
bicarum: Premiere partie, Egypte: /, Paris 
ı 903; a.mlf .. "Notes d'archeologie ara be". JA, 
XVII ( 1 89 ı ). s. 4ıı-495; S. Flury, Die Ornamente 
der Hakim -und Ashar-Moschee, He ideıberg 

ı9ı2, s. 9-26, 43 -45; M. S. Briggs. Muhamme
dan A rchitecture in Egypt and Pa testine, O x
ford ı924; R. L. Devonshire, Ramb/es in Cairo, 
Ca i ro ı93ı; E. Pa uty. Les hammams du Caire, 
Le Ca i re ı933; a.mlf .. La mosquee d'lbn Tou
loun et ses alentours, Le Ca i re ı9 36; a .mlf., 
"L'architecture au Caire depuis la conquete ot
tomane, vue d'ensemble", B/FA O, XXXVI (ı 936). 
s. ı -69; L. A. Mayer. The Buildings o{Qaytbay 
as Deseribed in his Endowment Deed, London 
ı938; K. A. C. Creswell. Early Muslim Archi
tecture, Oxford ı940; a.mlf .. The Muslim Ar
ch itecture ofEgypt, Oxford ı952-60 , 1-11; a.mlf .. 
A Bibliography of the Architecture, Ar ts and 
Crafts of Is lam to 1 st. January 1960, Ca i ro 
ı 96ı; a.m lf .. "A Brief Ch ranology of the Mu
hammedan Monum ents of Egypt to 1 5 ı 7", 
B/FAO, XVI (ı 919). s. 39-ı64; Hasan Abdü lveh
hab . Tarfl]u '1-mesacidi'l-eşeriyye, Kah i re 1946, 
1-11 ; a.mlf .. Cami'u 's-sultan ljasan ue ma l_ıaule

hu, Kahire ı962 ; a.mlf .. "Medresetü Ebi Bekr 
Müzhir", el-Hendese, XV( ı 935). s. 17-23; a.mlf .. 
"Tevki'atü'ş -şunna''ala aşiiri Mışr", B/E, XXXVI 
(ı 955). s . 533-558; W. Popper. Egypt and Syria 
under the Circass ian Mamluk, Los Ange les 
ı957; Abdüllatif ibrah im. "el-Veşa'i\5 fı l:Jidme
ti'l-aşar" . el-Mu 'temerü 'ş-şanf li-aşari'l-biladi 'I

'Arabiyye, Kahire 1958; a.mlf .. "Silsiletü ' l-ve
şa'i\5i 't- ta rll:Jiyyeti 'l-)5avmiyye : Mecmü'atü 'l
veşii'il5i ' l-Memlükiyye, 1: Veşl)5atü' I-Emlr Al;ı.üri 
Keblr l\:ara)5uca el- l:laseni", Mecelleta Külliy
yeti 'l-adab,XVIII /2, Kahire 1959 , s. ı83 - 25ı; 

a .mlf .. "et-Tevşi)5atü'ş-şe r'iyye ve'l-işhadat fı 

:?:Uhüri veşi)5ati'l-Gav rl" , a . e.,X I X/ı ( ı 960). s . 
293-420; A. Darrag. L 'Egypte sous le regne de 
Barsbay, Dama s ı96ı, s . 50; a.mlf., L 'acte de 
uaqf de Barsbay, Le Caire 1963; Ahmed Fikri. 
Mesacidü 'l-19'ih ire ue medarisüha, Kahire 1965-
69, 1-11 ; D. Brandenburg . lslamische Baukunst 
in Agypten, Berlin 1966; Saleh Lamei Mostafa. 
Klaster und Mausoleum des Farağ lbn Barquq 
in Kairo, Glückstadt ı968 ; Abdurrahman Zeki. 
Meusu'atü medfneti'l-ffahire {i elf 'am, Kahire 
ı969; a.mlf .. "Mebani '1-kila' fı 'aş ri Mul)am
med 'All Başa", el-'imare, lll/3 -4 (ı 94 ı ı. s. 89-
98; G. Wiet. lnscriptions historiques sur pierre, 
Le Caire 197ı; a.mlf .. "Les inscriptions du ma
usa lee de Shafi", B/E, XV (ı933). s. ı67-185 ; 
a .mlf .. "Une nouvelle inscription fatimide au 
Caire" , JA, CCXLIX ( 196 1 ). s. 13 -20; a.mlf.
A. Raymond. Les marches du Caire, Le Caire 
ı979 ; a.mlf .. "Les constructions de !'emir Abd 
el Rahman katkhuda au Caire", A ls/. , Xl (ı 972), 
s. 253-292; a.mlf .. "Les fontaines publiques 
du Caire ( 1 5 1 7-ı790) ", a.e., XV (ı979). s. 235-
292; Yusuf Raghib, "Sur une groupe de mau
solees du cimetiere du Caire", RE!, XL ( 1972). s. 
189-ı95; a.mlf .. ''Essai d'inventaire chronolo
gique des guides a !'usage des pelerins du Cai
re ", a.e., XLI ( ı973) . s. 259-280; a . m ıf .. "Les 
sanctuaires des gens de la famille dans la ci te 
des morts du Caire", RSO, ll ( ı 977). s. 47; 
a.mlf .. "Les mausolees fatimides du quartier 
d'al-Masahid", A/s i., XVII( ı 98ı ı. s. 1-30; a.mlf .. 
"Un oratoire fatimide au samnet du Muqattam", 
St. /, LXV ( ı9 87). s. 51-67; J. A. Williams. "The 
Mo numents of Ottoman Ca i ro", Co lloque in
ternational su r l 'histoire du Caire, Le Caire 
1973 , s. 453-463; C. Kessler. "Funerary Arclıi

tecture withi n the City". a.e., s. 237 -267 ; 
a.mlf .. The Carued Masonry Domes o{Mamluk 

Cairo, London ı976; a.mlf .. "Mecca - Oriented 
Urban Architecture in Mamluk Cai ro: The 
Madrasa-Mausoleum of Sultan Shaban", To
wards an lslamic Humanism, Cairo ı984, s. 97-
ı 08; R. E. Parker v.dğr .. Jslamic Monuments in 
Cairo. A Practical Guide, Cairo ı974-85; J. Re
vault- B. E. Maury. Pa la is et maisons du Ca ire 
du XIV' au XVIII' siecles, Le Caire 1975-79, 1-111 ; 
M. Meinecke. Die Madrasa des Amirs Mitqal in 
Cairo, Mainz 1976; a.mlf .. Die Restaurierung 
der Madrasa des Amirs Sabiq ad-din Mitqal al
A nuki und die San ierung des Darb Qirmiz in 
Kairo, Mainz ı980; a .mlf .. Die Mamlukische 
Architekture in Agypten und Syrien (648/ 
1250 bis 923/1517), Glückstadt 1992; a.mlf., 
"Das Mausoleum des Qala'un in Kairo. Unter
suchungen zur Genese der Mamlukischen Ar
chitectur Dekoration", Mitteilungen des Deut
schen Archaologischen Jnstituts, Abteilung 
Kairo, XXVII/1 (1971), s. 47-80; a .m lf .. "Die 
Moschee des Amirs Aqsunqur al-Nasiri in Ka
ira", a.e., XXIX/! (1973). s. 9-38; Muhammed 
Muhammed Emin. Catalogue des documents 
d'archiues du Caire de 239/853 a 922!1516, 
Le Ca i re ı981 ; F. Jarita . Madrasa, ljanqah und 
Mausoleum des Barquq in Kairo, Glückstadt 
ı982; B. Maury. Palals et maisons du Caire: /. 
Epoque mamelouke, Paris 1982; a.e: ll. Epoque 
ottomane, Paris 1983; G. Mitchell, Architecture 
of the Islami c World, London 1984, tür. yer.; D. 
Behrens-Abouseif. Azbakiyya and i ts Enuirons 
from Azbak to /smail, Cairo ı985 , s. ı47 - ı87; 

a.mlf .. "Four Domes of the Late Mamluk Peri
od", Als/., XV II ( 1981 ). s. ı 91 -20ı ; a.mlf .. "The 
Takkiyat ıbrahim a l-Kulshani in Cairo ", Mu
qarnas, V, Leiden ı988, s. 43-60; J. M. Rogers. 
"Seljuk Influence on the Monuments ofCairo" , 
KOr., VII/! ( 1972). s . 40-68; a.mlf .. "al-1\:ahira", 
EJ2 (ing.). IV, 424-441; A. R. Guest- E. T. Rich
mond. "Mıs r in the Fifteenth Centu ry", JRAS 
( 1903). s. 79ı-816 ; L. Massignon. " La ci te 
des morts du Ca i re" , B/FAO, LVII ( 1938), s. 25-
79 ; L. Fernandez. "Three Sufi Foundations in 
a ı s•" Century Waqfıyya", Als/., XVII ( ı98ı ). s. 
ı4ı-ı 56; a.mlf .. "The Zawiya in Cairo", a.e., 
XVIII ( 1982). s. ı 05-1 28; a.mlf .. "Same Aspects 
of the Zawiya in Egypt at theEve of the Otto
man Conquest", a.e., XIX ( 1983). s. 9-17; a.mlf .. 
"Sufi Architecture in early Ottoman Cairo", a.e. , 
XX (ı984), s . ıo3-ı14; a.mlf .. "Two Variations 
on the Same Theme. The Zaviye of Hasan al
Rumi and the Thkkiya of ıbrahim al-Gulshani", 
a.e., XXI ( ı 985). s. 95 -11ı ;a. mlf .. "The Founda
tion of Baybars al-jashanki r : its Waqf, History 
and Architecture", Muqarnas, IV 1 1987). s. 20-
2ı; J. M. Bloom. "The Mosque of al-Hakim in 
Cairo", a.e., 1 ( ı 983). s. ı 5-36; C. Williams. "The 
Cu lt of Ali d Saints in the Fatımid Mo numents 
of Cairo, 1: The Mosque of al-Ahmar", a.e., 1 
( ı 983). s. 37-52; a.mlf. . "The Cult of Alid 
Saints in the Fatımid Monuments of Cairo Part 
Il: The Mausoles", a.e., lll ( 1985). s. 39-60; 
Leyla Ali lbrahim. "Residential Architecture in 
Mamluk Cairo", a.e., ll ( 1984). s. 47-59; Sha
hinda Karim, "The Mosque of Asiarn al-Bahai 
a l-Sila hdar (746/134 5) ",A ls/. , XXIV ( 1988). s. 
233-252; Mohammed ei-Asad. "The Mosq ue 
of Mu hammad Ali in Cairo", Muqarnas, IX 
(1992).s.39-55. G:l 

l!lliJ J. MıcHAEL R oGERS 

L 

KAHİRE MEVLEviHANESİ 

(bk. MISIR MEVLEvifiANESİ). 
_j 

L 

KAHLE, Paul Ernest 

KAHLE, Paul Emst 
(1875-1964) 

Alman şarkiyatçısı 
ve Eski Ahid tarihi uzmanı. 

_j 

21 Ocak 1875 tarihinde Hohenstein'da 
doğdu . 1894 -1898yılları arasında Mar
burg ve Halle'de teoloji ve şarkiyat bilimi 
okudu . 1898'de Tex tkritische und l ex
ikalische Bemerkungen zum samari
tanischem Pentateuchtargum başlıklı 
çalışması ile felsefe. 1902'de de Der ma
soretische Text d es Alten Testaments 
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. Si
yasi baskılar yüzünden 1 938 yılında İngi l 
tere'ye sığındı. IL Dünya Savaşı boyunca 
Londra'da Chester Betty koleksiyonunda 
ve Oxford'da Bodleian Library'de bulu
nan Arapça yazmaların kataloglarını ha
zırladı. Savaşın ardından Bonn'da bırak
tığı evine ve kütüphanesine yeniden ka
vuştuğu gibi kendisine Alman hükümeti 
tarafından emekli profesör maaşı bağlan
dı. Bundan sonraki hayatını ilmi çalışma
lar yaparak. seminer ve konferanslar ve
rerek geçirdi. Çok sayıda akademi ve il
ml derneğin üyesi olan Kahle 1963 yılın 

da Düsseldorf'a yerleşti ve 24 Eylül 1964 
tarihinde Bonn'da öldü. 

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'ü
nün fragınanlarını neşrederek ve Masa
retler'in Eski Ahid'in nakli ve telaffuzu 
açısından önemlerini ortaya koyarak ün 
kazanmıştır. İkinci çalışma alanı olan Ara
bistik ve İslam araştırmalarında ise bir 
taraftan Mısır tarihi üzerinde dururken 
bir taraftan da Mısır ve Filistin'deki halk 
hikayeleri. gölge oyunları. kutsal mekan
lar vb. üzerinde çalıştı . Fütüwet kurumu
na dair araştırmaları da bulunan Kahle'
nin coğrafyayla ilgili çalışmaları da önem
li bir yekün tutmaktadır ; özellikle P'irl Re
is'in Kitô.b-ı Bahriyye'si ve dünya hari
tası ile bu haritanın Kristof Kolomb tara
fından Amerika'nın keşfinde kullanılan 

haritayla bağlantısı üzerinde çeşitli ça
lışmalar yapmıştır. 
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KAHLE, Paul Ernst 

Paul 
Ernst 
Kah le 

Yayımianmış eserlerinden bazıları şun
lardır: Masareten des Ostens (Leipzig 
1913): Masareten des Westens (1-11, 
Stuttgart I 927- I 930): Biblia Hebraica 
(ed. Rudolf Kittel, Textum masoreticum 
curavit P. Kah le) (Stuttgart I 929): Piri 
Re'is, Bahrije. Das türkische Segel
handbuch 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. 143-
195): "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 To
gan'ın yardımıyla bu eseri neşre hazırla
mışsa da henüz basılmamıştır. Bunların 
dışında bazı küçük yazıları. doğumunun 
sekseninci yılı armağanı olarak diğer ça
lışmalarının bir listesiyle birlikte Opera 
Minara adı altında neşredilmiştir (Lei
den I 956: çalışmalarının bir listesi için ay
rıca bk. Katharina Korn, s. 225-23 I). 
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KAHRAMANLIK 

(bk. ŞECAAT). 

KAHRAMANMARAŞ 

Akdeniz bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu 

~ 

bir kesimi Akdeniz, bir kesimi 
Doğu Anadolu bölgesinde bulunan il. 

L ~ 

Ahır dağının güney kısmı eteklerinde, 
şehirle aynı adı taşıyan ovanın kuzey ke
siminde meyilli bir alanda yer alır. Önemli 
bir yol güzergahı üzerinde bulunan şeh
rin adının As ur kaynaklarında geçen Mar
kasi'ye dayandığı belirtilir. Markasi adı, 
Romalılar döneminde Kral Caligula tara
fından Germanicia 1 Kayseria Germanicia'
ya çevrildi. Bu isim Bizans Devleti zama
nında da kullanıldı. Şehir İslam hakimi
yetine girince "Mar'aş" adını aldı. Maraş 
kelimesi. bölgedeki çeltik ekimi ve batak
lıkların sebep olduğu sıtma hastalığı do
layısıyla "titreme yeri" anlamına geldiği 
şeklinde izah edilmekteyse de bunun ilmi 
bir kıymeti yoktur. Yeniden Bizans haki
miyetine 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 Kahraman
maraş şekline dönüştürüldü. Kuruluş ta
rihi antik dönemlere kadar inen Maraş'ın 
ilk yerleşim yeri şimdiki şehrin güneydo
ğusunda bulunan Erkenez çayı kenarın
daydı. Roma devrinde Karasu kıyısına ta
şınan şehir daha sonra doğusunda bulu
nan Kara Maraş'a taşınmış. bugünkü yer
leşim yerine ise Dulkadırlılar zamanında 

gelmiştir. 

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

paratorluğu'nun,39S'te ikiye ayrılması 

üzerine Doğu Roma'nın (Bizans) hakimi
yetine 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 le
fa-yi Raşidln devrinde başladı. Ebu Ubey

de b. Cerrah Menbic'de iken Halid b. Ve
lid'i Maraş taraflarına gönderdi. Halid 
şehri kuşattı. halka zarar vermemek kay

dıyla Maraş'ı aldı ve kalesini yıktırdı ( 16/ 
637). Maraş bundan sonra Anadolu içleri
ne yapılacak akınlarda üs durumuna gel
di. Süfyan b. Avf el-Gamidi Maraş'tan ha
reketle Bizans topraklarına akınlar dü
zenledi (30/650-51 ). Emevller zamanında 
Muaviye'nin emriyle şehir yeniden inşa 
edildi. I. Yezld'in ölümünün (64/683) ar
dından Maraş'a yönelik Bizans saldırıları 
yoğunlaşınca müslümanlar Maraş'ı ter
ketmek zorunda kaldılar. Abdülmelik'in 
Bizans'la yaptığı antlaşma uzun süreli ol
madı. Cemaziyelewel 74'te (Eylül 693) ı. 

Mervan'ın oğlu Muhammed antlaşmayı 
bozarak ertesi yıl Bizans topraklarına gir
di. Cemaziyelewel 7S'te (Eylül 694) Bi
zanslılar karşı saldırıya geçip Antakya ya
kınlarındaki Amik ovasına kadar ilerledi
lerse de başarılı olamadılar ve Maraş ova
sında yapılan savaşta mağlQp edilerekge
ri püskürtüldüler. Halife I. Velid'in oğlu 
Abbas Maraş'a gelip şehri tamir ve tah
kim 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 Bi
zanslılar Maraş'ı kuşattı. Halk canlarının 
bağışlanması şartıyla şehri boşaltarak el
Cezire ve Kınnesrln'e göç etti. Bizans im
paratoru V. Konstantinos şehri yıktırdı. 
Mervan. Humus'u fethettikten sonra Ma
raş'ı yeniden ele geçirdi ve şehri imar et
ti . Bizans kuwetleri 130'da (747) şehri 

yağmaladılar. Abbas! Halifesi Ebu Ca'fer 
ei~MansQr devrinde Salih b. Ali tarafından 
onarılan şehir Halife Mehdi- Billah döne
minde 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; va
roşları tahrip ve yağma ederek geri çekil
di. Şehir Muharrem 292'de (Kasım 904) 
Bizanslılar'ın eline geçti. 916'da Ermeni

ler Maraş'ı ele geçirip yağmaladılar. 949'
da Bizanslılar şehri tekrar zaptettiler. 
Maraş 341'de (952) Hamdanller'in eline 


