
larak şehir içi yolları yapıldı. 19SS'te Ma
raş Pamuklu Dokuma Sanayii'nin, 1968'
de Maraş Yağ Sanayii'nin devreye girme
si ticareti canlandırdı. Ceyhan nehrin
den enerji sağlanmaya başlanması da 
sanayi faaliyetleri bakımından önemli rol 
oynadı. 

Maraşın nüfusu 1960'ta SO.OOO'i, 
196S'te 60.000'i geçti (54447 ve 63 284 ) 
1970'te daha hızlı bir nüfus artışı oldu 
ve şehrin nüfusu ilk defa 1 OO.OOO'i aştı 
( ı ı O. 7 61 ) . Bir taraftan nüfus hızla artar
ken diğer taraftan buna bağlı olarak şe
hirden çıkan yolların iki yanında yeni yer
leşme alanları kuruldu. Bunların içinde 
en dikkat çekenleri, Adana yönünden ge
len yolun şehre bağlandığı Azerbaycan 
Bulvarı, Antep yolu ve Kayseri yolu çevre
leridir. Bu yeni yerleşme alanlarından gü
neyde Yenişehir, ismetpaşa, Menderes, 
Mehmetakif ve Hayrullah mahalleleri şeh
rin ova ya doğru en fazla gelişen kesimle
ridir. Yenişehir, ismetpaşa ve Mehmeta
kif mahalleleri fay hattına çok yakın ol
dukları için iki veya üç katlı evierden olu
şur. 1970'ten sonra daha da hızlanan kır
dan şehre göç hareketi diğer bazı şehir
ler gibi Kahramanmaraş'ta da gecekon
dulaşmaya sebep olmuştur. Bu tür iskan 
alanlarının en yoğun olduğu yerler Dum
Iupınar, ŞeyhadiL Duraklı , Serintepe ve 
Yörükselim mahalleleridir. 

1971 'de yeni yağ sanayii, 1976'da Toz 
Biber Fabrikası (Türkiye biber ihtiyacının% 
80'ini Kahramanmaraş karşılar). 1977'de 
iplik fabrikası, 1982'de Çiğtaş Yağ Sana
yii kuruldu. Eski geleneksel sanat kolları 
turizme yönelik olarak şekil değiştirdi; 
tahta oymacılık turistik eşya yapımıyla 
sürerken bakırcılık paslanmaz çelik üre
timine dönüştü; dericilik ve saraçlık ka
dın çantası, deri cüzdan yapımıyla yeni
den canlandırıldı. Geleneksel kuyumcu
luk "Maraş burması" yapımına hız vere
rekyeni bir ivme kazandı (l990'lı yıllarda 
şehird e 250 kuyumcu atölyesi faaliyet gös
teriyordu) . Dondurmacılık da 1989'dan iti
baren sanayileşerek yeni bir ticari sektör 
haline geldi. Ekonomik hayattaki bu ge
lişmelerden sonra şehrin nüfusu 1997'
de 303.S94'e ulaştı. 1990'da yapımına 
başlanan havaalanı 1994 yılından sonra 
az sayıda seferle de olsa hizmet vermeye 
başladı. Ancak fazla ekonomik görülme
yen Kahramanmaraş hava alanına ulaşım 
2001 yılında durduruldu. 

1949 yılında on yedi mahalleden oluşan 
Kahramanmaraş'ta mahalle sayısı 1986'
da otuz dörde, 1990'da otuz beşe çıktı. 

199S'te Fatih mahallesi Fatih ve Mimar
sinan olarak, ismetpaşa mahallesi de is
metpaşa ve Yenişehir olmak üzere ikiye 
ayrıldığından mahalle sayısı otuz yedi ol
du. Bunlardan sadece dördü (Divan l ı, isa 
Divan lı, Karamanlı, Mevlana) XVI. yüzyıl
daki mahallelerle aynı adı taşır. 

Günümüzde yoğunluğun en fazla oldu
ğu, şehrin yönetim merkezini oluşturan 
Trabzon caddesinin iki tarafında çok kat
lı binalar yer alır ( 1966 yıl ı nda açılan bu 
caddenin ismi, l920'de Trabzon beled iye 
encümenin, Maraşlılar'ın kurtuluştaki üs
tün başarısı sebebiyle şe hrin en önemli 
caddesine Maraş caddesi adının verilme
sine bir karşılık olarak konmuştur). 

Son yıllarda şehir Kayseri yolu istika
metinde büyümektedir. 3 Temmuz 1992 
tarihinde kurulan Kahramanmaraş Süt
çü imam Üniversitesi'nin kampüsü de bu 
kesimde yer almaktadır. Bu arada bele
diyenin şehrin doğusunda yaptığı Doğu
kent projesi devam etmektedir (Ağustos 
200 1). 

Kahramanmaraş şehrinin merkez oldu
ğu Kahramanmaraş ili Adana, Kayseri. 
Sivas, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep 
illeriyle çevrilmiştir. Merkez ilçe dışında 
Afşin, Andırın. Çağlayancerit, Ekinözü, 
Elbistan. Göksun, Nurhak, Pazarcık ve 
Türkoğlu olmak üzere dokuz ilçeye ayrıl
mıştır. 14.346 km2 genişliğindeki Kahra-
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manmaraş ilinin 1997 sayımına göre nü
fusu 1.008.1 07, nüfus yoğunluğu ise 70 
idi. 

Diyanet işleri Başkanlığı'na ait 2000 yı lı 
istatistiklerine göre Kahramanmaraş'ta 
il ve ilçe merkezlerinde 282, kasabalarda 
202 ve köylerde 648 olmak üzere toplam 
1132 cami bulunmaktadır. il merkezin
deki cami sayısı 1 SS'tir. 
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D MiMARİ. Arkeolajik verilerle kısmen 
aydınlatılmaya çalışılan şehrin ilk dönem
leri hakkında fazla bilgi yoktur. Hareketli 
geçen tarihi seyir içerisinde VII. yüzyıldan 
XIV. yüzyıla kadar bu çevrede kuwetli bir 
mimari geleneğin kurulamadığı, mevcut
ların da sık sık el değiştirme. istila, talan 

Kahramanmaraş Ulucamii ve Tasmedrese ile arka planda şeh rin modern kesiminden bir görünüş 
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ve yakıp yıkmalarla yok olduğu anlaşıl
maktadır. Daha çok Dulkadırlı Beyliği ile 
Osmanlı döneminde yaptınldığı bilinen 
eserlerin de çeşitli tarihlerde vuku bulan 
depremlerde yıktidığı ve özelliklerini yitir
diği görülmektedir. 

Kale. Kahramanmaraş'ın tam ortasın
da doğu- batı ve kuzeyden ortalama 50 
m .. güneyden 100 m. yükseklikte. için
de tabii kayalıkların da bulunduğu yığma 
bir tepe üzerine kurulmuştur. Kalenin ku
ruluş tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. 
Ancak burada ortaya çıkan, Evliya Çelebi '
nin Seyahatname 'sinde sayılarını dört 
olarak belirttiği aslan heykellerinden gü
nümüze ulaşmış birinin üzerinde bulunan 
kabartma yazılardan anlaşıldığına göre 
milattan önce Xl. yüzyıldan itibaren kale 
ve çevresi önemli bir iskana sahne olmuş
tur. Öte yandan yakın yıllarda ortaya çı
kan verilere dayanarakyapılan değerlen
dirmelerde Filistin. Kuzey Suriye. içinde 
Maraş veElbistan ' ın da yer aldığı Malat
ya, Erzurum (Karaz) ve Kuzey Kafkasya'ya 
uzanan bir hat üzerinde milartan önce 
3000 yılına kadar inen çanak, çömlek ve 
seramik buluntular arasında ortak kültür 
özellikleri tesbit edilmiştir. Hititler'den 
sonra çeşitli İlkçağ devletlerinin hakimi
yet alanı içerisinde kalmış olan kalede VII. 
yüzyıldan itibaren İslam devletlerinin et
kileri görülmeye başlar. Xl. yüzyıldan son
ra Selçuklu ve diğer Anadolu Türkmen 
beylikleriyle Dulkadırlı Beyliği 'nin birtakım 

tamirler yaparak kaleyi tahkim ettikleri 
belirtilmektedir. 922 ( 1 516) yılından son
ra çevrenin tamamen Osmanlılar'a geç
mesiyle kalede daha ciddi boyutlarda 
onarımlar yapılmış. mahalleler kurulmuş 
ve bir mescid inşa edilmiştir. Kurtuluş Sa
vaşı sırasında kaleye Fransız bayrağının 
çekilmesi üzerine infiale kapılan Maraş 
halkı harekete geçerek şehri düşmandan 
temizlemiş ve 21 Şubat 1920 tarihinde 
kalede yeniden Türk bayrağı dalgalan
mıştır. 150 x 75 m . ölçülerinde. köşeleri 
yuvarlatılmış bir dikdörtgeni andıran pla
nı ve 1.60 m . kalınlıktaki sur duvarlarıyla 
iki ana girişten ibaret kalenin Kanuni Sul
tan Süleyman zamanında onarıldığını 
gösteren kitabe güneydoğu köşesine ya
kın yerdeki ana giriş üzerinde bulunmak
tadır. Kalenin güneydoğu köşesinde ka
re. batı duvarında ve kuzeybatı köşesin
de ise dikdörtgen planlı olmak üzere üç 
adet burcu vardır. Ayrıca kuzeye bakan 
ikinci bir kapısının olduğu da anlaşılmak-
tadır. · 

Cami ve Mescidler. Kahramanmaraş'
ta değişik plan tiplerine sahip birçok ca-
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mi ve mescid orijinal özelliklerini yitirerek 
fakat minareleri sağlam şekilde günümü
ze ulaşmıştır. Yakılan. yıkılan. tahrip edi
len cami ve m escidierin yenilenmesi sıra
sında eskiye ait kitabeleri ya caminin her
hangi bir yerine monte edilmiş ya da mi
nare kaidelerine yerleştirilerek koruma 
altına alınmış. bu ise yapıların geçirdiği 
safhaları tanıma konusunda faydalı ol
muştur. Ulucami. Kahramanmaraş'taki 
camiierin en eskilerinden biri olup giri
şinde mukarnas kavsaranın altındaki ör
gülü nesi h kitabeye göre 907'de ( 1501-
1502) Dulkadırlı Süleyman Bey'in oğlu 
Alaüddevle Bozkurt tarafından yenilen
miştir. İlk yapının ise 846-858 (1442-
1454) yılları arasında Dulkadırlı Süley
man Bey tarafından inşa ertirildiği anla
şılmaktadır (ayrıca b k. ULUCAMi ı . Hazne
clarlı Camii. Şehrin güneydoğusunda Ka
ra Maraş denilen yerde Duraklı mahalle
sinde Dulkadırlı Alaüddevle'nin hazinedan 
tarafından XV. yüzyılın sonlarında yaptı
rılmıştır. 1144'te (1732) onarım geçirdi
ğini gösteren kitabe günümüzde kayıp
tır. 1971 yılından sonra birkaç metre yük
seklikteki duvarları üzerine betonarme 
olarak yenilenen cami, eski plan özelliği
ne uygun biçimde. ortada iki payenin ta
şıdığı düz tavanit ve önünde camekanla 
kaplı, üç gözlü son cemaat yeriyle dikkati 
çeker. Basit, kübik bir kaide ile başlayan 
orüinal minare. köşeleri pahlı bir pabuç
luğa ve silindi ri k gövdeye sahip olup kısa 
şerefe altlığından sonra kısa ve ince pe
tek kısmıyla sonuçlanmaktadır. Hatuni
ye (Şems Hatun) Camii. Önceleri içeride 
bulunan kitabesi daha sonra dışarıya çı
karılarak avlu duvarına monte edilmiş ol
duğundan bugün tamamıyla okunamaz 
durumdadır. Arifi Paşa 'ya göre 915 ( 1509) 
yılında Şehid Rüstem Bey'in kızı Şems 
Hatun tarafından inşa ettirilen caminin 
altında Şems Hatun'a ait bir de türbe bu
lunmaktadır. Enine dikdörtgen planlı ya
pı sonradan yenilendiğinden içeride oriji
nal özellikleri pek kalmamıştır. Ulucami
de olduğu gibi sağ ön kısımda yapıdan ba
ğımsız olarakyükselen minare Maraş'taki 
bazı minareleri e ortak özellikler gösterir. 
Taşmedrese Mescidi. Medrese. mescid, 
türbeden ibaret bu küçük külliyeyi Alaüd
devle Bey yaptırmış olup mescidin pence
re çerçevelerindeki bazı geometrik geç
meler güneyli özellikler olarak dikkati çe
ker. Mescidin ortası onikigen kasnaklı bir 
kubbe ile örtülüdür. iklime Hatun (Üdür
gücü) Mescidi. Türbe- mescid kompleksin
den oluşan yapı. günümüzde tamamen 
silinmiş olan kitabesine göre Arifi Paşa'-

nın okuyuşu ile Şahruh Bey'in kızı iklime 
Hatun tarafından 954 (1547) yılında yap
tırılmıştır. Batıya bakan çarpık biçimde. 
iki gözden ibaret son cemaat yeriyle gü
neydoğudaki serbest düzenlemeli ca
mi ve mescidlerin son cemaat yerlerini 
hatırlatan özelliği ve tek kubbeli iç me
kan örtüsüyle dikkati çeker. Türbe ile bir 
kompleks oluşturan yapıda minareye yer 
verilmemiştir. 

Kahramanmaraş'ta Dulkadırlılar'la doğ

rudan ilgisi olan bu camilerden başka Os
manlı dönemine tarihlenen. ancak orüi
nal haliyle Dulkadırlılar'la ilgisi bulunabile
cek cami ve m escidier de vardır. Osmanlı 
dönemine ait bazı örnekler ise şöylece sı
ralanabilir: Isa Divanlı Camii. Şehrin do
ğusunda lsa Divanlı mahallesinde ll. Se
lim tarafından 978 (1570) yılında Hacı Os
man adlı bir duvarcı ustasına yaptırılmış 
olup Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sin
de Ese Divane Camii olarak geçer. Cami, 
11 35 ( 1723) ve 1238 ( 1823) yıllarına ait ve 
kitabelerle belgelenen tamirlerden baş
ka 1961'de son defa onarılmıştır. Eski ya
pıdan sadece minarenin ayakta kaldığı 
lsa Divanlı Camii taş duvarlar üzerine düz 
damlı iken günümüzde. enine dikdört
gen mekanın içinde doğu ve batıda birer 
payeye oturan ortası betonarme kubbe 
ile örtülü olarak yenilenmiştir. Şekerli 
Camii. Divanlı mahallesinde XVI. yüzyıl 
sonlarına ait bir yapıdır, halk arasında Yu
karı Oba Camii adıyla tanınır. Son cema
at yerine yerleştirilmiş iki kitabeden biri 
600 (1204). diğeri 1107 (1696) tarihlerini 
taşır ki bunlardan birincisi bir başka ya
pıya ait olmalıdır. Enine dikdörtgen plan
lı cami mihrap önü bölümü dışa çıkintılı 
olarak inşa edilmiştir. Ortada üç yanda to
noz örtülerle bu caminin plan bakımın
dan en yakın benzeri Manisa'daki Mura
diye'dir (994/ l 586). Caminin planından 
başka dikkate değer bir yanı da burmalı 
yivlerle süslü bir gövdeye sahip minare
sidir. Şeyh Camii. Şekerli Camii'nin plan 
özelliklerini büyük ölçüde tekrarlayan ya
pı XVI. yüzyıl sonuna ait olup minare dı
şında orüinalitesi bozulmuş. minare kai
desindeki kitabeye göre 1212'de ( 1797) 
onarım görmüştür. Kısa. kübik kaide. yu
varlak gövde. fazla yayvan olmayan şerefe 
altlığı. kısa petek ve küt şekilde sonuç
lanan külahı ile bu minarenin en yakın 
benzeri Haznedarlı Camii minaresidir. 

Kahramanmaraş'ta XVI ve XVII. yüzyıl
lara tarihlenen camilerden Dumlupınar 
mahallesinde. Yavuz Sultan Selim'in Mı
sır'dan getirttiği Müftü Ali Efendi tara-



fından yaptınldığı belirtilen ve Evliya Çe
lebi Seyahatname'sinde Sadiye Camii 
olarak zikredilen Şaii Bey Camii, tonozlu 
bir alt kat üstünde 13.20 x 13.20 m . bo
yutlarındaki bir iç mekana sahip ahşap 
piramidal çatı ile örtülü Saraçhane Ca
mii. Ekmekçi mahallesinde bulunan hüc
resinde korunan kitabesine göre 111 O 
(1699) tarihli N akıp Camii. minareleri dı
şında iç mekanları ve duvar düzenleri ta
mamen değişmiş pek dikkat çekmeyen 
örneklerdir. 

XVIII. yüzyılda inşa edilmiş Maraş ca
mileri ise halk arasında yanlışlıkla Küçük 
Çavuşlu olarak bilinen ve 1114'te ( 1702) 
Osman Ağa adlı bir kişi tarafından yaptı
rılan Restebiliye Camii. uzun yıllar sadece 
ön cephesi ve 3 m. kadar cephenin ileri
sindeki minaresiyle kalan 1120 ( 1708) ta
rihli Ar asa Camii ( I 898'de cidd i b ir ona
rım geçi rmi ştir ). Thran mahallesinde 1128 
(171 6) tarihli Nuh Camii, kıtabelerine gö
re yapımına 1 721'de başlanan . araya gi
ren uzun bir zamandan sonra 1766'da 
tamamlanan Çukuraba Camii. Evliya Çe
lebi'nin Seyahatname'sinde aynı adla ka
yıtlı olması dolayısıyla XVII . yüzyılın ortala
rına tarihlenen. ancak 1727. 1798, 1801 
yıllarında onarılan, eni boyunun iki katı 
uzunlukta. ortası kubbe. yanları tonazla 
örtülü Boğazkesen Camii minare özellik
leri bakımından Hatuniye Camii ile ben
zeşir. Fevzi Paşa mahallesinde 1740'ta 
toprak örtülü eski caminin yerine yaptı
rılmış ve kıtabesi mihrap üzerine yerleş
tirilerek korunmuş olan Keşif Efendi Ca
mii. yine Evliya Çelebi'nin Seyahatnô.-

Sa ravaltı Camii- Kahramanmaraş 

me'sinde BegdQdiye adıyla kayıtlı, 1794. 
1840 yıllarında onarım geçirmiş, ancak 
orijinal minaresiyle dikkat çeken BegdQ
tiye (Çrnaralt r) Camii ilk sırayı alır. 

Şehrin doğusundaki yüksek kısımda 
adını verdiği mahallede yer alan Divan lı 
Camii. geçm işte elden geçirilmiş mima
risi ve Kahramanmaraş'ta iki şerefeli mi
nareye sahip tek örnek oluşuyla dikkati 
çeker. Okunamayan bir kıtabeden başka 
1 79S ve 1 901 yıllarında ananldığı anlaşı
lan bu caminin ilk yapımı konusunda ye
terli bilgi yoktur. içten içe 16 x 13 m. ölçü
lerinde bir alan üzerine oturan düz ahşap 
tavanı içten dört haçvari paye ile destek
lenmekte olup dıştan da kırma çatı ile ör
tülüdür. 1802-180S yıllarında Maraş va
liliği görevinde bulunmuş . şehrin köklü 
ailelerinden Beyazıtoğulları'ndan Kalen
der Paşa tarafından yaptırılmış olan Be
yazıtlı Camii , XVIII. yüzyıl sonu ile XIX. 
yüzyıl başlarına tarihlenen Sarayaltı Ca
mii. 180S yılına tarihlenen ve N acar Ali 
oğullarından Mehmed Ali Usta tarafın
dan inşa ettirilen Acemli (Şehid Ev liya) 
Camii ile 1912 tarihli Salihiye Camii. Kah
ramanmaraş'ta ayakta olan ve özellikle 
minareleri bakımından geçmişle bağlan
tıları bulunan camilerdir. XVII. yüzyıl or
talarında Maraş ' ı ziyaret eden Evliya Çe
lebi şehirde kırk dokuz cami ve mescid 
bulunduğunu belirtmektedir. XIX. yüzyıl 
sonlarına ait Halep Salname'sinde ca
mi ve mescid sayısı kırk altı olarak veril
miştir. Besim Atalay'a göre 1917'ye doğ
ru merkezde doksan iki cami bulunmak
taydı. Günümüzde Kahramanmaraş il 
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merkezinde düzgün sarı kesme taş kapla
malı. betonarme karkas malzeme ile ol
dukça büyük cami yapımı sürmektedir. 
Kapı, pencere. kemer ve çerçevelerle mi
nare. kubbe ve geçiş elemanlarında yer 
yer yozlaşmış süs unsurları kullanılsa da 
bugünkü camilerde orijinal taş süsleme
ciliği dikkat çekici boyuttadır. 

Medreseler. Medreselerin Kahraman
maraş 'ta pek eski örnekleri bulunma
maktadır. Dikkati çeken bazıları ise şun
lardır: Kadı (Begtunlu) Medres esi. Kahra
manmaraş 'ın en eski medreselerinden 
biri olup günümüze ulaşmamıştır. Bu 
medreseyi Dulkadır beylerinden Nasred
din Mehmed'in yaptırdığı bilinmektedir. 
Daha sonra Alaüddevle Bozkurt tarafın
dan onarılarak yanına bir de mescid ilave 
edilmiştir. Taşmedrese . Kalenin hemen 
güneyinde Ulucami yakınında piramidal 
külahlı bir türbe, bir mescid ve açık avlu
nun etrafında diziimiş medrese hücre
lerinden ibaret küçük bir külliye görünü
mündediL Medresenin üzerinde yapı m 
tarihini verecek kitabe yoktur. Besi m Ata
lay'a göre türbede yatan Alaüddevle'nin 
oğlu Mehmed'in kabir taşında bulunan 
928 ( 1521) tarihi esas alındığında medre
senin XVI. yüzyılın başlarında yaptırılmış 
olması gerekmektedir. Bugün ortadan 
kalkmış medreselerden ikisi. yine Alaüd
devle tarafından yaptırılmış BegdQdi
ye (Bektutiye) Medresesi ile imaret Med
resesi'dir. imaret Medresesi'nin Hatuni
ye Camii ile aynı tarihte (91 5/ 1509) inşa 
edilmiş olması gerekir. Dulkadırlı Beyi 
Alaüddevle zamanında yaptırılan Neveviy
ye Medresesi'nin yanındaki Neveviyye 
imareti zamanla medreseyle birlikte or
tadan kalkmıştır. 

Hanlar. Yarı göçebe bir hayatı benim
seyen Dulkadırlı Türkmenleri için şe
hirde bazı hanların yaptırılmış olduğu 
muhakkaktır. Ulucami yakınlarında Ala
üddevle'nin inşa ettirdiği handan günü
müze pek bir şey ulaşmamıştır. Kapalı 

çarşı içerisinde XVI. yüzyıl başlarında ya
nındaki bedesten ve kapalı çarşı ile birlik
te yaptırılmış olan Taş Han. 1 S x 1 S m. öl
çülerindeki kare bir avlunun çevresine di
zilmiş odalardan oluşan iki katlı bir yapı
dır. Kapalı çarşıdan beşik tonazla örtülü 
bir koridordan geçilerek ulaşılan Taş Han 
Osmanlılar'ın istanbul, Tokat. Merzifon 
gibi yerlerde inşa ettikleri ticari merkez 
niteliğindeki şehir hanlarıyla benzerlik 
gösterir. Ayrıca belediye çarşısı üzerinde 
ve Taş Han yakınlarında XIV. yüzyıldan 
kaldığı anlaşılan Hışır Hanı günümüze 
ulaşan şehir hanlarından bir diğer ör
nektir. 
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KAHRAMANMARAŞ 

Kapalı çarşı. Osmanlı dönemi şehir ti
caretinin merkezi sayılan kapalı çarşılar
dan biri de Kahramanmaraş'ta bulun
maktadır. İlk yapımı XVI. yüzyıl başlarına 
kadar inen çarşı. bedestenle bakırcılar 
çarşısı arasında iki bölüm halinde düzen
lenmiştir. Hanın karşılıklı dükkaniardan 
oluşan manifaturacılar kısmı üstte aydın
lık pencerelerin yer aldığı beşi k ton az ör
tüsüyle tamamen, ayakkabıcılar bölümü 
ise kısmen ayaktadır. Osmanlı çarşılarının 
özelliği olan dua ku b besiyle dikkat çeken 
kapalı çarşılardan biri de bu çarşıdır. 
23 x 23 m. boyutlarındaki bedesten ka
palı çarşının kuzeyinde olup çarşıya biti
şiktir. Ortada dört payeye oturan, dokuz 
bölümlü olarak inşa edilmiş bedestenin 
üzeri tuğla örgülü tonozlarla örtülüdür. 
Kare ve kübik bir görüntü veren bedeste
ne dört duvar ortasında açılmış dört kapı
dan girilmektedir (ayrıca bk. BEDESTEN). 

Kapalı çarşının kuzeydoğusunda ve Taş 
Han'ın kuzeyinde yer alan bir tekke hayli 
tahribata uğramıştır. Yapının çarşı komp
leksini oluşturan diğer yapılarla tarihi 
bağlarının olduğu ve onlara yakın tarih
lerde inşa edildiği tahmin edilir. 

Hamamlar. Su bakımından oldukça zen
gin olan Kahramanmaraş'ta pek çok ha
mam inşa edilmiştir. Ayrıca şehrin sıcak 
bir bölgede yer alması dolayısıyla duş ka
bini biçiminde oldukça küçük ölçülerde 
inşa edilmiş, "girçık hamamı" olarak nite
lendirilen küçük banyo mekanları da böl
gede eskiden beri yaygındır. XVI. yüzyıla 
tarihlendirilen kalenin güneyindeki Çu
kur Hamam, Evliya Çelebi Seyahatnd
me'sinde de yer almış olup klasik Türk ha
mam! arının mimari özelliklerini taşıyan 
bir düzenlemeye sahiptir. Kalenin kuze
yinde kaleye çıkan yolun başında bulunan 
Kale (Acar) Hamamı. Kanüni Sultan Sü
leyman'ın kaleyi tamir ettirdiği yıllarda 
yapılmış ve sonradan yenilenmiş olmalı
dır. Kurtuluş mahallesindeki Paşa Hama
rnı (XVII. yüzyıl). Çarşıbaşı semtinde De
mirciler Çarşısı'nda bulunan Tüfekçi Ha
mamı, özel mülkiyetinde bulunduran şa
hıs tarafından 197S'te yıktırılan Uzunoluk 
Hamarnı (XVIII. yüzyıl), Kayabaşı semtin
deki Çiçekli Hamam (XIX. yüzyıl) ve Di
vanlı Camii yakınlarında bulunan Divanlı 
Hamarnı ( 1900), Kahramanmaraş'ın bu 
konuda hayli zengin olduğunu gösteren 
örneklerdir. 

Türbeler. Kahramanmaraş'ta mimari 
açıdan fazla dikkat çekici özellikte türbe 
yapılmamıştır. Taşmedrese'nin doğusun

da yer alan kübik kaide üzerinde pirarni
dal çatılı Taşmedrese Türbesi mimari ve 
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şekil bakımından Anadolu'daki örnekler 
arasında tektir. Güneyden girilen ve Zen
gi mimarisinin özelliklerinden sayılan geç
melerle süslü basit bir kapıya sahip olan 
türbenin içi ku b be ile örtülü olup pencere 
açıklığına yer verilmediği için loştur. İçe
risinde özellikleri büyük ölçüde bozulmuş 
mezarlardan birinin Alaüddevle'nin oğlu 
Mehmed'e ait olması dolayısıyla bunun 
926 ( 1520) yılı dolaylarında yaptınldığı 
tahmin edilir. Kapalı çarşı. Taş Han, be
desten ve tekke kompleksinin bulundu
ğu yerde. tekkenin güneybatı köşesindeki 
bölümde yan yana üç mezardan ibaret 
kısım Tekke Türbesi olarak tanınır. Fazla 
bir mimari özelliği bulunmayan yapının 
üzeri düz çatı ile örtülü olup bakımsız hal
dedir. Öte yandan Hatuniye Camii'nin al
tındaki Şems Hatun'a ait türbe (915/ 
1509) ve Üdürgücü (iklime Hatun) Camii'
nin güneyinde çok sayıda mezarın bulun
duğu türbe Kahramanmaraş'taki diğer 
örneklerdir. Ancak bunların da mimari 
açıdan kayda değer bir özellikleri yoktur. 

Çeşmeler. Kahramanmaraş'ta mahal
lelere serpiştirilmiş çeşmeler bulunmak
tadır. 1902 yılında yaptırılan Küçük Ça
vuşlu (Restebaiye) Camii'nin yanındaki 
çeşme Maraş mutasarrıfı Galib Paşa'ya 
aittir. Öte yandan Kayabaşı'na çıkan cad
de üzerindeki 1906 tarihli, Mehmed Ağa
zade Salih Ağa tarafından yaptırılan Kan
lıdere Çeşmesi, Şeyhadil mahallesinde it
faiye müdürlüğünün karşısındaki 191 S 
tarihli Şeyhadil Çeşmesi, 1920 tarihli Uzu
noluk Çeşmesi şehrin önemli su tesisle
rindendiL Gazipaşa mahallesinde Kanüni 
Sultan Süleyman döneminde ya da Ala
üddevle zamanında yaptınldığı tahmin 
edilen bir su kemeri günümüzde hayli 
harap bir durumdadır. Üzerinde yer aldı-

Kale <Acar) 
Hamamı

Kahramanmaraş 

ğı vadiye dikine ve geniş tek kemerle 
oturtulmuştur. Başlangıç ve bitiş nokta
larının arası 125 metreyi bulan kemer. 
düzgün olmayan yon u taşı ve moloztaş
tan Horasan harcı kullanılarak yapılmış
tır. Kemer. Pınarbaşı'ndan gelen suyu 
günümüzde mevcut olmayan Yürükse
lim mahallesindeki depoya aktarıyordu . 

Evler. XIX. yüzyıldan kaldığı bilinen ve 
geleneksel Türk mesken mimarisinin 
özelliklerini taşıyan evlerin birçoğu yük
sek avlu duvarıyla çevrili alanın ortasında, 
düzgün kesme taştan yapılmış ve daha . 
az sayıda pencere ile biçimlenmiş bad
rumlar üzerinde yer alır. Badrumlar ko
yu gölgeleriyle güneş sıcaklığının gideril
diği, aynı zamanda ahır. hela, havuz. 
merdiven boşluğu, kiler. mutfak, depo 
gibi birimlerin yer aldığı fonksiyonel bir 
düzenleme gösterir. Üstte harem, selam
lık ve odalardan oluşan bir plana uygun 
nitelikte, genellikle hafif malzemenin 
kullanıldığı ince duvarlı, zeminleri taş ya 
da ahşap döşemeli ev tipleri yaygındır. 
Evlerin sokağa ya da avluya bakan yüzle
rinde güneşin etkisine açık, kışlık gıda ve 
baharatın kurutulduğu, akşam serinli
ğinde yemekierin yendiği iki veya üç yanı 
açık eyvansı düzenlemelerle zenginleşti
rilmiş balkon ve safalar hakim unsurlar
dır. Ayrıca balkon ve cumbalara geniş öl
çüde yer verilmiş, üzerieri dik meyilli ah
şap çatılarla örtülü pek çok ev bulunmak
tadır. Bunlardan Aktar Halil Efendi Evi, 
Cemi! Çiftaslan Evi en tipik örneklerdir. 
XIX. yüzyıl sonlarındaki Ermeni ayaklan
ması, ardından I. Dünya Savaşı ve Kurtu
luş Savaşı sırasındaki Fransız ve Erme
ni tahribatıyla yangınlar ve depremiere 
rağmen geleneksel Maraş evleri varlıkla
rını hala devam ettirmektedir. · 
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~ HAMZA GüNDOGDU 

L 

KAHTABE b. ŞEBIB 
(~.:r.~) 

EbCı Abdilhamid (EbCı Hamza) Kahtabe 
b. Şebib b. Halid b. Ma'dan 

et-Tai en-Nebhani 
(ö. 132/749) 

Abbasiler'in kuruluşunda 
önemli rol oynayan nakib 

ve kumandanlardan. 
_j 

Asıl adı Ziyad olup Kahtabe lakabıyla 
meşhurdur. Horasan'da Abbasller adına 
propaganda faaliyetinde bulunduğu dö
nemden önceki hayatı hakkında bilgi yok
tur. Dedesi Halid b. Ma' dan, Cemel Vak'a
s ı'nda Hz. Ali'nin yanında yer almış ve ka
bilesi Beni Amr b. Sabit'in sancağını taşı
mış. ertesi yıl da Nehrevan'da Hariciler'le 
savaşan Hz. Ali'nin kuwetlerine kuman
da etmişti. Ailesinin Hz. Ali zamanında 
Küfe'ye yerleştiği ve Kahtabe'nin gençlik 
yıllarında Ali eviadı ile yakın ilişki içinde 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Horasan'da
ki Emevl aleyhtarı faaliyetlerin içinde ak
tif olarak görev alan Kahta be, daha sonra 
Abbasller adına daveti organize eden on 
iki nakib arasında yer aldı. 

Horasan'daki nakibler. İmam Muham
med b. Ali b. Abdullah b. Abbas'ın Zilhicce 

12S'te (Ekim 743) ölümü üzerine yerine 
geçen oğlu imam İbrahim'den (ibrahim 
el-imam) Horasan'da kendisini temsil et
mek üzere ailesinden birini görevlendir
mesini istediler. Abbas! ihtilalinin hazır
layıcısı olan İbrahim bu görevi önce Süley
man b. Keslr ei-Huzal'ye. o kabul etme
yince Kahtabe'ye teklif etti: ancak önce
leri Kahtabe de bu teklifi kabul etmek is
temedi. Daha sonra Malik b. Heysem ei
Huzal ve Süleyman b. Keslr ei-Huzal adlı 
iki nakible birlikte Horasan'daki Şiiler adı
na İbrahim'e biat etmek için hac mevsi
minde Mekke'ye gitti. Burada Horasan 
Şilieri ile imam İbrahim arasında irtibatı 
sağlamayı kabul etti. 

Ebu Müslim-i Horasanl, Emevller'e kar
şı yürütülen faaliyetleri sevk ve idare et
mek üzere Horasan'a gönderilince Kah
tabe, Ebu Müslim'in emrindeki kuwet
lerin başına getirildi ( 128/745-46) Ertesi 
yıl Ebu Müslim'e katılan Kahtabe onunla 
birlikte Batı Horasan'daki davet merkez
lerini dolaştı ve yapılan hazırlıkları gözden 
geçirdi (Cemaziyelahir 129 1 Mart 747) 
Kümis'e vardıkları sırada Ebu Müslim 
Merv'e dönerken Kahtabe İmam İbrahim 
ile görüşmek üzere Mekke'ye gitti ve 
ona isyan hazırlıkları hakkında bilgi ver
di. Bu sırada Horasan'daki orduların baş
kumandanlığına tayin edildi. Ebu Müslim, 
Reblülahir 130'da (Aralık 747) Merv'e gi
rip Emevller'in Horasan valisi Nasr b. 
Seyyar'ı oradan uzaklaştırdı. Bu olaydan 
kısa bir müddet sonra Horasan'a dönen 
Kahtabe, Serahs üzerine yürüyerek (Şa
ban 1301 Nisan 748) şehri ele geçirdi. Te
mlm b. Nasr b. Seyyar'ı mağlüp ederek öl
dürdükten sonra Tüs'u ve Nlşabur'u da 
zaptetti. Bu sırada Emevl Halifesi ll. Mer
van'ın emriyle Nübate b. Hanzale el-Kilabi 
kumandasında Cürcan'a gönderilen güçlü 
bir Emevl ordusu da Kahtabe karşısında 
yenilgiye uğradı (ı Zilhicce ı 30/ ı Ağustos 

748). Ardından Kahtabe Kümis'i ele ge
çirdi. Amir b. Dubare ei-Mürrl kumanda
sındaki büyük bir Emevl ordusu da Ca
balk denilen yerde bozguna uğratılarak 
Abbas! ihtilali için önemli bir zafer kaza
nıldı (23 Receb ı 3 ı 1 ı 8 Mart 749). Emevl 
ordusunun artıklarının toplandığı Niba
vend Kahtabe'nin oğlu Hasan tarafından 
kuşatıldı. Şehirde Suriyeli askerlerin yanı 
sıra Abbasller'e muhalif Horasanit asker
ler de bulunuyordu. Kahtabe, şehri savu
nan Malik b. Edhem ei-Bahill ile anlaşarak 
Suriyeliler'e em an verdikten sonra Hora
sanlılar'ı kılıçtan geçirdi. 

Kahtabedaha sonra oğlu Hasan'ılrak'a 
gönderip kendisi de onun arkasından git-

KAHTAN 

ti. Bu sırada Emevller'in Irak valisi Ebu 
Halid İbn Hübeyre güçlü bir orduyla Ab
basller'e karşı harekete geçti ve Celüla'da 
konakladı. Kahtabe. Hanikin'den Meda
in'e giderken yolu İbn Hübeyre tarafından 
kesildi. ancak askeri maharetiyle Dicle'yi 
aşıp Küfe'ye ulaşmayı başardı. İleri hare
kata devam edip Fırat'ı geçen İbn Hübey
re'nin karşısına karargah kuran Kahtabe. 
8 Muharrem 132 (27 Ağustos 749) gecesi 
küçük bir askeri birlikle İbn Hübeyre'nin 
ordusuna saldırdı. Fırat'ın batı yakasında 
yapılan şiddetli savaşta mağlüp olan İbn 
Hübeyre gece Vasıt'a çekildi. Kahtabe bu 
savaş sırasında esrarengiz bir şekilde öl
dürüldü. Ölümü üzerine oğlu Hasan ku
mandayı ele alıp Küfe'ye girdi (ı o Muhar
rem 1321 29 Ağustos 749). 
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~ ABDÜLKEKİM ÖZAYDIN 

KAHTAN 
(w~) 

Araplar'ın iki ana kolundan birini 
teşkil eden Kahtaniler'in atası. 

_j 

Ensab alimleri Araplar'ı Adnanller 
(Arab-ı müsta' ribe) ve Kahtanller olmak 
üzere iki kala ayırırlar. "Arab-ı aribe" ve
ya Yemenliler denilen Kahtanller'in ceddi 
Kahtan'dır. Bütün İslam kaynakları ve 
Tevrat. Kahtan'ın Hz. Nuh'un oğlu Sam'ın 
soyundan geldiği konusunda birleşmek
te, ancak hayatı hakkında hemen hiç bilgi 
vermemektedir. E nsa b alimlerinin bir kıs
mı, onun Tevrat'ta geçen Yaktan (Tekv'in. 
ı 0/25) olduğunu kabul edip bazı isimle
rin Arapça söyleniş şekliyle oradaki şece
resini Nuh oğlu Sam oğlu Erfahşez oğlu 
Şaleh oğlu Abir oğlu Kahtan şeklinde ver-
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