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(1875-1964)

L

Alman şa rkiyatç ısı
ve Eski Ahid tarihi uzmanı.

_j

21 Ocak 1875 tarihinde Hohenstein'da
Marburg ve Halle'de teoloji ve şarkiyat bilimi
okudu . 1898'de Tex tkritische und l exikalisch e Bemerkungen zum samaritanischem Pentateuchtargum başlıklı
çalışması ile felsefe. 1902'de de D er masoretische Text d es Alten Testam ents
adlı teziyle ilahiyat doktoru oldu. Sekiz ay
kadar Romanya'da papaz olarak çalıştık
tan sonra 1903'te Kahire'ye gidip beş yıl
süreyle yine papazlık ve oradaki Alman
okulunun müdürlüğünü yaptı. 1914'te
Giessen'de profesör oldu ; 1923'te Enno
Littman ' ın yerine Bonn'a tayin edildi. Siyasi baskılar yüzünden 1938 yılında İngi l 
tere'ye sığındı. IL Dünya Savaşı boyunca
Londra'da Chester Betty koleksiyonunda
ve Oxford'da Bodleian Library'de bulunan Arapça yazmaların kataloglarını hazırladı. Savaşın ardından Bonn'da bırak
tığı evine ve kütüphanesine yeniden kavuştuğu gibi kendisine Alman hükümeti
tarafından emekli profesör maaşı bağlan
dı. Bundan sonraki hayatını ilmi çalışma
lar yaparak. seminer ve konferanslar vererek geçirdi. Çok sayıda akademi ve ilml derneğin üyesi olan Kahle 1963 yılın 
da Düsseldorf'a yerleşti ve 24 Eylül 1964
tarihinde Bonn'da öldü .
doğdu . 1894 -1898yılları arasında

Dönemindeki birçok şarkiyatçı gibi hı
ristiyan ilahiyatçısı olarak yetişen Kah le
ilmi hayatında iki ayrı alanda çalışmış ve
bunlara önemli katkılarda bulunmuştur.
Bu alanların ilki olan Ahd-i Atık araştır
malarında özellikle Samiri Pentateuch'ünün fragınanlarını neşrederek ve Masaretler'in Eski Ahid'in nakli ve telaffuzu
açısından önemlerini ortaya koyarak ün
kazanmıştır. İkinci çalışma alanı olan Arabistik ve İslam araştırmalarında ise bir
taraftan Mısır tarihi üzerinde dururken
bir taraftan da Mısır ve Filistin'deki halk
hikayeleri. gölge oyunları. kutsal mekanlar vb. üzerinde çalıştı . Fütüwet kurumuna dair araştırmaları da bulunan Kahle'nin coğrafyayla ilgili çalışmaları da önemli bir yekün tutmaktadır ; özellikle P'irl Reis'in Kitô.b-ı Bahriyye'si ve dünya haritası ile bu haritanın Kristof Kolomb tarafından Amerika'nın keşfinde kullanılan
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KAHRAMANLIK
(bk.

ŞECAAT).
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L
KAHRAMANMARAŞ

L

Paul

Akdeniz bölgesinde şehir
ve bu şehrin merkez olduğu
bir kesimi Akdeniz, bir kesimi
Doğu Anadolu bölgesinde bulunan il.

~

Ernst
Kah le

Ahır dağının

güney

kısmı

eteklerinde,
kuzey kesiminde meyilli bir alanda yer alır. Önemli
bir yol güzergahı üzerinde bulunan şeh
rin adının As ur kaynaklarında geçen Markasi'ye dayandığı belirtilir. Markasi adı,
Romalılar döneminde Kral Caligula tarafından Germanicia 1 Kayseria Germanicia'ya çevrildi. Bu isim Bizans Devleti zamanında da kullanıldı. Şehir İslam hakimiyetine girince "Mar'aş" adını aldı. Maraş
kelimesi. bölgedeki çeltik ekimi ve bataklıkların sebep olduğu sıtma hastalığı dolayısıyla "titreme yeri" anlamına geldiği
şeklinde izah edilmekteyse de bunun ilmi
bir kıymeti yoktur. Yeniden Bizans hakimiyetine girdiği kısa bir dönem içinde
Marassian denilen şehir bundan sonra
Osmanlı devri de dahil Maraş adıyla anıl
dı. Bu ad 7 Şubat 1973'te. Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından Milli Mücadele
dönemindeki üstün direnişinden dolayı
"kahraman" unvanı verilerek Kahramanmaraş şekline dönüştürüldü. Kuruluş tarihi antik dönemlere kadar inen Maraş'ın
ilk yerleşim yeri şimdiki şehrin güneydoğusunda bulunan Erkenez çayı kenarın
daydı. Roma devrinde Karasu kıyısına taşınan şehir daha sonra doğusunda bulunan Kara Maraş'a taşınmış. bugünkü yerleşim yerine ise Dulkadırlılar zamanında
şehirle aynı adı taşıyan ovanın

Yayımianmış

eserlerinden

bazıları şun

Masareten des Ostens (Leipzig
1913): Masareten des Westens (1-11,
Stuttgart I 927- I 930): Biblia Hebraica
lardır:

(ed. Rudolf Kittel, Textum masoreticum
curavit P. Kah le) (Stuttgart I 929): Piri

Re'is, Bahrije. Das türkische Segelhandbuch tür das Mittellö.ndische
Me er vom Jahre 1521 (Berlin- Leipzig
1926): Die verschollene Columboskarte
von 1498 ineiner türkisehen Weltkarte
von 1513 (Berlin - Leipzig 1933).
Önemli makaleleri arasında "lslamische
Schattenspielfiguren aus .ii.gypten" (Der
Islami ı 1910]. s. 264-299: ll ıı9ll].s. 143195): "Die moslemischen Heiligtümer in
und bei Jerusalem" (Pala.stina-Jahrbuch,
VI ıı9!0\. s. 63-101): "Das Wesen der
moslemischen Heiligtümer in Palastina"
(a .g.e., VII 1 1911 ]. s. 85-119): "Gebrauche
bei den moslemischen Heiligtümern in
Palastina" (a.g .e., VIII ı 1913\. s. 139- ı 82)
adlı çalışmalar sayılabilir. .ljıtdyndme'nin

Farsça

nüshaları

üzerine

çalışan

Kahle

(AO, XII ı 1934]. s. 9 1-110), Zeki Velidi Togan'ın yardımıyla

bu eseri neşre hazırla
da henüz basılmamıştır. Bunların
dışında bazı küçük yazıları. doğumunun
sekseninci yılı armağanı olarak diğer çalışmalarının bir listesiyle birlikte Opera
Minara adı altında neşredilmiştir (Leiden I 956: çalışmalarının bir listesi için ayrıca bk. Katharina Korn, s. 225-23 I).
mışsa

BİBLİYOGRAFYA :

K. Korn, "Paul Kahle's Schriften", Studien
zur Geschichte und Kultur des f'lahen und
Fernen Ostens, Paul Kah le zum 60. Geburtstag
(haz. W Heffening-W Kirfell. Leiden 1935, s.
225-231; H. S. Nyberg. "Paul Kah le", In Mernoriam Paul Kah le (haz. M . Black- G. Fohrerl.
Berlin 1968, s. 1-2; O. Spies, "Paul E. Kah le" ,
Bonn er Gelehrte, Beitrage zur Geschichte der
Wissenscha{ten in Bonn, Sprachwissenscha{ten,
Bonn 1970, s. 350-353; M. Black, "Paul Ernst
Kahle" , Proceedings o{ the British Academy, Ll,
London 1965, s. 485-495; J. Fück, "Paul Ernst
Kalıle 11875-19641". ZDMG, cxvı 119661. s . 1-7.

~
192

TAHSiN GöRGÜN

gelmiştir.

Tarih. Asur ticaret kolonileri çağında
Anadolu'yu Mezopotamya'ya bağlayan
önemli bir ticaret yolu üzerinde yer alan
şehir. Hitit İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Geç Hitit şehir devletlerinden Gurgum
Krallığı'na başşehirlik yaptı. Kimmerler'in
Anadolu'yu istilasının ardından bir müddet Asur hakimiyetinde kaldı. Asurlar'ın
Med istilasına uğramasından sonra Pers
hakimiyetine girdi. Şehir. İskender'in Asya seferi sırasında Kapadokya satraplığı
nın önemli merkezlerinden biriydi. Romalılar zamanında Kuzey Suriye vilayeti sı
nırlarına katıldı. Roma'nın Sasanller'le savaşı Maraş şehrinin zaman zaman saldı
rılara hedef olmasına yol açtı. Roma im-

paratorluğu'nun,39S'te ikiye ayrılması
üzerine Doğu Roma'nın (Bizans) hakimiyetine geçti. Silsanller 60S'ten itibaren
Kayseri. Maraş gibi önemli ticaret şehir
leri üzerinde hakimiyet kurdularsa da
611'de geri çekildiler. Sasanller'den sonra
Maraş bölgesine ilk Arap akınları H u lefa-yi Raşidln devrinde başladı. Ebu Ubeyde b. Cerrah Menbic'de iken Halid b. Velid'i Maraş taraflarına gönderdi. Halid
şehri kuşattı. halka zarar vermemek kaydıyla Maraş'ı aldı ve kalesini yıktırdı ( 16/
637). Maraş bundan sonra Anadolu içlerine yapılacak akınlarda üs durumuna geldi. Süfyan b. Avf el-Gamidi Maraş'tan hareketle Bizans topraklarına akınlar düzenledi (30/650-51 ). Emevller zamanında
Muaviye'nin emriyle şehir yeniden inşa
edildi. I. Yezld'in ölümünün (64/683) ardından Maraş'a yönelik Bizans saldırıları
yoğunlaşınca müslümanlar Maraş'ı terketmek zorunda kaldılar. Abdülmelik'in
Bizans'la yaptığı antlaşma uzun süreli olmadı. Cemaziyelewel 74'te (Eylül 693) ı.
Mervan'ın oğlu Muhammed antlaşmayı
bozarak ertesi yıl Bizans topraklarına girdi. Cemaziyelewel 7S'te (Eylül 694) Bizanslılar karşı saldırıya geçip Antakya yakınlarındaki Amik ovasına kadar ilerledilerse de başarılı olamadılar ve Maraş ovasında yapılan savaşta mağlQp edilerekgeri püskürtüldüler. Halife I. Velid'in oğlu
Abbas Maraş'a gelip şehri tamir ve tahkim ettirdi. Bir kısım halkı şehre yerleşti
rerek Maraş'ın nüfusunun artmasını sağ
ladı ve büyük bir cami yaptırdı. Halife II.
Mervan zamanında 129 (747) yılında Bizanslılar Maraş'ı kuşattı. Halk canlarının
bağışlanması şartıyla şehri boşaltarak elCezire ve Kınnesrln'e göç etti. Bizans imparatoru V. Konstantinos şehri yıktırdı.
Mervan. Humus'u fethettikten sonra Maraş'ı yeniden ele geçirdi ve şehri imar etti . Bizans kuwetleri 130'da (747) şehri
yağmaladılar. Abbas! Halifesi Ebu Ca'fer
ei~MansQr devrinde Salih b. Ali tarafından
onarılan şehir Halife Mehdi- Billah döneminde tahkim edildi. 161 -162 (778-779)
yıllarında büyük bir Bizans ordusu Maraş'ı
kuşattı. şehri alamadıysa da etrafı yakıp
yıktı. Bizans imparatoru I. Basileios 877'de Göksun ve Toroslar üzerinden Maraş'a
saldırdı, fakat şehri ele geçiremedi; varoşları tahrip ve yağma ederek geri çekildi. Şehir Muharrem 292'de (Kasım 904)
Bizanslılar'ın eline geçti. 916'da Ermeniler Maraş'ı ele geçirip yağmaladılar. 949'da Bizanslılar şehri tekrar zaptettiler.
Maraş 341'de (952) Hamdanller'in eline

