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Muhaddis. 
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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 



Samsat idi. Buradaki isimlerderi anlaşı
lacağı üzere eyalete bağlı olan sancak
lar XVI. yüzyıl ortalarına göre farklılık 
göstermektedir. Bu tarihlerde eyalete 
bağlı olan Bozok sancağı daha sonra Rum 
eyaletine, Üzeyr sancağı ise Halep eya
letine bağlanmıştır (Kunt, s. 138-139, 141} 

Bu arada 1571 yılında Kıbrıs'ın fethiy
le Kıbrıs eyaleti kurulduktan bir müd
det sonra Sis sancağı Dulkadır eyaletin
den ayrılarak Kıbrıs eyaletine dahil edil
mişti. Böylece eyalete Maraş, Kars, Ayın
tab, Samsat ile Malatya sancakları bağ
lı kaldı (BA, KK, Ruus, nr. 262, s. I 93- I 95); 

eyalet bu durumunu uzunca bir süre 
korudu. 1 570-1 580 yıllarında eya I etin 
toplam nüfusu 113.028 hane idi (yak
laşık 550.000 kişi). XVI. yüzyılın başların
daki durumun tam tersi olarak bunun 
70.368'i yerleşik müslüman. 38.497'si 
konar göçer aşiretler ve 4163' ü de hı

ristiyan nüfustu. Nüfusun bu durumu. 
bölgede çıkan isyanların yanı sıra sürek
li mücadele edilen iran'ın sınırına yakın 
olması sebebiyle her türlü tahrike açık 
olan konar göçer grupların kontrol altı
na alınması için yerleşik hayata geçiril
meleriyle ilgili olmalıdır. Buna rağmen 
yine de eyalet dahilinde kalabalık Türk
men cemaatlerinin bulunması dikkat çe
kicidir ve eyalet bu durumunu uzun sü
re koruyacaktır. XVI. yüzyıl sonlarında 

eyalette 2169 kılıç timar* vardı ve çıkar
dığı eşkinci asker sayısı da 5500 kadar
dı (Ayn Ali, s. 50-51) 

XVII. yüzyıldaki sancak sayısı dörde 
düşen Dulkadır eyaletinin sancaklarını 

Maraş, Malatya, Ayıntab ve Kars mey
dana getiriyordu. Bu yüzyıl ortasında eya
Ietle 2869 kılıç tirnar vardı ve cebelü as
ker sayısı 6800 idi (Şahin, s. 9 14-915) 

XVIII. yüzyıl başlarında yine aynı sancak
lardan müteşekkil olan eyalet (BA, A 

RSK, nr. 1551, s. 20-2 1) muhtemelen bu 
durumunu yüzyıl boyunca korudu. An
cak XIX. yüzyılda önemli idari değişik

liklere uğradı: 1831'de Maraş, Malat
ya, Samsat ve Gerger'den ibaretti. Bu 
sancaklardan Samsat ve Gerger eyalete 
sonradan dahil edilmiş, buna karşılık 

daha önce eyalete bağlı olan Ayıntab ve 
Kars buradan ayrılmıştı . Dulkadır eyale
ti, Tanzimat'ın ilanından sonraki idari 
düzenlemelerde statüsünü tamamen 
kaybetti. Nitekim XIX. yüzyıl ortalarında 
eyaletin merkezi olan Maraş bir sancak 
olarak Adana eyaletine bağlıydı. Maraş 
sancağı 1867 yılındaki idari düzenleme
de Halep vilayetine bağlandı ve böylece 

eyaletin idari statüsü ortadan kalkmış 
oldu. 
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DULKADIROGULIARI 

1337-1522 yılları arasında -
hüküm süren 

bir Türkmen beyliği. 

Elbistan ve Maraş merkez olmak üze
re doğuda Harput'tan batıda Kırşehir'e, 
kuzeyde Bozok (Yozgat) ile Sivas'ın gü
neyinde Gemerek ve Gürün'den Hatay'a 
bağlı Hassa'ya kadar yayılan bölgede hü
küm süren Dulkadır Türkmenleri, Oğuz
lar'ın Bozok koluna mensuptur. Kaynak
larda çeşitli şekillerde yazılan Dulkadır 

adının, Abdülkadir veya benzeri bir is
min Türkmen telaffuzuna uydurulmuş 
şekli olduğu tahmin edilmektedir. 

Siyasi Tarih. Beyliğin temelleri, Maraş 
ve Elbistan arasında Bozok ve Ağaçeri 
Türkmenleri'ni etrafına toplayan Dulka
dıroğlu Karaca Bey tarafından atılmıştır. 
Karaca Bey 1335 Mayısında Çukurova'da
ki Ermeniler üzerine bir akın yaparak 
zengin ganimetle Elbistan'a döndükten 
ve bir süre Türkmen reisierinden Taraklı 
Halil'le mücadele ettikten sonra 1337 
yılında , Şam Valisi Tengiz' in delaletiyle 
Memlük Sultanı Melik Nasır Muhammed 
tarafından Elbistan yöresindeki Türk
menler'in başına getirilmiş, böylece Mem
lükler'in himayesinde yaklaşık iki asır 

DULI<ADIROGULI.ARI 

kadar devam edecek olan Dulkadır Bey
liği teşekkül etmiştir. 1338'de İlhanlı şeh
zadeleri arasında başlayan kanlı müca
deleler sonucunda Anadolu'da Moğol ha
kimiyetinin çökmesinden faydalanan Ka
raca Bey, bir baskınla Eretnaoğulları'nın 
elinde bulunan Darende'yi işgal etti. Bu 
arada kendisine karşı çıkan ve Dulkadır
lı oymaklarını taciz eden Taşgun ile uğ
raştı ve onu saf dışı bıraktı. Mısır'da Ko
sun'un katli üzerine ordu kumandanlı

ğına getirilen Taştimur'la birlikte Kahi
re'ye gitti. Fakat Taştimur'un kısa süre 
sonra tutuklanması üzerine Memlük Dev
leti'ne itaatten vazgeçerek Halep'e doğ
ru akınlarda bulundu. 1343 yılında Ala
eddin Eretna'nın Çobanlı Şeyh Hasan'ı 

Karambük'te yenerek ele geçirdiği ga
nimetleri Halep'e taşıyan kervanın yol
da Dulkadırlılar tarafından soyulması, 

Karaca Bey'in Memlükler'le arasını büs
bütün açtı. Halep Valisi Yelboğa büyük 
bir kuwetle Dulkadırlılar üzerine yürü
dü. Düldül dağı eteklerinde yapılan sa
vaşta Halep kuwetleri yenildL Karaca 
Bey 1345'te Ermeniler'den Gebe n Kale
si'ni aldıysa da ertesi yıl iade etmek zo
runda kaldı. 1351 yılında Kahire'deki sal
tanat değişikliği üzerine, ertesi yıl Suri
ye valilerinin ayaklanmalarını destekle
yen ve onların ülkesine iltica etmelerini 
sağlayan Karaca Bey'in yerine Dulkadır
lılar'ın başına Ramazan Bey getirilmek 
istenince, geleceğinden endişeye kapılan 
Karaca Bey yanındaki asi Suriye valileri
ni Memlükler'e teslim etti. Buna rağmen 
Mısır'da iktidara hakim olan Emir Taz 
ve Emir Şeyhu, Karaca Bey'i cezalandır
mak için Dulkadırlılar üzerine sefer aç
tılar. 1353 yazında Düldül dağı etekle
rinde yapılan savaşta büyük zayiat ve
ren Karaca Bey Kayseri taraflarına kaç
tıysa da Eretna oğlu Mehmed tarafından 
yakalanarak Memlükler' e teslim edildi. 
Kahire'ye götürülerek 11 Aralık 1353 ta
rihinde öldürüldü ve yerine oğullarından 
Halil Bey getirildi. 

Halil Bey, Eretna'nın ölümünden son
ra çıkan karışıklıktan faydalanarak ba
basını Memlükler'e teslim eden Eretna 
oğlu Mehmed'den intikam almak iste
di. 1360'ta Türkmen reisierinden Ömer 
Bey Eretnalılar'dan Malatya'yı alırken 

Halil Bey de ülkesinin sınırlarını Zaman
tı'ya kadar genişletti. Bir süre sonra Har
put'u zaptederek Malatya'yı tehdit et
meye başladı. Ancak Mısır hükümetinin 
harekete geçmesi üzerine Harput'u Mem
lükler'e teslim etmek zorunda kaldı. Bu-
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