, karantina hastanesi... gibi çok amaçl› olarak kullan›lm›ﬂ ve pek çok kere restorasyona u¤ram›ﬂt›r. (Özdemir vd.1994: 54)
Silifke K›z Kalesi: K›y›dan 800 m
deniz içinde inﬂa edilmiﬂtir. Kalenin yap›l›ﬂ tarihi kesin olarak bilinmemekle
birlikte erken Roma dönemi eseri oldu¤u
tahmin edilmektedir. Bu yap›, 1448’den
itibaren Karamano¤ullar›n›n eline geçmiﬂtir (Demirtaﬂ 1990: 176).
Bunlardan baﬂka, Adana-Yumurtal›k, Afyon, A¤r›-ﬁoﬂik, Ankara-K›z›lcahamam, Ardahan-Ç›ld›r, Çanakkale-Ezine, Erzincan-Kemah, ‹zmir, Kars-Arpaçay, Maraﬂ- Elbistan, Mardin-Midyat,
Rize-Pazar… gibi pek çok yerde k›z kalesi ad›yla bilinen yap›lar vard›r.
Topografik aç›dan bugün k›z kalesi
denildi¤inde, deniz/göl kenarlar›nda veya içlerinde kurulmuﬂ yap›lar anlaﬂ›lmaktad›r. Baﬂka bir ifadeyle, k›z kalelerinin deniz/göl gibi yeryüzünün do¤al
oluﬂumlar›yla bir ba¤lant›s› oldu¤u düﬂünülmektedir. Ak›llara ilk gelen bu ça¤-
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r›ﬂ›m k›smen do¤rudur. Ancak, bu yap›lar sadece deniz/göl üzerinde de¤il, farkl› yerlerde de yap›lm›ﬂt›r. Günümüz insan›n›n k›z kaleleri/kulelerinin deniz/göl
kenar›nda oldu¤u veya olaca¤›n› düﬂünmesinin sebebi, bu yap›lar›n en meﬂhurlar›n›n deniz/göl üzerinde bulunmas› olmal›d›r. Asl›nda su kenarlar›/üzerleri d›ﬂ›nda kurulmuﬂ k›z kalelerinin toplam›
di¤erlerinden say›ca daha fazlad›r. Bu
sebeple bir yap›n›n k›z kalesi olarak adland›r›lmas›nda ve anlamland›r›lmas›nda kuruldu¤u yerle iliﬂkilendirilmesi
güçtür.
Yap›l›ﬂ amaçlar› ise, Selçuklular
devri eseri Kubadabad saray›n›n haremli¤i olarak kurulan K›z Kalesi d›ﬂ›nda,
savunma veya tahkim içindir.
2. K›z Kalesi Adland›rmas›n›n
Kayna¤›; K›z-Kale Kelimelerinin
Türk Dili ve Kültüründeki Yeri, K›z
Kalesi Terkibi
K›z kalelerine hangi sebeplerle bu
ad›n verildi¤i üzerine fikir yürütenler
azd›r. Konuyla ilgili Arasl› ﬂunlar› söylemektedir: “Do¤uda eskiden kalma veya
menﬂei belli olmayan kule veya kalelerin
aﬂa¤› yukar› hepsine k›z ad› verilmiﬂtir.
Bat›da bu tarzdaki yap›lara nedense
ﬂeytan kalesi, ﬂeytan kulesi denmiﬂtir.
Paris’in yak›nlar›nda Nesle ﬂatosuna,
ﬁeytan ﬁatosu, Trento (Kuzey ‹talya’da)
saray›na da ﬁeytan Saray› denilmektedir.” (1971: 486).
Azerbaycanl› baz› araﬂt›rmac›lar
ise konuyu “bekaretle” iliﬂkilendirmiﬂlerdir. Özellikle, bu yap›larla ilgili olarak
yarat›lan efsanelerin “Su ‹lâhesi/Anahid
ve Bakirelik”e ba¤l› tefekkürler neticesinde ortaya ç›kt›¤› tezi yayg›nd›r. Veliyev’e göre, yarat›lan efsanelerin hepsinin kendine has bir özelli¤i olsa da, bunlar “feodal, ataerkil münasebete karﬂ›,
halk›n itiraz›”d›r (1985: 227). Görülüyor
ki, konu üzerinde görüﬂ bildirenler daha
çok k›z kalesi adland›rmas›na efsanelehttp://www.millifolklor.com
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rin katt›¤› anlam üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂlard›r.
Adland›rmadaki gizemi çözebilmek,
meraklar› giderebilmek için, öncelikle
k›z ve kale kavramlar›n›n Türk dili ve
kültüründeki yerlerinin belirlenmesi gerekti¤i kanaatindeyiz.
2.1. “K›z” Kelimesinin Türk Dili
ve Kültüründeki Yeri
Tarihî geliﬂimi içinde Türkçede karﬂ›m›za iki farkl› k›z kelimesi ç›kmaktad›r. Birincisi Türkçenin ilk yaz›l› metinlerinden itibaren kullan›ld›¤› bilinen ve
‘k›z, evlenmemiﬂ kad›n’ temel anlam›na
sahip olan k›:z’d›r. Kaﬂgarl›’da k›sa olarak kaydedilen ünlüsünün (-›-) kesinlikle uzun (-›:-) olmas› gerekti¤ini söyleyen
Clauson (1972: 679-680), kelimenin ‘evlenmemiﬂ’ temel anlam›n›n üzerine ‘k›z,
cariye’ gibi yan anlamlar kazand›¤›n› bildirmektedir. Doerfer’de bu kelime ‘k›z çocu¤u, genç kad›n, bakire’ anlamlar›nda;
ayr›ca Fars dilinde ‘genç H›ristiyan kad›n; Gürcü kral›n›n lâkab›’ ﬂeklinde kay›tl›d›r (1967: 569-570).
‹kincisi ise, bütün tarihî ﬂiveler ve
günümüz lehçelerinde yaﬂayan bu kelime yan›nda, bununla eﬂ sesli olan ve ‘pahal›, de¤erli’ anlam›na gelen k›z kelimesidir. Bu kelime de zamanla anlam alan›n› geniﬂletmiﬂ ve ‘seyrek’, bundan da
geniﬂlemeyle, ‘cimri’ anlamlar›n› ifade
etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bugün Bat› Türkçesinde k›t ile yer de¤iﬂtiren bu kelime, eski ﬂekliyle Bat› Türkçesinde XVI. yüzy›la kadar yayg›n olarak kullan›lm›ﬂt›r
(Clauson 1972: 680). XVIII. yüzy›l sözlü¤ü Senglah’ta da kelime ikinci anlam
olarak, ‘seyrek, de¤erli’ anlam›yla kay›tl›d›r (Clauson 1960: 496v.).
W. Radloff’ta (1899: 799-801) iki kelime de yer almakla birlikte, ikinci k›z
kelimesi ‘az, seyrek’ anlamlar›yla kay›tl›d›r ve ﬂu örnekler verilir: “bu mundak kiﬂiler bolur edi k›z (böyle kiﬂiler çok seyrek idi)”; “k›z ermes bu yanl›k, kiﬂilik k›z
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ol – kiﬂilikni bilgü könilik iz ol! (insan az
de¤il, insanl›k az- insanl›¤› bilen do¤ru
iﬂ yap)”.
Kelime Divanü Lugati’t-Türk’te ise
her iki anlam›yla geçmektedir: “K›z neng
(pahal› nesne)”; “Bu at k›z ald›m (Bu at›
pahal› ald›m)”; “Kal›ng berse k›z al›r, kerek bolsa k›z al›r (Çehiz veren k›z al›r,
gerekli olan pahal› al›r. -Bir adam çehiz
verirse gelini k›z o¤lan k›z al›r, bir ﬂey isteyen kimse o ﬂey kendine gerekli ise
onu yüksek para ile alacakt›r.)” (Kaﬂgarl›1985: I, 326; III, 371).
Bundan türemiﬂ olan k›zl›k kelimesi de yayg›n olarak ‘k›tl›k, nadirlik’ anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r. Clauson, kelimenin tarihî geliﬂimini “k›zl›k, ‘pahal›l›k,
seyreklik, k›tl›k, azl›k’” ﬂeklinde vermiﬂ;
kökü olan k›z gibi XVIII. yüzy›la kadar
yayg›n olarak kullan›ld›¤›n› belirtmiﬂtir
(1972: 684).
S. Ça¤atay ise konuyla ilgili olarak,
“kad›n için kullan›lan söz ve ifadelerin
ço¤unun s›fat oldu¤unu, bu yüzden de
bunlar›n önce kad›n›n s›fat› olarak meydana geldi¤ini, zamanla onun ad› yerine
geçti¤ini” ifade etmektedir (1988: 19).
Ça¤atay’›n bu düﬂüncesi, k›z kalesi isim
tamlamas›n›n, baz› yerlerde, k›z kala s›fat tamlamas› ﬂeklindeki kullan›m›n›
aç›klar niteliktedir.
Her iki k›z kelimesi, Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesi sonuna kadar yaz›lm›ﬂ eserlerde “k›:z: k›z, k›z çocuk, bakire; hasis; cariye; k›z: pahal›
nesne, pahal›; nadir; k›t, az bulunur” anlamlar›nda kullan›lm›ﬂt›r (Arslan-Erol
2002 : 339-342).
Töre Nefesof, Özbekistan Yer adlar›
ve Halk Rivayetleri adl› çal›ﬂmas›nda,
“Yer adlar› devirler geçtikçe ses bak›m›ndan de¤iﬂikliklere u¤ram›ﬂ, onlara
esas olan ses ve morfolojik ﬂekli dahi de¤iﬂip gitmiﬂtir. De¤iﬂiklik sözlerin yaln›zca ﬂeklinde de¤il, manalar›nda da olmuﬂtur.” (1996: 60-63) diyerek, k›z keli-
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meli yer adlar›n›n asl›n›n yön bildiren
Türkçe “kuzey” kelimesindeki ‘kuz’ kökünden geldi¤ini ileri sürmüﬂtür.
Nefesof, vard›¤› bu yarg›n›n gerekçesi olarak Orhun Abideleri’nde geçen
“Ço¤ey Kuzu Da¤›”, Divanu Lügati’tTürk’te geçen “Kuzda¤” ve Kutadgu Bilig’de geçen “Kuzda yuru¤lu kal›n kop
kutuz” kullan›mlar›n› sunmaktad›r.
“Kuz kelimesi VI-VII. as›rlarda yer ad›
vermek faziletine sahiptir” diyerek kuz
kelimesinin yer ad› olarak kullan›m yayg›nl›¤›n› dile getirmektedir. Ancak, kuz
kelimesinin ses ve anlam itibar›yla k›za
dönüﬂtü¤üne dair herhangi bir tarihî kay›t bulunmad›¤› için, araﬂt›r›c›n›n bu görüﬂünün do¤rulu¤u ﬂüphelidir. Özellikle
bugün k›z kalelerini gözlemledi¤imizde,
kuzeye kurulduklar›na dair hüküm verebilece¤imiz bir belirtiye de rastlanmamaktad›r.
K›z kelimesinin eski kullan›m›yla
ilgili olarak XI. yüzy›l seyyah ve co¤rafyac›s› El-Birûnî’nin (973-1043) Tahdid
Nihayet el-Emâkî adl› eserinde Harezm
Türkleri’nin ülkesi anlat›l›rken geçen ﬂu
bilgi de konuya aç›kl›k getirmesi bak›m›ndan önemlidir: Harezm ülkesinde
Ceyhun Nehri’nin yata¤›n›n de¤iﬂmesiyle oluﬂan bir gölün sular›n›n zamanla çekildi¤i belirtildikten sonra, “Göl sular›n›n çekildi¤i bu yerde çamurlu, insan›n
giremedi¤i bir bölge meydana geldi. Buras› Türkçede K›z Tengizi diye tan›n›r”
denmektedir (ﬁeﬂen 1985: 197). Burada
insan›n giremedi¤i bir bölgeye K›z Denizi denmesi dikkat çekicidir.
2.2. “Kale” Kelimesinin Türk Dili ve Kültüründeki Yeri
Arapça’dan Türkçe’ye geçti¤i kabul
edilen kale kelimesi ise askerî bir anlam
taﬂ›makla birlikte yerleﬂik hayata geçiﬂin de bir göstergesidir. Genellikle bir
yerin savunmas›na yard›mc› olmas›,
düﬂman›n eline geçmemesi, oraya tecavüz edilmemesi, yabanc›lar›n girmemesi
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ve tehlikelerden uzak yaﬂamak amac›yla
inﬂa edilmiﬂ yap›lard›r.
Radloff (1899: 224), kale kelimesinin Türkler aras›nda “tahkimat, ﬂehir,
sa¤lamlaﬂt›r›lm›ﬂ ﬂehir, köy” anlamlar›nda kullan›ld›¤›n› kaydeder. Türkler
için bu anlamda kale kavram› Göktürk
devrinden sonra söz konusudur. Türk
kültürünün en eski kay›tlar›nda kale
kavram›n›n alg›lan›ﬂ›yla ba¤l› ilgi çekici
örnekler mevcuttur. Konumuza aç›kl›k
getirece¤ini düﬂündü¤ümüz bu örnekleri
hat›rlamakta yarar görüyoruz.
Bilge Ka¤an surlarla çevrili bir ﬂehir yapt›rmak ister. Ögel, Çin tarihlerinde kay›tl› bu olay› ﬂöyle nakleder:
“... Küçük-ﬁad (Bilge Ka¤an), etraf›
surlar ile çevrili bir ﬂehir yapt›r›p, içine
Tao ve Buda dinine ait mabetler kurmak
istemiﬂti. Bunun üzerine (Vezir) Tonyukuk, ona ﬂöyle dedi: Bu olamaz! Çünkü
Türklerin say›lar› çok azd›r. Çin’deki nüfusun yüzde biri bile de¤ildir! Buna ra¤men biz, Çin’e karﬂ› hep baﬂar› ile karﬂ›
koyduk. Biz do¤rudan do¤ruya buna
ﬂükredelim. Çünkü biz, sular› ve otlaklar› takip ederek (sürülerimiz ile) dolaﬂ›yoruz. Bununla beraber, halk›m›z›n hepsi
savaﬂ sanat› ile u¤raﬂmaktad›r. Kendimizi güçlü hissetti¤imiz zaman, askerlerimizi ya¤ma ak›nlar›na gönderiyoruz.
Zay›f oldu¤umuz zamanlarda da, da¤lar
ile vadilerin derinliklerine kaç›p, oralarda saklan›yoruz. Çin askerleri çok olsa
bile, onlara bu bak›mdan hiçbir yarar›
olmuyor. E¤er biz, etraf› surlar ile çevrilmiﬂ ﬂehirler kurup içinde oturur ve bizim eski al›ﬂkanl›klar›m›z ile geleneklerimizi de¤iﬂtirir isek, bir günde yeniliriz.
Böylece de Çin hakimiyeti alt›na girmiﬂ
oluruz. Buda ve Tao dinleri ise, daha çok
sulh içinde yaﬂayan ve sessiz, uysal kiﬂiler içindir. Bu dinler insan› böyle yetiﬂtirir, savaﬂ yapmak ve güç kazanmak isteyenler için de¤ildir. Bundan dolay› biz
(mabetler) yapamay›z. (1991b: 177-179)”
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Tonyukuk’un 716-734 y›llar› aras›nda baﬂta olan damad› Bilge Ka¤an’a (Ergin 1991: 7-8) kale inﬂa etme ve içinde
yaﬂamayla ilgili verdi¤i bu tarihî brifingi o devirlerde, düﬂmana karﬂ› savunmas› zor oldu¤u ve sürdükleri hayat biçimine uygun olmad›¤› için, Türklerin ﬂehir
kaleler inﬂa etme e¤iliminde olmad›klar›n› göstermektedir. Ancak, bu olay›n hemen akabinde Uygur hükümdar› Bö¤ü
Ka¤an 767’de Maniheizm’i resmî din olarak kabul etmiﬂ, dolay›s›yla sabit mabetlerin inﬂas› bu Türk grubunu yerleﬂmeye
zorlam›ﬂt›r. Türklerin ilk yerleﬂim bölgelerinden Ak-beﬂim’de bulunmuﬂ iki Budist tap›na¤›, art›k bu devirlerden sonra
Türklerin yerleﬂik hayat›n gere¤i olarak
ﬂehir-kaleler inﬂa ettiklerine iﬂaret etmektedir (Cezzar 1977: 33-34).
Ögel, Türklerde ﬂehir ve köy hayat›n› anlat›rken, “Kule ve Yukar› Kat” bahsinde (1991b: 298-299), Uygur metinlerinde geçen, esas manas›n›n hava ve
yüksek oldu¤unu ifade etti¤i kal›k kelimesinin kule karﬂ›l›¤› olarak da kullan›ld›¤›n› belirtmektedir. Buna delil olarak da, ﬂu eski Uygur yaz›lar›n› göstermektedir: “... Katun bal›kta, ediz kal›kta
yat›p ud›yur erken” (…Hatun, surlar ile
çevrilmiﬂ ﬂehirde, yüksek bir kulede
uyuyor iken). Buradaki ediz kal›k sözü
‘yüksek kule’ manas›na söyleniyordu, diyerek ﬂu örne¤i de devam›nda vermektedir: “Törttin y›ngak kap›gl›k, taptulug,
esringü erdinilig, kal›k içinde oturup...”
(Dört taraf› kapal›, parlak ve çeﬂitli
renkler, mücevherler ile süslenmiﬂ kule
içinde oturup...).
Uygur yaz›s› ile yaz›lm›ﬂ Oguz Ka¤an Destan›’nda, böyle yüksek bir evin
üst katlar›na kal›k denmesi de dikkat çekicidir: “...kene yolda bedük bir öy kördi.
Bu öyüng tagam› altund›n irdi; tungluklar› tak› kümüﬂdün, kal›klar› temürdin
irdiler irdi. Kapuluk irdi, açk›ç yok irdi...” (Bang-Rahmeti 1970: 25). Burada
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“...büyük bir ev gördü, bu evin duvarlar›
alt›ndan, pencereleri gümüﬂten, yukar›
katlar› ise demirden idi. Kap›s› vard›, fakat kilidi yoktu…” denilmektedir (Ögel
1991b: 298-299).
Kal›k kelimesi, her ne kadar W.
Bang ve R. Rahmeti’nin çal›ﬂmas›n›n
sözlü¤ünde çat› anlam›nda günümüz
Türkçesine aktar›lm›ﬂ olsa da, di¤er Uygur metinlerinde bu kelimenin kule/kale anlam›yla uygun düﬂtü¤ü görülmektedir. Bu örnekler Türklerin kale kavram›na bak›ﬂlar›n› göstermesi bak›m›ndan
önemlidir. Türkler, savunmas›n›n zorlu¤u ve yaﬂama biçimlerine uymamas› sebebiyle ilk devirlerde ﬂehir kaleler inﬂa
etmemiﬂlerdir. Ancak kaleleri, de¤erli,
pahal›, girilmesi-ele geçirilmesi zor olan
yap›lar olarak görmüﬂlerdir.
Burada kal›k ile kale/kule kelimelerinin anlam alanlar›n›n zihinde b›rakt›¤› ça¤r›ﬂ›mlar›n benzerli¤i dikkat çekicidir. Günümüzde de ço¤u Türk ﬂivesinde kal›k/kal›h/kalak/kalah... gibi ﬂekillerde yaﬂayan kelimenin genellikle ‘üst
üste konularak yükseltilmiﬂ ﬂeyleri’ ifade ediyor olmas›, kale kelimesinin kökeni hakk›nda soru iﬂaretleri uyand›rmaktad›r.
2.3. K›z Kalesi Terkibi
Türkologlar›n k›z kelimesi hakk›nda verdikleri bilgiler ›ﬂ›¤›nda ilk olarak
‘evlenmemiﬂ kad›n› ifade eden k›z (buradan da ‘bakire’, bekâretin Türk toplumunda namusu ifade etmesi sebebiyle
de ‘kutsal’), kalenin bir s›fat› durumundad›r. Yani, ‘dokunulmam›ﬂ, el de¤memiﬂ, bakire, vd.’ manas›nda kalenin durumunu izah eden bir kelimedir. Yukar›da sözünü etti¤imiz Selçuklu dönemi,
Kubadabad saray›n›n haremli¤i olarak
inﬂa edilen K›z Kalesi de herkesin girmesine müsaade edilmeyen, sayg›de¤er ve
kutsal yerdir.
Günümüzde de k›z kalesinin böyle
bir anlam ifade etti¤ini ﬂu örnekte gör-
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mekteyiz: F. Yi¤it, Bakü’de K›z Kalesi’ni
gezerken oradaki bir görevliye, “Bu yap›ya niçin K›z Kalesi diyorsunuz?” diye
sordu¤unda, görevliden ﬂu cevab› al›r:
“Türk k›zlar›n›n bekaretini korumas› Türk dünyas›nda kutsal meseledir.
K›zl›¤›n bozulmas› namusun elden gitmesidir. K›z kulesi bir ﬂehrin, bir kalenin kalbidir. Çünkü, orada kale kumandan›n›n zevcesi, yak›nlar› ve önemli olan
her ﬂey bulunur. Stratejik önemi olan
K›z Kulesi fethedilirse, k›zl›k elden gitmiﬂtir. Yani kale düﬂman taraf›ndan ele
geçirilmiﬂtir. O nedenle biz buralara K›z
Kulesi diyoruz.” (1996: 367-369).
Bunu, Birûnî’nin haber verdi¤i (ﬁeﬂen 1985: 197), “K›z Tengizi” için “insan›n giremedi¤i bir bölge” aç›klamas›na
uygulamak da mümkündür ki, bu yaklaﬂ›mla k›z kale “insan›n -düﬂman›n- giremedi¤i bir kale” anlam›na gelir.
Eski ﬂekliyle Bat› Türkçesinde XVI.
yüzy›la kadar yayg›n olarak kullan›lm›ﬂ
ve k›t ile yer de¤iﬂtirmiﬂ olan di¤er k›z
kelimesi de adland›rmada etkili olmuﬂ
olmal›d›r. Bu kelime de kale kelimesiyle
terkip oluﬂturdu¤unda kalenin s›fat› durumundad›r. Adland›rma bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde k›z kalelerin, pahal›de¤erli, al›nmas›, ele geçirilmesi zor kaleler oldu¤u sonucuna var›labilir. Özellikle kal›k kelimesiyle ilgili olarak verilen iki örnek de yaklaﬂ›m›m›zla paralellik göstermektedir.
Elbette eski devirlerin ﬂartlar› içinde böyle kalelerin az bulunaca¤›n› da hesaba katmal›y›z. K›z kelimesinin ‘nadir,
seyrek’ anlam›, bunlar›n ‘az bulunan,
her yerde olmayan kaleler’ olduklar›n› da
akla getirmektedir.
Özetle, dilin tarihî seyri içinde her
iki k›z kelimesi de karﬂ›lad›klar› anlamlar bak›m›ndan baz› kalelerin s›fat› durumundayd›lar ve adland›rman›n ilk
safhas›nda terkibe yukar›daki anlamlar›
katm›ﬂlard›r, denilebilir.
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3. “K›z Kalesi” Adland›rmas›na
Ba¤l› Efsanelerin Teﬂekkülü
Yer adlar› ile ilgili bir meseleyi tek
bir kökle izah etmek mümkün de¤ildir.
K›z kalelerinin bu ad› almas›nda iki temel faktör oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Birincisi dil, ikincisi ise ortak haf›zada
kahraman› kad›n olan bir hadisenin hat›ras›d›r.
Günümüzde k›z kalesi terkibi bir
isim tamlamas› durumundad›r. Dolay›s›yla soyuttan-somuta (abstract-concrete) do¤ru bir geçiﬂ; belli bir ﬂahsa ba¤lanarak anlamda bir belirginleﬂme söz konusudur. Bir kalenin belirli bir k›za ait
oldu¤u anlaﬂ›l›r hâle gelmiﬂtir. Adland›rman›n ilk dönemlerinde etkin olan iki
ayr› k›z kelimesi, ortak haf›zadaki anlam zeminini zamanla belirli bir k›z ve
onun baﬂ›ndan geçen bir olaya b›rakm›ﬂt›r. Bu nedenledir ki, günümüzde k›z kalesi adland›rmas› bir k›z›n baﬂ›ndan geçen bir olaya ba¤lanarak anlamland›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Adland›rma etraf›nda oluﬂan çeﬂitli
efsaneler üzerinde de¤erlendirmelere
geçmeden önce, Uygur Türkleri aras›nda
“Bozkurt” üzerine anlat›lan rivayetin k›z
ve kale kavramlar›yla iliﬂkisi oldu¤unu
düﬂündü¤ümüz için buraya almay› uygun görüyoruz.
“Hun Yabgusu’nun çok güzel iki k›z› olmuﬂ ve onlar› isteyenlere vermeye
k›yamam›ﬂ. Bunlar ancak bir Tanr›’ya
zevce olmaya lay›kt›r, demiﬂ ve yüksek
bir kale yapt›r›p iki k›z›n› oraya hapsettirmiﬂ. Tanr›’ya niyaz etmiﬂ ve k›zlar›na
gelmesini, onlarla evlenmesini rica ederek dualarda bulunmuﬂ. Nihayet bu kale etraf›nda ihtiyar bir kurt dolaﬂmaya
baﬂlam›ﬂ. ‹ki k›z›n küçü¤ü ablas›na, bize
gönderilecek olan mabud herhalde ﬂu
kurttur, demiﬂ ve her iki k›z kurdun yan›na gelerek onunla evlenmiﬂler. Bu temastan Hiu-Hu (Uygur) kabileleri vücuda gelmiﬂ.” (Togan 2002: 3, 544-546).
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Bu rivayet her ne kadar Uygurlar›n
türeyiﬂi üzerine kurulmuﬂ olsa da yaz›m›z›n konusu olan k›z kaleleri ile de ilgilidir. Bunlara dair anlat›lan efsanelerin
pek ço¤unda, k›zlar›n herhangi bir sebeple bir kaleye kapat›lmas› söz konusudur. Burada k›zlar›n kaleye kapat›lmas›
hadisesi, Türk mitolojisinin ikinci dereceden de olsa bir motifi olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Aktard›¤›m›z bu ve bulunabilecek benzeri rivayetlerin k›z kaleleri
üzerine anlat›lan ço¤u efsanelere kaynakl›k etmiﬂ olmas› muhtemeldir. Veliyev’in mitoloji ve efsane üzerindeki “mifolojik tefekkürün aradan ç›kt›¤› vah›tda, bu esatirlerin nüvesi efsanelerin yarat›lmas› için memba olmuﬂtur” (1985:
272) fikri, görüﬂümüzü destekleyici niteliktedir.
Rivayette k›zlar›n d›ﬂ etkilerden korunabilmeleri ve onlara Tanr›’dan baﬂkas›n›n ulaﬂamamas› için bir kale yap›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla kiﬂinin kaderi kurgulanan mecraya do¤ru yönlendirilmiﬂtir.
Yani kader haz›rlanm›ﬂ ve haz›rlanan
kader gerçekleﬂmiﬂtir. Ancak, aﬂa¤›da
görece¤imiz efsanelerde ise kötü kaderi
engelleme giriﬂimleri baﬂar›s›zl›kla sonuçlanacakt›r. Bu durumu, kaderini
kendisi yaratan anlay›ﬂtan, kaderine boyun e¤en dünya görüﬂüne do¤ru bir yöneliﬂ ve hükmedenlerin güçlerinin baz›
konularda zay›flamas› ﬂeklinde de yorumlamak mümkündür.
Kaderi de¤iﬂtirmek amac›yla bir
kaleye k›zlar›n hapsedilmesi hadisesi,
Anadolu’da bilinen en meﬂhur k›z kalesi
efsanelerinin temel konusudur (‹stanbul, Silifke, Beyﬂehir, Van, Pazar, vd.).
Biraz de¤iﬂiklerle Anadolu sahas›ndaki
hemen bütün k›z kaleleri için anlat›lan
bu tipteki efsaneler özetle ﬂöyledir: Örnekteki gibi efsanenin ana kahraman›
yüksek s›n›ftan birinin (bey, kral, hükümdar, kad›...) k›z›d›r. Bir kâhin k›z›n
belli bir yaﬂa geldi¤inde y›lan taraf›ndan
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sokularak öldürece¤ini söyler. Bey, k›z›n›
bu durumdan korumak için, y›lan›n ulaﬂamayaca¤› bir yere kale yapt›rarak k›z›n› içine kapat›r. Ancak kâhinin sözleri
do¤ru ç›kar ve k›z y›lan taraf›ndan ›s›r›larak öldürülür (Sakao¤lu 1989: 72).
Di¤er yayg›n bir efsane ise kavuﬂamayan iki sevgilinin hat›ras› üzerine yarat›lm›ﬂt›r (Bakü, ‹stanbul, Van, Beyﬂehir). Az-çok farkl›l›klarla anlat›lan bu efsane özetle ﬂöyledir: Deniz/göl içinde bir
adada yaﬂayan genç ve güzel bir k›za
sevdalanan delikanl›, her gece k›z›n yakt›¤› mum ›ﬂ›¤› sayesinde yüzerek ona gider. F›rt›nal› bir havada ›ﬂ›¤›n sönmesiyle yolunu kaybeder ve azg›n sularda bo¤ulur. Sevgilisinin gelmedi¤ini gören k›z
da hasrete dayanamaz ve kendini sulara
b›rak›r. K›z›n hat›ras›n› yaﬂatmak için
buraya yap›lan kaleye de k›z kalesi denir (Veliyev 1985: 277; Püsküllüo¤lu
1993: 27-33).
Klâsik Yunan mitolojisinde de karﬂ›
k›y›daki sevdi¤ine yüzerek giden ve sonunda bir sebeple bo¤ulan genç motifi
yayg›nd›r. Hero ile Leandros efsanesi, bu
tipteki efsanelerle paralellik gösterir
(Can 1970: 113-118).
Anadolu’da örne¤ine rastlamad›¤›m›z bir k›z›n gösterdi¤i kahramanl›¤›n
hat›ras› üzerine yarat›lm›ﬂ baz› k›z kalesi efsaneleri ise yukar›dakinden farkl›l›k
göstermektedir. Örne¤in Odlar K›z› ülkesini kurtarabilmek için önce halk›na
düﬂman olan sevdi¤i adam›, sonra da
kendini öldürür. Olay›n geçti¤i yere yap›lan binaya da k›z kalesi ad› verilir (Veliyev 1985: 276). Benzer efsaneler Kazak
Türklerinde de görülmektedir. Kahramanl›k gösteren k›z›n hat›ras›, k›z›n ad›
kaleye veya ﬂehre verilerek yaﬂat›l›r.
Barﬂ›n K›z, Güldirsin, Zariyna... gibi efsanelerde düﬂman›na aﬂ›k olan, sonra da
öldürülen k›zlar anlat›lmaktad›r.
Tarihî-co¤rafî an›zlar (realistik-ertegilik an›zdar) olarak tasnif edilen bu
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tipteki efsanelere destanlar›n kaynakl›k
etti¤i düﬂünülmektedir (Kon›ratbaev
1991: 71-79). Jirmunsky’nin ifadesiyle
bu gruptaki kad›n kahramanlar›n hat›ralar› Karakalpak, Harezm ve Türkmenistan’›n baz› bölgelerindeki k›z ile ba¤l›
yer adlar›nda yaﬂamaktad›r. Düﬂmanlara karﬂ› verilen mücadelelerin konu edildi¤i k›z kalelerinin bu tipteki efsaneleri,
bir destan›n küçük parçalar› niteli¤indedir (1974: 40).
Ensest iliﬂkilerin yer ald›¤› k›z kalesi efsaneleri de mevcuttur. Bakü K›z Kalesi efsanelerinin birinde, baba Semed
Han’›n öz k›z› Suna’ya âﬂ›k olmas› anlat›lmaktad›r (Ahundov 1978: 415-417).
Efsanenin Sâsânîler devrindeki “baban›n kendi öz k›z›yla evlenmesi kutsal
emel” düﬂüncesine karﬂ› ç›kmak amac›yla yarat›ld›¤› fikri yayg›nd›r (Veliyev
1985: 274-275). Bu efsanenin benzeri Yunan mitoslar› aras›nda da görülmektedir. Arkadia krallar›ndan Klymenos,
kendi k›z› Harpalyke’ye âﬂ›k olur ve onu
kirletir. Daha sonra k›z›n› ve kendini öldürür (Can 1970: 264-265).
Kubadabad’›n haremli¤i olan adadaki k›z kalesinin efsanelerin birisi yasak bir iliﬂkiyi anlatmaktad›r:
“Sultan çok sevip k›skand›¤› güzel
gözdesini K›z Kulesi Adas›’n›n kulesine
kapat›r. Sonra bir sefere ç›kar. Birkaç y›l
süren savaﬂtan sonra ‹kinci baﬂkenti
Kubadabad’a döner. Çok özledi¤i gözdesine kavuﬂmak için hemen bir kay›¤a atlay›p adan›n yolunu tutar. Bu arada kad›n, genç bir bal›kç›yla yasak bir aﬂk yaﬂam›ﬂ ve ondan bir çocu¤u olmuﬂtur. O
s›rada a¤lamaya baﬂlayan bu çocu¤un
sesi bütün adada yank›lanmaya baﬂlar.
Sultan›n gazab›ndan korkan kad›n, adan›n baruthanesini ateﬂe verir ve kuledeki her ﬂeyle birlikte havaya uçar.” (Önder 1970: 39; Eyübo¤lu 1979: 164).
Battal Gazi’nin bir maceras› da ‹stanbul’daki K›z Kulesi’yle ilgilidir. Evli-
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ya Çelebi, Seyahatname’de Battal Gazi’ye ba¤l› olarak anlat›lan K›z Kalesi efsanesini ﬂöyle nakletmektedir:
“...Katanor denilen kral, …Battal
Gazi’nin korkusundan deniz yüzüne büyük bir kale yapt›r›p Üsküdar Tekfurunun k›z›yla di¤er k›ymetli ve lüzumlu insan› içine koydurur. O kuleye de “Pirboz
Tirkuris” dediler ki “k›z kulesi” demektir… Battal Gazi Üsküdar’›n böyle tahkim edildi¤ini iﬂitince yan›na 700 serdengeçti gazi al›p gelir ve birden bire Üsküdar’› basar. Oradan kay›kla k›z kulesine geçip, kral›n k›z›n›, hazinesini ve di¤er lüzumlu ﬂeylerini al›p Üsküdar’a gelir…” (Dan›ﬂman 1969 : II, 170).
K›z kalesi adland›rmas›yla ilgi efsanelerin teﬂekkülünde a¤›rl›kl› olarak mitolojik ve tarihî köklerin (Ergun 1997 : I,
41) etkili oldu¤u görülmektedir. Günümüz k›z kalesi efsanelerine yukar›daki
Uygur anlatmas›n›n kaynakl›k etti¤i düﬂünülebilir. Bu mitik hat›ra zamanla,
Türk dilinin mant›¤› içinde ﬂekillenen
k›z kalesi adland›rmas›n› anlamland›r›r
duruma gelmiﬂtir. Benzer durum tarihî
kökten beslenmiﬂ efsaneler için de söz
konusudur. Kahraman› k›z olan destanlara ait bilgiler de zamanla bu efsanelerin oluﬂumuna katk› sa¤lam›ﬂt›r.
Sonuç:
Yay›lma alanlar›, tarihî-topografik
durumlar› ve yap›l›ﬂ amaçlar› bak›m›ndan k›z kalesi olarak bilinen yap›lar geniﬂ anlamda birbirleriyle örtüﬂmemektedir. Benzemeyiﬂe ra¤men bu yap›lara ortak bir isim verilmektedir. Günümüzde
bu ortak adland›rma bir kad›n kahraman›n hat›ras›yla ilgili anlat›lan efsanelerle anlamland›r›lmaktad›r. Dil ve kültür
tarihindeki konuya ait baz› bulgular, bu
anlamland›rman›n kültürel geliﬂimin
son safhas› oldu¤unu göstermektedir. Bu
ba¤lamda adland›rmay› sadece efsanelerle izah etmek eksik kalacakt›r.
Türk dilinin önceki dönemlerinde,
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k›z ve kale kelimelerinin taﬂ›d›¤› anlamlar, k›z kalesi adland›rmas›nda temel
teﬂkil etmiﬂtir. Co¤rafya de¤iﬂtirmeler,
baﬂka kültürlerle iliﬂkilerin artmas› veya do¤al sebeplerle bu kelimelerin anlam alanlar›nda de¤iﬂmeler olmuﬂ, baz›
anlamlar› kaybolmuﬂtur. Böylece k›z kalesi adland›rmas›ndaki dilin kullan›m›na ait as›l sebepler de unutulmuﬂ, as›l
sebeplerin yerini kahraman› kad›n olan
bir olay›n hat›ras› alm›ﬂt›r.
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