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Muhaddis. 
L .J 

Aslen Heratlı olup 1S1 'de (768) Rey 
yakınlarındaki Dülab ( Deviab) kasabasın
da doğdu ve buraya nisbette Dülabi di
ye tanındı. Bazı kaynaklarda Bezzar di
ye geçerse de bez imalat ve ticareti yap
tığı için Bezzaz lakabıyla, Müzeyneliler'in 
mevla* sı olduğundan Müzenf, Bağdat'a 
yerleşip orada ikamet ettiği için Bağda

di nisbeteriyle de anılır. Dülabf, hadisle
rini çok iyi bildiği Hüşeym b. Beşir'den 
başka Abdullah b. Mübarek, Cerır b. Ab
dülhamld, Süfyan b. Uyeyne, Yezld b. 
Harun gibi muhaddislerden hadis riva
yet etmiştir. Kendisinden de Ahmed b. 
Hanbel, Yahya b. Main, Buharl, Müslim, 
Eb O DavOd, EbO Hatim er- Razi, Eb O 
Zür'a er-Razı. EbO Zür'a ed-Dımaşkl gi
bi meşhur alimler rivayette bulunmuş
lardır. 

Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Mafn, EbO 
Hatim er- Razı ve İbn Hibban gibi hadis 
otoriteleri Dülabi'nin sika * bir ravi ol
duğunu belirtirler. Bablara göre tasnif 
edildiği söylenen küçük es-Sünen'inin 
günümüze gelip gelmediği bilinmemek
te ve hakkında fazla bilgi bulunmamak
tadır. Rivayetleri Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned 'i ile BuMrf ve Müsliin'in el-Cc1-
mi Vs- şa~~ 'lerinde ve Ebü Davüd 'un 
es-Sünen'inde yer almaktadır. Kütüb-i 
Sitte'nin diğer müellifleri de hoca ları va
sıtasıyla ondan aldıkları hadisiere kitap
larında yer vermişlerdir. 
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Dülabl, ömrünün büyük bir kısmını 

geçirdiği Bağdat'ta (Kerh yakasında) Mu
harrem 227' de (Kasım 841) vefat etmiş
tir. 
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~ AKiF K öTEN 

DULKADIR EY ALETİ 

Osmanlı Devleti'nde 
XVI. yüzyıl başlarında kurulan 
ve bugünkü Maraş ve çevresini 

içine alan eyalet . .J 

Kananı Sultan Süleyman döneminin 
(1520-1566) başlarında kurulduğu tahmin 
edilmektedir. Eyaletin adı kaynaklarda, 
Osmanlı döneminden önce bölgeyi idare
sinde bulunduran Dulkadır Beyliği'ne iza
feten Dulkadır veya Dulkadriyye, bazan 
da Farsça' nın tesiriyle Zülkadr veya Zül
kadriyye olarak geçer. Özellikle XVII. yüz
yıldan sonra buraya, merkezi olan Ma
raş'tan dolayı Maraş eyaleti de denmiş
tir. Ayrıca XVI. yüzyıla ait bazı kaynak
larda bu eyalet için, bölgede Dulkadırlı 
adıyla konar göçer büyük bir Türkmen 
teşekkülünOn yaşamasından dolayı Türk
man vilayeti adı da kullanılmıştır. 

Maraş ve çevresini idareleri altında 

bulunduran Dulkadıroğulları 1 S 1 S yılın
da Osmanlı hakimiyetine girince bura
nıi1 idaresi, bey ailesinden olan ve daha 
önce Osmanlılar'a sığınan Şehsuvaroğlu 
Ali Bey'e verildi. Ali Bey'in ortadan kal
dırılmasından (15 21) sonra Dulkadır Bey
liği Osmanlı idari teşkilatındaki yerini al
dı . Ancak buranın bir beylerbeyilik mer
kezi olarak hangi tarihte teşkil edildiği 
belli değildir. İbn Kemal. Şehsuvaroğlu 
Ali Bey'in öldürülmesinden sonra bunun 
tasarrufundaki bölgenin beş sancağa 

ayrıldığını ve bu sancaklara merkezden 
idareciler tayin edildiğini yazar, ancak 
bir beylerbeyinin tayininden söz etmez 
(Tevarfh-i Al-i Osman, X. Defter, s. 265, 

292) . Nitekim 1 S26 yılında tanzim edi
len bir icmal defterinde de bölgenin Os
manlı idaresine girdikten sonra Zülkad-

riyye vilayeti adı altında kaydedildiği gö
rülmektedir (BA, TD, nr. 998, s. 408-409) . 

Burada "beylerbeyilik" kelimesine ve bey
lerbeyinin hassına rastlanmaması , vila
yet kelimesinin beylerbeyilik veya eya
let değil bölge manasında kullanıldığını 
göstermektedir. Bu tarihte, daha önce 
Dulkadır Beyliğ i' ne ait yerlerin sını rını 

muhafaza ettiği anlaşılan vilayet Maraş 
ve Bozok adında iki sancağa sahipti. Ma
raş sancağı merkez Maraş'tan başka El
bistan, Kars (Kars- ı Zülkadriyye, Kars - ı 

Mar'aş) ve Zamantı ; Bozok sancağı ise 
merkez Bozok ile Kırşehir kazalarını içi
ne atmaktaydı. Dolayısıyla İbn Kemal'in 
zikrettiği beş sancağın aslında bu idari 
bölgeleri gösterdiği söylenebilir. Bu du
rumda Şehsuvaroğlu Ali Bey'in öldürül
mesinden hemen sonra eyaletin kurul
duğuna dair bilgiler doğru olmamalıdır. 

Bu sırada vilayet dahilinde yaşayanla
rın önemli bir kesimini, Dulkadır Beyli
ği'nin bakiyesi olan konar göçer Dulka
dırlı Türkmenleri teşkil etmekteydi. Ni
tekim 69.481 hane (yaklaş ık 350.000 kişi) 

olan vilayetin toplam nüfusunun 48.66S 
hanesini (yaklaş ı k 245 .000) konar göçer 
Dulkadırlı Türkmenleri, 18.1 SB hanesini 
yerleşik müslüman ve 2631 hanesini de 
hıristiyanlar oluşturmaktayd ı. Ayrıca vi
layet dahilinde S23 köy, 3412 mezraa, 
62 çiftlik, 64 kışlak ve 3S yaylak vardı. 

1 S27 tarihli olduğu tahmin edilen bir 
listeye göre Zülkadriyye vilayetine dahil 
olan Maraş Karaman beylerbeyiliğine, 

Bozok ise Rum beylerbeyiliğine bağlı bu
lunmaktaydı (Kunt, s. 128). Muhtemelen 
Dulkadır beylerbeyiliğinin kuruluşu, Ve
zlriazam İbrahim Paşa'nın bölgede çıkan 
Kalenderoğlu isyanını bastırmasından 

( 1527) hemen sonra asayişi sağlamak 

için yapılan idari düzenlemeler sonucu 
gerçekleşmiştir. Nitekim Celalzade, 1 S38 
Bağdan seferine çıkılırken yörelerini mu
hafazada bırakılan beylerbeyHer arasın
da Dulkadır beylerbeyini de sayar (Ta

bakatü' l -memalik, vr. 296b)_ 1S48'de eya
letin beş sancaktan meydana geldiği tes
bit edilebilmektedir. Bunlar Maraş, Bo
zak, Sis (Kazan), Ayıntab ve Üzeyr sancak
larıdır (BA, A.RSK, nr. 1452, s. 161-166). 

Celalzade ise eyaletin sancaklarını Ma
raş, Bozok, Ayıntab, Üzeyr ve Tarsus ola
rak gösterir (Tabakiitü'l-memalik, vr. 17• ). 

1 S68-1 S7 4 yıllarındaki bir diğer sancak 
tevcih defterinde eyaletin altı sancağa 

ayrıldığı görülmektedir. Bu sancaklar 
Maraş, Malatya, Sis, Ayıntab, Kars ve 


