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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). 

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 Me
rnoriam 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 1 1875-19641". ZDMG, cxvı 119661. s . 1-7. 

~ TAHSiN GöRGÜN 

192 

L 

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 



geçtiyse de 35 1 Rebiülevvelinde (N isa n 
962) yeniden Bizans topraklarına katıldı. 

Malazgirt savaşının ardından Türkler'in 
Anadolu'yu fethe başlaması sırasında ya
şanan kargaşadan Maraş ve çevresi de 
büyük ölçüde etkilendi. Daha önce Bi
zans'ın Türkler'e karşı güçlü bir direniş 
hattı oluşturmak amacıyla Ermeniler'i 
Doğu Anadolu'dan Anadolu'nun iç ve gü
ney kesimlerine çekmiş olması Maraş ve 
çevresindeki Ermeni nüfusunu arttırdı. 
Bunun sonucunda bazı küçük Ermeni 
prenslikleri ortaya çıkmaya başladı. Bi
zans tarafından Türkler' e karşı Malatya
Antakya hattının savunmasına memur 
edilen Ermeni asıllı Philaretos, Maraş ' ı 

da içine alan büyük bir prenslik kurdu 
(ı 079). Ancak 1. Süleyman Şah'ın ve Emir 
Buldacı'nın 1 085'te Anadolu'nun güneyi
ne yönelik fetihleri sırasında Maraş Bul
ctacı tarafından ele geçirilince Philaretos 
Urfa'ya gitti. Urfa'nın fethi üzerine de 
M elikşah'ın yanına giderek müslüman ol
du ve Maraş kendisine verildi (I 087) Phi
laretos'un yerine geçen Barsama (ı 090) 

kısa bir müddet şehri idare edebildi. Emir 
Bozan. Maraşlılar'ın Barsama'ya karşı is
yanı sayesinde şehri kolayca fethetti. 

Godefroi de Bouillon kumandasındaki 
Haçlı ordusu 490'da (1 097) Maraş'a gir
di. Bu sırada şehri Ermeni Vali Thathul 
yönetiyordu. Haçlılar valinin hükümran
lık yetkilerini kabul ettiler. Maraş uzun 
süre Haçlılar'ın Urfa, Antakya ve Çukuro
va'ya yönelik harekatlarında üs vazifesi 
gördü. Haçlılar daha Kudüs'e ulaşmadan 
Antakya ve Urfa'da iki devlet kurmuşlar
dı. ll. Urfa Kontu Baudouin de Bourg Ma
raş ve çevresini kontluğun sınırlarına kat
tı. Bizans imparatoru Aleksios Komne
nos'un kumandanlarından Butumites 
Maraş'ı ele geçirdi ve şehrin idaresi Er
meni Prensi Thathul'a verildi. 

Sultan 1. Kılıçarslan, Antakya seferi sı
rasında 11 03 Ağustosunda Maraş yakın
larına kadar geldi: fakat Danişmendli Gü
müştegin Gazi'nin Antakya prinkepsi Bo
hemund'u serbest bırakıması üzerine bu 
seferini tamamlayamadan geri döndü. 
Ermeni Thathul Maraş'ı 11 04'e kadar 
elinde tuttuktan sonra Telbaşir hakimi 
Joscelin de Jourtenay'a teslim etmek zo
runda kaldı. Şehir 11 04'ten itibaren An
takya prinkepsleri Bohemund ile Tank
red'in hakimiyetine girdi ve Tankred şeh
ri kuzeni Richard de Salerno'ya verdi. Er
meni hakimi Gogh V asil'in dul eşi Maraş'ı 
1114'te Aksungur ei-Porsuki'ye teslim 
etti. Şehirde aynı yıl büyük bir deprem 

oldu ve birçok kişi hayatını kaybetti. Ku
düs Kralı Baudouin Maraş' ı Godefroi adlı 
bir kişiye verdi. Godefroi 1124'te öldürül
dü. Danişmendli Emiri Muhammed Ma
raş bölgesine saldırdı. Şehrin yakınlarına 
karargah kurarak etrafa akınlar düzen
lemeye başladı. Maraş halkının bir kısmı 
şehri boşaltarak göç etti. Danişmendli 
Melik Muhammed, Göksun ve elvarını 
tahrip ettikten sonra Bizans imparatoru
nun Antakya'ya yaklaştığını haber alınca 
bölgeden uzaklaştı (53 1/1 ı 36-37) Bizans
lılar'ın bölgeden çekilmesinin ardından 
Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Mesud 532'
de ( 1137-38) Maraş yakınlarında Haçlı
lar'a ait köyleri yağmaladı. 535'te (1141) 
Malatya Emiri Muhammed, 541 'de (1146-
47) Şehzade ll. Kılıcarslan bölgede tahri
batta bulundular. 1. Mesud, oğlu Kılıcars
lan ile birlikte Maraş'ı kuşatarak Frank
lar'ın elinden aldı (5 44/ 1 149) . Atabeg NQ
reddin Mahmud Zengi, Urfa Kontu Josce
lin'i esir aldıktan sonra Urfa Kontluğu'na 
tabi olan Maraş'ı ele geçirdi. Sultan Me
sud, NQreddin Mahmud ve Artuklu Ka
raarslan arasında yapılan taksirnde Ma
raş Sultan Mesud'da kaldı (546/1 ı 5 ı) 1. 
Mesud, Haçlılar'ın elinden aldığı yerlerin 
idaresini Elbistan merkez olmak üzere 
oğlu Kılıcarslan 'a verdi. 11 56'da şehir Er
meni hakimi Stefan tarafından tahrip 
edildi. Şehirdeki hıristiyanlar da dahil ol
mak üzere halkın pek çoğu öldürüldü ya
hut esir alındı. ll. Kılıcarslan'ın yaklaşma
sı üzerine Stefan kaçtı. Yerli hıristiyanlar 
Türk sultanını kurtarıcı olarak karşıladı
lar. NQreddin Zengi ile ll. Kılıcarslan ara
sındaki ilişkilerin bozulmasından sonra 
Maraş Nüreddin Zengi tarafından ele ge
çirildi ( 20 Zilkade 568 /3 Temmuz I I 73) 

NQreddin Mahmud'un Maraş ' ı Ermeni 
hakimi Mleh'e bıraktığı (İA, VII, 3 ı 5) ya 
da ll. Kılıcarslan'a iade ettiği (a.g.e., VI, 
691) rivayet edilir. Mleh 592'de (1196) 
Ra'han'a saldırınca Eyyübiler'in Halep ha
kimi ei-Melikü'z-Zahir Gazi kendisine 
karşı harekete geçti. Bunun üzerine Mleh 
af dileyip onun hakimiyetini kabul et
ti. 

ll. Kılıcarslan'ın ölümünden (58811 ı 92) 

kısa bir süre sonra Kilikya Ermenileri Ma
raş ve çevresine saldırılarda bulundular. 
1. Gıyaseddin Keyhusrev 605'te ( 1208) Er
meniler'i cezalandırmak amacıyla Maraş 
üzerine bir sefer düzenledi ve Maraş'ı 
tekrar Selçuklu topraklarına kattı. ll. Kı
lıcarslan'ın emirlerinden olup vaktiyle bu 
bölgeye melik tayin edilen Hüsameddin 
Hasan'ı yeniden göreve getirdi. Böylece 
Maraş'ta Selçuklu Devleti'ne bağlı bir bey-
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lik ortaya çıkınnış oldu. Maraş, Haçlılar ve 
Ermeniler tarafından büyük ölçüde tah
rip edilmiş, nüfusu da hayli azalmıştı. Hü
sameddin Hasan ve onun oğlu ile torun u 
tarafından şehir yeniden imar edildi. Ma
raş. bundan sonra Kilikya bölgesindeki 
Ermeniler üzerine yapılan seferlerde de 
üs vazifesi gördü. 

XIII. yüzyıl başlarında ortaya çıkan M o
ğal istilası Anadolu'ya pek çok Türkmen 
kitlesini sürdü. Bu ikinci göç dalgası ile 
gelen Türkınnenler'in yoğun olarak bulun
duğu sahalardan biri de Maraş ve çevre
siydi. Maraş yaylak ve kışlak alanlarına 
imkan tanıdığı için Türkmenler tarafın
dan kısa sürede doldurulmuştu. Maraş 
Türkmenleri 637 (1240) yılında çıkan Ba
bai ayaklanmasına katıldılar. Baba İshak 
bölgedeki Türkmenler üzerinde büyük 
nüfuza sahipti. Babai isyanının Selçuklu 
Devleti'nde meydana getirdiği ağır zayiat 
Moğollar' ın Anadolu'ya girişini kolaylaş
tırdı. 1243'te Kösedağ savaşında Selçuk
lu ordusunun ağır bir yenilgiye uğrama
sının ardından yaşanan karışık ortamda, 
Maraş-Malatya arasında kalan bölgeyi 
yurt tutmuş olan Ağaçeri Türkmenleri 
ticaret yollarına ve etrafa zarar verdiler. 
Emir Hüsameddin'in ailesinden İmadüd
din. 656'da (1258) Anadolu Selçuklu Sul
tanı ll. İzzeddin Keykavus ve MemlükSul
tanı el-Melikü's-Salih'ten istediği desteği 
sağlayamayınca şehri Ermeniler'e terket
mek zorunda kaldı. Maraş'ı ele geçirmek 
için mücadele eden Memlük Sultanı 1. 
Baybars, Kilikya Ermeni hakiminden ge
len elçileri kabul edip Maraş'ın Memlük
ler'e bırakllmasını istediyse de kendisine 
yüklü bir meblağ ödenerek bu fikrinden 
vazgeçirildL 692'de (1 293) Sultan Halil 
Ermeniler'le bir antlaşma yaparak Ma
raş'ı almaya muvaffak oldu. Memlükler'in 
çekilmesinden sonra Maraş tekrar Erme
niler'in eline geçtiyse de 697'de ( 1298) 
Memlükler'in Halep naibi Bilban et-Ta
bahi tarafından geri alındı: Ermeniler'le 
yapılan antlaşmada Ceyhan nehri sınır ka
bul edildi ve Maraş'ın Memlükler'in haki
miyetine geçmesine karar verildi. Anado
lu'da Moğol hakimiyetinin çökmesi üze
rine Maraş, Zeyneddin Karaca Bey'in et
rafında toplanan Dulkadırlı Türkmenle
ri 'nin idaresine girdi. 783'te (1381) güç
lü bir Memlükordusu Dulkadır ordusunu 
yenerek Maraş' ı aldı. KaracaBey'in oğlu 
Halil Bey, Kadı Burhaneddin ve Ramaza
noğulları'ndan destek sağlayarak Maraş'ı 
Memlükler'den kurtardı (786/1 384) Fakat 
Memlükler'in Halep valisi Yelboğa en-Na
sıri'ye mağlQp olunca Maraş tekrar Mem-

193 



KAH RAMA N MARAŞ 

lükler'in eline geçti. Dulkadıroğulları bir 
süre sonra Maraş·a yeniden hakim oldu
lar. 913'te ( 1507) Şah İsmail tarafından 
tahrip edilen şehir. Yavuz Sultan Selim'in 
Mısır seferi sırasında ve sonrasında Dul
kadıroğulları 'nın elinde kaldı. Ancak Şeh
suvaroğlu Ali Bey'in 928'de (1522) idamı
nın ardından doğrudan Osmanlı hakimi
yeti altına alındı. Maraş'ın ilk tahrirlerin
de çevre kazalara göre oldukça fazla mu
af reaya yazılmıştı. Kanuni Sultan Süley
man zamanında yapılan yeni düzenleme
lerle bazı sipahilerin ellerinden dirlikleri
nin alınmasıyla Bozok'ta başlayan ayak
lanmalara Maraş bölgesindeki Türkmen
ler de geniş destek verdiler. Yine dini ka
rakterli olmakla birlikte Kalender Çelebi 
ayaklanması da (9 34/ 1528 ) Türkmen
ler'in desteğini sağlamıştı. Türkmenler' e 
eski dirlikleri verilmek suretiyle ayaklan
malar bastırılabildi. Bundan sonra uzunca 
bir süre Maraş'ta herhangi bir olay mey
dana gelmedi. 

1 S99'da CelaJI Hüseyin Paşa Maraş ' ı 

yağmaladı . XVIII . yüzyılda ayanların orta
ya çıkması bölgedeki karışıklıkları arttır
dı . Şehir ayanlar ile eski aileler arasındaki 
rekabetin bir sonucu olarak iktisadi ba
kımdan geriledi. Maraş 1833'te Kavalalı 
İbrahim Paşa'nın işgaline uğradı ve on do
kuz aya yakın onun idaresinde kaldı. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında Maraş. bölgedeki 
aşiretlerin asayişsizliği yüzünden merke
zi hükümetin denetiminden hayli uzak
laşmıştı . 186S'te kurulan Fırka-i lslahiy
ye. Cevdet ve Derviş paşaların kumanda
sında aşiretleri yerleşik hayata geçirdik
ten sonra bölgenin güvenliği sağlanabil
di. İngiltere ile Fransa arasında yapılan 
Sykes- Picot antiaşmasında Maraş. ı. Dün
ya Savaşı sonrası Fransız nüfuz bölgesin
de bırakılmıştı . Ancak Mondros Müta
rekesi'nin ardından İngilizler 22 Şubat 
1919'da şehri işgal ettiler. Bundan sonra 
bölgede Ermeni varlığında artış görülme
ye başlandı. İngiltere ile Fransa arasında 
yapılan antlaşma neticesinde Maraş ve 
çevresi Fransa 'ya devredilince 29 Ekim 
1919'da Fransızlar Maraş'a girdiler. Fran
sız ordusu içinde Ermeniler'den teşkil 
edilmiş birliklerin olması. şehirdeki Erme
niler'in işgali coşkuyla karşılaması , kale
deki Türk bayrağının indirilmesi. Uzuno
luk Hamarnı 'ndan çıkan kadınları Fransız 

askerlerinin taciz etmesi halkın tepkisine 
yol açtı . Sütçü Hacı imam işgalci asker
lerden birini öldürdü. Şehirdeki direnişi 
örgütlernek amacıyla 29 Kasım 1919'da 
Maraş Müdataa-i Hukuk Cemiyeti kurul
du. Maraştı doktor Mustafa ile arkadaş-

194 

ları Maraş'ta Kuva-yi Milliye teşkilatı kur
mak üzere Hey'et-i Temslliyye başkanı 
Mustafa Kemal ile irtibat kurdular. Sivas 
Kongresi'nde Maraş'ta Kuva-yi Milliye ku
rulmasına karar verildi ve Hey' et-i Temsl
liyye tarafından Yüzbaşı Selim (Kurtoğlu 
Yörük Selim) ve Üsteğmen Asaf (Kılı ç Ali 
Bey) bu işe memur edildi. Fransızlar pek 
çok yerde Kuva-yi Milliyeciler'in baskınına 
uğramaya başladı. Çatışmalar kısa süre
de şehre sıçradı . Bertiz Kuva-yi Milliyesi 
kumandanı Doktor Mustafa Bey, Yumur
tatepe'deki Fransız karargahına saldırı
lar düzenledi. Bu gelişme şehirdeki Mü
dataa-i Hukuk Cemiyeti'ni de harekete 
geçirdi. Şehirde çatışmalar yoğunlaşınca 
Pazarcık Kuva-yi Milliyesi kumandanı Kı
lıç Ali Bey de Maraş'a girdi. Türk çeteleri 
Maraş'a yardım getiren Fransız konvay
larını da vurmaya başladılar. Bayazıttı ma
h allesine yönelik ağır topçu saldırıları kar
şısında halk Doktor Mustafa Bey'i Fran
sız karargahına görüşme yapmaya gön
derdi. Mustafa Bey. Fransız kumandan 
General Queratte ile yaptığı görüşmeden 
dönerken Ermeniler tarafından şehid 
edildi. Fransızlar 11 Şubat 1920'de şehri 
boşaltarak Islahiye tarafına doğru çekil
meye başladılar. Zeytun ve Şar köyünde 
toplanan bazı Ermeni çetelerinin etrafa 
zarar vermeye devam etmesi üzerine 
bölgeye müfrezeler gönderilerek olaylar 
bastırıldı. 

Fiziki Yapı ve Nüfus. Antikçağ 'lardan 

beri sürekli yerleşim e sahne olan ve müs
tahkem kalesiyle önemli bir t icaretyolu
nu kontrol altında tutan Maraş. Orta
çağ'larda Bizans ile İslam dünyası arasın
daki sınır bölgesinde bulunması sebebiyle 
sık sık tahribata uğramış ve yeniden imar 
edilmiştir. 1114'teki depremde bütünüy
le harap olan Maraş. Dulkadıroğulları za
manında şimdiki yerine taşındıktan son
ra giderek şehir halinde gelişme göster
di. Dulkadıroğulları inşa ettirdikleri yapı
larta Maraş' ın klasik şehir formunu belir
lemiş oldular. Dulkadırtı Süleyman Bey'in 
yaptırdığı ulucami yerleşmen in ana çe
kirdeğini oluşturmuştu . Maraş Osmanlı 

idaresine geçtikten sonra daha da geliş
t i. XVI. yüzyılda yapılan tahrirler fiziki ya
pıdaki büyümeye işaret eder. 1 S26'da ta
mamında müslüman nüfusun yaşadığı el
li üç mahalleden oluşan Maraş'ta 1 S63'te 
kırk iki mahalle vardı. Mahalle sayısı XVII. 
yüzyıl ortalarında kırk iki. 1848'de otuz 
dokuz. 1904 'te kırk bir idi. Mahalle sayıla
rının bu durumu şehrin fiziki bakımdan 
küçülmesiyle bağlantılı olmayıp mahal
le anlayışındaki değişiklerle ilgilidir. Zira 

nüfus açısından belirli bir artış dikkati 
çeker. 1526'da şehirde 473 hane. dok
san iki mücerred vergi nüfusu (yak
laşık 2500 kiş i ) varken 1563'te bu rakam 
3050 nefere (ya kla ş ı k 12.000 ki ş i ) yüksel
mişti. Aradan geçen otuz yedi yıl içinde 
görülen artış dışarıdan şehre yönelik göç
terin sonucudur. Ayrıca 1526 tahriri sıra

sında bölgedeki karışıklıkların şehir nüfu
sunu olumsuz yönde etkilediği de düşü
nülebilir. Zamanla güven ortamı sağlan
dığı için şehrin giderek nüfus bakımın
dan önemli bir gelişmeye sahne olduğu 
söylenebilir. Şehre yerleşenterin civarda 
yoğun olarak bulunan Türkmen boylarına 
mensup oldukları tahmin edilebilir. Nite
kim 1526'da Maraş'ın merkezi olduğu ka
za sınırları içinde 23.407 hane. 2338 mü
cerredden oluşan yaklaşık 125.000 kişilik 
nüfusu bulunan kon ar göçer cemaat ya
şıyordu ve bunların bir kısmı muhteme
len 1563'e kadar geçen süre içinde şehre 
yerleşmişti. XVII. yüzyıla kadar tama
men müslüman nüfustan oluşan Maraş' ı 

1619'da gören Polonyalı Simeon burada 
yirmi hane kadar Ermeni'nin bulundu
ğunu belirtir. Bu durum Ermeniler'in şeh

re yavaş yavaş yerleşmeye başladıklarını 
gösterir. Nitekim XIX. yüzyıla ait kayıt
larda . bu yüzyılın ilk yarısında Maraş 'ta 

mevcut otuz sekiz mahallede müslüman 
ve hıristiyan nüfusun karışık olarak otur
duğu dikkati çeker. XVII. yüzyıl ortaların
da Evliya Çelebi 'ye göre 11 .000 hane do
layında nüfusu olan Maraş. güneyden ku
zeye doğru uzanan 7000 adım genişliğin
de büyük bir şehirdir. Kalesi ayakta olup 
içinde bir mahalle ve 1 00 kadar ev bulun
maktadır. Ayrıca burada Sultan Süleyman 
adına bir cami yer almaktadır. Şehirde 

çarşı içinde Ada Camii. Kale Camii. Boğaz
kesen, Begdüdiye, Hatuniye. Ese Divanı . 

Hatipzade. Sadiye, Kara Maraş adlarını 
taşıyan camileri sayan Evliya Çelebi top
lam cami ve mescid sayısını otuz dokuz 
olarak verir. Bunun yanında on bir med
rese. kırk mektep bulunduğunu yazar 
(Seyahatname, IX, 346-347) . Durumunu 
XIX. yüzyıla kadar koruduğu anlaşılan 
Maraş. bu asrın başlarında şehirdeki ra
kip ailelerin yol açtığı mücadeleler yüzün
den bazı sıkıntılar yaşadı. nüfus azaldı . 

Nitekim 1822'de Texier şehrin nüfusunu 
6000 olarak verir. Daha sonra Maraş nü
fus bakımından yeniden topartanmaya 
başladı. 1850-1851 yıllarına ait bir nüfus 
yoklama defterinde 3655 hane (yakl aş ı k 

15.000 k i ş i ) tesbit edilmişti (BA. Maliye 

l'iezareti CerTde Muhasebesi, nr. 1375, s. 
30) . Bunun 2212 hanesini müslümanlar 



oluşturuyordu. 1890'lara doğru nüfusun 
50.000 dalayına çıktığı, bunun 32.000'i
ni müslümanların teşkil ettiği belirtilir. 
1902'de 60.292 olan nüfus 1908'de 
68.023'e ulaştı.!. Dünya Savaşı başlarında 
şehrin nüfusu 32.700 dalayına inmişti. 

XVI. yüzyılda Maraş'ta boyahane. kiriş
h ane, tabakhane. macunhane gibi işlet
meler bulunuyordu. Ayrıca ticari faaliye
tin bir göstergesi olarak bir bedestenle 
bir kervansaray vardı. Etrafta üretilen ta
rım ürünleri Maraş'ta pazarlanırdı. Özel
likle pamuklu üretimi önem kazanmıştı. 
Dokumacılık da giderek gelişme göster
mişti. işlenmiş aba, alaca ve bez üretimi 
önde gelir, dericilik de önemli iş kolları 
arasında yer alırdı. 

Şehirde Dulkadıroğulları tarafından 

yaptırılan eserler en dikkat çekici olanla
rı teşkil eder. Dulkadırlı Süleyman Bey'in 
inşa ettirdiği, üzerinde Alaüddevle Bey'in 
tamir kitabesi bulunan ulucami, Alaüd
devle Bozkurt Bey'in hanımı Şemse Ha
tun'un yaptırdığı Hatuniye Camii ile Şadi 
Bey Camii ve Boğazkesen Camii bunlar 
arasında sayılabilir. Nebeviyye Medresesi 
(imaret Medresesi). Bağdadiye, Taş Medre
se ve Kadı Medresesi Alaüddevle Bey ta
rafından yaptırılmıştır. Şemse Hatun'un 
Hatuniye Medresesi de bunlara eklene
bilir. Ayrıca "buk'a" adıyla geçen medre
se öncesi eğitim veren okullar vardı. Bu
rada 1867'de otuz üç medrese bulunu
yordu. Bu sayı 1901'de yirmi üçe düştü. 
Bu sıralarda sıbyan mektebi, rüşdiye ve 
idadl okulları açılmıştı. 

İdari Yapı. Şehsuvaroğlu Ali Bey'in ida
mından sonra Maraş'ın idaresi Koçi b. Ha
lll' e verilmişti. Bu sırada Maraş Dulkadır 
eyaleti diye anılmakta ve Maraş. Elbistan. 
Bozok, Kırşehri ve Kars (Kars-ı Zülkadiri 
ye 1 Kars-ı Maraş) olmak üzere beş san
caktan oluşmaktaydı. Maraş ve Elbistan 
bir ara Rum beylerbeyiliğine, ardından 
Karaman beylerbeyiliğine ilhak edildi 
(931/1525) 932 (1526) olarak tarihlendi
rilen icmal defterinde Maraş. Dulkadıri
ye vilayetine bağlı olarak görülmekle bir
likte ( BA. TD, nr. 998. s. 418) sancak liste
lerinde Karaman vilayetine tabi olduğu 
tesbit edilmektedir. Şehrin Dulkadır vila
yetine yeniden bağlanması 1530' dan son
ra olmuştur (BA. TD, nr. 402, s. 414) Ma
raş 1850 yılında Adana eyaletine bağlan
dı. 1853'te müstakil bir mutasarrıflıktı. 
1866'da Halep ve Adana vilayetleri bir
leştirilince Maraş da Halep'e bağlandı. 
1872'de yeni bir vilayet haline getirilip 
Ahmed Cevdet Paşa valiliğe tayin edildi. 

Mithat Paşa'nın sactarete gelmesi üzeri
ne Ahmed Cevdet Paşa valilikten alındığı 
gibi Maraş da yeniden Halep'e bağlandı. 
Dulkadıriye vilayeti Maraş'tan başka El
bistan , Kars. Zamantı kazalarından olu
şuyordu . Hısnımansür 1563'te buraya da
hil edildi. Pazarcık. Güvercinlik. Göynük, 
Teyek, Kargılık, Haruniye, Andırın. Zey
tun. Firnos ve Bayındır nahiyeleri Maraş 
kazasına dahildi. 

Maraş livasında üç kale (Küredi , Du
manlı ve Zamantı). dört nefis, üç cami, 
beş mescid, on dört zaviye, bir bezzazis
tan. otuz altı dükkan. iki hamam. 507 
köy, 1787 mezraa. altmış iki çiftlik, sek
sen iki doğan yuvası. otuz beş yaylak, 
doksan sekiz çeltik arkı ve 199 değirmen 
bulunuyordu. Bunlardan iki kale, altmış 
beş köy, seksen iki mezraa. dokuz çiftlik 
ve üç yaylak Maraş kazası dahilindeydi. 

1526'da Maraş livasında 38.270 hane. 
4800 mücerred müslüman ve 2587 ha
ne. 181 mücerred gayri müslim olmak 
üzere toplam 51 .342 vergiye kayıtlı nüfus 
vardı. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Ma
raş'a bağlı köylerde 40.135 vergi nüfusu 
kaydedilmiştir. Bunların 36.088'ini müs
lümanlar teşkil ediyordu. Gayri müslimler 
869 köyden sadece kırkında görülmekte, 
on bir köyde Türkler'le birlikte yaşamak
ta ve yoğun olarak Zeytun nahiyesinde 
bulunmaktaydılar. 

Maraş'ın merkezi olduğu bölgede, tah
rir kayıtlarında Yörükan-ı Mar'aş ya da 
Türkman-ı Dulkadıriyye (TK. TD, nr. ı ı 6) 
adıyla anılan Türkmen aşiretleri vardı. 
Bunlar. Dulkadır beyliğinin bakiyeleri olup 
Anadolu'nun en kalabalık Türkmen teşek
külü idi ve Anamaslı (Karacalı), Dokuz. 
Ağca Koyunlu, Kızıllı. Küreciyan. Eymür, 
Döngeleli, Gurbetan. Avşar. Çimeli, Alcı/ 
Elci, Çağırganlı. Gündeşli. Tecerli. Küşne 
taifeleri adı altında SOO'den fazla cema
at halinde konar göçerlik etmekteydiler. 
Yayiaları Binboğa. Engizek, Nurhak, Ber
tiz dağlarındaydı. Bazı kollar Erciyes da
ğına kadar gidiyordu. Kışlak için ise Ma
raş'tan başka Berriye, Antakya ve Çuku
rova'ya kadar yayılıyorlardı. Dulkadırlı 
Türkmenleri'nin oldukça kalabalık bir nü
fusa sahip olması bölgedeki yerleşik ha
yata da yansımıştır. Bölgedeki köylerin 
ezici çoğunluğu bunlar tarafından kurul
duğu gibi Maraş dahilindeki Karamanlı , 

Çiçekli, Ağcakoyunlu, Hacı Mehmetli, Deli 
Alili. Alemli mahallerinin de kurucuları 
oldukları anlaşılmaktadır. Dulkadırlı Türk
menleri Maraş'tan başka Kırşehir. Adana, 
Yozgat, Kırıkkale vilayetlerindeki pek çok 
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köye yerleşmiştir. XIX. yüzyılda ko nar gö
çerliği devam ettirenler ise 1866'da Fır
ka-i lslahiyye tarafından yerleşik hayata 
geçirilmiştir . 

1850-1851'de Maraş'ın kır bölgesinde 
7908'i müslüman olmak üzere 8769 ha
ne tesbit edilmişti. Gayri müslimler top
lam nüfusun% 1 O'unu oluşturuyordu. Bu 
tarihte Maraş kazasındaki toplam nüfu
sun% 29'u şehirde yaşamaktaydı. 1867 
yılında Maraş kazasında 6566, 1870'te 
7735 hane bulunuyordu. Bu rakam 1876'
da 8938 haneye ulaşmıştı. 1881'de Ma
raş nüfusunun% 71'i müslümandı. Ay
nı yıl Maraş kazasında yaşayan halkın 

% 57'si şehirde yaşamaktaydı. XX. yüzyıl 
başlarında Maraş vilayetinin nüfusu 
150.000 dolayında idi. 

Ortaçağ'da Mar'aşl nisbesiyle tanınan 
birçok alim arasında muhaddis Ebu Ömer 
Abdullah b. Yezld el-Mar' aşi ile muhaddis 
Ahmed b. Muhammed el-Mar' aşi sayıla
bilir (Sem'anl, X, 258) Vlii-X. (XIV-XVI.) 
yüzyıllarda Mazenderan'da hüküm süren 
Mar'aşller hanedanının kurucusu olan 
seyyid ailesi de aslen Maraşiıdır (E/2 , VI, 
5 10) . 
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!il TuFAN GüNDÜZ 

Bugünkü Kahramanmaraş . l. Dünya Sa
vaşı'ndan sonra önce İngilizler, ardından 
Fransızlar tarafından işgal edilen Kahra
manmaraş 11/12 Şubat 1920'de halkın 
direnişi sonucu kurtuldu. Bu kurtuluşun 
anısına şehre Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından s Nisan 192S'te istiklal ma
dalyası verildi. Olaylar sırasında tahribata 
uğrayan şehir Cumhur'iyet'in başlarında 
gittikçe hızlanan bir gelişme gösterdi. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılan 
ilk nüfus sayımında ( 1927) şehirde 25.671 
kişinin bulunduğu tesbit edilmişti. ı. Dün
ya Savaşı'ndan biraz öncesine ait kaynak
lar 8225 evde 32.704 nüfus yaşadığını ya
zar (Atalay, s ~ 169) . Bu karşılaştırma da 
Fransız işgalinin şehirdeki menfi etkisini 
göstermektedir. 

19SO'ye kadar durumunda önemli bir 
değişiklik olmayan Maraş'ta 1935-1950 
yıllarında nüfus 30-35.000 arasında kaldı 
( 1935'te 29.402. 1940'ta 27.744, 1945't e 
33. 104, 1950'de 34.64 1 ). Bu dönemde me
kan bakımından da fazla genişlem edi. Söz 
konusu dönemde Maraş Ahır (Maraş) da
ğının güney yamacmdakl eğimli bir alanı 
kap lıyor, 1949 yılında on yedi mahallede 
6231 ev bulunuyordu ( Belediyeler Yıllığı, 
ll, 777-780) . Şehir Ahır dağının güneyya
maçiarında yer alan Kanlıdere, Uzunoluk 
deresi ve Şekerdere vadileriyle birbirin
den ayrılan Kümbet tepesi , it tepesi, Ka
letepe, Aladantepe ve Tekketepe'nin ya-

Kah ra manmaraş'ı n eski dokusunu gösteren doğu kesiminden bir görünüş 
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maçlarında yayılıyor, şehrin çekirdeğini 

de tarihi kalesi oluşturuyordu. En eski 
evler, kalenin güneybatısındaki Yusuflar 
ve Dumlupınar mahallelerinden kalenin 
bulunduğu tepenin yamaçlarına ve sırt
larına doğru çıkan dar sokaklar boyunca 
yer alıyordu . Bu küçük şehrin tek önemli 
sanayi kuruluşu 1924'te açılan çeltik fab
rikası idi. Fabrika, şehrin çevresinin en 
önemli zirai ürünlerinden olan çeltiği işle
yip kabuğundan ayırmakla kalmıyor. Ma
raş çevresinin hububatını ve . kırmızı bibe
rini işleyerek un, pul ve toz biber de üre
tiyordu. Bu fabrikadan başka şehrin ge
leneksel uğraşlarından olan dokumacılık . 
(1926'da 100 dokuma tezga hı) evlerde ve 
atölyelerde yapılıyor. bakırcılık, kuyum
culuk, dericilik ve sar açlık, demircilik gibi 
eski sanat kolları da faaliyetlerini sürdü
rüyordu. O dönemde henüz makineli ta
rım yapılmadığından Maraş demirciliği 

önemini koruyordu. Günümüzde bu sanat 
kolları eski önemlerini yitirmiş olsalar da 
Bakırcı lar. Demirciler. Saraçi ar Çarşısı gibi 
adlarla eski meslek gruplarının önemine 
ve yerine tanıklık yaparlar. Bu çarşı, kale
nin güneyindeki ulucami çevresinde Köp
rübaşı ve Çarşıbaşı mevkileri arasında bu
lunmaktadır. Burada ulucaminin doğu
sunda ve batısında gelişen bir çarşı gru
bu güneye doğru genişleyerek biribirine 
bağlanmaktadır. İki tarihi bedesten de 
yine ulucami çevresinde yer alır. Eski çarşı 
içinde bulunan üç nefli kapalı çarşının bir 
n efi yol açmak için yakın tarihlerde orta
dan kaldırılmıştır. Kapalı çarşının üstü ba
zı idareciler tarafından açılarak açık çar
şı haline getirilmiş ve böylece orüinalliği
ni kaybetmiştir (bu hatay ı bir dereceye 
kadar gidermek için 2000 yılı so nlarında 

kapalı çarş ının üst ü mikaya benzer bir 
madde ile kapatı lmı şt ır) . 

Şehrin kale eteğindeki eski kesimden 
etekteki düzlüğe doğru gelişmesi 19SO'Ii 
yıllardan sonra başladı ve hızla ilerledi. 
Bu gelişmede, 1948'de şehrin Köprüağzı 
İstasyonu'nda ana hattan ayrılan 28 kilo
metrelik bir şube hattı ile demiryoluna 
kavuşması. 19SO'den sonra karayollarının 
daha iyi duruma getirilmesi önemli rol 
oynadı. Böylece şehrin nüfusu 19SS'te 
40.000'i aştı (42.962) . 19SO'den sonra 
hızlanari kırdan şehre göç ve 1956'da ilk 
imar planının yapılmasıyla şehir hızla gü
neye, batıya ve doğuya doğru genişledi. 
Şehirdeki bu gelişmeye paralel olarak es
ki kesimde bazı değişiklikler oldu . Özel-

. likle 1960'tan sonra Ahır dağının güney 
yamaçlarından inen Uzunoluk deresi , 
Kanlıdere. Şeker deresinin üzeri kapatı-


