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Anadolu, sahip olduğu jeopolitik/jeostratejik konumu ve bereketli topraklarıyla ilkçağlardan iti-
baren insanoğlu tarafından yerleşim alanı olarak benimsenmiştir. Bu nedenle insanoğlunun göçebe 
yaşamdan yerleşik düzene geçmesi de ilk olarak bu bereketli topraklar üzerinde gerçekleşmiş, bunun 
sonucunda ise “şehir” kavramı ortaya çıkmıştır. Şehirler, sosyal hayatın her yönünü kapsayan çeşitli 
faaliyetlerin görüldüğü, ekonomik ve kültürel birikimin yoğunlaştığı önemli yerleşim birimleri olup, 
fiziksel ve sosyal çevre ile toplumsal hayatın merkezini teşkil etmektedirler. Bu bakımdan şehri, yüz-
yıllara hatta binyıllara varan süreçte yaşattığı kültür varlıklarının biriktirilmesiyle bize geçmişi anla-
tan canlı bir organizma olarak da ifade edebiliriz.

Şehirler, toplumların inanç, kültür, ekonomik, ideolojik kaygıları ve hedefleri ile mekânların fiziki 
şartlarına göre şekillenirler. Buna göre kapitalist toplumlarda ticaret merkezli (ecocentre), sosyalist 
toplumlarda büyük meydanlar ve anıt merkezli (sosiocentre) ve dinin yönlendirdiği mekânlarda 
kudsi mekânlar (teocentre) şehirlerin şekillenmesinde rol alırlar. İslam toplumlarında ise şehirler 
merkezinde ibadet yeri, kamu binaları, meydan ve ticari alan bulunan (multi centre) şehirlerdir. 
Çünkü İslam şehri insan merkezli yani insanın morfolojik ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekândır. 
Burada insanların hem maddi hem de manevi ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Tarih boyunca çeşitli kavimler tarafından çeşitli zamanlarda değişik anlamlarda kullanılan şehir 
kavramının bir yerleşmeden çok daha fazla anlam ifade ettiği göz ardı edilemez. Bu nedenle şehir ve 
şehri oluşturan unsurlar konusunda bilim adamları zaman zaman çeşitli fikirler öne sürmüşlerdir. 
Max Weber’e göre bir yerleşmenin şehir sayılabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekmektedir: 
“Bir kale, bir pazar, kendine mahsus bir mahkeme ve hiç değilse özerk bir hukuk, ilgili birlik biçimi 
ve en azından kısmî bir özerklik ve kendi kendini yönetebilme, sonuçta seçilmelerinde şehir sakinleri-
nin katılımının gerçekleştiği yetkililerce yönetilme. ”Weber’in şehir hakkındaki bu özellikleri modern 
dünyanın ve kapitalizmin oluşumuna sebep olan Batılı şehrin tanımını kapsamaktadır. Buna karşın 
Türk-İslam kültürünün etkisiyle şekillenen Osmanlı şehirlerinin özelliklerini Halil İnalcık şu şekilde 
tanımlamaktadır: “Osmanlı şehirleri iki ana bölgeden oluşmaktadır: Bunlardan biri olan mahallelerde 
Müslim ve gayr-i Müslimler ayrı ayrı kendi mahallelerinde mescit, kilise veya sinagog etrafında yer-
leşmişlerdir. Diğer ana bölüm ise pazar yeridir. Burada belli başlı idari birimler yani kadı mahkemesi, 
hanlar, kervansaraylar ve günlük alışverişin cereyan ettiği pazaryerleri ve çarşılar yer alır. Bu bölgede 
Müslim ve gayr-i Müslim şehir halkı birlikte, her sınıf esnafın içerisinde beraber çalışırlardı. 

Osmanlı belgelerinin dilinde şehir, cuma kılınır ve pazar durur yer olarak tanımlanır. Bu açıdan 
bakıldığında Osmanlı şehirlerinin çekirdeğini cuma camisiyle haftanın belirli günlerinde kurulan pa-
zarların oluşturduğu anlaşılır. Osmanlı şehirlerinin merkezinde cuma camisi veya ulucami, bir kale 
ve çevresinde mahallesi olan çarşı yer alır. Fakat bu oluşuma sahip yerleşim yerlerinin şehir olarak 
görülebilmesi için toplumsal bir tabakalaşma ve esnaf zümresinin bulunması, tarım ürünlerinden 
ziyade yakın bölge ve ticaret yerleri için çeşitli hizmetler vermesi, eşyalar üretmesi ve pazarlaması, 
sakinlerini besleyecek genişlikte kırsal alana sahip olması gerekmektedir. Ayrıca fiziksel bakımdan 
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yerleşiklerin oturduğu mahallelere bölünme de şehirlerin önemli bir özelliğini oluşturur. Bu özellik-
lere göre bakıldığında Maraş, sahip olduğu Ulu Camisi, çarşısı (Sûk-ı Maraş), kalesi, verimli tarım 
arazileri, ticaret ağı ve mahalleleri ile tam bir Osmanlı şehri hüviyetine sahiptir. 

Üniversiteler ait oldukları şehrin gerek sosyo-ekonomik gerekse kültürel hayatına etki etmek-
tedirler. Kahramanmaraş, Anadolu’nun öne çıkan şehirlerinin başını çekenlerden birisidir demekle 
mübalağa yapmış olmayız. Bu bilinçle, Kahramanmaraş şehrimizin yüzyıllarca hatt a binlerce yıldan 
beri sahip olduğu kültürel birikimi ve zenginliğini ortaya çıkarmayı kendimize borç bildik. Üniver-
site olarak, bu birikim ve zenginliğe katkı yapmak amacıyla önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz 
Kahramanmaraş Ansiklopedisi’nin hazırlanmasına karar verdik ve süratle çalışmalara başladık. Eser 
tamamlandığında kapsamlı ve kalıcı bir başvuru kaynağı olacağına şüphem yoktur. 

Şehirlerle ilgili yapılan çalışmalarda, şehrin topoğrafyası, mimarisi, sosyo-ekonomik oluşumuyla 
beraber dini-kültürel yapısı ve siyasi boyutları ele alınmadan bir şehrin varlığı ifade edilemez. Bu 
açıdan bakıldığında ortaya konulan Kahramanmaraş Ansiklopedisi’nde bu özelliklerin hepsini gör-
memiz mümkündür. 

Ansiklopedinin, dünden bugüne ve bugünden geleceğe şehrin tarih, kültür ve bilgi kaynağı ola-
rak yerini alacağı inancıyla, hazırlanmasında büyük emeği olan danışma, bilim ve yayın kurulu üyele-
rine ayrı ayrı teşekkür eder, şehrin kültür dünyasına kazandırdığımız bu güzel eserin hayırlı olmasını 
dilerim. 

                                                                               Prof. Dr. Durmuş DEVECİ
                                                                               Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü



VII

Kuruluşu tarih öncesi çağlara kadar uzanan Kahramanmaraş, tarihî süreç içerisinde Hititler, 
Asurlar, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Dulkadiroğulları ve nihayetin-
de Osmanlıların idaresinde kalmıştır. Birinci Dünya Harbi’nden sonra Maraş halkı, istiklal ve istikbal-
leri için kendi imkânlarını kullanarak varlık ya da yokluk mücadelesine girişti. Dünyada eşine nadir 
rastlanan bir kahramanlık örneği göstererek işgalci Fransızları “Maraş bize mezar olmadan, düşmana 
gülzâr olmaz” düsturuyla şehirden uzaklaştırdı ve bu başarısından dolayı Maraş’a “Kahraman” un-
vanı verildi. Kısa zaman zarfında Kahramanmaraş, bu başarısını gerek idari gerekse sosyal, ekonomik 
ve kültürel alanda da gösterdi. Kültür alanında Kahramanmaraş hakkında birçok tez, kitap ve makale 
yazılıp, sempozyum, konferans ve panel düzenlendi. 

Evliya Çelebi, meşhur seyahatname adlı eserinde Kahramanmaraş’tan birçok kez bahsetmiş ve 
şehri anarken, “şehr-i azim”, şehr-i Maraş-ı atîk”, “arz-ı mukaddes” ve “eyalet-i kadîm” olarak ad-
landırmıştır. Şerefüddin Mağmûmî’nin (1860-1931) “Seyahat Hatıraları” adlı eserinde geçen “Cebel-i 
Bereket, Bulanık, Maraş” adlı bölümü Maraş ve kazalarını anlatması bakımından son derece değer-
li bir diğer kaynaktır.  Charles Texier’in (1802-1871) “Küçük Asya” adlı eseri Maraş ve çevresinden 
bahseder. Kâmil el-Bâli el-Halebi, “Kitâbü Nehrizzeheb fî Târîh-i Haleb” adlı eserinde Maraş mer-
kezinin tarihi, sonrasında ise Maraş’a bağlı köy ve nahiyelerin nüfuslarından bahsetmektedir. Vital 
Cuinet, (1833-1896) “Asya Türkiyesi-İdari Coğrafyası” adlı eserinde Maraş sancağı ve sancağa bağlı 
kazaların coğrafi, idari, nüfus, etnik ve dinsel durumu hakkında teferruatlı bilgi vermektedir. Yâkut 
el-Hamevî’nin (?-1226) “Mu’cemül Büldan”, Şemseddin Sami’nin (1850-1904) “Kâmûsu’l-A’lâm”, Ali 
Cevad’ın “Memâlik-i Osmâniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügâtı”, Ahmet Rifat Efendi’nin “Lügât-ı Tâ-
rihiyye ve Coğrafiyye”, Ali Saib’in “Coğrafya-yı Mufassal, Memalik-i Devlet-i Osmaniyye”, Ali Tev-
fik’in “Memâlik-i Osmâniyye Coğrafyası” adlı eserleri Kahramanmaraş’tan bahseden nadir eserler-
den sadece bazılarıdır. 

Ord. Prof. Dr. Mükrimin Halil YİNANÇ’ın “Müslümanlar Tarafından Fethinden XIII. Yüzyıl So-
nuna Kadar Maraş Beyleri” ve Prof. Dr. Refet YİNANÇ’ın “Maraş Tahrir Defteri” ile  “Dulkadir Beyli-
ği” adlı eserleri akademik anlamda Kahramanmaraş tarihi üzerine yapılan ilk çalışmalardandır. 

Kahramanmaraş’ın fiziki, idari, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini ortaya koyan doktora tezleri 
de şehirle ilgili göz ardı edilemez kaynaklardır. Bu anlamda, Prof. Dr. İbrahim SOLAK’ın XVI. Asırda 
Maraş Kazası, Dr. Arif SARI’nın,  XVI. Yüzyılda Dulkadirli Türkmenleri, Yrd. Doç. Dr. Hasan ARSLAN’ın 
17. Yüzyılda Maraş Sancağı, Dr. Mahmut ULUBAŞ’ın Maraş ve Çevresinde Aşiretler (1774-1865), Doç. 
Dr. Ayhan DOĞAN’ın XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Maraş, Doç. Dr. Harun ŞAHİN’in XX. Yüzyılın 
Başlarında Maraş Sancağı’nın İktisadi, Mali ve Sosyal Durumu, Doç. Dr. Nermin GÜMÜŞALAN’ın XX. 
Yüzyılın İlk Yarısında Maraş (1908-1938, Yrd. Doç. Dr. Erhan ALPASLAN’ın 1923-1950 Dönemi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde Maraş Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri, Kahramanmaraşla ilgili önemli bil-
giler ihtiva etmektedir. Yine, Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU’nun “Dulkadırlı Beyliği Mimarisi” ve 
Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI’nın “Kahramanmaraş Kültür Varlıkları Envanteri” göz ardı edilmemesi 

Ön Söz
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gereken kayda değer çalışmalardır. 
Kahramanmaraş tarihine ışık tutan diğer önemli kaynaklar ise; Besim Atalay’ın Maraş Tarihi ve 

Coğrafyası, Prof. Dr. İlyas Gökhan ve Selim Kaya’nın İlkçağdan Dulkadirlilere Kadar Maraş, Prof. Dr. İl-
yas Gökhan’ın Başlangıçtan Kurtuluş Harbine Kadar Maraş Tarihi, Prof. Dr. Ahmet Eyicil’in Yakın Çağda 
Kahramanmaraş, Arifi  Paşa’nın “Elbistan ve Maraş’ta Dulkadir Oğulları Hükümeti”, Doç. Dr. Nejla 
GÜNAY’in Maraş’ta Ermeniler ve Zeytun İsyanları, Yaşar AKBIYIK’ın, Milli Mücadelede Güney Cephesi 
Maraş ve Yrd. Doç. Dr. İsmail Altınöz’ün Dulkadir Eyaletinin Kuruluşu ve Gelişmesi olarak özetlenebilir.

Emekli öğretmen Yaşar ALPARSLAN’ın Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğini ve mirasını oluş-
turan birikimin tarih içinden günümüze akışını ortaya koyan eserleri başlı başına takdire şayandır.

Şehirlere münhasır olmak üzere ansiklopedi çalışmalarında son yıllarda artış görülmektedir. Bu 
tür bilimsel çalışmaların ağırlık kazanmasında şehirlerde kurulan üniversitelerin katkısı oldukça bü-
yüktür. Şehirlerle ilgili ansiklopedi çalışmaları kendisinden önceki çalışmalardan beslendiği gibi bu 
tür çalışmaların kendisinden sonraki çalışmalara da temel bir kaynak vazifesi görmesi beklenmekte-
dir.

Kahramanmaraş ansiklopedisinin hazırlanma amacı, Kahramanmaraş şehrini incelemek, Kah-
ramanmaraşla ilgili çalışma yapmış nitelikli araştırmacılar tarafından açık bir dille, görsel verilerle 
desteklenmiş bir düzen içinde, Kahramanmaraş’ın kültürünü, sosyal tarihini, doğal, zenginliklerini, 
müesseselerini, yapılarını, yetişmiş önemli şahsiyetlerini araştırarak ansiklopedi kriterlerine uygun 
olarak hazırlamak ve geleceğe aktarmaktır. 

Oldukça geniş bir muhtevaya sahip, bir o kadar da hacimli olan bu önemli çalışmayı gerçekleş-
tirmek amacıyla yapılması gereken ilk iş maddelerin belirlenme süreci idi. Bu amaçla işe ilk olarak 
“A” maddesinden başlandı. Bu bağlamda Kahramanmaraş ile ilgili farklı içeriklerdeki ansiklopediler, 
tarih, coğrafya, edebiyat, biyografi , sanat, biyoloji, ziraat, din, kültür vesaire tüm yayınlar, alanında 
uzman akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenerek maddelerin be-
lirlenme süreci tamamlandı. Belirlenen bu madde başlıkları yine alanında uzman akademisyen ve 
araştırmacılar tarafından yazıldı. Madde başlıklarının yazımından sonra maddelerin redaksiyonu ve 
dizgisi gerçekleştirilerek Kahramanmaraş Ansiklopedisi’nin ilk cildi tamamlandı.

Maddelerin genel ölçütü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde oluşturulan bi-
lim kurulu tarafından belirlendi. Madde başlıklarının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler ön planda 
tutuldu.

• Şehrin tarihi, çağdaş, yerel ve adli yöneticileri,
• Akademisyen, yazar ve sanatçılardan Kahramanmaraşlı veya Kahramanmaraşla ilgili çalışması 
olanlar,
• Bürokraside önemli yere gelmiş olan Kahramanmaraşlılar,
• Basın kuruluşlarında önemli yer edinmiş şahıslar,
• Milli sporcular,
• Resmî kurum, kuruluş ve yayın organları,
• Sanatçılar
• İş adamları, 
• İş dünyasında önemli bir yere sahip olan şirketler, bu bağlamda Türkiye genelinde ilk 500 fi rma 
arasına girenler,
• İlçe, mahalle,  belde, köyler ve buraların tarihi yapıları ile mekanları, 
• Şehrin önemli kültürel alanları,
• Endemik bitki türleri, yöresel yemekler ve Maraş’a has bazı özellikler.
Kahramanmaraş Ansiklopedisi maddelerinin yazımında gerekli görülen yerlerde, ulaşılabilen 

görsel malzemelerle desteklenmesi yoluna gidildi. Bu bağlamda yakın dönemde yaşamış yahut günü-
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müzde yaşayan kişiler, bitki türleri, yemekler, kültürel alanlar, tarihi yapılar ve benzeri maddelerde 
resimlerden faydalanıldı.

Kahramanmaraş Ansiklopedisi’nin yazım özellikleri şu şekildedir,
• Maddelerin yazım sürecinde Kahramanmaraş Ansiklopedisi yayın ve bilim kurulunca yazım  
kuralları oluşturuldu ve maddeler bu kurallara uygun olarak yazıldı.
• Maddelendirme alfabetik sıralamaya göre yapıldı, kişiler soyadlarına göre sıralamaya konuldu. 
(SOLAK, İbrahim)
• Soyadı kanunundan önce yaşamış şahıslar unvanları yahut bilinen mahlaslarına göre sınıflan-
dırıldılar. ALİ PAŞA (HAFIZ)
• “Âşık” gibi ön adı bulunanlarda bu sıfat, sıralamada önde tutuldu. (ÂŞIK HÜDÂİ)
• Şahısların doğum ve vefat tarihleri biliniyor ise bu tarihler parantez içerisinde belirtildi. 
(d.1940-ö. 2001)
• Şahısların doğum ve vefat tarihleriyle ilgili bilgi bulunmuyor yahut bu konuda tereddüt varsa 
“?” ile belirtildi. (d. ? - ö. 2001)
• Maddelerde tarihlerin belirtilmesi sırasında miladi tarihler “m.” ile, hicri tarihler “h.” ile, rumi 
tarihler de “r.”  harfi ile ayrıca belirtildi. 
• Maddenin adı yazıldıktan sonra içeriğiyle ilgili bir ifadeyle madde tanıtıldı. (AHDÎ-İ MAR’AŞÎ, 
Divan şairi.)
• Maddelerin yazım sürecinde en son TDK Yazım Kılavuzu esas alındı. Fakat eski tarihlerde yaşa-
mış ve soyadı almamış kişilerin isimleri ile bazı kurum ve kuruluşların adlarının yazımında eski 
imlâ şekilleri kullanıldı.
Kahramanmaraş’ın tarihi, mimari, coğrafi, fiziki, idari, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel do-

kusuna dair bir bilgi hazinesi niteliğinde olan “Kahramanmaraş Ansiklopedisi”ni şehrimize kazandı-
ran başta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş DEVECİ olmak üzere, 
Ansiklopedinin tüm aşamalarında gerek tecrübesi gerekse görüşleri ile rehberlik eden Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. İbrahim SOLAK’a, Bilim ve Yayın Kurulu’nda yer alan değerli hocalarımıza, madde 
yazarlarına, basım için sunduğu katkılardan dolayı SEKAMER Müdürü Doç. Dr. Mehmet Sütyemez’e, 
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ABA
Geleneksel Kıyafet

Aba, dokuma tezgâhında 
genellikle yünden dokunan, 
gömlek üzerine giyilen nakış 
işlemeli, yakasız ve kısa kol-
lu geleneksel erkek kıyafetine 
denilmektedir. Abalar, baldır 
uzunluğunda, bol kesimli, iki 
parmak yüksekliğinde dik ya-
kalı olup cübbeye benzer bir 
üst giysisidir. Abanın üst ta-
rafından başın, yan tarafından 
kolların geçmesi için birer de-
lik vardır. Abanın kolları yok-
tur. Abalar sıfır yaka kesimli 
ve dik yakalıdır. Beden ve kol 
evi oyuntusuz düz kesimlidir. 
Abaların önünde düğme ve ilik 
yoktur. Koltuk altı dikilmez ve 
cepsiz olarak yapılır. Arkası ka-
palı önü açık ve beden hattın-
dan biraz aşağıda enine kesimi 
mevcuttur. Beden alt ve üst iki 
parçadan oluşmaktadır. Boyları 
belden aşağı tasarlanmıştır. Kı-
sacası aba, ceket yerine giyilen 
kıyafetin adıdır.

Kahramanmaraş’ta abanın 
giyim olarak tercih edilmesinin 
sebebi ise, sıcak mevsimlerde 
vücudu serin, soğuk mevsim-
lerde ise sıcak tutması, yağmur 
geçirmemesi ve aynı zamanda 
çok dayanıklı olmasıdır. Aba 
aynı zamanda, tarikatlarda der-

vişler ile aşağı tabakadaki ilmi-
ye mensuplarının ve medrese 
talebelerinin giydiği önü açık 
fırkanın da ismidir.

Kaynaklara göre Maraş’ta 
aba dokumacılığının tarihi 
Selçuklular’a kadar uzanmak-
tadır. Osmanlılar döneminde 
Maraş’ta birçok aba dokuma 
tezgâhının olduğunu kaynak-
lardan öğrenmekteyiz. 1310 
/1893 tarihli Halep Salnâme-
si’nde, Maraş’ta 287 adet aba 
tezgâhının bulunduğu belirtil-
mektedir. Tabii ki bunun yanın-
da kayıt dışı olan tezgâh sayısı 
bilinmemektedir. Kaynaklar-
dan Maraş’ta dokunan abaların 
sadece şehrin ihtiyacını karşıla-
mayıp, ülkenin birçok yerine de 
gönderildiğini öğrenmekteyiz. 
Ayrıca aba sadece Anadolu’da 
değil, farklı İslâm ülkelerinde 
de dokunup kullanılmaktadır.

Maraş’a 1830’lu yıllarda 
gelen Ch. Texier; Maraş’ta do-
kuma sanatının çok yaygın ol-
duğunu, aba ile sırma ve ipekli 
kumaşlardan yelekler yapıldı-
ğını ifade ederek, şehirde teks-
til üretiminin revaçta ve ileri 
düzeyde olduğunu zikretmek-
tedir. Yine XIX. yüzyılın sonla-
rına doğru bölgeyi ziyaret eden 
Vital Cuinet; Maraş’ın kumaş 
dokumacılığı ve giyim imalatı 
konusunda önemli bir tekstil 
üretim merkezi olduğunu, sade 
yün ve sade pamuk karışımın-
dan abalar ile değişik giysilerin 
bütün ülke için üretildiğini, bu 
kumaşlar üzerine de altın ve 
gümüşle nakışlar yapıldığını 
ve şehirde 281 adet dokuma 
tezgâhının bulunduğunu kay-
detmektedir. Kaynaklara göre, 

Maraş’ta üretilen abaların ül-
kenin birçok yerine ihraç gön-
derildiği ve Avrupa ülkelerine 
kök boyalı yün ve ipek iplik 
ihracatının yapıldığı ifade edil-
mektedir.

Maraş’ta aba dokumasın-
da “gömme tezgâh” denilen el 
tezgahı kullanılmaktadır. Bu 
tezgâh; erik ağacından 2,50 m. 
boyunda, 1,20 m. eninde, arka 
kısmı 2,00 m. ön kısmı ise 1,80 
m. yüksekliğinde yapılmıştır.  
Tezgâh;  sargı kazığı,  bel kazığı,  
muallâk, kücüler, batakcak, doku-
ma tarağı, tefe, sermin, masura ve 
mekik olmak üzere on parçadan 
meydana gelmektedir. Bu par-
çalar bir birine metal vidalarla 
tutturulmaktadır.

Aba dokuması sırasında 
çözgü ipinde genellikle pamuk, 
atkı ipinde ise ağırlıklı olarak 
yün ve ipek kullanılmıştır. Ön-
ceden abanın dokumasında 
kullanılan ipler, çeşitli renkler-
de kök boya ile boyanırdı. Ay-
rıca aba dokumasında estetik 
amaçla sırmaya da yer veril-
miştir. Haddeden geçirilerek, 
iplik gibi inceltilmiş altın veya 
gümüş tele “sırma” adı verilir. 
Sırma ipi kullanılarak doku-
nan abalar diğer abalardan çok 
daha kıymetlidir. Geleneksel 
Türk el sanatlarından işleme-
cilikte önemli bir yeri olan sır-
ma, zamanla altın ya da gümüş 
yerine daha düşük değerli ma-
denlerden yapılmıştır.

Abanın yapımında diğer 
önemli bir aşamada abanın 
desenli olarak istenilen tarzda 
dokunmasıdır. Abaların süsle-
mesinde Selçuklu ve Osmanlı 
üslubunda çeşitli bitkisel ve 

ABA

A
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geometrik bezemelere yer ve-
rilmiştir.

Maraş abasının çeşitlerini 
ve sınıfl andırılmasını şu şekilde 
yapabiliriz: a) Kullanım Yerine 
Göre Maraş Abası: Güreş Abası, 
Çoban Abası b) Renk Özellikle-
rine Göre Maraş Abası: Boz Aba, 
Lacivert Aba, Siyah Aba, Kırmı-
zı Aba c) Kullanılan Yöreye Göre 
Maraş Abası: Humus (Hames) 
Abası, Bertiz Abası d) Motif 
Özelliklerine Göre Maraş Abası: 
Kemerli (Köprülü) Aba, Direk-
li Aba e) Halkın Sosyo-Ekonomik 
Durumuna Göre Maraş Abası: Soy 
Aba, 3 Sandıklı Aba, 5 Sandıklı 
Aba, 7 Sandıklı Aba, 9 Sandıklı 
Aba, Ebruşumlu Kırmızı Aba.

Maraş’ta önceden varlıklı 
insanlar “Ebruşumlu Kırmı-
zı Aba” giymekteydi, bu aba 
zenginliğin simgelerinden biri 
olarak kabul edilmekteydi. Fa-
kir kesim nakışsız ve motifsiz 
abayı kullanırken, orta gelirli 
halk genelde motifi  az olan aba-
yı tercih etmekteydi. Abaların 
değeri kullanılan malzeme ve 
motifl ere göre değişmekteydi. 
Aba üzerindeki her motife ‘san-

dık’ ismi verilmektedir. Abada 
9 sandığın bulunması giyen ki-
şinin çok zengin biri olduğunu 
göstermekteydi. Sandık sayısı 
artt ıkça abanın değeri de art-
maktadır. Ayrıca Maraş’ta do-
kunulan abalarda, diğer yöre-
lerin abalarından farklı olarak 
“gül” motifi ne de yer verildiği 
dikkat çekmektedir. Maraş aba-
sı dokumalarının en önemli 
özelliklerinden birisi, dokuma-
nın eni, “aba” da boyun bir par-
çası olarak kullanılmasıdır.

Maraş yöresinin genel kı-
yafeti olarak üstlerine bordo, 
siyah ve beyaz rengin hâkim 
olduğu aba, abanın altına iç-
lik, siyah şalvar, ayaklarına da 
gülşefteli yemeni giyerler. Renk 
olarak tabi renklerden krem, 
kahverengi, bordo, açık mavi 
ve yeşil gibi renkler kullanılır-
dı. Yaka kısımlarına ve arkaları-
na da çiçek veya geometrik de-
senli motifl er aba dokunurken 
işlenir, öze günler için de sırma 
ve sim işlenmiş abalar kullanı-
lırdı.

Türk-İslâm kültüründe 
aba, insanların giyim ihtiyacı-
nı karşılayan önemli bir giysi 
olarak görülmektedir. Kahra-
manmaraş’ta da abanın olduk-
ça önemli bir yeri vardır; şehir-
de yaşayan bazı ailelerin soy 
isimleri “Abacı” olduğu gibi, 
günümüzde “Aba Güreşi” adı 
altında “aba” giyilerek güreş 
yarışmaları yapılmaktadır. Gü-
nümüzde ise aba, sadece folk-
lorik bir elbise olarak 12 Şubat 
Kurtuluş Bayramı ile diğer özel 
gün ve etkinliklerde çeteler ve 
oyuncular tarafından giyilmek-
tedir. Ayrıca aba kumaşından 
cepken, sehpa örtüsü, masa ör-
tüsü, kırlent, çanta ve pano gibi 
ürünler de yapılmaktadır.

Kahramanmaraş’ta gü-
nümüzde aba yapan tek usta, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Geleneksel Türk El Sanatları 
Sanatkârları listesinde kayıtlı 
olan 1971 doğumlu Hüseyin 
GÜLEGÜL olup, bu mesleğin 
ailesi tarafından 6 kuşaktır ya-
pıldığını belirtmektedir.

Aba Dokuma Tezgâhı

Maraş Abası, Önden Görünüş
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KAYNAKÇA:
Anonim  “Aba” mad., Ana Britannica, C. 
I,  Ana Yayıncılık, İstanbul 1992, s.4-5.
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Mustafa BÜYÜKTÜRKMEN, Maraş 
Abası, Kahramanmaraş Valiliği Ya-
yınları, Ankara 2013, s.29.
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Paris 1891, s.231-233.
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leri, “Kahramanmaraş Geleneksel 
Erkek Kıyafetlerinin Araştırılması ve 
Günümüz Modasına Aktarılması”,1. 
Kahramanmaraş Sempozyumu (6-8 
Mayıs 2004- Kahramanmaraş), C.II, 
İstanbul 2005, s.853-868.
W. MARÇAİS,  “Aba” mad.,İslâm An-
siklopedisi, İstanbul 1993, s.11-2.
Sait ÖZTÜRK, Osmanlı Salnâmelerin-
de Maraş Sancağı (1284-1326/ 1867-
1908),  2006.

Zeki PAKALIN,   “Aba”, Osmanlı Ta-
rihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.I, 
İstanbul 1971, s.1-21-2.
TEXIER, Charles, Küçük Asya, Coğ-
rafyası Tarihi ve Atlası, Çev.: Ali Suat, 
III, Enformasyon ve Dokümantasyon 
Hizmetleri Vakfı, Ankara 2002.
Süleyman ULUDAĞ, “Aba” mad.,-
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklope-
disi, C.I, İstanbul 1998, s.4-5.
                

MEHMET ÖZKARCI

ABACIOĞLU,
MUHİTTİN

(d. 1956)
Yazar - Bürokrat

Günümüz bürokrat ve ya-
zarlarındandır. Mağralı Mahal-
lesinde doğdu. Babası Mustafa 
Kamil, annesi Asiye Hanımıdır. 
İlk ve orta öğrenimini Kahra-
manmaraş’ta tamamladı. Gazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Kamu Yöne-
timi Bölümünü bitirdi. Bayın-
dırlık ve İskân Bakanlığına mü-
fettiş yardımcısı olarak girdi. 
Aynı kurumda; müfettiş, baş-
müfettiş, teftiş kurulu başkan 
yardımcısı ve personel dairesi 
başkanı olarak görev yaptı.

TODAİ’den “Bürokrasi Dip-
lomatlığı”, Türkiye Bankalar 
Birliği’nden “Bankacılık”, TÜ-
BİTAK’tan “Cobit Uygulama 
ve Denetimi”, Hacettepe Üni-

versitesinden “Proje Değerlen-
dirme” ve Lüksemburg Banka-
cılık Formasyon Enstitüsünden 
“Proje Finansmanı ve Kredi 
Analizi” konularında sertifika 
aldı.

Arsa Ofisi Genel Müdür-
lüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
EBÜAŞ Genel Müdür Yardım-
cılığı, İller Bankası Genel Mü-
dürlüğü Teknik Danışma Kuru-
lu Başkanlığı ve Genel Müdür 
Yardımcılığı görevlerinde bu-
lundu. Ayrıca TÜHİS ve MAR-
LİT Yönetim Kurulu, YASATAŞ 
ve KAMU-İŞ Denetim Kurulu, 
EBK Vakfı Başkanlığı ve Adana 
Büyükşehir Belediyesi Danışma 
Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Bilgi ve deneyimlerini eğiti-
me dönüştürerek çeşitli kurum 
ve kuruluşlarda eğitim semi-
nerleri düzenledi. Bu birikim-
leri 1985’den itibaren kitaplaş-
maya başladı. “İmar Kanunu 
Mevzuatı ve Uygulaması” ile 
“Kamu İhale Kanunu Mevzuatı 
ve Uygulaması” 1985’de, “Çev-
re Kanunu” ve “Yapı Denetim 
Mevzuatı” 2002’de, “Kentsel Dö-
nüşüm Kanunu” ve “Açıklamalı 
Kıyı Kanunu” 2013’te, “İhalele-
re Yönelik Şikâyetler ve İhaleye 
veya Edimin İfasına Fesat Karış-
tırma” 2014’te kitaplaştırıldı.

KAYNAKÇA:
Muhittin ABACIOĞLU, “İmar Kanu-
nu Mevzuatı ve Uygulaması”, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara 1985.
MuhittinABACIOĞLU, “Kamu İha-
le Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması”, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara 1985.
Serdar YAKAR, “Yayınlanmamış Özel 
Söyleşi”, Kahramanmaraş 2016.

SERDAR YAKAR

Maraş Abası, Arkadan Görünüş

ABACIOĞLU, MUHİTTİN

Muhittin
ABACIOĞLU
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ABACIOĞLU,
MUSTAFA KAMİL

(d. 1925)
Yazar

Günümüz araştırmacı ya-
zarlarındandır. Mağralı mahal-
lesinde doğdu. Babası Maraş 
Milli Mücadele gazilerinden 
Mehmet Çavuş, annesi Tekin-
şenli ailesinden Zeynep Ha-
tun’dur. İlk ve orta öğrenimini 
Maraş’ta tamamladı. Arapça, 
Farsça ve İngilizce öğrendi. 
Dini ilimlere ilgi duydu. 1944’te 
askere gitt i. Askerlik dönüşü 
mahalli gazetelerde yazmaya 
başladı. Doğup büyüdüğü şe-
hir ile ilgili çeşitli konularda 
araştırmalar yapıp gazetelerde 
yayınladı. Araştırmacı - yazar 
olarak kendini kabul ett irdi. 
1949’da Kütükçü ailesinden 
Asiye hanımla evlendi.

Devlet Hastanesinde ve 
Devlet Demir Yolları’nda bir 
süre görev yaptıktan sonra 
1966’da Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı bünyesinde Kahramanmaraş 
Müftülüğü’ne şef olarak atandı. 
Vaazları ile irşad hizmetinde 
bulundu. Mahalli gazetelerdeki 
yazı çalışmalarını bu dönemde 
daha bir sıklaştırdı. Suudi Ara-
bistan’a giderek hac ve umre 
konusunda araştırmalar yapıp 
bu konuda uzmanlaştı. Hac ve 

umre yolcularına eğitici dersler 
verdi. Sosyal faaliyetlere yönel-
di. Çeşitli derneklerde görev 
alarak şehrin gelişip kalkınması 
için çaba gösterdi. Manevi mi-
marlarımız ile ilgili araştırma-
lar yaptı. Manevi mimarların 
mezar taşlarını yaptırıp üzerle-
rine menkıbelerini yazdırdı.

Engizek Gazetesi, Memleket 
Gazetesi, İstiklal Gazetesi, Yo-
rum Gazetesi ve Kahramankent 
Gazetesi yazılarını sürekli ya-
yınladığı gazetelerdi.Araştırma 
dosyalarının bir kısmı; Kahra-
manmaraş Nasıl Kalkınır?, Ma-
raş’ta Ermeni Meselesi, İstan-
bul’un Fethi, Adem İle Havva, 
Sütçü İmam Olayı, Necip Fazıl 
Kısakürek ve Büyük Doğu’dur.

1976’da Kahramanmaraş 
İl Müftülüğündeki görevinden 
emekli oldu. Araştırmalarını daha 
bir ilerlett i. 2008’de Peygamber 
Efendimiz ve Kahramanmaraş 
Camilerindeki “Sakal-ı Şerifl er” 
adlı eseri yayımlandı. Tamam-
lanmış ve yayınlanmayı bekleyen 
birçok eseri bulunmaktadır.

KAYNAKÇA:
Mustafa Kamil ABACIOĞLU, “Pey-
gamber Efendimiz ve Kahramanmaraş 
Camilerindeki Sakal-ı Şerifl er”, Kahra-
manmaraş 2008.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
“Maraş Meşhurları”, Kahramanmaraş 
Valiliği, Kahramanmaraş 2009.
Serdar YAKAR, “Yayınlanmamış Özel 
Söyleşi”, Kahramanmaraş 2016.
    

SERDAR YAKAR

ABAZ YAYLASI
(KERTMEN)

Abaz Yaylası; Kahraman-

maraş ili Onikişubat ilçesi, 
Kertmen köyünün sınırları 
içinde bir yayla alanıdır. Yayla, 
Berit Dağları’nın kollarını oluş-
turan Kışlak Dağı ve Bezirgân 
Dağı arasında Koca Dere’nin 
sularını topladığı 1700 m yük-
seltide yer almaktadır. Yayla, 
adını, yaylada bulunan Abaz 
Pınarı’ndan almıştır. Kertmen 
köyünün elverişsiz topografya 
şartları nedeniyle tarım arazisi 

Abaz Yaylası (www.kahramanmaraş.bel.tr)

Abaz Yaylası’nın Bitki Örtüsünden Bir Görünüm

Mustafa Kamil
ABACIOĞLU
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çok kısıtlıdır. Bu durum küçük-
baş hayvancılığı zorunlu kılmış 
ve Berit Dağları’nda yüzlerce 
yıldır yaylacılık faaliyeti yapıl-
mıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısı-
na doğru başlayan kırdan kente 
göç, Kertmen’de yaşayanları şe-
hirlere taşımıştır. Zamanla terk 
edilen hayvancılık amaçlı yay-
lacılık, yerini geçmişin özlemi-
ni gideren rekreasyon yayla-
cılığına bırakmıştır. Kertmen 
köyünün mera alanı olan Abaz 
Yaylası’nda 2005 yılından itiba-
ren geleneksel yayla şenlikleri 
yapılmaktadır. Her yıl mayıs 
ayı sonlarında yapılan yayla 
şenliğini organize etmek ama-
cıyla da 2006 yılında “Kertmen-
liler Kültür ve Dayanışma Der-
neği” kurulmuştur.

EMİN TOROĞLU

ABAZA HASAN PAŞA
(d. ? - ö. 1659)

Beylerbeyi,
Vezir ve Celali Lideri

Kapıkulu süvarilerinin Si-

lahtar bölüğüne mensup olan 
Abaza Hasan Paşa, Celali Kara 
Haydaroğlu İsyanı’nın bastı-
rılmasındaki hizmetlerinden 
dolayı Sadrazam Sofu Mehmet 
Paşa tarafından 1648’de üç yıl 
süreyle Yeni-İl Türkmen Bey-
liğine tayin edildi. Diğer ocak 
ağalarının kıskançlıkları ve 
Sofu Mehmet Paşa’nın görevin-
den alınmasıyla Abaza Hasan, 
süresini doldurmadan görevin-
den azledildi ve onun yerine 
eski bir asi elebaşı olan Ak Ali 
getirildi. Haksızlığa uğradığını 
düşünen Abaza Hasan Paşa, 
1651 yılında Sadrazam Melek 
Ahmed Paşa’nın huzuruna çı-
karak görevinin iade edilmesi-
ni istediyse de Sadrazam ona 
vilayetine gitmesini buyurdu. 
Bunun üzerine canından endi-
şe eden Abaza Hasan, Üskü-
dar’a geçti ve memnuniyetsiz 
sipahileri etrafına topladı. Top-
ladığı başıbozuklarla Sadra-
zam’dan, kendisine haksızlık 
eden kişilerin cezalandırılması-
nı istemesine rağmen bunu ba-
şaramadı. Mahiyetindekilerle 
İstanbul’dan ayrılan Abaza Ha-

san Paşa İzmit’ten itibaren soy-
gunlar ve baskınlar yapmaya 
başladı, Kastamonu’yu yağma-
ladı. Hükümet, isyana karşı Çe-
lebizade Abdülaziz Efendi’den 
bir fetva alarak Sivas Valisi İbşir 
Paşa’yı görevlendirdi. Ancak 
İbşir Paşa’nın bu görevi kabul 
etmekte tereddüt göstermesi ve 
Abaza Hasan ile yakın ilişkileri 
olması hasebiyle görevlendi-
rilmesi uygun görülmeyerek 
ondan vazgeçildi ve yerine Ka-
raman beylerbeyi Katırcıoğlu 
Mehmet Paşa görevlendirildi. 
Başkasının kendi yerine görev-
lendirildiğini duyan İbşir Paşa, 
Abaza Hasan Paşa’yla kuvvet-
lerini birleştirdi. Abaza Hasan, 
Aksaray civarında Katırcıoğ-
lu’nun birliklerini mağlup etti. 
Bu başarısından sonra halktan 
zorla vergi toplamaya kalkışan 
Abaza, bölgedeki bazı sancak 
beylerinin de katılımıyla Anka-
ra’ya yürüdü. 

Bu arada sarayda ağalar ik-
tidarına son verilmiş ve Abaza 
Hasan Paşa ile anlaşma zemini 
hazırlanmıştı. Sadrazam Siya-
vuş Paşa’nın Abaza’ya Türk-
men ağalığı, İbşir Paşa’ya da 
Halep beylerbeyliğini tevcihi ile 
Abaza’nın ilk isyanı bastırılmış 
oldu. Ancak Abaza, hakkında 
ki şikayetler üzerine Yediku-
le zindanlarına atıldı, 1652’de 
Şeyhülislam Behayi Efendi 
sayesinde hapisten kurtuldu. 
1654 yılında İbşir Paşa’nın sa-
darete tayin edilmesini fırsat 
bilen Abaza Hasan Paşa büyük 
bir orduyla İstanbul’a geldi. İb-
şir Paşa bu görevinde yalnızca 
altı ay kalabildi ve idam edildi. 
Abaza, İbşir Paşa’nın idamına 

ABAZA HASAN PAŞA
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kadar ona sadık kaldı. İstan-
bul’dan uzaklaştırılmak istenen 
Abaza’ya ise 1665’de Yeni-il 
voyvodalığı, 1656’da vezirlik 
unvanıyla Diyarbakır valiliği, 
1657 yılında da Halep valiliği 
verildi.

IV. Mehmed’in iktidarı sı-
rasında siyasi istikrar bir türlü 
yakalanamamış, ilk sekiz yıl-
da on dört sadrazam denen-
mişti. Bunun üzerine tecrübeli 
bir devlet adamı olan Köprü-
lü Mehmet Paşa bazı şartlarla 
Sadrazamlık görevini kabul 
ett i. Köprülü’nün devlet oto-
ritesini yeniden tesis etmek ve 
sağlamlaştırmak amacıyla baş-
vurduğu tedbirlerden kaçanlar 
Abaza’ya sığınıyordu. 

Köprülü’nün Erdel seferi 
çağrısına uymayan Abaza Ha-
san kendisine intisap eden Ve-
zir Sarı Kenan Paşa, Tayyarpa-
şazade Vezir Ahmed Paşa, Deli 
Ferhad Paşa, Ali Mirza Paşa gibi 
vüzera, beylerbeyi ve sancak-
beylerinin yardımıyla Konya 
ovasında ordu toplamaya baş-
ladı. Köprülü’nün Erdel’de ol-
masını fırsat bilen Abaza ordu-
suyla Bursa yönünde bir takım 
yağma hareketlerine girerek IV. 
Mehmed’den Köprülüyü azlet-
mesini istedi. İstediği redde-
dilen Abaza, kendisini yok et-
mekle görevlendirilmiş Bağdat 
Muhafızı Murtaza Paşa’yı Ilgın 
civarında pusuya düşürerek 
yenilgiye uğratt ı. Kışı geçirmek 
için Antep’e gelen Abaza’nın 
bazı adamları Halep’te bulu-
nan Murtaza Paşa’ya teslim 
oldu. Askeri gücünün zayıfl a-
dığını gören Abaza Hasan Paşa 
anlaşma yolları aradı. Murtaza 

Paşa’dan canının bağışlanması 
teminatını aldıktan sonra Ha-
lep’e gitt i. Abaza Hasan Paşa 16 
Şubat 1659’da Halep’te bir ak-
şam yemeği esnasında Murtaza 
Paşa’nın top ateşiyle beraberin-
deki otuz bir isyancıyla birlikte 
öldürüldü. Bu baskında Abaza 
Hasan Paşa’nın kardeşi Hadım 
Hasan Ağa’da üç oğluyla öldü-
rüldü. Abaza’nın isyancı baki-
yelerinden seksen bin civarında 
tüfek ve çok sayıda mühimmat 
ele geçirildi. Abaza Hasan dev-
let otoritesini kabul etmeyip en 
büyük celali isyancısı olarak 
anılır.

KAYNAKÇA:
Joseph Von HAMMER, Osmanlı 
İmparatorluğu Tarihi, İstanbul 2000, 
s.978-979.
Claude HUART,  “Abaza Hasan Paşa”, 
İA, 1, MEB, Eskişehir 1997, s.5-6.
Mücteba İLGÜREL, “Abaza Hasan 
Paşa”, DİA, 1, İstanbul 1988, s.11.
KATİP ÇELEBİ, Fezleke-i Katip Çelebi, 
2, İstanbul  1869, s.371.
NAİMA, MUSTAFA, Tarih-i Naima,: 
Ravzat’ül-Hüseyin fi  HulasatiAhbari’l- 
Hafi kayn, haz. Mehmet İpşirli, Anka-
ra 2007, s.1800-1820.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 2, 
İstanbul 1996, s. 1039.
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osman-
lı Tarihi, 3 (1), Ankara 2011, s.336-343.

HASAN KUŞCU

ABAZA MEHMED
PAŞA

(d. ? - ö. 1634)
Maraş Beylerbeyi

Bir süre Maraş beylerbey-
liği de yapan ve daha sonra 
Genç Osman’ın kanını dava 
ederek isyan eden Erzurum 

valisi. Abaza Mehmed Paşa, 
isyan eden Halep Valisi Can-
buladoğlu’nun hazinedarı iken 
onun hezimeti sırasında yaka-
lanmışsa da aslen Maraşlı olan 
yeniçeri ağası Halil Ağa’nın 
tavassutu ile Kuyucu Murad 
Paşa tarafından aff edilmişti. 
Halil Ağa, sadrazam olarak 
İran seferine gitt iği sırada onu 
Maraş beylerbeyliğine (1617), 
daha sonra Hotin seferine gi-
derken de Erzurum beylerbey-
liğine tayin ett i (1621). Sultan II. 
Osman’ın katledilmesi üzerine 
Erzurum’da etrafına topladığı 
sekbanlarla daha önceden de 
sürtüştüğü ve “padişah kati-
li” ilan ett iği yeniçerileri imha 
etmeye başladı. Bu hareketleri 
ve aleyhine merkeze yapılan 
şikâyetler üzerine Erzurum’dan 
Sivas’a nakline karar verildi. 
Fakat kendisi bu kararı tanı-
madığı gibi İstanbul ve Ana-
dolu’da Yeniçeri ocağı aleyhine 
başlayan hareketler dolayısıyla 
meydana gelen huzursuzluk 
ve asayişsizlik ortamından ya-
rarlanarak sancaklara kendi 
adamlarını tayin ederken, diğer 
taraftan da halktan vergi topla-
maya başladı. Bu sırada kendisi 
gibi maktul Padişahın kanını 
dava ederek isyan eden Trab-
lusşam Valisi Seyfoğlu Yusuf 
Paşa ile on bin kişilik bir kuv-
veti olan Maraş Beylerbeyi Ka-
lavun Yusuf Paşa da kendisine 
katıldı. Böylece kısa zamanda 
çevresine 30.000 kişi toplamayı 
başardı ve ele geçirdiği yeniçe-
ri, topçu, cebeci, acemi oğlanı 
gibi ocak mensuplarını öldürt-
tü. Bir süre sonra Maraş valisi 
Kalavun Yusuf Paşa’yı Şebinka-
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rahisar valisi Murtaza Paşa’nın 
gammazlamasıyla Sivas önün-
de astırdı.

Asi Abaza Paşa, kendisi-
ne intisap ettiği ve tarihlere 
“Abaza Şeyhi” lakabıyla ge-
çen Sarı Babazade Seyyid Ab-
dürrahim-i Bayramî’nin tel-
kinlerine uyarak emrindeki 
kuvvetlerle Şebinkarahisar ve 
Sivas’ı ele geçirdi. Daha sonra 
da Ankara üzerine yürüdü ve 
şehri kuşattı. Ancak, IV. Mu-
rad’ın tahta çıkarılmasından 
sonra Sadrazam Çerkes Meh-
med Paşa kumandasında sevk 
edilen kuvvetler, onu Kayseri 
yakınlarında Karasu mevkiin-
de mağlup etti. Bu yenilgide 
askerlerinin çoğunu kaybeden 
Abaza, Erzurum’a kaçıp kale-
ye kapanmak zorunda kaldı. 
Kışın bastırması üzerine takip 
edilemedi ve tekrar Erzurum 
beylerbeyliğine getirilerek ken-
disiyle anlaşma yoluna gidildi. 
Ancak o yeniçeri düşmanlığın-
dan vazgeçmedi. Hatta 1626’da 
Ahıska seferi dolayısıyla kendi-
sinden yardım istendiği halde, 
bunu tuzak zannederek Erzu-
rum Kalesi’nden ani bir çıkışla 
Ahıska’ya giden orduya hücum 
etti ve birçok yeniçeri ile birlik-
te Dişlenk Hüseyin Paşa’yı da 
öldürdü. Bunun üzerine Aba-
za’nın eski efendisi Sadrazam 
Halil Paşa asıl hedefi olan İran 
seferinden vazgeçerek Erzu-
rum üzerine yürüdü. Ancak 
orduda yeterli sayıda kale dö-
ğer topların bulunmaması ve 
şiddetli kışın bastırması üzeri-
ne geri dönmek zorunda kaldı. 
Yeni sadrazam Bosnalı Hüsrev 
Paşa’nın 1628’de düzenlediği 

sefer sonunda kırk günlük ku-
şatmadan sonra eman ile tes-
lim oldu. Abaza,  IV. Murad 
tarafından affedilerek Bosna 
valiliğine tayin edildi. Böylece 
devleti yıllardır meşgul eden 
bir gaileye son verilmiş olundu. 
Fakat o, burada da eski düş-
manları olan yeniçerileri takip 
edince azledildi. Belgrad’a gitti 
ve orada Hünkâr Tepesi deni-
len yerde daha sonra “Abaza 
Köşkü” diye meşhur olan muh-
teşem bir köşk yaptırdı. Abaza 
daha sonra Tuna kumandanlığı 
ile Vidin valiliğine nakledil-
diği zaman Eflak ve Boğdan 
voyvodalıklarıyla Dobruca Ta-
tarları’ndan yardım alarak Le-
histan’a akınlar gerçekleştirdi 
(1633). Zamanla padişah IV. 
Murad’ın itimadını kazandı ve 
onun en yakın adamları arasına 
girdi. Devlete pek çok başarılı 
hizmetler yaptı. Ancak bu ba-
şarıları rakiplerinin hasedini 
tahrik ettiğinden onlar tarafın-
dan ortaya atılan tekrar isyan 
edecek gibi dedikodular padi-
şahın kulağına kadar gelince, 
Ağustos 1634 tarihinde idam 
edildi. Abaza Mehmed Paşa 
cahil, cesur, sade dil ve aklı gö-
zünde kolay kandırılan bir kişi 
idi. Ahlaken iyi olmakla bera-
ber siyaset işinde amansız ve 
acımasızdı. Dili düzgün, giyimi 
mükemmeldi. Hatta kendisi-
ne has giyimiyle ilgi toplardı. 
Onun giyim tarzının diğer dev-
let adamları, hatta padişah ve 
halk tarafından taklit edilme-
sinden dolayı Osmanlı’da uzun 
zaman  “abaza kesimi” diye bir 
moda oluştu.
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Sanatlar Üniversitesi Sosyal Zeynep 
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lı Tarihi, C.III, 1. Kısım, Ankara 1983.

HASAN ARSLAN

ABAZA MEHMED
PAŞA

(d. ? - ö. 1771)
Mutasarrıf

Mutasarrıfl ık, valilik, seras-
kerlik yapmış devlet adamıdır. 
Hekimoğlu Ali Paşa’nın Ende-
run ağası ve en yakın adamıydı. 
1746 yılında Genç Ali eşkıyasını 
bertaraf ett iğinden “silahşor-ı 
şehriyar” olarak tayin edildi. 
Aynı yıl mir-i miran unvanıy-
la Maraş beylerbeyliğine atan-
dı. Maraş beylerbeyliği görevi 
sırasında Ruslara karşı açılan 
savaşta Kırım Hanı ile beraber 
hareket etmek üzere görevlen-
dirildi. 

1762’de Gönye mutasarrıfl ı-
ğı, 1765’te Bozok sancağı muta-
sarrıfl ığı yaptı. Bu dönemde is-
yan çıkaran Çapanoğlu Ahmed 
Paşa’yı mağlup ett iyse de bazı 
serkeş hareketlerde bulunma-
sından dolayı 1766 yılında göre-
vinden alındı. 1769 Ağustosu’n-
da Bender muhafızı oldu. Eylül 
1769’da Boğdan Seraskerinin 
maiyetine girdi. Mart 1770’de 
Teke Mutasarrıfl ığı’na atandı. 

Teke mutasarrıfı Abaza 
Mehmed Paşa, Hotin cephesi 
seraskeri olarak Hotin kalesinin 
Ruslara karşı savunulmasında 
büyük yararlılıklar gösterdi. 
Ödül olarak kendisine üç tuğlu 
vezirlik payesi verildi ve Ho-
tin’de görevlendirildi. Ancak 

Dinyester nehrini geçerek Ho-
tin’i tekrar muhasara eden Rus-
lara karşı Abaza Mehmed Paşa 
ordusunun ricatı üzerine Hotin’i 
Ruslara terk ett i. Bunun üzerine 
Mehmed Paşa, Moldovya’nın 
savunulmasıyla görevlendirildi 
fakat bu görevini ifa edemedi. 

1770 Kahul Muharebesi’n-
de Osmanlı ordusunun sağ 
cenahını kumanda ett i. Sonra-
sında Silistre Valiliğine atanan 
Abaza Mehmed Paşa, kendisine 
asker toplaması için verilen ha-
zinede yolsuzluk yaptı. Bunun 
üzerine vezirlik rütbesi elinden 
alınarak Köstendil’e sürüldü. 
Ocak 1771’de Kırım Hanı’nın 
ricasıyla vezirliği geri verilerek 
Kırım’daki Ribat ve Yenikapı 
kalelerinin muhafazasıyla gö-
revlendirildi. İstanbul’dan Kı-
rım’a yardımcı kuvvet getiren 
Abaza Mehmed Paşa, Rusların 
Kırım’ı işgal ett iğini öğrenince 
“Yüz yirmi adamla bir ülkeyi fet-
hetmek insan işi değildir” diyerek 
beraberindeki yardım kuvvet-
lerini karaya çıkarmadan Si-
nop’a döndü. Bunun üzerine 
Sinop’ta, 1771 yılında görevini 
terk ett iği gerekçesiyle idam 
edildi. Abaza Mehmed Pa-
şa’nın devlete yararları olmakla 
birlikte disiplinsiz hareketleri 
olan bir devlet adamıydı. 

KAYNAKÇA: 
Metin BEZİKOĞLU, The Deterioration 
of Ott oman Administration In the Light 
of the Ott oman-Russian War of 1768-
1774, İstanbul 2001.
JosepVon HAMMER, Büyük Osmanlı 
Tarihi, İstanbul 2010, s.2350-2375.
Claude HUART,  “Abaza Mehmed 
Paşa”, 1, İA, Eskişehir 1997, s.6.
Alan FISHER, Russian Annexation of 

The Crimea, CambridgePress, Camb-
ridge 2008, s.50-51.
Mücteba İLGÜREL,  “Abaza Meh-
med Paşa”, DİA, Yayınları, İstanbul 
1988, s.11.
Özcan MERT, XVIII. ve XIX. Yüzyıllar-
da Çapanoğulları, Ankara 1980, s. 33-34.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.IV, İstanbul 1996, s.1039.
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Os-
manlı Tarihi, 4, Ankara 2011, s.378-408.

TOROSHAN ÖZDAMAR

ABBAS İNCİRİ

Kahramanmaraş iline özgü 
olan ve halk arasında Abbas in-
ciri olarak isimlendirilen geno-
tip, ilin 450-640 m rakıma sahip 
yerlerinde yetişmektedir. Sof-
ralık olarak tüketilen meyveler 
hem iç pazarda hem de çevre il-
lerde alıcı bulmaktadır. Ağaçlar 
kuvvetli gelişmekte ve yayvan 
bir taç oluşturmaktadır. Dip 
sürgünü sayısı oldukça azdır. 
Yaprakları 3-5 lopludur. Ağaç-
ların asıl ürünü o yılki sürgün 
üzerinde olgunlaşan ikinci 
ürün (yaz ürünü) meyveleri-
dir. Bu ürünün gelişip olgun-
laşabilmesi için mutlaka erkek 
incir ağacında bulunan erkek 
çiçeklerin polenleri ile tozlan-
ması gerekir. Meyvelerde ol-
gunlaşma temmuz sonunda 
başlar ağustos sonunda en üst 
düzeye ulaşır. Hasat 25-40 gün 
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sürer. Meyveler ortalama 68 gr 
civarında basık-oval şekillidir. 
Meyve kabuğu kolay soyul-
makta, meyve sapı kısa ve kalın 
bir yapı göstermektedir. Kabuk 
rengi açık sarı, meyve eti ise 
kırmızı ve amber arasında bir 
renge sahiptir. Meyvelerde pH 
4.92 civarında olup hakim asit 
sitrik asittir. Titrasyon asitliği 
(sitrik asit cinsinden) %0.119 ile 
0.191 arasındadır. Çoğunluğunu 
indirgen şekerlerin oluşturduğu 
suda çözünür maddeler toplamı 
%20.4-24.6 dolayındadır.  

KAYNAKÇA:
M. ILGIN, Kahramanmaraş Bölge-
si’nde İncir seleksiyonu ve Selekte 
Edilen Bazı Önemli Tiplerin Meyve 
Doğuşları ve Döllenme Biyolojileri 
Üzerinde Çalışmalar. Doktora tezi. Ç.Ü 
Fen Bilimleri Ens., Adana 1995, s.211.
M. ILGIN - A. B. KÜDEN, Table Fig 
Selection Study in the Kahramanma-
ras Province of Turkey”, Proc. V Int. 
Sym. On Temperate Zone Fruits, Vol. 
441, 351-357, Acta Hort.,“1997.

MÜRÜVVET ILGIN

ABBASLAR
MAHALLESİ

Kahramanmaraş merkeze 
26 km mesafede, Dulkadiroğ-
lu İlçesine bağlı bir mahalledir. 
Kapıçam eşiğinin güney doğu-
sunda Aksu çayına yakın bir 
yamaçta, 550 m rakımında yer 
almaktadır. Köy 19. yüzyıla ka-
dar Maraş çevresinde konar-gö-
çer olarak yaşayan Çakallı aşi-
retinden ailelerin yerleşmesiyle 
oluşmuştur. 1935 yılında 216 
olan nüfusu, 1950 yılında 223, 
2000 yılında 515’e yükselmiştir. 

2015 yılında 100 kadar haneye 
sahip mahallenin, nüfusu 453 
olarak belirlenmiştir. Mahallede 
buğday, pamuk, mısır,  üretimi 
yapılmaktadır. 100 kadar bü-
yükbaş 250 küçükbaş hayvan 
varlığına sahiptir. Mahallede 
bir ilköğretim okulu bulunmak-
tadır. Mahallenin içme suyu ve 
kanalizasyon şebekesi mevcut 
olan mahallenin ulaşımını sağ-
layan yol asfalt olup, elektrik ve 
sabit telefon vardır.

EMİN TOROĞLU

ABDAL HALİL AĞA
(d. 1872 - ö. 1946)
Milli Mücadele

Kahramanı

Kahramanmaraş’ın 1919 yı-
lında Fransızlar tarafından iş-
gali sırasında öne çıkan önemli 
karakterlerden birisidir. Abdal 
Halil Ağa, Kahramanmaraş’a 
Malazgirt sonrası ilk yerleşen 
Oğuz boylarından birisi olan 
Abdallar oymağının 1919 yı-
lındaki ağasıdır. Abdal oymağı 
Beydillilerle beraber güney ille-
rine Horasan’dan gelmişlerdir.  

Şehre gelecek olan Fran-
sız işgal birliklerini görkemli 
bir törenle karşılamak isteyen 
işbirlikçi Ermeniler işgalden 
bir gün önce 28 Ekim 1919’da 
Abdal Halil Ağa’nın yanına gi-
derler. O dönem Kahramanma-
raş’ta mukim Abdallar davul 
çalarak geçimlerini temin et-
mektedir. Abdal Halil Ağa’dan 
adamlarını toplayıp davullarla 
zurnalarla Fransız birlikleri-
ni karşılaması için para teklif 
ederler. Abdal Halil Ağa bu 
teklif karşısında “Değil bir kese 
altın davulumun kasnağını al-
tınla doldursanız ben din kar-
deşlerimin bağrına çomağımı 
vurmam!” diyerek reddeder. 
Bu cevaba öfkelenen işbirlikçi 
Ermeniler tehditler savurarak 
ayrılırlar. Abdal Halil Ağa’nın 
verdiği bu cevap ve tavizsiz 
duruşu o gün dilden dile yayı-
lır. Abdal Halil Ağa olayı, işgal 
döneminde çaresiz günler yaşa-
yan Müslüman Türk milletinin 
hislerine tercüman olmuş ve 
işgale karşı duruşun sembolle-
rinden birisi haline gelmiştir.

22 gün süren Maraş har-
binden sonra 12 Şubat 1920’de 

ABDAL HALİL AĞA
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Fransız birliklerinin şehirden 
gizlice kaçtığı anlaşılınca, Ab-
dal Halil Ağa ve davulcuları 
şehrin dört bir yanında davul-
lar çalarak bu zaferi duyurdu-
lar. Daha sonraki yıllarda da 
her kurtuluş günü yaklaştığın-
da Abdal Halil Ağa aylarca da-
vul çalarak bu bayramın büyük 
bir şenlik havasında kutlanma-
sına katkı sağlamıştır. Çocuk-
ları ve torunları da her yıl da-
vullarıyla Kahramanmaraş’ın 
kurtuluşunu duyurmuşlardır. 
Cumhuriyet kurulduktan son-
ra kendisine ev, arazi verilmek 
istenmiş fakat Abdal Halil Ağa 
bunları da kabul etmemiştir. 
Soyadı kanunuyla “Davulcu-
başı” soyadını almıştır. Çocuk-
larından bazıları daha sonra 
soyadlarını “Deniz” olarak de-
ğiştirmişlerdir.

KAYNAKÇA:
Gökhan GÖKŞEN, Beyaz sessizlik, 
Kızının dilinden Abdal Halil Ağa 
2008.

GÖKHAN GÖKŞEN

ABDİ LÂMİ EFENDİ
(d. 1875 - ö. ?)

Âlim, Müderris

Abdi Lâmi Efendi, “1292 
/1875” yılında Maraş’ta doğdu. 
Babası, Tüccardan Patlakzâde 
Ali Rıza Efendi’dir. Mebâdi-i 
ulûm ve Kur’ân hıfzından sonra 
Bayezıt Camii Dersiâmlarından 
Alay Müftüsü Ankaralı Meh-
met Şükrü Efendi’den ulûm-i 
âliye ve âliye ile Buharî-i Şerîf, 
Ayıntabî Abdullah Efendi’den 
Ferâiz ilmini tahsil edip, iki 

icâzetname aldı. İmtihanla gir-
diği Mekteb-i Nüvvâb’tan ise, 
“1322/1904” tarihinde dördün-
cü sınıftan şehadetname al-
maya hak kazandı. Abdi Lâmi 
Efendi, medresede kalırken 
“1317/1899” de Alay İmamlığı 
için girdiği imtihanda yeterli 
bilgiye sahip olduğunu gös-
terdi. Ayrıca Türkçe ve Arapça 
okur-yazardı.

Abdi Lâmi Efendi, “1321 
/1903”tarihinden “1322/1904” 
tarihine kadar Eğin, “1323/1905” 
tarihinden “1325/1907”tarihine 
kadar Söke kazaları niyâbetle-
rinde bulunmuştur. “11 Teşri-
nievvel 1326/1908” senesinde 
Gebze kazası niyabetine tayin 
edilmiştir.

Maraşlı bu âlim, “1323 
/1905” tarihli Ruûs-ı Hümayun 
gereğince, Sahn Bursa Müder-
risliğine hâiz oldu. Abdi Lâmi 
Efendi’nin bundan sonraki ha-
yatı ve vefatı hakkında, eserler-
de malumat bulunmamaktadır.

KAYNAKÇA:
Sadık ALBAYRAK, Son Devir Osman-
lı Uleması I, İstanbul 1980, s.4.
Recep DİKİCİ,  Saçaklızâde ve Osman-
lı Döneminde Maraşlı Âlimler, Konya 
2015, s.104.       
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, İstanbul 2000, s.125.

RECEP DİKİCİ

ABDÎ PAŞA (KOCA)
(d. ? - ö. 1789)

Maraş Beylerbeyi

Doğum tarihi bilinmemek-
tedir. Babası Ali Paşa’nın ölü-
mü üzerine Enderun’a girmiş-
tir. Silahşorlük ve kâtiplik gibi 

üstün yetenekleri dolayısıyla 
mirîmiran rütbesiyle Kösten-
di’ye memur olarak tayin ol-
muştur. 1762 yılı mayıs ayında 
Belgrat’a kamu düzenini tahsis 
etmek amacıyla gönderilmiş ve 
bu görevdeki muvaff akiyetine 
istinaden mükafaten kendisine 
vezirlik tevcih edilmiştir. Aynı 
yıl Silistre valiliği görevinde 
de bulunan Abdi Paşa, daha 
sonra sırasıyla; 1763/64‘te Kon-
ya, 1767’de Sivas sonra Kars, 
1767’de Kengırı, valiliklerinin 
yanı sıra;  1769’da İbrail mu-
hafızlığı ve Boğdan seraskerli-
ği, 1770’de Maçin muhafızlığı, 
1771’de Pazarcık muhafızlığı 
gibi görevlerde bulunmuştur. 
Abdi Paşa, bu tarihten sonra 
1772’de Sivas vilayetiyle Misiv-
ri muhafızlığı, 1774’de Anadolu 
valiliğinde bulunmuş; ancak 
Cevdet Paşa’nın aktardığına 
göre; görevi sırasında yaptığı 
zulümlere istinaden Kütahya 
ahalisinin kendisi hakkındaki 
şikayetleri üzerine, 1776’da Di-
yarbakır eyaletine ve aynı yıl 
içinde de Bağdat’a vali olarak 
gönderilmiştir. Bağdat valiliği 
görevinde 1 yıl kadar kaldığı 
gözlemlenen Abdi Paşa, 1777 
yılında ise Maraş valisi olarak 
atanmıştır. Maraş valiliğinden 
ardından 1780’de ikinci defa 
Diyarbakır’a gönderilmiş; an-
cak aynı yıl içerisinde bu defa 
Halep’e, 1781’de ise Rakka’ya 
vali olarak gönderilmiştir. Öm-
rünün sonlarına doğru Aydın 
valiliğine ek olarak 1781- 1783 
yılları arasında Anadolu valili-
ği, bu görevinden azlinden son-
ra 1783’te Rumeli valiliğiyle İs-
mail muhafızlığı, 1784’te Sofya 
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serasker, 1786’da Bosna valiliği, 
1787’de Rumeli valisi ve Belg-
rat seraskeri, 1788/88’de Silistre 
valiliği görevlerini icra ettikten 
sonra 1204/1789/90 yılında ve-
fat etmiştir.

KAYNAKÇA:
İsmail H. UZUNÇARŞILI, Kütahya 
Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, İs-
tanbul 1932, s.169.
AHMET CEVDET PAŞA, Tarih-i 
Cevdet, (12 Cilt), Tertib-i Cedid, 
İkinci Tab’ı, Matbaa-yı Osmaniye, 
1309/1881/2  Dersaadet, 1309/1881/82: 
22,24,32.
Mehmed SÜREYYÂ, Sicill-i Osmanî, 
C.I, (Haz. Nuri Akbayar), Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul 1996, s.53-54.

ÖMÜR YANAR

ABDİK, AHMET
 (d. 1934)

Akademisyen

Ahmet Abdik 1934 Elbis-
tan doğumludur. 1945 yılında 
Elbistan Cumhuriyet İlkoku-
lundan ve 1953 yılında Galata-
saray Lisesinden mezun oldu. 
1954 yılında Paris’te Lycée 
Louis Le Grand’da, 1955 yılın-
da Classe’de Mathématiques-
Supérieurus sınıflarını bitirdi. 
1958 yılında Sorbonne Üniver-
sitesi Matematik Bölümünden 
lisans diploması aldı. 1961 yı-

lında Sorbonne’de, Mathéma-
tiqueSapprofondies öğrenimini 
tamamladı. 1962 yılında aynı 
üniversitede matematik asista-
nı olan Ahmet Abdik, 1966 yı-
lında aynı üniversitede yüksek 
onur derecesi ile doktorasını 
tamamladı. 1966 yılında Türki-
ye’ye dönen Ahmet Abdik, 1968 
yılında Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesine öğretim üyesi ola-
rak atandı. Aynı üniversitede 
1970 yılında doçent oldu. 1977 
yılında Ege Üniversitesi Fen 
Fakültesi Matematik Bölümüne 
profesör olarak atandı. Bura-
dan Hacettepe Üniversitesine 
geçti. 1979-1994 yılları arasında 
Hacettepe Üniversitesi Mate-
matik Bölüm Başkanlığı ve Fa-
külte Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. 1994-2000 yılları arasında 
Galatasaray Üniversitesi Fen-E-
debiyat Fakültesi Dekanı ve 
Rektör Yardımcısı olarak görev 
yaptı. 2000 yılında emekli oldu. 
Evli ve bir çocuk sahibidir.

KAYNAKÇA:
Emre Osman Abdik (Ahmet Ab-
dik’in oğlu) ile mülakat.

SAMET ALIÇ

ABDULHAY EFENDİ
(d. ? - ö. 1834 - 35)

Şair ve Yazar

XIX. yüzyıl divan şair ve 
edibi Abdulhay Efendi, Sünbül-
zâde Vehbî’nin büyük kardeşi 
Fâzıl Mehmed Emin Efendi’nin 
oğludur. Tarihi bilinmemekle 
birlikte Maraş veya İstanbul’da 
doğmuş olması muhtemeldir. 
Şair ve yazar Sünbülzâde Ab-

dulbâkî Efendi’nin kardeşidir. 
Ailesi aslen Maraşlı olup İstan-
bul’a göç etmiştir. Aile adıyla 
Sünbülzâde Derviş Abdulhay 
Efendi olarak tanınmıştır. Ab-
dulhay Efendi’nin Süleymani-
ye Kütüphanesi Hacı Mahmud 
Efendi 3299/4 numarada kayıtlı 
“Tasavvufi Bir Risâle”adlı eseri 
bulunmaktadır. Belirtilen nu-
marada kayıtlı bulunan eserin 
117b-135a varakları/yaprakları 
arasında yer alan tasavvufi ri-
sale Abdulhay Efendi’ye aittir. 
Abdulhay Efendi bu risalesi-
nin son yaprağında künyesini 
“Hâdimü’l-fukarâ Âl-i ῾Abâ Sün-
bül-zâde Dervîş Es-Seyyîd῾Ab-
du’l-hay bin Muhammed Emîn 
El-İslâmbûlî Be-tarîk-i Celvetî” 
olarak vermektedir. Abdulhay 
Efendi, Celvetî tarikatına in-
tisap etmiş ve İstanbul’a yer-
leşmiştir. Celvetî dervişi Ab-
dulhay Efendi’nin risalesinin 
istinsah tarihi olan 1250/1834-
35’ten önce vefat ettiği sanıl-
maktadır. Abdulhay Efendi 
dinî tasavvufi birikime sahip 
hem şair hem de edip bir zattır. 
Tasavvuf risalesini tamamladı-
ğına dair aşağıdaki manzume 
Abdulhay Efendi’ye aittir.

Dem-be-dem tâ bula gerdûn encâm

Bu durur Hâlık u Settâra du’âm

Vire her satrına bir kasr-ı latîf

Umarım Hazret-i Hak rûz-ı kıyâm

Kaldı destimde amelden hâmem

Geldi hatmoldı bu arada kelâm

Dürüşüp bu esere rûzmesâ

Mâh-ı Receb idi kitâb oldı tamâm

ABDULHAY EFENDİ

Ahmet ABDİK
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Bu tahrirden bu durur bana garaz

Rûhuma ide du’â hâsıla âm

KAYNAKÇA:
Sünbül-zâde Abdulhay, Tasavvufi  Bir 
Risâle, Süleymaniye Ktp, Hacı Mah-
mudEf. TY Nu; 3299/4, 1250/1834-25, 
v. 135a.
Lütfi  ALICI, vd.;Türk Edebiyatında 
Maraşlılar, Kahramanmaraş 2009, 
s.82.
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 
Âlimler, İstanbul 2000, s.272-273.
htt p://kahramanmaraslisairleryazar-
lar.blogspot.com.tr 22.06.2016. 

LÜTFİ ALICI

ABDULHÜSEYN
B. ALİ El-MER’AŞÎ

 (d. ? - ö. 1904)
Âlim

Abdulhüseyn b. Ali Asğar 
b. Ebi’l-Feth b. Ali et-Tüsterî 
el-Mer’aşî, kökeni itibariy-
le Maraşlı olup İran’ın Tüster 
şehrinden, Mer’aşî nisbesiyle 
anılan şia mezhebine mensup 
bir âlimdir. Dini tahsilini Ne-
cef’te yapmıştır. Zengibar’a göç 
ederek bir süre orada ikamet 
etmiş ve Mekke’de vefat etmiş-
tir. Fıkıh ve kelam sahasında 
eserler vermiştir. 

Eserleri: 1. Mütkınü’s-Si-
dâd fî Şerhi Necâti’l-‘Ibâd. 2. 
Ecvibetü Mesâili Seyf b. Nâsır 
el-Harûsî. 3. Risâletün fî İl-
mi’l-Bârî ve İnkâru Ta’allukıhî 
bi’l-Müstahîl. 

KAYNAKÇA: 
Abdullah KAHRAMAN, “Tarih ve 
Tabakat Kitaplarında el-Mer’aşî Nis-
besiyle Anılan Maraşlı Bilginler”, I. 
Kahramanmaraş Sempozyumu (6-8 Ma-
yıs 2004 Kahramanmaraş), C.1, İstan-

bul 2005, s.12. 
Ömer KEHHÂLE, Mu’cemü’l-Mü-
ellifîn, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 
tsz., Beyrut, C.5, s.87-88.   
el-MER’AŞ’İ en-NECEFÎ, Şihâbüd-
dîn, Şerhu İhkâkı’l-Hak, tsz., Kum, C.1, 
s.88. 
Aga Büzürg TAHRÂNÎ, ez-
Zerîa ilâ Tasânîfi ’ş-Şîa, Dâru’l-Ad-
vâ’, 1403/1983, Beyrut, C.14, s.102; 
C.15, s.319-320; C.19, s.68.  

ZEKERİYA PAK 

ABDULKADİR PAŞA
(d. 1831 - ö. 1932)

Asker, Belediye Başkanı

Osmanlı’nın son dönem 
devlet adamlarındandır. Ma-
raş’ta doğdu. Babası Kırım 
kahramanı Bayazıtoğlu Ahmet 
Paşa, annesi Ceritli Mirzeoğul-
larındandır. Eğitimini Maraş’ta 
özel dersler alarak tamamlar. 
Ailenin diğer fertleri gibi dev-
let idaresinde görev alır. Emir-
mahmutoğullarından Hatice 
hanımla evlenir. Kozanoğlu is-
yanının bastırılmasında Osman 
Paşa ile birlikte Fırka-i Islahiye 
ordusuna yardımcı olur.

1897’deki Ermeni isyanla-
rının bastırılmasında önemli 
görevler üstlenir. 1902’de Mîrü-
lumera (tuğgeneral) rütbesini 
alır. Maraş Belediye Başkanı se-
çilir. Bu görevini 1908’de İkinci 
Meşrutiyet’in ilanına kadar de-
vam ett irir.

Belediye Başkanlığı dö-
neminde Kırkgöz (Pınarbaşı) 
suyunun şehre dağıtımını dü-
zenler. Şehirde ilk kez Arasa 
(Buğday Pazarı)’nı kurar. Pa-
zarcık ovasını sulayan su arkını 
inşa ett irir. Babası Ahmet Pa-

şa’nın vefatından sonra Baya-
zıtoğlu ailesinin büyüğü olarak 
kabul edilir.

Mondros Mütarekesi son-
rası şehrin işgal edilmesi üze-
rine Maraş Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti henüz kurulmamış 
iken yeğenleri Muharrem 
ve Zafer Beyler aracılığı ile 
Bertiz’de Kuvay-ı Milliye teş-
kilatını oluşturur. Milli mü-
cadelenin erken zamanda 
başlatılmasını uygun görmez. 
Osmanlı hükümetinin tali-
matları doğrultusunda bekle-
nilmesini savunur. Milli Mü-
cadele başlayınca da konağını 
halka açar. Kadın ve çocukları 
müdafaa eder. Konağı ateşli 
tartışmaların mekanı olur. İt-
tihatçılara güvenmediği için 
“hain”likle suçlanır. Şehrin 
ileri gelenlerinin aldığı karar-
la barış arayışları içerisinde 
olur.

Milli mücadele sonrasın-
da da orta yolu gözetir. Halka 
öncülük eder. Şapka aleyhine 
yürütülen kampanyaya ka-
tılmaz, başına şapka giyerek 
taşkınlıkları önlemeye çalışır. 
1932’de Maraş’ta vefat eder.

KAYNAKÇA:
Bekir Sami BAYAZIT, “Kahramanma-
raş’ta Bayazıtoğulları Tarih ve Albü-
mü”, Ankara 1974.
                     ,  “Kahramanmaraş’ta Ba-
yazıtoğulları”, Kahramanmaraş 1998.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
“Maraş Meşhurları”, Kahramanmaraş 
Valiliği, Kahramanmaraş 2009.
Serdar YAKAR,  “Kahramanmaraş’ın 
Öyküsü”, Kahramanmaraş Belediyesi 
2013.
 

SERDAR YAKAR
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ABDULLAH BİN
MUSTAFA ELBİSTÂNÎ

(d. ? - ö. 1795)
Âlim, Şair ve Yazar

Abdullah bin Mustafa as-
len Elbistanlıdır. Elbistan’ın 
Yemliha-zâdeler adıyla meş-
hur olan ailesindendir. Kün-
yesi Abdullah bin Şâkir bin 
Mustafa Elbistânî Yemliha-zâ-
de’dir. Yemliha-zâde Mustafa 
Kâmil Efendi’nin babasıdır. 
Büyük bir âlim ve aynı za-
manda şair bir zat olan Ab-
dullah bin Mustafa Elbistânî, 
şiirlerinde; Tevfîk ve Şâkir 
mahlaslarını kullanmıştır. 
Bu sebeple bazı kaynaklarda 
Yemliha-zâde Hoca Abdullah 
Şâkir Efendi/Tevfîkî adıyla da 
anılmaktadır. Abdullah bin 
Mustafa Elbistânî’nin Hilye-
tü’ş-Şerîfe ve’n-Na’tu’s-Seyyime 
ve Şerh-i Beyt / Risâlet-i Hilye-
ti’ş-Şerîfe adlı biri Türkçe di-
ğeri Arapça olmak üzere iki 
yazma eseri mevcuttur. Bu 
eserlerinden Hilyetü’ş-Şerîfe 
ve’n-Na’tu’s-Seyyime Türkçe 
manzum-mensur bir hilye-
dir. Eser, başta Hz. Muham-
med (SAV) olmak üzere on 
beş peygamber ile dört büyük 
halife ve bazı ashab-ı güzinin 
hilyelerinden müteşekkildir. 
Toplam 24 varaktan oluşan 
eserin yazımı 1210/1795 yı-
lında Kilis İbrahim Efendi 
Medresesi’nde tamamlanmış-
tır. Kaynaklarda Abdullah 
bin Mustafâ Elbistânî adına 
kayıtlı olan hilyenin ona ait 
olup olmadığı hususu kesin 
olarak bilinmemektedir. Bu 
bağlamda Abdullah bin Mus-

tafâ Elbistânî’nin müellif mi 
yoksa müstensih mi olduğu 
araştırılmalıdır. Hilyenin yaz-
ma nüshası Milli Kütüphane 
TY 3559’da bulunmaktadır. 
Diğer eseri Şerh-i Beyt/Risâ-
let-i Hilyeti’ş-Şerîfe ise Arapça 
olup Hz. Peygamber ve dört 
büyük halifenin hilyelerini 
ihtiva etmektedir. 21 varaktan 
oluşan eserin yazma nüshası 
Milli Kütüphane Yz. A 139’da 
bulunmaktadır. Âlim bir şair 
olan Abdullah bin Mustafâ 
Elbistânî’nin anılan eserlerin-
den Hz. Peygambere engin 
muhabbetinin olduğu görül-
mektedir.

KAYNAKÇA:
Lütfi ALICI; Şâkir/Tevfîk, Abdullah 
b. Mustafâ Elbistânî, http://www.
turkedebiyatiisimlersozlugu.com. 
(19.04.2016).
Abdullah b. Mustafâ Elbistânî (1210), 
Hilyetü’ş-Şerîfe ve’n-Na’tu’s-Seyyi-
me, Milli Kütüphane, TY Nu: 3559.
Abdullah b. Mustafâ Elbistânî, Şerh-i 
Beyt/Risâlet-i Hilyeti’ş-Şerîfe, Milli Kü-
tüphane, Yz. A Nu: 139, yty.
Mehtap ERDOĞAN; “Hâkim Meh-
med Efendi’nin Manzum Hilyesi”, 
Sivas 2007, s.317-358.
Mehtap ERDOĞAN; “Müellifi Belli 
Olmayan Mensur-Manzum Bir Hil-
ye,  Sivas 2008, s.333-347.
Ahmet ERTEMUR; Abdullah b. Şâkir 
b. Mustafâ Elbistânî Yemlihâ-zâde, Hil-
yetü’ş-Şerîfe ve’n-Na’tu’s-Seyyime Adlı 
Hilyesi, Ankara 1998. 
Ömer Hakan ÖZALP; Tarihe Adanmış 
Bir Ömür Ord. Prof. Mükremin Halil 
Yinanç, İstanbul 2012, s. 235-239.
Fatih ÖZKAFA; “Hilye-i Şerife’nin 
Dinî, Edebî ve Estetik Boyutları”, 
Ankara 2012, s.2041-2053.
www.yazmalar.gov.tr (19.04.2016 ).

LÜTFİ ALICI

ABDULLAH ÇAVUŞ
(d. 1891 - ö. 1920)
Milli Mücadele

Kahramanı

Maraş’ta doğdu. Babası 
Medinelioğullarından Mehmet 
Ağa, annesi Fatma Hanım’dır. 
Baba Mehmet Ağa Sofu Meh-
met Ağa olarak da bilinmekte-
dir. Medrese eğitimi aldı. Baba 
mesleği olan tabakçılık (deri 
işlemeciliği) yapar. Mesleğinin 
de gereği olarak güçlü kuvvet-
lidir. Biraz da sert ve kavgacı 
bir mizaca sahiptir. 

Maraşlı ailelerin ekseriyeti 
gibi yazları bağ evine taşınırlar. 
Bağ evleri Güzlek mevkiinde-
dir. Bağ komşularından bir kıs-
mı da Ermeni’dir. Sofu Mehmet 
Ağa ile bir vesile tartışan Er-
meni komşular Alman Konağı 
civarında yalnız yakaladıkları 
Mehmet Ağayı tartaklarlar. Ya-
ralar içerisinde bağ evine gelen 
Mehmet Ağanın durumu ev-
latlarına bildirilir. Abdullah o 
komşuları bulur ve cezalarını 
verir. 

Seferberlik ilan olunduğun-
da askerliğini yapmak üzere 
cepheye gider. Cepheden cep-
heye yıllarca savaşır. Bu ara-
da “Çavuş” olmuştur. Savaşın 
sona ermesi ile terhis olur. On 
iki yıl ayrı kaldığı memleketine 
döner. Öz kardeşleri dahi onu 
tanımakta zorlanırlar.

Bir gün mahallede Kel Be-
ğin ocağında arkadaşları ile 
otururken Kadıoğlu Hacı Mus-
tafa Efendi atıyla gelerek “Hır-
lak gavuru Kuyucak da yolu-
mu kesti. “Kadıoğlu, hepinizin 
etini kıyma çektireceğiz” diye 

ABDULLAH ÇAVUŞ
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hakaretler ett i” der. Kimse sesi-
ni çıkartamaz. Abdullah Çavuş 
kalkar Kadıoğlu Hacı Mustafa 
Efendinin atının boynunu ok-
şayarak “Hacı Efendi sen eve 
git istirahatına bak, biz gereke-
ni yaparız” der.

Akşam olunca kardeşi 
Seydi Halit ile akrabadan bir-
kaç genci yanına alarak Ku-
yucak’taki Ermeni kahvesine 
varıp otururlar. Vakit ilerleyip 
Ermeniler kafayı çekip de iyice 
sarhoş olduklarında ise hiçten 
bir bahane ile kavga çıkartıp 
hepsini bir güzel döverler.

Şehrin işgali ve yaşanılan 
acı olaylar üzerine özellikle 
Bayrak olayı sonrasında çalış-
maları başlatılan Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti çalışmalarına 
en baştan dahil olur. Kayaba-
şı’nda Veli Efendioğlu Ziya’nın 
evinde yapılan toplantıda o da 
vardır. Yapılan görev dağılımı 
ile şehir on bölgeye ayrıldığın-
da Hatuniye mahallesi teşkilat 
başkanlığına seçilir.

Şehir içi çatışmaların baş-
ladığı 21 Ocak Çarşamba gü-
nünden itibaren çetelerinin en 
önünde görev alarak harp planı 
gereği düşman barınaklarının 
bağlantılarını kesmek için çaba 
gösterir. 

Kuytul Mahallesindeki 
Ermeni Alacacı Orçanik’in evi 
büyük bir düşman barınağı 
haline getirilmiştir. Bu yük-
sek binada konuşlanan düş-
man kuvvetleri etrafa ölüm 
saçmaktadır. Abdullah Çavuş 
büyük bir cesaret örneği gös-
tererek adeta bir kale görünü-
münde olan bu binayı ateşe 
vermeye muvaff ak olur. Ateş 

alan ve cayır cayır yanmakta 
olan evden etrafa ölüm yağdı-
ran Ermeni çeteciler diri diri 
yanmamak için teslim olmak-
tan başka çare bulamaz.

Abdullah Çavuş cesareti 
ile en önde çatışmalara katı-
lırken hemen yanında görev 
alan silah arkadaşları da kar-
deşleri Medinelioğlu Ahmet 
ve Medinelioğlu Seydi Ha-
lit’in yanı sıra dayısının oğlu 
Emiroğlu Osman, Kasap Ziya, 
Çıngıloğlu ve Gödeoğlu Hü-
seyin Ağa idi.

Fransız birlikleri ile Erme-
nilerin irtibatını sağlayan ve 
düşmanın önemli karargâhla-
rından olan Katolik kilisesi de 
ele geçirilmesi gereken düşman 
barınaklarından idi. Muhkem 
bir yerde bulunan kilise düş-
manın önemli cephelerinden 
biri olmuştu. Oradan açılan 
ateş ile etrafta hareket etme 
imkanı kalmamıştı. Acilen sus-
turulması gereken bu düşman 
barınağını ateşe verme görevi-
ni de üzerine almaktan sakın-
mayan Abdullah Çavuş görevi 
yerine getirmeye çalışırken 2 
Şubat 1920’de vurularak şehit 
olur.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
Serdar YAKAR, Kahramanmaraş’ın 
Öyküsü, Kahramanmaraş 2013.
“Maraş Millî Mücadelesinde Önden 
Gidenler”, Kahramanmaraş 2014.
              , Millî Mücadele Kahramanları-
mız,  Kahramanmaraş 2015.
    
 SERDAR YAKAR

ABDULLAH EFENDİ
(BAYEZİDZADE)

(d. ? - ö. ?)
Maraş Mütesellimi

Devlet adamı ve Bayezid 
ailesinin İskender Bey’den son-
raki reisidir. Hacı Abdullah Bey 
adıyla tanınır. Yavuz Sultan Se-
lim’in İran Seferi’ni yaptığı sıra-
da Bayezid ailesinin ileri gelen-
leri Osmanlı ordusuna katılır. 
Yavuz, seferden sonra Bayezid 
ailesinin gösterdiği bağlılığa 
mükafat olarak Bayezidzade 
İskender Bey’e Çavuş rütbesini 
verir ve aileyi İskender Bey ön-
derliğinde Maraş’a yerleştirir. 

İskender Bey’in vefatından 
sonra Bayezid ailesinin başına 
geçen Abdullah Bey bir süre 
için Maraş Mütesellimliği de 
yaptı. Halk arasında sevilen 
bir şahsiyet olan Abdullah Bey 
Maraş tarımının ilerlemesi için 
çalıştı, Ceyhan Nehri’nden su 
getirmek amacıyla kanallar 
açtı, yollar yaptırdı. Bu çalışma-
lara eline kazma kürek alarak 
katıldı. Şehrin su kaynağı olan 
Kırkgöz pınarının yollarını ta-
mir ett irdi.

Hayatı boyunca pek çok 
eser inşa ett irerek onlara gelir-
ler vakfett i. 1618 (H.1027) yılın-
da Maraş’ta meşhur Bayezidli 
Camisi’ni inşa ett irdi. Caminin 
yanına bir mektep ve bir med-
rese yaptırarak buraya külliye 
niteliği kazandırdı. Külliye için 
birçok menkul ve gayrimenku-
lün gelirini vakfett i.

Hacı Abdullah Bey’in ölüm 
tarihi tam olarak bilinmemekle 
birlikte 1618 senesinden sonra 
vefat ett iği düşünülmektedir. 
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Vefatından sonra oğulları Nu-
man, İskender, Veli ve Salih 
Bey’ler babalarının izinden gi-
derek imar faaliyetlerinde bu-
lundu. Abdullah Bey, çalışkan, 
namuslu ve hizmet ehli olan 
fazıl bir şahsiyetti. 

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar Yakar, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009, s.51.
Besim ATALAY, Maraş Tarihi Ve Coğ-
rafyası, Haz. İlyas Gökhan, Serdar Ya-
kar, Kahramanmaraş 2008, s. 89.
Yaşar BAŞ - Rahmi TEKİN, Maraş Va-
kıfları (Dulkadiroğlu ve Osmanlı Döne-
mi), Konya 2007:243-247.
Orhan DOĞAN - Erhan ALPASLAN, 
Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde 
Maraş Vakıfları, Okutman Yayıncılık, 
Ankara 2011, s.39.
İlyas GÖKHAN - Kasım BAL, Os-
manlı Dönemi Maraş’ın İdari Tarihinde 
Dulkadirli ve Bayezidli İdareciler (1700-
1850), İstanbul 2013, s.37.

TOROSHAN ÖZDAMAR

ABDULLAH HULUSİ
EFENDİ

(d. 1863 - ö. 1918)
Âlim, Devlet Adamı

Abdullah Hulusi Efendi, 
“1280/1863” yılında Pazar-
cık’ta doğdu. Babası, Ahmed 
Efendi’dir. Sıbyan mektebinde 
okuduktan sonra İstanbul’da 
Fatih Camiinde ulûm-i âliye ve 
âliyeyi, Mekteb-i Kuzat’ta oku-
tulan dersleri tamamlayarak, 
“1317/1899” da diploma aldı. 
Bu zat, Türkçe okur yazardı.

Abdullah Hulusi Efendi, 
“1316/1898”’den “1318/1900” 
senesine kadar Midilli san-
cağına bağlı Mulve nahiyesi, 

“1319/1901”’den “1321/1903” 
’e kadar Priştine sancağına 
bağlı Mitroviçe, “1321/1903” 
den “1324/1906” senesine ka-
dar Niğde, “1324/1906” den 
“1327/1909” senesine kadar 
Muş livası niyabetlerinde bu-
lundu. “1328/1910” tarihinde 
Kayseri niyabetine tayin edildi. 
“1330/1911” de birinci sınıf me-
muriyete terfi etti. 1331 tarihin-
de ise terfi ederek, Bitlis Kadılı-
ğına tayin edildi.

Harb durumu dola-
yısıyla Bursa’da bulunur-
ken,“1334/1915” de Ma’mu-
retü’l-Aziz vilâyeti merkez 
kadılığına beçayişen tayin edil-
di. Abdullah Hulusi Efendi’nin 
“1337/1918” tarihinde vefât 
ettiği, Zincirlikuyu civarındaki 
Atikali Paşa Mahallesi ihtiyar 
heyetinin verdiği ilmihaberden 
anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA:
Sadık ALBAYRAK,  Son Devir Osman-
lı C.I, Uleması, İstanbul 1980, s.22.
Recep DİKİCİ, Saçaklızâde ve Osmanlı 
Dönemi Maraşlı Âlimler, Konya 2015, 
s.102-103.

RECEP DİKİCİ

ABDULLAH İBN
MÜBAREK

(d. 736 - ö. 794)
Muhaddis

Hadis ilminin önde gelen 
âlimlerindendir ve ilk Türk mu-
haddis olarak bilinir.Tam ismi 
“Ebu Abdurrahman Abdullah 
b. el-Mubarek b. Vazıh el-Han-
zali et-Temimi el- Mervezi” 
olan İbni Mübarek, 736 yılında, 
zamanın kültür merkezlerin-

den biri olan Horasan’ın Merv 
şehrinde doğdu. Babasının 
Türk olduğu bilinen Abdul-
lah İbni Mübarek’in annesinin 
de Harezmli bir Türk olduğu 
düşünülmektedir. Babasının 
bir tüccarın kölesi olduğu söy-
lenmektedir. Çocukluk yılları 
hakkında pek fazla bilgi yok-
tur. Gençlik yıllarını ise Merv 
ve Horasan’da geçirdi. Kaynak-
larda gençlik yılarında zevk ve 
eğlenceye düşkün olduğundan 
bahsedilmekle birlikte bu du-
rum kısa sürmüş ve yirmi üç 
yaşındayken ilim öğrenmek 
için Merv’den ayrılmıştır.

İbni Mübarek dönemin ilim 
merkezleri olan Basra, Hicaz, 
Yemen. Mısır, Şam ve Irak›a 
yolculuklar yaptı. Bu dönem-
de dört bin hocadan hadis alıp, 
bunların bin tanesinden riva-
yette bulundu. Abdullah İbni 
Mübarek meşhur muhaddis-
lerden ve alimlerden hadis ve 
dersler aldı. İlk hocası Mervli 
âlim Rebî b. Enes el-Horasâni 
olmak üzere Ma’mer b. Râşid, 
el-Evzâî, Leys b. Sa’d, Ebû Avâ-
ne, Saîd b. Ebî Arûbe gibi alim-
lerden ders aldı. Rabî b. Enes b. 
Ziyad, Süfyân es-Sevrî, Süfyân 
b. Uyeyne, Hammâd b. Zeyd, 
Süleymân b. Tarhan et-Teymî, 
Hişâm İbn Urve, el-A’meş, Hu-
meyd et-Tavîl, Yahya b. Saîd el-
Ensârî, Mûsâ b. Ukbe gibi asrın 
meşhur hadîs imamlarından da 
hadis rivayet etti. Ondan hadis 
dersleri alanlar ise  aralarında 
Ahmed b. Hanbel’inde bulun-
duğu Yahya b. Ma’in, İshak 
b. Rahuye, el-Hasen b. Arefe, 
Abdurrahman b. el-Mehdi ve 
Abdurrezzak b. Hemmam gibi 

ABDULLAH İBN MÜBAREK
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dönemlerinin önde gelen hadis 
alimleridir. 

Hadis ilmi yanında fıkıh, ci-
had, zühd, rekaik gibi konular-
daki çalışmalarıyla da bilinen 
İbni Mubarek, Kur’an’ı anla-
manın yolunun ilim öğrenmek-
ten geçtiğini ve namaz kılacak 
kadar Kur’an okumayı bilen 
birinin artık Kur’an’ı anlamaya 
yönelik çabaya girmesi gerekti-
ğini vurgular.

Abbasi Halifesi Harun Re-
şid döneminde yaşayan İbni 
Mübarek diğer İslam âlimlerin-
den ayıran yönü onun fetihlere 
katılmış olması ve bu çerçevede 
Tarsus, Misis, Maraş ve Malat-
ya gibi Süğur es-Şamiyye (Şam 
hudut şehirleri) şehirlerinde 
Bizans ordusuna karşı savaş-
masıdır. Abbasiler dönemine 
gelindiğinde İslam-Bizans mü-
cadelesinin kilit noktaları olan 
ve “Süğur” adı verilen “uç” 
vilayetler Müslüman Arapların 
elinde bulunuyordu. Halife Ha-
run Reşid Tarsus, Misis ve Ma-
raş gibi sügura dahil olan hu-
dut şehirlerine devamlı meskun 
ve Bizans’a karsı sefer yapan 
askeri birlikler yerleştirmişti. 
Bizans hududuna yerleştirilen 
gönüllüler arasında Türklerin 
de bulunduğu, hatt a bazı şehir-
lerde tahkim vazifesinin Türk-
lere verildiği görülmektedir. Bu 
doğrultuda incelendiğinde İbni 
Mübarek’in aksiyon kimliği 
daha iyi anlaşılır.

Cihadı amellerin en fazi-
letlisi olarak gören İbni Mü-
barek muhtelif zamanlarda 
sügur şehirlerinde bulunmuş, 
Müslüman askerlere cesaret 
ve fedakarlık örnekleri göste-

rerek onları cesaretlendirmiş-
tir. İbni Mübarek bu amaçla 
Tarsus, Misis ve Maraş’ta be-
lirli sürelerde ikamet etmiştir. 
İbni Mübarek bu esnada sık 
sık hac, ilim tahsili, ticaret gibi 
maksatlarla zaman zaman di-
ğer Müslüman şehirlere gitmiş, 
cihat mevsiminde sügur bölge-
sine dönmüştür. Hayatı gazve, 
ilim ve hac gibi amaçlarla yolda 
geçen İbni Mübarek bir gazve 
dönüşü hasta düşerek 794 yı-
lında, Musul yakınlarındaki Hit 
kasabasında vefat etmiştir. İbni 
Abdullah’ın en önemli eserleri 
ise; Kitabu’l-Cihad, Kitabu’z-Zuhd 
ve’r-Rekaik, Divanu’l-İmam Abdul-
lah b. el-Mubarek, Kitabu’t-Tarih, 
Kitabu’t-Tefsir, es-Sunenfi ’l-Fıkh, 
Kitabu’l-Bir ve’s-Sıla, Musnedu’l-İ-
mam Abdullah b. el-Mubarek’tir.

Döneminin önemli âlimle-
rinden sayılan İbni Mübarek 
en büyük hadis âlimlerinden-
di. Fıkıh, zühd ve rekaik gibi 
ilimlerde otorite sahibi olmuş-
tur. Müslüman Türk kimliğiyle 
Maraş, Misis, Tarsus gibi Dar’ül 
Harp bölgelerinde gazvelere 
katılarak bu yerlerin İslamlaş-
masında önemli rol oynamış, 
bölgenin maddi ve manevi 
imarına katkıda bulunmuştur.

KAYNAKÇA:
İslam Âlimleri Ansiklopedisi, İstanbul 
1986.
Doğuştan Günümüze İslam Tarihi (Der-
leyen: Hakkı Dursun Yıldız), C.III, İs-
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nem Bilginlerinden Abdullah B.el-Mü-
barek’in Hayatı ve Fıkhı Görüşleri, Kon-
ya 2011, s.25-30.
Feridüddin ATTAR, Tezkiret’ul Evliya, 
İstanbul 2013, s.25-26.
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Mücadelesinde Bir Serhat Şehri: Ma-
raş, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 1, 
Kahramanmaraş 2004, s.319-333.
Himmet KONUR, “Hicri II. Yuzyıl-
da Bir TurkAlim ve Zahid: Abdullah 
İbnu’l-Mubarek”, Uluslararası Türk 
Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sem-
pozyumu, Isparta 2007, s.2-11.
Reşit KÜÇÜK, Abdullah İbnu’l Mü-
barek ve Hadis İlmindeki Yeri, İstan-
bul 1985, s.278-283.
                      “Abdullah b. Mübarek”, 
DİA, İstanbul 1988, s.122-124.
Abid OKUYUCU,  Abdullah bin Mü-
barek, İstanbul 2016, s.1-120.
Farhia YAHYA, The Life of Abdullah 
Ibn Al-Mubarak, Al-FaatihPublishin-
g,Burnley 2015, s.32-35.
Muhammed YILMAZ,  “Tarsus’a Ge-
len İlk Türk Hadis Alimi Abdullah b. 
el-Mübarek” Adana 2011, s.1-19.

TOROSHAN ÖZDAMAR

ABDULLAH MUSÎB
PAŞA (BABANLI)
(d. 1817 - ö. 1881)
Maraş Mutasarrıfı

1232-33/1817 yılında do-
ğan Abdulah Musîp Paşa, âlim, 
cömert, ılımlı, hoşsohbet bir 
mizaca sahiptir. Büyük karde-
şi Ahmed Paşa’nın azlinden 
sonra 1848’de mirîmiran rüt-
besiyle Süleymaniye mutasar-
rıfı olmuştur. Dört yıl bu gö-
revi icra ett ikten sonra 1852’de 
İstanbul’a gelen Paşa, daha 
sonra Çıldır kaymakamlığı ve 
Van mutasarrıfl ılığı (1864) gibi 
görevlerde bulunmuştur. 1868 
yılında azledilmesi üzerine iki 
yıl sonra 1870 yılında kendi-
sine Maraş mutasarrıfl ığı tev-
cih edilmiştir. Ekim 1871-Mart 
1873 yılları arasında Bingazi 
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valililiği, 1875-1870 yılları ara-
sında Harput mutasarrıflığı 
görevlerini müteakip, 1877 yı-
lında vezir rütbesiyle Basra 
valisi olurken,  1879 yılında bu 
görevinden azledilmesi üzerine 
aynı yıl Beyrut’a gelmiş ve 1881 
yılında burada vefat etmiştir.

KAYNAKÇA:
Sinan KUNERALP, Son Dönem Os-
manlı Erkân ve Ricali (1839-1922) Pro-
sopografik Rehber, İSİS Yayınları, Ara-
lık 1999, s.51.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I, (Haz. Nuri Akbayar), Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul 1196, s.77.

ÖMÜR YANAR

ABDULLAH PAŞA  
(d. 1723 - ö. 1785)
Maraş Beylerbeyi

Bosna defterdarı İsma-
il Ağa’nın oğlu olan Abdul-
lah Paşa, aslen Boşnak olup, 
1722/23 yılında doğmuştur. 
İstanbul’a gelerek Enderun’a 
girip, sadık, dürüst ve çalışkan 
kişilik yapısı dolayısıyla kısa 
süre sonra Hekimzaâde Ali 
Paşa’nın Enderun ağalarından 
biri olmuştur. Daha sonraki 
süreçte, baş çuhadar, silahdar-ı 
şehriyari gibi görevlerde de bu-
lunup, 1774 başlarında vezir 
rütbesiyle rikâb kaymakam-
lığı görevinde bulunmuştur. 
Mart-Nisan 1774’te azledilen 
Abdullah Paşa, Sivas valisi ve 
sonra Anadolu sol kol asker 
sürücülüğü görevinden sonra 
1774/75 yılında, Maraş Beyler-
beyi Derviş Mehmed Paşa’nın 
azledilmesi üzerine Maraş va-
lisi olarak tayin edilip, eşkıyayı 

dağıtmakla görevlendirilmiştir. 
Bu görevinden sonra sırasıyla 
Anadolu, Rumeli, Diyarbakır, 
Bosna ve Belgrat valilikleri 
gibi görevlerde bulunduktan 
sonra Rebiyülevvel 1199/Şubat 
1785’te vefat etmiştir.

KAYNAKÇA: 
İlyas GÖKHAN - E. Kasım BAL, Os-
manlı Dönemi Maraş’ın İdari Tarihinde 
Dulkadirli ve Bayezidli İdareciler (1700-
1850), İstanbul 2013, s.87.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I, (Haz. Nuri Akbayar), Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul 1996, s.78.

ÖMÜR YANAR

ABDULLAH
PÜRSAFA EFENDİ

(d. 1862 - ö. ?)
Âlim, Devlet Adamı

Abdullah Pürsafâ Efendi, 
Osman Şakir Efendi’nin oğlu-
dur. Bu zat, “1279/1862” yılın-
da Elbistan’da doğdu. İbtidaî ve 
Rüştî Mektepleri ile Cami-i Atik 
Medresesi’nde ilimleri tahsil 
ederek, Malatyalı Hamit Zeki 
Efendi’den icâzet aldı. Daha 
sonra Mekteb-i Kuzat’a dahil 
olarak, “18 Zilhicce 1328/1910” 
tarihinde beşinci sınıf ehliyet-
namesi aldı.

“1324/1906” den “1326/1908”  
tarihine kadar Andırın na-
hiyesi niyâbetinde bulundu. 
“1326/1908”tarihinde Zeytin ka-
zası niyabet-i şer’iyyesine tayin 
edildi. “1327/1909” de Nazimiye 
niyabetine nakledildi. Abdullah 
Pürsafâ Efendi, “1332/1913” se-
nesinde Çarsancak (Akpazar) 
kazası kadılığına tayin edildi.

“1326-1335/16 Mayıs 1908-19 

Kasım 1916” yılları arasında kadı-
lık görevinde bulunan Abdullah 
Pürsafâ Efendi’nin vefat tarihi, 
kaynaklarda kaydedilmemiştir.

KAYNAKÇA:
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RECEP DİKİCİ

ABDULLATİF BEY
(d. ? - ö. ?)

Milli Mücadele Dönemi
Maraş Eşrafı

Abdullatif Bey, Maraş Milli 
Mücadelesi’nde önemli bir yere 
sahip olan dönemin Maraş eş-
rafından biridir. Maraş’ın Fran-
sızlar tarafından işgali sırasın-
da 21 Ocak 1920’de General 
Querette, Maraş ileri gelenle-
rini karargâhına davet etmişti. 
Bunlar arasında Mutasarrıf Ve-
kili Cevdet Bey, Jandarma Ku-
mandanı İsmail Hakkı, Baye-
zidzade Mehmet, Müftü Hacı 
Mehmet, Eytam Müdürü Refet, 
Karaküçükzade Hacı Musta-
fa, Hafız Ali Şişmanzade Arif, 
Kocabaşzade Hacı Nuri ve Mü-
hendis Abdullatif bey de bu-
lunmaktaydı. 

Fransızlara göre, Fransız 
karargâhına davet edilen Maraş 
eşrafının Türk Kuvay-i Milliye-
si’nin faaliyetleri ile doğrudan 
ilgisi bulunuyordu. Aslında on-
ların bu düşüncesi boş da de-
ğildi. Zira bu şahsiyetler aynı 
zamanda Maraş Müdafa-i Hu-
kuk Cemiyeti Merkez Heyeti 

ABDULLATİF BEY
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üyesiydi. Bu merkez heyeti 
Refet Efendi başkanlığında ku-
rulmuştu. General Querett e, bu 
kişileri Maraş’a gelmekte olan 
Fransız konvoyunun komuta-
nını ve adamlarını öldürmekle 
suçlayarak, Cevdet Bey’i, Jan-
darma Komutanı İsmail Hak-
kı’yı, Mühendis Abdullatif’i, 
Belediye reisi Bekir Sıtkı’yı, 
Kocabaş Hacı Nuri beyi ve Şiş-
manzade Arif Beyi alıkoydu ve 
diğerlerini serbest bıraktı. 

Esir halde bulunan Muta-
sarrıf vekili Cevdet Bey ve Mü-
hendis Abdullatif Bey, 23 Ocak 
1920’de anlaşma ortamı hazırla-
mak amacıyla serbest bırakıldı. 
Ancak Türk mevzilerine gel-
diklerinde parolayı bilmedik-
lerinden dolayı Türk tarafına 
geçemediler. Türklerin ateş aç-
ması üzerine beraberlerindeki 
muhafız ölünce Abdullatif Bey 
de geri kaçtı. Cevdet beyin oğlu 
Vasıf, babasının sesini tanıdığı 
için o Türk tarafına alındı.

Abdullatif Beyin Türk tara-
fından kaçmak zorunda kalma-
sının ardından tekrar Fransızların 
eline esir düşmesi muhtemeldir. 
Zira Fransızlar, Maraş’ı terk eder-
ken Jandarma Kumandanı İsmail 
Hakkı Beyi, Şişmanzade Arif’i, 
Kocabaşzade Hacı Nuri’yi, Mü-
hendis Abdullatif Beyi ve döne-
min belediye başkanı Bekir Sıtkı 
Beyi yanlarında götürdüler. Bun-
lardan Jandarma Komutanı İsma-
il Hakkı Bey, gördüğü şiddett en 
dolayı yürümeye hali kalmayınca 
Aksu nehri kenarına bırakıldı.

İsmail Hakkı Bey, Fransız-
ları takip amacıyla Maraş’tan 
hareket eden Efrâd-ı Milliye 
tarafından karlar içinde bulun-

du. Derhal Maraş’a götürüldüy-
se de el ve ayakları donduğu 
için kurtulamayarak 22 Nisan 
1920’de vefat ett i. Esir alınan-
ların diğerlerinden bir haber 
alınamaması üzerine Mustafa 
Kemal Paşa, dönemin Savunma 
Bakanı (Harbiye Nazırı) başya-
veri Salih Beye bir telgraf çeke-
rek, bu heyetin kurtarılması ko-
nusunda gerekenlerin hükümet 
tarafından yapılmasını istedi. 

Esir haldeki Türk heyetinin 
içinde bulunan Mühendis Abdul-
latif Bey, götürüldükten bir yıl 
sonra İskenderun yolundan kaç-
tı ve Maraş’a geldi. Heyetin geri 
kalanı ise İstanbul hükümetinin 
teşebbüsleri ve Amiral Bristol’un 
ricası üzerine Fransızların Orta-
doğu Orduları Başkomutanı ve 
Beyrut Yüksek Komiseri Gene-
ral Gouraud tarafından 23 Ekim 
1921 Pazar günü serbest bırakıldı. 

Serbest bırakılmalarının ar-
dından Mühendis Abdullatif Bey 
ve beraberindekiler tarafından 
dağılan Maraş Müdafa-i Hukuk 
Cemiyeti Heyet-i Merkeziyesi 
tekrar oluşturuldu. Tekrar oluş-
turulan bu merkez heyeti bünye-
sinde Mühendis Abdullatif beyin 
ve arkadaşlarının, Maraş Milli 
Mücadelesi’ne önemli katkıları 
olduğu anlaşılmaktadır.
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YAŞAR ARSLANYÜREK

ABDURRAHİM EFENDİ
(Salbaşzade) 
(d. ? - ö. 1702)

Âlim 

Boyabadlıdır. Mehmed B. 
Hasan’ın oğludur. Müderris, Ma-
raş Mollası olup Zilhicce 1113’te 
(Mayıs 1702) vefat etmiştir. 

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
İstanbul 1996.

AYSEL ERDOĞAN

ABDURRAHMAN
EFENDİ

(d. ? - ö. 1630)
Müderris, Kadı

Kudüs ve iki kez Medine 
kadılıklarında bulunan ve 1600 
yılında vefat eden Maraşlı Ab-
dulhalim Efendi’nin büyük 
oğludur. Doğum tarihi ve yeri 
tam olarak bilinmemektedir.  
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Belirli bir müddet öğrenim gör-
dükten sonra Ahizade Abdul-
halim Efendi’ye mülazemetle 
bazı medreselerde görev yaptı. 
İlk önce 1608 Ekiminde Nev’i-
zade Atai Efendi yerine Canba-
ziye Medresesi müderrisliğine 
atandı. Fakat Abdurrahman 
Efendi bu göreve ilgi duymaya-
rak Şahkulu Medresesi müder-
risliğine talip oldu. Ancak bu 
isteğine ulaşamadı. 1615 Mayı-
sında Osman Paşa Medresesi, 
bir yıl sonra da Hayreddin Paşa 
Medresesi müderrisliğine atan-
dı. 1616 yılının Eylül ayında 
Edirne Kazancılar Medresesi’n-
de göreve başlayıp, 1618 yılının 
Aralık ayında Üç Şerefeli Med-
resesi’ne terfi ettirildi.

Abdurrahman Efendi, bun-
dan sonra Adliye Teşkilatında 
görevler üstlendi. 1620 yılının 
Ocak ayında atandığı Trablus-
şam kadılığından aynı yılın Ey-
lül ayında ayrıldı.1623 yılının 
son aylarında Bağdat kadılığı-
na atanmış, yolculuğa çıkmak 
üzere hazırlanmakta iken selefi 
Nuri Efendi’nin Rafiziler ta-
rafından şehit edildiğini, Bağ-
dat’ın Şah Abbas’ın eline geç-
tiğini haber aldı. 1624 yılında 
Bosna kadılığına atanırsa da bir 
yıl sonra bu görevinden ayrıldı. 
1628 yılının Mayıs ayında Sa-
kız, 1629 Eylülünde de Şam ka-
dılığına getirildi. Aynı yıl terfi 
eden Selanik Kadısı Tevfikzade 
Ahmed Efendi’nin bu göreve 
naklen atanması sebebiyle Ab-
durrahman Efendi İstanbul’a 
giderken 1630’da Karaman’da 
vefat etti.  

KAYNAKÇA: 

Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, İstanbul 2000. 
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş, 
2009. 
Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik 
(Neş. Abdülkadir Özcan), İstanbul 
1989. 
Cahid BALTACI, XV-XV1. Asırlarda 
Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1976.
Hasan ARSLAN, 17. Yüzyılda Maraş 
Sancağı (Siyasi, İktisadi, İdari ve Sosyal 
Tarihi), Kahramanmaraş 2014. 

HASAN ARSLAN

ABDURRAHMAN
EFENDİ

(d. ? - ö. 1600)
Müderris, Müftü

Müderris ve müftü olan 
Abdurrahman Efendi Ma-
raşlıdır. Ne zaman doğduğu 
konusunda bilgi bulunma-
maktadır. Eğitimini tamamla-
dıktan sonra kırk akçe yevmiye 
ile medresede göreve başlar. 
Bu görevden azledildikten son-
ra Çekmece’deki Abdüsselam 
Medresesi’nde günlük elli akçe 
ile görevine devam eder. 1584 
yılı Şubat ayında ilk Osmanlı 
Medresesi olan İznik Orhani-
ye Medresesi müderrisliğine 
atanır. 1593 yılında ise seksen 
akçe yevmiye ile Maraş müftü-
lüğüne getirilir. Yedi yıl bu gö-
revini sürdürdükten sonra 1600 
yılında vefat eder. Kaynaklar 
onun iyi huylu ve dindar bir in-
san olduğunu kaydeder.
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ZEKERİYA PAK

ABDURRAHMAN
ERZİNCÂNÎ

(d. ? - ö. ?)
Mutasavvıf

Yaşadığı dönemle ilgili çe-
lişkili rivayetler vardır. Men-
kıbelerinde adı birlikte anılan 
şahıslara bakarak 14. veya 16-
17. yüzyılda yaşamış olmalıdır. 

Hz. Peygamber’in neslin-
den olduğu ve Halvetiyye ta-
rikatının önemli halkalarından 
birisi olduğu rivayet edilir. Ay-
rıca Safiyyüddin Erdebilî’nin 
(1252-1334) halifelerinden ol-
duğu ve kızı Necmiye Sultan 
ile Hamid-i Veli’nin (Somuncu 
Baba) (1331-1412) evlendiği, So-
muncu Baba ile arasında mür-
şitleri itibariyle de manevî bir 
bağ bulunduğu söylenir. 

Timur’un Anadolu’yu istila 
etmesiyle Amasya, Tokat, Kas-
tamonu ve Çankırı civarlarına 
geldiği, hayatının son dönem-
lerinde bir süre Elbistan’a gelip 
bugünkü Köprübaşı Mahallesi 
Hakkı Efendi Sokağı’ndaki bir 
evde kaldığı ve burada çoban-
lık yaptığı, Elbistan’da kaldığı 
evin ise yöre insanı tarafından 
önceleri önemli yer olarak bi-
lindiği halde zamanla unutul-
duğu söylenir.

Elbistan’dan ayrıldıktan 
sonra gittiği ve vefat ettiği yer 

ABDURRAHMAN ERZİNCÂNÎ
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konusunda iki temel rivayet 
bulunmaktadır. Bunlardan il-
ki Darende’nin Balaban Kasa-
bası’na gidip burada ikamet 
ederek tahminen 1432 (h.835) 
tarihinde vefat ett iğidir. Bura-
da türbesinin de bulunduğu bir 
külliye bulunmaktadır. Bu kül-
liye 1960 yılında başlatılan bir 
çalışmayla yenilenmiştir.  Bu-
radaki camii, çadır şeklindeki 

yapısı ve mızrak ucu şeklindeki 
minaresi ile modern cami mi-
marisinin en tipik örneklerin-
den birini teşkil eder. 

Vefat yeri ve mezarı konu-
sundaki ikinci rivayet Adıya-
man’ın İndere (Zey) köyü ile 
ilgilidir. Burada da bir türbesi 
vardır. Hatt a IV. Murad’la gö-
rüştüğü ve bu türbeyi de Bağ-
dat seferi dönüşü IV. Murad’ın 

(1612-1640) yaptırdığı söylenir.
Türbe bugün çeşitli amaç-

larla ziyaret edilmekle beraber 
özellikle akıl-sinir hastalarının 
şifa bulması amacıyla ziyaret 
edilmektedir. Bu tür hastaların 
ziyarete getirilip burada bu-
lunan dut ağacına bağlandığı, 
dut ağacından bir dal kesilince 
şifa bulduklarına inanılır. 

Abdurrahman Erzincânî, 
büyük bir mutasavvıf olduğu 
kadar kimi kaynaklarda büyük 
bir bilgin olarak da geçer. İstan-
bul’un fethinden önce Ayasof-
ya’da düzenlenen tevhitle ilgili 
bir münazara sonunda kırk 
Hıristiyan din adamının Müs-
lüman olmasına vesile olduğu 
da rivayet edilir. 

Kendisiyle ilgili çeşitli men-
kıbeler anlatılagelmiştir. Bu-
rada Elbistan’la ilgili olan bir 
menkıbesine yer veriyoruz:

Hakkında anlatılan bir men-
kıbeye göre bir gün, gütt üğü inek-
lerden biri, evine dönmez. Bunun 
üzerine ineğin sahibi olan kadın 
gelip Abdurrahman Erzincânî’ye 
kötü birtakım sözler söyler. 

Erzincânî, kadınla birlikte ine-
ği aramaya başlar.  Sonunda ineği 
Batt al Köprüsü civarında otlarken 
bulurlar. Abdurrahman Erzin-
cânî, ineğe: 

Erzincani Türbesi Balaban Malatya 2

Erzincani Türbesi Malatya

Erzincani Türbesi Adıyaman
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“Ey hayvan! Neden evine 
dönmedin? Senin yüzünden sahi-
binden kötü laf işittim.” der.

Buna karşılık inek dile gelip: 
“Sahibim benim bütün sütü-

mü alıyor, karnımdaki yavruma 
süt bırakmıyor.” der. 

Daha sonra Erzincânî, kerame-
ti zahir olduğu için Elbistan’ı terk 
edip Balaban’a (Darende) gider.
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İBRAHİM ERŞAHİN

ABDURRAHMAN
ERZİNCANÎ (ŞEYH)

CAMİİ
Mimarî Yapı

Günümüze gelmeyen ca-
minin arşiv belgelerine göre, 
Dulkadir Beyliği hükümdarı 

Alâüddevle Bey (1480-1515) 
döneminde Elbistan’da yapıl-
dığı anlaşılmaktadır. Arşiv 
kayıtlarında yapının Alâüd-
devle Bey’in vakfı olduğu be-
lirtilmektedir. Cami, XIX. yüz-
yılın ikinci yarısında tutulan 
kayıtlara göre, Elbistan’ın Hacı 
Şaban Mahallesi’nde bulun-
maktaydı. Caminin ne zaman 
yıkıldığını bilemiyoruz.

Şeyh Camii’nin 1266-1273/ 
1850-1857 yıllarına ait toplam 
gelir-gideri 2102 kuruş olarak 
görülmektedir. 1276 H./ 1860 
M. tarihli arşiv belgelerinde, 
görevlilere 5050 kuruş ödeme 
yapıldığı kaydedilmiştir. Evkaf 
Nezâreti’nin 1327/ 1909 tarihli 
bütçesinde, Şeyh Camii’nin se-
nelik bedelinin 189 kuruş oldu-
ğu belirtilmiştir.
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MEHMET ÖZKARCI

ABDURRAHMAN
KETHÜDA MESCİDİ

Mimarî Yapı

Yapı, Abdurrahman Kethü-
da tarafından Elbistan’ın Taş-

kendi (Kethuda Kendi) Köyü’n-
de yaptırılmıştır. Günümüze 
gelmeyen mescidin ne zaman 
yıkıldığını bilemiyoruz. Mes-
cidin, 1563 tarihli Maraş tahrir 
defterinde 20 akçelik maktu ge-
liri görülmektedir. Yapının inşâ 
tarihini bilmiyoruz, fakat 1563 
yılından önce yapıldığı anlaşıl-
maktadır. Mescidin 1100/ 1689 
ve 1105/ 1694 yıllarında günlük 
geliri 1 akçe; 1106/ 1695tarihin-
de ise günlük geliri 4 akçe ola-
rak kaydedilmiştir.
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MEHMET ÖZKARCI

ABDURRAHMAN
NÂFİZ EFENDİ
(d. 1855 - ö. 1911)

Âlim, Devlet Adamı

Abdurrahman Nâfiz Efendi, 
“1272/1855”yılında Halep Vilâ-
yetine bağlı Elbistan kazasında 
doğdu. Bu zatın babası, Ömer 
Efendi’dir. Elbistan medrese-
lerinde tahsilini tamamlayıp, 
İstanbul’a geldi ve Fatih Camii 
Dersiâmlarından Urfalı Mehmet 
Efendi’den icâzet aldı. Tahsili sı-
rasında Mekteb-i Nüvvâb’a dahil 
oldu ve “1308/1890” yılında be-

ABDURRAHMAN NÂFİZ EFENDİ
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şinci sınıf şehâdetnamesi aldı.
İmtihanla tarik-i kazâya da-

hil olarak, “1304/1886” senesin-
den itibaren Kınık kazasında 12 
ay, 1307’de Edirne Pat kazasında 
18 ay, 1308’de Kızılhisar kazasın-
da 18 ay, “1316/1898” de Gerede 
kazasında 12 ay bulundu.

“1309/1891”tarihinde tayin ol-
duğu Karaman kazası niyâbetinde 
iken, Hacı Osman Ağa adında biri-
ne hakaret etmesinden dolayı ya-
pılan şikâyet üzerine“1309/1891” 
’de buradan ayrıldı.

1309 yılında Kandıra niyâbe-
tine, “1310/1892” de ise Göynük 
kazası niyâbetine nakledildi. 
“1312/1894” senesinde Nallıhan 
kazası niyâbetinde bulundu ve 
ikinci defa olarak “1315/1897” 
de Göynük niyâbetine tekrar 
tayin edildi. Bir ara “1319/1901” 
den “1320/1902” ye kadar Mu-
durnu niyâbetinde bulunmuş 
ise de, tekrar üçüncü defa olarak 
“1323/1905” senesinde Göynük 
kazası niyâbetine tayin edildi. 
“1324/ /1906” yılında Lapseki 
kazası niyâbetine atandı fakat 
bir müddet sonra kadro haricine 
çıkarıldı.

Karaman Nâibliğinde iken 
muhacirler için yapılan evlerin 
inşasında meşhur olan hizmetle-
rinden dolayı “1310/1892” yılın-
daki bir berat gereğince dördün-
cü rütbeden Osmanlı nişanı ile 
taltif olundu. 

Üç yıl kadar görevden az-
ledilme maaşı aldıktan sonra 
“1327/1909”tarihinde Akşehir 
kazası niyabetine tayin edildi. 
Bir çok defa şikayet edilmişse de, 
neticede suçsuz görüldü. 

Abdurrahman Nâfi z Efendi, 
“1328/1910” de yerine Kuvaye 

nâibi Ali Zühtü Efendi’nin tayin 
edilmesi üzerine Akşehir’den ay-
rıldı ve 1330’da  (1911) vefat ett i.

KAYNAKÇA:
Sadık ALBAYRAK, Son Devir Osman-
lı Uleması C.I, İstanbul 1980, s 45-46.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Ankara 2009, s.21.
Cemil ÇİFTCİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, İstanbul 2000.

RECEP DİKİCİ

ABDURRAHMAN
PAŞA

(d. ? - ö. 1574)
Maraş Beylerbeyi

Abdurrahman Paşa kalem-
den yetişip Rüstem Paşa’ya 
tezkireci oldu. Sonra Mısır Def-
terdarı sonra Rumeli Timarı 
Defterdarlığı’na getirildi. Daha 
sonra ise Bursa ve Maraş Bey-
lerbeyi oldu. 981 (1573) yılında 
Maraş Beylerbeyi olup 982’de 
(1574) ayrıldı ve sonrasında ve-
fat ett i.  

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
İstanbul 1996, s.95.
İlyas GÖKHAN - Selim KAYA, VII- 
XVI. Asırlarda Maraş Emirleri (Emir, 
Melik, Bey, Senyör, Beylerbeyi, Sancak-
beyi), 2008, s.173.

AYSEL ERDOĞAN

ABDURRAHMAN
PAŞA

(d. ? - ö. 1767)
Maraş Beylerbeyi

Darende Hanedanındandır. 
İstanbul’a gelip kapıcıbaşı ol-
muş, Şevval 1168’de (Temmuz 

1755) Çavuşbaşı olup, Şevval 
1169’da (Temmuz 1756) vezirlik-
le Maraş Valisi, 1171’de (1757/ 58) 
cerde başbuğluğuyla Trablus-
şam ve 1172’de  (1758/ 59) Kon-
ya valisi oldu. Zilkade 1173’de 
(Haziran- Temmuz 1760) Daren-
de’de ikameti ferman buyruldu. 
1175’de (1761/62) Trabzon vali-
si ve 1176’da (1762/63) ilaveten 
Aydın valisi olup emirle orada 
muhassıl Yılanlızade’yi ceza-
landırdı. 1177’de (1763/64) Di-
yarbakır valisi ve 1180’de (1766) 
Serasker sıfatıyla Erzurum valisi 
oldu. Şaban 1180’de (Ocak 1767) 
vefat ett i. 

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
İstanbul 1996, s.96.

AYSEL ERDOĞAN

ABDURRAHMAN
PAŞA (SARI) 
(d. ? - ö. 1752)

Maraş Beylerbeyi

Valilik, mutasarrıfl ık ve 
beylerbeylik yapmış devlet 
adamıdır. Siyavuşpaşazade ai-
lesine mensup olması muhte-
mel olan Abdurrahman Paşa, 
Kara Mehmed Paşa’nın oğlu 
olan Mustafa Paşa’nın kethüda-
sı ve kapıcıbaşıdır. Sonrasında 
Maraş’a vali olarak atandı. Ma-
raş’ta görev yaptığı sırada Ma-
raş ve çevresinde asayişi bozan 
Celali eşkıyalarına büyük darbe 
indirdi. Maraş valiliği görevin-
den sonra, 1746’da (1158) Bur-
samuhafızlığı, 1746’da (1159) 
Şehrizor muhafızlığı, 1748’de 
(1161) İçel (Mersin), 1749’da 
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(1162) Adana valiliği görevle-
rinde bulundu. 1751 yılında 
(1164) Kars’amutasarrıf olarak 
atandı, 1165’te (1752) Halep-
beylerbeyi oldu ve 26 Ağustos 
1752’de görevi başında, Ha-
lep’te (1165) vefat etti. Abdur-
rahman Paşa’nın vefatından 
sonra Hacı Ahmet Paşa Halep 
valisi oldu. Abdurrahman Paşa 
dürüst, dirayetli ve tedbirli bir 
idareciydi. 

KAYNAKÇA: 
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 1, 
İstanbul 1996 s.263.
Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı 
Tarihi, 4 (2), Ankara 2011 s.423.

HADİ AVA

ABDURREZZAK BEY
(d.? - ö.1522)

Dulkadirli Beyi

Dulkadirli sultanı Alaüd-
devle’nin kardeşidir. Şubat 
1489’da Memlûkler tarafından 
Hama Garnizon Komutanlı-
ğı’na atandı. 1504 (h.910) yılında 
Akkoyunlu hükümdarı Mirza 
Elvend Han vefat edince Alaüd-
devle Güneydoğu Anadolu’daki 
Akkoyun topraklarını kendi is-
teği doğrultusunda düzenlemek 
için kardeşi Abdurrezzak Bey’i 
ve oğlu Ahmet Bey’i, Göde Ah-
med oğlu Zeynel Bey ile birlikte 
Diyarbakır’a gönderdi. Abdur-
rezzak Bey ve Ahmet Bey Di-
yarbakır, Mardin ve Hasankeyf 
kalelerini ele geçirdi.  Silvan, Sa-
vur, Egil, Selim kalesi, Sincar ve 
Cezire-i Mevsil’e kadar ilerleyen 
Abdürrezzak idaresindeki Dul-
kadirliler, bölgede fetih hareket-

lerinde bulundu ve daha sonra 
Abdürrezzak Bey geri döndü. 

Dulkadirliler ile Osmanlılar 
arasında meydana gelen 1515 
Turnadağ savaşı neticesinde 
Osmanlılar Dulkadirlileri ağır 
bir mağlubiyete uğrattı. Alaüd-
devle Bey hayatını kaybederken 
Abdurrezzak Bey, Osmanlılar 
tarafından esir edildi. Bu sava-
şın ardından Osmanlılar Dul-
kadir Beyliği’nin başına Şehsu-
varoğlu Ali Bey’i getirdi. Daha 
sonra Şehsuvaroğlu Ali Bey’in 
oğullarından biri ile kardeşi Ab-
durrezzak Bey Osmanlılardan 
kaçarak Memlûklere sığındı. 
Bu sırada Şehsuvaroğlu Ali Bey, 
Memlûklerle arasını düzeltmek 
istedi; ancak Kansu Gavri, Şeh-
suvaroğlu Ali Bey ile anlaşmak 
bir yana ona karşı Abdurrez-
zak Bey’i kışkırtarak Türkmen-
lerin desteğini almaya çalıştı. 
Kansu Gavri, Abdurrezzak 
Bey’e sekiz bin dinar vererek 
onu güçlendirdi. Abdurrezzak 
Bey ve yeğenleri, Şehsuvaroğlu 
Ali Bey’i Dulkadirli tahtından 
uzaklaştırmak için gerekli kuv-
veti toplamak amacıyla 18 Mart 
1516 günü Kahire’den ayrıldı. 
Abdurrezzak Bey, Şehsuvaroğ-
lu Ali Bey üzerine hareket et-
mek için Yavuz’un İran seferine 
çıkmasını bekliyordu. Ancak 
Yavuz’un amacı İran üzerine 
değil, Memlûk Devleti üzerine 
yürümekti. Nitekim Yavuz Su-
riye’ye doğru hareket etti. Bu 
haber üzerine Kansu Gavri der-
hal Abdurrezzak Bey’i beş bin 
kişilik bir kuvvetle Suriye’ye 
gönderdi. Arkasından kendisi 
de ordusunu toparlayarak yola 
koyuldu. 24 Ağustos 1516 günü 

meydana gelen Mercidabık sa-
vaşında Abdurrezzak Bey, ordu 
düzeni içinde Şehsuvaroğlu Ali 
Bey’in tam karşısında yer aldı. 
Neticede Osmanlılar, Memlûk-
leri mağlubiyete uğrattı. Kansu 
Gavri öldürüldü, Abdurrezzak 
Bey kaçarken Yusuf Paşa tara-
fından esir edildi. Osmanlılar 
onu affederek Köstendil Sancak-
beyliği’ne getirdi. Bazı kaynak-
lar Abdurrezzak Bey’in Kösten-
dil görevinde iken 1516 yılında 
vefat ettiğini belirtse de sonraki 
gelişmelerden bu bilginin yanlış 
olduğu anlaşılmaktadır. Nite-
kim Mart/Nisan 1520’de Ab-
durrezzak Bey’in Şehsuvaroğlu 
Ali Bey ile sekiz gün boyunca 
savaştığı ve Elbistan, Maraş ve 
bazı bölgelerin Abdurrezzak 
Bey tarafından alınarak, Şehsu-
varoğlu Ali Bey’in öldürüldü-
ğü haberleri yayılmaya başladı. 
Ancak daha sonra bu haberin 
doğru olmadığı anlaşıldı. Meh-
med Süreyya’nın verdiği bilgiye 
göre Şehsuvaroğlu Ali Bey’in 
vefatı sıralarında (1522) Abdur-
rezzak Bey de vefat etmiştir.  

KAYNAKÇA:
Ali SESLİKAYA, Yavuz Sultan Se-
lim’in Sefer Menzilnâmeleri (Çaldı-
ran, Kemah, Dulkadiroğlu ve Mısır 
Seferi Menzilnâmeleri) ve Haydar 
Çelebi Ruznâmesi: Transkripsiyon 
ve Değerlendirme, Gazi Osman Paşa 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Tokat 2014.
Feridun EMECEN, “Mercidâbık Mu-
harebesi”, DİA, C. 29, Ankara 2004.
İbn İyas, Yavuz’un Mısır’ı Fethi ve 
Mısır’da Osmanlı İdaresi, Ter. Ra-
mazan Şeşen, Yeditepe Yay. İstanbul 
2006.
İlyas GÖKHAN, “Dulkadir Türk-

ABDURREZZAK BEY
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menlerinin Diyarbakır ve Yöresin-
deki Faaliyetleri”, Dulkadir Beyliği 
Araştırmaları, Kahramanmaraş 2015.
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Os-
manlı Tarihi, C.2, Ankara 2011.
İsmail Hami DANİŞMED, İzahlı Os-
manlı Tarihi Kronolojisi, C.2, İstan-
bul 1971.
MEHMED SÜREYYA, Sicill-i Os-
manî, (Haz. Nuri Akbayar), İstanbul 
1996.
Namıq MUSALI, “Anonim Bir Safevî 
Müellifi nin Gözüyle Dulkadir Beyli-
ğinin Son 20 Yıllık Tarihine Bakış”, 
Uluslararası Dulkadir Beyliği Sem-
pozyumu, C.1, Ed. Cevdet Kabakçı, 
Serdar Yakar, İstanbul 2012.
Qiyas ŞÜKÜROV, “Şah İsmail ve 
Dulkadiroğulları”, Uluslararası Dul-
kadir Beyliği Sempozyumu, C.1, Ed. 
Cevdet Kabakçı, Serdar Yakar, İstan-
bul 2012.
Refet YİNANÇ, Dulkadir Beyliği, 
Ankara 1989.

SAMET ALIÇ

ABDÜLAZİZ B.
MUHAMMED

(d. ? - ö. ?)
Âlim, Müfessir

El-Mar’aşî nisbesiyle tanı-
nan Abdülaziz Efendi, Maraş-
lıdır. Babası Muhammed Efen-
di’dir. Tefsir ilminde derin bilgi 
sâhibi olan bu âlim hakkında 
kaynaklarda bilgi mevcut değil-
dir. Ancak Süleymaniye Kütüp-
hanesi’nde bulunan yazma ese-
ri, onun hakkında çok kısa bilgi 
sahibi olmayı sağlamaktadır.

Abdülaziz Efendi’nin, “Tef-
sîru’l-Âyeti’l-Kursî” adlı yazma 
eseri, Süleymâniye Kütüphanesi, 
Halet Efendi Bölümü, 40/9’da ka-
yıtlıdır. Bu nüshanın yazısı nesih 

olup, yazma mecmuanın 45b-56a 
varakları arasında yer almakta-
dır. Her sayfası 19 satırdan olu-
şan bu nüshanın hangi tarihte 
kaleme alındığı malum değildir. 

Bu eserde yer alan risalele-
rin üçü 958/1551, biri “995/1586-
1587”, diğeri “1042/1632” yılında 
istinsah edilmiştir. Bu risalelerin 
istinsah tarihleri nazarı itibara 
alındığında, Abdülaziz Efen-
di’nin XVI. yüzyılda yaşadığı 
söylenebilir.

KAYNAKÇA:
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, İstanbul 2000, s,11.

RECEP DİKİCİ

ABDÜLAZİZ
MEHMED EFENDİ

(d. ? - ö. ?)
Maraş Kadısı

Bursa doğumlu olan Ab-
dülaziz Mehmed Efendi mü-
derristir. Şevval 1282 senesinde 
(Şubat-Mart) Maraş kadısı ola-
rak tayin edildi. Maraş kadısı 
iken vefat ett i.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I, İstanbul 1996.

YAYIN KURULU

ABDÜLBÂKİ EFENDİ
(d. ? - ö. 1812 - 13)

Şair, Yazar

Abdülbâkî Efendi Sünbül-
zâde Vehbî’nin büyük kardeşi 
Fâzıl Mehmed Emin Efendi’nin 
oğludur. Tarihi bilinmemekle 

birlikte Maraş’ta doğmuş ol-
ması muhtemeldir. Ailesi aslen 
Maraşlı olup İstanbul’a göç et-
miştir. Aile adıyla Sünbülzâde 
Abdülbâki Efendi olarak tanın-
mıştır. Babası Mehmed Emin 
Efendi Şeyhülislâm Pîrîzâde 
Osman Molla’ya mektupçuluk 
yapmıştır. Abdülbâkî Efen-
di medrese tahsilinden sonra 
bir müddet Torunzâde Emin 
Efendi’nin kethüdalığında bu-
lunmuştur. Bu görevinin ar-
dından kadılık mesleğini icra 
etmiş müteakiben kendisine 
hâcegânlık rütbesi verilerek H 
1212/M 1807’de Âmedî Oda-
sı’na memur atanmıştır. H 
1223/M 1808’de tezkire-i sânî 
görevi ile Rumeli’ye memur ol-
muştur. Memuriyetle Belgrad’a 
giderken H 1227/M 1812’de 
Şumnu’da vebadan vefat et-
miştir.  Vefatına şu mısra ile 
tarih düşülmüştür: “Şumnu’da 
Bâkî Efendi oldu tâundan 
şehîd” (H 1227/M 1812), me-
zarı Şumnu’dadır. Şiirlerinde 
Bâkî mahlasını kullanan şai-
rin kaynaklarda şiir ve inşada 
kudretli olduğu ifade edilmek-
tedir. Buna rağmen Abdülbâkî 
Efendi’ye ait herhangi bir eser 
henüz tespit edilememiştir. Şu 
tarih mısraı; “Muhammed Be-
gefendi şıkk-ı evvel oldı devlet-
de” (H 1196/M 1781-82), Abdül-
bâkî Efendi’ye aitt ir.

KAYNAKÇA:
Lütfi  ALICI, vd., Türk Edebiyatında 
Maraşlılar Kahramanmaraş 2009, s.
Besim ATALAY,  Maraş Tarihi ve 
Coğrafyası(hzl.: İlyas Gökhan Meh-
met Karataş), Kahramanmaraş 2008, 
s.183/144.
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 



25

Âlimler İstanbul 2000, s.273.
Ömer ÇİFÇİ, Fatîn DavudHâtimetü’l- 
Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi), ekitap.kultur-
turizm.gov.tr (29.01.2016), s.64.
M. Nuri ÇINARCI, Şeyhülislam Ârif 
Hikmet Beyin Tezkiretü’ş-Şu‘arâsı ve 
Transkripsiyonlu Metni Gaziantep 
2007, s.31-32.
Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr, İstan-
bul 1271, s.21-22.
Halûk İPEKTEN vd.,Tezkirelere Göre 
Dîvân Edebiyatı İsimler SözlüğüAnka-
ra1988,s.8,67.
Beyhan KESİK, BâkîSünbülzâ-
de Abdülbâki Efendihttp://www.
turkedebiyatiisimlersozlugu.com. 
(02.02.2016).
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 
1 1977  303.
Rıza OĞRAŞ, Esad Mehmed Efendi ve 
Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin-
Burdur 2001, s.59. ekitap.kulturtu-
rizm.gov.tr.(29.01.2016), s.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedi-
si; “Bâkî (Sünbülzâde),” C.1, İstan-
bul1977.
Üzgör Tahir, “Bâkî” Türk Dünyası 
Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat-
çıları Ansiklopedisi, C.2, Ankara 2002, 
s.158.

LÜTFİ ALICI

ABDÜLCELİLZÂDE
AHMED PAŞA
(d. ? - ö. 1924)
Devlet Adamı

Abdülcelilzâde Ahmed Pa-
şa valilik görevinde bulunmuş-
tur. Musul’da oturmakta iken 
1225/1810 yılında vali bulunan 
Ahmed Paşa vefat edince Ab-
dülcelilzâde Ahmed Paşa vezir 
rütbesiyle Musul valisi odu. 
1233/1818 yılında Davud Pa-
şa’nın isteği üzerine azledilerek 
vezirliği kaldırıldı ve Halep’e 
gönderildi. Ancak Halep’e git-

mek yerine Bağdat’a giderek 
hasmına sığındı ve orada otur-
du. Çok geçmeden kendisine 
vezirliği ve görevi geri verildi. 
Cemâziyelevvel (Ocak-Şubat) 
1238/1823’te Rakka ve Recep’te 
(Mart-Nisan) Rakka’ya ilave-
ten Maraş valisi oldu. Maraş 
yönetimi hususunda iç karışık-
lıkların olduğu bir dönemde 
Maraş’ta görevlendirildi. Asa-
yişi sağlamak için Kalender Pa-
şa’nın damadı müftü Ataullah 
Efendi ile aynı isimli Maraş Na-
kibi Ataullah Efendi’yi Kasım 
1823’te Kayseri’ye sürgün etti. 
18 Şubat 1924 yılında vefat etti.

KAYNAKÇA:
Ahmet CİHAN, Cumhuriyet Dönemi-
ne Girerken Maraş’ta Yerleşme Ve Eği-
tim Sorunları, I. Kahramanmaraş Sem-
pozyumu, C.2,  Kahramanmaraş 2004,  
s. 957-971- s.958.
İlyas GÖKHAN, Başlangıçtan Kurtu-
luş Harbine Kadar Maraş Tarihi, Kah-
ramanmaraş 2011;
İlyas GÖKHAN - E. Kasım BAL, Os-
manlı Dönemi Maraş’ın İdari Tarihinde 
Dulkadirli ve Bayezidli İdareciler, Kita-
bevi, İstanbul 2013.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
c.1,  Haz. Nuri AKBAYAR, Çev. Seyit 
Ali Kahraman, İstanbul 1996.

SAMET ALIÇ

ABDÜLFETTÂH
B. YÛSUF 

(d. ? - ö. 1525)
Âlim

El-Mar’aşî diye tanınan 
Abdülfettâh Efendi’nin hayatı 
hakkında kaynaklarda malu-
mat yoktur. Babası, Yûsuf Efen-
di’dir. Maraşlı olan bu âlim, 

“932/1525” yılında vefat etmiş-
tir. 

Abdülfettâh Efendi’nin, 
“Hâşiye alâ Cinzi” adlı yazma 
eserinin bir nüshası, mecmua-
nın 1b-87a varakları arasında 
yer almaktadır. Nüsha, nesih 
hatlıdır. Bu eser, 06 Millî Kü-
tüphâne, Samsun kolleksionu 
Yz. 503’de kayıtlıdır.

RECEP DİKİCİ

ABDÜLHALİM EFENDİ
(d. ? - ö. 1601)

Âlim, Müderris, Devlet 
Adamı

Abdülhalim Efendi, Ma-
raş’ta doğdu. Eğitimini tamam-
ladıktan sonra II. Selim’in hoca-
sı Atâullah Efendi’ye mülazım 
oldu ve müderrislik hayatına 
başladı. Kırk akçe Medreseden 
ayrıldıktan sonra, “990/1582”se-
nesinde Hariç mertebesiyle Be-
şiktaş’ta Sinan Paşa Medresesi 
müderrisliğine atandı. “994 
/1586” senesinde Edirne Üç şe-
refeli Medresesi müderrisliğine 
getirildi. “999/1591” yılında Zal 
Paşa Sultanî Medresesi müder-
risi Kara Abdurrahman Efendi 
ile görev yerleri değiştirildi. 
“1000/1591-92” tarihinde Bıyık-
lı Süleyman Efendi’nin yerine 
Sahn-ı Seman’a atandı. 

Abdülhalim Efendi, bu 
tarihten itibaren müderrislik 
görevinden kadılık görevine 
geçti. Nitekim bu zat, Temmuz 
1592’de Manisa kadısı oldu. 
“1004/1596” yılında Medine 
kadılığına atanan Abdülhalim 
Efendi, kısa bir müddet sonra 
bu görevden ayrıldı. Bir yıl son-

ABDÜLHALİM EFENDİ
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ra Kudüs kadılığına getirildi ise 
de, bir süre sonra bu görevden 
ayrıldı. “1008/1600” de tekrar 
Medine kadılığı görevinde bu-
lundu ve “1009/1600-1601” se-
nesinde vefat ett i.

Abdülhalim Efendi, fazilet 
sahibi, yumuşak huylu, cömert 
ve salih bir kişi idi.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR,  
Maraş Meşhurları, Ankara 2009 s.21
Cahid BALTACI,  XV.-XV1. Asırlarda 
Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1976, 
s.400.
Cemil ÇİFTCİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, İstanbul 2000, s.7.
Nevîzâde, Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fî 
Tekmileti’ş-Şekâik (nşr. Abdülkadir 
Özcan), İstanbul 1989.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.III, İstanbul 1308, s.301.

RECEP DİKİCİ

ABDÜLHAMİT HAN
CAMİİ

Mimarî Yapı

Yapı, Onikişubat ilçesi, Ab-
dülhamit Han Mahallesi, Mer-
cimek Tepe Caddesi’nde yer 
alır. Cumhuriyet dönemi eseri 
olan cami, hayırsever insan-
lar tarafından 1993-2010 yılları 
arasında inşâ ett irilerek ibadete 
açılmıştır. 

Yapının mimarî projesini 
H. Mehmet Güneri, statik pro-
jelerini ise Aslan Genç yapmış-
tır. Caminin; mihrap, minber, 
müezzin mahfi li gibi mermer 
işlerini Nihat Kartal, vitray işle-
rini Abdulkadir Aydın, hüsn-ü 
hat yazılarını Arif Yücel, kalem 
işi süslemelerini Erkan, Emre 

ve Emin Büyükçapar kardeşler 
ve ahşap oyma işlerini ise Ali 
Gülaçtı isimli sanatkârlar ger-
çekleştirmiştir.

Abdülhamit Han Camii, 

Kahramanmaraş’ın merkezin-
de şehre hâkim olan Merci-
mektepe üzerinde 20.000 m². 
arsa üzerinde yükselmekte 
olup şehrin en büyük mabe-

Abdülhamit Han Camii, kuzey cephe (H. Mehmet GÜNERİ)

Abdülhamit Han Camii (Fotoğraf: Mehmet KIRMIZIKAYA)
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didir. Abdülhamit Han Camii 
aynı zamanda, Cumhuriyet 
döneminde inşâ edilen Ankara 
Kocatepe Camii ve Adana Sa-
bancı Merkez Camii’nden son-
ra Türkiye’nin üçüncü büyük 
camisi olma özelliğine de sahip 
olup, 20.000 kişilik kapasiteye 
sahiptir. Camiye Osmanlı Dev-
leti’nin 34. Padişahı Sultan II. 
Abdülhamit Han’ın ismi veril-
miştir. 

Cami ile beraber Kur’an 
kursu, kütüphane, internet sa-
lonu, taziye evi, morg, gasilhâ-
ne, helâ, şadırvan, abdest mus-
lukları, kapalı otopark, sergi 
salonu, sağlık ocağı, farklı bo-
yutlarda mağaza ve dükkânlar, 
botanik bahçesi ve seyir terası 
da yapılarak bir külliye şeklin-
de tasarlanmıştır. Yapı toplu-
luğunun merkezini cami oluş-
turmaktadır. Caminin bir de 
bodrum katı bulunmaktadır.

Yapı, merkezi plânlı cami-
ler grubuna girer. Kare planlı 
olan yapı, dıştan 57.50 x 57.50 
m. ölçülerinde olup, harim, 
avlu ve son cemaat yeri ile ha-
rimin köşelerine yerleştirilen 
üçer şerefeli dört minareden 
oluşur. Abdülhamit Han Ca-
mii, klâsik dönem Osmanlı 
mimari özellikleri taşıyan “Se-
latin Camiler” formunda inşâ 
edilmeye çalışılmıştır. Fakat 
klâsik dönem Osmanlı camile-
rinde gördüğümüz revaklı avlu 
şemasına, Abdülhamit Han Ca-
mii’nde yer verilmemiştir; bu 
durum yapının mimari bütün-
lüğünü zayıflatmaktadır. 

Betonarme olarak yapılan 
caminin cephe duvarları kesme 
taş,  iç duvarları ise traverten 

mermerle kaplanmıştır. Cami-
nin yapımında oldukça temiz 
ve itinalı bir işçilik görülür.

Harimin kuzeyine yerleş-
tirilen son cemaat yeri on kub-
beyle kapatılmış olup, örtü sis-
temi sivri kemerler yardımıyla 
güneyde duvara, kuzeyde on-
bir sütun üzerine istinat ettiril-
miştir.  

Harim kısmına, kuzey cep-
he duvarının ortasından iki, 

doğu ve batı cephe duvarları-
nın ortasından birer adet olmak 
üzere toplam dört adet cümle 
kapısından girilir. Kare plâna 
sahip olan harim kısmı, 46.00 x 
46.00 m. ölçülerinde olup dört 
yarım kubbeli merkezî plân 
şemasına sahiptir. İç mekân, 
ortada sivri kemerler yardı-
mı ile dört fil ayağının üzerine 
oturan ve köşelerden pandan-
tiflerle geçilen 22.00 m. çapın-

Abdülhamit Han Camii

Abdülhamit Han Camii

ABDÜLHAMİT HAN CAMİİ
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da ve 46.00 m. yüksekliğinde 
merkezî kubbeyle kapatılmış-
tır. Merkezî kubbe dört yarım 
kubbeyle desteklenerek harim 
kısmı genişletilmiştir. Çapraz 
eksenlerdeki köşeler ise,  yine 
pandantifl erle geçilen birer 
küçük kubbeyle örtülmüştür. 
Merkezî kubbe sekizgen kas-
nak üzerinde yükselmektedir. 
Örtü sisteminde, Klâsik Os-
manlı cami mimarisinin özel-
liklerinden olan pramidalleşme 
görülür. Harimin doğu, batı ve 
kuzey tarafına çift katlı mahfi l 
yerleştirilmiştir. Harim kısmı, 
duvarlarda ve kubbe kasnağın-
da açılan toplam 185 adet pen-
cereyle aydınlatılmıştır. Kıble 
duvarının ortasında mukarnas 
kavsaralı mermer mihrap ile 
mihrabın batı tarafında mermer 
minber yer alır. Yine mermer 
müezzin mahfi li ise harimin 
kuzey tarafına yerleştirilmiştir. 
Harimin köşelerinde bulunan 
dört minare, üçer şerefeli olup 
88.33 m. yüksekliğe sahiptir; 
kuzeydoğu köşedeki minare 
asansörlü yapılmıştır.

Camide oldukça zengin ka-
lem işi, taş, mermer, çini, vitray 
ve ahşap bezemeye yer verilmiş 
olup, klâsik dönem Osmanlı 
süsleme özelliklerini yansıt-
maktadır. Ayrıca yapıda ağır-
lıklı olarak Kur’ân-ı Kerîm’den 
alınmış âyet kitabeleri ile Keli-
me-i Tevhid  ve Esma’ül Hüs-
nâ’ya da yer verilmiştir.

Abdülhamit Han Camii’n 
plân şemasında, Mimar Si-
nan’ın “Çıraklık” eseri olan 
İstanbul Şehzade Camii’nin 
(1544-1548) yansımaları gö-
rülmekle beraber,  bu yapıda 

yarım kubbeleri destekleyen 
eksedralara yer verilmemiş-
tir. Abdülhamit Han Camii’n-
de, daha çok Dulkadir Beyli-
ği dönemine ait Elbistan Ulu 
Camii’nin (1515-1522) plân 
şemasının etkileri ile karşılaş-
maktayız. Ayrıca Abdülhamit 
Han Camii’nde harimin köşe-
lerine yerleştirilen üçer şerefe-
li dört minaresiyle de Mimar 
Sinan’ın “Ustalık” eseri olan 
Edirne Selimiye Camii’nden 
(1569-1575) etkilendiği anla-
şılmaktadır. Diğer taraftan ha-
rimin ölçülerinde ve merkezî 
kubbe yüksekliğinde 46.00 m. 
ye yer verilmesi, Kahramanma-
raş’ın trafi k kodu (46) olup şeh-
ri simgelemektedir.

MEHMET ÖZKARCI

ABDÜLKADİR BEY   
(EMİRMAHMUDOĞLU)

(d. 1878 - ö. 1966)
Milletvekili

Abdülkadir Bey, 1878 
(1294/1295)’te Maraş’ın Ek-
mekçi Mahallesinde doğdu. 
Babası İsmail Bey, annesi Nev-
ruz Hanımdır. 1898’de Leyla 
Hanımla evlendi. Bu evlilikten 
İsmail Besim, Mehmet Sait ve 
Mehmet adında üç erkek ço-
cuk sahibi olmuştur. Aile ismi 

Emirmahmudoğlu’dur. Rüştiye 
öğrenimi gördü, tarım (ziraat) 
ve ticaretle uğraştı. Abdülka-
dir Bey, III. Dönemde Mecli-
si Mebusana Maraş’tan üye 
seçildi. Maraş Genel Meclis 
Üyeliği yaptı. Osmanlı Meclisi 
Mebusanı’nın III. Döneminde 
seçilmiş mebusların sayısı üze-
rine farklı değerlendirmeler 
yapılmıştır. İhsan Ezherli’nin 
1992’de yayınlanan Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi (1920-1992) 
ve Osmanlı Meclisi Mebusan’ı 
(1877-1920) başlıklı inceleme-
sinde 1908’den itibaren seçilen 
mebusların 160’ının yanında 
son Meclis-i Mebusan’a seçil-
miş oldukları ifade edilmiştir. 
İhsan Güneş’in 1998’de yayım-
lanan Türk Parlamento Tarihi, I 
ve II. Meşrutiyet adlı kitabında 
da 1908 sonrasında toplanan 
dört Meclis-i Mebusan’da gö-
rev alanların tümü listelenmiş, 
bunların 166’sı 1920’de topla-
nan son Meclis-i Mebusan’ın 
üyesi olarak gösterilmiştir. 
Fevzi Demir’in 2007’de yayım-
lanan Osmanlı Devleti’nde II. 
Meşrutiyet Dönemi Meclis-i 
Mebusan Seçimleri başlıklı in-
celemesinde verilen toplu lis-
tede 160 mebusun yanında son 
dönemde mebus olduklarına 
dair not bulunmaktadır. Gö-
rüldüğü üzere şimdiye kadar 
yayımlanmış olan çalışmalarda 
en küçüğü 160, en büyüğü 172 
isimden oluşan beş ayrı liste 
bulunuyor. Birçok isim bu lis-
telerin hepsinde yer almaktadır 
ama yine de her bir listede irili 
ufaklı bazı sorunların olduğu-
nu da belirtmek gerekir. Nite-
kim Ahmet Demirel’in 169 ki-

Abdülkadir Bey
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şilik listesinde yer alıp ta İhsan 
Ezherli’nin listesinde olmayan 
dokuz mebustan biri de Maraş 
Mebusu Abdulkadir Beydir. 
Maraş Mebusu Abdulkadir 
(Emirmahmutoğlu) Bey’in du-
rumu ile ilgili farklı görüşler or-
taya atılmaktadır; Meclis-i Me-
busan tutanaklarına bakılırsa 
Maraş’tan son Osmanlı Meclis-i 
Mebusan’a Abdulkadir Paşa 
adlı bir şahış seçilmiştir. Bu 
kişinin Maraş’tan III. Meclis-i 
Mebusan’a da seçilmiş olan Ab-
dulkadir (Emirmahmutoğlu) 
Bey olma ihtimali oldukça güç-
lüdür. Ama Ezherli’nin listesin-
de Maraş mebusları arasında 
ne Abdulkadir Paşa’nın adı ne 
de Abdulkadir (Emirmahmu-
toğlu) Bey’in adı vardır. Kanun 
gereği bu livadan iki kişi seçil-
miş olması gerekirken Ezherli, 
Maraş’tan sadece bir kişinin 
adını vermektedir. 1908’den iti-
baren Meclis-i Mebusan’a seçil-
miş olup kendilerine birer sicil 
numarası verilmiş olan 757 kişi 
arasında Abdulkadir Paşa adlı 
bir mebus yer almamaktadır. 
Ayrıca Güneş ve Demir de Ab-
dulkadir (Emirmahmutoğlu) 
Bey’in Maraş mebusları arasın-
da yer aldığını belirtmişlerdir.

Abdulkadir Bey, TBMM’nin 
II. Dönem seçimlerine katılmış-
tır. Kazalardan aldığı oy mik-
tarı; Merkez kazası Maraş 115, 
Elbistan kazası 103, Pazarcık 
kazası 24, Süleymanlı kazası 46, 
Göksün kazası 53 olmak üzere 
toplam 341’dır. Abdulkadir Bey 
üç yüz kırk bir oy ile Maraş me-
busluğuna seçilerek mazbatası 
22 Temmuz 1339/1923 tarihin-

de verilmiştir. Maraş Mebuslu-
ğuna seçilen Abdulkadir Beyin 
mazbatası encümen tarafından 
tetkik edilerek beşinci şube 
başkanlığına 8 Ağustos 1339’da 
sunulmuştur. Beşinci Şube Re-
isi (Sinop mebusu) tarafından 
yapılan inceleme sonucunda 
encümenin değerlendirmesi 
uygun görülmüş ve mazbatası 
kabul ve tasdik edilerek seçilen 
vekile verilmesine 11 Ağustos 
1339/1923’te karar verilmiştir. 
Mazbatası 12 Ağustos 1923’te 
onaylandı. Bu dönem Meclis 
çalışmalarında yer alan Abdul-
kadir Bey, Nizamname-i Dahilî, 
İktisat, Ziraat ve Lâyiha Komis-
yonlarında çalıştı ve iki konuda 
önerge verdi.

Abdülkadir Emirmahmu-
toğlu III. Dönem seçimlerine de 
katıldı. Bu seçimlere 377 Mün-
tehib-i Saniden (ikinci seçmen) 
346’sı seçimlere iştirak etmiştir. 
Abdülkadir Bey’in bu seçimler-
de kazalardan aldığı oy miktarı 
şöyledir: Maraş Merkez kazası 
120 Elbistan kazası 125 Pazar-
cık kazası 40 Göksün kazası 
41 Andırın kazası 20 oy olmak 
üzere toplam 346 oy almıştır. 
Böylelikle yapılan seçimlerde 
Abdülkadir Bey müttefikan 346 
oyla Maraş’tan milletvekili se-
çildi.

Abdülkadir Bey’in Maraş 
vilayeti namına mebus seçildiği 
ve bu seçimlerin bütün sefahat 
ve sürecinin kanun hükümle-
rine ve usulüne tamamıyla uy-
gun olarak cereyan ettiği ifade 
edilmek suretiyle milletvekili 
mazbatası düzenlenmiş ve 2 
Eylül 1927’de teslim edilmiştir. 

1 Kasım 1927’de Meclise katıldı. 
2 Kasım’da mazbatası onaylan-
dı. Divanı Muhasebat (Sayış-
tay) Komisyonunda çalıştı.

Abdülkadir Emirmahmu-
doğlu Dördüncü dönem se-
çimlerine katıldı. Bu seçimlere 
406 Müntehib-i Saniden 349’ı 
seçimlere iştirak etmiştir. Ab-
dülkadir Bey’in bu seçimlerde 
kazalardan aldığı oy miktarı 
şöyledir: Maraş Merkez kazası 
125 Elbistan kazası 114 Pazarcık 
kazası 44 Göksün kazası 45 An-
dırın kazası 21 oy olmak üzere 
toplam 349 oy almıştır. Böyle-
likle yapılan seçimlerde Abdül-
kadir Bey müttefikan 349 oyla 
Maraş’tan milletvekili seçildi.

Abdulkadir Bey mebus in-
tihab eylediklerini ve bu inti-
habın bütün sefahat ve derecatı 
kanun ahkâmına ve usulüne ta-
mamıyla mutabık olarak cere-
yan ettiğini mübeyyin mazbata 
tanzim edildi. 4 Mayıs 1931’de 
Meclise katılmış, II. toplantı 
yılından itibaren dönem sonu-
na kadar Sayıştay ve Dilekçe 
Komisyonlarında çalışmıştır. 
Abdülkadir Bey’in Maraş vila-
yeti namına mebus seçildiği ve 
bu seçimlerin bütün sürecinin 
kanun hükümlerine ve usu-
lüne tamamıyla uygun olarak 
gerçekleştiği ifade edilmek su-
retiyle milletvekili mazbatası 
24.4.1931 tarihinde düzenlen-
miştir. Aynı tarihte Maraş va-
lisi, Defterdar ve Mektupçu, 
Maarif Müdürü, Baş Mühendis, 
Sıhhıye Müdürünün yer aldığı 
Heyet-i teftişiye tarafından tas-
dik olunmuştur. Abdulkadir 
Bey 5.10.1966’da vefat etmiştir. 

ABDÜLKADİR BEY (EMİRMAHMUDOĞLU)
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Maraş Şeyhadil Mezarlığına 
defnedilmiştir. 
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ERHAN ALPASLAN

ABDÜLKADİR EFENDİ 
(d. ? - ö. 1621)
Maraş Kadısı

Müderris olan Abdülkadir 
Efendi Gelibolu, Maraş ve Anka-
ra kadılıkları görevlerinde bulun-
muştur. 1030 (1621) yılında vefat 

etmiştir. Abdülkadir Efendi din-
dar ve kadirşinas bir şahsiyett i.
KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I, İstanbul 1996.

HADİ AVA

ABDÜLKADİR EFENDİ
(d. ? - ö. 1690)
Maraş Kadısı

Babası Anadolulu Ham-
za’dır. Müderris Abdülkadir 
Efendi Maraş kadılığı görevini 
yürütmüştür. Şubat 1690 sene-
sinde vefat etmiştir.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I, İstanbul 1996.

YAYIN KURULU

ABDÜLMUTTALİB
EFENDİ (VECDİ)

(d. ? - ö. 1901)
Şair

Maraş’ta doğmuş olan Ab-
dülmutt alib Efendi Maraş’ın 
yetiştirdiği önemli şairlerden-
dir.  Şiirlerinde Vecdi mahlasını 
kullanır. Eserlerindeki ögeler-
den, divan şiiri kaleme alma ça-
balarından ve tasavvufi  eğilim-
lerinden medrese eğitimi aldığı 
anlaşılmaktadır.Genelde divan 
tarzında şiirler yazan şair hece 
vezninide etkin biçimde kul-
landı. Şiirlerinde kalıp, imge 
ve kelimeler dikkate alındığın-
da Yunus Emre ve Erzurumlu 
Emrah’ı örnek aldığı görülür. 
Yaşamı hakkında pek bilgi ol-
mayan Abdülmutt alib Efendi 

çileli bir hayat sürdükten sonra 
1901 yılında vefat eder.
KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009, s.21.

ÖMÜR YANAR

ABDÜLVEHHAB PAŞA
(d. ? - ö. ?)

Mutasarrıf, Devlet Adamı

Abdülvehhab Paşa’nın 
doğum ve ölüm tarihi belli 
değildir. Mutasarrıfl ık göre-
vinde bulunan Abdülvehhab 
Paşa hakkında fazla malumat 
yoktur. Abdülvehhab Paşa’nın 
Babıâli’ye çektiği 2 Kasım 1895 
tarihli telgraftan ve 11 Şubat 
1896 tarihinde Ermenilerin du-
rumlarını Babıâli’ye bildirme-
sinden, bu tarihlerde kendisi-
nin Maraş’ta mutasarrıf olduğu 
anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA:
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Turkish Studies International Peri-
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Volume 3/2 Spring2008.

SAMET ALIÇ

ABDÜRRAHİM EFENDİ
(d. ? - ö. ?)

Âlim, Müderris

Müderris Abdürrahim Efen-
di’nin doğum tarihi kaynaklar-
da kaydedilmemiştir.   Maraşlı 
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olan bu zat, ilim tahsilini mü-
kemmel bir şekilde tamamla-
dıktan sonra, âlimlerden birine 
mülazım oldu. Abdürrahim 
Efendi, ilk kez kırk akçe ile bir 
göreve başladı. Bir müddet son-
ra bu görevinden azledildi ve 
“1032/1622” yılının Mayıs ayın-
da Celeb Musa Efendi yerine 
Silivri’deki Pîrî Paşa Medrese-
si’ne atandı. Abdürrahim Efen-
di, “1039/1629” yılının Mart 
ayında Beşiktaş’taki Sinan paşa 
Medresesi’ne, “1040/1630” yılı-
nın Nisan ayında Pınarbaşızâ-
de Mustafa Efendi yerine Rum 
Mehmed Paşa Medresesi mü-
derrisliğine getirildi. Âlim ve 
salih bir zat olan Abdürrahim 
Efendi, “1049/1639” yılından 
sonra vefat etti.

KAYNAKÇA:
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, İstanbul 2000, s.8.

RECEP DİKİCİ

ABDÜRRAHİM EFENDİ
(d.? - ö.1152/1736)

Fakih, Kelamcı,
Matematikçi

Maraş eşrâfından Ebû Be-
kir Efendi’nin oğlu olan Abdür-
rahîm Efendi, Maraş’ta tahsilini 
yapmış ve matematik, fıkıh ve 
şiirde kendisini yetiştirmiştir. 
Tahsil hayatı hakkında bilgi 
yoktur. Muhtemelen ilk tahsi-
lini doğduğu yerde, fakih olan 
babası Ebu Bekr Efendi’den 
yaptı. Daha sonra bu bölgenin 
âlimlerinden okuyarak yetiş-
miştir. Bir müddet Maraş’ta 
müderrislik yapmış ve çok 

değerli eserler kaleme almış-
tır. Hanefî mezhebine mensup 
olan Abdürrahim Efendi XII/
XVII. asırda yetişen Osmanlı 
âlimlerinden olup, “1068/1658” 
yılında vefat etmiştir.

Diğer bir rivayete göre, 
Sarı Ahmed Efendizâde ve Ab-
dürrahim Paşa diye tanınan 
Abdürrahim Efendi, bir süre 
müderrislik yapmış ve daha 
sonraları muktedir bir kişi ol-
ması sebebiyle kendi isteğiyle 
Maraş valiliğine atanmıştır. 
Abdürrahim Efendi, bu görevi 
sürdürmekte iken, kendisini 
kıskanan bazı kimseler tara-
fından “1152/1736” senesinde 
öldürülmüştür. Kabri, Kahra-
manmaraş’ta Haznedarlı me-
zarlığındadır.

İsimleri aşağıda zikredilen 
üç eser, kaynaklarda ve kütüp-
hanelerdeki elyazması nüsha-
larda “1068/1658” yılında vefat 
ettiği belirtilen Abdurrahîm 
Efendi adına kayıtlıdır. Ancak 
Carl Brockelmann (Geschich-
te Der Arabischen Literatur II, 
643) ve İhsan Fazlıoğlu (Yaşam 
ve Yapıtlarıyla Osmanlılar An-
siklopedisi I, 73) ise, bu üç ese-
rin “1152/1736” tarihinde vefat 
eden Abdurrahîm Efendi’ye ait 
olduğunu kaydetmektedir. Bu 
arada Abdurrahim Efendi’nin 
“1105/1693” yılında “Şerh alâ 
Hulâsati’l-Hisâb” adlı eserini 
IV. Mehmed’e ithaf etmesi ve 
Muâdil fi Şerhi’l-Mültekâ” adlı 
eserini Sultan III. Ahmed’e tak-
dim etmesi de, bu rivâyeti teyid 
etmektedir.

Abdürrahîm Efendi’nin 
kütüphânelerde kayıtlı yazma 
eserleri şunlardır:

1-Şerh alâ Hulâsati’l-Hisâb: 
Bahaüddin Amilî’nin Hü-
lasatü’l-Hisâb’ının şerhidir. 
Bir buçuk yılda hazırlana-
rak “1105/1693”de Sultan IV. 
Mehmed’e sunulan bu eser, 
el-Behâiyye şerhleri içinde 
problemleri en iyi tahlil eden 
çalışmadır. Osmanlı matemati-
ğinde, Hülâsatü’l-Hisâb’a Ömer 
Çullî ile Ramazan Cezerî’nin 
eserleriyle beraber yazılan üç 
şerhin en önemlisidir. 

Abdürrahim Efendi, döne-
min ileri gelen matematikçi-
sidir. 16. Yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren Ali Kuşcu’nun 
el-Muhammediyye fi’l-hisâb’ı 
yerine Osmanlı medreselerinde 
okutulmaya başlanan Bahaüd-
din Amilî’nin Hulâsatü’l-Hisâb 
adlı eserini şerh etmiştir. Ab-
dürrahim Efendi’nin şerhi, 
Salih Zeki’nin ifadeleriyle, 
Osmanlı matematik tarihinde 
Hulâsatü’l-Hisâb’a yazılan en 
yetkin şerhtir. Teorik ve pratik 
konular pek çok örnekle izah 
edilmiş, hesab-ı Hindî, mesa-
ha, cebir sahalarındaki bilgi-
ler ayrıntılarıyla verilmiştir. 
Abdurrahim Efendi, şerhinde, 
döneminde hesab-ı hevainin 
hesab-ı Hindî içinde erimesine, 
bu iki hesap türünün birbirine 
indirgenmesine karşı çıkmıştır. 
Ona göre hesap iki kısımdır: 
hesab-ı hevai ve hesab-ı Hiindî. 
Hesab-ı hevainin diğer bir ismi 
de hesab-ı meftuhtur. Hesab-ı 
meftuh kendisine salt belirli ka-
ideleri konu olarak alır; hesab-ı 
kalem de denilen hesab-ı hindî 
ise belirli kaideleri inceleme-
sine rağmen salt olanla uğraş-
maz, daha çok, belirli sayılar 

ABDÜRRAHİM EFENDİ
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için konulmuş şekilleri resmet-
meyi konu edinir. Dolayısyla, 
sathi benzerliklerine rağmen, 
bu iki hesap tür içi, kendileri-
ne has deyimlere ve ifadelere 
sahip olduklarından, ayrı ayrı 
eserler tasnif edilmiştir. Eğer 
ikisi cem edilmeye çalışılırsa 
anlama ve anlatma birbirine 
karışır. Abdürrahim Efendi bu 
ifadeleriyle Kâtip Çelebi’nin 
hesab-ı Hindî konusunda ver-
diği tanımı takip eder. Hesab-ı 
Hindî, mutlak anlamda sayıla-
ra delalet eden rakamların su-
retlerinin ilmidir. Diğer bir ifâ-
deyle, Hesab-ı Hindî, birliklere 
delalet eden rakamlarla hesap 
işlemlerinin yapılması keyfi ye-
tini öğreten bir ilimdir.

Eserin dünya kütüphane-
lerinde kırka yakın nüshaları 
bulunmaktadır. Matematik il-
mine dâir olan eserin bir yazma 
nüshası, Süleymâniye Kütüp-
hanesi, Yazma Bağışlar Bölü-
mü, 4012’de bulunmaktadır. Bu 
nüshanın yazısı nesih olup, 114 
varaktır. Süleymaniye Kütüp-
hanesi, Giresun Bölümü, 154; 
İbrahim Efendi Bölümü, 766; 
Serez Bölümü, 1929-1930’da bi-
rer nüshaları bulunmaktadır. 
Birinci nüsha Vali bin Hasan 
hatt ıyla “1146/1733” yılında 
Antep’te, üçüncü nüsha Meh-
med b. Mustafa’nın hatt ıyla 
“1185/1771” de istinsah edil-
miştir. Diğer yazma nüshalar, 
06 Mil Yz A 4912/9,  06 Mil Yz A 
1755, 27 Hk 161/10, 42 Yu 7269, 
21 Hk 422, 44 Dar 11/10, 19 Hk 
3046/2, 28 Hk 3637, 37 Hk 450/2, 
55 Hk 363/3, ’da kayıtlıdır. Salih 
Zeki, Âsâr-ı Bâkiye adlı eseri-
nin ikinci cildini telif ederken 

bu şerhi ana kaynak olarak kul-
lanmıştır.

Abdurrahim Efendi’nin bu 
eseri Yaşar Alparslan ve Lütfi  
Alıcı’nın editörlüğünde Ah-
med Derviş Müezzin’in tahki-
kiyle Eylül 2013 tarihinde Kah-
ramanmaraş’ta Noya Medya 
yayınları arasında basılmıştır. 

2-Muâdil fî Şerhi’l-Mültekâ: 
İbrahim el-Halebî’nin (Ö. 1549) 
Mülteka’l-Ebhûr adlı Hanefî 
fıkhına ait eserinin şerhidir. 
Abdürrahim Efendi, bu eserini 
1741 tarihinde Sultan III. Ah-
med’e takdim ederek, iltifatına 
mazhar olmuştur.  

Eserin dünya yazma kütüp-
hanelerinde pek çok nüshası 
vardır.  Bu eserin yazma nüsha-
ları: Süleymâniye Kütüphanesi, 
Harput Bölümü, 422 (nüshanın 
yazısı nesih olup, 225 varak); 
Yozgat, 234, 849; Pertev Paşa, 
194; Kılıç Ali Paşa, 402; Servili, 
95; Pertevniyal, 260’da bulun-
maktadır. İkinci nüsha, Seyyid 
Hasan b.Halil hatt ıyla Receb 
1210/1796 Ocak ayında, dör-
düncü nüsha Ayıntabî Molla 
Mehmed b. Ömer‘in hatt ıyla 
“1150/1737”, altıncı nüsha Ha-
lil b.Ali el-Harputî’nin hatt ıyla 
“1149/1737” de Diyarbakır’da 
istinsah edilmiştir.  Yedin-
ci nüsha Seyyid Mehmed el-
Hatîb b.Seyyid Abdullah’ın 
hatt ıyla “1167/1754” de, son 
nüsha ise Hacı Çelebi’nin hat-
tıyla “1239/1823” de istinsah 
edilmiştir. Diğer yazma nüsha-
lar ise, 32 Ulu 50/1, 21 Hk 881, 
50 Ür 391/1, 45 Hk 3609, 42 Kon 
610, 42 Kon 2285, 42 Kon 2857, 
42 Kon 2909, 42 Kon 3135, 22 Sel 
217 ve 43 Ze 103’de kayıtlıdır. 

Bazı kaynaklara göre, 
Mülteka’l-Ebhûr’u el-Müfîd 
li’l-Müstefîd adıyla tekrar şerh 
etmiştir.

3-Şerh alâ Bedi’l-Emâlî: Sirâ-
cüddin Ali Uşî’nin (ö.575/1179-
80) Bedü’l-Emâlî, el-Emâlî ya-
hut Kasîde yekûlü’l-abd diye 
meşhur olan el-Kasîdeü’l-Lâ-
miye fi ’t-Tevhîd adlı Matu-
ridi akait ve kelamına ilişkin 
manzum eserinin şerhidir. Bu 
yazma eser, Süleymâniye Kü-
tüphanesi, Hüsrev Paşa Bölü-
mü, 126’da bulunmaktadır. Bu 
nüshanın yazısı rik’a olup, 76 
varaktır. Arapça olan bu nüsha, 
“1257/1841” senesinde istinsah 
edilmiştir. Diğer bir nüshası 
ise, 06 Hk 2696/4’de kayıtlıdır.

Abdurrahim Efendi’nin bu 
eseri Yaşar Alparslan ve Cavit 
Polat’ın editörlüğünde Ahmed 
Derviş Müezzin’in tahkikiyle 
Şubat 2014 tarihinde Kahra-
manmaraş’ta Noya Medya ya-
yınları arasında basılmıştır. 

Abdürrahim Efendi’nin 
ayrıca, Türkçe kaleme aldığı 
şerh-i Kasîde-i Münferice ile 
Havâşi alâ Dürer adlı iki eseri 
daha vardır.
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RECEP DİKİCİ- ZEKERİYA PAK 

ABDÜRRAHİM
EFENDİ, NESSAC 

(d. ? - ö. ?)
Müderris, Kadı

Müderrislik ve kadılık yap-
mıştır. Bursa’da doğmuştur. 
Tam ismi es-Seyyid Abdürra-
him Nessac Efendi’dir. Emir 
Sultan ile Bursa’ya gelip Halveti 
şeyhi Hayreddin Efendi’nin ha-
lifelerinden olmuş olan Sufiza-
de ailesinin damadıdır. Abdür-
rahim Nessac Efendi, 1820’den 
(h. 1236) 13 Temmuz 1828 (h. 
30 Zilhicce 1243) tarihine kadar 
Bursa’da İbtida-i Dâhil Med-
resesinde dersiam müderris 
olarak görev yapmıştır. 1845 
(1261) yılında Maraş’a kadı ola-
rak tayin edilmiştir. Maraş’tan 
sonra Ağustos 1853’te (h. Zilka-
de 1269) Erzurum’a kadı olarak 
atanmıştır. Sonrasında da vefat 
etmiştir. Fazıl bir şahsiyet olan 
Abdürrahim Nessac Efendi 
ilim sahibiydi.
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HADİ AVA

ABDÜZZÂHİR
(İBN ABDÜZZÂHİR)
(d. 1223 - ö. 1292 - 93)

Sultan Baybars’ın Özel 
Kâtibi

İbn Abdüzzâhir 1223 yılın-
da Kahire’de doğdu. Kıraat ve 

nahiv âlimi Ebu Muhammet Re-
şidüddin Abdüzzâhir’in oğlu-
dur. İbn Abdüzzâhir’in gençlik 
yılları hakkında kaynaklarda 
çok fazla bilgi yoktur. Kahire’de 
tahsil gördüğü bilinen İbn Ab-
düzzâhir; fıkıh, edebiyat, ha-
dis ve lügat ilimlerinde şöhret 
kazanmıştır. Ayrıca kendi dö-
neminin en önemli kadı, edip, 
şair ve tarihçilerindendir. Onun 
Arap dili üstündeki kabiliyeti 
dönemin Memlûk idarecileri-
nin dikkatini çekti. Bahri Mem-
lûkler devrinde Divan-ı İnşa’da 
görev aldı.  Göreve ne zaman 
getirildiği bilinmeyen İbn Ab-
düzzâhir’in 1260 yılında bu gö-
revde olduğu anlaşılmaktadır. 
Memlûk Sultanı Baybars (1260-
1277) İbn Abdüzzâhir’i Sahib - i 
Divan-ı İnşa unvanıyla onu bu 
divanın başkanı yaptı. Mem-
lûk tarihçilerinden Kalkaşen’di, 
İbn Abdüzzâhir’i Baybars dö-
nemindeki katibü’d-dest veya 
katibü’d-derc unvanlı en iyi üç 
edebiyat üstadından biri ola-
rak gösterir. İbn Abdüzzâhir, 
Sultan Baybars ile beraber 1277 
Elbistan (Huni) savaşına katıl-
dı. Bu sefer hakkında yazdığı 
gazanamede Memlûklerin El-
bistan’a gelişi, Memlûk askeri-
lerinin ahvali ve Elbistan savaşı 
hakkında çok önemli bilgiler 
vermektedir. Onun verdiği 
bilgilere göre Baybars’ın Ka-
hire’den Elbistan’a yolculuğu 
oldukça çetin geçti.  Elbistan’da 
Moğolları mağlup eden Sultan 
Baybars Kayseri’ye yöneldi. İbn 
Abdüzzâhir, Kayeseri’ye gider-
ken Efsus’taki Ashab-ı Kehf’e 
yakın bir noktadan geçtikleri-
ni anlatır. Efsus’taki Rumman 

ABDÜZZÂHİR (İBN ABDÜZZÂHİR)
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(Hurman=Yazı Belen)’dan bah-
sederken buranın Yedi Uyurlar 
hadisesinin geçtiği yer olduğu-
nu belirtir.

Memlûk devlet işlerinde 
önemli bir yere sahip olan İbn 
Abdüzzahir, Sultan Kalavun 
tarafından kitabetü’s-sırlık 
makamına getirildi. Bu göre-
ve getirildikten sonra Memlûk 
sultanı adına yazılacak her yazı 
aracısız olarak İbn Abdüzzâ-
hir tarafından yazıldı. İbn Ab-
düzzâhir bazı kaynaklara göre 
1292, bazı kaynaklara göre de 4 
Receb 692 (10 Haziran 1293) ta-
rihinde vefat ett i ve Karabetüs-
suğra’daki türbesine defnedil-
di. İbn Abdüzzahir çok önemli 
eserler bırakmıştır. İbn Şeddat 
ve Kalkaşendi gibi önemli tarih-
çiler onun yazdıklarından fay-
dalanmıştır. İbn Abdüzzahir’in 
eserlerinden bazıları şunlardır: 
Er-Ravzü’z-zahir fi  sîreti’l-Me-
liki’z-zâhir Baybars (I. Baybars 
Tarihi), Tesrifü’l-eyyâm ve’l-
‘uşûr fi  sireti’lMeliki’l-Manşur 
(Sultan Kalavun Dönemi Tari-
hi), el-Eltâfü’lhafi yyemine’s-si-
reti’s-sultaniye el Eşrefi yye 
(Sultan Eşref Dönemi Tarihi), 
er-Ravzatü’l-behiyyetü’z-zâhi-
re fi  hıtahi’l-mu’izziyyeti’l Ka-
hire (Fatımiler hakkındaki ilk 
topografi k eserdir.), ed-Dür-
rü’n-nazimminteressüli ‘Abdir-
rahim (Kadı el Fazıl Abdürra-
him b. Ali el-Beyasni’nin edebi 
hayatını anlatmaktadır.).
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SAMET ALIÇ

ABEŞ DEDE
Ziyaret Yeri

Abeş Dede, Beş çeşme köyü 
camiinin 100 m. kuzeyindedir. 
Yerden 1,5 m. yüksekte üzeri 
toprak olan mezarın etrafı taş 
duvarla örülüdür. Mezarın baş 
ve ayakucunda birbirinin aynı-
sı alt tarafı geniş ve üste doğru 
gitt ikçe daralan huni şeklinde 
iki siyah mezar taşı bulunmak-
tadır. Taşların siyah renkli ol-
masından dolayı ziyaret yeri-
nin Abeş/Habeş Dede şeklinde 
isimlendirildiği sanılmaktadır. 
Abeş Dede’nin Sulu Dede ile 
birlikte bölgenin İslamlaşması 
sırasında şehit düşen kardeşler 
olduğu kabul edilmektedir. 

Dede, ağzı eğrilenler, sara 
hastaları, sinir hastaları, konu-
şamayan çocukların aileleri, 
korkarak uyananlar ile çocuğu 
olmayan kadınlar tarafından zi-
yaret edilmektedir. Bu durum-
da olan hastalar cuma akşamı 
gelip ziyarett e yatmaktadırlar. 
Mezarın baş ve ayakucundaki 

siyah taşların üzerinde erte-
si gün sabah oluncaya kadar 
mum yakılmaktadır. Bu süre 
içerisinde dileğinin gerçekleş-
mesi için namaz kılıp dua et-
mektedirler. Hastalığın geçme-
si durumunda ise burada keçi, 
oğlak veya tavuk kesilip adına 
“Ziyaret aşı” denilen yemek pi-
şirilmektedir. Pişirilen yemek 
ise Abeş’e komşu olan evlerde-
ki çocuklara dağıtılmaktadır. 

Yörede Abeş isminin yay-
gın olduğu da bilinmektedir.  

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.193-194.

HAMZA KARAOĞLAN

ÂBİD EFENDİ
(d. 1860 - ö. ?)

Âlim, Mutasavvıf

“1277/1860” yılında Yürük-
selim (Çavuşlu) mahallesinde 
dünyaya gelen Âbid Efendi, Ev-
liyaoğlu diye tanınan sülâleden 
Şakir Efendi’nin yeğenidir. Bu 
zat, devrin âlimlerinden olan 
Şakir Efendi’den zâhirî ve bâtınî 
ilimlerde icâzet aldı. Daha son-
ra Şakir Efendi’nin telkiniyle 
Hilmi Darendevî hazretlerine 
intisap ett i ve çok geçmeden 
manevî merhaleler katett i.

Âbid Efendi, Peygamber 
Efendimizin (sav) soyundan 
gelmektedir. Nitekim torunu 
Mehmed Evli’de, Osmanlılardan 
kalma seyyidler hakkında bir şe-
cerenâme vardır. Aynı zamanda 
bu âlim, Rifaî ve Kadirî şeyhidir.

Muhammed Hilmi Efen-
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di ile Âbid arasında geçen bir 
menkıbe şöyle anlatılır:

Birgün âbid Efendi tekke 
arkadaşları ve mürşidi ile ba-
har mevsiminde kır gezisine 
giderler. O gün ikindi sonrası 
eve dönerken çok yağmur ya-
ğar ve bir yere sığınırlar. Dere 
üzerindeki köprü ise sele kapı-
lır. Bunun üzerine Muhammed 
Hilmi Efendi, “Eyvah köprüyü 
de sel götürmüş!” der. Besme-
le çekip kendisini sel götüren 
köprünün yerine koyar. Eli ve 
ayağı ile köprü kazığına tutu-
narak; “Efendim, buyurun bu-
radan geçin!” der. Bu durum 
karşısında çok duygulanan 
Muhammed Hilmi Efendi, kısa 
bir zaman sonra, Âbid Efendi’yi 
Duraklı camiinde erbaîne (kırk 
günlük nefis terbiyesine) aldı. 
Hilmi Efendi, sonunda onu söz-
lü ruhsat ve icâzetle taltif etti.

Âbid Efendi, soyadı kanu-
nu çıkınca, “Evliyaoğlu” soya-
dını almak istemiştir. Ancak 
Nüfus idaresi, Evliya soyadını 
alan başkaları bulunması ve 
yeni kanuna göre “zâde” ve 
“oğlu” benzeri ifâdelerin ya-
sak olması sebebiyle, soyadının 
“Evli” şeklinde ifade edilmesi-
ne müsaade etmiştir.  

Âbid Efendi’nin hayatı ve 
vefatına dâir daha fazla malu-
mat bulunmamaktadır.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009 s.23.
Recep DİKİCİ, Saçaklızâde ve Osmanlı 
Dönemi Maraşlı Âlimler, Konya 2015, 
s.102.

RECEP DİKİCİ

ABİDİN ÇELEBİ
MEKTEBİ

Tarihi Eğitim Kurumu

Yazı yazmanın öğretildiği 
yer anlamına gelen mektep, Os-
manlı Devleti’nde padişahlar, 
valide sultanlar, büyük devlet 
memurları ve hayırsever kişiler 
tarafından yaptırılmaktaydı. 
Belirli bir düzene, programa 
sahip olmayan mektepler, va-
kıf gelirleri ile vakfın şartlarına 
göre idare edilmekteydi. 

Abidin Çelebi Mektebi de 
Osmanlı döneminde Maraş’ta 
kurulan ve bu şekilde idare 
edilen mekteplerden biridir. 
Kuruluş tarihi tam bilinme-
mekle birlikte 18. yüzyılda 
inşa edildiği anlaşılan Mektep, 
Abidin Çelebi adlı hayırsever 
tarafından yaptırılmıştır. Hazi-
nedarlı Mahallesi’nde bulunan 
bu mektebe sadece bir beratlı 
muallim ataması tespit edilmiş-
tir. Abidin Çelebi Mektebi’nde 
muallim olmayıp Halil, Rebiü-
lahir 1123/Mayıs-Haziran 1711 
tarihinde bu göreve atanmıştır. 

KAYNAKÇA:
Pakize YILDIZ, Hurufat Defterlerine 
Göre Maraş Kazası, Konya 2010, s. 93.
Pakize YILDIZ, Maraş Şehri Vakıf 
Eserleri, Konya 2012, s.77-78.
Hasan ARSLAN, 17. Yüzyılda Maraş 
Sancağı (Siyasi, İdari, İktisadi ve İçti-
mai Tarihi), Kahramanmaraş 2014.

SEVİM CEYLAN DUMANOĞLU

ÂBUHAYAT SUYU
Ziyaret Yeri

Engizek Dağı’nda bir su 
ziyaretidir. Çağlayancerit-Kü-

çükcerit köyüne 20 km. mesa-
fede olan su yöre halkı tarafın-
dan kutsal kabul edilmektedir. 
Suyun adı yaylaya da verilerek 
“Âbuhayat Yaylası” denilmiş-
tir. Çevredeki diğer pınarlara 
göre debisi oldukça az olan 
Âbuhayat Suyu’nun birçok 
derde deva olduğuna inanıl-
maktadır. Suyun yakınlarında 
bir ermişin mezarının olduğu 
düşünülmekte ve bu kişinin 
obayı koruduğuna inanılmak-
tadır. Nitekim söz konusu 
yayladaki yirmi çadırlık obaya 
belirli dönemlerde Allah tara-
fından taş yağdırıldığı ama bu 
taşların obadan birisine zarar 
vermediği anlatılır. 

Âbuhayat Suyu, her yıl bu 
bölgeye yaylaya çıkan Türkmen 
aşiretleri tarafından ziyaret edil-
mektedir. Suyun başında kur-
ban kesilip lokma dağıtılmakta-
dır. Su ile banyo yapılmaktadır. 
İnanışa göre bu su ile kim ban-
yo yaparsa hastalıklarının ge-
çeceğine, içildiğinde ise genç 
kalınacağına ve uzun ömürlü 
olunacağına inanılmaktadır. 

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.364-365.

HAMZA KARAOĞLAN

ACAR (KALE)
HAMAMI

Mimarî Yapı

Hamam; Onikişubat İlçe-
si, Şehit Evliya Mahallesi, Kale 
Caddesi’nde yer alır. İnşâ ki-
tabesi olmayan hamamın, XIX. 

ACAR (KALE) HAMAMI
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yüzyılın ilk yarısında inşâ edil-
diğini düşünmekteyiz. Halk 
arasında “Acar (Ecer: Yeni) 
Hamam” olarak bilinen yapı, 
isminden de anlaşılacağı gibi, 
şehirde inşâ edilen en son ha-
mam olmalıdır; aynı zaman-
da “Kale Hamamı” olarak da 
bilinmektedir. Hamam, Gayrı 
Menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu’nun 10.11.1979 
tarih ve A-2009 sayılı kararıyla 
tescil edilmiştir.

Günümüze onarımlar göre-
rek gelen hamam, orijinal özel-
liğini muhafaza etmektedir. 
Dıştan yaklaşık 21.70 x 27.00 m. 

ölçülerindeki yapı, dört eyvanlı 
ve köşe hücreli hamamlar gru-
buna girer. Hamam; rüzgârlık, 
soyunmalık, ılıklık, sıcaklık 
ve sıcaklığa bitişik su deposu 
ile külhanlardan oluşur. Yapı 
arsanın topografi k yapısına 
göre şekillendiği için hamamı 
oluşturan bölümler aynı eksen 
üzerine yerleştirilmemiştir. Ha-
mamın duvarlarında ve örtü 
sisteminde kaba yonu ve mo-
loz taş; cümle kapısı, şadırvan, 
oturma ve soyunma sekiler 
ile zemin döşemelerinde ince 
yonu taş malzeme kullanılmış-
tır.

Bu yapı, şehirdeki diğer ha-
mamlara göre daha farklı bir 
plân şemasına sahiptir. Hama-
mın güney (ön) cephesi doğru-
dan caddeye açılmaktadır. Bu 
cepheye hamama girişi sağla-
yan cümle kapısı, çeşme ve dört 
dükkân yerleştirilmiştir. Ayrıca 
özel soyunma odasının basık 
kemerli iki penceresi de cad-
deye bakmaktadır. Yapı, küçük 
bir külliye biçiminde tasarlan-
mış ve külliyenin odak noktası-
nı ise hamam oluşturmaktadır.

Cümle kapısının doğu ta-
rafına yerleştirilen ve bugün 
fonksiyonunu kaybeden çeşme, 
sivri kemerli nişe sahiptir. Cad-
deye açılan dört dükkân ise siv-
ri beşik tonozlarla örtülmüştür.

Güney cephenin batı köşe-
sinde açılan cümle kapısından 
rüzgârlık kısmına girilir. Çar-
pık plânlı bu mekân, sivri be-
şik tonozla örtülmüş ve içerisi 
güney duvarının üst kısmın-
da caddeye açılan bir mazgal 
pencereyle aydınlatılmıştır. Bu 
mekânın kuzey duvarında açı-
lan kapıdan soyunmalık kısmı-
na geçilir.

Soyunmalık bölümü, köşe-
lerden pandantifl erle geçilen ve 
sekizgen kasnak üzerine oturan 
kubbeyle kapatılmıştır. Örtü 
sistemi, iç mekânın duvarların-
da kurulan dört sivri kemerin 
üzerine oturmaktadır. İç mekâ-
nın aydınlığı kubbe kasnağında 
açılan dört mazgal pencereyle 
sağlanmıştır. Soyunmalığın or-
tasına sekizgen plânlı şadırvan 
yerleştirilmiştir. Duvarların 
kenarlarına kapı girişleri hariç 
boydan boya taştan soyunma 
sekileri yapılmıştır. Soyunma-Acar (Kale) Hamamı, Sıcaklık Kısmı

Acar (Kale) Hamamı
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lığın güney tarafında açılan 
kapıdan, özel müşterilere ayrı-
lan ve çapraz tonozla kapatılan 
soyunma odasına girilir. Yine 
soyunmalığın doğu duvarında-
ki diğer kapıdan çapraz tonozla 
örtülü ikinci odaya geçilir. Bu 
hacmin ise peştamalları yıkayıp, 
kurutmak için yapıldığını dü-
şünmekteyiz. Acar Hamamı, so-
yunmalık kısmında uygulanan 
plân tasarımıyla, şehirdeki diğer 
hamamlardan ayrılmaktadır.

Soyunmalığın kuzey duva-
rın açılan kapıdan ılıklık bölü-
müne geçilir. Bu mekân yanlar-
da duvarlara, doğu ve batıda 
beşik tonoz biçiminde yapılan 
sivri kemerlere istinat eden ve 
pandantiflerle geçilen kubbey-
le kapatılmıştır. Ilıklığın batı 
tarafında pandantifli kubbeyle 
kapatılan “traşlık” ile beşik to-
nozla örtülen “helâ” yer almak-
tadır. Ilıklık kısmının aydınlığı 
örtü sisteminde açılan çok sayı-
da ışık gözüyle aydınlatılmıştır.

Ilıklığın doğu duvarında-
ki kapıdan sıcaklık bölümüne 
geçilir. Sıcaklık kısmı ortada 
merkezî mekân, bunun etrafına 
aksiyal olarak yerleştirilen ey-
vanlar ile köşe halvetlerinden 

oluşur. Batı taraftaki halvetler 
pandantifli kubbeyle, doğu ta-
raftaki halvetler tromplu kub-
beyle kapatılmıştır. Merkezî 
mekân dört sivri kemerin üze-
rine oturan pandantifli kub-
beyle kapatılmıştır. Göbek taşı 
sekizgen plânlı olup, ortasında 
daire kesitli küçük bir havuz 
bulunmaktadır. Sıcaklık kısmı-
nın aydınlığı örtü sisteminde 
açılan çok sayıda ışık gözüyle 
aydınlatılmıştır.

Sıcaklık kısmının doğu ta-
rafına, güney-kuzey yönünde 
yerleştirilen ve beşik tonozla 
örtülen sıcak su deposu yer-
leştirilmiştir. Hamamın doğu 
tarafında yer alan külhân ve 
dükkân, üst katı ev şeklinde 
betonarme olarak yeniden inşâ 
edilmiştir.

Yapı sade ve bir şekilde inşâ 
edilmiştir.

KAYNAKÇA:
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.I, 
Ankara 2007, s.433-437.

MEHMET ÖZKARCI

ACEM HANI
Mimarî Yapı

Maraş’a ilk defa 1648 yılın-
da gelen Evliya Çelebi, şehirde-
ki en meşhur hanlardan birinin 
Acem Hanı olduğunu ve bu ya-
pının çarşının içinde bulundu-
ğunu belirtmiştir. Günümüze 
gelmeyen hanın ne zaman yı-
kıldığını ve mimari özellikleri-
ni bilemiyoruz.

KAYNAKÇA:
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (Çev.: Z. 

Danışman), XIII, İstanbul 1971, s.198.
Mehmet ÖZKARCI, (2007), Türk Kül-
tür Varlıkları Envanteri,  Kahramanma-
raş, C.II, Ankara 2007, s.1215.

MEHMET ÖZKARCI

ACEM PİLAVI

Kahramanmaraş gelene-
ğinde yeni evlenen çiftin evle-
rine bereket getirmesi için özel 
günlerde yapılan Acem pilavı, 
ayrıca damat evinin de zen-
ginliğinin göstergesi olarak bi-
linmektedir. Yemeğin geçmişi 
yıllar öncesine dayanmaktadır.  
Şair-i Azam Abdülhak Hamit 
Tarhan’ın “Finten” adlı eseri-
nin yayımlanması vesilesi ile 
son halife Şehzade Abdülmecit 
Efendi’nin 10 Kasım 1916 tari-
hinde Bağlarbaşı’nda verdiği 
yemeğin menüsünde Acem 
pilavı da vardır. Yemek çoğun-
lukla anneden kız çocuğuna 
aktarılarak sürdürülür. Eski-
lerden süregelen bu yemeğin 
tadının tahta kaşıklarla veya 
yufkayla ayrı tabaklara alınma-
dan yenildiğinde daha lezzetli 
olduğu söylenir.

Malzemeler: 2 su bardağı 
pirinç (tercihen Maraş sarı çel-
tik), 250 gr kuşbaşı et, 4 adet 
sarı Maraş havucu, 1 soğan, 2 
yemek kaşığı tereyağı, tuz ve 

ACEM PİLAVI

Acar (Kale) Hamamı Plânı
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karabiber. 
Hazırlanışı: Pirinç tuzlu ve 

ılık suda bekletilir. Bakır ten-
cereye alınan et,  yağ  ve ince 
doğranmış soğanla birlikte bir 
süre kavrulur. Üzerine sıcak su 
ve tuz ilave edilerek  pişirilir. 
Kibrit çöpü  şeklinde doğranan 
havuçlar az yağ ilavesi ile pilav 
tenceresinde biraz diri kalacak 
şekilde kavrulur, soğuk suda 
yıkanıp süzülen pirinçler  ila-
ve edilerek kavrulmaya devam 
edilir. Kavrulan pirinç ve havu-
cun üzerine, pişmiş soğanlı et ve 
et suyu boşaltılır, etin suyu ile 
havucun suyunun lezzeti pilava 
geçmesi istenir(gerekirse sıcak 
su ve tuz ilave edilebilir).Önce 
yüksek seviyeli ateştekayna-
yıncaya kadar, daha sonra kısık 
ateşte pilav pişirilir. Dinlendiri-
len pilav servis tabağına alınır 
ve üzerine karabiber serpilir.

KAYNAKÇA:
Akif ARDA ile ikili görüşme, 7 Mart 
2016.
Naime Gül Menekşe GANİYUSU-
FOĞLU ile ikili görüşme, 5 Mart 
2016.
Nezihe ARIKAN ile ikili görüşme, 7 
Mart 2016.

KENAN SİNAN DAYISOYLU
YEKTA GEZGİNÇ

ACEMBEKİROĞLU
(MUSTAFA

ACEMBEKİROĞLU)
(d. 1941)

Halk Şairi

1941 yılında Andırın İlçe-
si’nin Anacık Köyü’nde doğ-
du. İlkokulu köyünde okudu. 
Daha sonra okuduğu Maraş 

İmam-Hatip Lisesi’ni 1965 yı-
lında bitirdi. 1969 yılında ise 
İstanbul Yüksek İslam Ens-
titüsü’nden mezun oldu. İlk 
görevi Gaziantep müftü yar-
dımcılığıdır. Askerliğini yedek 
subay olarak Mardin’de yaptı. 
Askerlik dönüşü Diyanet İşleri 
Başkanlığı Olgunlaştırma Dai-
resi’nde görev aldı. 1974 yılın-
da Van İli’nin Çatak İlçesi’ne 
müftü olarak atandı. Burada üç 
yıl çalıştıktan sonra kurum de-
ğiştirerek Milli Eğitim Bakan-
lığı’na geçti. Sonraki dönemde 
Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nde 
Arapça, Tefsir dersleri okutt u, 
yirmi yıl müdür yardımcısı ola-
rak çalışarak emekli oldu. Evli 
ve üç çocuk babası olup hâlen 
Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’n-
de yaşamaktadır. 

Kendisi öteden beri “halk şi-
iri” tarzında eser vermiş, genel-
likle “Acembekiroğlu” mahlası-
nı kullanmıştır. Çok sayıda şiiri 
mevcut olup bazıları çeşitli ya-
yın organlarında yayınlanmıştır.

Şiirlerinden birini buraya 
alıyoruz:

Yaylanın
Andırınla Çokak, Çığşar arası

Yeşil vâdi Altınboğa yöresi

Hele birinde var ki bostan deresi

Buralardan geçer yolu yaylanın

Kurulmuş sedire cennet misâli

Eğilmiş, her çeşit meyvenin dalı,

İstemem denizi, verseler yalı,

Kirazda festival, dili yaylanın

“Bir nefes sıhhatın” sağlık belgesi

Dağlardan fışkıran suların sesi

Çamların “Hû” çeken fısıldaması

Bir başka esiyor yeli yaylanın,

Kekik, nane kokan kenger havası

Meyremcil gözümde yaylanın hası

Gelin-Kız daldırın pınara tası

Sergisi mezleğe dalı yaylanın.

Dağların süsüdür kır çiçekleri

“Vahyin” gölgesinde binlerce arı

Kendinden antenli kurmuş radarı

Dertlere şifadır balı yaylanın!

Her nimetin bir şükrü var bilene

Gümbür sesi renk katıyor şölene

Acem’de duygular sel oldu yine

Dil yetmez, başkadır hâli yaylamın

KAYNAKÇA:
Mustafa ACEMBEKİROĞLU, Üs-
tadım (şiir), Çukurova Lobisi Dergisi, 
Yıl:6 Sayı: 49-50 (Temmuz-Ağustos), 
Ankara 2014.
htt p://docplayer.biz.tr
htt p://www.andirin.net/forum/
htt ps://tr-tr.facebook.com/tokmakli/
posts/728627957178458
Sözlü Kaynak: Mustafa Acembeki-
roğlu (Kadirli)

İBRAHİM ERŞAHİN

ACEMİYE  (ACEMLİ) 
MAHALLESİ

KÜTÜPHANESİ

Acemiye Mahallesi Kütüp-
hanesi, Acemiye Mahallesi’nde 
yer almaktaydı. Bayezidzade 
Abdullah Bey’in oğlu İsken-
der Bey tarafından kurulduğu 

Mustafa
ACEMBEKİROĞLU
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düşünülmektedir. Nitekim kü-
tüphanenin,  yine İskender Bey 
tarafından kurulan Acemiye 
Camisi ve medresesinden müs-
takil olup olmadığına dair bilgi 
yoktur. Kütüphanenin nerede 
olduğu bilinmese de şimdiki 
Acemli Cami civarında olması 
muhtemeldir. Kütüphane ku-
rulduktan sonra Acemiye Ma-
hallesi’nde yaşayan mahalle 
sakinleri ve Hüseyin Efendi ta-
rafından yaşatılmaya çalışılmış, 
bu bağlamda kitaplar vakfedil-
miş, buraya değişik görevliler 
atanmıştır. Maraş’ta Acemiye 
Mahallesi’nde Hüseyin Efendi 
ve halkın vakfettiği kitaplar-
dan oluşan kütüphanenin mü-
tevellisi ve hafız-ı kütübü olan 
Veli’nin vefat etmesi üzerine 
Temmuz-Ağustos 1714’te (Re-
ceb 1126) Ebu Bekir’e Maraş na-
ibinin arzıyla berat verilmiştir.

KAYNAKÇA:
Yaşar BAŞ - Rahmi TEKİN, Maraş Va-
kıfları (Dulkadiroğlu ve Osmanlı Döne-
mi), Konya 2007.
Pakize YILDIZ, Hurufat Defterlerine 
Göre Maraş Kazası, Konya 2010.

TOROSHAN ÖZDAMAR

ACEMLİ
(İSKENDER BEY -

ŞEHİT EVLİYA) CAMİİ
Mimarî Yapı

Cami, Onikişubat İlçesi  Şe-
hit Evliya (Acemli) Mahallesi, 
Sütçü İmam Sokak’ta yer alır. 
Kaynaklara göre, Bayazıtoğul-
ları’ndan Hacı Abdullah Bey’in 
oğlu İskender Bey XVII. yüz-
yılın ortalarına doğru, Acem-

li (Şehit Evliya) Mahallesi’’de 
kendi ismiyle anılan cami ve 
medreseden oluşan bir külliye 
inşâ ettirmiştir. Ahşap kirişle-
meli, düz toprak damlı olduğu 
belirtilen cami harabe bir du-
rumda iken yıkılarak yerine, 
Mahkeme-i Şer’iyye’de müste-
şarlık yapan Hacı İbrahim Ev-
liya Efendi tarafından Mimar 
M. Ali Kapıkaya’ya 1330-1332 
/ 1912-1914 yılları arasında bu-
günkü cami yaptırılmıştır. Ca-

mideki inşâ kitabeleri mihrap, 
cümle kapısı ve avlu kapısında 
yer almaktadır. Önceki cami-
den hiçbir kalıntı günümüze 
gelmemiştir. Vakıfların Şahsi-
yet Kayıt Defteri’nde yapının 
adı, “Hacı İskender Cami-i Şe-
rifi” ve “Acemli Cami-i Şerif-i” 
şeklinde geçmektedir. 

Orijinal özelliklerini mu-
hafaza eden cami, 1963 ve 1987 
yıllarında Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü tarafından tamir edil-

ACEMLİ (İSKENDER BEY - ŞEHİT EVLİYA) CAMİİ

Acemli (İskender Bey-Şehit Evliya) Camii Plânı

Acemli (İskender Bey-Şehit Evliya) Camii
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miştir. Yapı, tek kubbeli cami-
ler grubuna girer. Cami; dıştan 
13.90 x 13.90 m. boyutlarında 
harim, kuzey tarafına yerleşti-
rilen 3.90 x 13.90 m. ölçülerinde 
üç kubbeli son cemaat yeri ve 
kuzeydoğu köşesinde yer alan 
tek şerefeli minareden oluşur. 
Yapının inşasında sarımtrak 
renkte kesme taş malzeme kul-
lanılmıştır. 

Cami, su basmanı üzerine 
inşâ edilerek yapıya fevkânî bir 
görünüş kazandırılmıştır. Av-
ludan son cemaat yerine altı ba-
samaklı taş merdivenle çıkılır. 
Yanları kapalı olan son cemaat 
yeri, köşelerden pandantifl erle 
geçilen üç kubbeyle örtülmüş-
tür. Örtü sistemi sivri kemerler 
yardımıyla güneyde duvara, 
kuzeyde iki duvar payesi ile iki 
haçvari biçiminde payeye isti-
nat etmektedir.

Harim kısmına, kuzey du-
varının ortasında açılan yu-
varlak kemerli kapıdan girilir. 
İçten 13.75 x 13.75 m. ölçüle-
rinde olan harim, köşelerden 
tromplarla geçilen kubbeyle 
kapatılmıştır. Kubbe, sekizgen 
kasnak üzerinde yükselmekte 
ve kasnak profi lli silmeli sekiz 
payanda ile desteklenmektedir. 
Tromplar arasında kalan duvar 
yüzeyleri sağır sivri kemerlerle 
hareketlendirilmiştir. İç mekâ-
na aydınlık toplam otuzüç (33) 
pencereyle sağlanmıştır. 

Kesme taş mihrap, kıble 
duvarının ortasına ve kapının 
eksenine yerleştirilmiştir. Mih-
rabın batı tarafına ise sekiz 
basamaklı ahşap minber yer-
leştirilmiştir. Harimin kuzey ta-
rafında ve cümle kapısının üst 

kısmında, ahşap müezzin mah-
fi li yer alır. Tek şerefeli kesme 
taş minare, son cemaat yerinin 
kuzeydoğu köşesine yerleşti-
rilmiştir. Minareye kaidenin 
kuzey kenarında açılan basık 
kemerli kapıdan girilir. 

Yapıda, eklektik üslûbun 
özelliklerini yansıtan bezeme-
lerle karşılaşmaktayız. Cami-
nin cephe duvarlarında, örtü 
sisteminde, harime girişi sağ-
layan cümle kapısı ile mihra-
bında ve minaresinde oldukça 
zengin süslemeler görülür. 
Ayrıca harimin kubbesinin 
eteği ve göbek kısmı kalem işi 
tekniğinde yapılan çeşitli geo-
metrik motifl erle bezenmiştir. 
Caminin mihrap, cümle kapısı 
ve avlu kapısında inşâ ve âyet 
kitabelerine yer verilmiştir

KAYNAKÇA:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İb-
nü’l-Emin Evkaf Tasnifi , Nu: 835.
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Defter Nu.: 609, Sahife: 264, Sıra Nu: 
316.
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Şahsiyet Kayıt Defteri, Esas Nu: 168, 
426, Sıra Nu: 4, 510.
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Dosya Nu: 46.01. 01/2
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Rahmi TEKİN, Zülkadir Beyliği  ve 
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MEHMET ÖZKARCI

ACEMLİ
(İSKENDER BEY -

ŞEHİT EVLİYA)
KÜLLİYESİ
Mimarî Yapı

Külliye; Onikişubat İlçesi 
Şehit Evliya (Acemli) Mahalle-
si, Sütçü İmam Sokak’ta yer alır. 
Acemli (İskender Bey - Şehit 
Evliya) Külliyesi; cami, medre-
se ve çeşmeden oluşur. Mahalle 
içerisinde yer alan külliye, evler 
tarafından kuşatıldığı için dış-
tan fazla dikkât çekmemekte 
ve yapı topluluğuna dar bir so-
kaktan ulaşılmaktadır. 1930’lu 
yıllarda çekilen fotoğrafta kül-

Acemli (İskender Bey – Şehit Evliya) Külliyesi 
Vaziyet Plânı

Acemli (İskender Bey-Şehit Evliya) Camii
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liyenin çevresinin mezarlık ol-
duğu görülmektedir. Mezarlık 
daha sonra ortadan kaldırılarak 
yerine evler yapılmıştır. 

Cami ve medrese, Bayazı-
toğulları’ndan Hacı Abdullah 
Bey’in oğlu İskender Bey tara-
fından XVII. yüzyılın ortalarına 
doğru yaptırılmıştır. Çeşmenin 
ise Hacı İbrahim Evliya Efendi 
tarafından 1332/ 1914 yılında 
avlu kapısı ile beraber inşâ et-
tirildiği anlaşılmaktadır. Fa-
kat İskender Bey’in yaptırdığı 
cami yıkılmış, bugünkü camiyi 
ise Hacı İbrahim Evliya Efendi 
1330-1332/1912-1914 yılları ara-
sında yeniden inşâ ettirmiştir. 
Medresenin de bu tarihlerde 
onarım gördüğü anlaşılmakta-
dır. Aynı şekilde avluya girişi 
sağlayan cümle kapısı ile kül-
liyeyi kuşatan çevre duvarı, 
kapının üzerindeki inşâ kita-
besine göre, 1332 / 1914 yılında 
yapılmıştır. 

Eğimli ve çarpık plânlı yak-
laşık 25.00 x 33.00 m. boyutla-

rında bir arazi üzerine yerleşti-
rilen külliye,  arsanın topografik 
yapısına göre şekillenmiştir. 
Avlu kısmına kuzey cephede 
açılan basık kemerli cümle ka-
pısından girilir. İki renkli taştan 
atlamalı olarak inşâ edilen kapı 
iki yandan plastırla sınırlandı-
rılmıştır. Külliyeyi sınırlandı-
ran kuzey cephe duvarına beş 
adet mazgal pencere açılmıştır. 

Külliyenin odak noktası-
nı cami oluşturmaktadır. Yapı 
topluluğu; avlunun ortasına 
yerleştirilen cami, avlunun 
doğu ve batı taraflarına yapılan 
iki katlı medrese ile avlu duva-
rının kuzey cephesinde yer alan 
çeşmeden oluşur. Doğrudan 
sokağa açılan çeşme, “mahal-
le çeşmesi” olarak yapılmıştır. 
Doğu kanattaki medresenin alt 
katının bir bölümüne ise helâ 
inşâ edilmiştir.  Ayrıca caminin 
ön (kuzey) kısmında, taştan da-
ire plânlı yapılan ve içinde kay-
nak suyun aktığı iki havuz bu-
lunmaktadır. Abdest alınan ve 

yapıya estetik bir güzellik ka-
zandıran bu tür havuzlara daha 
çok iklimi sıcak olan güney böl-
gelerinde rastlamaktayız.

Külliye en son 1963 ve 
1987 yıllarında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından resto-
re edilmiştir. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün mülkiyetinde 
olan külliyede, cami ve çeşme 
fonksiyonunu sürdürürken, 
medrese fonksiyonunu yitir-
miştir. Külliyedeki yapılar, 
Cami, Taşınmaz Kültür ve Ta-
biat Varlıkları Yüksek Kuru-
lu’nun 06.12.1985 tarih ve 1629 
sayılı kararıyla tescil edilmiştir.
 
KAYNAKÇA:
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri,  Kahramanmaraş, C.I, 
Ankara 2007, s.9-10.

MEHMET ÖZKARCI

ACEMLİ
(İSKENDER BEY -

ŞEHİT EVLİYA)
MEDRESESİ
Mimarî Yapı

Medrese, Onikişubat İlçesi  
Şehit Evliya (Acemli) Mahal-
lesi, Sütçü İmam Sokak’ta yer 

Acemli (İskender Bey – Şehit Evliya) Külliyesi 
Vaziyet Plânı

Acemli (İskender Bey-Şehit Evliya) Külliyesi

ACEMLİ (İSKENDER BEY - ŞEHİT EVLİYA) MEDRESESİ
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alır. Kaynaklara göre, Bayazı-
toğulları’ndan Hacı Abdullah 
Bey’in oğlu İskender Bey, XVII. 
yüzyılın ortalarına doğru kendi 
ismiyle anılan cami ve medre-
seden oluşan bir külliye inşâ 
ett irmiştir. Cami harabe bir 
durumda iken tamamen yıkıla-
rak yerine, Hacı İbrahim Evliya 
Efendi tarafından 1912-1914 
yılları arasında bugünkü cami 
yaptırılmıştır. Avlunun doğu 
ve batı tarafl arına yerleştirilen 
iki katlı medrese ise onarımlar-
la günümüze gelmiş olup, 29 
Şaban 1278 H./ 1 Mart 1862 M. 
tarihli vakfi ye ile 1319 H./1901 

M. tarihli Maarif Salnâmesi’n-
de fonksiyonunu sürdürdüğü 
belirtiliyor. Medrese fonksiyo-
nunu kaybetmiş olup, bir bö-
lümünde öğrenciler ikâmet et-
mekte, diğer bölümü ise Kur’an 
Kursu olarak kullanılmaktadır. 

Orijinal dokusunu önemli 
ölçüde muhafaza eden medre-
senin, 1912-1914 yılları arasın-
da şimdiki cami yapılırken ona-
rım gördüğü anlaşılmaktadır. 
Yapı daha sonra Vakıfl ar Genel 
Müdürlüğü tarafından 1963 ve 
1987 yıllarında tamir edilmiştir. 

Yapının avlusuna kuzey 
duvarında açılan basık kemerli 
kapıdan girilir. Medresenin du-

varlarında ahşap hatıllı, moloz 
taş, örtü sisteminde ahşap mal-
zeme kullanılmıştır.

Medrese, ortasında cami 
olan avlunun batı ve doğu ka-
natlarına simetrik olarak iki 
katlı yapılmıştır. Medrese arsa-
nın durumuna göre inşâ edildi-
ği için kısmen çarpık plânlıdır.

Batı Kanat :
Avlunun batı kenarına ku-

zey-güney doğrultusunda yer-
leştirilen medresenin, zemin 
katı yan yana sıralanan ve av-
ludan bir basamak yüksekte tu-
tulan hafi f çarpık plânlı üç oda-
dan oluşur. Ebatları 3.00 x 4.05 
m. ilâ 3.10 x 6.45 m. arasında 
değişen odalardan güney kö-
şedeki bir kapı ve bir pencerey-
le, ortadaki hacim bir kapı ve 
üç pencereyle, kuzey köşedeki 
mekân ise bir kapı ve iki pen-
cereyle avluya açılırlar. Zemin 
katt aki mekânlar ahşap kirişle-
meli tahta tavanla kapatılmıştır.

Medresenin üst katına gü-
ney köşeye yerleştirilen oniki 
basamaklı taş merdivenden çı-
kılır. Üst katt a yer alan üç oda 
ve bir eyvan sofaya açılırlar. 
Boyutları 2.90 x 3.90 m. ilâ 3.00 
x 6.50 m. arasında değişen oda-
lardan kuzey köşedekinin ka-
pısı eyvana, diğerininki sofaya 
açılmaktadır. Odaların pencere 
sayılara bir ilâ dört arasında 
değişmektedir. Mekânlar alt-
tan düz ahşap tavanla, üstt en 
de kırma kiremit çatıyla ka-
patılmıştır; orijinalinde ahşap 
kirişlemeli düz toprak dam ile 
örtüldüğü belirtiliyor.

Doğu Kanat :
Avlunun doğu kenarına ku-

zey-güney doğrultusunda “L” 
Acemli (İskender Bey – Şehit Evliya) Medresesi, Doğu Kanat

Acemli (İskender Bey – Şehit Evliya) Medresesi, Batı Kanat
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biçiminde yerleştirilen medre-
senin zemin katı; üç oda, sekiz 
gözlü helâ ve küçük banyodan 
oluşur. Üzeri ahşap kirişleme-
li düz tavanla örtülen odalar 
birer kapı ve birer pencereyle 
avluya açılırlar. Güney köşe-
deki mekân çarpık plânlı olup, 
odaların ebatları ortalama 2.80 
x 3.00 m. dir. Kuzey tarafa “L” 
biçiminde yerleştirilen sekiz 
gözlü helânın üzeri onarımlar 
sırasında beton tablayla kapa-
tılmıştır. Kuzeybatı köşeye be-
tonarme olarak yapılan banyo 
sonradan ilâve edilmiştir.

Medresenin “L” biçimin-
deki üst katına, güney köşe-
deki onbir basamaklı taş mer-
divenden çıkılır. Üst katta yer 
alan altı odanın kapısı sofaya 
açılmaktadır. Odaların pence-
re sayıları bir ilâ üç arasında 
değişmektedir. Doğu kanattaki 
mekânlar da arsanın durumu-
na göre şekil aldığı için bazı 
odalar çarpık plânlıdır. Oda-
ların boyutları 2.10 x 3.50 m, 
ilâ 3.30 x 4.50 m, arasında de-
ğişmektedir. Mekânların üzeri 
alttan düz ahşap tavanla, üstten 
de kırma kiremit çatıyla kapatıl-
mıştır; orijinalinde ahşap kiriş-
lemeli toprak dam ile örtüldüğü 
belirtiliyor. Medrese oldukça 
sâde bir şekilde inşâ edilmiştir.

Fethullah oğlu Koca Emin 
Ağa tarafından 29 Şubat 1228 
H./ 1 Mart 1862 M. yılında tan-
zim ettirilen vakfiyede, medre-
senin faaliyetini sürdürdüğü 
belirterek müderrisinin Evliya 
zâde Seyyid Mustafa Efendi 
olduğu kaydedilmiştir. 1319 H. 
/1901 M. tarihli Maarif Salnâ-

mesi’nde ise, medresenin mü-
derrisinin Evliya zâde Ahmet 
Efendi olduğu zikredilerek on 
(10) öğrencinin eğitim gördüğü 
belirtilmiştir.
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MEHMET ÖZKARCI

ACEMLİ
(ŞEHİT EVLİYA)

ÇEŞMESİ
Mimarî Yapı

Çeşme, Onikişubat İlçesi 
Şehit Evliya (Acemli) Mahal-
lesi, Sütçü İmam Sokak’ta yer 
alır. Çeşme nişin üst kısmına 
yerleştirilen inşâ kitabesinin 
yazıları kazınmıştır. Çeşme, 

Acemli (İskender Bey - Şehit 
Evliya) Camii avlu duvarının 
kuzey cephesine niş şeklinde 
yerleştirilmiş ve duvarla orga-
nik bir bütünlük oluşturmak-
tadır. Avlu kapısı, üzerindeki 
inşâ kitabesine göre 1332 H./ 
1914 M. yılında yapılmıştır. Ay-
rıca bugünkü Acemli (İskender 
Bey – Şehit Evliya) Camii, Hacı 
İbrahim Evliya Efendi tarafın-
dan mimar M. Ali Kapıkaya’ya 
inşâ ettirilmiştir. Çeşmenin de, 
1332 H./ 1914 M. yılında Hacı 
İbrahim Evliya Efendi tarafın-
dan mimar M. Ali Kapıkaya’ya 
yaptırıldığı anlaşılıyor.

Fonksiyonunu sürdüren 
ve “mahalle çeşmesi” olarak inşâ 
edilen eser, sarımtırak renkte 
ince yonu taştan yapılmıştır. 
Çeşme, 0. 42 m. derinliğinde 
ve 1.70 m. genişliğinde sivri 
kemerli nişe sahiptir. Çeşme 
tek musluklu olup, nişin güney 
duvarında su kabı koymak için 
küçük bir niş bulunmaktadır. 
Kesme taştan yapılan su tekne-
si 0.50 x 0.93 m. ölçülerindedir. 
Nişin güney duvarına yerleşti-
rilen üç satırlık taş kitabedeki 
yazılar kazındığı için okuma-

ACEMLİ (ŞEHİT EVLİYA) ÇEŞMESİ

Acemli (Şehit Evliya) Çeşmesi Plânı

Acemli (Şehit Evliya) Çeşmesi 
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mız mümkün olmamıştır.
Çeşme sâde bir şekilde inşâ 

edilmiştir.

KAYNAKÇA:
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri, Kahramanmaraş, C.I, 
Ankara 2007, s.32-33.

MEHMET ÖZKARCI

ACEMLİ HAMAMI
Mimarî Yapı

Acemli Hamamı kuruldu-
ğu yer itibarıyla ismini Acemli 
Mahallesi’nden almıştır. Ha-
mamın, Kahramanmaraş’ın 
Milli Mücadele döneminde 
şehir savunması için Bertiz 
köylerinden gelen çeteler için 
barınak olarak kullanıldığı be-
lirtilmektedir. Günümüzde ha-
mamın yeri tam olarak tespit 
edilememiştir.

KAYNAKÇA: 
Kemalett in KOÇ, Kahramanmaraş’ta 
Sosyal Hayatın Fiziki Yapıya Etkisi Sos-
yal, Kültürel, Ekonomik Yapı ve Şehirleş-
me Tarihi, Kahramanmaraş 2010, s.245.

MİRSAD FIRTINA

ACEMLİ MAHALLESİ
Tarihî Mahalle

Mahalle günümüzde Şehit 
Evliya Mahallesi olarak anıl-
maktadır. Mahalle Şehit Evliya 
ismini Kahramanmaraş Milli 
mücadelesinin kahramanların-
dan Şehit Evliya’dan almıştır. 
Önceki ismi Acemli Mahalle-
si’dir. Kalenin batısında bu-
lunan mahalle, sıralı evleriyle 
Acemli Camii merkezli bir ya-

pılanma göstermiştir.
Maraş Kurtuluş Savaşında, 

mahallede Seferli ve Düdün 
ermenilerinin evleri de bu-
lunuyormuş. Bu evlerde çok 
miktarda cephane yığıldığı ha-
beri üzerine, Evliya Efendi ve 
Ağabeyi Hüseyin Evliya, kendi 
evlerini feda edip yakarak bu 
cephaneleri imha etmişlerdir. 
Yine Evliya Efendi, Arasa Ki-
lisesine çok miktarda cephane 
yığıldığının haberi üzerine ki-
liseyi basmıştır. Evliya Efen-
di büyük yararlılık gösterdiği 
Maraş harbinde 4 Şubat 1920’de 
bir Ermeni kurşunuyla şehit ol-
muştur. 34 yaşında şehit olan 
Evliya Efendi, geride iki çocuk 
bırakmıştır. Oğlu Hasan Fehmi 
Evliya daha sonra milletvekili 
olmuştur. 

Acemli Mahallesi’nde kur-
tuluş savaşı sırasında Hüseyin 
Evliya Döngele, Yenicekale ve 
Kayışlı köylerinden gelmiş 15–
25 yaş arası 300 kadar çetenin 
beslenme ve giyim eşyaları ih-
tiyacını tek başına karşılamıştır. 
Bu çeteler Acemli Hamamı’nda 
barındırılmıştır.

Maraş harbinde büyük bö-
lümü yanan Acemli Mahallesi 
1930’lu yıllarda, Kahraman-
maraş’ın batısında yoğun bir 
yerleşime sahip, dikkat çeken 
mahallelerden bir tanesi olmuş-
tur. Maraş harbinde yanmasına 
rağmen Orta, Yeni ve Yakın 
Çağlardan kalma Dulkadir 
Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin 
tüm sivil ve dini mimari örnek-
leri günümüze kadar ulaşabil-
miştir. 

Mahallede bir külliye bu-
lunmaktadır. Külliye, Beya-

zıtlı ailesinden Hacı Abdullah 
Bey’in oğullarından İskender 
Bey tarafından, kendi adıyla, 
kalenin batısındaki Acemli Ma-
hallesi’nde yaptırılmıştır. Kül-
liye cami, medrese ve çeşme-
den oluşmaktadır. Bu caminin, 
XVII. Yüzyılın ortalarına doğru 
yaptırıldığı düşünülmektedir. 
Cami ahşap kirişlemeli, düz 
toprak damlı ve harabe durum-
da iken 1912 yılında yıkılmış. 
1912–1914 yılları arasında ev-
kaf memuru Evliya Efendi’nin 
gayretleriyle, Evkaf Müdürlü-
ğü’nün kaynakları kullanılarak, 
taş olarak yeniden inşa edil-
miştir. 1963 ve 1987 yıllarında 
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü ta-
rafından tamiri yapılmıştır. Ay-
rıca mahallede Acemli Hamamı 
inşa edilmiştir. Günümüzde ca-
minin kuzeyinde abdest alınan 
iki havuz, doğusu ve batısında 
ahşap malzemeden yapılmış 
iki katlı medrese odaları ile av-
lunun kuzey duvarında çeşme 
yer almıştır.

Acemli Camii’nin kuzeyin-
deki çukurdan su çıkar. Suyun 
bir kısmı camiye verilir, gerisi 
dereye verilirdi. İşte Şekerdere 
değirmeni dereden gelen bu 
su ile çalışıyordu. Şekerdere 
Değirmeni, kalenin batısındaki 
şimdiki otopark’ın olduğu yer-
de kurulmuştu. Burada pirinç 
dövülürdü.

Acemli Camii’nin kuzeyin-
deki Aladan mezarlığında Dul-
kadir Beyi Alaüddevle Bey’in 
temsili mezarı bulunmaktadır. 
Başının burada gömülü oldu-
ğuna inanılmaktadır. 

KAYNAKÇA:
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KEMALETTİN KOÇ

ACIELMA MAHALLESİ

Acıelma, Göksun ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Göksun’un 
batısında, Göksun Saimbeyli 
yolu üzerindedir. Kocagüney 
Tepesi (1827 m)’nin güneybatı 
eteğinde ve tektono-karstik bir 
çukurluğun kenarında yer alır. 
Yüksek ve engebeli bir arazi-
de yer alan mahallenin deniz 
seviyesinden yüksekliği 1700 
m’dir.  Matematik koordinatla-
rı 38°01’09.7” kuzey enlemi ve 
36°24’46.5” doğu boylamıdır.

Göksun’a 10,8 km uzaklık-
taki Acıelma’nın, 1881 yılında-
ki nüfusu 23 iken, 1970 yılında 

410’a kadar çıkmıştır. Bu tarih-
ten sonra göç yoluyla azalan 
nüfus 2000 yılında 38’e kadar 
düşmüştür. 2015 yılında 17 
hane ve 89 nüfusa sahiptir. 

Acıelma mahallesinin eko-
nomisi tarım ve hayvancılığa 
dayalıdır. Ürün desensini daha 
ziyade buğday ve hayvan yemi 
olarak fiğ üretimi oluşturmak-
tadır. Mahallede, taşımalı eği-
tim dolayısı ile kullanılmayan 
bir ilkokul ve Orman İşletme 
Şefliği bulunmaktadır. Mahal-
leye ulaşımı sağlayan yol as-
falt olup, içme suyu şebekesi, 
elektrik ve sabit telefon vardır.

 
EMİN TOROĞLU

ACIPAYAM, CAN
(d. 1973)

Akademisyen

1973 yılında doğan Can 
ACIPAYAM, lisans ve yüksek 
lisans eğitimini 1988 yılında 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinde aldı. Tıpta uzman-
lık eğitimini Trakya Üniver-
sitesi Tıp Fakültesinde Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları üzerine 
2003 yılında, yandal uzman-
lık eğitimini ise Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
Çocuk Hematolojisi ve Onko-
lojisi üzerine 2012 yılında aldı. 

İş hayatına 1991-1998 yılları 
arasında Çukurova Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Radyasyon 
Onkolojisi Ana Bilim Dalında 
laboratuvar teknisyeni olarak 
başladı, daha sonra 1988-2003 
yıllarında Trakya Üniversite-
si Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Ana Bilim Da-
lında araştırma görevlisi dok-
tor, 2004-2005 yıllarında Edir-
ne Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Merkezinde uzman 
doktor, 2005-2007 yıllarında 
Edirne Uzunköprü Devlet Has-
tanesinde uzman doktor, 2008-
2009 yıllarında Selçuk Üni-
versitesi Meram Tıp Fakültesi 
Pediatri Hematoloji Ana Bilim 
Dalında yan dal Arş.Gör. Dr., 
2009 yılında Karaisalı Devlet 
Hastanesinde uzman doktor, 
2009-2012 yıllarında Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pe-
diatrik Onkoloji Ana Bilim Da-
lında yan dal araştırma görev-
lisi doktor, 2012-2013 yıllarında 
Hatay Antakya Devlet Hasta-
nesi Çocuk Hematolojisi ve On-
kolojisinde  uzman doktor ola-
rak çalıştı.  2013-2014 yıllarında 
Mustafa Kemal Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Hematolo-
jisi ve Onkolojisinde Yrd. Doç. 
Dr. ve 2014-2015 yıllarında da 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Çocuk Hematolo-
jisi ve Onkolojisinde Yrd. Doç.
Dr. olarak atandı. 2015 yılında 
doçent oldu. “Metotreksat ile 
Barsak Epiteli Hasarı Oluştu-
rulan Sıçanlarda Hesperidinin 
Koruyucu Etkisi” projesinde 
proje yardımcısı, “Hatay İli Ta-
lasemi ve Orak Hücre Anemisi 
Araştırma Raporu” projesinde 

ACIPAYAM, CAN

Can ACIPAYAM



46

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

ise yayın kurulu üyesi olarak 
yer aldı ve lisans ve lisansüstü 
düzeyde çocuk hematolojisi ve 
onkoloji dersleri vermektedir. 
2012 yılında 17. TPOG Ulusal 
Pediatrik Kanser Kongresi’n-
de “Sadise-Mustafa Köseoğlu 
Pediatrik Onkoloji Genç Araş-
tırmacı Ödülü“nü, 2013’te 
Amerikan Aferez Derneği’nin 
(American Society for Aphere-
sis, ASFA) 34. Yıllık Kongresi’n-
de “ASFA Yardımcı Sağlık Çalı-
şanı En İyi Bildiri Ödülü”nü ve 
2014’te 13. Ulusal Aile Hekim-
liği Kongresi’nde “En İyi Söz-
lü Bildiri Birincilik Ödülü”nü 
aldı. Uluslararası hakemli der-
gilerde yayınlanan 24 makalesi, 
uluslararası bilimsel toplantı-
larda sunulan ve bildiri kita-
bında basılan 19 bildirisi, ulusal 
hakemli dergilerde yayınlanan 
16 makalesi ve ulusal bilimsel 
toplantılarda sunulan ve bildiri 
kitabında basılan 45 bildirisi ve 
2 kitap bölümü vardır. Bunların 
yanı sıra birçok dergide de ha-
kemlik yapmaktadır. 

ABDULLAH SOYSAL

ACIPAYAM, MEHMET
(d. 1975)

Akademisyen

1975 yılında doğan Meh-
met ACIPAYAM, lisans ve yük-

sek lisans eğitimini 1988 yılın-
da Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde, doktora, tıpta 
uzmanlık eğitimini ise Trakya 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp 
ve Damar Cerrahisi Bölümün-
de 2005 yılında aldı. İş hayatı-
na 1998-1999 yılları arasında 
Aksaray İlinde Kaputaş Sağlık 
Ocağında doktor olarak baş-
ladı ve daha sonra 1999-2005 
yıllarında Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar 
Cerrahisi Ana Bilim Dalında 
araştırma görevliliği, 2006-2007 
yıllarında İstanbul Gümüşsu-
yu Asker Hastanesinde uzman 
doktor, 2007-2009 yıllarında 
Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Kalp ve Damar Cer-
rahisi Kliniğinde uzman dok-
tor, 2009-2012 yıllarında Adana 
Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Kalp ve Damar Cer-
rahisi Kliniğinde uzman doktor 
olarak çalıştı. 2012 yılında Mus-
tafa Kemal Üniversitesi Tayfur 
Ata Sökmen Tıp Fakültesi Kalp 
ve Damar Cerrahisi Ana Bilim 
Dalına yardımcı doçent ola-
rak atandı. 2014-2015 yılında 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp 
ve Damar Cerrahisi Ana Bilim 
Dalına geçti ve 2015 yılında 
doçent oldu. Kasım 2012-2014 
yılları arasında Mustafa Kemal 
Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen 
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar 
Cerrahi Anabilim Dalı Başkan-
lığı ve Mart 2015-Aralık 2015 
yılları arasında Kahramanma-
raş Sütçü İmam Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi Ana Bilim Dalı Baş-
kanlığı yaptı. Aralık 2014’ten 

itibaren de Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Sağlık uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Başhekim 
Yardımcılığı yapmaktadır. Evli 
ve üç çocuk sahibidir. “Açık 
Kalp Cerrahisinde, Kardiyopul-
moner Bypass Sonrası Oluşan 
Akciğer İskemi-Reperfüzyon 
Hasarını Önlemede E Vitamini-
nin Etkinliği” konulu Bilimsel 
Araştırma Projesi, Uluslararası 
hakemli dergilerde yayınlanan 
28 makalesi, uluslararası bilim-
sel toplantılarda sunulan ve bil-
diri kitabında basılan 13 bildi-
risi, ulusal hakemli dergilerde 
yayınlanan 15 makalesi ve ulu-
sal bilimsel toplantılarda sunu-
lan ve bildiri kitabında basılan 
64 bildirisi bulunmaktadır.

ABDULLAH SOYSAL

ACUR
Sebze

Acur, Kabakgiller (Cucurbitaceae) 
familyasından (Cucumis. melo var. 
fl exuousus Naud.) olup daha çok tur-
şuluk ve sofralık olarak değer-
lendirilmektedir. Acur iklim 

Mehmet
ACIPAYAM
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şartlarına göre Mayıs-Haziran 
aylarından Aralık ayı başları-
na kadar açık alanda kültürü 
yapılabilen yazlık bir sebzedir. 
Türkiye’de 2015 yılında top-
lam 33082 ton acur üretilmiş 
olup, Kahramanmaraş 2835 ton 
acur üretimi ile 4. sırada yer 
almaktadır. Acur bir sıcak ik-
lim sebzesidir, 20-30°C’lerdeki 
iklimlerde yetiştirilebilir. Acur 
boyları turşuluklarda 5-10 cm, 
sofralıklarda ise 25-90 cm ola-
bilir; 1.5-7.5 cm çapında çoğun-
lukla eğridir; renkleri beyazdan 
koyu yeşil renge kadar değişir; 
boyuna olukludur. Acur to-
humlarının renkleri beyazdır; 
bin dane ağırlığı 25-50 gramdır. 
Gelişme ve çiçek döneminde-
ki sıcaklık değişimleri ürünün 
miktarını etkiler. Su tutma 
oranı yüksek ancak drenajı 
iyi, organik maddece zengin, 
pH’sı nötre yakın, derinliği faz-
la, tınlı topraklarda iyi gelişir. 
Acurun korunabilmesi adına 
hastalıklarla savaşımda ilk akla 
gelenler mildiyö ve küllemedir. 
Sürekli takip ile hastalıklarının 
yanında zararlılarının da kont-
rol edilmesi ekonomik bir ye-
tiştiricilik için önemlidir. Acur 
meyveleri üzerlerinde henüz 
tüyler varken; kendine has renk 
ve büyüklükte hasat edilir. Ha-
sat meyve kalitesinin kaybol-
maması için günün serin saat-
lerinde yapılmalı ve ürün hızlı 
bir şekilde pazara sunulmalıdır. 
Acurda dekardan elde edilen 
ürün sofralıklarda 2 tona kadar 
çıkabilir, ancak turşuluklar için 
küçük ve başlangıçta hasat edi-
len meyveler değerlendirildiği 
için verim daha az olur.

KAYNAKÇA: 
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İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.
tr/bitkiselapp/bitkisel.zul,  23.03.2016
G. BEŞİRLİ - R. YANMAZ, 1997. Ty-
pes of the snake cucumber (Cucumis 
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in the South East Region of Turkey. 
Acta Horticulturae, 492, 37-40. 
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zeler. Meta, İzmir, 404s.

İRFAN ERSİN AKINCI

AÇIKGÖZ MUSTAFA
(DELİ BORAN)

(d. 1336 / 1920 - ö. 1982)
Halk Şairi

Mustafa Açıkgöz 1336/ 
1920’de Kahramanmaraş’ın Ye-
şilyöre köyünün Musalar oba-
sında doğmuştur. Babası aslen 
Şanlıurfalıdır. Kendisi daha 9 
yaşında iken anne ve babasını 
terk etmiş asker çağına kadar 
saz çalıp türkü söyleyip diyar 
diyar gezmiştir. Mektepten 
okuma yazması olmayan Açık-
göz, ağızdan duyma, gazete, 
dergi gibi materyallerden oku-
ma yazma öğrenmiştir. Üstün 
yeteneğiyle uzun hikâyeler yaz-
mış ve türküler bestelemiştir. 
Çukurova radyosundan gelen 
ozanlık teklifini alkol var diye 
kabul etmez. Döneminde yaşa-
yan bazı vatandaşlar tarafından 
ses kaydı yapılır. Bu kayıtlar-
dan bazıları Gül Ahmet Yiğit ve 
Hilmi Şahballı’ya verilir.

Üç evlilik yapan Açıkgöz’ün 
bu evliliklerinden toplam altı 
çocuğu olur. Hayat mücadele-
sini işçilik yaparak sürdüren 
Mustafa Açıkgöz 1982 tarihinde 

vefat eder. Aşağıdaki şiir Mus-
tafa Açıkgöz’e aittir.

Çıktım baktım da gül tepeye
Seyir ettim ellerine
Ağbaz ağbaz evler konmuş
Sevdiğimin ellerine 

Hacım hacılar hacısı
Kuran da okur hocası
Yarın da bayram gecesi 
Yar kına yaksın ellerine

Gürcistan’ın gülü kokar
Kızlar yanağına dakar
Sacır derler de bir su akar 
Güvel konarda göllerine

Bunu söyleyen de deli boran
Her gördüğüne meyil veren
Top top olmuş akçe ceren
Gider de yârin ellerine 

KAYNAKÇA:
Mustafa Açıkgöz’ün oğlu Hay-
dar Açıkgöz ile yapılan mülakat, 
01.07.2016, saat, 13:42. 
Yaşar ALPARSLAN - Lütfi ALICI 
- Serdar YAKAR, Türk Edebiyatında 
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s.66.

MİRSAD FIRTINA

ADA HÖYÜK 
(KARTALKAYA –
KÖRALİ HÖYÜK)

Kahramanmaraş ili, Pazar-
cık ilçesi, Köraliobası bölge-

ADA HÖYÜK (KARTALKAYA - KÖRALİ HÖYÜK)
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sinde yer almaktadır. Pazarcık 
ilçesinin yaklaşık 4 km güney-
doğusunda bulunan Kartalka-
ya Baraj Gölü içerisinde kalmış 
bir ada durumundadır. Bulun-
duğu konum itibariyle kayalık 
bir coğrafyada yer alan höyük, 
baraj sularının çekildiği dö-
nemlerde daha belirgin bir hal 
almakta ve bir yarımada yapısı 
kazanmaktadır. Höyüğün bü-
yük bölümü baraj suları altın-
da kaldığı için zirveye yakın 
alanları dışındaki bölgelerde 
deformasyon ileri seviyededir. 
Büyük boyutlu taş bloklarla 
inşa edilmiş yapılara dair kalın-
tılar temel seviyesinde gözlem-
lenebilmektedir. Batı yamaçla-
rı büyük boyutlu ve işlenmiş 
taşlardan oluşturulmuş bir sur 
duvarı ile çevrili olan höyüğün 
eteklerinde kare ve dikdörtgen 
planlı yapılara ait temel kalın-
tıları bulunmaktadır. Üzerin-
de yoğun çanak çömlek bu-
luntuları barındıran höyükte, 
olasılıkla İlk Tunç Çağı’na ait 
portakal ve portakal kırmızısı 
renklere sahip astarlı örnekler 
ile karşılaşılmıştır. Ayrıca II. 
binyıl Güneydoğu Anadolu’da 

rastlanan boyalı buluntular ile 
benzerlik gösteren çanak çöm-
lek parçaları gözlemlenmiştir.

Türü: Höyük
Yer: Kahramanmaraş / Pa-

zarcık / Yarbaşı Mahallesi / Kö-
rali Obası

Konum: 37S 0345891D / 
4148749K

Rakım: 719 m.
Kapladığı Alan: Yaklaşık 

18000 m².
Tescil Tarihi: 31.03.2010.
Dönem: İlk Tunç Çağı.
Korunma Durumu: Tescil-

li arkeolojik sit alanıdır. Baraj 
suları ile çevrili olmasından 
dolayı korunaklı bir yapıya sa-
hip olmasına rağmen üzerinde 
kaçak kazılara dair izler bulun-
maktadır.

KAYNAKÇA: 
Erkan KONYAR, “Kahramanmaraş 
Yüzey Araştırması 2009”, 28. Araş-
tırma Sonuçları Toplantısı, C.2. 2010 
s.263-271.
http://www.tayproject.org/TAYa-
ges.fm$Retrieve?CagNo=11629&h-
t m l = a g e s _ d e t a i l _ t . h t m l & l a -
yout=web(18.05.2016).

OKTAY DUMANKAYA-
OKAY PEKŞEN

ADALET SARAYI

Kahramanmaraş merkez 
Onikişubat ilçesi sınırları için-
de bulunan Adalet Sarayı 2011 
yılından itibaren halka hizmet 
vermeye başlamıştır. 36.000 m2 
alanda bulunan bina, zemin, 
giriş ve üzerindeki dört katla 
birlikte toplamda altı katt an 
oluşmaktadır. Binanın cephe-
sinin Türk mimarisinin karak-
teristiklerini yansıtması için 
özel özen gösterilmiştir. Ana 
cephede Türk mimarisinin (Sel-
çuklu) özellikleri açıkça görül-
mektedir. Konumu itibari ile de 
önemli bir yere sahiptir. Adalet 
Sarayı; yangın algılama, oto-
matik yangın söndürme, kartlı 
geçiş sistemleri, merkezî ısıtma 
ve soğutma sistemleri ile akıllı 
bina olarak tasarlanmıştır. İçe-
risinde 480 oda bulunan binada 
ısı yalıtım sistemi kullanılmış 
olup duvarlara mermer kapla-
ma yapılmıştır.

HÜSEYİN TEMİZ

ADANIN
   ZİYARETİ 

Ziyaret Yeri

Kahramanmaraş merkez 
Yenipınar/Yeniyapan köyünün 
10 km. güneydoğusunda ‘Ada’ 

Kahramanmaraş Adalet Sarayı Ön ve Doğu Cephe
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denilen yerdedir. Aynı zaman-
da köyün en yüksek tepesi 
olan Ada’da bir mezar bulun-
maktadır. Etrafı taşlarla çevrili 
olan mezarın, kime ait olduğu 
bilinmemektedir. Ne zaman 
yaşadığı konusunda bir bilgi 
bulunmamakla birlikte onun 
küffarla savaşırken okla şehit 
olan bir askere ait olabileceği 
söylenmektedir. Köylüler, ge-
celeri başlarında yeşil sarıkları 
ile Milcan, Kemal ve Kudret 
Dedelerin Ada’ya geldiklerini 
söylemektedirler. Evliyaların 
burada zikir çektikleri bir süre 
sonra tekrar birbirlerini ziyaret 
etmek üzere ayrıldıkları belir-
tilmektedir.

Evliyaların abdest aldıkları 
düşünülen güneybatıdaki su 
da yöre halkı tarafından kir-
letilmemektedir. Ziyaret suyu 
adıyla anılan su akmamakta, 
üzerinden almakla da eksilme-
mektedir. Suyun çeşitli hasta-
lıklara iyi geldiği düşünülerek 
onunla banyo da yapılmakta-
dır. Köylüler, yaylaya çıktıkla-
rında, sürülerini uyuz gibi bir 
kısım hastalıklardan korumak 
için kutsallık atfedilen bu su-
dan üzerlerine serpmektedir-
ler. Aynı su ile abdest almanın 
daha evla olduğunu düşünen 
köy halkı, ziyarete geldiklerin-
de önce bu su ile abdest almak-
ta, sonrada 150 m. kadar yuka-
rıda olan Ada’ya doğru dua ve 
niyazlarla tırmanmaktadırlar. 

Ziyarete kış mevsimi hariç 
her zaman gidilebilmektedir. 
Neredeyse her evin bir kurba-
na iştirak ettiği bu yolculuğa 
tüm köy halkı katılmaktadır. 
Kurbanlar kesilip yemekler ya-

pılmakta ve gelenlere ikram 
edilmektedir. Yemeğin arkasın-
dan topluca namaz kılınıp dua 
edilmekte ve dilekler dilenerek 
kamalak ağaçlarına çaput bağ-
lanmaktadır. Kutsal kabul edi-
len ağaçlara dokunulmamakta 
ve ağaçtan bir dal kesen kişi-
nin kendisinin de bir uzvunun 
kesileceği kabul edilmektedir. 
Nitekim ağaçtan dal kesen bir 
köylünün bıçakla elini kestiği, 
başka birisinin ise ağaç keser-
ken baltayla kendi bacağını kes-
tiği anlatılmaktadır. Yaşlıların 
ziyarete gideceklere “Ağaçları-
na zarar vermeyin, ziyaret ye-
rinin etrafını kirletmeyin, şayet 
mezar taşları düşmüş ise onları 
tekrar yerlerine koyun.” diyerek 
tembihte bulundukları söylenir.

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.116-117.

HAMZA KARAOĞLAN

ADATEPE BARAJI

Kahramanmaraş ili Göksun 
ilçesinin 20 km kuzeydoğusunda 
Göksun Çayı üzerinde, Afşin-El-
bistan Ovası’nda tarımsal sula-
ma amacıyla Şubat 1995 inşasına 
başlanan ve Aralık 2013 yılından 
itibaren su tutulan bir barajdır. 

Afşin – Elbistan ovasında 
31.554 hektar tarım arazisini 
sulayacak olan Kahramanma-
raş Adatepe Barajının kesin ka-
bulü 02.12.2015 tarihinde ger-
çekleştirilmiştir. Kil çekirdekli 
kaya dolgu tipindeki barajın 
temelden yüksekliği 95 m, kret 

uzunluğu 651 m, dolgu hacmi 
5.400.000 m3 olup rezervuar-
hacmi 500.000.000 m3 tür. Ada-
tepe barajı ile 239.930 dekar 
tarım arazisi sulanacak, 77.340 
dekarlık Kalealtı pompaj sula-
masının 58.550 dekarı cazibeye 
dönüşecek ve 1.879 hektarında 
terfi yüksekliği 189 m’den 62 
m’ye düşecektir. Ayrıca Af-
şin Elbistan Termik Santrali D 
ünitesine soğutma ve katma 
suyu olarak yılda 47.300.000 
m3 su verilecektir. Kurulacak 
3.70 MW gücündeki HES ile 
11.57 GWh/yıl elektrik üretimi 
yapılarak, yıllık 2.000.000 TL 
gelir elde edilecektir. Adate-
pe barajı vasıtasıyla yapılacak 
tarımsal faaliyetlerden dolayı 
134.000.000 TL yıllık net gelir 
artışı sağlanacaktır.

KAYNAKÇA:
h t t p : / / w w w . d s i . g o v . t r / h a b e r -
ler/2015/12/04/adatepebarajigecicika-
bul (20.05.2016)
h t t p : / / w w w . d s i . g o v . t r / h a b e r -
ler/2014/11/11/adatepe-barajı-i-n-
şaatının-geçici-kabulü-yapıldı- 
(20.05.2016)
Kahramanmaraş İli Çevre Durum 

ADATEPE BARAJI

Adatepe Barajı
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Raporu, 2011, T.C. Kahramanmaraş 
Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü Yayını 2011, s.12

ALİ HALUK PINAR
MUHTEREM KÜÇÜKÖNDER

ÂDET

Âdet, gelenek ortamında 
yaşayışın çeşitli yönleriyle ilgi-
li olarak oluşmuş, ona anlam 
kazandıran ve aynı zamanda 
yol-yordam da demek olan ha-
yat pratikleridir. Bir başka ifa-
deyle toplum içinde oluşarak 

öteden beri uyulmakta olan ku-
rallardır. Eskiden beri yapılan, 
tekrarlanan hareket ve işlemler 
şeklindedir. Dini inanış, milli 
görenek, tarihi olaylar gibi ik-
lim vb. çevresel faktörlerden 
de kaynaklanmış olabilir. Halk 
bunları ruhuna, ihtiyaçlarına 
uygun ve tekrarlanmaya değer 
bulmuştur. Örf ve âdet toplum-
sal zorunluluk oluşturmasıyla 
bir hukuk şekli olarak da gö-
rülür. Bunlar başlangıcından 
sonuna kadar bir insan ömrü-
nü düşündüğümüzde her bir 

aşamasıyla ilgili olarak birçok 
uygulama şeklinde karşımıza 
çıkar. Özellikle “doğum-evlen-
me-ölüm” dönemleriyle ilgili 
olarak yaşanan bu pratikler 
ayrıca “sünnet, askerlik, hac, 
mesleki uygulamalar, takvim 
uygulamaları gibi alanlarda da 
görülür.

Söz konusu âdetler birçok 
çeşidiyle yöremiz Kahraman-
maraş’ta da uygulana gelmiştir.

Biz burada yalnızca “do-
ğum-evlenme-ölüm” âdetleriy-
le ilgili bir özet yapacağız:

1. Doğum 
Gelenekte doğum “diz çö-

kerek” ve “asılarak” olmak 
üzere başlıca iki şekilde yaptı-
rılır. Asılarak doğum özellikle-
yardımcı olacak ebe olmadığın-
da tercih edilir. Hamile kadın, 
sancısı tutunca tavana bir ip 
bağlar. Bu ip yere kadar sallan-
mış vaziyett edir. İpe elleriyle 
asılıp ondan güç alarak tek ba-
şına doğum yapar. Normal du-
rumlarda gebe kadının sancısı 
tutt uğunda ebe çağırılır. Ebe-
nin iyi doğum yaptıran, gör-
müş geçirmiş bir kadın olması 
tercih sebebidir. Mümkünse 
diğer bir tecrübeli kişi de bu 
ebeye yardımcı olur. Asıl ebeye 
“arka ebesi”, yardımcı olana da 
“ön ebesi” denir. Gerekli araç 
ve malzemeler hazırlandıktan 
sonra ebe hazırlanan yerde uy-
gun şekilde doğumu yaptırır. 
Çocuk doğunca göbeğinden 
dört parmak mesafe bırakılır. 
İple burası iyice bağlanır. Bağ-
lanan kısımdan da dört parmak 
bırakılıp kordon bağı kesilir. Eş 
ise derince eşilerek toprağa gö-
mülür. Doğumdan sonra kırmı-

Adatepe Barajı

Barajın Yeri Kahramanmaraş Göksun

Akarsuyu Göksun Çayı

Amacı Sulama ve Enerji

İnşaatın (başlama ve bitiş) yılı
Başlama:15.02.1995
Kesin Kabul:02.12.2015

Gövde dolgu tipi Kil Çekirdekli Kaya Dolgu

Gövde hacmi 5.400.000 m3

Yükseklik 95 m

Normal su kotunda hacmi 500.000.000 m3

Sulama alanı 31.554 hektar

Güç 3.70 MW

Yıllık Üretim 11.57 GWh/yıl
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zı olması için çocuğun yanakla-
rına göbek kanı sürülür. Çocuk 
doğduktan sonra yıkanır ve 
tuzlanır. Tuzlama çocuğun ağzı 
ve teni kokmayan bir insan ol-
masını sağlamak içindir. Çocu-
ğun bütün vücudu tuzlandık-
tan sonra 5-10 dakika bekletilir. 
Çocuk doğduktan sonra anne 
yatağa alınır. Çocuk doğar 
doğmaz yıkandığı gibi doğu-
mun üçüncü günü veya göbeği 
düştükten sonra da yıkanabi-
lir. Çocuk doğunca babasına 
müjdeci gönderilir. Baba, bu 
müjdeciye genellikle para verir. 
Doğan çocuk kız ise bu sevinç 
verici bir durum olarak görül-
mez. Müjdeci de kendine veri-
len para az bile olsa razı olur. 
İkinci doğumda oğlan beklenir. 
Bu sefer de kız olursa üzüntü 
büyük olur. Anne aile içindeki 
itibarını kaybeder. Akraba ve 
yakınlar ebeveyni teselli eder-
ler. Çocuk erkek olduğu tak-
dirde müjdeci babanın kulağını 
çeker. Baba bundan oğlu oldu-
ğunu anlar. Müjdeci, babanın 
kendisine verdiği paraya bir 
türlü razı olmaz. Cüzdanı bo-
şalttırana kadar para ister. Baba 
da müjdeciyi kırmaz. Çocuğun 
düşen göbek bağı rastgele atıl-
mayıp çeşitli amaçlarla uygun 
yerlere konulur. 

Doğum yapan kadın, lohu-
salık süresi olan kırk günün ge-
nelde ilk yedi gününü yatakta 
dinlenerek geçirir. Lohusanın 
yatakta kalma süresi doğumun 
zorluk derecesine ve annenin 
bünyesine göre değişir. Lohu-
saya sütünün bol olması için 
yağ, pekmez gibi şeyler yediri-
lir; ilk on gün çok su içirilmez. 

Yine bir hafta boyunca yoğurt 
yedirilmez ve ayran içirilmez. 
Lohusaya doğumun ilk hafta-
sında göz aydın, ikinci hafta-
sında hatır sorma ziyaretleri 
yapılır. Çocuk annesinin me-
mesini tutamazsa çay kaşığı ile 
süt veya şekerli su verilir. Bu 
durum bebek emmeyi öğrenin-
ceye kadar devam eder. Çocuk 
altı ay süreyle kundak yapılır. 
Ayrıca çocuğun altına elenip 
kurutularak hazırlanmış top-
rak (höllük) konur. Elenmiş boz 
toprak ısıtılır, bezin üzerine 
konulur. Topraklı kısım çocu-
ğun göbeğinden aşağı gelecek 
şekilde kundak yapılır. Çocu-
ğun altındaki toprak günde üç 
defa değiştirilir. Çocuğa genel-
de doğumundan sonra okunan 
üçüncü ezanın akabinde adı 
verilir. Ad verme işlemini ge-
nellikle çocuğun dedesi veya 
babası yapar. Çocuğun kulağı-
na ezan okunarak adı söylenir. 
Çocuk yirmi günlük olunca bir 
defa banyo yaptırılıp birkaç tas 
su dökülerek kırklanır. Bu iş-
lem çocuk kırk günlük olunca 
da yapılır. Anne de aynı şekilde 
kırklanır.

Tırnakları ilk kez kesilece-
ği zaman çocuğa babasının ce-
binden para aldırılır. O para ile 
çocuğa bir şeyler alınır. Amaç 
çocuğun rızkı bol bir kimse ol-
masıdır. Çocuğun ilk dişinin 
çıktığı görüldüğünde, diş he-
diği pişirilir. Bu hedik nohut, 
kuru fasulye ve buğdaydan 
ibarettir. Bunlar bir tencereye 
konulup kaynatılır. Üzerine 
fıstık-ceviz konulur. Komşu-
lara dağıtılır. Çocuğun dişinin 
çıktığını ilk kez gören kişi ço-

cuğa bir bakır kap hediye eder. 
Bundaki amaç çocuğun dişinin 
bakır gibi sağlam olmasıdır. 
Sünnet yaşı çocuğun durumu-
na göre değişir. Sünnet düğünü 
yapmak isteyen aileler çocuğun 
en az üç yaş yaşamasını bek-
ler. Sünnette en önemli husus-
lardan biri kirveliktir. Çocuk 
sünnet esnasında kirvenin ku-
cağına oturtulur. Kirve, çocuk 
sünnet olurken elini-ayağını 
tutar, çocuğu sakinleştirmeye 
çalışır. Sünnet düğünü orga-
nizasyonunu da kirve yapar. 
Çocuğun sünnet kıyafetini alır, 
hediyeler verir. Düğünde yah-
ni, dövme pilavı ve cacık gibi 
yiyecekler ikram edilir.

2. Evlenme 
17-18 yaşını dolduran erkek 

ile 14-15 yaşını doldurmuş kız 
evlenme çağına girmiş kabul 
edilir. Eğer kızın yaşı yirmiyi 
bulmuş veya geçmişse evde 
kalmış gözüyle bakılır. Erkek 
iş-güç sahibi olup askerliğini 
de yapmışsa geriye engel ola-
rak ancak maddi sebepler kalır. 
Bu da çoğu zaman bir şekilde 
halledilir. Kız için bir kusur ola-
rak kabul edilen yaş büyüklü-
ğü, oğlan için kusur sayılmaz. 
Hatta böylesinin daha makbul 
olduğu bile söylenir. Halk ara-
sındaki “Durup durup dur-
muşa, ya askerden gelmişe, ya 
karısı ölmüşe vermeli.” sözü de 
bunu gösterir. Evlenme çağına 
giren erkek, evlenmek istediği 
bir kız varsa bunu bir yakını ile 
anne-babasına bildirir. Yetiş-
me tarzı gereği kendisinin biz-
zat söylemesi mümkün olmaz. 
Bununla beraber çoğu zaman 
oğullarını evlendirmek için ilk 

ÂDET
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adımı anne-baba atar. Konuyu 
açıp onayını aldıktan sonra be-
ğendikleri kızın adını anarlar. 
Eğer oğlan uygun bulursa kızı 
istemek için hazırlıklar başlar. 
Bazen ortada belli bir gelin ada-
yı olmaz. Bu durumda oğlanın 
annesi kız aramaya başlar. Ta-
nıdık kimseler bildikleri kızları 
tavsiye eder. Oğlan anası ya-
nında akrabadan, komşudan 
bir-iki kadınla ziyaretlere baş-
lar. Buna “düğür gezme”, bu 
kişilere ise “düğürcü” denilir. 
Gidilen evin sahibi gelenlerin 
niyetlerini anlar. Kız hazırlanıp 
görücülerin huzuruna çıkar. 
Görücüler bu ziyaret esnasında 
hem evi, hem anasını, hem de 
kızı gözlemlemiş olurlar. Anne-
sinin davranışları en az kızınki 
kadar önemlidir. Eğer kız beğe-
nilmişse birkaç kez daha gidilip 
niyet açık edilir. Beğenilmemiş-
se başkasına bakılır. Beğenilen 
kızın annesine “Allah’ın emri 
Peygamber’in kavliyle fi lan 
kişi için kızınıza düğürcüyüz.” 
denir. Kız anası da “Allah yaz-
dıysa ne diyelim. Babasıyla 
görüşelim. Size haber veririz.” 
der. Baba haberdar olduktan 
sonra araştırma-danışma faslı 
başlar. Kızın amcasının, da-
yısının görüşleri alınır. Oğlan 
evi iyice sorulup soruşturulur. 
Araştırma sonucu olumlu de-
ğilse oğlan evine birtakım ma-
zeretler ileri sürülerek “Kısmet 
değilmiş.” denilir. Sonucun 
olumlu olması durumunda oğ-
lan tarafına “Sizi fi lan gün bek-
liyoruz.” diye haber gönderilir. 
Erkek tarafı birkaç aklı başında 
akrabayı, komşuyu yanına alıp 
söylenen zamanda kızı isteme-

ye gider. Bu kişilerin arasında 
damat adayı bulunmaz. Zaten 
yalnızca isteme esnasında de-
ğil çoğu kere önceki ve sonraki 
görüşmelerde de damat bulun-
maz. Hatt a gelin ve damadın 
birbirlerini hiç görmeyip o şe-
kilde evlendiği de olur. Kız evi 
de yakınlarını haberdar ederek 
isteme sırasında bulunmaları-
nı sağlar. Biraz oturup sohbet 
edildikten sonra “Allah’ın emri, 
Peygamber’in kavli ile kızını-
zı oğlumuza istiyoruz.” denir. 
Kız babası “Allah yazmışsa 
olur.” türünden bir cevapla kızı 
verdiğini dolaylı olarak ifade 
eder. Bu topluluk daha sonra 
“kalın/ağırlık kesme” ve “söz 
kesme” günü belirleyerek ay-
rılır. Kız evinin oğlan evinden 
birtakım istekleri olur. Buna 
“kalın” veya “ağırlık” denir. 
Kız evi ne kadar para, eşya, kı-
yafet vb. istediğini söyler. Oğ-
lan evi kız evine hazırlıklar için 
uygun bir miktar kalın parası 
verir. Kızın babası nişanda ve 
düğünde kıza takmalarını is-
tedikleri altın miktarını söyler. 
Kız ve oğlan babaları yanların-
da bulunanların da yardımıyla 
anlaşır. Bazen bu anlaşmanın 
uzadığı, hatt a anlaşılamayıp 
evlilikten vazgeçildiği de olur. 
Kız verildikten sonra yine iste-
meye benzer bir merasimle söz 
kesilir. Söz kesildikten sonra 
da nişan hazırlıkları başlar. Ni-
şandan birkaç gün önce kızın 
anne-babası, oğlanın anne-ba-
bası ve kız, alışverişe çıkar. 
Nişan için gerekli kıyafetler 
ve eşyalar alınır. Nişanı haber 
vermesi, kişileri davet etmesi 
için okuyucu tutulur. Okuyucu 

genelde erkektir. Erkek tarafı 
ayrı, kız tarafı ayrı okuyucular 
tutar. Nişan öncesi yemek için 
gerekli malzemeler kız evine 
oğlan evi tarafından gönderi-
lir. Buna “şirinlik” denir. Nişan 
günü kız ve oğlan tarafından 
davetliler kız evinde toplanır. 
Yemek yenir. Getirilen hedi-
yeler geline verilir. Yemekten 
sonra davetlilere kuru üzüm, 
şeker, nadiren de şerbet ikram 
edilir. Böylece nişan merasimi 
tamamlanmış olur. Nişanlı-
lık süresi uzar da “Ramazan”, 
“Bayram” bu döneme rastlar-
sa kıza “iftarlık”, “bayramlık” 
gibi hediyeler gönderilir. Ni-
şandan sonra belirlenen veya 
oğlan evinin müsait olacağı 
bir zamanda ise düğün yapı-
lır. Düğün öncesi oğlan ve kız 
tarafı düğün alışverişine çıkar. 
Buna “masraf görme” denir. 
Nişanda olduğu gibi düğünde 
de okuyucu tutularak eş-dost 
düğüne davet edilir. Düğün 
genelde pazartesi günü başla-
yıp perşembe veya cuma günü 
sona erer. Davul-zurna eşliğin-
de düğün evine (oğlan evine) 
bayrak asılır. Bir sopanın ucu-
na geçirilen bayrak çatının en 
yüksek yerine tutt urulur. Bay-
rak dikme, o evde düğün olaca-
ğını belli eden bir alamet olup 
düğünün olmazsa olmazıdır. 
Salı günü kız evine “tohum-
kavut” götürülür. Bu, etinden 
düğün yemeği yapılacak olan 
keçi vb. bir hayvan ile yemek 
için gerekli diğer malzemedir. 
Asıl düğün çarşamba günü kız 
evinde başlar. Oğlan evi de kız 
evine gelir. Çeyiz sergilenir. 
Büyükler tarafından çeyize bir 
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paha biçilir. “Bu çeyiz şu kadar 
para tutar.” diye topluluğa du-
yurulur. Bir ayrılık durumunda 
oğlan tarafı çeyiz pahasını geli-
ne ödemek zorundadır. Çeyiz 
öğleden sonra toplanır. “To-
humkavut” adı, aynı zamanda 
düğün organizatörleri için de 
kullanılır. Bu kişiler düğünün 
her şeyi ile ilgilenir. Bu kişiler 
oğlan evi tarafından olup ge-
nellikle üç erkek, bir kadından 
oluşur. Öğle yemeğini yiyip 
dağılan davetliler, akşam kına 
gecesi için tekrar toplanır. Kına 
yakması için özel bir kadın 
belirlenir. Bu gelinin bahtının 
kına yakan kadını bahtına, ko-
casının da o kadının kocasının 
huyuna benzeyeceğine inanıl-
dığı içindir. Kına hazırlanırken 
ilahiler söylenir, salâvat geti-
rilir. Gelinin şeker gibi tatlı ol-
ması için kınaya bir parça şeker 
konulur. Kına yakılırken gelin 
elini açmakta direnir, kaynana-
sının avucuna altın koymasını 
bekler. Oğlan evinden üç-dört 
kadın o gün gelinle aynı odada 
uyur. Düğün alayı sabahleyin 
saat 9-10 gibi oğlan evine ge-
lir. Gelin çeyizi ile birlikte alıp 
oğlan evine yollanır. Gelini gö-
türürken kız evinden oğlan evi-
ne bir saksı da çiçek götürülür. 
Gelin ata bindirilir. Atı gelinin 
ağabeyi, amcası veya dayısı çe-
ker. Gelin oğlan evine gelince 
attan hemen inmez. Kaynana ve 
kayınbabanın geline mutlaka 
bir hediye vermesi gerekir. Ge-
lin attan inince başından aşağı 
arpa, buğday, şeker türünden 
şeyler serpilir. Damat gelini ka-
pının önüne getirir. Kaynana 
eve bereket getirmesi niyetiyle 

geline bir nar verir. Gelin de bu 
narı kırar. Kaynana Kuran-ı Ke-
rim’i koltuğunun altına alır. Di-
ğer kolunu uzatarak gelini ko-
lunun altından geçirir. Bu işlem 
gelinin Kuran’ın ve kaynanası-
nın sözünden dışarı çıkmaması 
amacıyla yapılır. Gelin yeni evi-
ne abdestli gelip sağ ayağı ile 
girer. Düğünden bir ay kadar 
sonra gelinin ana-babası onu 
görmeye gider. Giderken bazı 
hediyeler götürür. Bu kızın ve 
damadın kendi evlerine gel-
mesi için “yol açma” anlamını 
taşır. Gelin, bir saygı göstergesi 
olarak gittiği evin büyüklerinin 
yanında konuşmayarak “gelin-
lik” eder.Gelinlik, en az bir yıl 
süreyle yapılır.

3. Ölüm 
Ölüme hazırlığın ilk adı-

mı “vasiyet”tir. Bu genellikle 
ölüme yakın zamanda, sözlü 
olarak yakınlara ve dostlara 
söylenmek suretiyle yapılır. 
Vasiyette varlıklı kimsenin ma-
lını-mülkünü kimlere ne kadar 
bıraktığı, genel olarak da me-
zar yeri vb. istekleri söz konu-
sudur. Vasiyet, vebal oluştura-
cağı için aynen yerine getirilir. 
Ayrıca ölüm döşeğindeki kişi 
eş-dosttan, bir hakkı geçtiğini 
düşündüğü kimseden helal-
lik ister. Ölüm anında ölecek 
kişinin yanında sürekli Kuran 
okunur. Kuran okunduğunda 
kişinin canını daha kolay vere-
ceğine inanılır. Hastanın yanın-
da bulunan kişiler sürekli şaha-
det getirir. Hastaya da şahadet 
getirmesi hatırlatılır. Kişi son 
nefesini nasıl verirse ahrette o 
şekilde dirileceğine ve o şekilde 
muamele edileceğine inanılır. 

Ölümden hemen sonra ölünün 
gözleri kapatılır, çenesi bağla-
nır, yatağı değiştirilir. “Rahat 
döşeği” denilen yatağa sırtüstü 
yatırılır. Karnının üzerine bir 
bıçak veya makas konur. Ölü 
yalnız bırakılmaz. Bulunduğu 
odanın pencereleri açılır, gece 
ise oda aydınlık tutulur. Başu-
cunda Kuran-ı Kerim okunur. 
Ölünün elden geldiğince çabuk 
gömülmesine gayret edilir. An-
cak ikindiden sonra ölenlerin 
ertesi güne kadar bekletilmesi 
gerekir. Ölüm haberini duyur-
mak için camide sala verilir. 
Daha sonra ölü dini usullere 
uygun şekilde yıkanır. Cenaze 
yıkandıktan sonra kefen giydi-
rilir. Kefenle kadınlar yedi kat, 
erkeklerse üç kat sarılır. Ölü 
evden alınarak camiye götürü-
lür, musalla taşına konur. Na-
mazdan çıkan cemaat müezzi-
nin sesiyle cenaze namazı için 
toplanır. Cenaze namazı kılın-
dıktan sonra camiden alınan 
ölü omuzlara alınarak kabre 
kadar götürülür. Ölü, önceden 
kazılarak hazırlanmış olan me-
zara dini usullere uygun olarak 
gömülür. Gömüldükten sonra 
Kuran’dan ayetler okunur. Son-
ra imam “talkın” verir. Bu tel-
kin demek olup, ölünün sorgu 
meleklerine vereceği cevapları 
kolaylaştırma amacı ile söyle-
nen Arapça sözlerden oluşur. 
Nihayet ölünün oruç-namaz 
borçlarına ve yerine getireme-
diği sözlerine karşılık af olması 
dileğiyle fakirlere para dağıtılır. 
Taziye, ölünün evinde veya di-
ğer uygun bir evde gerçekleşir. 
İlk birkaç gün ölü evinde ye-
mek pişmez. Bu esnada yemek 

ÂDET
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komşular tarafından hazırlanıp 
getirilir. Yakınlar ve komşular 
ölü evini bir-iki hafta yalnız 
bırakmazlar. Ölünün yakınla-
rı kırkı çıkana kadar yaslıdır. 
Hiçbir eğlenceye veya düğüne 
gitmez. Giden olursa, toplum 
tarafından kınanır. Ölümün 
kırkıncı günü ya helva yapılıp 
dağıtılır veya mevlit okutulur. 
Mevlit okutulması durumunda 
kendilerine haber verilen akra-
ba, tanıdık ve komşular cenaze 
evinde toplanır. Herkes okunan 
mevlidi sessizce dinler. Mevlit 
bitt ikten sonra gelenlere çörek 
ve lokum ikram edilir. Bazen 
yemek verildiği de olur. Ölüye 
ilgili son önemli zaman da elli 
ikinci gecedir. Ölünün kemikle-
rinin etlerinden ayrıldığı kabul 
edilen bu gün, acı duymaması 
için dualar okunur.
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ADLİYE
(BÜYÜK SU) CAMİİ

Mimarî Yapı

Yapı; Dulkadiroğlu İlçesi, 

Ekmekçi Mahallesi’nde yer alır.
Cami, 14 Muharrem 1151 H./ 4 
Mayıs 1738 M. tarihli vakfi yeye 
göre, Veli Efendi’nin oğlu Ali 
Efendi tarafından yaptırılmış-
tır. Cami, 1957 yılında yıkıla-
rak betonarme olarak yeniden 
inşâ edilmiş ve önceki yapıya ait 
hiçbir kalıntı günümüze gelme-
miştir. Ali Efendi, 14 Muharrem 
1151 H./ 4 Mayıs 1738 M. tarihli 
vakfi yede camiye aşağıdaki va-
kıfl arı yapmıştır.

a) Ekmekçi Mahallesi’ndeki 
Doboğlu Hamamı’nın Ali Efen-
di’ye düşen 1/6 hissesi.

b) Hacı Mahmut ve Hacı 
Mustafa’nın Kefi şker (Ayakka-
bıcı) Çarşısı’ndaki 2 ayakkabıcı 
dükkânı.

c) Hayır sahipleri tarafın-
dan vakfedilen 200 kuruş.

Adliye (Büyük Su) Camii

Adliye (Büyük Su) Camii
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d) Vakfiyede, elde edilen 
gelirin önce caminin onarım 
ve bakımına harcanması isten-
miş, artan paranın ise 12 hisse-
ye bölünerek; 2 hisse caminin 
hatibine, 3 hisse imama, 2 his-
se müezzine, 2 hisse ferraş ve 
çerağdara, 1 hisse loğkeşe ve 2 
hisse de rehn saracına verilmesi 
gerektiği belirtilmiştir.

KAYNAKÇA:
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Defter Nu: 607, 237.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri,  Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007, s.1186.
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AFŞİN
İlçe

Afşin Adı
Afşin’e tarihte çeşitli isimler 

verilmiştir. Bunlardan ilki en 
eski yazılı kaynaklarda (4. yüz-
yıl) anılan “Arabissos” adıdır. 
Şehir 540 yıllarında imparator 
Justinianus tarafından oluştu-
rulan III. Armenia eyaletinin 
yönetim merkezlerinden bi-
ridir. İkincisi Arap coğrafyacı 
el-Baladhurî’nin Kitabu’l-Bul-
dan adlı eserinde geçen “Areb-
sûs” ismidir. Üçüncüsü 16. 
yüzyılda  Dulkadiroğlu Beyli-
ği döneminden itibaren kullanı-
lan Türkçe “naneye benzer bir 
kokulu ot”  demek olan “Yar-
puz” olup “Arebsûs” isimden 
türemiş olduğu, yarpuz adına 
benzerliğinden dolayı yakıştı-
rıldığı düşünülür.  Dördüncü-
sü Arap kaynaklarında daha 
sık görülen “el-Efsus” ismidir. 
Osmanlı kayıtlarında da bu is-

min kullanıldığını ve bu kulla-
nımın 1944’e kadar devam etti-
ğini görüyoruz. Bu ismin Batı 
Anadolu’daki Ephesos (Efes) 
gibi burada da Yedi Uyurlar’ın 
mevcudiyeti ile Hristiyanlık 
döneminde iki kenti birleşti-
ren ortak bir dinî pratiğe işaret 
ederek Geç Bizans döneminde 
halk arasında kullanılan Ep-
hesós adından kaynaklanmış 
olabileceği düşünülür. Beşin-
cisi de 1944 yılında verilen ve 
bugün de kullanılan “Afşin” 
adıdır. Bu ad, bölgeyi fetheden 
Selçuklu sultanı Alparslan’ın 
komutanlarında Afşin Bey’in 
hatırasına dönemin Maraş Mil-
letvekili Hasan Reşit Tankut ve 
tarihçi Ord. Prof. Mükrimin Ha-
lil Yinanç tarafından verilmiştir. 
Ancak hakkında pek bilgi bu-
lunmayan bu kişinin, fethettiği 
kentin adıyla anılmaya başlan-
masının da muhtemel olduğu 
düşünülür. Bunun sebebi ola-
rak da Yunanca Ephesós adı-
nın, Anadolu’daki pek çok yer 
adında olduğu gibi, Yunanca is-
min nesne (akkuzatif) halinden 
(Tarsus >Tersun, Adrassós>Ad-
rasan, Momoassós>Mamasun, 
Termessós>Tırmısın örnekle-
rindeki gibi) Efsun veya Afşun 
biçimini almış olması gösterilir.
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Afşin Coğrafyası
Afşin, Kahramanmaraş ili-

ne bağlı bir ilçedir. İlçe sınırları 
coğrafi olarak Doğu Anadolu 
Bölgesinin Yukarı Fırat Bölü-
mü’nde yer almaktadır. Afşin 
ilçesi doğusunda Elbistan, gü-
neydoğusunda Ekinözü, gü-
neybatısında Göksun, kuzey-
batısında Sarız, kuzeyinde ise 
Gürün ilçeleriyle komşudur. 
38.2437655 enlem, 369.089.159 
boylamları arasında yer alan 
ilçenin yüzölçümü 1387 km² ve 
ortalama yükseltisi 1240 m’ dir.

İlçe ilkçağlarda Binboğa 
dağlarının doğu eteklerinden 
doğan Göz Deresi, Çoban pı-
narı, Kızlar pınarı gibi akarsu-
larının yamaçlardan taşıdığı 
materyali yığarak oluşturduğu 
birikinti konisi üzerinde, günü-
müzdeki kale kalıntıların bu-
lunduğu küçük bir tepe üzerin-
de kurulmuştur. İlçede yeryüzü 
şekilleri Elbistan ovasına doğru 
sadeleşmektedir.

Afşin;  Kahramanmaraş il 
merkezine 146 km Kayseri’ye 
266 km, Malatya’ya 160 km,  El-
bistan’a 27 km, Göksun’a 50 km, 
Sarız’a ise 65 km uzaklıktadır. 
İlçeye ulaşım tamamen karayo-
luna ile sağlanmakta olup, ilçe 
havayolu ulaşımını Kahraman-
maraş il merkezindeki havaala-
nından karşılamaktadır.

Afşin’in kuruluşunun Hi-
titlere kadar uzandığı çeşitli 
kaynaklarca ifade edilmektedir.  

AFŞİN
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M.Ö. 4000 yılına kadar uzanan 
bir tarihe sahip olan Afşin’de, 
Hitit, Asur, Pers, Helenistik, 
Roma, Bizans ve Arap döne-
mi hâkimiyetine ait kalıntıları 
görmek mümkündür. 1071 Ma-
lazgirt Zaferiyle Selçukluların 
egemenliğine girmiştir. 1522 
yılından sonra Osmanlı İmpa-
ratorluğu topraklarına katılan 
Afşin, Cumhuriyet dönemiyle 
birlikte bugüne kadar birçok 
uygarlığın yaşadığı yer olarak 
günümüze kadar gelmiştir. Şeh-
rin kuruluş yerinde savunma-
nın kolay olması ve yakınında 
dini kurumların varlığı önemli 
rol oynamıştır. Eshabü´l- Kehf 
gibi kutsal bir yerin kentin yakı-
nında bulunması, kutsal yerleri 
ziyarete gelenlerin bir kısmının 
Afşin de konaklaması, Pers, 
Roma, Bizans dönemlerinde do-
ğudan batıya giden yol üzerin-

de bulunması nedeniyle ilk ve 
ortaçağda önemli bir yerleşme 
merkezi olmasını sağlamıştır. 
Roma imparatorluğu zamanın-
da da Efes’ten başlayıp Anado-
lu’yu boydan boya geçip doğu-
ya giden kral yolunun önemli 
bir kısmı askeri karargâh olan 
Arabissos’tan geçiyordu. Ro-
ma,Bizans ve Arap kaynakların-
da Arabissos, Arbusus ismiyle 
anılan Afşin, Türklerin hakimi-
yetinden sonra Efsus ve Yarpuz 
adıyla anılmıştır. 1944 yılında 
ilçe olduğunda, ilçeye, bölgeyi 
fetheden Selçuklu hükümdarı 
Alparslan’ın komutanlarından 
olan Afşin Bey’in ismi verilmiş-
tir.

Afşin-Elbistan ovasında eski 
dönemlerden beri önem taşıyan 
dört  yerleşim merkezi bulun-
maktadır. Bunlar; Afşin (Ara-
bissos, Efsûs, Yarpuz), Elbistan 

(Plasta), Hurman (Aromane, 
Rumman), ve Arıtaş (Hunu, 
Honion)’tır. Afşin, Selçuklular 
ve Dulkadiroğlu Beyliği dö-
nemlerinde kuzeye doğru geliş-
me göstermiştir. Bizanslılardan 
kalan kale ve  Selçuklulardan 
kalan Dedebaba türbesinden 
sonra Osmanlılar döneminde 
yapılan Ulu Cami’de Afşin’in 
kuzey yönünde gelişmiş oldu-
ğunu göstermektedir. Afşin’de 
asıl gelişme Cumhuriyet dö-
neminde başlamıştır.  Şehir bu 
dönemde kale çevresindeki 
merkez olmak üzere doğu, batı 
ve kuzeye doğru uzanan ana-
yollar boyunca ilerlemiş, Ulu 
cami, Dedebaba türbesi ve ku-
zeyi ile Pınarbaşı Mahallesinin 
batı kesimine doğru gelişmeler 
görülmüştür. İlçe daha önceleri 
Elbistan’a bağlı bir bucak iken 
02.08.1944 gün ve 4642 sayılı 
kanun ile ilçe olmuştur.

Afşin şehri, İlçe merkezi ol-
duktan sonra planlı bir gelişme 
dönemine girmiş, imar planları-
na uygun yatırımlar yapılmaya 
başlanmıştır. Güneyinde ve ba-
tısındaki alanlarda eğimin fazla 
olması nedeniyle yatırımlar ge-
nellikle doğu kesimine yapılmış 
ve şehrin gelişimi daha çok bu 
yöne doğru olmuştur. İlçenin 
kuzey kesimlerinde (Gazios-
manpaşa mahallesi) ise Termik 
santralin faaliyeti ile çevre köy-
lerden gelen göçler sonucunda 
plansız bir gecekondulaşma gö-
rülmeye başlanmıştır.

Jeolojik ve jeomorfolojik 
özellikleri

İlçe, Binboğa Dağlarının 
doğusu ve kuzeyde Hezanlı 
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Dağlarının güney kesimleri ve 
Elbistan havzası üzerinde yer 
almaktadır. Toros dağlarının 
yükselmesi ve havzanın çökel-
mesi sonucunda oluşan gölün 
zamanla kuruması ve akarsu-
lar tarafından işlenmesi sonucu 
ortaya çıkan dağlık, platoluk 
ve ovalık alanları içerisinde ba-
rındırmaktadır. İlçenin yerleş-
me alanı genelde %0-5 derece 
eğimli alanlar üzerinde olmak-
la birlikte güneye doğru eğim 
değerlerinin artması (%15-25) 
yerleşmeyi sınırlandırmaktadır. 
Doğuya doğru ise düze yakın 
ova tabanına geçilir. 

Afşin’de yeryüzü şekilleri-
nin oluşmasında tektonik hare-
ketler, litoloji ve fluvial olaylar 
ile iklim şartları önemli ölçüde 
rol oynamıştır. Paleozoikte yö-
renin büyük bir kısmı denizel 
ortamda bulunmuş ve denizel 
ortamların derin kesimlerin-
de karbonatlı çökeller ve sığ 
kesimlerinde ise ince kalsitler 
çökelmiştir. Bu çökeller Kaledo-
niyen ve Hersinyenorojenezleri 
sırasında kısmen veya tamamen 
tektonizmaya uğrayarak hav-
zanın yükselmesi sonucu kara 
haline gelmiştir. Aynı zaman-
da havza içerisinde yer alan bu 
çökeller metamorfizmaya uğra-
mıştır. İlçe’de görülen Paleozo-
ik yaşlı arazilerdeki kristalize 
olmuş kalkerler ve şistler bunu 
ispatlar niteliktedir. Mezozoik-
te kıtasal kütlenin ayrılması ile 
bölgeye Tetis denizi yerleşmiş 
ve deniz tabanı yayılması so-
nucu derin magmadan gelen 
ultrabazik lavlar deniz tabanı 
kabuğunu oluşturmuştur. Bu 
magmatik kabuk üzerine Me-

zozoik başına kadar devam 
eden süreç içinde çok kalın bir 
karbonat çökelmesi olmuş ve 
dönem içinde Paleozoik kütle-
ler Tetis denizindeki adalar ve 
kıtasal platform halinde sürekli 
aşınmaya uğramıştır. Mezozoik 
sonuna doğru ilk Alpin orojene-
zin etkisi ile Tetis denizi önemli 
ölçüde daralmış ve Tetis jeo-
senklinaline biriken karbonatlı 
tortular kıvrılarak yükselmiştir. 
Karbonatlı çökellerin su üzerine 
çıkması ile karstlaşma ve akarsu 
ağı kurulmaya başlamıştır. Ter-
siyer başında bölgenin büyük 
bir bölümü kara haline gelmiş, 
Oligosende kara sahası daha da 
genişlemiş oligosen sığ deniz-
leri bugünkü havzalara yerleş-
miştir. Bu denizel ortamlarda 
daha çok yamaçlardan aşınarak 
bu alanlarda birikmiş olan kaba 
klastik materyaller çökelmiştir. 

Oligosen sonunda, Alp oro-
jenezinin en şiddetli dönemin-
de yöredeki Binboğa dağlarının 
hemen hemen tamamı kara ha-
line gelmiş ve yöredeki fluvial 
aşındırma hızla sürmüştür. Mi-
yosen başlarında görülen tekto-
nik hareketlerle bugünkü Orta 
Toroslar sübsidansa uğramış ve 
tektonik kökenli havzalar oluş-
muştur. Toroslar’ın güney etek-
leri Miyosen’de denizlerle işgal 
edilirken iç kısımlardaki dep-
resyonlara göller yerleşmiştir. 
Yörede Miyosen’e ait bu denizel 
ortamlarında karbonatlı çökel-
ler ve kaba klastik materyal bir-
likte çökelmiştir. Miyosen sonla-
rında Toros sisteminde olduğu 
gibi ilçe sınırları içinde yatay ve 
dikey yönde hareketlenmeler 
olmuş, itilmeler, bindirmeler 

ve faylanmalar meydana gel-
miştir.  Kuvaternerdöneminde 
ise hem tektonik hem de iklim 
değişmeleri yönünden son de-
rece önemlidir. Faylıepirojenik 
hareketlerle Akdeniz ardındaki 
depresyonlarda yer yer çök-
meler ve Toros sisteminde yer 
yer çarpılmalar olmuştur Ku-
vaterner’dekiglasial devrelerde 
özellikle Würm’de, Binboğa 
dağlarının zirveleri ve yamaç-
ları buzullar tarafından işgal 
edilmiş, daimi kar sınırı yer 
yer 2400 m ye kadar inmiş, so-
nuçta Binboğa dağlarının yük-
seklerinde buzul topografyası 
meydana gelmiştir. Binboğa 
dağ silsilesi üzerinde Paleozo-
ik ve Neojen yaşlı kalkerler ile 
Kuvaterner yaşlı alüvyonlara 
da rastlanmaktadır. Toros dağ-
larının yükselmesi ve havzanın 
çökmesi ile neojende başlayan 
ve Pleistosende devam eden 
çukurların göllere dönüşmesi 
sonucu Elbistan Havzası ile bir-
likte Binboğa dağlarına kadar 
uzanan gölsel ortam oluşmuş-
tur. Elbistan havzasının alçak 
kesimlerinde çökelmiş olan lim-
nik-fluviyal dolgular bunu doğ-
rulamaktadır.    

İlçe aynı zamanda üçüncü 
derece deprem kuşağında yer 
almaktadır. Yüzeyde kil ve 
konglomeralardan oluşan seri 
içerisinde 5-10 m. kalınlığında-
ki gölsel kireçtaşları bulunmak-
tadır. Ova kenarında oluşan 
kil ve konglomeralar dağlık 
alanlarda kaybolmaktadır. Bu 
ünitelerin ortalama kalınlıkları 
30–200 m. civarındadır. Palao-
zoyik’i temsil eden ince tabaka-
lı, kahve yeşilimsi, siyah renkte 

AFŞİN
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olup bol miktarda pulludurlar. 
Üst seviyelerine doğru fi llat, 
kalkşist ve 1-2 m. kalınlığında 
mermer bantları bulunur. Şist 
bantları mermer bantlarından 
daha kalın olup, kalınlıkları 
5–15 m. arasında değişmekte-
dir. Ayrıca bunlar çok değişken 
eğim değerleri göstermektedir. 
Yöre 3. Jeolojik zamanın neojen 
döneminde oluşmaya başlamış, 
Anadolu’nun iç kısımlarındaki 
çukur alanlar göller tarafından 
kaplanmış ve bu göllerde killi 
kireçli ve kumlu malzemeler çö-
kelmiştir. Bu dönemde Anado-
lu’da hüküm süren yarı tropikal 
iklim şartlarında oluşan gür 
ormanlar Afşin-Elbistan havza-
sında zengin linyit yataklarının 
oluşmasını sağlamıştır.   

Orta Torosların bir kolu 
olan Binboğa dağları, Kayseri, 
Adana ve Kahramanmaraş il 
sınırlarının kesiştiği yerde ge-
niş alan kaplar. Paleozoik yaşlı 
kalkerler, uzun süre Paleozoyik 
denizi altında kalmış ve oro-
jenezlerle su yüzüne çıkarak 
kıvrılıp kırılmıştır. Şiddetli tek-
tonizma sonucunda oluşmuş 
bulunan mermer, kalkşist, mi-
kaşist ve gnayslar arazide gö-
rülmektedir. Çatağın Deresi’nin 
kuzeyinde ve güneyinde Binbo-
ğa dağ silsilesi, Aksu Beli (2300 
m); Tozlu Tepe (2917 m), Gülis-
tançatı Tepe (2700 m), Uzunsırt 
Burnu, Beşlerinbaşı tepe (2119 

m), Mağara Tepe (1542 m.), 
Nergisli Dağ (2476 m), Devekı-
ran Tepe (2129 m), Üçyatak Sırtı 
(1762 m), Akçal Tepe (1781 m) 
yörenin önemli yükseltileridir. 

İklim Özellikleri
Türkiye’de Orta kuşakta yer 

alması nedeniyle dört mevsim 
belirgin olarak yaşanmakta,  ik-
lim açısından kış mevsiminde 
kutbi, yaz mevsiminde tropi-
kal kökenli hava kütlelerinin 
etkisi altında kalmaktadır. Ay-
rıca Türkiye’de genel olarak bu 
faktörler dışında herhangi bir 
bölgenin ikliminde yöresel de-
ğişmelere, neden olan yükselti, 
dağların uzanışı ve bakı, denize 
uzaklık, yakınlık gibi coğrafi  
faktörler de etkili olmaktadır. 
Kahramanmaraş ilinin kuzeyin-
de Toros dağlarının kuzeydo-
ğuya doğru uzanan kollarından 
Binboğa dağlarının doğu etek-
lerinde bulunan Afşin deniz et-
kisinden çok uzakta bulunması 
ve coğrafi  faktörler nedeniyle 
karasal iklim şartlarının hüküm 
sürdüğü bir yöre durumunda-
dır. İlçede yazları sıcak ve ku-
rak, kışları ise nispeten soğuk 
ve kar yağışlıdır.

Afşin’de yıllık ortalama sı-
caklık 11,5 ºC’dir. Çevre istas-
yonlarda Elbistan’da ortalama 
sıcaklık 10,8 ºC, Göksun’da 9,5 
ºC’dir. Akdeniz bölgesinde orta-
lama sıcaklık 14–18 ºC arasında 

değişirken, İç Anadolu Bölge-
sinde 10–12 ºC’ Doğu Anado-
lu’nun Bölgesinde ise 3 ºC’ye 
kadar düşmektedir. İlçenin sı-
caklık ortalamaları dikkate alın-
dığında İç Anadolu Bölgesinin 
sıcaklık ortalamalarına çok ya-
kın olduğu görülmektedir. Ay-
lık ortalama en düşük sıcaklık 
( -2,5 ºC) ocak ayında görülür. 
Ocak ve Aralık aylarında sıfırın 
altına inen ortalama sıcaklık, 
Ocak ayından Ağustos ayına 
kadar düzenli bir şekilde artış 
göstermektedir. Ağustos ayın-
da en yüksek değerine ulaşır. 
Daha sonra Eylül ayından iti-
baren düzenli bir şekilde azalır. 
Yıllık ortalama sıcaklıklar 0 ºC’ 
nin altına Aralık ve Ocak ayı dı-
şında düşmez. Ortalama yıllık 
en düşük sıcaklık Ocak ayında  
(-13 ºC) ölçülmüştür. Afşin’de 
en yüksek sıcaklıklar Temmuz 
ve Ağustos aylarında (36,2–
37,3ºC) görülür. Yıllık en yük-
sek sıcaklık ortalaması 24,3 ºC 
dir.  Afşin’de en yüksek sıcaklık 
38,2 ºC ile 4 Ağustos 1991’de en 
düşük sıcaklık ise -27,3 ºC ile 7 
Şubat 1991 tarihinde ölçülmüş-
tür.

Afşin, Doğu Anadolu bölge-
sinin Yukarı Fırat bölümünde, 
aynı zamanda da iç Anadolu 
Bölgesinin Yukarı Kızılırmak 
ile Akdeniz Bölgesinin Adana 
bölümlerinin birbirine en çok 
yaklaştığı bir konumdadır. Bu 

Afşin İlçesinin Sıcaklık Ortalamaları (°C)

O Ş M N M H T A E E K A Ort.

Ort. Sıc. -2,5 0,4 5,4 10,2 16,5 20,7 23,0 24,4 18,9 15,7 5,9 -1,1 11,5

Ort. Yük. Sıc. 8,3 11,6 20,2 24,0 29,2 33,2 36,2 37,3 32,3 27,8 18,3 13,1 24,3

Ort. Düş. Sıc. -13 -12 -4,1 -3,2 6,2 8,5 9,8 11,4 5,5 3,9 -5,9 -15 -0,65
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nedenle Akdeniz iklimi ve ka-
rasal iklimlerin geçiş özelliğini 
yansıtmakla birlikte karasal ikli-
mi daha fazla karakterize eder. 
Yazları sıcak ve kurak, kışları 
soğuk ve kar yağışlıdır. İlçenin 
üç tarafında yükseltilerin olması 
karasal ikimin etkisinin azalma-
sına neden olmaktadır. 

Orta ve Doğu Anadolu 
bölgeleri karasal iklimi ile Ak-
deniz bölgesi ılıman ikliminin 
geçiş bölgesinde yer alan ilçede 
yağışlar ekim sonundan Mart 
ortalarında kadar kar şeklinde, 
Mart ayı ortalarından Ekim ayı 
sonuna kadar yer yer yağmur 
şeklinde düşmektedir. Afşin’de 
ortalama yıllık yağış miktarı 
395,1 mm’dir. Bu değerler, El-
bistan’da 392,4mm. Göksun’da 
ise 622,8 mm. ölçülmüştür. Af-
şin’deki yağış tutarı Türkiye or-
talamasının altında kalırken, İç 
Anadolu ile Doğu ve Güneydo-

ğu Anadolu bölgeleri ortalama-
larından daha yüksektir.

Thornthwaite iklim sınıfla-
masına göre Afşin (C1, B1, b’ S2) 
Kurak ve az nemli, birinci dere-
ceden mezotermal, kış mevsi-
minde orta derecede su fazlası 
olan ve denizel şartlara yakın 
iklim tipi görülmektedir. İlçede 
yağış rejimi düzensiz olup 
mevsimlere göre dağılımda 
%39’luk payı ilkbahar, % 33’lük 
payı ise kış, % 22’lik payı 
sonbahar ve % 6’lık payı ise 
yaz mevsimi almaktadır. Bu 
durumda en çok yağış ilkbahar 
mevsimine rastlarken, onu kış 
ve sonbahar takip etmektedir. 
En fazla yağış 562,2 mm. ile 
1991 yılında, en az yağışta 
329,6 mm. ile 1997 yılında 
görülmüştür. Kar yağışları ise 
Ekim ayında başlar ve Mart ayı 
ortalarına kadar devam eder. 
Bu devre süresince kar yağışlı 

gün sayısı yıllık ortalama 21,2 
gün olarak ölçülmüştür. Karın 
yerde kalma süresi ise Kasım- 
Nisan arasındaki devrede 40,1 
gündür.

Afşin’de toprak üstü en dü-
şük sıcaklıklar ocak ve şubat 
ayında (-20,1 ile -19,2 ºC) ile en 
düşük değerde, Temmuz ayın-
da (5,3 ºC), yıllık ise (-6,3 ºC)’dir. 
Toprağın 20 cm. derinliğinde 
ölçülmüş en düşük toprak altı 
sıcaklıkların ortalaması (-2,8 
ºC) ocak ayında olarak ölçül-
müş, en yüksek 20 cm. toprak 
altı sıcaklık değeri ise Ağustos 
ayındadır (22,8 ºC). İlçede don-
lu günler ise Ekim ayından baş-
layarak (1,5 gün) Kasım, Aralık 
ve Ocak ayları boyunca sürekli 
artarak Ocak ayında en yüksek 
değerine ulaşır (17,0 gün). Şu-
bat, Mart, Nisan, Mayıs ayları 
boyunca da azalır. Haziran, 
Temmuz Ağustos ve Eylül ay-
larında ise görülmez. Yörede en 
çok donlu geçen yıl 106 gün ile 
1991 yılı, en az donlu geçen yıl 
ise 40 gün ile 2008 yılı olmuştur.   

Afşin’de sonbahar, ilkbahar 
ve kış mevsimlerinde güneyba-
tıdan, yaz mevsiminde ise ku-
zeyden esen rüzgarların hakim 
olduğu görülür. Güneybatıdan 
esen Lodos rüzgârının bölgeye 
yağış getirdiği ve aynı zaman-
da kışın şiddetini azalttığı gö-
rülmektedir. Yazın kuzeyden 
esen Yıldız (Yörede poyraz ismi 
verilmektedir) rüzgârı ise hava 
sıcaklığını düşürerek buharlaş-

AFŞİN

Afşin’de Yıllık Yağış Ortalamaları (mm)

O Ş M N M H T A E E K A Yıllık

Afşin 46,0 39,2 59,3 49,7 43,1 15,8 4,7 3,3 8,9 34,6 46,6 43,9 395,1

Afşin’de Rüzgar Esme Yönleri ve Sayıları

Esiş Yönü Esme Sayısı Yüzdesi

K 724 22

KD 380 12

D 193 6

GD 279 9

G 244 7

GB 1136 36

B 87 3

KB 148 5

Toplam 3191 100
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mayı azaltarak yaz kuraklığının 
da azalmasına neden olmakta-
dır. Rüzgar esiş yönlerini ince-

lediğimizde Ülkemizin orta ku-
şakta bulunması ve bu kuşakta 
batı rüzgarlarının hakim olma-
sının yanında yüzey şekillerinin 
yapısı, dağların uzanış yönü ne-
deniyle ilçede en yüksek esme 
sayısı 1136 (% 36) ile güneyba-
tıdır.  En düşük frekans ise 87 
(% 3) değeri ile batı yönüdür. 
En kuvvetli rüzgâr hızı ve yönü 
2005 yılının Temmuz ayı içe-
risinde batı yönünden 28,8 m/
sn olarak ölçülmüştür. Afşin’de 
aylara göre rüzgâr esiş yönleri 

ve ortalama rüzgâr kuvvetinin 
(bofor ölçeğine göre) en fazla ol-
duğu aylar 1,8 ile Ekim ve Ara-
lık ayları olduğu görülür. Bu iki 
ayda da hakim rüzgar yönü gü-
neybatıdır. En düşük ortalama 
rüzgâr kuvvetine sahip aylar ise 
0,9 ile Ocak ve Şubat aylarıdır. 
Bu iki ayda ise hakim rüzgar 

yönü yine güneybatıdır. Sadece 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 
aylarında hakim rüzgar yönü 

kuzey diğer ayların tamamında 
ise güneybatıdır. 

Afşin meteoroloji istasyonu 
verilerine göre bölgede ortala-
ma nispi nemin aylara göre da-
ğılımı Ocak ayında %77,9 Ara-
lık ayında % 74,0 civarındadır. 
Nispi nemin en aza indiği yaz 
mevsiminde de Temmuz %47,2 
ve Ağustos %51,3 olarak görü-
lür. Ortalama yıllık nispi nem 
oranı %62,8’dir. Yıllık ortalama 
en düşük nispi nem oranı ise 
%22,9 olarak ölçülmüştür. 

Yörede yılın her ayında gö-
rülen bulutluluk, en çok kış ve 
ilkbahar mevsimlerinde artar. 
Yaz aylarında ise kapalı günle-
re çok az rastlanır. 365 günün 
319 günü açık geçerken sadece 
46 günü kapalı geçmektedir. En 
yüksek bulutluk oranı Kasım (6 
gün), Aralık (5,4 gün), Ocak (6 

gün) ve Şubat (6,5 gün)’ta gö-
rülürken, en düşük Temmuz 
(1,1 gün) ve Ağustos (1,0gün) 

aylarında görülür. Yıllık orta-
lama bulutlu gün sayısı ise 4,1 
gündür.

Don olaylarının ekim ayın-
dan itibaren başladığı, aralık 
ayında 21,5 günün üzerine çık-
tığı, Ocak ayında ise ortalama 
donlu gün sayısının 25,0 günü 
bulduğu görülmektedir. Mayıs 
ayına kadar devam eden don-
lu günlerin sayısı bir yıl içinde 
toplamda ortalama 109 günü 
bulmaktadır. En yüksek kar ör-
tüsü kalınlığı, ocak ayında 65 

cm şubat ayında 69 cm. Mart 
ayında 48 cm nisan ayında ise 
8 cm ile ölçülmüştür. En düşük 
kar örtüsü kalınlığı ise Ekim 
ayında 4 cm olmuştur. Yıllık kar 
örtüsü kalınlığı ortalaması ise 
21,5 cm’dir. Yılın yedi ayı karla 
örtülü olması karasal iklimin 
yörede etkili olduğunu gösterir. 

Afşin’de Aylık Ortalama Nispi Nem Oranları (%)

O Ş M N M H T A E E K A Ort.

Nispi Nem 77,9 73,8 66,4 62,1 60,7 53,5 47,2 51,3 54,4 60,5 71,9 74,0 62,8

En Düşük Nispi 
Nem

34,8 26,9 21 19,7 19,1 17,2 16,5 17,8 18,0 18,9 25,0 40,1 22,9

Afşin’de Bulutluluk Oranları

O Ş M N M H T A E E K A Ort.

Bulutluluk 6 6,5 5,8 5,6 4,1 2,1 1,1 1 1,7 4,2 6 5,4 4,1

Afşin’de Donlu Gün Sayısı

O Ş M N M H T A E E K A Yıllık

Donlu 
Gün

25,0 21,5 20,2 5,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 8,8 21,5 109
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En yüksek kar örtüsü kalınlığı 
1992 yılında Ocak ayı içerisinde 
69 cm olarak ölçülmüştür.

Akarsu Rejimi
Afşin’de akarsularının re-

jimleri düzenli değildir, akar-
su rejimi; yağış rejimi ve gür 
kaynaklara bağlı olarak belir-
lenmektedir. Yaz mevsiminde 
yağışların azalması ve buhar-
laşmanın artmasına bağlı olarak 
çekik dönem yaşanırken, ilkba-
har ve kış mevsimlerinde yağış-
ların artmasıyla kabarık dönem 
yaşanmaktadır.

Doğal Bitki Örtüsü
Özellikleri
Orman örtüsünün dağılımı 

ve yoğunluğu birinci derecede 
iklim şartlarına bağlıdır. Afşin 
istasyonu verilerine göre yö-
renin yıllık yağış miktarı 395,1 
mm’dir. Ancak mevsimlere da-
ğılımının düzensiz oluşu, bir 
olumsuzluk göstergesidir. Buna 
rağmen yağışların %22,9’unun 
yaz mevsiminde düşmesi veje-
tasyonun canlı kalmasını sağ-
lamaktadır. Bitki örtüsünün 
dikey dağılımında en büyük et-
ken yükseltidir. Yükseltiye bağ-
lı olarak sırasıyla en alt kısımda 
geniş yapraklı ormanlar, onun 
üstünde iğne yapraklı ormanlar 
ve daha yükseklerde orman üst 
sınırına ulaşılır. Buralarda ağaç 
yetişmesine uygun sıcaklık şart-
ları oluşmadığı için özellikle 
2000 m’nin üzerindeki dağlık 
alanlarda Alpin çayırlar adını 
verdiğimiz bitki örtüsü bulu-
nur. 2000 m.’nin altında kalan 
yerlerde ağaç formasyonlarının 
tahrip edildiği yerlerde ise ant-

ropojen bozkırlar gelişmiştir.
Bitki  - wreliyef ilişkisinde 

önemli bir etken de eğim faktö-
rüdür. Eğime bağlı olarak ağaç-
ların yamaç eğimlerini fazla 
olduğu yerlerde tutunabilmesi 
ve eğim fazlalılığından dolayı 
toprak ve yağışların hızla kay-
bolması nedeniyle ağaçların 
yetişmesi güçleşir. Bitki örtü-
sü-bakı ilişkisi incelendiğinde 
birçok alanda bakının bitki ör-
tüsünü şekillendirdiği görülür. 
Güney yamaçlarda güneşlen-
meye bağlı olarak sıcaklıkların 
kuzey yamaçlara göre fazla 
olmasından dolayı bitkilerin 
olgunlaşma süresi daha kısa 
olmakta ve kuzey yamaca göre 
gür bitki örtüsü görülmekte-
dir. İlçede karasal iklime özgü 
küçük ve bodur bitkiler yetiş-
mekte, yüksek alanlarda ise yer 
yer meşe ağaçları görülmek-
tedir. Önceleri bol miktarda 
bulunan karaçam (Pinusnigra), 
sedir (Cedruslibani), meşe (Quer-
cus sp.) ve boylu ardıçlarla (Ju-
niperusexcelsa) kaplı ormanlar 
insanlar tarafından tahrip edi-
lerek güneyindeki Kırankaya 
başta olmak üzere Dikmendede 
Dağı ve batıdaki dağlık alanlar 
antropojen step sahası haline 
gelmiştir. Bozkırları oluşturan 
çok ve tek yıllık türlerin doğal 
alanları, aşırı hayvan otlatma, 
tarla açma ve özellikle toprakla-
rın aşınması sonucunda önemli 
ölçüde bozulmuştur. Bunların 
yerini yer yer arsız ve yabancı 
türler almıştır. Akarsu kenarları 
başta olmak üzere kavak, selvi 
ve iğde türleri ile çeşitli meyve 
ağaçları da yer almaktadır.

Alpin çayırlar adı verilen 

yüksek dağ stepleri 2000 m.’nin 
üzerinde dağ korungası (Onobr-
ychiscornuta), Düğün çiçeği 
(Ranunculus sp.), çoban yastı-
ğı (Acanthalimon sp.), Papatya 
(Tanacetum sp.) ile temsil edilir. 
2000 m’nin altında kalan yerler-
de ormanların tahrip edilmesi 
sonucu ağaç formasyonları ye-
rini çayırlara bırakmıştır. Yer 
yer de bitki örtüsünden yoksun 
çıplak alanlar bulunur. Bura-
larda otsu bitkilerden çirişotu 
(Ashodelinaglobifera), sarmaşık 
(Convolvulusassyricus), kekik 
(Tymus sp.), kenger (Gundelia 
sp.), papatyagiller (Compasitae 
sp.), geven (Astragalus sp.) yay-
gın olan türlerdir.

İlçe sınırları içindeki orman 
alanları 688.5 ha normal koru, 
15.912,5 ha bozuk koru, 4.541 
ha baltalık orman olup toplam 
21.142 hektardır. Fındık yetiş-
mesi de (Hurmanlı, Büyükse-
vin, Türksevin, Dokuztay) bazı 
mikroklima alanlarının görül-
düğünü belirten unsurlardan-
dır. Afşin ve Elbistan ilçelerinin 
ormanlık alanlar bakımından 
potansiyelinin yüksek olduğu 
belirlenmiştir. 

Toprak Özellikleri
Afşin’de alüvyal, kolüvyal, 

kahverengi ve kırmızı kahve-
rengi topraklar bulunmaktadır. 
Bu topraklar, geçirgenlik ve 
tuzluluk yönünden herhangi 
bir problem göstermezler. Af-
şin – Elbistan A Termik Santralı, 
alüvyal, kolüvyal ve kahverengi 
toprak grubu üzerinde kurul-
muştur. Santralin bulunduğu 
arazinin kabiliyet sınıfı, I. sınıf 
ve yüksek kireç içerikleri nede-
niyle bazik karakterlidir.

AFŞİN
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Nüfus ve Yerleşme
Özellikleri
Afşin’in Maraş tahrir def-

terlerindeki resmi sonuçlara 

göre 1560’lı yıllarda774 nüfusa 
sahip ve 12000 akçe vergi veren 
bir yerleşme olduğu anlaşıl-
maktadır. 1881 yılında yapılan 

nüfus sayımına göre ise %40 
civarında bir artış gerçekleşmiş-
tir.1935 yılında 1794 olan nüfu-
sa, doğal bir nüfus artışı olarak 
1940 yılında 275 kişi eklenerek 
2069 olmuştur. 1940 ve 1945’li 
yıllarda nüfus artış oranının 
hızla düştüğü görülmektedir. 
Önce 275 (1940), sonra sadece 
32 (1945) kişi nüfusa eklenerek 
artış oranı % 1,55 olmuştur. Bu 
dönemdeki nüfus artışındaki 
önemli düşüş ikinci Dünya Sa-
vaşı nedeniyle genel seferberlik 
ilan edilmesi sonucunda, yetiş-
kin erkek nüfusunun silah altı-
na alınması olmuştur. 

1910 da belediye teşkilatına 
kavuşan Afşin 1944 e kadar El-
bistan’a bağlı bir kasaba olarak 
kalmış, 1945 den sonra idari bö-
lünüş bakımından ilçe statüsü 
kazanmıştır. Bu dönemde ilçe-
de kırsal alandan kentsel alana 
yoğun bir göç olgusu yaşan-
mıştır.1950-1960 dönemlerinde 
Afşin’in nüfus artışı Türkiye ve 
Kahramanmaraş kentsel yıllık 
nüfus artış hızının altında kal-
mıştır.1965 den sonra nüfus artı-
şında bir canlılık görülmüş,1970 
de Afşin 10794 kişilik merkez 
nüfusu ile kentsel bir görünüm 
kazanmıştır. Bu yıllardan itiba-
ren bölgede kömür çıkarılmaya 
başlanması ve termik santralin 
kurulması, şehrin nüfus çekimi-
ni hızlandırmıştır.1980’li yıllar-
dan sonra ise termik santralin 
çalışmalarının yavaşlamasına 
paralel olarak nüfus artış hızı 
düşmüştür (%2.03). Şehrin o 
dönemdeki nüfus artışı çevre 
il ve ilçeler ile özellikle kırsal 
kesimden olmuştur. 1990 yılına 
gelindiğinde ise termik santra-

Afşin’in Nüfus Durumu (TUİK, 2015)

Yıl Toplam Nüfusu Erkek Kadın

2015 81.390 41.523 39.867

2014 82.122 41.885 40.237

2013 82.662 42.222 40.440

2012 83.324 42.469 40.855

2011 84.244 42.916 41.328

2010 85.339 43.528 41.811

2009 86.207 43.993 42.214

2008 86.926 44.398 42.528

2007 84.786 43.093 41.693

Afşin İlçesinin Kır ve Şehir Nüfus Oranları (TUİK, 2015)

Yıl Toplam Şehir Kır

1965 49.037 8.069 40.968

1970 62.139 10.794 51.345

1975 77.483 18.231 59.252

1980 84.199 20.084 64.115

1985 99.517 26.805 72.712

1990 99.321 28.524 70.797

2000 92.718 35.834 56.884

2007 84.786 38.625 46.161

2008 86.926 38.409 48.517

2009 86.207 40.825 45.382

2010 85.339 41.646 43.693

2011 84.244 42.296 41.948

2012 83.324 43.217 40.107

2013 82.662 82.662 Veri yok

2014 82.122 82.122 Veri yok
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lin montaj ve yapım işlerinin 
tamamlanmasıyla birlikte iş 
alanlarının daralması sonucun-
da özellikle kentsel alandaki 
nüfus artış hızı büyük ölçüde 
azalmıştır (%1.28).Günümüz-
de ise Afşin nüfusu 2015 yılı 
Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre 81.390 olmuş-
tur. Bu nüfus, 41.523 erkek ve  
39.867 kadından oluşmaktadır 
(%51,02 erkek, %48,98 kadın).

Göçler, nüfus ile ekonomik 
kaynaklar arasında bir denge 
sağlanması için yapılan iç ve dış 
göçler olarak iki gruba ayrılan 
nüfus niteliklerinin önemli bir 
unsurudur. İlçede iç göçler ge-
nelde ailenin tamamının katıl-
dığı göçler şeklinde gerçekleşir. 
Bazen de ailede sadece babanın 
ya da erkek çocuklarında katıl-
masıyla gurbetçi denilen mev-
simlik iş gücü göçleri şeklinde 
de meydana gelmektedir. Tür-
kiye’nin elektriğinin %15 ‘ini 
üreten dünyada ikinci, Türki-
ye’de birinci iki tane dev Termik 
santralleri olmasına rağmen Af-
şin ilçesinde de nüfus artış hızı 
önceki yıllara kıyasla gerileye-
rek her yıl düşüş göstermekte-
dir.

Afşin ilçesinin nüfusunun 
büyük bir kısmını kır nüfusu 
oluştururken, 1985’den sonra 
kırsal nüfus oranında azalma 
başlamıştır. Hem ilçeye hem 
de yurt dışına yapılan göçler 
bu durumda etkili olmuştur. 
İlçe’nin komşusu olan Elbistan 
ilçesi kadar sanayi bakımından 
hızlı gelişememesi de nüfus 
oranlarını etkilemiştir. İlçede 
Afşin-Elbistan Termik santral 
dışında önemli bir sanayi tesisi 

yer almaması nedeniyle ilçe ve 
kırsal alanların genelinde yay-
gın ekonomik faaliyet tarım ve 
hayvancılıktır. İlçe toplam arazi 
varlığı 138.720 ha olup bu ara-
zilerin % 41 de tarım yapılmak-
tadır. Tarım yapılan alanlarda 
başlıca tahıl, bakliyat, sanayi 
bitkileri, yem bitkileri (pancar, 
ayçiçeği, buğday, sebze ve mey-
ve) üretilmektedir. Kurulan 
meyve üretme istasyonunda 
çalışmalar devam etmektedir. 
Toprakların % 39 unu çayır ve 
mera alanları oluşturmakta ve 
kırsal yerleşmelerde daha çok 
küçükbaş hayvancılık (koyun 
ve sığır üretimi) yapılmakta et 
ve diğer hayvansal gıdaların 
büyük bir kısmı yerli üretimle 
karşılanmaktadır. Afşin-Elbis-
tan termik santrali faaliyete geç-
meden önce ekonomik anlamda 
büyük önem taşıyan tarım alan-
ları yerini sanayiye kaptırmış-
tır. Başta sanayi olmak üzere 
genel hizmetler ve ticaretten 
sonra tarım dördüncü sırayı 
almıştır. Afşin’insektörel an-
lamda dağılımı %59.9’u sanayi 
sektöründe,%12,4’ü hizmetler 
sektöründe, %11’iticaret sektö-
ründe,%10.2’si tarım sektörün-
de, %6,5’i ise ulaşım sektörün-
de çalışmaktadır. Bu sonuçlara 
göre Afşin bir sanayi kentidir.
Fakat ilçede  Afşin-Elbistan ter-
mik santrali dışında gelişmiş bir 
sanayi potansiyel i bulunma-
maktadır.

Sürekli ya da dönemlik ola-
rak insanın içerisinde barındığı 
veya değişik şekillerde faaliyet-
te bulunduğu alanlar yerleş-
me olarak kabul edilmektedir. 
Türkiye’de yerleşmeler kır ve 

şehir yerleşmeleri olarak ikiye 
ayrılmaktadır. İlçede de tek ev 
ve eklentilerinden, toplu ve da-
ğınık yerleşmelere kadar çeşitli 
yerleşmeler bulunmaktadır. Şe-
hir yerleşmeleri dışında devam-
lı kır yerleşmeleri olarak köyler 
ve mahalleler; geçici kır yerleş-
meleri olarak da mezra, çiftlik, 
bağ evi ve yayla yerleşmeleri 
vardır.

İlçe ekonomisinde hayvan-
cılık faaliyetleri önemli bir yer 
tutmuştur. İlçe arazisinin yük-
sek ve eğimli,  tarım alanlarının 
nüfusun geçimi için yetersiz 
kalması coğrafi şartların tarıma 
uygun olmadığı alanlarda hay-
vancılık faaliyetini bir zorunlu-
luk olarak ortaya çıkarmıştır. 
Ayrıca yörede yaylacılık, coğ-
rafi şartların gerektirdiği ikti-
sadi geçim faaliyeti olmuştur. 
Yaylacılık faaliyeti geçimini kü-
çükbaş hayvancılıktan sağlayan 
aileler tarafından yapılmakta ve 
bunlardan elde edilen ürünler 
değerlendirilmektedir.

Afşin’de yörenin doğal 
şartlarına tarihi ve kültürel ge-
lişimine sosyal ve ekonomik 
yaşantısına uygun olan yapılar 
kullanılmaktadır. İlçede mes-
kenleri eski meskenler ve yeni 
meskenler diye iki bölümde 
açıklayabiliriz. Afşin’in eski ev-
lerinde toprak ve ahşap malze-
me kullanılmıştır. Taş ve tuğla 
ile yapılan evlerde ise çimento 
kullanılmıştır. Dışı çamurla sı-
vanan bu evlerin döşeme ve çatı 
kısımlarında ağaç kullanılmak-
tadır. Çatılar düz damlı olup 
üzeri pur adı verilen su geçir-
meyen toprakla örtülmektedir. 
Evlere geniş bir avlu içerisinden 
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girilmektedir. Evin bir bölümü 
hayvanlar için ayrılmıştır. Or-
tada büyük bir avlu avlunun 
köşesinde ekmek yapmak için 
tandırlık, onun yanında da ya-
kacak deposu bulunmaktadır. 
Evin insanlara ayrılan bölümü 
ise misafi r odası oturma odası 
ve yöre tabiriyle hazınlık deni-
len kışlık yiyeceklerin bulundu-
ğu kiler yer almaktadır. Tuva-
letler dışarıda yada eve bitişik 
olarak yapılmıştır. Hatt a tuva-
letler kerpiç veya ağaçla yapılır 
ve üstü açık olur. Eski evlerde 
banyo olarak avlu yada yatak 
odasının bir köşesi kullanılmak-
taydı. İlçede meskenlerin yapı-
mında taş, ahşap kerpiç, değişik 
oranlarda kullanılmıştır. Ancak 
bu yapı malzemelerinden birine 
tamamıyla bağlılık görülme-
mektedir. Orman örtüsünün 
güçlü olduğu yerlerde ahşap 
malzeme kullanılırken, zayıf 
olduğu yerlerde kargir ve mad-
di imkanların artmasına bağ-
lı olarak da betonarme evleri 
görmekteyiz. Önceleri tek katlı 
evler yapılırken, ilerleyen dö-
nemlerde arsa değeri yüksek ve 
şehir merkezine yakın yerlerde 
çok katlı evler yapılmıştır. Gü-
nümüzde ilçede inşaat sektörü 
bariz bir şekilde gelişme göster-
mektedir.

Afşin’de ilk yerleşmeler 
Bizans döneminde Kale ve 
çevresinde başlamış Türkler 
döneminde Dedebaba mahal-
lesine kadar genişlemiştir. Şeh-
rin merkezini oluşturan kale 
mahallesindeki yerleşmeler 
merkezde sık dokulu olmakla 
birlikte doğuya doğru Elbis-
tan yolu boyunca daha seyrek 

olarak dağılmaktadır. Atatürk 
Caddesi boyunca uzanan yo-
ğun iş yerlerinin olduğu Dede-
baba mahallesinde Afşin’in en 
eski tarihi eserlerinden olan ve 
Selçuklular zamanında yapılan 
Dedebaba türbesi ve Osmanlılar 
zamanında yapılan Pir Ali(Ulu 
cami) bulunmaktadır. Şehrin 
kuzeyinde yer alan Gaziosman-
paşa Mahallesi ise özellikle ter-
mik santralin kurulmasından 
sonra yöreye gelen işçilerin yo-
ğun olarak yerleştikleri alanları 
oluşturmaktadır.

Afşin Kasaba ve Köyleri
1-Ağcaşar 2-Alemdar  

3-Alimpınarı 4-Altaş 5-Altı-
nelma 6-Arıtaş  7-Armutalanı 
8-Bakraç 9-Başüstü 10-Bin-
boğa 11-Büğet 12-Büyüktatlı 
13-Büyüksevin 14-Çağlıyan 
15-Çobanbeyli 16-Çoğulhan 
17-Çomudüz 18-Çukurpı-
nar 19-Dağlıca 20-Deveboy-
nu 21-Dokuztay 22-Emirilyas 
23-Emirli 24-Erçene 25-Esence 
26-Gözpınarı 27-Haticepına-
rı   28-Höyüklü   29-İğdemlik 
30-İnci 31-İncirli 32-Kabaağaç  
33-Kangal 34-Karagöz 35-Kar-
gabükü 36-Kaşanlı 37- 38-Kö-
türe 39-Kuşkayası  40-Küçük-
tatlar 41-Nadir 42-Oğlakkayası 
43-Ortaklı 44-Ördek 45-Ören-
deresi 46-Örenli 47-Soğucak 
48-Sögütderesi 49-Tanır  50-Tar-
lacık  51-Topaktaş   52-Türkça-
yırı 53-Türksevin   54- Tatlar 55- 
Yazı   56-Yazıbelen 57-Yazıdere 
58-Berçenek

Afşin Eğitim ve Kültürü
Türkiye’nin genelinde ol-

duğu gibi Afşin’de de eğitim 

öğretim faaliyetleri cumhuri-
yetin ilanından sonra yoğun-
laşmış, ilkokul, ortaokul ve li-
seler açılmıştır. Şehirde örgün 
eğitimin yanında halk eğitim 
merkezi bünyesinde yaygın 
eğitim de yapılmaktadır. Yöre 
sosyo-ekonomik özellikleri açı-
sından dışarıya göç veren nüfus 
yoğunluğu düşük iktisaden faal 
olmayan fazla nüfusu olan bir 
yerdir. Kahramanmaraş mer-
kezde Sütçü İmam Üniversitesi-
ne bağlı bir yüksek okulun açıl-
ması ilçe açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Afşin Turizmi
Afşin ilçesi tarihte birçok 

medeniyete ev sahipliği yap-
mıştır. İlçeye ait birçok tarihi 
eser (Mermer sütunlar ve hey-
keller) Kahramanmaraş müze-
sinde sergilenmektedir. İnanç 
turizmi açısından (İslamiyet 
ve Hıristiyanlık için) önem arz 
eden milatt an sonra 30-60 yıl-
ları arasında yaşandığı rivayet 
olunan Eshab-ı kehf’de (mağara 
arkadaşları-yedi uyurlar) Afşin 
sınırları içerisinde yer almakta-
dır. Eshab-ı Kehf iki kelimeden 
oluşan Arapça bir tamlamadır. 
Kehf; oyuk, in, mağara anlam-
larına gelir. Eshab-ı Kehf bu 
anlamda Mağara Arkadaşları 
anlamına gelmektedir. Kahra-
manmaraş Afşin Eshab-ı Kehf 
Külliyesi, Bizans döneminde ol-
duğu gibi Selçukluların fethin-
den sonra da Hıristiyanlar ve 
Müslümanlar tarafından kutsal 
bir mekan olarak kabul edilip 
önemli bir ziyaret yeri olmuş-
tur. Eshab’ül-Kehf olayı Kur’anı 
Kerim’de ve diğer semavi kitap-
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larda Bas-ü badel mevt (Yeni-
den dirilme) inancının delilleri 
arasında gösterilmektedir. Es-
hab-ı Kehf ya da Yedi Uyurlar 
olayı Hıristiyanlar tarafından 
Seven Sleepers adı ile bilinir. 
Yedi Uyurlar, terim anlamı ola-
rak, Roma döneminde putpe-
rest Dakyanus’un zulmünden 
kaçarak bir mağaraya sığınan 
ve mağarada, Allah tarafından 
uzun yıllar uyutulup tekrar 
uyandırılan ve halk arasında 
Yemliha, Mislina, Mekselina, 
Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve 
Kefestatayuş isimleriyle bilinen 
inançlı yedi genç ile köpekle-
ri Kıtmir’i anlatmaktadır. Yedi 
uyurların Latince isimleri ise 
Maximianus, Malchus (mar-
hus), Martinianus, Constantinu, 
Dionysius, Iohannes, ve Sera-
pio’dur. İlçede her yıl Afşin be-
lediyesince Eshab-ı Kehf kültür 
etkinlikleri düzenlenmektedir.

İlçede Dağlıca mahallesin-
de Hurman kalesi, Dokuztay 
mahallesinde Süt pişiren kalesi 
gibi kalıntılar, Arıtaş mahallesi 
ve Türksevin mahallesinde ise 
kilise kalıntıları vardır. Doğal 
güzellikler bakımından önem-
li bir potansiyel olan Binboğa 
Dağları av turizmi yanında tır-
manma ya da dağ yürüyüşü 
olarak tanımlanan trekking için 
uygundur Afşin ilçesi içinde yer 
alan orman alanları sayesinde 
“Yeşil Afşin” olarak anılan ve 
günümüzde yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisini çeken bir ilçe 
karakteri kazanmıştır. Ayrıca 
ilçede Akçırı (Kabaağaç mahal-
lesi), Bozyer (Tanır mahallesi), 
Mağara gözü (Emirilyas mahal-
lesi) önemli mesire alanları ola-

rak karşımıza çıkmaktadır. 
İlçede Türkiye’de profesyo-

nel olmuş birçok Afşinli halk 
ozanları bulunmaktadır. Bun-
lar arasında tüm ülkeye mal 
olmuş Âşık Mahzuni Şerif (Şe-
rif Çırık), Berçenek, şair Hayati 
Vasfi Taşyürek,  Derdiçok, Aşık 
Yener, Aşık Mahsudi (Osman 
Dağlı) Aşık Erfani (Serkan Açık-
göz)’dir. Ayrıca ilçede bir ozan-
lar derneği de bulunmaktadır. 
Yine İlçede sportif faaliyetler 
olarak ata sporumuz güreş ön 
plana çıkmaktadır. 

İlçede Sağlık Bakanlığına 
Bağlı; 110 yataklı ek hastane 
binası 2014 Şubat ayı itibariyle 
hizmet vermektedir. Hastane 
dışında Diyaliz Ünitesi (kirala-
ma usulü), Fizik tedavi ünitesi, 
Diş tedavi merkezi bulunmak-
tadır. 1 adet doğumhane (2 ma-
salı) ve1 adet yoğun bakım ser-
visi (4 yataklı). 1 Toplum Sağlığı 
Merkezi, 1 Ana Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması,12 sağlık evi, 
3 adet 112 hızır acil, 5’ i Afşin 
ilçe merkezinde ve 7’ si belde-
lerde olmak üzere 12 aile sağlığı 
merkezi ve İlçe merkezinde top-
lam 15 eczane bulunmaktadır. 
16 Haziran 2014 tarihinde açılışı 
gerçekleştirilen ME-KA Royal 
Otel 80 odaya, 200 yatak kapa-
sitesine, 300 kişilik Restauranta, 
80 kişilik toplantı salonuna sa-
hiptir.
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 NADİRE KARADEMİR

Afşin Tarihi
(Arabissos-Yarpuz)
Afşin’in en eski ismi Asur 

belgelerinde Kipsuma’dır. Bu 
isim Luvi dilinde olup insan ve 
halkı anlamına gelmesi muh-
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temeldir. Roma ve Bizans dö-
nemlerinde Arabissos olup bu 
isim zamanla Efsus’a dönüş-
müştür. Müslüman Araplar 
da Efsus olarak telaff uz etmiş-
lerdir. Türkler tarafından ise 
Yarpuz denmiştir. Efsus ismin 
aslı Araw(a)-İssos kelimelerin-
den birleşmiştir. Arawa kent 
demektir. İssos’un ise “Yerle-
şim” kent anlamımda olduğu 
bilinmektedir. Arawa ise “Su-
nak” anlamına da gelmektedir. 
Yarpuz kelimesi ise Türkçede 
bir bitki adıdır. Bizanslılar Ef-
sus’un içinde bulunan kaleye 
Tel - Thampsun demişlerdir. 
Afşin adına gelince 1060’larda 
bölgede fetihler yapan Sultan 
Alparslan’ın komutanlarından 
Afşin Bey’in hatırasına 1944’te 
dönemin Maraş Milletvekili 
Hasan Reşit Tankut ve tarihçi 
Ord. Prof. Mükrimin Halil Yi-
nanç tarafından verilmiştir. 

Eski ismi Arabissos olan, 
günümüzde Afşin adı verilen 
Kahramanmaraş’ın bu ilçesi 
yolların kesişme noktasınday-
dı. Buradan Elbistan’a ulaşan 
kervan ve ordu yolu Adıyaman 
ve Ayıntap tarafına ayrılarak 
Haleb’e geçerdi. Yine Sivas tara-
fından gelen bir yol da Efsus’a-
uğrardı. Aynı zamanda Gök-
sun- Geben üzerinden Ayn-ı 
Zerbe ve Ayas ve Misis’e inen 
bir yol daha vardı. 

Afşin ve Yöresinin bilinen 
siyasi tarihi Hititlerle birlikte 
ortaya çıkmaktadır. Afşin M. Ö. 
1975 ile 1723 arasında Anado-
lu’da yaşanan “Asur Ticarî Ko-
lonileri Çağı”  denilen zamanda 
bu koloni çağının Anadolu’da-
ki merkezi olan Kaniş/Kültepe 

ile Asurluların merkezi olan 
Ninova arasında bulunmak-
taydı. Kültepe’de çıkan tablet-
ler üzerinde buranın etrafında 
bulunan mahalli krallıklardan 
bahsedilmektedir. Bu mahalli 
krallıklardan Mama ve Luhu-
zatia şehirlerinin Afşin, Elbistan 
ve Göksun topraklarında olma-
sı muhtemeldir. Kültepe’den çı-
kan tabletlerde Mama şehri kra-
lı ile Kaniş şehir devleti arasında 
anlaşmaların yapıldığı anlaşıl-
maktadır. Bu sırada tabletlerde 
Mama kralının Anum-Hirbi, 
Kaniş kralının ise Warsama ol-
duğu yazılıdır. Bu anlaşmada 
Mama şehrinin Asur krallığı ile 
Kaniş arasında olduğu tahmin 
edilmektedir. Yine bu tabletler-
den anlaşıldığına göre Mama 
şehri yakınlarında Taisama ve 
Sibiha şehirleri de bulunmak-
tadır. Bu iki şehir idarecilerinin 
ayaklanmaları üzerine Mama 
ve Kaniş kralları kendilerine 
karşı başlatılan bu ayaklanma-
ları bastırmak amacıyla onların 
üzerine ortak askeri hareket dü-
zenlediler.

Kültepe tabletlerden Mama 
şehrinin dağlık bir bölgede ol-
duğu anlaşılmaktadır. Mama 
krallığı halkının Asya menşeli 
olabileceği dolayısıyla Urartu-
lara akraba olan Hurriler oldu-
ğu da tahminler arasındadır. 
Bunlardan Maraş’ta yaşayan 
Hurriler ile Kayseri’de yaşayan 
Hititler arasında yakın dostlu-
ğun olduğu anlaşılmaktaydı. 
Mama şehri kralı Anum-Hir-
bi’nin adı kendisinden 1000 
sene sonra yaşayan Asur kralı 
III. Salmanassar’ın yazdırdığı 
(M.Ö. 858–824) Monoligt kita-

besinde geçmekte olup, onun 
Atalur dağına heykelinin dikil-
diği belirtilmektedir.

Kaniş tabletlerinde, Mama 
şehrine ait pek çok sayıda tüc-
cardan bahsedilmektedir. Ayrı-
ca bu tabletlerden her iki şehre 
ait tüccarlar arasındaki ticarî 
münasebetler ile alıp satt ıkları 
malların çeşitleri hakkında da 
bilgiler edinmek mümkündür. 
Bu bilgilerden Mamalı tüccar-
ların kumaş üretiminde usta 
oldukları, bunları Asurlu tüc-
carlara satt ıkları dolayısıyla bu 
şehrin bir tekstil merkezi oldu-
ğu anlaşılıyor. Mama kumaş ve 
postu gibi eşyaların bu sırada 
markalaştığı anlaşılmaktadır. 
Bütün bu tabletlerden anlaşıl-
dığı kadarıyla Mama bir tica-
ret şehri olup birçok bölgeden 
tüccarlar buraya uğramaktaydı. 
Ayrıca Mama şehri halkının gü-
müşten iki kat daha değerli bir 
madeni daha işleyip satt ıkları 
da tespit edilmektedir.

Kültepe tabletlerinde geçen 
Lawazantiya şehrinin ise El-
bistan’da veya Afşin’de olduğu 
hatt a Karahöyük’te bulunduğu 
ileri sürülmektedir. Asur tüc-
carlarının ticari etkinliklerde 
bulunduğu bu şehirde bu dö-
nemde Asu isminde bir kral hâ-
kimiyet sürmekteydi. Kültepe 
tabletlerinde dikkat çeken hu-
suslardan biri de Lawazantiya 
tüccarlarının kaçakçılıkla uğ-
raşmasıdır. Bunun yanında bu 
şehir halkı yün, koşum takım-
ları ve koyun satardı. Asurlu-
lar zamanında Mama şehri gibi 
Lawazantiya şehri de Kaniş ile 
Asur arasında olup tüccarların 
alış veriş yapmak için uğradık-
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ları bir yerdi. Koloni çağında 
Mama ve Lawazantiya şehirle-
rinin önemli bir ticaret merke-
zi olduğu görülmekte olup her 
iki şehir de Mezopotamya ile 
Anadolu arasında ticaret yolları 
üzerindeydi. Asurlu tüccarlar 
Mezopotamya’dan Anadolu’ya 
gelişlerinde Mama şehrine 
uğrayarak buradan aldıkları 
kumaşları Kaniş’e götürüp sat-
makta, dönüşlerinde ise Lawa-
zantiya’ya uğrayarak ülkeleri 
için ihtiyaç duydukları yün 
ve diğer eşyaları satın alarak 
Asur’a götürmekteydiler. 

Hititler zamanında batıda 
Silifke-Mersin’den başlayarak 
doğuda Antep, Maraş ve ku-
zeyde Kayseri-Sivas sınırına 
dayanan Tufanbeyli (Şar-Ko-
mana) arasında Kizzuwatna 
krallığı bulunmaktaydı. M.Ö. 
1500-1400’li yıllarda görülen bu 
devletin oldukça güçlü olduğu 
ve Hititlerin bunlara saldırmak-
tan imtina ettikleri anlaşılmak-
tadır. İlk Hitit krallarından I. 
Hattuşili (M.1650–1620) Kuzey 
Suriye’ye doğru seferler yapsa 
da Kizzuwatna ülkesine saldı-
ramıyordu. Hattuşili bir seferin-
de ise bu devletin en doğusun-
da bulunan Salahsuwa kentini 
kuşatır. Bu devletin Hititlerle 
anlaşmalar yaptığı anlaşılmak-
tadır. Bu devlet 1300’lere doğru 
zayıflayıp Hititlere tabi oldu.

Hititler zamanında Afşin ve 
Elbistan bölgelerinde bulunan 
eserlere bakıldığında hiyerog-
lif yazı ile yazılmış Luvice di-
linin kullanıldığı görülmekte-
dir. Luwice, Çukurova ve Orta 
Anadolu’da Hititçenin yanında 
kullanılan bir dildi. Bu dilin Hi-

titçe ile de birçok ortak yönleri 
bulunmaktaydı. Aynı sıralarda 
Maraş bölgesinde konuşulan 
diğer bir dil ise Hurri lisanıydı. 
Maraş civarında olduğu tahmin 
edilen Mama krallığının hü-
kümdarının, Kaniş kralına yaz-
dığı bir mektupta Hurrice isim 
ve kelimelere rastlanmaktadır. 
Kizzuwatna krallığı toprakla-
rında Luvice ile birlikte Hurice 
de konuşulmaktaydı. Hititler 
zamanında bugün Afşin’in bir 
kasabası olan Huni de önemli 
bir yerleşim yeriydi. Günümüz-
de kale olarak bilinen kasaba-
nın ortasındaki Huni Höyüğü 
Hititlerden kalmıştır.

İskender’in Doğu seferi ile 
Afşin Yöresi Maraş’la birlikte 
Helenizm uygarlığına bağlandı. 
Afşin yöresinde bu döneme ait 
sikke, sütun başları ve heykel-
ler bulunmuştur. M.Ö. 323›de 
Büyük İskender ölünce Make-
donya İmparatorluğu, onun 
generalleri arasında paylaşıldı 
ve Maraş şehri de İskender›in 
generallerinden Selefkus›un 
payına düştü. İskender’in ölü-
münden sonra onun komutan-
ları arasındaki mücadelelerin 
bazılarının Maraş bölgesinde 
cereyan ettiği görülmektedir. 
Bu mücadelelerden biri İsken-
der’in ölümünden sonra onun 
ailesine naip olan Selefkos ile 
diğer komutanlarından biri 
olan ve Frikya bölgesini işgal 
eden Antigon arasında M.Ö. 
301’de Efsus’ta (Afşin) şiddetli 
bir muharebe olmuştur. Bu mu-
harebede Antikaon öldürüldü.
Hatta bir rivayete göre Antigon 
vurulduğu sırada etrafındaki-
lere “Her şeyinizi feda edin fakat 

Hurman kalesini düşürmeyin” 
demiştir. İskender’in general-
lerinden olan ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesini işgal eden 
AntigonEfsus’ta M.Ö. 301’de 
adına para darp etmiştir.

Afşin’in içinde pek çok 
mozaik parçaları bulunmuş, 
fakat ihmaller yüzünden ora-
da kalıp tahrip olup gitmiştir. 
Tanır ve çevresinin çok önemli 
bir tarihi yerleşim yeri olduğu 
anlaşılmaktadır. Burada Saka 
mevkiinde Sahren, Boğazpı-
nar, Değirmensuyu, Köprübaşı 
sahreni, Ayrandede diye anılan 
büyük kars kaynakları çok es-
kiden insanların dikkatini çek-
miş ve iskân edilmiştir. Bu kay-
naklardan bazılarının önlerine 
çekilmiş bulunan kalın, harçlı 
yüksek duvarlar, kayalıklara 
oyulmuş tam veya yarım kalmış 
suyolları, kanallar, bentler, kita-
beler, büyük höyükler ve tümü-
lüsler tarih boyunca kazandığı 
fakat bugün kaybettiği değer-
leri gösteren canlı delillerdir. İ. 
Kılıç Kökten ve Tahsin Özgüç 
adlı ili arkeolok; Bu pınarla-
rın önlerinde yükseltilmiş yu-
varlak, kalın duvarların Roma 
devrinde yapılmış Türkiye’nin 
ilk kaynak barajları olmasının 
kuvvetle muhtemel olduğunu 
belirtmektedirler.

Afşin, Emir İlyas köyünde 
Mağaraözü, Afşin yakınlarında 
Gözmağarası, Huni köyü mağa-
raları dikkat çekmektedir. Kah-
ramanmaraş’ın kuzeyini oluş-
turan Elbistan, Göksun ve Afşin 
yörelerinde çıkan arkeolojik bu-
luntularda bu bölgede belirgin 
bir Hitit ve Erken Transkafkas-
ya kültürü izlenirken, Güneyde 
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Pazarcık, Türkoğlu ve Kahra-
manmaraş ovalarındaki yerleş-
melerde Doğu Akdeniz, Amik 
ve Çukurova kültürleriyle etki-
leşim görülmektedir.

M.Ö. 300’lerde Kilikya’nın 
kuzey doğusunda ve Kapa-
dokya’nın doğusunda Komana 
(Şar-Tufanbeyli-Mağara) şehri 
putperest Pagan dininin mer-
keziydi. Bu şehri ziyaret eden 
Strabon burada 6000 rahip oldu-
ğunu yazmaktadır. Bu dinî an-
layışa inanan insanlar Göksun, 
Maraş, Elbistan ve Arabissos 
(Efsus) gibi yörelerde yaşamak-
taydılar. Helenistik dönemde 
(M.Ö.330 - M.Ö.58)  yöreye hâ-
kim olan Makedonyalılar kendi 
inançlarını bölgeye yaydılar. Ar-
kasından da Roma İmparatorlu-
ğunun bölgeyi işgali ile bu defa 
Eski Yunan putperestliği bölge-
ye girdi. Neticede Pagan, Yunan 
ve Roma din anlayışları Efsus ve 
çevresinde yaşayan halk üzerin-
de etkili oldu. Eshabü’l-Kehf ola-
yı M.S. 200’li yıllarda yaşanmış 
olup bu dönemde Anadolu’da 
Hıristiyanlık yayılmaktaydı ve 
bölgeye Büyük Roma İmpara-
torluğu hâkimdi. Eski putpe-
rest inançlarını bırakarak Hı-
ristiyanlığı kabul eden ahaliye 
Roma zulüm uygulamaktaydı, 
bundan dolayı da Hıristiyanlar 
Kapadokya’da yeraltı mağara-
larına sığınmışlardı. Dönemin 
Roma İmparatoru Decius (Dak-
yus-Dakyanus) (249–251) zama-
nında Efsus’ta Yedi genç eski 
dinlerini bırakarak Hıristiyan 
olmuşlardı. Bölgede bulunan 
Roma temasının (Eyaleti) va-
lisi bu gençleri cezalandırmak 
amacıyla harekete geçmesiyle, 

onların bir mağaraya sığınarak 
burada 309 yıl uyumaları ile 
Eshabü’l-Kehf olayı gerçekleş-
mişti. Bu geçen süreçte Büyük 
Roma İmparatorluğu batı ve 
doğu (Bizans) olmak üzere iki-
ye ayrılmıştı. Gençler uyandık-
larında Afşin yöresine Bizans 
(Doğu Roma) İmparatorluğu 
hâkimdi ve Hıristiyanlık resmi 
devlet dini olmuştu. Dönemin 
Bizans İmparatoru II. Teodosios 
(408–451) Yedi Uyurlar hadise-
sini duyunca karısı ile birlikte 
Efsus’a kadar gelerek mağarayı 
ziyaret etmişti. Bundan sonra 
Hıristiyanlar tarafından kutsal 
bir yer olarak kabul edilen Ef-
sus’la ilgili kaynaklarda çeşitli 
bilgiler, efsaneler ve rivayet-
ler yer almaya başlamıştır. Bu 
konu ile ilgili VII. Yüzyıl Sürya-
ni kaynaklarında bilgiler bulun-
maktadır.

Arabissos (Afşin) Roma ve 
Bizans dönemlerinde önemli 
bir şehirdi. Yakınlarında Gök-
sun, Tanır (Tanadaris) Huni ve 
Maraga (Hurman) gibi önemli 
şehirler vardı. Sivas, Kilikya ve 
Kapadokya arasında bulunan 
ve Katonia olarak adlandırılan 
eyaletin askeri merkezi ve or-
dugâhıydı. Bu önemine rağmen 
Batlamyus’un eserinde adı geç-
memektedir. Arabissos, Ana-
dolu’dan Komegene bölgesine 
açılan yolun üzerindeydi. Bu 
geçidi korumak için burada as-
keri garnizon bulundurulurdu. 

Eshabü’l - Kehf olayından 
dolayı İslam kaynaklarında Ef-
sus şehri sıklıkla geçer. Hemen 
hemen her müellif eserinde bu 
konuya yer vermiştir. Dolayısıy-
la Eshabü’l- Kehf mağarasının 

yanında bulunan tarihi Arabis-
sos şehri hakkında kaynaklar 
yer vermişlerdir. Kehf mağara-
sının Arabissos’un üç mil uzak-
lığında olduğunu birçok kaynak 
zikreder. Bu da yaklaşık yedi ki-
lometrelik mesafedir.

Arabissos, Bizanslılar ile Sa-
saniler arasında 577 yılları ara-
sında Anadolu’da devam eden 
savaşlarda geçmektedir. Buna 
göre Bizanslılar Arabisssos da 
dâhil olmak üzere bölgeden as-
ker toplayarak Sasani ordusunu 
geri püskürtmüştür.

Abu’l-Faraç’ın belirtt iğine 
göre Bizans imparatoru Tiberi-
us (578–582) ölmeden önce kızı 
Augusta’yıArabisos (Efsus-Af-
şin) kökenli Mauricius’a ( Mav-
rikus) (582–602) verdi. Kayın 
pederinin ölümünden sonra bu 
şahıs 20 yıl Bizans İmparatorlu-
ğunu yönett i.

637’de Müslümanlar Ana-
dolu’ya girip Maraş bölgesini 
fethedince, Elbistan ve Efsus 
tarafl arına da akınlarda bu-
lunmuşlardır. Defalarca Müs-
lüman Arapların buradan 
Kayseri, Amasya ve Sivas taraf-
larına geçtikleri bilinmektedir. 
640 yılında Bizans İmparatoru 
Heraklius(FlaviusHeracliusA-
ugustu (575-641), Müslüman 
Arapların önünden kaçarken 
Diyarbakır, Samsat, Göynük, 
Elbistan yolunu takip ederek 
Arabissos’tan geçmiş ve Kay-
seri’ye ulaşmıştır. Heraklius’un 
torunu Bizans İmparatoru II. 
Konstans zamanında (641-668) 
bir Bizans elçisi olan Andreas, 
Müslümanlara elçi olarak Şam’a 
gönderilmişti. Bu elçi Arabis-
sos’tan geçmiştir. Arabissos’un 
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kale muhafızı ile görüşerek 
bölgede isyan halinde olan Sa-
por’un denetim altına alınma-
sına uğraşmışlardır. Arabissos, 
Bizans kaynaklarında defalarca 
geçmektedir. Hatta Patrik Aya 
Eutychius’un tercüme halinde-
ki bir pasajda “öyle olduki, Mo-
deratianaLeşyonu kendilerine 
teslim edilenler, Arabissos’tan 
geldiler” denilerek bir fıkraya 
da konu olmuştur.

Abbasi Halifesi el-Muta-
sım zamanında (833-842) Ana-
dolu’ya gelen ve Bizans’a karşı 
fetihler yapan Afşin Bey Efsus’a 
kadar gelmiştir. İranlı isyancı 
Babek İsyanını bastıran Afşin 
Bey 836’larda Malatya üzerin-
den Afşin bölgesine gelerek 
buradan Kayseri’ye geçmiştir. 
Mutasım’ın Afşin yakınlarında 
bir şehir kurmak istediği daha 
sonradan vazgeçtiği rivayet 
edilmektedir. Muhtemelen bu 
şehrin kurulmasına Afşin Bey 
nezaret edecekti. Günümüzde 
Afşin’e bağlı Höyüklü köyü 
eski adıyla Tel-Afşin o dönemin 
bir hatırası olsa gerek.

Bizans’ın Hades (Göynük) 
ve Maraş’ı işgali üzerine Sey-
füddevle, 950 yılında İbn-i Ke-
sir’in ifadesine göre 30 bin as-
kerle Hades geçitlerini aşarak 
Arabissos (Afşin) üzerinden 
Zamantı, Harşana ve Şariha’ya 
kadar ilerledi. Bu şehirler alına-
mamıştı, ancak etrafları tahrip 
edilip bol ganimet ele geçirildi.

Arap kaynakları başta İb-
nü’l-Esir olmak üzere 956 son-
baharında Seyfüddevle’ninHa-
des geçitlerini ikinci kez aşarak 
Elbistan-Afşin üzerinden Sarız’ı 
(Saros) geçip Kayseri bölgesine 

doğru ilerlediğini yazarlar. Sey-
füddevle bu seferinde Maraş 
ve Hades üzerinden çıkarken 
dönüş yolu olarak Toros boğaz-
larını tercih etmiş ve Adana’ya 
gelmiştir. 

Arabissos şehri 970’lerde 
tamamen Bizans’ın idaresine 
geçer. Bu durum 1064’lerde 
Selçuklu Sultanı Alparslan za-
manına kadar devam eder. Bu 
tarihlerde Malatya üzerinden 
Elbistan’a gelen Alparslan’ın 
komutanlarından Afşin Bey 
bölgeyi fetheder. Ancak bu fetih 
kalıcı olmamıştır. Bölge bir süre 
sonra Selçuklu komutanların-
dan Emir Çavuldur’un akınına 
uğrar. Daha sonraki süreçler-
de Danişmentliler tarafından 
alınır. Arabissos’un kesin ola-
rak Selçukluların eline geçişi 
1085-86’larda gerçekleşir. Sel-
çuklu komutanlarından Emir 
Buldacı, Yukarı Ceyhan bölgesi 
denilen Elbistan, Arabissos ve 
Göksun’u Bizans’a bağlı Ermeni 
asıllı vali Phileteros’un  (File-
retos) elinden alır. Buldacı’nın 
Anadolu Selçuklu Sultanı Sü-
leyman Şah’a bağlı olduğu an-
laşılmaktadır. Buldacı bir süre 
sonra Maraş’ı da alır. Burada 
bir Selçuklu Uç Beyliği kurar. 
Onun bölgedeki hâkimiyeti 
1097 yılına kadar sürer. I. Haçlı 
Seferi sırasında Emir Buldacı, 
İznik’i kuşatan Haçlı ordusuna 
karşı Sultan I. Kılıç Arslan tara-
fından çağrılır. Bir daha da böl-
geye geri dönemez. 

Haçlılar ve arkasından da 
Bizans idaresine geçen Efsus 
bölgesi 1103 yılında yeniden 
Selçukluların eline geçer. Sul-
tan, Elbistan ve Arabissos böl-

gesini komutanlarından Emir 
Ziyaeddin Muhammed’e ikta 
etti.  I. Kılıç Arslan’ın ölümün-
den sonra Bizans işgaline uğrar. 
Zaman zaman bölgeye Daniş-
mentli Türkleri de akınlar ya-
par. Ayrıca Haçlılar da bölgeye 
hâkim oldular. Arabissos’un 
kuzeyinde bulunan Hurman 
kalesi de Haçlı Şövalyelerinin 
eline geçti. Haçlıların bölgedeki 
hâkimiyeti kalıcı olmadı. 1136-
38 yılları arasında Elbistan ve 
Afşin yöresi Danişmentli Me-
lik Muhammed’in eline geç-
ti. 1149’da Selçuklu Sultanı I. 
Mesut Elbistan ve Arabissos’u 
fethetti. Oğlu Kılıç Arslan’ı El-
bistan valisi tayin etti. I. Kılıç 
Arslan’ın sultanlığı zamanında 
Elbistan’a oğlu Mugiseddin-
Tuğrulşah melik olarak atan-
dı. Onun buradaki hâkimiyeti 
1188’lerden 1202 yılına kadar 
devam etti. MugiseddinTuğrul-
şah ağabeyi Rükneddin Süley-
manşah tarafından Erzurum’a 
melik olarak atandıktan sonra 
Elbistan bölgesine başkent Kon-
ya’dan valiler atandı.

Sultan II. Kılıç Arslan, Ma-
raş bölgesine Kilikya Ermeni-
lerinin saldırılarını engellemek 
için 1176 Miryakefalon sava-
şından sonra komutanlarından 
Hüsameddin Hasan’ı uç beyi 
olarak atamıştı. Onun ölümün-
den sonra torunlarından Nus-
retüddin Hasan Bey yerini al-
mıştır. Nusretüddin Hasan Bey 
Efsus’taEshabü’l- Kehf medre-
sesini ve hanını yaptırmıştır. 
Onun zamanına kadar yıkık ve 
harap halde bulunan Eshabü’l- 
Kehf’teki eserler onarılmış ve 
yeni eserler eklenmiştir. Kilise 
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kalıntısı mescit haline getirilip 
han ve medrese eklenmiştir. 
Külliye şeklinde inşa edilen bu 
eserler, Sultan I. İzzeddin Key-
kavus (1211-1220) ile Sultan I. 
Alâeddin Keykubad zamanla-
rında (1220-1237) yapılmıştır. 
Külliyenin inşası 1216’da başla-
yıp 1233’te sona ermiştir. Bu ta-
rih Nusretüddin Hasan Bey’in 
ölüm tarihidir. Onun ölümün-
den sonra oğulları Muzaff ered-
din (1234-1241) ve İmadeddin 
(1241-1258) Maraş Valileri ola-
rak bölgeyi yönetmişlerdir.

Afşin ve Elbistan yöresinde 
1240 Yılında Baba İshak İsyanı 
etkili olmuştur. Samsat ve Ke-
fersud’da (Adıyaman) başlayan 
isyan Maraş bölgesine yayılmış-
tır. İsyancıların önü Elbistan’da 
Malatya Valisi Muzaff ereddi-
nAlişir tarafından kesilmiştir. 
Ancak Babailer Afşin üzerinden 
Amasya tarafına gitmişlerdir. 
Bu sırada Horasan erenlerinden 
olan ve Maraş’ta bulunduğu id-
dia edilen Hacı Bektaş Veli’nin 
isyana katılıp katılmadığı meç-
huldür. Ancak onun kardeşi 
Menteş,Babaî isyanına katılmış 
ve Selçuklu askerleri tarafın-
dan öldürülmüştür. İsyanın 
cereyanı sırasında Hacı Bektaş 
Veli’nin Elbistan tarafl arında 
bulunduğu rivayet edilmekte-
dir. Hacı Bektaş Veli’nin 40 gün 
Eshabü’l- Kehf mağarasında da 
kaldığı rivayetler arasındadır.

1253-54 yıllarında bölgede 
bu defa da Ağaçeri Türkmenleri 
isyan etmiştir. Yollar kesilmiş ve 
kervanlar vurulmuştur. İsyan 
Afşin’i çok etkilemiştir. Çünkü 
Kayseri-Elbistan-Halep kervan 
yolu Afşin’den geçmekteydi. 

İsyanla baş edemeyen Selçuklu 
Valisi İmadeddin, 1258’de böl-
geyi terk edince Maraş bölgesi 
Kilikya Ermenilerinin idaresine 
geçmiştir. Ancak Elbistan ve Af-
şin bölgesi Selçukluların elinde 
kalmaya devam etmiştir. Ana-
dolu’yu Moğol istilasından kur-
tarmak için sefere çıkan Mem-
luk Sultanı Baybars, 1277 yılı 
Nisan ayında Afşin yakınların-
da Huni Ovasında Moğol ordu-
sunu ağır bir yenilgiye uğratt ı. 
Buradan Kayseri’ye giden Bay-
bars dönüş yolunda yeniden 
buradan geçti. Bu sırada Erme-
nilerin elinde bulunan Hurman 
kalesi fethedildi.

Anadolu’nun, Selçuklu 
Devletinin yıkılıp Moğol valileri 
tarafından yönetildiği dönemde 
(1308-1335) Afşin ve Elbistan 
bölgesinde Türkmen beyleri 
idareyi üslendiler. 1335 yılında 
Moğol idaresinin çökmesinden 
sonra Eretnelilerin bölgeyi yö-
nett ikleri görülmektedir. Bun-
ların zamanında Taraklı Halil 
adlı Türkmen Beyi Elbistan’ı 
yönetmekteydi. Aynı yıllarda 
Memluklara bağlı olan Dulka-
diroğlu Zeyneddin Karaca Bey, 
1337’de Maraş ve Elbistan’ı ida-
resine alarak Dulkadir Beyliğini 
kurdu. Dulkadirliler bu tarihten 
1515 yılına kadar Afşin’i idare 
ett iler. Ancak bu süreçte Efsus 
küçük bir köydü. Dulkadir Bey-
leri Eshabü’l- Kehf’e önem ver-
diler. Buradaki eserleri onarıp 
yenilerini eklediler. Bu süreiçin-
de Efsus köyüne de bazı yapılar 
eklendi. 

Osmanlı Döneminde Ef-
sus Maraş Sancağının Elbistan 
Kazasına bağlı Nahiye-i Orta 

Niyabet’e bağlı bir köy statü-
sündedir. Köyün adı Efsus ve 
Yarpuz olarak kaydedilmiştir. 
Nüfusu kalabalık bir köy olan 
Efsus, Eshabü’l-Kehf mağarası-
nın bulunmasından dolayı bü-
yük önem verilmiştir. Burada 
Eshabü’l-Kehf vakfından bah-
sedilmekte olup bu vakfa bağlı 
medrese, zaviye ve camiden 
bahsedilmektedir. Efsus yöresi-
nin nüfusunun ekseriyeti Türk-
lerden oluşmaktaydı. Ancak 
çok az oranda gayrimüslim de 
bulunmaktaydı. XX. Yüzyılın 
başında Amerikalı Misyonerler 
Efsus’a kadar gelerek propa-
ganda yapsalar da etkili olama-
mışlardır.

Efsus’ta yukarıda da bah-
sett iğimiz gibi Selçuklular dö-
neminden kalan Eshabü’l-Kehf 
külliyesinden başka, Kayse-
ri’den gelip Elbistan tarafına 
doğru giden kervan yolu üze-
rinde Eshabü’l- Kehf hanı, Ku-
ruhan ve Çoğulhan gibi önemli 
eserler yanında,Efsus çevresin-
de pek çok kale ve höyük de 
bulunmaktadır. Efsus’ta Dul-
kadirliler zamanından kalma 
Dede (deve) Baba zaviyesi de 
yer almaktadır. Bölgede topla-
nan vergilerin bir kısmı bu za-
viyenin vakfına verilmekteydi. 
Dede Baba muhtemelen Dul-
kadirliler zamanında sevilip sa-
yılan bir şahsiyett i. Bu yüzden 
Alaüddevle onun adına bir tür-
be inşa ett irmiştir. Yanında da 
zaviyesi bulunmaktaydı. Ancak 
zaviye günümüze ulaşmamış-
tır. Afşin’deki önemli eserler-
den biri olan Pir Ali Cami (Ulu) 
Osmanlılar zamanında 1571 yı-
lında Danişmnetli cemaatinden 
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Pir Ali oğlu Mehmet tarafından 
yaptırılmıştır.
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İLYAS GÖKHAN
Afşin İdari Yapısı
XVI.  yüzyılda Maraş San-

cağı, Afşin (Efsus-Yarpuz), 
Elbistan ve Andırın kazaların-
dan meydana gelmekteydi. Bu 
dönemde Afşin (Efsus) kazası: 

Efsus, Hurman, Izgın (Azgıt), 
Karagöz, Kocabat ve Kaşanlı, 
olmak üzere 6 Nahiyeden mü-
teşekkildi. XVI. yüzyıl ortaların-
da Osmanlı idari taksimatında 
Elbistan kazasına bağlı bir na-
hiye statüsünde dâhilolan Afşin 
(Yarpuz), yapılan idari bir dü-
zenleme sonucundanahiyeden 
köy statüsüne tahvil edilmiştir. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’n-

AFŞİN

Afşin Nahiyesi Müdürleri

Nahiye Müdürü Yıl

Haci İsmail Oğlu Hacı Hasan 1848

Hüseyin Bey 1858

Hacı İsmail Oğlu Hacı Hasan Ağa 1858

Mütekaid Binbaşısı Hasan Efendi 1858

Köşoğlu Halil Efendi 1861

Ahmet Bey 1868

Mahmud Nedim Bey 1882

Reyhan Ağa 1889

İbrahim Rahmi Efendi 1889-1890

İbrahim Ağa 1891

İhya Efendi 1892

Hüseyin Efendi 1894

Hüseyin Efendi 1898

Hüseyin Efendi 1901

Hasan Efendi 1902

Ahmet Tevfik Efendi 1903

Hüsnü Efendi 1904

Hüseyin Tevfik Efendi 1906

Mustafa Efendi 1907

Ali Şerif Efendi 1907

Ali Şerif Efendi 1908

Mehmed Ali Efendi 1908

Mehmet Ağa 1910

Sadık Bey (İnan) 1921

Mehmet Duran Efendi (Canpolat) 1927

Ubeyt Bey 1926-1928

Naci Bey 1936-1938

İsmail CANBOLAT (TANŞEKUAY) 1942

Maraşlı Ömer Kısakürek 1944

AFŞİN
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de kayıtlı, XVI. asır içerisinde 
tanzim edilen 419 numaralı ve 
Tapu Kadastro Genel Müdürlü-
ğü Kuyûd-ı Kadime Arşivi’nde 
iki cilt halindeki 101 ve 108 nu-
marada kayıtlı olan defterlere 
göre; 1540 yılından sonra Nahi-
ye olan Afşin (Yarpuz) 1563’te 
köy statüsünde kayıt edilmiştir. 
Bu dönemde Elbistan kazasına 
bağlı en büyük nahiye konu-
mundakiYarpuz’a (Afşin) tabi 
olan 61 köy bulunmaktaydı. 
1563’ten sonraki dönemde ken-
disine bağlı köylerle beraber 
Orta Niyabet nahiyesine bağla-
nan Afşin (Efsus), 1848-1944 yıl-
ları arasında nahiye olarak ida-
re edilmiştir.Afşin, 1944 yılında 
Kahramanmaraş’a bağlı bir ilçe 

oldu. 19.02.1945 tarihinde Ka-
rarlar Daire Başkanlığı tarafın-
dan, Maraş’ın Afşin ilçesi mer-
kezi olan, Efsus kasabasının adı 
Afşin olarak değiştirildi. Afşin, 
günümüzde Kahramanmaraş 
ilimize bağlı 11 ilçeden biri ola-
rak varlığını devam etmektedir.

Afşin Belediye Teşkilatı
Afşin, 1910 yılında belediye 

teşkilatına kavuşmuştur. Af-
şin’in ilk belediye başkanı Ha-
cıismailoğlu Mehmet Ağadır.

KAYNAKÇA:
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Haluk ALKAN ve İ. Ethem TAŞ, Yerel 

Afşin Belediye Başkanları

Belediye Başkanı Yıl

Hacı İsmail Oğlu Mehmet Ağa 1910-1911

Sadık  İnan 1928

Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi (Özdemir) 1928-1950

Hacı Mehmet Demir 1950-1960

Üsteğmen Cemali Tekerginer 1960

Kaymakam Mustafa Yalçın 1960-1961

Kaymakam Vural Yurtsever 1961-1962

Kaymakam Yaşar Ersoy  1962-1963

Kemal Ertekin 1963-1968

Attilla İmamoğlu 1968-1969

Hanifi  Hacıömeroğlu 1969-1978

Doğan Bozkurt 1978-1980

Öner Gülyeşil 1980-1982

Münir Karamağara 1982-1983

Selahattin Hacıömeroğlu 1983-1984

Şeref Peköz 1984-1989

Ergün Ertekin 1989-1999

Yalçın Demir 1999-2004

İrfan Gedikbaşı 2004- 2009

Fazlı Aydoğan 2009-2014

Mehmet Fatih Güven 2014- …

Afşin Kaymakamları

Kaymakam Yıl

Zeki Ocaklı 1944-1946

İbrahim Sadi Özdemir 1947-1948

Mustafa Yalçın 1948-1949

Vasfi  Özdemir 1949-1950

Rıfat Kaplan 1950-1951

Cemil Aytimur 1952-1954

Adnan Kızıldağlı 1955-1958

Yaşar Ersoy 1959-1960

Necmettin Özturan 1960-1961

Vural Yurtseven 1961-1963

Afşin Noyan Türkmen 1964-1965

Şerif Aşkar 1966-1969

Erol Zihni Gürsoy 1969-1970

Natıkvahit Abbasoğlu 1971-1972

Ömer Lütfi  Özaytaç 1972-1973

Hüseyin Eker 1974-1975

Memduh Oğuz 1975-1976

Yahya Kütük 1977

Mehmet Kahraman 1977

Ahmet Arabacı 1978

Selahattin Alanya 1978-1980

Mehmet Arslan 1980-1981

Nihat Yıldırım 1981

Ali Ülger 1981-1984

Mehmet Başköy 1984 

Fuat Ergün 1984

Bekir Ergök 1984-1987

Orhan Öğe 1987-1989

Mehmet Ünlü 1990

Mustafa Yiğit 1991-1992

Ali Üçler 1992-1994

Yakup Canbolat 1994

Kadir Koçdemir 1994-1996

Ahmet Kaya 1996-2000

Veysel Şahin 2000-2003

Yaşar Dönmez 2003-2006

Yusuf Gökhan Yolcu 2006-2008

Faik Arıcan 2008-2013

Fatih Aksoy 2013-2015

Ali Edip Budan 2015-…
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Siyasetin Dönüşümü: Afşin Örneği, 
Kesit Yayınları, İstanbul 1907, s.209.

Necati DEMİR
Afşin Ekonomisi
Afşin-Elbistan arasında 100 

km²’lik bir sahada düşük kalorili 
linyit yatakları mevcuttur. Çıka-
rılan linyit kömürü Türkiye’nin 
en büyük kamu yatırımlarından 
olan Afşin-Elbistan Termik Sant-
rali’nin 1984’te devreye giren 
ünitelerinde kullanılmaktadır. 
Linyit rezervi 3,5 miyar tondur. 
Ülkenin en zengin linyit hav-
zasıdır. İlçe, termik santrallerin 
bölgede inşası ile ekonomik can-
lılık kazanmıştır.

İlçede halen A ve B santral-
ler olmak üzere iki adet termik 
santral elektrik üretimine devam 
etmekte, C ve D santrallerinin 
bölgeye yapımı planlanmakta-
dır. Santrallerin yapımıyla bir-
likte ilçenin ekonomik yapısında 
gelişme ve canlanma olmakla 
birlikte, ülke ekonomisine de 
ciddi katkıları sağlanacaktır.

Termik santrallerin faaliye-
te geçmesiyle birlikte tarım ve 
hayvancılık ilçe istihdamında 
zamanla önceliğini kaybetmiştir. 

İlçede (83.142 ) tarla ziraat-
çılığı hâkimdir. İlçeyi kuzeyden 
güneye doğru ikiye bölen Hur-
man Çayı, tarıma geniş sulama 
imkânı verse de; sulama kanalı 
ve göletlerin mevcut olmayışı, 
ilçenin tarla ziraatını uzun yıl-
lar mağdur etmiştir. Planlanan 
sulama barajlarının faaliyete 
geçmesi durumunda ülkemizin 
sayılı ovalarından olan Afşin’in 
tarım alanlarının verimi arzula-
nan noktaya ulaşacaktır. Şeker 
pancarı ekimi, ilçenin sulana-
bilir arazisinin büyük bir bölü-

münü oluşturmaktadır. Her yıl 
dönüşümlü olarak ekilen 5000 
hektarlık bir alanı kaplayan 
pancar üretimi bölgede bulu-
nan şeker fabrikasının %42’lik 
ham maddesini karşılamakta-
dır. Şeker polar derecesi 19.1 
olan yöre şeker pancarı, nitelik 
açısından önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Yıllık üretim mik-
tarı 275.000 tondur. Son yıllar-
da ilçede sanayi bitkilerinden 
olan ayçiçeğinin de üretimi ya-
pılmaktadır. Bu bitkinin iklime 
uyum sağlaması ve ekonomik 
değerinin anlaşılması bu artışa 
neden olmuştur. İlçede üretilen 
hububat ve bakliyat ilçe ekono-
misinde önemli bir yer tutmak-
tadır. Afşin ovasında ekilebilir 
alanlarda Buğday (60.000 Ton), 
Arpa (20.000 Ton), Nohut (6.000 
ton), Fasulye (20.000 ton), Kır-
mızı Mercimek (50 ton), Mısır 
(180 ton), Yeşil Mercimek (20 
ton) üretilmektedir. Bunlardan 
ilçe ekonomisine asıl katkıda 
bulunan ürün buğday, arpa ve 
fasulyedir.

30-40 yıl öncesine gidildi-
ğinde ilçe ve köylerinde genel-
de büyük meyve bahçeciliği 
yapılmakta iken, son yıllarda 
sanayileşme bu alanların gide-
rek küçülmesine neden olmuş-
tur. İlçede elma (3000 ton) ve 
kayısı (1250 ton), bahçe ağacı 
olarak armut (380 ton), kiraz 
(36 ton), vişne (140 ton) ve ceviz 
(204 ton) üretilmektedir.

İlçede geleneksel olarak ya-
pılan bağcılık, son yıllarda eski 
önemini kaybetmeye yüz tut-
muştur. Sanayi atıkları, şehirleş-
menin getirdiği olumsuzluklar, 
bağcılığın devamını ve gelişimi-

ni olumsuz yönde etkilemiştir. 
Sebzecilikte, özellikle; domates, 
salatalık, biber, lahana, soğan, 
sarımsak, patates ekiminin yanı 
sıra ticari katkısı bakımından 
son yıllarda karpuz ve kavun 
ekiminde ciddi artış meydana 
gelmiştir. Büyükbaş, küçükbaş 
ve kümes hayvancılığının, ge-
nel olarak modern usullere göre 
yapılamadığı ilçede nadiren de 
olsa günümüz yetiştiriciliği-
ne örnek ahır ve kombinalara 
rastlamak mümkündür. İlçenin 
dağlık kesimlerinde; özellikle 
Binboğa Dağı eteklerine yakın 
yerleşim alanlarında koyun ye-
tiştiriciliği yapılmaktadır. Böl-
gede yayla usulü yetiştiricilik 
hakimdir ve ovalara doğru inil-
diğinde, büyükbaş hayvancılık 
ön plana çıkmaktadır. Özellik-
le son yıllarda kültür ırkı sığır 
besiciliği yaygınlaşmıştır. Bu 
sektörde yapılan üretim (Et-Süt 
ve Mamulleri) ilçe ekonomisin-
de önemli bir yer tutar. Diğer 
taraftan kümes hayvancılığı, 
organize bir biçimde gelişme-
miş olup, halk usulü besicilik 
devam etmektedir. Bunun yanı 
sıra ilçede modern yumurta 
üretim tesisi ile alabalık üretim 
tesisleri bulunmaktadır.
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AFŞİN BEY
(BEKÇİOĞLU)

(d. ? - ö. ?)
Selçuklu Komutanı

Afşin Bey, Büyük Selçuklu 
komutanlarından biri olup Ma-
latya ve Kayseri arasında fetih-
lerde bulunmuş ve bu vesileyle 
de Elbistan ve Afşin toprakları-
na uğramıştır. Bundan dolayı 
1944 yılında Elbistan’ın Efsus 
kasabasının adı Afşin olarak 
değiştirilmiştir.

Afşin Bey, Sultan Alp Ars-
lan’ın 1064 yılından itibaren 
başlatt ığı Anadolu seferlerine 
katılmıştır. Kaynaklarda hak-
kında yeterli bilgi bulunmayan 
Afşin Bey de bu fetih faaliyet-
lerine iştirak etmiştir. Nitekim 
Selçuklu devlet adamı Hâcib 
Gümüştekin ve diğer Selçuk-
lu emîrleriyle birlikte Anado-
lu’ya girmiş, Fırat’ı geçerek 
Adıyaman’a kadar akınlar dü-
zenlemişti. Bölgedeki Bizanslı 
kumandanlar ise Selçuklu ve 
Türkmen beylerinin akınlarını 
durdurmak hususunda çaresiz 
kalmışlardı. Bu arada Afşin ve 
Gümüştekin ile diğer Selçuklu 
komutanları çok sayıda gani-
met ve tutsakla birlikte Anado-
lu topraklarındaki harekât üsle-
ri Ahlat’a dönmüşlerdi. Ancak 
Ahlat’a ulaştıktan kısa bir süre 
sonra Afşin, Gümüştekin ile ya-
şadığı bir tartışma neticesinde 
onu öldürmüş ve bu sebepten 
ötürü de Sultan Alp Arslan’ın 
kendisini cezalandıracağını dü-
şünerek derhal oradan ayrılıp 
tekrar Anadolu topraklarında 
akın faaliyetlerine başlamış-
tı. Gerçekten de Afşin Bey çok 

geçmeden Gaziantep yakınla-
rındaki Dülük şehrini ele geçir-
miş, bir kısım birliklerini An-
takya tarafına sevk etmiş, daha 
sonra da Malatya’ya yönelerek 
buradaki Bizans kuvvetlerini 
yenilgiye uğratıp ardından da 
kısa süreliğine de olsa Kayse-
ri’yi ele geçirmeyi başarmıştı. 
Anadolu’daki akın faaliyetleri 
neticesinde bol miktarda gani-
met elde eden Afşin Bey, Kuzey 
Suriye’ye giderek elde ett iği bu 
ganimetleri Haleb’de satmıştı. 
(1067) Bir yıl kadar Haleb’de 
kalan Afşin Bey, yeniden Ana-
dolu topraklarına girerek An-
takya tarafl arında akınlarda 
bulunmuş, hatt a burayı ele ge-
çirmeye çok yaklaşmıştı. Fakat 
bu sırada Sultan Alp Arslan, 
ona özel bir mektup göndere-
rek kendisini aff ett iğini bildir-
mişti. Bunun üzerine Afşin Bey 
de Antakya’nın Bizans valisiyle 
anlaşarak kuşatmayı kaldırıp 
sultanın yanına gitmişti. (1068) 
Sultan Alp Arslan bu sıralarda, 
Şeddadoğulları ve Şirvanşah-
lara saldıran Gürcülere karşı 
sefere çıkarak onları yenilgiye 
uğratmıştı. Bundan sonra Alp 
Arslan’ın amacı Bizans’a ağır 
bir darbe vurmaktı. Lâkin sul-
tan, ülkenin doğu tarafındaki 
huzursuzluklar sebebiyle bu he-
defi ne yoğunlaşamamış, Afşin 
Bey gibi Selçuklu ve Türkmen 
beylerine Anadolu yönündeki 
fetihlere devam etme emrini ve-
rerek, bölgeden ayrılmıştı. 

Anadolu’daki Selçuklu iler-
leyişi devam ederken Romanos 
Diogenes yeni imparator olarak 
Bizans tahtına çıkmıştı. Ro-
manos Diogenes’in en büyük 

amacı ise Anadolu’daki Türk 
akınlarını durdurabilmekti. 
Bunun için ordusunun başına 
geçerek Anadolu topraklarına 
girmişti. Tokat ve Sivas’ta Sel-
çuklu kuvvetleriyle çatışmış, 
ardından Kuzey Suriye’ye ine-
rek Menbic’i kuşatmıştı. Bu sı-
rada Afşin Bey de Ahmedşâh 
ile birlikte Anadolu’daki akın 
faaliyetlerine devam etmektey-
di. Sakarya ırmağına kadar ula-
şan Afşin Bey, çok geçmeden, 
Amuriyye’ye (Amorion) kadar 
ilerleyip burayı ele geçirmişti. 
Afşin’in bu hamlesi Bizans İm-
paratoru’nu endişelendirmiş, 
onu durdurmak için harekete 
geçmesine sebep olmuştu. An-
cak imparator, istediği hedefe 
ulaşamamış, Anadolu seferini 
yarıda bırakıp İstanbul’a dön-
mek mecburiyetinde kalmıştı.  
Afşin Bey ise diğer Selçuklu ve 
Türkmen beyleriyle birlikte gü-
neydoğu ve güney bölgelerinde 
akınlara devam etmişti. Bizans 
İmparatoru da bu akınları en-
gellemek için bölgeye askerî 
birlikler sevk etmiş, fakat bun-
lar da başta Afşin olmak üzere 
diğer beylerin karşısında mağ-
lup olmuşlardı. Öte yandan im-
parator, Manuel Komnenos ve 
Philaretos Brachamios’un ida-
relerinde Sivas ve Malatya’ya 
ordular gönderirken, kendi-
si de Fırat’a kadar ilerlemişti. 
Onun amacı Selçukluların as-
kerî üsleri Ahlat’ı ele geçirerek, 
Türkleri Anadolu’dan çıkar-
maktı. Bu sırada Afşin ve diğer 
Selçuklu beyleri, Malatya’daki 
Bizans güçlerini yenilgiye uğ-
ratmış, daha sonra Konya ve 
Kayseri’yi istilâ etmişlerdi. İm-
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parator, onları durdurmak için 
Kayseri’ye gelmişse de bunu 
başaramamıştı. Zira Afşin Bey 
ve diğer Selçuklu beyleri sürat-
le bölgeden ayrılarak Haleb’e 
ulaşmışlardı. İkinci Anadolu 
seferinde de başarılı olamayan 
Romanos Diogenes, çok geçme-
den Manuel Komnenos’u doğu 
orduları komutanlığına ataya-
rak Anadolu’ya göndermişti. 
Bu sırada Sultan Alp Arslan’ın 
kız kardeşi Gevher Hatun’la 
evli olan Erbasgan (Erbasan), 
sultana isyan edip kaçmış ve 
emrindeki Nâvekiyye (Yab-
gulu) Türkmenleri ile birlikte 
Kızılırmak taraflarına gelmişti. 
Sultan Alp Arslan ise bu duru-
ma oldukça öfkelenmiş ve Afşin 
Bey’i, Erbasgan’ı yakalamakla 
görevlendirmişti. Bu esnada 
Erbasgan da Sivas yörelerinde 
Manuel’in idaresindeki Bizans 
kuvvetleriyle karşı karşıya gel-
miş ve onları yenilgiye uğrata-
rak Manuel de dâhil Bizanslı 
komutanlardan bazılarını esir 
almıştı. Tutsaklığı esnasında 
Erbasgan’ın, Selçuklu sultanı 
ile arasının açık olduğunu anla-
yan Manuel, onu Bizans İmpa-
ratoru’na sığınmak hususunda 
ikna etmeyi başarmıştı. İstan-
bul’a giden Erbasgan burada 
imparator tarafından büyük bir 
devlet başkanı gibi karşılanmış-
tı. Erbasgan’ı takip eden Afşin 
Bey ise, kısa sürede Marmara 
Denizi kıyılarını geçerek Kadı-
köy’e ulaşmıştı. Buradan sultan 
adına imparatora ulak gönde-
ren Afşin Bey, ondan, Erbas-
gan’ı kendisine teslim etmesini 
istemiş, aksi takdirde de Bizans 
topraklarını yağmalayacağını 

bildirmişti. Bizans imparatoru, 
Afşin Bey’in bu talebini, ken-
dilerine sığınan birisini teslim 
etmenin geleneklerine aykırı 
olduğunu belirterek reddetmiş-
ti. Bunun üzerine Afşin Bey de-
diğini yapmış, dönüş yolunda 
geçtiği Bizans topraklarını yağ-
malayarak çok sayıda ganimet-
le birlikte Ahlat’a dönmüştü. 

Bizans imparatoru Roma-
nos Diogenes, Sultan Alp Ars-
lan’ın Fâtımîlere karşı Mısır se-
ferine çıktığı sırada, son derece 
kalabalık ve teçhizatlı bir ordu 
ile birlikte Anadolu toprakla-
rına girmişti. Mevcut gelişme-
lerden haberdar olan Selçuklu 
sultanı, Mısır seferini yarıda ke-
serek derhal Ahlat’a dönmüştü. 
Afşin Bey ise burada, sultana 
Erbasgan’ın durumu ve Bizans 
hakkında gerekli bilgileri ver-
mişti. Çok geçmeden Selçuklu 
ve Bizans birlikleri Malazgirt’te 
karşı karşıya gelmişler, netice-
de de Selçuklular, Bizanslıları 
büyük bir yenilgiye uğratmayı 
başarmışlardı. (1071) Tarihi açı-
dan mühim sonuçları olan bu 
zaferin elde edilmesinde Afşin 
Bey’in de aralarında yer aldığı 
Selçuklu ve Türkmen beyleri-
nin önemli rolleri olmuştu. 

Afşin Bey, Sultan Alp Ars-
lan’ın vefat edip yerine oğlu 
Melikşâh’ın geçtiği devirde de 
Anadolu’daki fetih faaliyetleri-
ne devam etmişti. Bir müddet 
sonra ise Sultan Melikşâh’ın 
kardeşi Melik Tutuş ile birlik-
te Suriye tarafına gitmişti. Ni-
tekim kaynakların ifadesine 
göre, Suriye’de önemli fetihler 
gerçekleştirmiş Türkmen Beyi 
Atsız’ın, Mısır’daki Fâtımîler 

karşısında yenilgiye uğraması 
üzerine Sultan Melikşâh, kar-
deşi Tutuş’u Suriye bölgesine 
göndermiş, Afşin ile Sunduk, 
Demleçoğlu Mehmet, Aytekin, 
Duduoğlu gibi Türkmen bey-
lerine de Tutuş’un hizmetine 
girmeleri emrini vermişti. An-
cak bu sırada Atsız’ın ölmediği 
ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine 
Sultan Melikşâh, Tutuş’a Ku-
zey Suriye’de fetih faaliyetle-
rinde bulunmasını söylemişti. 
Bölgeye gelen Tutuş ise Musul 
Emîri Müslim b. Kureyş’in de 
olumsuz tavırlarının etkisiyle, 
başarılı olamayarak Diyarba-
kır taraflarına gitmişti. Afşin 
Bey de bu sırada Tutuş’un ya-
nındaydı. Tutuş çok geçmeden 
Haleb’i kuşatma altına almıştı. 
Fakat bu sırada beklenmedik 
bir gelişme olmuştu. Dımaşk’ta 
Fâtımî askerleri tarafından ku-
şatma altına alınan Atsız, çareyi 
Tutuş’tan yardım istemekte bu-
larak, onu bölgeye çağırmıştı. 
Bu çağrı üzerine Tutuş, Afşin 
Bey ile birlikte Dımaşk’a doğru 
yola çıkmıştı. Onun geldiğini 
haber alan Fâtımîler derhal ku-
şatmayı kaldırıp geri çekilmiş-
lerdi. Tutuş, Dımaşk’a ulaşma-
sının ardından Atsız Bey’i, her 
ne kadar itaat edeceğini arz etse 
de, kendi iktidarı için tehlikeli 
görerek bertaraf etmişti. Bu du-
rum Tutuş’un yanındaki Afşin 
Bey’i ve diğer beyleri tedirgin 
etmişti. Nitekim kendini gü-
vende hissetmeyen Afşin Bey, 
Tutuş’un yanından ayrılarak 
Anadolu’ya yönelmiş ve bura-
da fetih faaliyetlerine devam 
etmiştir. Bütün bu yaşananlar-
dan sonra Afşin Bey hakkında 

AFŞİN BEY (BEKÇİOĞLU)
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kaynaklarda bilgi yer alma-
maktadır. Buna göre ünlü Türk 
kumandanı Afşin Bey, Anado-
lu’ya geçmesinden kısa bir süre 
sonra vefat etmiş olmalıdır.
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İLYAS GÖKHAN

AFŞİN BEY
(HAYDAR B. KÂVÛS)

(d. ? - ö. 841)
Abbasi Hizmetinde

Türk Komutan

Afşin Bey, asıl adı Haydar 
b. Kâvûs olup Abbasiler za-
manında Türk asıllı komutan-
lardan biridir. Abbasilerin hiz-
metine ne zaman girdiği kesin 
olmayan Afşin Bey memluk 
(köle) olarak İslam devletin-
de görev almış, fakat zamanla 
yükselerek halifeler nezdinde 
büyük itibar kazanmıştır. Ab-
basi Devleti’nde muktedir olan 
diğer birçok komutan gibi o da 
Samarra’da yetişmiştir. Afşin 
Bey’in Maraş’la ilgisi Mutasım 
zamanında düzenlenen Ana-
dolu seferlerinde Elbistan ve 
Efsus (Afşin) tarafl arına gelmiş 
olmasıdır. 838 yılına denk ge-
len bir sefer sırasında Mutasım 
ve Afşin, Elbistan ovasına ka-

dar gelmişlerdir. Hatt a Halife 
bir şehir kurmak istese de daha 
sonra bundan vaz geçmiştir. 
Günümüzde Afşin ilçesinin 
Tel-Afşin (Höyüklü) köyünün 
adının Afşin Bey’den geldiği 
ileri sürülmektedir.

Afşin Bey’in askeri faali-
yetlerde kumandan olarak yer 
alması halife Me’mun’un son 
yıllarında Mısır’daki isyanları 
bastırması girişimleriyle baş-
lar. Daha sonra Me’mun’un 
H.218/M. 833’teki Bizans sefe-
rinde de görev almıştır. Halife 
Mem’un’un ölümünden sonra 
Mutasım’ın halifeliği devral-
masında etkin rol oynayan Af-
şin Bey, döneminde de Bizans’a 
yönelik Anadolu seferlerine ka-
tılmaya devam etmiştir. 

H. 201/M. 816-817 yılların-
da İran’da ortaya çıkan ve Azer-
baycan tarafına doğru yayılan 
Babek İsyanı zamanla oldukça 
etkili hale gelmişti. Bu tehlike-
yi bertaraf için Afşin Bey gö-
revlendirilmiştir. Azerbaycan’a 
vali tayin edilen Afşin Bey, H. 
220/M. 835 yılında Halife Mu-
tasım tarafından Babek el-Hür-
remî ile savaşmak üzere büyük 
bir orduyla Berzent’e gönderil-
miştir. Afşin Bey’e seferlerinde 
diğer Türk asıllı komutan olan 
Büyük Boğa da destek vermiş-
tir. Mutasım tarafından Afşin 
Bey’in ordusu aynı zamanda 
para ve mühimmat yönünden 
büyük destek almıştır. Yapı-
lan savaşta Afşin Bey Babek’in 
adamlarından 100 binden faz-
lasını öldürmüştür. Babek, Af-
şin Bey’e karşı yenilerek mem-
leketine kaçmıştır. Afşin Bey H. 
221/M. 836 senesinde de zor kış 
şartları altında da olsa Babek ile 



77

mücadelesini sürdürdü. Ertesi 
yıl yani H. 222 / M. 837 sene-
sinde Mutasım, Afşin’i yeniden 
Babek’in üzerine gönderdi. Bu 
seferde kullanması için hali-
fe ona 30 milyon dirhem para 
da gönderdi. Afşin 24 Ağustos 
Cuma günü Babek’in önemli 
merkezlerinden biri olan Bezz’i 
büyük bir kuşatmanın ardın-
dan feth etti. Kalenin ele ge-
çirilmesinin ardından Babek, 
çevredeki çiftçilerin yardımıyla 
bir aldatmaca tertip edilerek 
Afşin tarafından yakalanmıştır. 
4 Ocak 838’de Afşin, Babek’i, 
Samarraya Mutasım’ın yanına 
götürmüş daha sonra Mutasım, 
ibret teşkil etmesi için Babek’i 
öldürtmüştür. Babek’in öldü-
rülmesinin ardından Mutasım, 
Afşin’e 2000 dirhem verip taç 
giydirmiş, mücevherlerle tez-
yin edilmiş iki kemer takmış 
ve onu Sind valiliğine tayin et-
miştir. Bununla da yetinmeyen 
Mutasım İslamiyet’e fayda sağ-
layacak faaliyetlerde bulundu-
ğu düşüncesiyle şairleri onun 
yaptıklarından ötürü övecekle-
ri şiirler yazması için görevlen-
dirmiştir.  

Abbasi orduları Babek isya-
nını bastırmakla meşgul oldu-
ğu sıralarda Bizans İmparatoru 
Theoplios bunu fırsat bilerek 
837’de Zibatra (Doğanşehir) 
şehrine saldırılarda bulunmuş 
ve burayı tahrip etmişti. 838 
yılının Haziran ayında Hali-
fe Mutasım, Afşin’le birlikte 
Bizans’a karşı sefer düzenle-
miştir. Babek isyanından da 
kurtulan Mutasım bu sefer için 
büyük bir ordu teşkil ettirmiş 
ve Bizans üzerine iki koldan 
saldırmayı planlamıştır. Bu-

nun için Afşin’i Suruç civarına 
gönderirken kendisi de Tarsus 
yakınlarına ilerlemiştir. Bizans 
İmparatoru da Mutasım’ın top-
raklarına giren ordularına karşı 
bir harekât düzenlemek istese 
de hangi tarafa yöneleceğini 
şaşırmıştı. Nihayet Temmuz 
ayında İmparator ile Afşin Ka-
zova’da karşı karşıya geldiler. 
Burada Afşin karşısında ağır 
bir yenilgi alan İmparator, İs-
tanbul’a kadar geri çekilmek 
zorunda kalmıştır. Afşin’in bu 
başarısı üzerine Ankara’ya ka-
dar ilerleyen Mutasım daha ile-
ri bir harekât planlayıp içinde 
Afşin’in de olduğu ordusunu 
Ammuriye’ye(Amorion) yön-
lendirmiştir. Sıkı bir kuşatma-
nın ardından Ammuriye 12 
Ağustos 838’de ele geçirilmiş ve 
Müslümanlar buradan yüklü 
miktarda ganimet elde etmiş-
lerdir. 

Afşin Bey, Abbasi hilafeti 
nezdinde başarılı askeri kimliği 
dolayısıyla itibar kazanmıştı.  
Bu durum devletin bazı kade-
melerindeki görevliler tarafın-
dan kıskançlığa sebep oluyor-
du. Her fırsatta bazı devlet ricali 
onun halife karşısındaki itiba-
rını sarsmaya çalışıyordu. Bu 
kişilerin iddialarına göre Afşin, 
Horasan valisini Mazyar isimli 
birisinin isyan etmesini teşvik 
ederek zayıflatmak ve böylelik-
le Horasan’ı ele geçirmek isti-
yordu. Mazyar’ın yakalanarak 
isyana Afşin’in sebep olduğu-
nu açığa vurması ve daha sonra 
Afşin’in yakınlarından Mengü-
cür el-Eşrosenî’nin Azerbay-
can’da isyan ederek halifeyi 
tanımadığını söylemesi hali-
felik açısından onun itibarının 

sarsılmasına sebep oldu. Mu-
tasım H. 225/M. 840 senesinde 
Afşin’i etrafına asker toplaya-
rak isyan edebilir bahanesiyle 
yakalatmış ve sadece kendisi-
nin sığacağı minare benzeri bir 
yere kapatmıştır. Acele olarak 
Afşin’i cezalandırmak için ve-
zir, Kadılkudat ve Bağdat va-
lisinden müteşekkil bir meclis 
terkip ettirmiş ve bu mecliste 
Afşin putperestliğe, Mecusiliğe 
temayülü olduğu, yanında mü-
cevherlerle tezyin edilmiş “Ke-
lile ve Dimne“ kitabı taşıdığı, 
Acemlerle (Sasani Devleti) yap-
tığı mektuplaşmalarda onları 
kutsadığı gibi iddialarla suçlu 
bulunarak zindana atılmış ve 
yakınları Samarraya sürülmüş-
tür. Hapis hayatına 1 yıl daya-
nabilen Afşin, H. 226/M. 841 
(Haziran ayı) yılında zindanda 
aç bırakılmasından dolayı ha-
yatını kaybetmiştir. Önceleri İs-
lamiyet’e hizmetleri dolayısıyla 
adına şiirler yazdıran Mutasım, 
Afşin öldükten sonra onu yak-
tırmış ve küllerini Dicle nehrine 
döktürmüştür. 
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B), I. 
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AFŞİN DEVLET
HASTANESİ

Afşin Devlet Hastanesi 
1963 yılında kurulmuştur. 1989 
yılında 70.000 m2 toplam arsa 
alanı üzerinde 101 yataklı yeni 
binaya taşınmış, 2014 yılında 
tamamlanan ek bina ile 18.145 
m2kapalı alan ve 137 yatak ka-
pasitesine ulaşmıştır. Hastane 
B rolünde hizmet sunmakta 
olup, ameliyathane, doğum 
odası, diyaliz ünitesi, diş ünite-
si, 6 yataklı erişkin ve 6 yataklı 
yenidoğan yoğun bakım ünite-
si, toplum ruh sağlığı merkezi, 
palyatif bakım merkezi bulun-
maktadır.

Afşin Devlet Hastanesinde 
2016 Mart verilerine göre 24’ü 
uzman hekim, 7’si pratisyen 
hekim, 9’u diş hekimi olmak 
üzere 192 sağlık personeli, top-
lam 430 personel ile hizmet ver-
mektedir. 

Hastaneye 2015 yılında 
114.691 acil olmak üzere top-
lam 404.603 hasta başvuru yap-
mış. 10.652 hasta yatarak tedavi 
edilmiş, 7843 hasta ameliyat 
edilmiş, 1241 doğum gerçekleş-
miştir.

 ALPTEKİN YASIM

AFŞİN-ELBİSTAN
TERMİK SANTRALİ

Elektrik Santrali

Afşin-Elbistan Termik Sant-
rali, Kahramanmaraş’ın 154 
km kuzeyinde, Afşin-Elbistan 
ovasında kurulmuştur. Santral 
228.982 metrekare alana sahip-

tir. Yıllık üretim kapasitesi 8.1 
milyar kWh olan santralin ana 
yakıtını linyit oluşturmaktadır. 
Linyit ihtiyacı 66.000 ton/gün 
olup yakıt, bant sistemiyle te-
min edilmektedir. Türkiye’de 
kömürle çalışan termik sant-
rallerin en büyüğü Afşin-Elbis-
tan termik santralidir. Elbistan 
Linyit Havzası, Türkiye linyit 
rezervlerinin yaklaşık % 46’sını 
oluşturmaktadır. Havzanın bü-
yüklüğünden dolayı rezervin 
konumunu belirlemek amacıy-
la A, B, C, D, E ve F sektörlerine 
bölünmüştür. A sektörü dışın-
da ekonomik işletilebilir linyit 
rezervi 3.4 milyar ton olarak 
bulunmuştur.

1967 yılında linyit havza-
sında araştırmalara başlanmış, 
1974 yılında saha tanzim çalış-
maları tamamlanmış ve 1975 
yılında santralin temeli atılmış-
tır. 1984 yılından bu yana faali-
yet gösteren Afşin-Elbistan (A) 
ve 2006 yılında faaliyete başla-
yan Afşin-Elbistan (B) Termik 
santralleri olmak üzere 2 adet 
termik santral bulunmaktadır.

Afşin-Elbistan A Termik 

Santrali 1355 megawatt  kuru-
lu gücü Türkiye’nin 2.büyük 
linyit termik santralidir. Tesis 
ayrıca, mevcut kurulu gücü ile 
Türkiye’nin 8., Kahramanma-
raş’ın ise 2. büyük enerji sant-
ralidir. Afşin-Elbistan A Termik 
Santrali ortalama 2.806.014.051 
kilowatt /saat elektrik üretimi 
ile 847.738 kişinin günlük haya-
tında ihtiyaç duyduğu (konut, 
sanayi, metro ulaşımı, resmi 
daire, çevre aydınlatması gibi)  
tüm elektrik enerjisini karşıla-
yabilir. Afşin Elbistan A Termik 
Santrali sadece konut elektrik 
tüketimi dikkate alındığında 
ise 890.798 konutun elektrik 
enerjisi ihtiyacını karşılayabile-
cek üretimi yapmaktadır.

Afşin-Elbistan B Termik 
Santrali Kahramanmaraş ili, 
Afşin ilçesinin Çoğulhan Bel-
de’sinde Çöllolar sektöründeki 
544 milyon ton düşük kalorili 
linyit kömür rezervlerinin kul-
lanılması ile Türkiye’de devam-
lı olarak artan enerji ihtiyacına 
katkı sağlamak amacıyla kurul-
muş bir santraldir. Mitsubishi, 
Babcock, Gama-Tekfen-Tokar 
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Ortaklığı, Enka Konsorsiyumu 
tarafından inşa edilmiş olan Af-
şin-Elbistan B Termik Santrali, 
4 üniteden oluşmaktadır ve her 
bir ünite 360 megawatt kurulu 
güce sahiptir. Santralin top-
lam kurulu gücü 1440 MW›-
tır. Afşin Elbistan B santrali 
Türkiye’nin en büyük linyit 
termik santralidir. Tesis ayrıca 
mevcut kurulu gücü ile Türki-
ye’nin 5., Kahramanmaraş’ın 
ise en büyük enerji santralidir. 
Afşin-Elbistan B Termik Sant-
rali ortalama 4.653.420.417 ki-
lowatt/saat elektrik üretimi ile 
1.405.867 kişinin günlük haya-
tında ihtiyaç duyduğu (konut, 
sanayi, metro ulaşımı, resmi 
daire, çevre aydınlatması gibi)  
tüm elektrik enerjisi ihtiyacını 
karşılayabilir. Afşin-Elbistan B 
Termik Santrali sadece konut 
elektrik tüketimi dikkate alın-
dığında ise 1.477.276 konutun 
elektrik enerjisi ihtiyacını kar-
şılayabilecek elektrik üretimi 
yapmaktadır.
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M. AKİF KARA
GÜL DERTLİ

AGOP HIRLAKYAN
(d. ? - ö. ?)

Ermeni Komitacı

Osmanlı Devleti’nin eski 
mebuslarından (milletvekili) 
olan Agop Hırlakyan, Maraş 
Milli Mücadelesi sırasında Er-
menileri Türklere karşı kışkır-
tarak Ermenilere elebaşı olan ve 
aynı zamanda Fransızların Ma-
raş’ı işgali sırasında Fransızlara 
öncülük eden isimlerdendir. 

Maraş’ın Fransızlar tara-
fından işgali sırasında Agop 
Hırlakyan, abdalların ağası 
olan Halil Ağa’ya Fransızları 
şehre girişlerinde karşılaması 
ve davul çalması için teklifte 
bulunur, Halil Ağa, Agop Hır-
lakyan’a sert bir şekilde; Beyim 
bu para meselesi değildir. Din 
bahsidir. Sen şu kasnağımın içini 
altın ile doldursan bile bu tokmak 
bu davula vurmayacaktır. Ben din 
kardaşımın bağrına çomak soka-
mam.” der. Bu cevap karşısında 
Agop, “Bu yaptığın unutulmaya-
caktır Halil Ağa. Fransızlar gelsin 
bunun hesabını senden soraca-
ğım.” diyerek Halil Ağa’yı teh-
dit eder.

Fransızlar tarafından ken-
disine sözde Maraş Valiliği ve-
rilen Gouverneur Andre’nin 
Maraş’a ilk geldiğinde onu mi-
safir ederek evinde barındıran 
da Fransızların sözde Adana 
bölge valisi Albay Bremond’un 
isteği doğrultusunda yine 
Agop Hırlakyan idi.  

Agop Hırlakyan’ın, Kevork 
isimli kardeşi Ermeni isyanına 
katıldığı için II. Abdülhamid 
Dönemi’nde idam edilmişti. 

Agop’un, Avedis, Osep (Ho-
vsep?) ve Setrak (Setrek/Soti-
rek?) isimlerinde üç de oğlu 
olduğu kaynaklardan anlaşıl-
maktadır. Onlar da yine Agop 
gibi babalarının öncülüğünde 
Fransızlar tarafında yer almış-
lardır. Zira Guvernor Andre 
oğlu Osep’in konağında misafir 
olarak bulunuyordu. Hırlakla-
rın evinde, Kalonel Browmond 
şerefine 21 Kasım 1919 akşamı 
bir ziyafet düzenlenmişti. Bu 
ziyafette bir de balo verilmiş-
ti. Balo esnasında Browmond, 
Agop Ağa’nın iki torunundan 
biri olan Osep’in kızı ve sözde 
müstakbel Ermenistan prensesi 
Helena’yı dansa davet etti. An-
cak Helena:

“ – Sizinle dans etmekten ma-
zurum, çünki kendimi hala esaret 
ve zillet içinde yaşayan bir kadın 
olarak görüyorum. Kalesinde ha-
len Türk Bayrağı dalgalanan bir 
memlekette Fransızların hakim 
olduklarını ve bizim emniyet ve 
hürriyet içinde yaşadığımızı nasıl 
düşünebiliyorsunuz?” dedi. 

Browmond bunun üzerine 
kaledeki bayrağı sorarak,

“ – Kale’deki Türk bayrağının 
derhal indirilmesini, yerine Fransız 
bayrağının çekilmesini istiyorum. 
İşgalimiz altında bulunan bir mem-
lekette başka milletin bayrağı bulu-
namaz.” diye emretti. Helena bu 
emir üzerine dansı kabul etti. 

Kale’deki bayrak olayın-
da da bu şekilde rol oynayan 
Agop Hırlakyan’ın, Katolokik 
olduğu, hatta Ermeni Katolik 
Kilisesi üyesi olduğu belgeler-
den anlaşılmaktadır.

Hırlakyanlar, Sultan’ın mü-

AGOP HIRLAKYAN
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teahhitliğini yapıyorlardı. Yurt 
dışında aktif şirketleri ve mağa-
zaları bulunmaktaydı. Çok zen-
gindiler. Agop, ailenin büyüğü 
idi. Onlara göre, Kilikya’da bir 
Ermeni devleti kurulabilseydi 
Agop, onun başına Kral ola-
rak düşünülüyordu. Osmanlı 
Mebusan Meclisi’ne İtt ihat ve 
Terakki Partisi’nin mebusu ola-
rak katılmış ve bir dönem Maraş 
mebusluğu yapmıştı. Agop Hır-
lakyan’ın Camustıl Nahiyesi’n-
de bir de çiftliği bulunmaktaydı. 

Hırlakyan Agop ve ailesi 
Kuyucak, Kümbet Mahallele-
rinde yaşıyorlardı. Hırlakyan-
ların bir ayakları Avrupa’da idi. 
Gündelik hayatlarında İngiliz 
ve Fransız gelenekleri hakimdi. 
Kendilerini Fransızlara yakın 
görmelerinin sebebi Katolik ol-
malarıydı. 
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YAŞAR ARSLANYÜREK

AĞA İBRAHİM 
(d. ? - ö. ?)

Milletvekili

1. Dönem Maraş Milletve-
kili. Meclis çalışmalarına katıl-
mamış, seçildikten sonra istifa 
etmiştir. Hakkında yeterli bil-
gi yoktur. Doğum yeri, Mer-
nis’ten çıkarılan vukuatlı nüfus 
kayıt örneğinde “Çerkezistan”, 
TBMM Özlük dosyasında Kaf-
kasya ve Türk Parlamento Tari-
hi Araştırma Grubu’nun dosya-
sında Osetya/Kafk asya olarak 
geçmektedir.

KAYNAKÇA:
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İSMAİL GÖKTÜRK

AĞA VELİ BUK’ASI
Osmanlı Dönemi Eğitim 

Kurumu

Medrese özelliği gösteren 
eğitim kurumlarından biri de 
buk’alardır. Bunlardan biri 
olan Ağa Veli tarafından yaptı-

rılan Ağa Veli Buk’ası, Maraş’ta 
Kara Maraş Mahallesi’nde (Bu 
günkü adıyla Namık Kemal) 
bulunmaktadır. Buk’anın Ağa 
Veli Camii’nin içerisinde oldu-
ğu düşünülmektedir. 

Kara Maraş Mahallesi’n-
de Ağa Veli Buk’asıyla beraber 
Ağazade, Nazlı Ağa, Veliyüd-
din, Ağa Veli ile Yunus Fakih 
isimlerinde beş tane de Camii 
bulunmaktaydı.

Ağa Veli Buk’asına XVIII. 
asır başlarında buk’adarlar ta-
yin edildiği anlaşılmaktadır. 
Buk’adarlar, buk’aların idari 
işlerini yapan en yetkili kişiler-
di. Bunlardan biri de buk’adar 
olarak görev yapan Yusuf’tur. 
Ağa Veli Buk’asında görevli 
buk’adar Yusuf’un vefat etme-
si üzerine,  yerine Şubat-Mart 
1727’de merkez tarafından oğlu 
Mehmed buk’adar olarak tayin 
edildi. Daha sonra Mehmed’in 
de vefatı üzerine boş kalan 
bu kadroya Haziran-Temmuz 
1736’da Abdulmutt alip atandı.

Ağa Veli’nin aynı zamanda 
yine Kara Maraş Bölgesi’nde 
bir de Camii yaptırdığı kayıt-
larda belirtilmektedir. 
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İbrahim AĞA

Fotoğraf: TBMM 
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(1920-1950)
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AĞA VELİ CAMİİ
Mimarî Yapı

Cami 1229 / 1814 tarihli bel-
geye göre, Ağa Veli tarafından 
şehrin Kara Maraş bölgesinde 
yaptırılmış olup eser günümüze 
gelmediği için mimari durumu 
konusunda bilgimiz yoktur. Ca-
minin  vakıfları aşağıdaki şekil-
de kaydedilmiştir.

a) 642 kile buğday (tutarı 
6420 kuruş)

b) 531 kilo arpa (tutarı 3719 
kuruş)

c) Resm-i kevvare (yıllık tu-
tarı 198 kuruş)

Rüsum-u adet-i ağnam (yıl-
lık tutarı 3.000 kuruş).
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MEHMET ÖZKARCI

AĞABEYLİ
MAHALLESİ

Ağabeyli; Engizek Dağı’nın 
güney yamacında, Bertiz Ça-
yı’nın yukarı havzasında 850 
m - 1000 m yükseltisi arasında 
yayılmış yerleşmedir. Cum-
huriyet döneminde uzun süre 

kendi adı ile anılan nahiyenin 
merkezliğini yürütmüştür. Yer-
leşmenin nüfusu 1881 yılında 
169 iken 1950 yılında 650, 2000 
yılında 1243 olmuştur. Yaklaşık 
200 haneye sahip Ağabeyli’nin 
nüfusu 2015 yılında 434 kişi 
olarak belirlenmiştir. 

Ağabeyli köyü 2.9 km²’si di-
kili, 3,6 km²’si ekili olmak üzere 
6.5 km² tarım alanı, 18.4 km²’si 
orman olmak üzere toplam 25,3 
km² alana sahiptir. 200 kadar 
büyükbaş, 5000 kadar küçük-
baş hayvan varlığına sahip-
tir. Köyde meyvelerden ceviz, 
elma ve kiraz ile sebzelerden 
soğan ve domates, tahıllardan 
arpa ve buğday üretimi yapıl-
maktadır. Mahmutlar ve Orta-
köy adında iki obası ve Engizek 
isimli bir yaylası bulunmakta-
dır. Geleneksel konutlarında 
taş ve briket yapı malzemesi 
olarak kullanılmıştır.

Mahallenin ekonomisi ta-
rım, ve bahçeciliğe dayalıdır. 
Kalaycı veya aşı cevizi de-
nen ceviz türü ekonominin en 
önemli kalemini oluşturur. İnce 
kabuklu ve yağ oranı yüksektir. 
Kiraz yetiştiriciliği ve bağcılık 
önemli ekonomik faaliyetler-
dendir. Son zamanlarda özel-
likle Ağabeyli Mahallesi tara-
fından dışarıdan gelerek büyük 
ceviz ve meyve bahçeleri kuran 
girişimciler bu bölgeye hem 
ekonomik bir katkı sağlamışlar, 
hem de yöre halkının ufkunu 
açmışlardır. Elektrik, su ve ha-
berleşme olanakları mevcuttur. 
Yolu asfalttır.

EMİN TOROĞLU

AĞABEYZÂDE
(AKBEN)

MEHMET EMİN
EFENDİ

(DURAN HOCA)
(d. 1887 - ö. 1976)

Muallim

Yusuf oğlu Mehmet Emin 
Ağabey zadenin esas doğum 
tarihi kendi ifadesine göre H. 
1299/M.1881’dir. Maraş’ın Deli-
alili Mahallesinde doğan Meh-
met Emin Efendi, çevresinde 
Akıllı Molla Duran Hoca Efen-
di olarak bilinmektedir. Ma-
raş’ta muhtelif medreselerde 
okuyan Mehmet Emin küçük 
yaşlarda Kur’an-ı Kerim’i ez-
berlemiştir. Arapça, Farsça ve 
Fransızca bilmektedir. Bilinen 
hocalarından biri Nuh zade 
Ahmet Efendi’dir. Ahmet Efen-
di, kendisine hocalığı mahallesi 
olan Delialili Hacı Hasan Mes-
cidi’ndeki medresede yapmış-
tır. Hocası, bu eğitimine istina-
den bir şahadetname vermiştir 
(R. 327/H. 329/ M. 1911). Bu şa-
hadetnameyi Müftü Vekili Ah-
met Tevfik tasdik etmiştir (R. 
1327/M. 1911). Mehmet Emin 
Efendi mevcut belgelerden an-
laşılacağı üzere iki icazetname 
almıştır. H. 1328/M. 1910 tarihli 
birinci icazetini âlim olan baba-

AĞABEYZÂDE (AKBEN) MEHMET EMİN EFENDİ (DURAN HOCA)

Mehmet Emin 
Efendi 
AĞABEYZÂDE
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sı Yusuf Efendi’den (d. 1851-ö. 
1917), ikinci icazetini ise Os-
man İbn Hacı Hasan Bin Meh-
met El Maraşî’den almıştır (H. 
1330/M. 1911). Bu icazetlerdeki 
silsileyi incelediğimizde Yusuf 
Efendi’ye icazet veren Kanadı-
kırık Mustafa Efendi ve Meh-
met Emin Efendi’ye icazet ve-
ren Osman İbn Hacı Hasan Bin 
Mehmet El Maraşî’nin icazetle-
rini Kayserili Hacı Torun Efen-
di’den aldıklarını görmekteyiz. 
Maraş’taki eğitimi ile yetinme-
yen Mehmet Emin Efendi ilmi-
ni ve görgüsünü artırmak için 
önce Şam’a sonra da İstanbul’a 
gitmiştir. İstanbul’da askerlik 
vazifesindeyken Atik Medâris-i 
İlmiyesine kabul edilmesi sebe-
biyle meslek-i aslisine devam 
etmek şartıyla 21 Şubat 1337 
(M. 1921) tarihli kanunun altın-
cı maddesi mucibince fî-6 Eylül 
sene 1338 tarihinde askerlik-
ten terhis edilmiştir (M. 1922). 
Mehmet Emin Efendi İstan-
bul’da vaizlik görevinde de bu-
lunmuştur. Bu görevi sırasında 
“sefer haricinde sebepsiz yere 
oruç yiyen askerlerle ilgili sert 
ifadeler” kullandığı için devrin 
Şeyhülislamı Mustafa Hayri 
Ürgüplü’ye şikâyet edilmiş ve 
bunun üzerine huzura çağrı-
larak uyarılmak istenmişse de, 
konuştuğunu kaynakları ile is-
pat ett iğinde omuzu sıvazlana-
rak vaizlerinde serbest olduğu 
kendisine söylenmiştir. İstan-
bul’a beraber gidip okuduğu ar-
kadaşlarından birisi daha önce 
Şam’a da birlikte gitt iği Hafız 
Ali Efendi’dir. Onun için de sağ 
oldukları müddetçe her ikisi de 
birbirini saymıştır. Hafız Ali 

Efendi onun Delialili semtinde 
fetva vermesine müftü olarak 
ses çıkarmamış zaman zaman 
ziyaretine gelmiş, fetva için o 
semtt en gelenlere: “Niçin ora-
dan bana geldin, orada Hoca 
Mehmet Emin Efendi var” de-
miştir. Mehmet Emin Efendi 
elimizdeki belgelere göre Efsus 
(Afşın) Nahiyesi nâib vekilliği 
(fî-1 Zilhicce sene 330), Hart-
lap Karyesi İptidâî Muallimliği 
(fî-22 Kânunuevvel sene 329), 
Önsen Hopuru Mekteb-i İpti-
dâîsi muallim muavinliği (fî-29 
Kânunuevvel sene 333), Evkaf-ı 
Hümâyun tarafından Maraş’ın 
Deli Alili Mahallesi Camii 
imam vekilliği (fî-4 Mayıs sene 
337), aynı câminin müezzinliği 
(fî-18 Haziran sene 337) görev-
lerinde bulunmuştur. Cum-
huriyetin ilanından sonra ise 
14.10.1939 tarihli belgeye göre 
“Her gün ay namazına müte-
akip, Cumhuriyet rejimine ve 
önderlerine mugayir idare-i 
kelam etmemek, dini, ahlaki, 
içtimai, sınai, zirai şeylerden 
bahsetmek üzere” vaiz izni ve-
rilmiştir. Maraş İmam-Hatip 
Mektebi açıldığında dışarıdan 
derslere de giren Mehmet Emin 
Efendi daha sonraki yıllarda 
mahallesinde çocuk okuta-
rak, insan yetiştirerek hayatını 
sürdürmüştür. Bölgesinde bir 
çeşit kanaat önderidir ve her-
hangi bir konuda danışılacak 
ilk kişilerden biridir. Hafız da 
yetiştirmiştir. Talebelerinden 
merhum Salih Hoca ve bugün 
sağ olan ve kendisi gibi Arap-
ça’ya vakıf Bekir Sıddık Akben 
Hoca (d.1934) gibi hafız ve 
imam olanlar da vardır. Ömrü-

nün son zamanlarında görme 
sıkıntısı çektiği için, ziyaretine 
gelenler tarafından kitaplarının 
büyük bir kısmı talan edilmiş-
tir. Kalanlardan el yazması ve 
matbu birkaç kitabı elimizde 
mevcutt ur.
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MESUT AKBEN

AĞAÇERİ
AYAKLANMASI
Türkmen İsyanı

Türkiye Selçukluları zama-
nında Maraş-Elbistan ve Ma-
latya arasında yaşayan Ağaçeri 
Türkmenlerinin ayaklanmasına 
denir. 1241 yılında Muzaffe-
reddin’in ölümü üzerine Ma-
raş Emirliği’ne Nusretüddin 
Hasan Bey’in diğer oğlu İma-
deddin atanmıştır. İmadeddin 
’in Maraş hâkimliği 1258 yılına 
kadar devam etmiştir. 1243 yı-
lında Anadolu Selçuklu Sultanı 
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 
komuta ettiği Selçuklu ordu-
su, Anadolu’yu istilaya kalkan 
Baycu Noyan’ın yönetimindeki 
Moğol ordusu ile Kösedağ’da 
karşılaştı. Selçukluların yenil-
gisi ile sonuçlanan bu savaştan 
sonra Anadolu’nun Moğol ta-
hakkümüne girmesi, asayişin 
bozulması, arkasından Ağaçe-
rilerin isyanları ve Ermenilerin 
Maraş’a saldırıları vali İmaded-
din’i zor durumda bırakmıştı. 
1254 yılından itibaren Ağaçeri 
Türkmenleri, yaşadıkları böl-
geden geçen iki önemli kervan 
yollarını vurmaya başladılar. 
Bu yollardan biri Suriye ile ti-
caretin yapıldığı Kayseri-El-
bistan-Maraş-Halep yolu idi. 
Burada milletlerarası ticaretin 
yapıldığı ve 40 gün süren Ya-

banlu Pazarı bulunmaktaydı. 
Bu yolun diğer bir alternatifi de 
Kayseri-Göksun- Maraş ve Ha-
lep yolu idi.  İkinci yol ise Su-
riye, el-Cezire ve Iraklı tüccar-
ların gelerek Sivas’a ulaştıkları, 
Sivas-Malatya yolu idi. Bu yol 
Sivas’tan Kayseri’ye uzanmak-
taydı. 1243 Kösedağ Savaşı son-
rası Selçuklu ordusunun ağır 
bir yenilgiye uğraması üzerine 
Sultan II. Gıyaseddin Keyhüs-
rev, Tokat tarafına doğru çe-
kilirken beylerbeyi rütbesiyle 
Mübarezeddin Çavlı’yı Elbistan 
ve Malatya’nın muhafazasına 
gönderdi. Bu bölgelerin valili-
ğini yaptığı sürece Mübarezed-
din Çavlı asayişi ve güvenliği 
sağlamıştır. Kösedağ Savaşı 
sonrası Malatya ve Elbistan ta-
rafında toplanan Türkmenlerin 
üzerine saldıran Moğollar onla-
rı kılıçtan geçirmişlerdir.

II. Gıyaseddin Keyhüs-
rev’in ölümünden sonra yerine 
geçen oğlu Sultan II. İzzeddin 
Keykavus, Ağaçerilerin isya-
nını bastırmak üzere harekete 
geçti. Zaten Maraş valisi İma-
deddin de devamlı başkent 
Konya’ya başvurarak yardım 
istiyordu. Bu amaçla Sultan, 
Kayseri’den Konya’ya gelen Ve-
zir Kadı İzzeddin, Beylerbeyi 
Şemsedin Yavtaş, Emir-i Dad 
Fahreddin Ali ve diğer Selçuklu 
beyleri ile birlikte Ağaçerilerin 
üzerine ordusunu sevk etmek 
üzere Konya Ovası’nda hazır-
lıklara başladı. Elbistan’a sevk 
edilen Selçuklu ordusu Ağaçe-
rilerin üzerine yürüdü. Ancak 
bu sırada İran Moğollarının li-
deri Baycu Noyan’ın Konya’ya 
doğru yola çıktığı ve Erzincan’a 

ulaştığı haberi duyuldu. Bunun 
üzerine sultan, Elbistan’daki 
Ağaçeriler üzerine yürüyen 
orduyu geri çağırmak zorunda 
kaldı ve Moğol saldırısını dur-
durma yollarını aramaya başla-
dı. Ancak Selçuklular bu istila-
yı önleyemeyerek bir kez daha 
Moğollara mağlup oldular. Boy-
cu Noyan’ın bu istilası, Anadolu 
Selçuklularını iyice yıprattığı 
gibi ülkede asayişi de bozdu. 
Serbest kalan Ağaçeriler soygun 
ve saldırılarını artırdılar.

II. İzzeddin Keykavus’un 
saltanatına karşı çıkan kardeş-
leri IV. Kılıç Arslan ve II. Alâed-
din Keykubad da ağabeyleri ile 
birlikte Vezir Celaleddin Kara-
tay tarafından Selçuklu tahtına 
çıkarıldılar. Böylece Selçuklu 
tahtında müşterek saltanat dö-
nemi başladı. Ancak iktidar Ve-
zir Celaleddin Karatay’da olup 
ülkeyi o idare etmekteydi. Ce-
laleddin Karatay’ın ölümünden 
sonra Selçuklu ülkesi bir yan-
dan Moğolların baskısından di-
ğer yandan da kardeşler arasın-
daki mücadeleden büyük zarar 
görmüştü. 1254’te II. Alâeddin 
Keykubad’ın ölümü ile II. İz-
zeddin Keykavus ve IV. Kılıç 
Arslan arasındaki mücadele 
kızışmıştı.1254’te IV. Kılıç Ars-
lan Kayseri’de sultanlığını ilan 
etti. Birçok Selçuklu valisi onun 
etrafında toplandı. Bunlardan 
biri de Elbistan valisi Feleked-
din Halil’di. O da Elbistan’dan 
Kayseri’ye hareket ederek IV. 
Kılıç Arslan’a tabi oldu. Böyle-
ce fiilen ikiye ayrılan Selçuklu 
devletinin doğusunda kalan 
Maraş ve Elbistan IV. Kılıç Ars-
lan’a bırakılmış oldu. IV. Kılıç 

AĞAÇERİ AYAKLANMASI
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Arslan ile ağabeyi arasındaki 
mücadelede Elbistan Valisi Fe-
lekeddin Halil de taraf olmuş-
tur. Bu valiyle birlikte Kayseri 
ve Develi valileri de IV. Kılıç 
Arslan’ı tutarak ülkenin doğu-
sunun ona verilmesini istemiş-
lerdir. İki taraf arasında yapılan 
savaşta IV. Kılıç Arslan mağlup 
edilip II. İzzeddin Keykavus’un 
eline geçip hapsedilse de daha 
sonra geri bırakılmış ve Moğol-
ların da yardımı ile Anadolu 
doğu ve batı olarak ikiye bölü-
nüp iki kardeş arasında taksim 
edilmiştir.

1256’da Konya’ya kadar 
ulaşan büyük tahribat ve yağ-
ma yapan Baycu Noyan, Hüla-
gü’nün Bağdat seferi için hızla 
geri döndü. 1257’de Elbistan’a 
gelen Baycu şehri işgal ett i. Bu 
arada II. İzzeddin Keykavus 
tekrar Konya’ya dönmüş ve 
tahtına oturmuştu. Malatya’ya 
ise Ali Bahadır’ı göndererek 
burayı tekrar kendisine bağ-
lamıştı. Baycu Noyan ise El-
bistan’dan Malatya’ya geçerek 
burayı yeniden işgal ett i. Ali 
Bahadır ise Moğolların önünde 
tutunamayarak Kâhta tarafına 
kaçtı. Baycu Noyan ise Malat-
ya’ya IV. Kılıç Arslan’ın adam-
larından Fahreddin Ayaz’ı vali 
tayin ederek Irak tarafına git-
mişti.

 Sultan II. İzzeddin Keyka-
vus ise bir süre sonra Moğol-
ların Anadolu’ya yeniden gel-
mesi üzerine onların önünden 
kaçarak Bizans’a sığınmıştı. Bu-
nun üzerine Moğollar Anadolu 
tahtını Sultanın kardeşi IV. Kılıç 
Arslan’a verdiler. Ancak Baycu 
Noyan’ın Hülagü tarafından 

Bağdat üzerine yapılan sefere 
çağırılması üzerine Anado-
lu’ya tekrar dönen II. İzzeddin 
Keykavus tahtını tekrar elde 
ett i. Sultan tahtına döndükten 
sonra Ağaçerilerin üzerine yü-
rümeye karar verdi. Bu arada 
Maraş Emiri’nin yeniden yar-
dım talepleri de Konya’ya gel-
mişti. Düzensiz şekilde hare-
ket eden Ağaçeri Türkmenleri 
Maraş, Malatya, Adıyaman ve 
Elbistan çevrelerinde yağma ve 
çapulculuk yapıyorlardı. Ağa-
çeriler bu saldırılarında Hısn-ı 
Mansur’un bir köyünden 45000 
koyun ve 7000 sığır çalmışlar-
dı. Bunun üzerine II. İzzeddin 
Keykavus en önemli komutan-
larından Ali Bahadır’ı Ağaçeri-
lerin üzerine gönderdi. Ağaçe-
riler Malatya şehrini devamlı 
tehdit altında tutmaktaydılar. 
Bir yandan Ali Bahadır’ın kuv-
vetleri, diğer yandan da Maraş 
Emiri İmadeddin’in askerleri 
Ağaçerileri yurtlarında kıstıra-
rak ağır bir yenilgiye uğratt ık-
ları gibi, liderleri Cuti Bey’i de 
yakalayarak Malatya’daki Min-
şar Kalesi’ne hapsett iler. Bu 
olayla Anadolu’da asayiş yeni-
den sağlandı ve ticaret yolları 
tekrar denetim altına alındı.

Sultan İzzeddin Keyka-
vus ve kardeşi IV. Kılıç Arslan 
arasındaki taht mücadelesin-
de Kılıç Arslan tarafını tutan 
Baycu Noyan, 1258’de Bağdat 
seferine katılıncaya kadar Ana-
dolu’da kalarak,  onun saltana-
tını sağlamlaştırmaya çalıştı. 
Baycu Noyan bu amaçla Orta 
Anadolu’da Kayseri, Sivas, To-
kat, Amasya, Maraş ve Malatya 
mıntıkalarında dolaşarak Kılıç 

Arslan’ın hâkimiyetini tanıma-
yanlarla mücadele ett i. Baycu, 
yanında Engürek Noyan da 
olduğu halde Elbistan yöresine 
saldırarak 7.000 kişiyi katlett i. 
Kadın ve kızların birçoğu da 
esir edilerek Malatya tarafına 
doğru götürüldü. Kaynaklarda 
saldırılan topluluk hakkında 
bilgi verilmemesine rağmen 
bunların yörede isyan halinde 
bulunan Ağaçeri Türkmenleri 
olduğu muhakkaktır. Moğolla-
rın Ağaçeriler üzerine yaptık-
ları bu sefer birinci saldırı idi. 
Bu arada Kilikya Ermenileri de 
Maraş’a saldırmaya başladılar. 
Maraş Emiri, İmadeddin, Sul-
tan’a başvurarak yardım tale-
binde bulundu. Ancak valinin 
feryatlarına yetişen olmamıştı. 
İmadeddin, Kilikya Ermenileri-
nin saldırılarına tek başına kar-
şı koyamayacağından, bölgenin 
onların eline geçmesini önle-
mek için Suriye Eyyubi Meliki 
Nasır Selahaddin Yusuf’a baş-
vurarak hâkimiyeti altında bu-
lunan bütün şehirleri kendisine 
teslim edeceğini bildirdi. An-
cak Eyyubi meliki başka olay-
larla uğraştığından bu teklifi  
kabul etmedi. Bunun üzerine 
Maraş Valisi İmadeddin bölge-
yi terk ederek Anadolu içlerine 
çekildi. Maraş’a saldıran Erme-
niler 1258 yılında şehri ele ge-
çirdiler. Ermeniler Maraş’tan 
başka Merzuban, Raban, Be-
hisni ve Dersbak gibi şehirleri 
de Moğolların yardımıyla ele 
geçirdiler.

Maraş-Elbistan arasındaki 
dağlık bölgede bulunan Ağaçe-
riler ise 1261-62 yıllarında Mo-
ğolların ikinci kez saldırısına 
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uğradılar. Bu saldırının sebebi 
diğer Türkmenler gibi Ağaçe-
rilerin de Moğollara karşı II. 
İzzeddin Keykavus tarafını tu-
tup, onlara karşı direnmeleri 
idi.  Hülagü tarafından gönde-
rilen 20.000 kişilik kuvvet Ağa-
çerileri ağır bir yenilgiye uğrat-
tı. Onlardan birçoğu öldürüldü 
veya esir alındı. Bu mağlubiyet-
ten sonra Ağaçerilerin bir kıs-
mı Suriye’ye doğru göç etmek 
zorunda kaldılar. Ancak bu 
yenilgi ve yılgınlıklara rağmen 
sonraki dönemlerde onların 
varlıklarını devam ettirdikleri-
ni görmekteyiz. XIV. Yüzyılın 
ikinci yarısında Ağaçerilerin 
Sis ve Sivas’ta karışıklıklar 
çıkardıkları görülmektedir.
Daha sonraları ise Ağaçerile-
rin bölgede bulunan Dulkadir 
Türkmenleri tarafından etkisiz 
hale getirilmiş oldukları düşü-
nülebilir. Maraş’ta kalanları da 
daha sonra kurulan Dulkadirli 
Beyliği’ne katıldılar. Bunların 
bir kısmının ise Karakoyunlu 
ve Akkoyunlu Türkmen Dev-
letlerinin hizmetine girerek 
İran’a doğru çekildiklerini gör-
mekteyiz. Ağaçeri Türkmenle-
rinin 1350’lerden sonra Doğuya 
doğru çekilen topluluğunun 
başında Hasan Bey bulunuyor-
du. Hasan Bey’in annesi Kara-
koyunlu Kara Mehmet’in kız 
kardeşi Tatar Hatun idi. 
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İLYAS GÖKHAN

AĞAÇERİLER
Türkmen Taifesi

XIII. Yüzyılda Maraş bölge-
sinde ortaya çıkan önemli olay-
lardan biri de Ağaçeri Türk-
menlerinin isyanıdır. Maraş ve 
etrafında yaşayan Türkmenle-
rin önemli kısmını Ağa-çeriler 
oluşturmaktaydı. Arap, İran ve 
Hıristiyan kaynaklarında Ağa-
çerilerin Türkmen asıllı olduk-
ları açıkça belirtilir.

Ağaçeri Türkmenlerinin 
Anadolu’ya ne zaman ve nasıl 
geldikleri şu ana kadar tam ola-
rak açıklanamamıştır. Onların 
Anadolu’ya Selçuklu Türkle-
rinden önce gelmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Eskiçağda bil-
hassa da Hunlar zamanında 
Yunan kaynaklarında Agathir 
ve Agatzir şeklinde geçen top-
luluğun Ağaçeriler olduğu ileri 
sürülmektedir. Selçuklu döne-
mi öncesi Anadolu’da onların 

varlığı görülmektedir. İdil bo-
yunda oturan ve Hunlar tara-
fından yönetilen Akatzir toplu-
luğunun orman kavmi olarak 
tanındığı ve Attila’nın oğlunun 
onları idare ettiği belirtilmekte-
dir. Milattan sonra VI. Yüzyılda 
Tabaristan ve Cürcan mıntıka-
larında Ağaçeri, Çöl (Arapça: 
sul) ve Yazar Türklerinin yaşa-
dıkları görülmektedir. Bu Türk 
topluluklarının buralara hangi 
tarihte geldikleri belli değil-
dir. Ancak söz konusu yüzyıl-
da bunların bir kısmı Sasani 
Kisrası Anûşirevân tarafından 
Azerbaycan mıntıkasına göçü-
rülmüştür. Ağaçeri Türkleri, 
Azerbaycan’dan Anadolu’ya 
Selçuklu Türklerinin fetih ha-
reketlerinden önce gelmiş ol-
malıdırlar. M.H. Yinanç’ın 
belirttiğine göre Reşidüddin, 
Cami’üt-Tevarih adlı eserinde 
Ağaçerileri Oğuz Han’a tabi 
olan Türkmen guruplarından 
olduğunu ileri sürmektedir. 
İbni Bibi’ye göre, Ağaçerilerin 
menşei Maraş ova ve orman-
larından olup buralardan baş-
layarak Anadolu, Suriye ve 
Çukurova’ya kadar yayılmışlar 
bu bölgelerde yol kesme, adam 
öldürme ve kervan soyma gibi 
olaylara karışmışlardır. Faruk 
Sümer, bunların Elbistan-Ma-
raş arasındaki dağlık ve or-
manlık bölgede yaşadıklarını 
ve Babai isyanına katılan Türk-
menlerin kalıntıları olduklarını 
belirtir. Bugün de Anadolu’nun 
muhtelif bölgelerinde yaşayan 
“Tahtacı Türkmenleri”nin Ağa-
çerilerin kalıntıları olduğu ileri 
sürülmektedir. Claudae Cahen 
ise ormanlarla kaplı Toros-

AĞAÇERİLER
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lar’da Ağaçerilerin ormancılık-
la uğraştıklarını söylemektedir. 
Bu yazar kaynak göstermeden 
Ağaçerilerin Oğuzlarla pek 
bağlantılarının bulunmadığı-
nı hatt a onların tamamının da 
Türk olmadığını belirterek, 
Moğol istilası öncesi Antakya 
ve Halep’in kuzeyinde görülen 
Suriye Türkmenleri arasındaki 
gruplarla aynı topluluk olduğu-
nu da kaydetmektedir. Claude 
Cahen ismini vermediği Suri-
yeli muasır bir kaynağa göre de 
Ağaçerilerin şehir ve kalelerde 
yaşamadıklarını ve hayvancı-
lıkla uğraşan bir ilkel topluluk 
olduğunu da belirtmektedir. 
Ancak Cahen’nin, Ağaçerilerin 
Türk ya da Türkmen olmadığı-
na dair fi kri sadece kendisine 
aitt ir ve bu görüşü destekleyen 
başka araştırmacı bulunma-
maktadır. Ağaçeri Türkmenleri 
Sultan Rükneddin Süleyman-
şah’ın 1202’de Gürcistan sefe-
rine iştirak etmişlerdi. Elbistan 
Meliki olarak bulunan sultanın 
kardeşi Mugiseddin Tuğrulşah 
Ağaçeri askerleri ile birlikte bu 
sefere katılmışlardır.

XV. yüzyılda Karakoyun-
lularla İran’a göçen Ağaçeri 
Türkmenlerinin bazılarının 
isimleri kaynaklarda sık ola-
rak geçmektedir. Karakoyunlu 
İskender Mirza’nın emirleri 
arasında Ağaçeri beylerinden 
Hüseyin ve Sulan Beylerin ad-
ları geçmektedir. Yine İskender 
Mirza’nın adamlarından Ağa-
çeri Ali Bey’in adı da geçiyor. 
Ali Bey Akkoyunlular’a karşı 
Karakoyunlular’ın yanında sa-
vaşlara katılmış, Karakoyunlu-
ların yenilmesi ile esir düşmüş 

ve Akkoyunlular tarafından 
serbest bırakılmıştır. Ali Bey bir 
süre sonra da Uzun Hasan’ın 
hizmetine girmiştir. Bu Ağaçe-
ri beylerinden başka Cihanşah 
Mirza ile oğlu Hasan Ali’nin 
emirlerinden Ağaçeri Hacı 
Hasan ve Uzun Hasan’ın oğlu 
Zeynel’in emirlerinden Dündar 
Ağaçeri de bulunmaktaydı.

İran’da hâkimiyeti ele ge-
çiren diğer bir Türk devle-
ti Safeviler’in kaynaklarında 
Ağaçeri Türkmenleri hakkında 
bilgi verilmemektedir. Ancak 
XVIII. yüzyılın ilk yarısına ait 
Osmanlı Tebriz Tahrir Defte-
ri’nde Ağaçeri adında bir köye 
rastlanmaktadır. XIX. yüzyılın 
ortalarında İran’ın Fars eyale-
tinde görülen Ağaçerilerin 1000 
çadır kadar oldukları, Çağatay 
ve Keştil adlı obalarının bulun-
duğu ve zengin oymaklardan 
sayıldıkları görülmektedir. XX. 
yüzyılın başlarında ise Ağa-
çerilerin İran’da varlıklarını 
sürdürdüklerini, 2000 çadır-
dan ibaret olduklarını,  Kuhi-
giluye’de yaşadıklarını Avşar, 
Beydilli ve Tilki adlı obaları-
nın olduğunu Faruk Sümer 
belirtmektedir. Günümüzde 
Anadolu’nun muhtelif yerle-
rinde Ağaçeri Türkmenlerinin 
bakiyeleri bulunmaktadır. Ka-
naatimize göre Maraş yöre-
sinde Afşin, Elbistan, Ekinözü 
ve Nurhak ilçelerinde yaşayan 
Alevi Türkmenler Ağaçerilerin 
torunlarıdır. Yine Adana, Mer-
sin ve Antalya gibi vilayetlerde 
yaşayan ve kendilerini Tahtacı 
olarak tanıtan Türkmenler de 
Ağaçerilerin devamıdır.
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İLYAS GÖKHAN

AĞAOĞLU, İSMET 
(d. 1933 - ö. 1999)

Milletvekili

1933’te Kahramanmaraş’ın 
Türkoğlu ilçesine bağlı Göl-
lühöyük köyünde dünyaya 
geldi. Şıhçaağa ve Emine’nin 
oğludur. İlkokul mezunudur. 
Çiftçilikle meşgulken 1973’te 
15. dönem Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden milletvekili seçil-
miştir. Bir dönem milletvekil-
liği yapmış olup 1977’de görevi 
bitmiştir. Evli olup on bir çocuk 
babasıdır. 11 Temmuz 1999’da 
vefat etmiştir.  
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İSMAİL GÖKTÜRK

AĞCA
Ziyaret Yeri

Çatmayayla köyünün ku-
zeybatısında “Ziyaret Tepesi” 
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denilen mevkide yer alan bir 
mekân ziyaretidir. Köyün en 
yüksek ikinci tepesi üzerinde 
olan ziyaret, Taspınar’a yakla-
şık 5 km. mesafededir. Güney 
yamaçları ormanlık olan Ağ-
ca’da mezar, ağaç veya su gibi 
ziyarete konu olan maddi bir 
yapı bulunmamaktadır. Ancak 
Ağca’nın 300 m. kuzeybatısın-
da adına “Dikenli tekne” de-
nilen ve yöre halkı tarafından 
kirletilmesinin günah olduğu 
kabul edilen su kaynağı bulun-
maktadır. Su ile yalnızca abdest 
alınıp yemek yapılmaktadır. 

Burası daha çok adak kur-
banları için ziyaret edilmekte-
dir. Yakın çevreden ailelerin 
önceden kararlaştırdıkları bir 
günde adak kurbanı kesilmek-
te, yemekler yapılıp yenilmek-
tedir. Sonra dua edip namaz 
kılınmakta ve Ağca’dan dönül-
mektedir. Köylüler diğer ziya-
ret yerlerini de küstürmemek 
için belli aralıklarla her üçünü 
de ziyaret etmektedirler. 

KAYNAKÇA: 
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HAMZA KARAOĞLAN

AĞCAŞAR HÖYÜK

Kahramanmaraş ili, Nur-
hak ilçesi, Ağcaşar Mahallesi’n-
de yer almaktadır. Günümüze 
kadar höyük üzerinde herhan-
gi bir bilimsel araştırma yapıl-
mamıştır. Höyük, Ağcaşar Ma-
hallesi’nin hemen güneyindeki 
tepe üzerine yerleşmiş olup, bu-
lunduğu coğrafyaya hakim 

bir konumda bulunmaktadır. 
Kaçak kazılarla tahrip edilmiş 
olan tepe noktasındadolgu mo-
loz taşları ile oluşturulmuş du-
var kalıntıları gözlenmektedir. 
Olasılıkla, İlk Tunç Çağı’na ait 
el yapımı, turuncu astar üzeri-
ne kahve tonlarında boya-bant 
bezekli çanak çömlek parçaları 
tespit edilmiştir. Ayrıca höyük-
te portakal renkli, kum kat-
kılı, iyi pişmiş, kısa boyunlu, 
küresel gövdeli çanak çömlek 
parçaları da yoğun olarak göz-
lemlenmiştir. Bu çanak çömlek 
parçaları Afşin ve Elbistan il-
çelerindeki tespit edilen örnek-
lerle benzerlik göstermektedir. 
Türü: Höyük

Yer: Kahramanmaraş / Nur-
hak / Ağcaşar Mah.

Konum: 37S 0354808D/ 
4216369K

Rakım: 1680 m.
Tescil Tarihi: 26.06.2015
Kapladığı Alan: Yaklaşık 

12215 m².
Dönem: İlkTunç Çağı (?)
Korunma Durumu: Höyük 

üzerinde kaçak kazı çukurla-
rı tespit edilmiş olup, tahribat 
hızla artmaktadır.
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AĞCAŞAR HÖYÜK
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43.
Gavin H. BROWN, “Prehistoric Pot-
teryfromthe Antitaurus”, Anatolian 
Studies, Vol. XVII. 1967.  

OKTAY DUMANKAYA
OKAY PEKŞEN

AĞCAŞAR
MAHALLESİ

Ağcaşar, Kahramanmaraş ili-
nin Afşin ilçesine bağlı bir ma-
halledir. Afşin’in batısında Ay-
gırmağarası Tepesi (2053 m)’nin 
güneyinde 1600-1650 m yüksel-
tilerinde yer alır. Afşin ilçesine 
16 km uzaklıktadır. Mahalle-
nin etrafında; Köroğlu Dağları, 
Kuşkayası, Akpınar Gölü ve 
Güredi Deresi bulunmaktadır. 
Matematik konumu itibariyle 
38°12’47.6” kuzey enlemi ve 
36°46’22.0” doğu boylamında-
dır. 

Köy tarihi yaklaşık 3 asır 
öncelerine dayanmaktadır. 1881 
yılında 591 olan nüfusu, 1950 yı-
lında 546’ya, 2000 yılında 130’a 
düşmüştür. Ağcaşar 14 hane, 
mezralardan Kepez 17 hane, 
İğdemlik 2 hane olmak üzere, 
köy toplam 33 hane olup, 2015 
yılında 107 nüfusa sahip oldu-
ğu belirlenmektedir. Coğrafi  
şartların zorluğu ve ekonomik 
nedenlerden dolayı yurtiçinde 
sanayi kentlerine ve yurtdışına 
büyük ölçüde göç yaşanmak-
tadır. Yurt içine göç edenlerin 
miktarı mahalledeki mevcut 
nüfusun 3 katı, yurt dışına gi-
denlerin miktarı ise 2 katı civa-
rındadır.

Mahallenin geçim kay-
nakları tarım ve hayvancılığa 

dayanmaktadır. Tarım ürünle-
rinin başında; buğday ve arpa 
başta gelir. Meyve ve sebzecilik 
de önemli gelir kaynakları ara-
sındadır. Hayvancılık alanında 
ise, büyükbaş, küçükbaş ve kü-
mes hayvancılığı yapılmakta-
dır. Mahallede yaylacılık faali-
yetleri önemlidir. Yazın sürüleri 
ile birlikte Çevirme, Kırkpınar, 
Sarpıca yaylalarına çıkılır. Ma-
hallede; Roma ve Bizans döne-
minden kalma tarihi kalıntılar 
bulunmaktadır. Ayrıca Kale, 
Kuşkayası mevkii, Emirli Seki-
şi, Kömürcük Pınarı dinlenme 
ve piknik yerleridir. Ormanla-
rın yeni yetişmekte olduğu ve 
çok güzel çiçeklerin bulunduğu 
köy yazın bulunmaz bir doğaya 
sahiptir. Mahallede bir ilkokul, 
içme suyu şebekesi sabit tele-
fon ve elektrik vardır. 

EMİN TOROĞLU

AĞCAŞAR
MAHALLESİ

Kahramanmaraş ilinin Nur-
hak ilçesine bağlı bir mahalle-
dir. Ağcaşar, 38°04’43” kuzey 
enlemi ve 37°21’02” doğu boy-
lamı üzerindedir. Kahraman-
maraş iline 197 km, Nurhak il-
çesine 27 km uzaklıktadır. Köy, 
Nurhak merkezinin kuzeyinde 
yer almaktadır. Köyün doğu 
ve güneyinde Nurhak Dağları, 
batısında Barış beldesinin Zil-
lihan Mahallesi, kuzeyinde ise 
Barış Beldesi yer almaktadır.

Cumhuriyet döneminde 
köy tüzel kişiliği kazandığı 
tahmin edilen Ağcaşar’ın 1935 
yılı nüfusu 623 iken 1950 yılın-

da 858’e çıkmış, 1980’de 1000’i 
aşan nüfusu göçler nedeniyle 
azalmış ve 2000 yılında 320’ye 
düşmüştür. 2015 yılı itibariyle 
oba ve mezralar da dâhil olmak 
üzere  toplam 98 hane, 210 kişi 
nüfusa sahiptir.

Yerleşmenin batı kısmı ku-
zey güney yönlü dağ (1700 m) 
sırasıyla kaplıdır. Ağcaşar’da 
ekonomik yapı, topografi k 
(Coğrafi ) şartların olumsuz 
durumu nedeniyle hayvancı-
lık ağırlıklıdır. Tarım arazileri 
az ve sadece mahallenin doğu 
kısmında mevcutt ur. Tarımsal 
üretim; buğday, arpa ve nohut 
ağırlıklıdır. Hayvancılık ise 
daha çok koyun ağırlıklıdır.

Mahallede taşımalı eğitim 
yapılmaktadır. Sağlık Ocağı mev-
cut ise de kullanılmamaktadır.

MURAT KARABULUT

AĞDAŞ,
MUHAMMED KÂMİL

(d. 1909 - ö. 1966)
Şair ve Din Adamı

Maraş’ta doğdu. Babası 
Elbistanlı Osman Ağa, annesi 
Hartlap köyünden Huriye Ha-
nım’dır. Osman Ağa ziraatçılıkla 
uğraşıp sebze yetiştirir ve satar. 
Lakabı Bahçeci kalır. Muham-
med Kâmil haşarı bir gençlik 

Muhammed
Kâmil  AĞDAŞ
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dönemi geçirir. Hafız Ali Efendi, 
Güllü Hoca, Hacı Şakir Efendi, 
Hakkı Hoca gibi devrin önemli 
isimlerinde okur. Yazdığı şiirler 
Nazlı Bekir tarafından bestele-
nir ve cami minarelerinden sâlâ 
şeklinde okunur. Baba mesleği 
olan bahçeciliği devam ettirdiği 
için zamanla adı “Bahçeci Hoca” 
olarak anılmaya başlanır.

Düşman işgaline karşı ve-
rilen amansız mücadelenin 
şahididir. Kurtuluştan sonra 
uğrunda onca mücadele veri-
len değerlerin tek tek elden git-
tiğini görür. Yaşanılan zaman 
hoşa gitmeyen bir zamandır. 
Kendisini yüksek duvarlarla 
çevrili evine hapseder ve yarım 
asra yakın bir süre bu evde öğ-
renci okutur. İsmi bilinen on-
larca öğrencisi arasında İsmet 
Karaokur, Vehbi Şirikçi, Ahmet 
Pakdamar, Kadir Kızdırıcı, Ya-
şar Alparslan gibi isimler de 
vardır.

Evinde öğrenci okutma-
nın yanı sıra geçimini kendi el 
emeği göz nuru ile kazanır. Cö-
merttir. İyi bir radyo tamircisi-
dir. İmal ettiği fare fakı özellikle 
aranır. Cilt işinde de maharet-
lidir. Evine kurduğu tezgâhta 
yorgan iğnesi imal eder. Bu 
iğneler Diyarbakır, İskenderun 
ve Mersin’e kadar ulaşmış ve 
Avrupa iğnesine rağmen tercih 
edilmiştir.

Şiirleri sorgulayan bir üslu-
ba sahiptir. Bunda görüp yaşa-
dıklarının büyük payı vardır.

Boşa böbürlenme insanım diye

İnsan nerededir sen neredesin

İnsan o ki aklı ere her şeye

İz’an nerededir sen neredesin?

Ne medresen vardır ne de mektebin

Ahlâkta gerisin yoktur edebin

Cehâlettir bütün serin sebebin

İrfan nerededir sen neredesin?

Yine yaşadığı günleri yeren 
bir diğer şiirinde ise şöyle der:
Edeb ahlâkı bıraktık neye doğru gideriz

Râh-i Kur’ân’ı bırakmakla ne maksat güderiz

Acebâ hangi zafer şânına bayram ederiz

Güleriz biz bize ağlar acıyıp ehl-i semâ

Şiirlerinde Arapça ve Farsça 
kelimelerin yanı sıra mahalli şi-
veyi de ustalıkla kullanmakta-
dır. Şairin hayat hikayesi öykü 
yazarı Rasim Özdenören’in 
dikkatini çekmiş ve tek romanı 
olan “Gül Yetiştiren Adam”a 
konu olmuştur.
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SERDAR YAKAR

AĞDENİZ, ÖZKAN
(d. 1977)

Ozan, Şair

Özkan Ağdeniz 1977 yılın-
da Maraş’ın Göksun ilçesinde 
dünyaya geldi. Beyin zedelen-
mesi sebebiyle doğuştan be-

densel engelli olarak yaşamını 
sürdürmeye çalışan Ağdeniz, 
Göksun’da engelliler ile ilgili 
olarak herhangi bir eğitim ola-
nağı olmaması nedeni ile oku-
ma yazmayı öğrenememiştir. 
Ancak şiiri keşfetmesi ve din-
lediği şairlerden etkilenerek 
geliştirdiği şiir yazma yetene-
ği sayesinde küçük yaşta şiir 
yazmaya başlamıştır. Şiirlerini 
hece ölçüsü ile yazan ve hece 
ölçüsünü kendi kendine keşfe-
den Özkan Ağdeniz’in bu yete-
neği kısa sürede fark edilmiştir. 
Ahmet Selçuk İlkan, Ümit Ya-
şar, Oğuzhan Cansever, Özkan 
Ağdeniz’in severek takip ettiği 
şairler olup, Ağdeniz’in Şiirleri 
üzerinde de etkileri yoğun ola-
rak görülmektedir. Ağdeniz’in, 
Senin Şairin adlı 2005 yılında 
basılmış bir şiir kitabı mevcut-
tur. Bunun yanı sıra Göksun 
Belediyesi tarafından destekle-
nen ve yayınlanması planlanan 
158 şiirden oluşan Dokunaklı 
Şiirler adında yeni bir şiir kitabı 
hazırlanmaktadır. Şair şiir yaz-
maya devam etmekte olup, sos-
yal ve aktif bir kişiliğe sahiptir. 

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPASLAN - Serdar YAKAR,  
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009, s.23-24.
A. KEMAL, Maraşlı Şairler, Yazarlar, 
Düşünürler ve Diğerleri Antolojisi, Öz-

AĞDENİZ, ÖZKAN

Özkan AĞDENİZ
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kan Ağdeniz Maddesi, 2014, s.1.
Gülsen ARISLAN, Şairin Ablası, Gö-
rüşme Tarihi: 17.06.2016, 14.26.

TÜLAY AYDIN

AĞILLI YAYLASI

Kahramanmaraş İli Sucatı 
köyü Karadut obası sınırlarında 
bulunur. Şehir merkezine yak-
laşık 50 km mesafededir. Yay-
lada anıt sedir (Cedrus libani) ve 
ardıç (Juniperus excelsa) ağaçları 
vardır. Yaylada hayvancıların 
kullandığı birçok ağıl bulun-
maktadır. Bundan dolayı Ağıllı 
adını aldığı sanılmaktadır. Yay-
lanın bir üst kısmında Kapılı 
adı verilen ikinci bir düzlük 
bulunur. Yaylada birçok bitki 
türünü görmek mümkündür. 
Yaylaya araç yolu bulunmak-
tadır.  Her yıl bir çok dağcı ve 
doğa severin trekking ve kamp 
için kullandığı 1550 m yüksek-
liğinde doğa harikası bir yerdir. 
Yaylada su kaynakları mevcut-
tur. Yaban domuzu ve kurt böl-
gede görülmektedir.

SAİT KILIÇSALLAYAN

AĞIR, HÜSEYİN
(d. 1974)

Akademisyen

Kahramanmaraş iline bağlı 
Elbistan ilçesinde doğdu. 1999 
yılında İnönü Üniversitesi, İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Ekonometri lisans bölümünden 
mezun oldu. 2001-2003 yılla-
rı arasında Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi’n-
de (KSÜ) Araştırma Görevlisi 
olarak çalıştı. Bu arada aynı 
üniversitenin, İktisat Anabilim 
Dalında yüksek lisansını  ‘‘İM-
KB’nin Ekonomik Büyümeye 
Etkisinin Ekonometrik Ana-
lizi‘‘ çalışmasıyla tamamladı 
(2003). 2004-2009 yılları arasın-
da Öğretim Görevlisi olarak ça-
lıştı. 2009 yılında Adnan Men-
deres Üniversitesi, SBE, İktisat 
Politikası Anabilim Dalında,  
‘‘Türkiye’de Finansal Liberali-
zasyonun Finansal Gelişmeye 
Katkısının Ekonometrik Anali-
zi‘‘ başlıklı teziyle doktorasını 
tamamladı. Şubat 2009-Eylül 
2010 tarihleri arasında TÜBİ-
TAK destekli ‘‘Türkiye’de Üni-
versite Gençliğinin Türkiye-AB 
İlişkilerine Bakışını Etkileyen 
Faktörlerin Araştırılması’’ adlı 
projede araştırmacı olarak gö-
rev yaptı. 2011 yılında YÖK 
Bursu kazanarak Misafi r Araş-
tırmacı olarak University of 
Southern California – Los An-
geles, ABD’ye gitt i. Genel Kur-
may ATESE Başkanlığı Yayın 
Destek-Telif (2006), BDDK Bi-
limsel Yayın Destek-Telif (2010), 
BDDK Bilimsel Yayın Destek 
(2011), TÜBİTAK Uluslararası 
Bilimsel Yayınları Teşvik Ödü-
lü (2011) ve BDDK Bilimsel 
Yayın Destek (2014) ödüllerini 
aldı. 2010-2013 yılları arasında 
KSÜ, İktisat Bölümünde Yar-

dımcı Doçent Doktor olarak ça-
lışan Ağır; 2013 yılında Doçent-
lik unvanını aldı. Akademik 
çalışmalarının yanı sıra KSÜ 
Göksun Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu’nda Müdür Yar-
dımcılığı (2012), KSÜ İİBF Fa-
külte Kurulu Üyeliği (2013) ve 
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yönetim Kurulu Üyeliği (2013) 
gibi birçok idari görevde de bu-
lundu.

Türkiye’de Finansal Libe-
ralizasyon ve Finansal Gelişme 
İlişkisinin Ekonometrik Analizi 
(2010) adlı bir kitabı ile “Ma-
astricht Uyum Kriterleri Bağla-
mında AB Genişlemesi ve Tür-
kiye” (2005), “Finansal Sistem 
ve Kalkınma” (2008), “Avrupa 
Bütünleşmesinin Derinleşmesi 
ve Genişlemesi” (2010) ve “The 
Financial Sectorand Poverty in 
the MENA Countries” (2012) 
kitaplarındaki bölümleriyle 
ulusal ve uluslararası birçok 
çalışması olan Hüseyin Ağır, 
halen Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi olarak çalışmaktadır. 

İBRAHİM FIRAT

AĞIT

Ağıt öncelikle ağlama, sız-
lama, feryat, toplu halde ağlaş-
ma demektir. Daha uygun bir 
tanımlamayla ölen bir kimse 
için yapılan yas töreni demek 
olur. Ağıt söylemek öteden beri 
bir törene bağlı olmuştur. 

Söz konusu törenlerde ölen 
kişi ile ilgili olarak söylenen 
sözler, şiirler ve türküler de 
yine “ağıt” adıyla anılır. Bunlar 

Hüseyin AĞIR
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ölünün ardından duyulan acı-
ları, ölenin niteliklerini (kahra-
manlığı, güzelliği, davranışları) 
anlatıp onu yücelten eserlerdir.

Bu tür sözler söylemeğe ise 
“ağıt yakmak” denilir. Ağıtı 
daha çok kadınlar, özellikle de 
“ağıtçı” denilen kadınlar yakar. 

Ağıt töreni Çukurova-To-
roslar’da kısaca şöyledir: 

Hasta can çekişirken hoca Ku-
ran okur, ruhunu teslim ettikten 
sonra okumayı tamamlar. Ölü-
nün yakınlarıyla, tanıdık kadınlar 
halka olur. Kadınlardan birinin 
önüne bir elbise ve çamaşır bohçası 
konur. Böylece o kadın ağıt söyle-
meye çağrılmış olur. 

Kadın bohçadan bir eşya çı-
kararak ağlama edası taşıyan bir 
makamla ağıtını söyler. Melodinin 
özelliğine göre iki ya da dört mıs-
ralı sözlerden sonra kadınlar hep 
birden ağlama sesi çıkarır. 

Ağıt söyleyen kadın sözlerini 
bitirince bohçayı bir başka kadının 
önüne koyar. Bu böylece devam 
eder. 

Ağıt, Sivas çevresinde cena-
ze kaldırıldıktan sonra 3-7 gün 
boyunca söylenir. 

Ağıt, genel olarak ağlama 
işi ve yas töreni ile bu törende 
söylenen sözler şeklindeki an-
lamının dışında aynı zamanda 
Türk halk şiiri türlerinden biri-
dir. Bu tür ağıtlarda da genelde 
bir kimsenin ölümünden do-
layı duyulan acı dile getirilir. 
Ayrıca bu çeşit ağıtlar arasında 
toplumun uğradığı büyük fela-
ket ve kayıpları konu alan des-
tanî nitelikte ağıtlar da vardır. 

Ağıt özelliği gösteren şiir-
lerin İslam öncesi Türk edebi-
yatında  “sagu”, Divan edebi-

yatında ise “mersiye” olarak 
adlandırıldığını da söylemeli-
yiz.

Bir kişi için yakılıp söyle-
nen veya yazılan ağıt, o kişinin 
biyografisi gibidir. Toplum için 
değeri, meziyetleri, kazandığı 
başarılar, yapığı hizmetler, ya-
şadığı maceralar dile getirilir. 

Ağıtlarda umumiyetle koş-
ma nazım şekli kullanıldığı için 
eksik şekilde “koşmanın bir 
türü” olarak algılandığını da 
belirtmemiz gerekir.

Ağıt türü eserleri temelde 
iki kategoride toplamak müm-
kündür. Bunlar:

1. Ölen kimsenin yakınları 
tarafından söylenen ağıtlar

2. Şairlerce söylenen ağıtlar
Edebiyatımızda her iki tip-

te ağıtlara da rastlanır. Bunla-
rın ayrı ayrı veya karışık olarak 
derlendiği eserler de vardır.

Ağıt türü eserler hemen her 
yörede bulunmakla beraber 
bazı yöreler bu açıdan daha bir 
zenginlik gösterir. Kahraman-
maraş da bu yörelerden biridir.

Yörede “ölü deşeti/deyi-
şeti” adıyla da anılan ağıt, en 
azından bazı yerlerde yakılma-
ya, söylenmeye devam etmek-
tedir. Özellikle Kahramanma-
raş sınırları içerisinde yer alan 
Binboğa Dağları’ndaki Türk-
men aşiretlerinde ağıtçı ya da 
deşetçi/deyişetçi denilen kadın-
lar, ölünün ortaya konulmuş 
çamaşırlarını birer birer öpüp 
koklayarak ağıtını söylemekte 
ve çevresine toplanmış kimse-
leri de ağlatmaktadırlar.

Kahramanmaraş yöresin-
de söylenegelmiş ağıtlar çeşitli 
kişilerce derlenip yayınlamış-

tır. Bunların bütününe baktığı-
mızda oldukça geniş bir hacim 
oluşturduğunu görürüz.

Buraya yörenin en çok bili-
nen ağıtlarından biri olup TRT 
Repertuarında da 04060 numa-
rada kayıtlı olan “Meyrik”i hi-
kayesiyle birlikte alıyoruz:

Meyrik (Meryem), Pazarcık‘ın 
Damlataş Köyü’nün Kantarma 
Obası’nda yaşayan güzel bir kız-
dır. Teyzesinin oğlu Hasan’la ev-
lendirilir. Fakat evlenmeden önce 
verem hastalığına tutulmuştur. 
Evliliğinin henüz üçüncü ayın-
dayken hastalığı ağırlaşır. Ma-
raş’a, hastaneye götürülür. Çok 
geçmeden köye ölüm haberi gelir. 

Bunun üzerine kadınlar topla-
nıp ağıt yakarlar. 

Sonradan “Meyrik Türküsü” 
olarak anılacak olan ağıt ise aynı 
zamanda kayınvalidesi olan teyze-
si tarafından yakılıp söylenir. 

Olayın 1960’ların sonu, 
1970’lerin başında geçtiği rivayet 
edilir.

Meyrik (Maraş’tan Bir Haber Geldi)

Şu Meyrik’in acısına

Çarşambanın gecesine  oy  oy

Dediler ki Meyrik ölmüş

Sabır onun kocasına oy oy

Oy  Meyrik  Meyrik  Meyrik

Ben kurbanım sana Meyrik

Ben hayranım sana Meyrik oy oy

Doktor yarayı kesiyor

Yine Meyrik kan kusuyor oy oy

Keşke Merik ölmeseydi

Kocası kime küsüyor oy oy

Oy  Meyrik  Meyrik  Meyrik

Ben  kurbanım sana Meyrik

Ben hayranım sana Meyrik oy oy

AĞIT
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Kurtdere’nin dağı meşe

Yaz baharım döndü kışa

Dediler ki Meyrik ölmüş

Alem şaştı böyle işe 

Oy  Meyrik  Meyrik  Meyrik

Ben  kurbanım sana Meyrik

Ben hayranım sana Meyrik oy oy

*

Maraş’tan bir haber geldi 

Dediler ki Merik öldü (Oy oy oy) 

Keşke Merik ölmeseydi 

Kesileydi elim kolum (Oy Oy Oy)

Oy Merik Merik Merik

Ben kurbanım sana Merik

Ben hayranım sana Merik

Doktor yarayı kesiyor

Gene Merik kan kusuyor 

Dediler ki Merik öldü

Anası kime küsüyor

Oy Merik Merik Merik

Ben kurbanım sana Merik

Ben hayranım sana Merik

Şu Meriğin acısına 

Çarşaf serin gecesine 

Keşke Merik ölmeseydi 

Sabır onun anasına

Oy Merik Merik Merik

Ben kurbanım sana Merik

Ben hayranım sana Merik 
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Necdet EKİCİ, Arıtaş’ın Ağıtları, Arı-
taş Belediyesi Kültür Yayınları, AN-
KARA 2005.
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ÖZALP, “Elbistan Ağıtları” C. I-II, 
Özgü Yayınları, İSTANBUL 2011.
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2008.
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Yay., KAHRAMANMARAŞ 2012.
Oğuzhan UZUN - Mehmet TEM-
İZ - Halil İbrahim ÖZDEMİR, Kah-
ramanmaraş Yöresi Ağıtları II. Cilt 
(Andırın-Göksun Ağıtları), Kahra-
manmaraş Belediyesi Yay., KAHRA-
MANMARAŞ 2012.
Oğuzhan UZUN - Mehmet TEMİZ 
- Halil İbrahim ÖZDEMİR, Kah-
ramanmaraş Yöresi Ağıtları III. Cilt 
(Afşin-Zamantı Ağıtları), Kahraman-
maraş Belediyesi Yay., KAHRA-
MANMARAŞ 2012.
Oğuzhan UZUN - Mehmet TEMİZ - 
Halil İbrahim ÖZDEMİR, Kahraman-
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Ağıtları), Kahramanmaraş Belediyesi 
Yay., KAHRAMANMARAŞ 2012.

İBRAHİM ERŞAHİN

AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI HASTANESİ 

Diş Hastanesi

01.03.2004 yılında 10 diş 
ünitesi ile Ağız ve Diş Sağlı-
ğı Merkezi olarak eski binada 
hizmet vermeye başlamıştır.  
10.07.2010 tarihinde 50 diş üni-
tesi olan yeni hizmet binasına 
taşınmış, 2015 yılında merkezin 
diş ünitesi kapasitesi 70’e çıkar-
tılmış, ameliyathane ve 5 yatak-

lı servis düzenlenerek, ağız ve 
diş hastanesi olmak için baş-
vuruda bulunulmuştur. Ekim 
2015’te Türkiye’deki 7. Ağız ve 
Diş Sağlığı Hastanesi olarak 
hastane statüsü kazanmıştır.

Hastane içerisinde 2014 
yılında “Çocuk Kliniği” kurul-
muş ve 7 kişilik hekim kadro-
suyla 0-15 yaş arası çocuklara 
hizmet vermeye başlamıştır.  
Mart 2016 tarihi itibarıyla 1’i 
uzman diş hekimi, 64’ü diş he-
kimi ve 1’i pratisyen hekim ol-
mak üzere 130 sağlık personeli, 
toplam 253 personel ile hizmet 
vermektedir. 

Hastanede tanı ve teşhis 
amacıyla, 2 adet panoramik, 4 
adet periapikal röntgen cihazı 
bulunmaktadır. Diş protez labo-
ratuvarı, merkezi sterilizasyon 
ünitesi, merkezi ısıtma-soğut-
ma, medikal gaz ve kompresör 
sistemleri mevcutt ur.  

Engelli ve psikolojik ra-
hatsızlığı olan hastalara tüm 
tedaviler yeni kurulan ameli-
yathanede genel anestezi altın-
da yapılabilmektedir. Ayrıca 
hastaneye gelemeyecek kadar 
ileri derecede sağlık sorunu 
bulunan hastaların evde sağlık 
hizmetleri birimine başvurma-
ları durumunda tedavileri evle-
rinde yapılmaktadır.

Toplam 300 kişi kapasite-
li eğitim salonu, hastane içi ve 
bahçesinde kafeteryası vardır.

Ağız ve Diş Sağlığı Hasta-
nesinde 2016 yılı itibariyle ay-
lık ortalama 31.000 civarında 
poliklinik hizmeti verilmekte-
dir. Bunlardan yaklaşık 8000’i 
diş çekimi, 12000’i diş dolgu-
su, 8000’i protez uygulaması, 
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4000’i kanal tedavisidir. Ayrıca 
detertraj, yer tutucu ve basit 
ortodontik apareyler uygulan-
maktadır. 0–14 yaş grubuna 
koruyucu önlem olarak fissür, 
pit örtücü ve flor uygulamaları 
yapılmaktadır. Ayrıca ilkokul-
larda yerel flor uygulaması ve 
ağız içi taramalar yapılmakta-
dır. Hastanede 24 saat nöbet 
hizmeti verilmekte olup hafta 
içi her gün 17.00–19.00 saatleri 
arasında mesai dışı poliklinik 
hizmeti sunulmaktadır.

SEMİH YANCAR

AĞIZOTU

Kahramanmaraş ve çev-
resinde kullanılan keyif verici 
madde.

Yaygın adıyla Maraş Otu 
ya da Ağızotu olarak bilinen, 
hammaddesi tütün ve külden 
oluşan kına rengine benzeyen 
toz halinde bir maddedir.

Ağızotu, Kahramanmaraş 
ve çevresinde yaygın olarak 
kullanılır. Halk arasında deli tü-
tün (Hasankeyf tütünü) olarak 
bilinen tütün, iyice kurutulup 
toz haline getirildikten sonra 
meşe ağacı veya susuz yerlerde 
yetişen başka bir ağacın külü ile 
karıştırılarak elde edilen keyif 
verici bir maddedir.

Bölge halkı arasında kul-
lanımı çok yaygındır. Hatta 
Kahramanmaraş’a komşu olan 
Gaziantep, Osmaniye, Adana, 
Adıyaman, Hatay illerinde de 
kullanılır. Kahramanmaraş’ta 
1970’li-1980’li yıllarda Ot kul-
lananlar, özel olarak bakırdan 
yapılmış “Ot Kutusu” adı ve-

rilen, insanların cebine sığacak 
büyüklükteki kutularda otları-
nı taşırdı. Zamanımızda ise ot, 
küçük naylon poşetlerde satıl-
makta ve taşınmaktadır.

Kullanımına gelince; orta-
lama bir çay kaşığı kadarı alt 
diş ile dudak arasına yerleş-
tirilir. 15-20 dakika kaldıktan 
sonra tükürük yoluyla dışarı 
atılır. Bunun dışında üst du-
dağa koyanlar da vardır. Ama 
yaygın olarak alt dudak arasına 
koyulur. Bundan başka, dudak 
arasındaki bu otun mideye git-
me ihtimali olduğu için sigara 
kâğıdına sarılarak alt veya üst 
dudak arasına koyularak da 
kullanılır. Ot tiryakileri “ot at-
mak” tabirini kullanırlar. Siga-
ra tiryakileri ‘’yak bir sigara’’ 
diye birbirlerine ikramda bulu-
nuyorlarken ot tiryakileri de “al 
bir ot at” derler.

Ağız Otu’nun Kahraman-
maraş’ta çok yaygın olarak kul-
lanıldığı 1970’li-1980’li yıllarda 
dükkânların önünde “iyi ot bu-
lunur”, “ öküz bağırtan ot bu-
lunur”, “deve çökerten ot bulu-
nur” “Fil deviren ot bulunur” 
vb. şeklinde yazılara rastlanır-
dı. Bu tabirler ot maddesinin 
kalitesinin yüksek olduğunu 
anlatmak için söylenirdi. Ev-
lerde kül tablası gibi içi toprak 
dolu “ot çanağı” adı verilen ot 
küllüğü bulunurdu.  

Türkiye’de sadece Kah-
ramanmaraş ve çevresinde 
yaygın olarak kullanılan bu 
otun tarihine bakıldığında 
bir yığın yanlış bilgi ile karşı-
laşılmaktadır. Ağız Otu’nun 
insan sağlığına verdiği zarar-
larla ilgili bilim insanlarınca 

birçok bilimsel araştırmalar 
yapılmıştır. Bu araştırmalar-
da, Ağız Otu’nun veya diğer 
adıyla bilinen Maraş Otu’nun 
işgal sırasında Fransız ordu-
sundaki Cezayirli ve Tunuslu 
askerlerden “ot yapmanın” ve 
“ot atmanın” öğrenildiği yazıl-
maktadır. Hâlbuki bu büyük 
bir yanlıştır. Çünkü Fransız 
ordusunun büyük çoğunluğu 
ermeni lejyoner askerlerden 
oluşmaktaydı. Kuzey Afrikalı 
çok az sayıda asker vardı. Bun-
dan başka Fransızlar, Maraş’a 
geldikleri gün Maraş’ta olaylar 
başlamıştı. Fransız askerleriyle 
Maraşlılar herhangi bir olumlu 
münasebet ve diyalog kurama-
mıştır. Maraş 22 Şubat 1919’da 
önce İngilizler tarafından işgal 
edilmişti. İngilizler Maraş’ta 
yaklaşık olarak 8,5 ay kaldılar. 
Hâlbuki Fransız işgali 3-3,5 ay 
kadar sürdü ve hep kargaşayla 
geçti. Dolayısıyla “Maraş Otu” 
ile Fransızların hiçbir alakası 
olmadığı gibi Cezayirli asker-
ler de ne “Ağız Otu” yapmayı 
bilirler ne de Cezayir’de böyle 
bir ot veya ota benzer keyif ve-
rici, hammaddesi tütün olan bir 
madde vardır.

Burada şunu söylemek 
doğru olur. İngilizler, yukarıda 
da ifade edildiği gibi Maraş’ta 
8,5 ay gibi uzun bir zaman kal-
dılar. İngiliz ordusunun  %80’i 
Mısır ve Hintli Müslümanlar-
dan oluşmaktaydı. Hatta İngi-
liz ordusunun komutanların-
dan Müslüman Yüzbaşı Hasan 
Rufai Efendi, Maraş’lı ünlü din 
âlimi Ali Sezai Efendi ile iyi 
ilişkiler kurmuştu. Hatta ondan 
Fıkıh dersleri almıştı.

AĞIZOTU
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Dünya’da baharat ve ke-
yif verici bitkilerin kaynağının 
Hindistan olduğu tarihi bir 
gerçektir. Maraş’ı işgale gelen 
Hintli askerlerin Maraşlılarla 
iyi ilişkiler içerisinde olduğunu 
ve bu dostluklar sayesinde Ma-
raşlıların, Ot yapımını Hintli 
askerlerden öğrendikleri söy-
lenebilir, şeklinde bir düşünce 
ileriye sürülebilir.

1985 yılında hocam Prof. 
Dr. Enver KONUKÇU, Hindis-
tan ve Pakistan ile ilgili  hatı-
ralarını anlatırken, Maraş Otu 
veya Ağız Otu denilen keyif 
verici maddenin, Hintliler ta-
rafından yaygın olarak  aynen 
Maraşlılar gibi kullandıklarını 
ifade etmişti. Bu bilgilerden ha-
reket ile Ağız otunun 1920 yı-
lında Maraş’ı işgale gelen İngi-
liz ordusundaki Hintli askerler 
vasıtasıyla geldiği ve yaygınlaş-
tığı söylenebilir.
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HALİL AYGAN

AĞLAYAN KAYA/
GÖZ KAYASI

Ziyaret Yeri

Kahramanmaraş merkez 
Şerefoğlu köyündeki Hopur 
İçmesi’nin devamı gibi gö-
zükmektedir. İçme’ye yakla-
şık 500 m. mesafededir. Burası 
yöre halkı tarafından “Ağlayan 
Kaya/Göz Kayası” olarak ad-
landırılmaktadır. 2,5 m. yük-
sekliği, 3 m. genişliği olan ka-
yanın arkası topraktır. Kıraç 
bir arazinin kenarında olan 
kayanın yüzeyinde birbirlerine 
yaklaşık yirmi santimetre me-
safede olan yedi noktadan on 
saniyede bir, su damlası yere 
düşmektedir. Damlaların düş-
tüğü yerlerde küçük su havuz-
ları oluşmuştur. Bu damlaların 
yıllık yağış miktarına bağlı ol-
maksızın eksilip çoğalmadan 
yaz kış aynı aralıklarla damla-
dığı belirtilmektedir. 

Yöre halkı tarafından hem 
kaya hem de damlayan su kut-
sal kabul edilmektedir. Burası 
daha çok göz hastalığı olanlar 
tarafından ziyaret edilmekte-
dir. Hastalar buraya geldik-
lerinde iki rekât namaz kılar, 
besmele çekerek sırasıyla sağ-
dan sola doğru havuzlardan al-
dıkları suyu gözlerine sürerler. 
Hastalığın burada kalması için 
dua ederler. Sonrasında ise bir-
kaç m. ilerdeki karaçalılara bez 
bağlarlar. Dönerken de bura-
dan birkaç şişe su alır ve bunu 

bir hafta süre ile gözlerine dam-
latırlar. Bu vesileyle hastalığın 
geçeceğine, gözlük kullananla-
rın ise artık gözlük kullanmaya 
ihtiyaçlarının kalmayacağına 
inanırlar.   

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.331-332.

HAMZA KARAOĞLAN

AĞLICA MAHALLESİ

Kahramanmaraş ilinin El-
bistan ilçesine bağlı bir mahal-
ledir. Ağlıca, 38°15’27.97” ku-
zey enlemi ve 37°8’56.15”doğu 
boylamında, Kahramanmaraş 
iline 167 km, Elbistan ilçesine 7 
km uzaklıktadır. Doğu Anado-
lu bölgesi sınırları içerisindedir. 
Yükseltisi 1135 metredir. Doğu-
sunda Alembey, kuzeyinde Do-
ğan, batısında ise Karahüyük 
mahallelerine komşudur. Ova 
yerleşmesi olup toplu yerleşme 
özelliği göstermektedir. 

1800’lü yılların başında ku-
rulduğu tahmin edilen köyün 
1881 yılında 44 olan nüfusu, 
1935 yılında 118, 1950 yılında 
144, 2000 yılında 399’a ulaşmış-
tır. 2015 yılı itibariyle 58 haneye 
227 nüfusa sahiptir.  

Mahallenin ekonomisi ta-
rım ve hayvancılığa dayalıdır. 
Başlıca tarım ürünleri, pancar, 
mısır, buğday ve ayçiçeğidir. 
Mahalleye ulaşım asfalt yoldan 
yapılmaktadır. İçme suyu şebe-
kesi ve ilköğretim okulu mev-
cutt ur. 

MURAT KARABULUT
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AĞZIÖKÇEK
Ziyaret Yeri

Ağzıökçek, Kahramanma-
raş-Kayseri karayolunun De-
ğirmendere beldesine ayrılan 
eski yolun solundadır. Ziyaretin 
adıyla anılan dağın yamacında 
bir mezar bulunmaktadır. Bel-
deye hâkim bir noktada olan 
mezarda yatanın kimliği konu-
sunda kesin bir bilgi bulunma-
maktadır. Ancak onun bölge-
nin İslamlaştırılması sırasında 
şehit olan ulu bir zat veya Battal 
Gazi’nin silah arkadaşlarından 
birisi olduğu söylenmektedir. 
Mezarın hemen yanındaki ka-
yanın yüzünde bulunan at izi-
nin de Battal Gazi’nin atının izi 
olduğu ifade edilmektedir.

Ziyaret, çevre köy ve kasa-
balardan kimseler tarafından 
ziyaret edilmektedir. Burası 
ağzı eğrilen, psikolojik rahat-
sızlığı olan, zekâ engelli olduğu 
söylenenler ile çocuğu olmayan 
veya olup da yaşamayan kadın-
lar tarafından ziyaret edilmek-
tedir. Gelen ziyaretçiler, has-
tanın ve hastalığın durumuna 
göre birkaç gün ziyarette kala-
bilmektedirler. Mezarın birkaç 
metre yakınındaki kayanın di-
binden çıkan sudan içmekte ve 
banyo yapmaktadırlar. İstekle-
rinin gerçekleşmesi için burada 
dua edip iki rekât namaz kıl-
maktadırlar. Tavuk kesip onun-
la yemek pişirip yemektedirler. 
Dönecekleri sırada ise mezarın 
yanında bulunan kuşburnu ça-
lısına dileklerinin gerçekleşme-
si için çaput veya ip bağlamak-
tadırlar.  

KAYNAKÇA: 
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.172-173.

HAMZA KARAOĞLAN

AHDÎ-İ MAR’AŞÎ
(d. ? - ö. ?)
Divan Şairi

Maraş’ta doğduğu tah-
min edilen Ahdî-i Mar’aşî’den 
bahseden tek kaynak, Edirneli 
Güftî (ö.1088/1677)’nin Teş-
rifâtü’ş-Şu’arâ (y.1661) adlı 
tezkiresidir. Teşrifâtü’ş-Şu’arâ, 
manzum ve hezlâmiz/latife tar-
zında yazılmış bir XVII. yüzyıl 
şairler tezkiresidir. Bu eserden 
hareketle Ahdî-i Mar’aşî’nin 
XVII. yüzyıl şairi olduğunu 
söylemek mümkündür. Tezki-
rede, Ahdî-i Mar’aşî’den “Mev-
lânâ Ahdî-i Mar’aşî” başlığı 
altında şöyle bahsedilmektedir: 
“Bir dahi turfe-gûy u turfe-edâ/
Mar’aşî Ahdî-i sühân-pîrâ//
Beste-i şî’r-i dil-keş olmışdur/
Ya’ni monlâ-yı Mar’aş olmış-
dur//İlm ü irfân ile sütûde-rehîn/
Mâ-hasal mâ-hasal o zât-ı güzîn.” 
Beyitlerde şair için kullanı-
lan “Mevlânâ” ve “Mollâ-yı 
Maraş” ifadelerinden Ahdî-i 
Mar’aşî’nin zamanının hürmet 
gösterilen ilim ve irfan sahibi 
büyük âlimlerinden olduğu 
anlaşılmaktadır. Yine aynı be-
yitlerde Ahdî, kendine has gö-
rülmemiş bir eda ile gönül çe-
ken şiirler yazan bir şair olarak 
methedilmektedir. Anılan tez-
kirenin müteakip bölümünde, 
“Rûz-ı bahtı hârâb u dil-siyehi/
Nakd-himmetvelîk kîse-tehî//
İtdi anı sipihr-i bed-sâye/Sadr-ı 

bâlâ-nişîn ü pes-pâye//Çekdi 
gerdûna tîg-i çîreveşi/Şi’rden 
itdi intikâm-keşî//Reviş-i kîn-
sitâlıga ruhsat/Nazma oldı ilâ-
ve-i rağbet// Rûh-ı şi’r ol sebeb-
le dil-hundur/Sebeb-i intikâm-ı 
gerdûndur//Eyler eş’ârını ferâ-
yid-i fen/Nüsha-i Maktel-i 
Hüseyn-i sühen.”ise şairin, bir 
müddet sonra bahtsızlığı ve ta-
lihsizliği sebebiyle nail olduğu 
makamları kaybedip yoksul-
luğa düştüğü anlatılmaktadır. 
Ahdî, hayatının bu devresinde 
daha çok şiire yönelmiş, felek-
ten intikam alırcasına keder-
li şiirler yazmıştır. Tezkirede 
Ahdî-i Mar’aşî’nin Maktel-i 
Hüseyin yazdığı bildirilse de 
eser henüz tespit edilememiş-
tir. Bazı kaynaklarda yanlışlık-
la “Abdî” olarak anılan Ahdî-i 
Mar’aşî’nin ne zaman vefat et-
tiği de bilinmemektedir.
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LÜTFİ ALICI

AHIR DAĞI
Coğrafyası

Aksu Çayı Havzası ile Ağa-
beyli Çayı Havzası’nı birbirin-

AHIR DAĞI
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den ayırarak Kahramanmaraş 
Havzası’nın kuzey sınırını 
oluşturan Ahır Dağı, sırtları ge-
niş, tepe kısımları ise yayvan 
bir antiklinaldir. Batıda Ceyhan 
Nehri’nden başlayarak batı-do-
ğu doğrultusunda Çatal Da-
ğı’na kadar 50 km’lik bir uza-
nış gösterir, genişliği ise 8-10 
km’dir. Yamaçlarda fazla olan 
eğim, zirve kısımlarda %10’lara 
kadar düşer. 

Ahır Dağı’nın litolojik özel-
likleri ve fosil bulguları dikkate 
alındığında, giderek derinleşen 
bir sığ deniz ortamın ürünü 
olduğu ve yarı pelajik özelli-
ğe sahip bir ortamda çökeldiği 

anlaşılmaktadır. Büyük çoğun-
luğu Eosen-Oligosen’de oluşan 
dağın yamaç kısımları ise Mi-
yosen yaşlıdır. Kuzey-güney 
sıkışma rejimine bağlı olarak 
Ahır Dağı kıvrılarak ve şaryaj-
lanarak yükselmiştir. Şaryaj-
lanmada Eosen yaşlı birimler, 
Miyosen yaşlı çökeller üzerine 
bindirmiştir. Böylece bugünkü 
Ahır Dağı bindirmesi oluşmuş-
tur. Bu bindirme sonucunda 
Üngüt, Tekerek, Büyükgöz, 
Kırkgöz, Kaya Pınarı, Yaslı, 
Çağsak ve Kozludere pınarları 
oluşmuştur. 

Ahır Dağı doğudan batıya 
doğru; Sakıbaba Tepesi (1553 

m) Kıbletaş Tepesi (1902 m), 
Milcan Tepe (2301 m), Ham-
bur Tepe (2044 m), Ulucak Tepe 
(1816 m) yükselti değerlerine 
sahiptir. Yukarıda sıralanan 
tepeler yükselen eksen kısım-
larını oluşturur. Alçalmış eksen 
kısımları ise kapalı havza ve 
çukur sahalardan geçer. Bunlar 
ise batıdan doğuya doğru Kü-
çükgöl, Eşek Meydanı, Karagöl, 
Küçüğün Yurdu, Yedi Kuyu, 
Eğrigöl ve Üçkuyu’dur. Bu olu-
şumların Genç Alpin dönemine 
tekabül etmesi nedeniyle Ahır 
Dağı’nın tepe kısmı ve kapa-
lı havzaları henüz tamamıyla 
aşınmamıştır.

Milcan Tepe, Ahır Dağı an-
tiklinal ekseni üzerindeki en 
yüksek noktadır. Tepenin vadi-
ye bakan yamaçları oldukça dik 
olmasına karşın zirve kısımla-
rında eğim azalarak görünümü 
yayvanlaşır. Milcan Tepe’den 
Kıbletaş Tepe’ye doğru eğim ve 
yükselti azalır. Çatal Dağı’nda 
ise tekrar artar. Milcan Tepe’nin 
batısında kalan bölüm ise basa-
maklı bir görünüme sahiptir. 

Küçükgöl Polyesi, kuzey-
doğu-güneybatı uzanımlı tek-
tonik çöküntü alanıdır. Uzun-
luğu 1,6 km’dir genişliği ise 
350-500 m arasında değişir. 
Sınırları batıya doğru daralan 
biçime sahiptir. Orta Eosen-Üst 
Oligosen dönemine ait kalker-
lerinin çözünerek çökelmesiy-
le oluşan polyenin kuzey ve 
güney yamaçları batı ve doğu 
yamaçlara kıyasla daha diktir. 
Yamaçlarında zamanla dökün-
tüler birikmiştir. Polyenin or-
tasında mevsimlik bir göl olan 
Küçükgöl bulunur. Gölün de-Ahır Dağı Haritası
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rinliği 1-1,25 m’dir. Yaz mevsi-
minde buharlaşma ve sızma-
lara bağlı olarak kurur. Polye 
tabanının doğu kısımlarında 
eğimin az olması ve alüvyon 
varlığı tarım yapılmasına ola-
nak sağlar.

Diğer bir polye ise Küçük-
göl’ün kuzeydoğusunda yer 
alan Karagöl Polyesi’dir. Yay-
van sırtlar iki polyeyi birbirin-
den ayırır. Küçükgöl’den daha 
büyük olan polye 2 km uzun-
lukta ve 500-600 m genişlikte-
dir. Derinliği zaman zaman 3 
m’ye kadar çıkar. Oluşumu Kü-
çükgöl Polyesi ile benzerdir.

Dağın kalker, kumtaşı ve 
siltten oluşan yamaçları bitki 
örtüsünün aşınmasıyla birlikte 
oyuntular şeklinde parçalan-
mıştır. Böylece dağ yamacında 
birbirine paralel kuzey-güney 
yönlü, küçük boyutlu dereler 
oluşmuştur. Doğu yamaçlar 
batı yamaca göre, bu derelerle 
daha sık örülmüştür. Bu neden-
den dolayı daha sık bir akarsu 
ağı ile parçalanmıştır. Miyo-
sen sonu ile Pliosen başından 
itibaren akarsularca işlenmeye 
başlayan arazide özellikle kal-
ker araziler üzerindeki faylar 
boyunca gelişen akarsular ya-
taklarını derinleştirmiştir. Bu-
nun sonucunda küçük boyutlu 
kanyon vadiler açığa çıkmıştır. 

Kırmızı kahverengi Akde-
niz toprakları ve kahverengi 
orman toprakları ile örtülü olan 
Ahır Dağı, kızılçam ormanları 
ile sedirin ardıç ve karaçamla 
yaptığı karışımlarla kaplıdır. 
Çalışma sahasında toplamda 
121 adet endemik tür tespit 
edilmiştir. Endemik türler ço-

ğunlukla 1000 m ve üzerinde 
yer alan, yağışlı Akdeniz biyo-
iklim katında rastlanmaktadır. 
Türkiye’de yalnızca iki yerde 
kayıtlı bir endemik olan Şekro-
nek (Echinops vaginatus) ile bir 
başka dar yayılış gösteren en-
demik tür Iris kirkwoodii bun-
lara örnektir.

Büyükşehir Kanunu ile ma-
halle statüsü kazanan 21 adet 
yerleşmeye ev sahipliği yapan 
dağda başlıca geçim kaynağı 
tarım ve hayvancılıktır. Dağın 
güney yamaçları ise ikincil ko-
nut olarak kullanılan bağ evleri 
ile kaplı durumdadır.
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MİNE ŞAHİN

Ahır Dağı’nın Tarihi ve 
Kültürel Yönü

Ahır Dağı’nın adı bazı kay-
naklarda, Arapça “son nokta, 
ulaşılan yer, menzil” manaları-
na gelen “Ahir” şeklinde geçer. 
Halk arasında kullanılan “Ahır” 
sözcüğü ise  “hayvan barınağı” 
anlamına gelmektedir. 

Arap coğrafyacıları Ahır 
Dağı’nın güneyini Şam’ın (Bel-
de-i Şam) nihai hudutları ola-
rak gösterdikleri gibi, bu dağın 
kuzeyini de Belde-i Rum olarak 
kabul ederler. Kahramanma-
raş ve çevresindeki Türkmen 
aşiretlerinin de Ahır Dağı’nın 
kuzeyini Urum (Rum-Ana-
dolu-Bizans toprakları), gü-
neyini de “Sehil” olarak ifade 
ederler. Ayrıca konar-göçer 
Türkmenler, Ahır Dağı’nın 
kuzeyine “Yukarı” güneyine 
“Aşağı” derler. Ahır Dağı, Os-
manlı belgelerinde, Şam (Arap 
toprakları) ile Rum (Anado-
lu) topraklarının sınırı olarak 
kaydedilmektedir. Ahır Dağı, 
iklimlerin kesişme noktasında 
bulunmaktadır. Ahır Dağının 
kuzeyine karasal iklim hakim 
iken, güneyine Akdeniz iklimi 
hakimdir. Kısaca kuzeyi karlı 
iken güneyi güneşlidir. Ahır 
Dağı, Kahramanmaraş’ı kışın 
soğuktan, yazın sıcaktan koru-
yan doğal bir set işlevi görür.

Ahır Dağının bir başka 
özelliği de coğrafi konumudur. 
Kudüs, Beyrut, Şam, Halep ti-

AHIR DAĞI
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caret yolu Maraş’tan geçerek 
Kayseri, Sivas, Erzurum üze-
rinden Kafk asya ya ulaşır. Aynı 
zamanda savaş yolu da ufak 
tefek değişikliklerle beraber 
aynı güzergâhtan geçer. Tarih 
boyunca Arap yarım adasın-
dan gelen ordular, ya Maraş 
üzerinden Ahır Dağı’nın geçit-
lerinden, yada İskenderun üze-
rindeki Belen geçidinden Ana-
dolu’ya çıkarlardı.

Dulkadirli Beyliği döne-
minde Mısır’daki Memluk Dev-
leti, Maraş’a sefer düzenlediği 
zaman Dulkadirli Türkmenle-
ri, Ahır Dağı’na çekilirlerdi ve 
ardından Memluk ordularına 
karşı taarruza geçerlerdi. Dul-
kadir Beyliği’nin Anadolu bey-
likleri içerisinde Osmanlı hâki-
miyetini en son kabul eden ve 
en uzun ömürlü Türk Beyliği 
olmasının sebeplerinden biri-
side yine Maraş’ın, başta Ahır 
Dağı olmak üzere kuzeydeki 
diğer dağların sağladığı do-
ğal korumaya sahip olmasıdır. 
1920’de Maraş Fransız işgali 
altındayken Maraş’ı savunan 
yerel milis kuvvetleri Ahır Da-
ğı’nı sığınak ve üs olarak kul-
lanmışlardır. Bu sayede kısa 
sürede Fransız düzenli birlikle-
ri Maraş’tan kovulmuştur.

Ahır Dağı zengin bir bitki 
örtüsüne sahiptir. Öyle ki 122’si 
endemik olmak üzere 228 çeşit 
bitki türü yetişmektedir. Dün-
yaca ünlü Maraş dondurma-
sına aromasını veren ve Ahır 
Dağı’na özgü olan Salep bitkisi, 
Akdeniz faunası için çok önem-
lidir. Yine bundan başka Ahır 
Dağı’na özgü üzüm (kabar-
cık), ceviz vb. gibi çeşitli mey-

ve ağaçları da bulunmaktadır. 
Kahramanmaraş’ta yaz ayların-
da bağ evlerine çıkılır, Mayıs 
ayından, Ekim ayının sonuna 
kadar bağda kalınır. Orada, 
kışlık pekmez, bastık, tarhana 
vb. gibi ihtiyaçlar hazırlanarak 
kışlık zahire (erzak) tutulur.

Osmanlı Arşiv Belgelerin-
den,  Osmanlılar zamanında 
Karagöl bölgesinde çok büyük 
panayırlar kurulduğu, bu pa-
nayırlarda çeşitli hayvan ticare-
tinin yapıldığı, ayrıca yağ, süt, 
yoğurt, peynir vb. gibi gıdala-
rın alınıp satıldığı, bu pazara 
uzak diyarlardan alış veriş için 
gelenlerden bahsedilmektedir. 
Yine bölgede yetişen pirinç (çel-
tik)’in taşınması için yedi kuyu 
bölgesinde develerin yayıldı-
ğını ve buraya “Deve Çökeği” 
(devenin yatağı)  adı verildiğini 
kaynaklar aktarmaktadır.

Ahır Dağı’nın, Osmanlı 
Devleti’nin son döneminde or-
mansız olduğu kayıtlardan ve 
fotoğrafl ardan anlaşılmakta-
dır. Fakat seyrek de olsa Ardıç 
ağaçlarına rastlanır. Özellikle 
Bertiz’e bakan yamaçların önce-
ki dönemlerde ormanlık oldu-
ğu muhtemeldir. Cumhuriyet 
Dönemi’nde, 1940’tan itibaren 
ağaçlandırma çalışmaları yapıl-
maktadır. Şuan itibari ile aşağı 
yukarı her tarafı ağaçlandırıl-
mıştır.

KAYNAKÇA:
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Belazuri, Fütühü’l - Büldan (Çev: 
Mustafa Fayda), Kültür Bakanlığı Ya-
yınları, Ankara 1987.
Hüseyin Korkmaz, Kahramanmaraş 
Havzasının Jeomorfolojisi, Kahraman-

maraş 2001.
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HALİL AYGAN

AHIR 
YAĞLIÇANAĞI

(Ranunculus unguis-cati-
Davis, 1960)
Bitki Türü

Ranunculus unguis-cati Ra-
nunculaceae (Düğünçiçeğigiller) 
familyasından olup ilk olarak, 
1934 yılında Balls ve Gourlay 
Kahramanmaraş-Ahir Dağı 1540 
m den toplamışlardır. Türkiye 
Florası kayıtlarında sadece tip 
örneği olarak bilinen tür Bay-
ram Yıldız tarafından 1977-
1981 yılları arasında yürütülen 
fl ora çalışmalarında Göksun 
ilçesi Fındık Köyü ve Püren 
Geçidi’nden tekrar toplanmış-
tır. Türün varlığı Ahir Dağı ile 
birlikte Binboğa ve Öksüz Dağ-
ları’ndan da tespit edilmiştir. 
Kurakçıl yapıda ve çok yıllık 
olan tür, 2-6 cm boylanır ve bir-
çok Ranunculus türünün aksine 
toprak altı stolon içermez. Ta-
ban yapraklar derin üç parçalı 
ve tüylü, yapraklar sık bölmeli 
değil,  gövde üzeri tüylü, çiçek 
sapı silindirik, çanak yapraklar 
5,  taç yapraklar 5 adet ve sarı, 
aken şeklindeki meyvelerin 
boyu eninden uzun ve aken-
ler taban kısımda yumru gibi 
şişkin tüylerle kaplı, ince zayıf 
aken uca doğru basık, gaga şek-
lindedir. Endemik kategorisin-
de olan türün doğadaki yayılışı 
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düşük risk (LR) altında olmak-
la birlikte neslinin korunması 
amacı ile önlem alınması gerek-
mektedir. Ranunculus cinsine 
ait çeşitli türler kronik ağrı, il-
tihaplı hastalıklar ve hemeroid 
tedavisinde kullanılmaktadır 
ve önemli bir kısmı zehirlidir. 
Ranunculus unguis-cati’ninbi-
yolojik aktivitesi üzerine şu 
ana kadar bir çalışmaya rast-
lanılmamıştır, ancak cinsin di-
ğer türlerinden flavonoit başta 
olmak üzere saponozit, gliko-
zit ve alkaloitli bileşikler izole 
edilmiştir.

KAYNAKÇA:
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ŞENGÜL NACAR KARAMAN 

AHİLER DEDE
(AHİ EVRAN) VAKFI
Osmanlı Dönemi Hayır 

Kurumu

Osmanlı Devleti tarafından 
Elbistan’da da vakıflar meyda-
na getirilmiştir. Bunlardan biri 
de esnaf teşkilatının ve sanayi-
nin maddi ve manevi lokomoti-
fi ve destekçiliğini yapan Ahilik 

teşkilatının varlığını gösteren 
vakıflardır. Bu vakıflar Ahiler 
Dede Vakfı, Ahi Evran Vakfı, 
Ahi Babalık Vakfı ve Ehl-i Sana-
yi gibi isimlerle bilinmektedir. 

Ahi Evran adına 1527 sene-
si tahriri sırasında, Elbistan’ın 
dağ tarafında, 3’ü ova tarafın-
daki yol kenarında olarak 4 ara-
zi parçası kaydedilmiştir. Fakat 
bu arazilerin gelirleri ile adı 
geçen vakıfla ilgisinin bulunup 
bulunmadığına dair bilgi ve-
rilmemiştir. 1689-1694 seneleri 
arasında vakfın senelik geliri 
360 akçe olarak kaydedilirken, 
1695 senesinde ise bu rakam 
1440 akçeye ulaşmıştır. 

KAYNAKÇA:
Yaşar BAŞ - Rahmi TEKİN, Maraş Va-
kıfları (Dulkadirli ve Osmanlı Dönemi),  
Konya 2007, s.153.

YAŞAR ARSLANYÜREK

AHMED AĞA VAKFI
Osmanlı Dönemi Hayır 

Kurumu

Osmanlı Devleti zama-
nında kurulan son vakıflar-
dan olan Ahmed Ağa Vakfı, 
23 Ekim 1922’de kurulmuştur. 
Vakıf, yarı hayrî, yarı ailevî 
bir özellik göstermektedir. Bu 
vakıf, Maraş Çarşısı’nda bulu-
nan bir yanı nehir, diğer yanı 
el-Hac Abdulvehhab oğlu ve 
sair iş yerleri, bir tarafı Köşker 
Çarşısı, diğer tarafında el-Hac 
İbrahim’in dükkanıyla sınırlı 
bulunan bir adet Han’dan oluş-
maktaydı. Girişiyle birlikte iki 
katlı olduğu anlaşılan Han’ın 
30 odası bulunuyordu. Han’da 

AHMED AĞA VAKFI

Fotoğraf Arşivi, MKÜ, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, HATAY, (Fotoğraf: Prof. Dr. Ahmet İLÇİM)
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1 boyahane, 4 debbağhane, 1 
değirmen, 1 salhane ve 1 ahır 
bulunuyordu. Vakfın vakfi ye-
sine göre Ahmed Ağa vakıfl a 
ilgili olarak aşağıdaki şartları 
belirlemişti;

1. Han’daki odalar ve sair 
dükkanlar mütevelli heyetinin 
bilgisi dahilinde kiraya verile-
cektir.

2. Bu kiralardan elde edile-
cek gelirin 5 kuruşu Saraçhane 
Camii imamına, 2 kuruşu Kara-
manlı Camii çerağına ve 3 kuru-
şu yine bu Camii imamına, 3 ku-
ruşu Bayezidli Camii imamına, 
2 kuruşu çerağına, 5 kuruşunun 
Medine’deki ihtiyaç sahiplerine 
ve ayrıca vakıf gelirinden müte-
velli heyeti öşrünün verilmesi, 
geriye kalan gelirin de Ahmed 
Ağa’nın çocukları arasında er-
keğe 2, kıza 1 hisse verilmesi 
yolunda taksim edilmesi şart 
olarak belirlenmişti.

Vakfi yesine göre vakfın, 
mütevelli heyeti başkanlığı-
nın Ahmed Ağa’ya ait olması, 
onun ölümünden sonra da sağ-
lık sıhhati yerinde olan erkek 
çocuğuna geçmesi, aksi halde 
kız çocuğunun salih ve dindar 
olanın, eğer çocukları bir şekil-
de bu şartları taşımaz veya ve-
fat ederse, bölgenin hakiminin 
oyu ile dindar ve güvenilir bi-
rinin mütevelli tayin edilmesi, 
bu durumda da vakfın mas-
rafl arından arta kalanlarından 
Maraş’taki ihtiyaç sahiplerine 
harcanması, zamanla belirtilen 
bu şartlara uyulmazsa vakfın 
gelirinin Müslüman ihtiyaç sa-
hiplerine harcanması, Maraş 
hâkiminin de vakfın nazırı ol-
ması şart koşulmuştur.

KAYNAKÇA:
Yaşar BAŞ - Rahmi TEKİN, Maraş Va-
kıfl arı (Dulkadirli ve Osmanlı Dönemi),  
Konya 2007, s.267-268.

YAŞAR ARSLANYÜREK

AHMED B. CENÂB
EL-HADESÎ
(d. ? - ö. 845)

Muhaddis

Ahmed b. Cenâb İb-
nü’l-Muğîre el-Mıssîsî el-Ha-
desî, bugün Kahramanmaraş’ın 
Göynük adıyla bilinen yerleşim 
yerinin sınırları içinde yer alan 
tarihî Hades iline mensubiyeti 
ile bilinen tâbiûn muhaddis-
lerindendir. Hadis ilmi açısın-
dan doğru sözlü (sadûk) ve gü-
venilir (sika) bir râvî olarak 
değerlendirilmiştir. Müslim, 
Ebû Davûd, Ahmed b. Hanbel, 
Nesâî ve daha birçok hadis âlimi 
kendisinden hadis nakletmiştir. 
Bazı kaynaklarda onun Bağ-
datlı olduğu ifade edilmiş ol-
makla birlikte, yine bazı temel 
kaynaklar onun aslen Ceyhan 
nehri sahilinde yer alan ve 
Tarsus’a yakın bir bölgede 
bulunan Mıssîsiye ilinden ol-
duğunu,sonradan Bağdat’a 
geldiğini söyler. Yine bazı kay-
naklar onun Malatya, Şamşat 
ve Maraş arasında yer alan ta-
rihî Hades ilinden olduğunu ve 
bu nedenle el-Hadesî nisbesiyle 
anıldığını belirtirler. Onun Ma-
raş’a mensubiyeti bu son görü-
şe dayanmaktadır.

KAYNAKÇA: 
İbn Hacer el - ASKALÂNÎ, Tehzî-
bü’t-Tehzîb, Matbaatü Dâireti’l-Ma’â-
rifi ’n-Nizâmiyye, Hindistan 1326, 
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pozyumu (6-8 Mayıs 2004 Kahra-
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ZEKERİYA PAK 

AHMED B. FAZLİLLAH 
(d. ? - ö. 1722)

Âlim, Edip

El-Mar’aşî diye tanınan Fı-
kıh âlimi Ali b. Fazlillâh, Şafi î 
mezhebine mensuptur. Şafi î 
fıkıh usûlüne dâir eser kale-
me almış ve bu kitabını Sul-
tan Ahmet b. Mehmed Han’a 
takdim etmiştir. Ali b. Fazlil-
lâh,“1134/1722” yılında vefat 
etmiştir.

Bu âlimin kütüphâneler-
deki eserleri şunlardır:1-Mevâ-
hibu’l-Azîz fî Şerhi’l-Vecîz li’1-
Gazâlî: Şafi î fıkhına dâir olan 
Mevâhibu’l-Azîz, Gazâlî’nin 
el-Vecîz adlı eserinin şerhidir. 
Bu yazma eser, Süleymâniye 
Kütüphanesi, Ayasofya Bölü-
mü, 998’de kayıtlıdır. Müellif 
hatt ı olan bu nüsha, 252 yaprak 
olup, yazısı ta’liktir. Son yapra-
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ğında hicrî “1134/1721” tarihli 
kayıt vardır. 2-Risâle fi’1-İstiâre 
ma’a Şerhihâ: Edebiyata dâir 
olan bu eserin bir yazma nüsha-
sı, Millet Kütüphanesi, 3549’da 
bulunmaktadır. Bu nüsha, 34 
varak olup, yazısı nesihtir. Di-
ğer bir yazma nüshası ise, 42 
Kon3410/1, 3240/1’de kayıtlıdır.

Carl Brockelmann, Gesc-
hichte Der Arabischen Littera-
tur, Supplementband’da Ali b. 
Fazlillah el-Mar’aşî’nin mantık 
ilmine dâir “Tuhfet el-Ahbâb” 
(Beyrut, Tarihsiz) adında bir 
matbu eseri olduğunu da kay-
detmektedir.

KAYNAKÇA:
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Maraş Meşhurları, Öncü Basımevi, 
Ankara 2009, s.31.
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Der Arabischen Literatur, Supplement-
band, E.J. Brıll, Leiden, I, 1937, s.753.
___________________, İzâh el-mek-
nûn, İstanbul 1972, II.
Cemil ÇİFTCİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, Kitabevi, İstanbul 2000, 
s.17-18.
Ömer Rıza KAHHÂLE,  Mu’cem 
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RECEP DİKİCİ

AHMED CEVDET PAŞA
(d. 1823 - ö. 1895)

Maraş Valisi

Ahmed Cevdet Paşa, 1823 
yılının 26/27 Mart Salı’yı Çar-
şamba’ya bağlayan gece (Hic-
rî 13-14 Receb 1238) Osmanlı 
Devleti’nin Tuna Eyaleti kasa-

balarından, şimdi Bulgaristan 
sınırları içerisindeki Lofca’da 
dünyaya geldi. Babası Hacı İs-
mail Ağa, Annesi Ayşe Süm-
bül Hanım’dır. Asıl adı Ah-
met olup, Cevdet mahlasını o 
zamanlar âdet olduğu üzere 
İstanbul’da öğrenim gördüğü 
sırada şâir Süleyman Fehmi 
Efendi kendisine vermiştir. 

Ahmed Cevdet Paşa, Mila-
di 19. Yüzyıl’ın Türk-İslâm ilim 
âleminin mümtaz simalarından 
birisidir. Büyük bir devlet ada-
mı, tarihçi, hukukçu, mütefek-
kir, edip, eğitimci ve sosyolog-
dur. Genç bir talebe iken üstün 
zekâsı, çalışkanlığı, bilgisi ve 
isabetli tahlilleriyle hocalarının 
dikkatini çekmiştir. Genç yaşta 
İslâmî ilimlerle birlikte Arapça 
ve Farsça’yı çok iyi bir şekilde 
öğrenmiş, Emin Efendi isimli 
birisinden Fransızca dersleri 
almıştır. 

Ahmed Cevdet Efendi, kü-
çük yaşta büyükbabası Hacı Ali 
Efendi’nin teşviki ve desteği 
ile Lofça müftüsü Hâfız Ömer 
Efendi’den Arapça okuyarak 
öğrenim hayatına başlamış, 
yeni açılan ilkokula gitmiştir. 
Daha sonra kadı nâibi Hacı 
Eşref Efendi ve müftü Hâfız 
Mehmed Efendi’den çeşitli 
dersler almıştır. Bir müddet 
müftünün yanında müsevvid-

lik yapmıştır. H.1255/M.1839’ 
da 17 yaşında İstanbul’a gelmiş, 
İlmi muhitlerde kendisini gös-
termiş devrin meşhur âlimleri 
Hâfız Seyyid Efendi, Doyranlı 
Mehmet Efendi, Vidinli Musta-
fa Efendi, Kara Halil Efendi ve 
Birgivî Hoca Şakir Efendi’nin 
derslerine devam etmiştir. Bun-
ların yanında Miralay Nûri Bey 
ve Müneccimbaşı Osman Sâbit 
Efendi’den hesap, cebir, hende-
se gibi dersler görmüştür. Şiir 
ve tasavvuf ile bağ kurmuş, 
medrese eğitimi, matematik ve 
mesnevî dersleri ile yetinme-
miş, eğitimin yanında Ferruh 
Efendi dâiresinde yetişerek, 
taşra memuriyetlerinde dolaşa-
rak siyaset ve idare işlerine vâkıf 
şâir Süleyman Fehim Efendi’nin 
Karagümrük’teki konağına gi-
dip burada şâirlik kabiliyetini 
ortaya çıkararak gazeller, kasi-
deler nazmedecek vakit bulmuş 
ve Fehim Efendi ona Cevdet 
mahlâsını uygun görmüştür.

Öğrenim hayatının tamam-
lanmasından sonra memuriye-
te, Ocak 1844 yılında Rumeli 
Kazaskerliği’ne bağlı Premedi 
Kazası Kadılığı ile başlamış-
tır. 29 Haziran 1845 tarihinde 
İstanbul Müderrisliği ruûsu-
nu almıştır. 1848 yılında sad-
razam Mustafa Reşit Paşa’nın 
bir talimatını bildirmek üzere 
Bükreş’te bulunan Keçecizade 
Fuat Efendi’nin yanına gön-
derildi. 10 Nisan 1849’da “ha-
reket-i hariç” rütbesi almıştır 
(Osmanlı medrese sisteminde 
ilk kademeyi oluşturan haric 
medreselerinin ibtidâ-i hâ-
ricden sonraki derecesi). 14 
Ağustos 1849’da Meclis-i Maâ-

AHMED CEVDET PAŞA

Ahmed Cevdet 
Paşa
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rif-i Umumiyye üyeliği ve Dâ-
rü’l-Muallimîn müdürlüğüne 
tayin edildi. İstanbul’a dönen 
Keçecizade Fuad Efendi ile 
birlikte Bursa’ya gitt i ve orada 
kaldığı süre içinde onunla bir-
likte Kavâid-i Osmâniyye adlı 
kitabı ve Şirket-i Hayriyye’nin 
kuruluş nizamnamesini hazır-
ladı. İstanbul’da 1851 yılında 
Encümen-i Dâniş üyeliğine 
seçildi. Yeniden kaleme aldığı 
Kavâid-i Osmaniyye’yi encü-
menin ilk kitabı olarak Sultan 
Abdülmecid’e sundu. Bunun 
üzerine “hareket-i altmışlı”ya 
yükseltildi. (Hareket-i Altmışlı; 
Osmanlı medrese sisteminde 
Sahn-ı Semân ile Süleymaniye 
arasındaki Altmışlı medresele-
rin ibtidâ-i altmışlıdan sonraki 
derecesi) Ekim 1853 tarihli bir 
mazbata ile 1774-1826 devre-
si Osmanlı tarihini yazmakla 
görevlendirildi. 1854 yılında 
yazmaya başladığı Tarih-i Cev-
det olarak bilinen eserin ilk üç 
cildini tamamlayarak Padişaha 
takdim ett i ve 1855 yılında ken-
disine “Mûsıle-i Süleymâniy-
ye” derecesi verildi (Osmanlı 
eğitim sisteminde yüksek eği-
time hazırlayan Süleymaniye 
Medresesinin ilk derecesi) ve 
vak’anüvislik görevine getiril-
di. Bu görevi sırasında bir yan-
dan tarihinin devamını yazdı,  
diğer taraftan ise geleneğe uya-
rak zamanın siyasî olaylarını 
anlatan Tezâkir-i Cevdet’i yaz-
dı. Vak’anüvislik görevi 1865 
yılına kadar devam ett i. Tarih-i 
Cevdet’in son cildi 1886 yılında 
tamamlanmıştır. Ahmet Cev-
det Efendi buna ilâveten altı 
ciltlik Kısas-ı Enbiya kitabını 

kaleme almıştır. 
1272/1856 Yılı’nda mev-

leviyyet derecesindeki Galata 
kâdılığına getirildi. Böylece 33 
yaşında kadı oldu. Aynı yılın 
sonunda Mekke-i Mükerreme 
kâdılığına tayin olundu. Aynı 
yıl Meclis-i Âli-i Tanzimat üye-
liğine getirildi. 1273/1858 tarih-
li Cezâ Kanunnâme-i Hümâ-
yunu, Arâzi Kanunnâmesi ve 
Tapu Nizamnâmesi’nin hazır-
lanmasında önemli katkıları 
oldu. 1861 yılında İstanbul Ka-
dısı oldu. Aynı dönemde İbn-i 
Haldun’un Mukaddimesi’nin 
tercümesini gerçekleştirdi. 24 
Haziran 1863 tarihinde Anado-
lu Kazaskerliği payesine ulaştı. 
Aynı yıl Bosna Vilayeti’nin tefti-
şi ile görevlendirildi. Bir buçuk 
yıl içerisinde Bosna’da lazım ge-
len ıslâhatı başarıyla yerine ge-
tirdi. 1864 tarihinde ıslâhat göre-
vi ile Kozan tarafına gönderildi. 
Dördüncü ordu müşiri Lofçalı 
Derviş Paşa ile birlikte Fırka-i 
Islahiyye’yi oluşturup Cebel-i 
bereket (Osmaniye), Çukurova 
ve Kozan dağlarını dolaştı. Altı 
ay içerisinde gerekli ıslâhatı ya-
parak havâlide huzur ve em-
niyeti sağladı. Halkın devlete 
itimadını güçlendirdi. Dönü-
şünde Sultan Abdülaziz Han 
kendisini kabul ederek fevkâ-
lade taltif ett i ve murassa mah-
faza verdi. Bu başarıları mua-
rızlarının harekete geçmesine 
neden oldu. Şeyhülislâmlığa 
getirilmesi beklenirken ilmiye 
sınıfından mülkiye sınıfına nak-
ledildi. 1866’da Meclis-i Hazâin 
âzâlığına tayin edilirken, kazas-
ker payesi de vezârete çevrildi. 
Osmanlı protokolünde ilmiye 

sınıfının kazaskerlik rütbesinin 
mülkiye’deki karşılığı vezirlik 
ve askeriyedeki karşılığı da pa-
şalık idi. “Efendilik”ten alınıp“-
Paşa”lığa geçirilmiştir.

Ahmed Cevdet Paşa bun-
dan sonra Maraş, Urfa, Zor 
sancakları ve Adana vilayetinin 
birleştirilmesi ile teşkil olunan 
Halep valiliğine tayin edilmiş-
tir. Bu görevi iki yıl sürdü ve 
bu dönemde bu valiliğin teş-
kilatlanmasını gerçekleştirdi. 
1868 yılında Divan-ı Ahkâm-ı 
Adliye reisliğine getirildi. Di-
vân-ı Ahkâm-ı Adliye’nin ne-
zarete çevrilmesinden sonra 
Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Nazırı 
oldu ve nizamiye mahkeme-
lerini kurarak ilgili mevzuatı 
hazırladı. Ahmed Cevdet Paşa 
Hanefi  fıkhına dayanan bir hu-
kuk kitabı geliştirilmesi gerek-
tiğini düşünmüştür. Bu düşün-
cenin kabul görmesi ile birlikte 
Bâb-ı Âli’de Mecelle-i Ahkâm-ı 
Adliye Cemiyeti’nin reisliği-
ne getirildi. Devrin önde gelen 
fıkıh ulemasının da yer aldığı 
cemiyet, Mecelle’nin ilk dört ki-
tabını yayımlamaya muvaff ak 
olmuştur. Beşinci kitabın hazır-
lığı biterken Cevdet Paşa reis-
likten azledilerek Bursa valili-
ğine tayin edilmiş fakat birkaç 
gün sonra valilik görevinden 
alınmıştır. Cemiyetin Kitab-ül 
Vedîa adıyla çıkardığı altıncı 
kitabı büyük eleştirilere uğra-
dığından 24 Ağustos 1871’de 
Cevdet Paşa’ya yeniden Mecel-
le-i Ahkâm-ı Adliyye Cemiyeti 
ile Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Da-
iresi başkanlıkları verildi. Me-
celle’nin sekizinci kitabı hazır-
landığı sırada Maraş valiliğine 
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tayin edildiyse de on sekiz gün 
sonra bu defa Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyye üyeliği ve Mecelle-i 
Ahkâm-ı Adliyye Cemiyeti 
başkanlığına tayin edilerek 6 
Ağustos 1872’de tekrar İstan-
bul’a alındı. Kısa bir süre sonra 
Şûrâ-yı Devlet üyesi ve sonra da 
1873 yılında Evkâf Nazırı oldu. 
Aynı yılın ortalarında Maarif 
Nazırlığına getirildi.  1874’te 
Şûrâ-yı Devlet başkan vekilliği-
ne getirildi. Mecelle’nin onikin-
ci kitabını hazırlattı. 2 Kasım 
1874 tarihinde Yanya valiliğine, 
1875’te önce Maarif nazırlığına 
ve kısa bir süre sonra da Adli-
ye nazırlığına getirildi. 1876’da 
Rumeli teftişiyle görevlendi-
rildi. Döndüğünde nâzırlıktan 
azledilip Suriye valiliğine tayin 
edildi. Suriye’ye varıp göreve 
başlamadan tekrar Maarif nâzır-
lığına tayin edildi. Bir müddet 
sonra tekrar Adliye nâzırlığına 
tayin edildi. Bu dönemde onal-
tıncı kitabı da yazarak Mecel-
le’yi tamamladı. 1877’de Dahili-
ye nâzırlığına getirildi. 1878’de 
Suriye valisi olarak Şam’a gitti. 
1878’de Şam valiliğine Midhat 
Paşa’nın tayin edilmesi üzerine 
açıkta kaldı ve İstanbul’a dön-
dü. 1879’da Tunuslu Hayrettin 
Paşa’nın sadaretten ayrılması 
üzerine on gün müddetle sadra-
zamlığa vekâlet etti ve Meclis-i 
Mahsûs-ı Vükelâ’ya başkanlık 
etti. Said Paşa başvekil olunca 
tekrar Adliye nâzırlığına getiril-
di. 30 Kasım 1882’de Adliye nâ-
zırlığından ayrıldı ve üç buçuk 
yıl resmî görevlerden uzak kal-
dı. 11 Haziran 1886’da yeniden 
Adliye nazırlığı görevine geti-
rildi. Bir süre sonra Sadrazam 

Mehmed Kâmil Paşa ile arala-
rında anlaşmazlık sebebiyle bir 
süre sonra ayrılmak zorunda 
kaldı. 10 Mayıs 1890’da II. Ab-
dülhamid onu Meclis-i Âlî’ye 
tayin etti. 26 Mayıs 1895’te Be-
bek’teki yalısında vefat etti.

Ahmed Cevdet Paşa, pek 
çok özelliği yanında en çok ön 
plana çıkan özelliği olan tarih-
çiliği ile tanınmaktadır. Şeklen 
klasik Osmanlı tarihçiliğine ve 
İslâm tarihçiliğinin “ilmî tarih-
çilik” metoduna bağlı olsa da 
belâgata önem veren İran tar-
zı edebî tarihçilikle âhenkli bir 
terkibini gerçekleştirmiştir. Ta-
rih felsefesi ve metodolojisinde 
geniş ölçüde, İbn Haldûn’un 
Mukaddimesinin tesirinde kal-
mıştır.

Eserlerinden bazıları şun-
lardır: Tarih-i Vekâyi-i Devlet-i 
Aliyye (Tarih-i Cevdet), Kırım 
ve Kafkas Tarihçesi, Tezâkir, 
Ma’ruzat ve Kısas-ı Enbiya ve 
Tevârîh-i Hulefâ, Mukaddime-i 
İbn Haldûn,  Mecelle-i Ahkâm-ı 
Adliyye, Risale-i Vefâ, Belâgat-ı 
Osmaniye, Kavâid-i Osmaniy-
ye, Kavâid-i Türkiyye, Mec-
mua-i Âliye, Hilye-i Saâdet, 
Eser-i Ahd-i Hamîdî.

Ahmed Cevdet Paşa’nın 
Maraş Valiliği 

Fırka- İslâhiye’nin kurul-
ması ile Maraş, Kayseri, Adana 
ve Antakya bölgesinde yaşa-
yan Türkmenlerin iskan edil-
meleri için çıkarılan irade ile 
Ahmed Cevdet Paşa ve Derviş 
Paşa Fırka-i İslahiye ıslahatını 
gerçekleştirmek için bölgeye 
gönderilmişti. İskan tamamlan-
dıktan sonra Maraş Haleb’den 

ayrılmış ve Maraş eyaleti ku-
rulmuştur. Payas ve Kozan 
buraya verilmiş ve valiliğe de 
Ahmed Cevdet Paşa getirilmiş-
tir. Cevdet PaşaFırka-i Celîle-i 
İslâhiye’deki hizmetine mükâ-
fat olmak üzere yeni oluşturu-
lan Maraş eyaletine vâli tayin 
edilmiştir. Ahmet Cevdet Paşa 
Maraş’ta on sekiz gün valilik 
yapmıştır. 

Ahmed Cevdet Paşa, Ma-
raş’ta bulunduğu sırada şe-
hirde bulunan Bayezidlilerin 
konağında misafir kalmış ve 
şehrin ileri gelen esnaf ve ida-
recileri ile görüşmüştür. Bu 
sırada Balkanlarda başlayan 
isyanlar sebebiyle, Cevdet Paşa 
ve Fırka-i İslahiye’de görev 
alan askerlerin o bölgeye kay-
dırılması üzerine, İskenderun 
üzerinden vapurla İstanbul’a 
dönmüştür. Maraş Eyaleti de 
kaldırılarak yeniden Halep’e 
bağlanmıştır.
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MEHMET SARITÜRK
KEMALETTİN KOÇ

AHMED EFENDİ 
(d. 1875 - ö. ?)

Âlim, Devlet Adamı

Karcızâde diye tanınan bu 
zat, “1292/1875” yılında Elbis-
tan’da doğdu. Bu zatın babası, 
Müftü Hibetullah Efendi’dir.  
Sıbyan ve Rüştiyeyi Elbistan’da 
okudu ve aliyyulala dereceyle 
şehadetnâme aldı. 

Ahmed Efendi, Dersaadet’e 
(İstanbul’a) gidip, Eğinli mer-
hum Rahmi Efendi’den ulûmi 
âliye ve âliyeyi okudu ve nu-
sehi tamamlayarak icazetna-
me aldığı gibi imtihanla kabul 
edildiği Mekteb-i Nüvvâb’tan 
“17 Şaban 1326/1908” senesin-
de 4. Sınıf şehadetnâmesi aldı. 
Ahmed Efendi, “10 Temmuz 
1325/1907” de Tikveş kaza-
sı niyâbetine ve “15 Ağustos 

1327/1909” da Akçadağ kazası 
niyabetine tayin edildi.

Karcızâde Ahmed Efen-
di’nin diğer görevleri ve vefat 
tarihi, kaynaklarda yer alma-
maktadır.
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RECEP DİKİCİ

AHMED EFENDİ,
CANBAZZADE

(d. ? - ö. 1713)
Müderris, Kadı

Müderris ve kadılık görev-
lerinde bulundu. Doğum tarihi 
bilinmemekle birlikte XVI. yüz-
yılın ikinci yarısında doğduğu 
düşünülmektedir.Şu an için ha-
yatı hakkında bir vesika yoktur. 
Pek çok âlim ve sanatkâr yetiş-
tiren Canbazzade ailesine men-
suptur. Ahmed Efendi, Türk 
sanat tarihinin meçhul kalmış 
sanatkârlarından olan ve Lale 
Devri’nin önemli kaatı (kâğıt 
oyma sanatı) sanatçısı Canbaz-
zade Osman Efendi’nin bira-
deridir. Bir süre medreselerde 
müderrislik yaptıktan sonra 
kadı olarak Maraş’a atandı. 
Maraş dışında başka bir yerde 
kadılık yaptığına dair malumat 
yoktur. 1713 yılında vefat ett i. 
1730’da (1142) Eyüp mollası 
olan Osman Efendi’nin babası-
dır. CanbazzadeAhmed Efendi 
iyi derecede Arapça okuyup 

yazabilen ilim sahibi, fazıl bir 
şahsiyett ir.

KAYNAKÇA:
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ÖMÜR YANAR

AHMED EFENDİ
(DEBBAĞZÂDE)

(d. ? - ö. ?)
Âlim, Müderris, Müftü

Maraş’ın yetiştirdiği büyük 
âlimlerden biri olan Debbağzâ-
de Ahmed Efendi’nin doğum 
tarihi kaynaklarda kaydedil-
memiştir. Ahmet Efendi, Sün-
bülzâde Müftü Esad Efendi’den 
sonra Maraş’ta müftülük yap-
mıştır. Bilhassa tefsir, kelam, 
mantık ve kırâet ilimlerinde de-
rin bilgi sahibidir. 

Ahmed Efendi, ihsanı, 
hayır ve hasenatı sevmesiyle 
meşhurdur. Nitekim bir tarihte 
Kanlıdere’nin üstünde bulunan 
eğri köprü, onun eserlerinden 
biridir.  

Debbağzâde Ahmed Efen-
di’nin kendisi gibi âlim Mehmet 
isminde bir oğlu vardır.  Deb-
bağzâde diye tanınan Mehmet 
Efendi, eğitimini tamamladık-
tan sonra, Kasım Efendizâde 
İbrahim Efendi’nin “1131/1718” 
senesinde vefat etmesi üzerine, 
ondan boşalan Burhan Efendi 
Darü’l-Hadis’inde müderrislik 
yapmıştır.  Daha sonra müftü-
lük görevinde bulunmuştur. 
Bu âlim, “1165/1752” yılında 
Maraş’ta vefât etmiştir. 
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Mehmed Efendi’nin “Reş-
hatü’n - Nâsıh mine’l - Hadî-
si’s-Sahîh” adlı bir eseri vardır. 
Bursalı Mehmed Tahir, bu ese-
rin Ayasofya Kütüphânesi’nde 
bulunduğunu belirtmekte ise 
de, bu kütüphânede bulunan 
eser, Maraşlı Debbağzâde Meh-
med Efendi’nin değil, Şeyhu-
lislam Debbağzâde Mehmed 
Efendi’nindir. Maraşlı Mehmed 
Efendi’nin eseri, aynı kütüpha-
nenin Hekimoğlu Ali Paşa bö-
lümü, 459 numarada kayıtlıdır.

Mehmed Süreyya, Debbağ-
zâde nisbesine sâhip Ahmed 
Efendi isimli üç ve Carl Broc-
kelmann ise el-Mar’aşî nisbesi-
ne sahip Ahmed Efendi isimli 
iki farklı âlimi zikretmektedir: 
1. Ahmed Efendi (Debbağzâ-
de): Mehmed Efendi’nin kü-
çük kardeşidir. Müderris iken, 
“1092/1681” senesinde vefat 
etti. 2. Ahmed Efendi (Debbağ-
zâde) Mehmed Efendi’nin oğlu-
dur. Ayasofya müderrisi iken, 
“1112/1701” yılında vefat etti. 
Zeki, şâir ve zarifti. 3. Ahmed 
Efendi (Debbağzâde): Salih 
Mehmed Efendi’nin oğludur. 
Müderris ve “1182/1768/69” se-
nesinde  Selanik mollası olup, 
vefat etti. 4. Ahmed Efendi 
el-Mar’aşî: Kazaskerdir. 5. Ah-
med b. Muhammed el-Mar’aşî: 
XVIII. Yüzyılda yaşayan bu 
zat, Molla Yegen diye tanınır.  
Maktul İbrahim Paşa’nın yeğe-
ni olduğu belirtilir. Bu âlimin 
kütüphânelerde, “Hâşiye alâ 
Hüseyniye fî İlmi’Âdâb” (06 
Mil Yz. A 1234; Antalya Teke-
lioğlu, 514/9) ve “Şerhu Bah-
si’l-İlm” (42 Kon 208/1) adlı 
iki eserinin yazma nüshaları 

bulunmaktadır. Antalya Te-
kelioğlu’da bulunan nüsha, 
136a-161a yaprakları arasında 
yer almaktadır. Risalenin son 
yaprağında müellifin adı zikre-
dilir. Risale Arapça olup, ta’lik 
hatla “1132/1719-20” tarihinde 
istinsah edilmiştir. 

Debbağzâde Ahmed Efendi 
(1165/1752)’nin kütüphâneler-
deki eserleri şunlardır: 

1-Hâşiye âlâ Şerh Sûre-
ti’l-İhlâs: Bu yazma eser, Sü-
leymâniye Kütüphanesi, Çe-
lebi Abdullah Bölümü, 273’de 
bulunmaktadır. Bu nüshanın 
yazısı ta’lik olup, mecmuanın 
147-156 varakları arasında bu-
lunmaktadır. Bir başka nüs-
hası da, Esad Efendi Bölümü, 
3584’de kayıtlıdır. 

2-Hâşiye âlâ Tefsîr âyeti “illâ 
en yü’minu“ mine’l-Beyzâvî: 
Bu yazma eser, Süleymâniye 
Kütüphanesi, Antalya-Tekeli-
oğlu Bölümü, 885’de kayıtlıdır. 
Başka bir yazma nüshası da, 
788’de mevcuttur. Bu nüshanın 
yazısı ta’lik olup, mecmuanın 
27-33 varakları arasında yer al-
maktadır. 

3-Risâle fî beyân kavlihi 
Teâlâ “ inne’llâhe lâ ya’firu en 
yüşrike “: Bu yazma eser, Sü-
leymâniye Kütüphanesi, Hâfid 
Efendi Bölümü, 448’de bulun-
maktadır. Bu nüshanın yazısı 
nesih olup, mecmuanın 10-16 
varakları arasında yer almakta-
dır.

4-Risâle fi’1 - muhâkeme: 
Arap edebiyatına dâir olan 
bu yazma eser, Süleymâniye 
Kütüphanesi, Çelebi Abdul-
lah Bölümü, 273’de mevcuttur. 
Bu nüshanın yazısı ta’lik olup, 

mecmuanın 157-160 varakları 
bulunmaktadır. 

5-Tefsîru âyeti “ kul innemâ 
yûhâ “ min sûreti’l-Enbiyâ: Bu 
yazma eser, TYTK. (Antalya- 
Tekelioğlu), 885’de kayıtlıdır. 
Bu nüshanın yazısı ta’lik olup, 
mecmuanın 21-26 varakları ara-
sında yer almaktadır. 

6-Tefsîru âyeti “Ve mâ nekâ-
mu minhum illâ en yu’minû”: 
Bu yazma eser, TYTK. (Antal-
ya-Tekelioğlu), 885’de kayıt-
lıdır. Bu nüsha, mecmuanın 
27-43 varakları arasında bulun-
maktadır. 

7-Risâle fî Şerhi’t-Tarîka-
ti’l-Muhammediyye: Bu yazma 
eser, Beyazıd Devlet Kütüphâ-
nesi, 8021’de bulunmaktadır.

Ayrıca Debbağzâde Ah-
med Efendi’nin Keşşâf ve Bey-
zavî tefsirleri üzerine irad olu-
nan eşkalden Sa’di Çelebi’nin 
vermiş olduğu cevabın tahkiki 
zımnında Şeyhulislam Efendi 
tarafından vaki olan emre uya-
rak, Kâzâbâdî ve Esad Yanyavî 
tarafından yazılan risâleye zeyl 
olmak üzere “Vaz’iyye Risâle-
si” ile “Fatiha-i Şerife Şerhine 
Hâşiye” adlı iki risâlesi de bu-
lunmaktadır.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları,  Ankara 2009, s.67.
Besim ATALAY, Maraş Tarihi ve Coğ-
rafyası İstanbul 1920, s.142.
Carl BROCKELMANN, Geschichte 
Der Arabischen Literatur, Supple-
mentband. E. J. Brıll, Leiden, II, 730.
___________,  Gal, E. J. Brıll, Leiden, 
I, 1943, s.196.
Cemil ÇİFTCİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, İstanbul 2000, s.72-73.
Ahmed Derviş MÜEZZİN, Saçaklızâ-

AHMED EFENDİ (DEBBAĞZÂDE)
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de, Debbağzâde, Derviş Muhammed, 
Eski Maraşlı Âlimlere Âit Tefsir Metin-
leri, Kahramanmaraş  2013, s.45.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.IV. İstanbul 1311/1893, s,202.

RECEP DİKİCİ

AHMED EFENDİ,
(KUSEC)

(d. ? - ö. 1636/37)
Müderris, Müftü, Kadı

Maraş, Konya ve Amasya 
gibi dönemin önemli kentlerin-
de müderris, müftü ve kadılık 
görevlerinde bulunan Ahmed 
Efendi’nin mahlası Kusec’dir. 
Hayatı hakkında çok fazla bil-
giye sahip olmadığımız Ahmed 
Kusec Efendi, 1595/96 (h.1004)
yılında Amasya ve Maraş kadı-
lıkları görevinde bulundu. İlki 
1597 senesi olmak üzereiki defa 
Amasya müftüsü olarak atandı. 
İkinci defa atanmasının tarihi 
ile ilgili herhangi bir kayıt yok-
tur. Tekrar Maraş kadısı olan 
Ahmed Kusec Efendi sonrasın-
da Konya ve başka üç belde-
nin daha kadılığını yapmıştır. 
1636/37 (1046) senesinde vefat 
etmiştir. Müderrislik yaptığı 
medreseler bilinmemekle bir-
likte sahn müderrisliği payesi-
ne kadar yükselen Ahmed Ku-
sec Efendi, adliye teşkilatında 
önemli görevler almış, iyi dere-
cede Arapça bilen ilim sahibi ve 
fazıl bir şahsiyett ir.

KAYNAKÇA: 
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 1, 
İstanbul 1996, s.181.

HADİ AVA

AHMED EFENDİ
(NUHZÂDE)

(d. 1865 - ö. 1911 - 1912)
Âlim, Müderris

Nuhzâde diye tanınan Ah-
med Efendi, “1282/1865” yılın-
da Maraş’ta doğmuştur. Aslen 
Elbistanlı olan Ahmed Efendi, 
halkın teveccühünü kazanmış 
ve Alacalar Medresesi’nde mü-
derrislik yapmıştır. Nuhzâde 
Ahmed Efendi’nin vefatından 
sonra, müderrislik yaptığı Ma-
raş’taki Restebâiye Medresesi’ne 
Seyyidhanzâde Osman Efendi 
müderris olmuştur.

Nuhzâde Ahmed Efen-
di’nin Osman Nureddin “1315-
1395/1897-1975” isminde oğlu, 
Ali “1283-1335/1866-1916” is-
minde kardeşi vardır. Ali Efen-
di’nin oğlu Ahmed Tevfi k “1323-
1391/1905-1971”, Darendeli Hilmi 
Efendi’nin halifesidir. 

Bu ailenin kurucusu Ah-
med b. Nuh’un Darendeli Hil-
mi Efendi’nin kaleme aldığı 
“Burhânu’ş-Şeri’at ve Burhâ-
nu’t-Tarîkat”  adlı eserine yaz-
dığı bir reddiye kitabı vardır. Bu 
eser, henüz basılmamıştır. 

Âlim, fazıl ve mutt aki bir zat 
olan Nuhzâde Ahmed Efendi, 
güler yüzlü, zayıf bedenli ve in-
sanlarla iyi geçinen bir kimsedir.

Nuhzâde Ahmed Efendi, 
Ramazan “1327/1911-1912” yı-
lında vefat etmiştir.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Eski Maraş’ta Âlim Çıkarmış Âileler, 
Kahramanmaraş 2011, s.134.
Recep DİKİCİ, Saçaklızâde ve Osmanlı Dö-
nemi Maraşlı Âlimler, Konya 2015, s.68.

RECEP DİKİCİ

AHMED EL-MER’AŞÎ
(d. ? - ö. 1467)

Âlim

Ahmed b. Ebî Bekr b. Sâlih 
b. Ömer el-Mer’aşî  (786/872) 
yılında Maraş’ta doğmuştur. 
Kur’an öğrenimini ve ilk muh-
tasar okumalarını Maraş’ta 
gerçekleştirdikten sonra hicrî 
804 yılında Antep’e ve hicrî 816 
yılında Halep’e giderek orada 
ilim tahsilini sürdürmüştür. 
Birkaç kez Kahire’yi seyahat 
etmiştir. Hayatı hakkında daha 
fazla bilgiye sahip değiliz. Fı-
kıh, Usûl ve Arapça sahasında 
âlim bir kişi olup genelde man-
zum eserler vermiştir. 

Eserleri: 1. Künûzu’l-Fıkh: 
Fıkıh ilmi alanında yazılmış bir 
eserdir. 2. Nesefî’nin Umde-
tü’l-Akâid adlı eserini manzum 
şekilde kaleme almıştır. 3. el-
Kenz adlı eseri manzum olarak 
yazmıştır. 4. Nüzhetü’t-Tâlibîn 
ve Tuhfetü’r-Râğıbîn: Muham-
med b. Said el-Busîrî’nin (ö. 868 
/ 1287) Kasîdetü’l-Bürde’si üze-
rine yazılmış tahmis türü man-
zum eserdir. 

KAYNAKÇA:  
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 
Âlimler, İstanbul 2000, s. 12-13. 
Muhammed Ahmed DERNİKA, 
Mu’cemu A’lâmi Şu’arâi’l-Medhi’n-Ne-
bevî, Dâru Mektebetü’l - Hilâl, Bey-
rut, tsz., s. 157. 
Recep DİKİCİ, “Türkiye Kütüpha-
nelerinde Yazma ve Matbu Eserleri 
Olan Kahramanmaraşlı Âlim, Edip 
ve Şairler”, I. Kahramanmaraş Sempoz-
yumu (6-8 Mayıs 2004 Kahramanma-
raş), İstanbul 2005, C.1, s.35. 
Ömer KEHHÂLE, Mu’cemü’l-Mü-
ellifîn, Dâru İhyâi’t - Türâsi’l-Arabî, 
tsz., Beyrut, C.1, s.176.   
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Şemsüddîn, ed-Dav’ü’l-Lâmi’ es-
SEHÂVÎ, Dâru Mektebetü’l-Hayât, 
Beyrut, tsz., C.1, s.254. 
ez-ZİRİKLİ, el-A’lâm, Dâru’l-İlm li’l-
Melâyîn, 2002, C.1, s.105. 

 ZEKERİYA PAK 

AHMED HACI HİLMİ
EFENDİ

(d. 1880 - ö. 1915)
Âlim, Devlet Adamı

Hancızâde Mustafa Rah-
mi Efendi’inin oğlu olup, 
“1298/1880”yılında Elbistan ka-
sabasında doğdu. 

Bu kasabada ibtidaîye ve 
rüştiye tahsilini “1309/1891” 
de tamamlayıp pekiyi derece 
ile şehadetname aldı. Bu med-
resede sarf, nahiv ve meâni 
ilimlerini okuduktan sonra 
Dersaadete giderek Fatih der-
siâmlarından Alasonyalı Hacı 
Ali Efendi’den ikmal-i nuseh 
ederek,“1322/1904” senesinde 
icâzetname aldı. İmtihanla gir-
diği Mekteb-i nüvvâb’dan da 
1325’de 4. Sınıftan şehadetname 
alan bu zatın Türkçe konuştu-
ğu ve Türkçe-Arapça yazdığı 
hal tercümesinde kayıtlıdır.

“14 Mart 1326/1908”tari-
hinde Haymana kazası niyâbe-
tinde bulundu ve 20 Mayıs 
1326 tarihinde Siroz sancağının 
Nevrokop kazası niyâbetine 
tayin edildi.  Harp hali dolayı-
siyle İstanbul’a döndü ve maa-
şını açıktan tam olarak aldı. “26 
Mart 1329/1911”  tarihine kadar 
maaşını alan Hacı Ahmet Hilmi 
Efendi, bu tarihten sonra Halep 
sancağına bağlı Babu’l-Cubul 
kazası niyâbetine tayin olduk-

tan bir müddet sonra bu görev-
den ayrıldı..

Hacı Ahmed Hilmi Efendi, 
“1330/1911”tarihinde Sivas vi-
layetinin Gürün kazası kadısı 
oldu. 1332’de ise Aziziye kazası 
kadılığına tayin edildi.

Bu zatın “1334/1915”tari-
hinde tifodan vefat ettiği ma-
hallinden gönderilen tahri-
rattan anlaşılmıştır. Dosyası, 
Diyanet vasıtasıyle Adliye’ye 
143/16 Teşrinievvel 1927’de âri-
ze-i cevâbi ile gönderilmiştir.

KAYNAKÇA:
Sadık ALBAYRAK,  Son Devir Os-
manlı Uleması C.I, İstanbul 1980, 
s.161-162.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Ankara 2009, s.95.
Cemil ÇİFTCİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, İstanbul 2000, s.121.

RECEP DİKİCİ

AHMED HACILU
Dulkadirli Türkmen

Cemaati

Dulkadirli ulusunu meyda-
na getiren yirmi sekiz taifeden 
birisi olan Küreciyan taifesine 
bağlı Yörük-Türkmen cemaa-
tidir. Dulkadirli ulusunu oluş-
turan cemaatler geniş bir coğ-
rafyayı yaylak ve kışlak olarak 
kullanmıştır. Ana yurtları olan 
Maraş ve Elbistan haricinde 
Şam’dan Sivas’a kadar olan sa-
hada dolaşmışlardır. 1526 yılı 
tahrir defterine göre Ahmed 
Hacılu cemaati otuz altı hane-
den oluşmaktadır. Cemaat, Ha-
runiye’yi (Düziçi) kışlak olarak 
Turud Kilisesi ve çevresini de 
yaylak olarak kullanmıştır. 

KAYNAKÇA:
İbrahim SOLAK, ˝XVI. Yüzyıl 
Maraş ve Çevresinde Dulkadirli 
Türkmenleri˝, Konya 2002 s.119.

HADİ AVA

AHMED HAMDİ
EFENDİ

(d. 1886 - ö. ?)
Âlim, Devlet Adamı

Bekir Ağa’nın oğlu olup, 
1303 senesinde Elbistan’da 
doğdu. Bu kasabada ibtidaî 
ve rüştiye’yi tamamlayarak, 
“1315/1897” tarihinde aliyyula-
la (pekiyi) dereceyle rüştiyeden 
şehadetname aldı. Daha sonra 
Derseadet’e (İstanbul’a) gide-
rek Fatih Dersiâmlarından Ri-
zeli Muharrem Lütfi Efendi’den 
ulûm-i âliye ve âliyeyi tamam-
layarak icazetname aldı. De-
vam ettiği Mekteb-i kuzat’tan 
“12 Şubat 1331/1912” tarihinde 
pekiyi dereceyle şehadetname 
aldı. Ahmed Hamdi Efendi, 
Türkçe-Arapça okur-yazardı.

Ahmed Hamdi Efendi, 
kadı yetiştiren Mekteb-i ku-
zat’tan mezun olduktan sonra 
“1329/1911” tarihinde Keban 
kazası kadılığına tayini hu-
susunda irade-i padişahi şe-
ref-sudûr buyuruldu. Bu zatın 
umûr-ı şeriyyedeki iktidar ve 
istikametine, seferberlik (sefer-i 
birlik) den beri şahit olunan va-
tanî hizmetlerine binaen terfi 
etti ve birinci sınıf kaza maaşı 
ile taltifi hakkında mahallî kay-
makamlığın işareti vaki oldu. 
Daha sonra Ahmed Hamdi 
Efendi, Ma’muretü’l-Aziz’den 
gelen tahrirat üzerine maaş 

AHMED HAMDİ EFENDİ
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zammı için bütçede karşılık ol-
madığından İbtidaî Dahil dere-
cesinde Bursa Ruûs-i Hümâyu-
nu ile 1332/1913 tarihinde taltif 
edildi.

KAYNAKÇA:
Sadık ALBAYRAK, Son Devir Osman-
lı Uleması C.I, İstanbul 1980, s.147.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Ankara 2009, s.22.
Cemil ÇİFTCİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, İstanbul 2000, s.13.

RECEP DİKİCİ

AHMED HİLMİ
EFENDİ

(d. 1853 - ö. ?)
Âlim, Müderris, Devlet 

Adamı

Hafız Mustafa Efendi’nin 
oğlu olup, “1270 /1853” yılında 
Elbistan’da doğdu. Bu kasaba-
da Sıbyan mektebinde ulûm-i 
ibtidaiyeyi okuduktan son-
ra, Karcızâde Medresesi’nde 
ulûm-i âliye ve âliyeyi kısmen 
tahsil ett i. Ayrıca Farsça ve hat 
öğrendi. Sonra Dersaadete ge-
lip Fatih Camii Dersiâmların-
dan Urfalı Mehmet Efendi’den 
okuyup geri kalan nusehi ta-
mamlayarak icazet aldı. Bu ara-
da Mekteb-i nüvvab’a devam 
ederek “1306/1888” tarihinde 
üçüncü sınıf şehadetnameye 
nail olup neşet ett i. Türkçe ve 
Arapça okur-yazar olup, Fars-
ça’ya âşina idi.

Ahmed Hilmi Efendi, 
“1307/1889” tarihinde Mardin 
sancağı Niyâbet-i Şer’iyyesine 
tayin olunup, “1310/1892” ta-
rihinde infi sal ett i. “1312/1894” 
senesinde Humus Sanca-

ğı Niyâbetine tayin edildi.  
“1315/1897” de hitam-ı müd-
detine mebni infi sal etmiş ve 
“1317/1899” den “1319/1901” ta-
rihine kadar Antep, “1322/1904” 
senesinden “1324/1906”sene-
sine kadar Zor ve “1327/1909” 
den “1329/1911” senesine kadar 
Kütahya Niyâbetinde bulundu.

“1311/1893” de imtihanla ta-
rik-i kuzat’a dahil olmuş, ahiren 
uhdesine “1311/1893” tarihinde 
Musıla-i Sahn, “1322/1904” ta-
rihinde Musıla-i Süleymaniye 
Raddelerinde Edirne Müderris-
liği tevcih ve “1323/1905” tari-
hinde de İzmir Pâye-i Mücer-
redi ile taltif buyurulmuştur. 
Nikel Hicaz Demiryolu Madal-
yasını hâiz idi.

KAYNAKÇA:
Sadık ALBAYRAK, Son Devir Osman-
lı Uleması I, İstanbul 1980, s.162-163.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Ankara 2009, s25.
Cemil ÇİFTCİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, İstanbul 2000, s.13-14.

RECEP DİKİCİ

AHMED KUDDUSİ
(d. 1769 - ö. 1848)

Âlim, Mutasavvıf, Şair

Osmanlı dönemi evliyâ ve 
şâirlerindendir. Ahmed Kud-
dusi,“11 Rebiülevvel 1183/15 
Temmuz 1769” senesinde, Niğ-
de’nin Bor kazasında doğdu. 
Maraş’tan Niğde’ye göç eden 
Nakşibendî şeyhi ulemadan 
Hacı İbrahim Efendi’nin oğ-
ludur. Ahmed Kuddusi’nin 
büyük bir velî olan babası, bir 
gece rüyasında üç ay gördü. 
Ortadaki ay diğer aylardan 

daha büyük ve parlaktı. Bu rü-
yanın tabirinden kendisinin üç 
oğlu olacağını ve ortanca oğlu-
nun büyük bir velî ve âlim ola-
cağını anladı. 

Ahmed Kuddusi, küçük 
yaşta babasından ders alma-
ya başladı. Ahrâriyye yolunun 
edebini babasından öğrenen 
Ahmed Kuddusi, zahiri ilim-
leri öğrenmek için de uzun 
müddet medrese tahsili gördü. 
“1201/1786” senesinde baba-
sı vefat edince, ilahi bir emir 
üzerine Turhal’a gitt i. Turhal’da 
bulunan ve Turhal Şeyhi deni-
len zatın sohbetlerinde bulu-
narak kemale erdi. Oradan bir 
arkadaşı ile ayrılıp Erzincan’a 
geldi. Sert geçen kış mevsimi 
yüzünden Erzincan’da birkaç 
ay kaldı. Yaz mevsimi gelince, 
Erzincan’dan ayrılarak, önce 
Şam’a sonra Mısır’a gitt i. Daha 
sonra hac farizasını yerine ge-
tirmek için Mekke-i mükerre-
meye gitt i. Bu ilk Hicaz sefe-
rinde Hira ve Uhud dağında, 
Hazreti Hamza ve Uhud harbi-
nin diğer şehidlerinin medfun 
bulunduğu sahada ve dağın 
kayalıkları arasındaki mağara-
larda uzun günler uzlett e kaldı. 
Mescid-i Nebî çevresinde riya-
zetler çekti. Resûlullah efendi-
mizin (aleyhisselam) lütuf ve 
hitaplarına kavuşarak, üstün 
derecelere yükseltildi. Bu sı-
rada; “Anadolu’ya git, orada 
evlen. Senin için üstün derece 
ve makamlar ve aile kadrosu 
içinde hasıl olacaktır” ikaz ve 
işareti üzerine, bir dahaki hac 
mevsiminde tekrar hac ederek 
Bor’a geri döndü. Bu süre içe-
risinde, Resûlullah efendimizin 
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(aleyhisselam) yüksek hürmet-
lerine nail olduğunu bir şiirde 
şöyle ifâde eder:

Da’vet etti köyüne çünkü bizi ol şahımız,

Pes icabet eyledik bugün açıldı rahımız.

Etti ta’lim hem bize seyr-i sülûkin tarzını,

Pîşüvâ-i sâlikîn olan Resûlullahımız.

Ahmed Kuddusi, “1222 / 
1807” ve “1225 / 1810” senelerin-
de olan Osmanlı-Rus savaşlarına 
katıldı. Kuddusi böylece sünnete 
uyarak, nefsini ıslâh etmek için 
yaptığı halvet (yalnızlık), çile ve 
riyazetleri yani cihad-ı ekberi 
cihad-ı asgarla da tamamladı. 
Bir süre Anadolu’da kalan Kud-
dusi hazretleri tekrar Hicaz’a 
gitti. Uzun süre Mekke ve Me-
dine arasındaki ıssız çöllerde, 
dağlarda nefsini safiyyete ulaş-
tırmak için çektiği çileler, onun 
derecesini bir kat daha yükseltti. 
Bu sırada günlük yiyeceği, her 
gün belli saatte kendiliğinden 
gelen bir ceylanın verdiği süt 
idi. Hicaz’da geçen günlerini 
Divan’ında şöyle anlatır:

Çıktım vatandan gittim Hicaz’a,

Dağ-ü çöl bana gülîzâr oldu.

Ahmed Kuddusi, Hicaz’dan 
Bor’a döndükten sonra, birçok 
din düşmanının düşmanlıkları 
sebebiyle, on üç yıl kadar evin-
de inzivâ hayatı yaşadı. 

Mar‘aşîzâde ve Kuddusi 
Baba olarak da tanınan Şeyh 
Ahmet, Allah’ın Kuddûs ismi-
ne mazhar olduğu veya bu is-
min mazharı olmayı umduğu 
için şiirlerinde Kuddûsî mah-
lasını kullandığını söyler. XIX. 
yüzyılda Anadolu’da yetişen 

şâir mutasavvıfların en önem-
lilerinden olan Kuddusi, şiirle-
rinde yer yer hayatı ve çektiği 
eziyetlerle bulunduğu yerler 
hakkında bilgi verir. Pendnâ-
mesinde de hayatı, ailesi, yaşa-
ma tarzı ve düşünceleri konu-
sunda açıklamalar yapar.

Ahmed Kuddusi’nin birçok 
menkıbesi vardır. Bunlardan 
bazısı şunlardır:

Bir gün Cuma vaktinden 
önce bir tanıdığı, misâfir olarak 
onun evine geldi. Cuma vakti 
yaklaştığı halde Ahmet Kuddu-
si hiçbir acelecilik göstermedi. 
O zat Cumaya gitmek için izin 
istedi. Ahmed Kuddusi; “Biraz 
daha beklesen iyi olacaktı. Na-
mazdan sonra seni beklerim” 
buyurarak misâfirini uğurladı. 
Cumadan sonra biraz gecike-
rek gelen misâfir zât, yemekle 
beraber taze hurma ve o mev-
simde Bor’da olmayan taze seb-
zeler ikram edilince, çok şaşırdı 
ve; “Efendim, hurma ve sebze-
ler buranın olamaz. Siz Cumayı 
nerede kıldınız?” diye sorunca, 
Kuddusi hazretleri; “Evlâdım 
söz dinleyip, biraz daha bek-
lesen, ihlâsının karşılığını gö-
recek, bizimle birlikte sen de 
Cuma’yı Kâbe-i muazzamada 
kılacaktın” buyurdu.

Yine bir gün sultan, huzû-
runda bulunanlara; “Şu avu-
cumda gizlediğim şeyi tahmin 
etmenizi istiyorum” dedi. Her-
kes bir şey söylemişse de kimse 
bilememiştir. Bir köşede oturan 
Ahmed Kuddusi’ye; “Siz de bir 
tahminde bulunun” dediler. 
Ahmet Kuddusi de; “Yedi iklim 
ve yedi deryayı gezdim. Bir ba-
lığı, yavrusunu arar gördüm” 

dedi. Meğerse padişahın avu-
cunda küçük bir balık varmış. 
Bunun üzerine Ahmed Kud-
dusi’ye tazim ve ikramda bulu-
nularak, sarayda kalması teklif 
edildi. Fakat o; “Ben âciz bir 
kulum, burada kalsam dünyâ 
imtihanından berât edemem” 
buyurdu ve kalmayı kabul et-
medi.

Bir süre İstanbul’da kalan 
Ahmed Kuddusi, Bor’a döndü. 
Bor’da iken bir gün sultan, Bor’a 
iki memur gönderip, onun 
durumunu öğrenmek istedi. 
Gelen memurlar onu bahçesi-
ni bellerken buldular. Ahmed 
Kuddusi hazretleri onlar daha 
bir şey söylemeden; “Siz İstan-
bul’dan geldiniz. Bizim bir şeye 
ihtiyacımız yok” buyurdu. On-
lar; “Padişahımız bizi memû-
ren gönderdi. Size tahsisat 
bağlayacağız” dediler. Ahmed 
Kuddusi onlara; “Açın eteğini-
zi” diyerek her ikisinin eteğine 
birer kürek toprak döktü. İki 
memur bu toprakların altın ol-
duğuna şâhid oldular. Bu sefer 
Ahmed Kuddusi; “Etekleriniz-
dekileri dökün” deyince hemen 
yere döktüler. Bu defa toprak-
ların yılan-çiyan olduğuna şâ-
hid oldular. Ahmed Kuddusi; 
“Evlâtlarım! Allahü teâlânın 
keremi ile bizim padişahımızın 
tahsisatına ihtiyacımız yoksa 
da, fukara ve âcizlere dağıtmak 
için bırakın” diyerek bu tahsi-
sata bir müddet alıp yoksullara 
dağıttı.

Ahmed Kuddusi, bir gün 
Konya’ya giderek, Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî’nin kabrini 
ziyâret etmek istedi. Türbenin 
önüne vardığı zaman, türbedar 
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kapıları kilitleyip gidiyordu. 
Ahmed Kuddusi türbedara ne 
kadar açması için rica edip yal-
vardı ise de türbedar: “Akşam 
oldu, açma müsâdesi yoktur” 
diyerek kesin bir şekilde red-
dett i. Bunun üzerine Ahmet 
Kuddusi, ilk kıtası aşağıda olan 
medhiyeyi okumaya başladı;

Sensin velîler şahı,
Yâ hazret-i Mevlânâ!
Af et şu ben gümrâhı,
Yâ hazret-i Mevlânâ!

Ahmet Kuddusi son dört-
lüğü söylediği anda, kapılar 
kendiliğinden açıldı. Ahmet 
Kuddusi türbedarın şaşkın ba-
kışlarından habersiz, ziyaretini 
yaparak oradan ayrıldı. Ertesi 
gün bu hadiseyi duyan Mevle-
vi şeyhleri ile bir kısım ulemâ; 
“Bu mutlaka Bor’lu Kuddu-
si’dir” dediler.

Yine birçok şiirinde Alla-
hü teâlâyı taleb etmeyi, mal ve 
mevki ile şöhret, dünyaya ve 
maddeye âit herşeyin sevgisini 
kalbden çıkarmayı tavsiye et-
mekte, kalbde yerleşmiş sevgisi 
olmayan; mal, mülk, makam 
ve mevkînin de bir mahzu-
ru olmadığını belirtmektedir. 
Ahmet Kuddusi, İslâmı tek bir 
bütün olarak görür. İslâmiyete 
uyanı ve İslâm’ın yüceliğini an-
latmak için, devrindeki sağlam 
idarecilerle padişahları birçok 
defa medhetmiş ve onlara itaati 
tavsiye etmiştir. Müslümanla-
rın eğer fi tneye uyup, din ve 
devletine ihanet etmezse, yer 
ve gök ehlinden duâ ve yardım 
alacaklarını, şayet din ve devle-
tine ihanet ederlerse zulüm ve 
belalara uğrayacaklarını belir-

terek şöyle buyurmaktadır:

Zulm eylemez nâsa zerrece Huda,
Lâyık olduk geldi bize bu şifâ,
Amele göredir herkese ceza,
Taksir iden lâ-bud cezasını bulur.

Ahmet Kuddusi, farz, va-
cib ve sünnet olan ilimleri bilip, 
kendisine kâfi  olanını öğren-
dikten sonra, ilmi ile amel ede-
rek, Allahü teâlâyı anmaya de-
vam etmeyi bütün eserlerinde 
tekrarlamaktadır. Baş olmak, 
dünyâlık elde etmek veya halkı 
başına toplayıp, onların hürmet 
ve hizmetlerini celbetmenin, in-
sanı şeytana oyuncak edeceğini 
tekrar tekrar anlatan Ahmet 
Kuddusi; Azâzil’i, Belâm bin 
Baûrâ’yı, Bersisa’yı ve sahabe-
den iken dünyalıklara mağlup 
olan Sa’lebe’yi anlatmaktadır. 
Allahü teâlâya kulluğu, Allahü 
teâlâ’nın emri için yapmayı, ye-
terince ilim ve bilgiyi kazanıp 
farz-ı ayn olan bilgileri edinme-
yi, bu şartların kazanılmasın-
dan sonra da ihlâs ile zikr, fi kr 
ve şükr ibâdetlerini gücü yett iği 
nisbett e yerine getirmeyi tavsi-
ye etmektedir.

Ahmet Kuddusi hazretle-
rinin vasiyetnamesi şöyledir: 
“Ey evladım, eşim, akraba-ı ta-
lükatım! Size vasıyyet ederim 
ki: Allahü teâlâ’ya ve Resûlü-
ne ( aleyhisselam ) itaat edesi-
niz, benim için ağlamayasınız. 
Gece vefat edersem, gasl edip 
sabah namazının akabinde bir-
kaç komşu ile cenaze namazımı 
kılıp, Eski Mezar’da uygun bir 
yere defnedin. Halka zahmet 
olmasın. Beni medhetmeyin. 
Zira kabirde bu söylenilen sı-
fatlar sende var mıydı diye me-

lekler sorarlarmış. Hemen duâ 
ve istiğfar edin. Kur’ân-ı kerîm 
ve tevhîd okuyup, ruhuma he-
diye edersiniz. Nasihat kitapla-
rımı okuyup, nasihat alasınız, 
inşaallah bana ve size faideli 
olur. Beni seven talebelerim; 
evladıma nasihat, hüsn-i nazar 
ve terbiye etsinler. Nasihatt a es-
rar ve çok faydalar vardır. Zikr 
ederken Allahü teâlânın emrine 
yapışmak niyeti ile etmelidir. 
Kefenimi Niğde bezinden ya-
pın. Cesedime ve kefenime yazı 
yazmayın. Kabristanda tegannî 
ile Kur’ân-ı kerîm okuyarak, 
oradaki müslümanları bıktır-
mayın. Allahü teâlâ benden 
razı olur ise, tegannîsiz üç İh-
lâs-ı şerîf yeter. Allah korusun 
teganni ile her biri bir hatm-i 
şerîf okusalar faide vermez, 
ilmi, taliplerine ve fukaranın 
salihlerine verin. Dostlarınız ne 
kadar kusurları olursa da, onla-
ra muhabbet besleyin ve ihsan 
edin. Dervişlerin İslâm dinine 
uymayanlarından uzaklaşınız. 
Ekseri sihir ve simya kullanarak 
herkesi aldatıp, mürşid-i kami-
liz derler. Kıyamet, yeryüzün-
de âlim var iken kopmayıp, câ-
hil üzerine ve Allahü teâlâ’nın 
ism-i şerîfi ni bilip söylemeyen 
kimselerin üzerine kopacakdır. 
Siz bu durum karşısında mağ-
rur olup, nefsin hevasına tabi 
ve Allahü teâlâ’nın mekrinden 
emin olmayasınız. İblis ve em-
salini düşünesiniz. Salih amel 
işledikten sonra hamd ve şü-
kür etmeli. Beşeriyet sebebiyle 
günah sadır olur ise hemen is-
tiğfar etmeli, Allahü teâlâ’nın 
rahmetinden ümîd kesmemeli. 
Bu vasıyyetnamemi mümin 
kardeşlere gösteresiniz.”
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Ahmet Kuddusi, “1265/ 
1848” senesi Cemazilahir ayın-
da Bor’da vefât etti. Vasıyeti üze-
rine Niğde bezinden olan kefe-
niyle Eski Mezarlık’a defnedildi.

Ahmet Kuddusi’nin yerine 
oğlu Abdurrahman, onun ve-
fatı üzerine torunu Ali halife 
olmuştur. Ali Efendi’nin ölü-
münün ardından bu görevde 
bir süre vekaleten kalan Hacı 
İbrahim Girgin (Hacı Emmi) 
daha sonra görevi Ali Efen-
di’nin oğlu Ahmet Eren’e dev-
retmiştir. Kuddusi’nin ağabeyi 
Mehmet Efendi Bor’da müftü-
lük yapmıştır.

Ahmet Kuddusi’nin ta-
savvuf ve ilâhî aşk muhtevalı 
şiirlerinden oluşan divanının 
çeşitli baskıları mevcuttur (İs-
tanbul 1289, 1295, 1323, 1328; 
nşr. Ahmet Doğan, Ankara 
2002). Divandaki şiirler aruz 
ve hece vezniyle yazılmıştır. En 
çok ilgi gören şiirleri âşıkane ve 
zâhidane olanlardır. Bunlarda 
öğütler geniş yer tutar, yer yer 
kendi hayatına da temas eder. 
Şiirlerin dili sadedir. Divan, 
Mehmet Emin Eminoğlu (Kon-
ya 1973) ve Fehmi Kuyumcu 
(Ankara 1982) tarafından yeni 
harflerle de yayımlanmıştır. 
Divanda ayrıca Fehmi Kuyum-
cu Kuddusi’nin “Pendnâme-i 
Hazret-i Kuddûsî” (s. 661-674), 
“Vasiyetnâme-i Hazret-i Kud-
dûsî” (s. 675-676) ve “İcâzet-
nâme-i Hazret-i Kuddûsî” (s. 
677-678) adıyla eklediği üç bö-
lümle dört mektup (s. 679-683) 
yer alır. Kaynaklarda muhtasar 
Tıbb-ı Nebevî, Nesâyih-i Ah-
met Kuddûsî, Hazînetü’l-esrâr 
ve ganîmetü’l-ebrâr, Medâyih 
Risâlesi (Osmanlı Müellifleri, 

I, 150; Kuyumcu, s. 45) isimli 
birkaç risâlesinden de bahse-
dilmektedir. Bunların yanısıra 
Ahmet Kuddusi’nin, Kaside 
der medh-i İstanbul (İstanbul, 
t.y.) adında bir manzum eseri 
vardır. Vasiyetnâme (İstanbul, 
1840) ve Hazînetü’l-esrâr ve 
ganîmetü’l-ebrâr (çev.: Hüseyin 
Sunar, İstanbul, 2008) adlı iki 
eseri ise basılmıştır. 

Dîvân’ından bazı şiirler:
Gönlüm
Aradım, bulamadım Rum’da Hicaz’da,
Kandedir ey gönlüm! Bilmem durağın.
Eylenüben kaldı ışk-ı mecazda,
Hakîkat râhına gitmez ayağın.

Kalbin bünyâdı buldu vehânet,
Etmedin sen, onu asla sıyânet,
Ben, seni eyledim Hakka emânet,
Söyünmesûn her ki nûr-ı çerâğın.

* *.*
Namaz

Ol Hüdânın kullarına, ulu ihsânı namaz;
Menzîl-i a’lâya insanı ref eyleyen namaz.

Var ibâdetlerin pekçok gerçi envâ’ı fakat
Onların hep cümlesinin şems-i tabanı namaz.

Onda topladı ibâdetleri, Cebbâru Celîl,
Bil muhakkak ki hepsinin oldu sultânı namaz.
Âhır zaman
Ey mü’min-i mü’minân âhır zamandır bu zaman!
Oldu alâmetler ayan, âhır zamandır bu zaman!

Hem tövbe istigfâre, meşgûl olalım leyl-ü-nehâr,
Sa’y edelim zikre hemân, âhır zamandır bu zaman.
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RECEP DİKİCİ

AHMED PAŞA 
(d. ? - ö. 1600/01)
Maraş Beylerbeyi

1598/99-1600/01 yılları ara-
sında Maraş beylerbeyliği gö-
revinde bulunmuş devlet ada-
mıdır. Ahmed Paşa, Bursa’nın 
Mihaliç (günümüzde Karaca-
bey) kazasında doğdu. İlk önce 
çavuş oldu, daha sonra Galata 
Eminliği yaptı. 1591 yılında 
Basra beylerbeyliği, sonrasında 
Çıldır ve Karaman beylerbey-
liği yaptı. Avusturya savaşları 
sırasında stratejik Balkan kaza 
ve eyaletlerinde idarecilik ya-
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pan Ahmed Paşa, 1593’te Bos-
na beylerbeyliği yaptı. Bosna 
beylerbeyi görevinde iken 
başbuğ olarak 1593’te Osman-
lı-Avusturya savaşlarında gö-
rev aldı. Sonrasında Temeşvar, 
1598/99’da Budin ve tekrar Te-
meşvar mutasarrıfl ığına atan-
mıştır. Aynı yıl Anadolu’ya 
gönderilerek Maraş beylerbeyi 
görevine tayin edildi. 1600/01 
yılında vefat ett i. Ahmed Paşa 
1593-1606 yıllarında vuku bu-
lan Osmanlı-Avusturya savaş-
ları sırasında Rumeli’de görev 
yapmış başarılı bir idareci ve 
askerdir.

KAYNAKÇA: 
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HADİ AVA

AHMED PAŞA
(d. ? - ö. ?)

Maraş Beylerbeyi

1666 yılından önce Maraş 
beylerbeyliği yaptığı belgelerde 
geçmektedir. Bu tarihe yakın 
Maraş valiliğinde bulunmuş 
Seydi Ahmed Paşa (1654) ve 
Tayyarzade Ahmed Paşa (1647) 
gibi aynı ismi taşıyan kişiler 
vardır. Kaynaklardan bu Ah-
med Paşa’nın adı geçenlerden 
biri mi yoksa başka bir kişi mi 
olduğu tam olarak anlaşıla-
madı. Bu yüzden kaynaklarda 
hayat hikâyesi hakkında faz-
la bilgi bulunamadı. Bazı ar-
şiv belgelerinde adı bir takım 
yolsuzluklarla ve zulümlerle 
geçen Ahmed Paşa’nın eski 
Maraş beylerbeyi olduğu be-

lirtilmektedir. Evâsıt-ı C 1076 
/19-28 Aralık 1665 tarihli bir 
arşiv belgesinden anlaşıldığı-
na göre: Haseki Sultan Hasla-
rından olan Behisni (bugünkü 
Besni ilçesi)’nin bazı karyeleri 
üzerine devre çıkan Ahmed 
Paşa, onlardan devr adıyla 1500 
kuruş, kapu harcı diye 600 ku-
ruş, zahire ve odun akçesi ola-
rak da 2220 kuruşlarını almıştı. 
Evayil-i C 1099/3-13 Nisan 1688 
tarihli bir başka arşiv belgesine 
göre ise bu kez Ahmed Paşa, 
zulmün öznesi değil nesnesi 
durumundadır. O, Maraş ça-
vuşlar kethüdası olan Hüda-
bend Bey’in, Müslümanlara 
yapmış olduğu zulüm ve taad-
diyi Divan-ı Hümayun’a arz et-
miştir. Paşa, Maraş vilayetinin 
ulema ve ayanının da ricaları-
na binaen adı geçen Çavuş’un 
Kıbrıs’a sürülmesini istemiştir. 
Divan’dan çıkan cevabi hüküm-
de Divandakilerden bazılarının 
da Hüdabend’in şekavetine şe-
hadet ett ikleri vurgulanmış ve 
sürgün isteği kabul edilmiştir.
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HASAN ARSLAN

AHMED PAŞA 
(d. ? - ö. ?)

Maraşlı Hayırsever

Kaynaklarda ismi “Gani Yu-
sufzade Ahmed Paşa” diye de 
geçen Ahmed Paşa’nın başta 
doğum yeri, yılı ve ölüm tari-
hi olmak üzere hayat hikâyesi 
hakkında fazla bir bilgiye ula-
şılamamıştır. Arşiv kayıtlarına 
göre onun Azez Sancakbeyi ve 
Rakka beylerbeyliği başta ol-
mak üzere çeşitli sancak ve eya-
letlerde görev yaptıktan sonra 
azledilince Maraş’ta oturmaya 
başladığı anlaşılmaktadır. Zen-
gin olduğundan mülkiyetinde 
çeşitli menkul ve gayrimen-
kuller bulunmaktaydı. Mesela, 
Ahmed Paşa’nın mülk olarak 
tasarrufunda yıllık 300 kuruş 
kira geliri olan bir hamamın 
var olduğu Evail-i Ş 1100/21-
31.05.1689 tarihli bir Şikâyet 
Defteri kaydından anlaşılmak-
tadır. Bu hamamın Maraş’ta 
Paşa Hamamı olarak meşhur 
olan hamam olduğu düşünül-
mektedir. O aynı zamanda 17. 
yüzyıl sonlarında Maraş şehir 
merkezinde en fazla hayır ku-
rumu tesis edenlerden biridir. 
Ahmed Paşa, 1101/1689-90 
yılında Divanlı mahallesinde 
bir cami (Divanlı/Ahmed Paşa 
Camii), 1107/1695-1696 yılında 
Yukarı Oba/Şekerli (günümüz-
de Şeyh ve Turan Mahallesi) 
Mahallesi’nde bir cami (Şe-
kerli/Ahmed Paşa/Yukarı Oba 
Camii) ve bir medrese (Şeker-
li Medresesi) inşa ett irmiş ve 
bunların giderleri için de çeşitli 
vakıfl ar kurmuştur. Bu cüm-
leden olarak Ahmed Paşa, Di-
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vanlı Camii görevlerinin gider-
leri için Sûk-i Sultanide (Maraş 
Çarşısı’nda) iki boyahane inşa 
ederek vakfetti. O, aynı zaman-
da Şekerli mahallesinde bir 
sıbyan mektebi (Ahmed Paşa 
Muallimhanesi) bina ettirdi. 
Ahmed Paşa’nın adı, bazen de 
tımar ve zeamet sahipleriyle ve 
kendisinden alacakları olanlar-
la yaşadığı sorunlar ve bunlara 
yaptığı zulümlerle Şikâyet ve 
Mühimme Defteri kayıtlarına 
geçmiştir. Ahmed Paşa’nın kar-
deşi Veli Bey de Osmanlı Dev-
leti’nin çeşitli sancaklarında 
idarecilik yapmıştır. O, önce Sis 
ve daha sonra da iki kez Aksa-
ray sancak beyliği yapmıştır.
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Maraş şer`iyye sicili hicri 1322-1325/
Miladi 1903-1907 (Değerlendirme ve 
Transkripsiyon), KSÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, K.Ma-
raş 1996, s. 173, 212. 
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C. 
I-II, Ankara 2007.  
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 
(VGA), Hurufat Defterleri (H.d.) Nu: 
1128, 1157.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşi-
vi (VGA), Şahsiyet Kayıt Defterleri 

(Ş.K.d.) Nu: 167.
Pakize YILDIZ, Hurufât Defterlerine 
Göre Maraş Kazası, SÜ Eğitim Bilim-
leri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
Konya 2010, s. 93.

HASAN ARSLAN

AHMED PAŞA
(d. ? - ö. 1691/92)
Maraş Beylerbeyi

1683 yılında Maraş beyler-
beyi olarak görev yapmış bir 
devlet adamıdır. Aslen Kütah-
yalıdır. Canikli Osman Paşaza-
de Hüseyin Paşa’nın oğludur. 
1672 Kandiye Seferi sırasında 
gösterdiği başarılardan dolayı 
kendisine vezirlik rütbesi ve-
rildi. 1676 yılında Sivas beyler-
beyi olarak atandı, sonrasında 
Niğbolu muhafızlığı görevini 
yürüttü. 1680’de Anadolu bey-
lerbeyi, 1683’te Maraş ve Eğri 
beylerbeyi, 1684’te Bosna bey-
lerbeyi oldu. 1685’te Rume-
li’de Yanova muhafızlığı yaptı. 
1685’te, Osmanlı-Kutsal İttifak 
savaşları sırasında ordusuy-
la savaş alanından firar ettiği 
iddia edilir. Bunun üzerine 
sürgünle Pozega (Sırbistan’da 
bir kent) muhafızlığı görevine 
atandı. Ardından Özek Valisi 
olmuş sonrasında vezirlik rüt-
besiyle Budin valisi oldu, aynı 
yıl içinde tekrar Sivas’a beyler-
beyi olarak tayin edildi. 1686’da 
Rumeli, 1688’de Diyarbakır 
ve Van, 1690’da Hanya valiliği 
yaptı. 1691/92 yılında Basra va-
liliği görevine atandı. Aynı yıl, 
II. Viyana Kuşatması sırasında 
ülkede bozulan nizamı fırsat 
bilen Bedevi isyanlarıyla mü-
cadele etti. Bu isyanların bas-

AHMED PAŞA

Ahmed Paşa Tarafından 1101/1689-90 Yılında Divanlı Mahallesinde İnşa Edilen Divanlı/Ahmed Paşa 
Camii
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tırılması sırasında Bedevilerin 
kurduğu pusuya düşerek şehit 
oldu. Kütahya Ulu Camisi  kar-
şısında darülhadis, muallim-
hane ve abdesthane yaptırmış, 
bunların karşılığı olmak üzere 
Acem Hanı altındaki yedi dük-
kanı ve 150 kuruşu ve başka 
on yedi kadar dükkanı da bu 
kurumlar için vakfett i. Ahmed 
Paşa Osmanlı Devleti’nin stra-
tejik sancak ve eyaletlerinde 
üst düzey idarecilik yapan di-
rayetli ve iyiliksever bir devlet 
adamıydı.

KAYNAKÇA:
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 9, İstan-
bul1935, s.14-83.
Yusuf HALAÇOĞLU, “Basra”, DİA, 
5, İstanbul 1992, s.113.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 1, 
İstanbul 1996, s.196.
İsmail Hakkı  UZUNÇARŞILI, Kü-
tahya Şehri, İstanbul 1932, s.164-215.

TOROSHAN ÖZDAMAR

AHMED PAŞA 
(d. ? - ö. 1703)

Maraş Beylerbeyi

1700-1703 yılları arasında 
Maraş beylerbeyliği yapmış 
devlet adamıdır. Ahmed Paşa 
ordunun çeşitli kademelerinde 
görevlerde bulundu. Aslen Ge-
dikli Çavuşlarından olan Ah-
med Paşa, 1694/95’te (1103) si-
lahtar ağalığı,  1695/96’da (1106) 
sipahi ağalığı görevlerinde 
bulundu. 1695/96 (1107) yılın-
da Menteşe ve Özi, 1697/98’de 
(1109) Niğbolu muhafızlıkla-
rını yaptı. 1700 senesinde Ma-
raş’a beylerbeyi unvanıyla ta-
yin edildi. 1703 yılında Maraş 

beylerbeyliği görevinden azle-
dildi ve kısa bir süre sonra da 
vefat ett i. Ahmed Paşa devlet 
kademelerinde önemli görevler 
almış olan dirayetli ve yetenekli 
bir idareciydi.

KAYNAKÇA: 
Hasan ARSLAN, 17. Yüzyılda Maraş 
Sancağı, Kahramanmaraş 2014, s.48.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 1, 
İstanbul 1996, s.197.

HADİ AVA

AHMED PAŞA
(d. ? - ö. 1714)

Maraş Beylerbeyi

1103’te (1691- 92) Cebeci-
başı, 1104’te  (1692/ 93) Trab-
lusşam Beylerbeyi, 1106’da 
(1694/95)  Aydın ve sonra Saru-
han ve tekrar Aydın Muhassılı 
oldu. 1113’te (1701/02) Alaiye 
Muhassılı ve sonra Adana Va-
lisi ve oradan Teke ve tekrar 
Kıbrıs Muhassılı oldu. 1126 
(1714)’te Maraş Beylerbeyi olup 
orada vefat ett i.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
İstanbul 1996, s.216.

AYSEL ERDOĞAN

AHMED PAŞA
(d. ? - ö. 1749)

Maraş Beylerbeyi

Kesriye’de ayandan Sadık 
Ağa’nın oğludur. 1114’te (1702-
03) İstanbul’a gelip 1126’da 
(1714) akrabasından Surre emi-
ni Hüseyin Ağa ile hacca gitt i. 
Onun orada vefatıyla İstanbul’a 

gelip Sarı Mustafa Efendi’ye 
yanaşarak Sakız muhassılı 
oldu. 1143’te (1730/31) Mora 
muhassılı, Ramazan 1144’te 
(Mart 1732) şehremini, sonra 
matbah ve arpa emini oldu. Sa-
fer 1148’de (Haziran-Temmuz 
1735) ruznâme-i evvel olup 
azilden sonra 1154’te (1741) 
ikinci defa ruznâmeci oldu. 
Muharrem 1157’de (Şubat-Mart 
1744) Kars Ordusu defterdarı 
oldu. Şevval 1159’da (Ekim-Ka-
sım 1746) üçüncü defa ruznâ-
meci oldu. 7 Zilkade 1159’da 
(21 Kasım 1746) vezir rütbesi 
ve Sivas vilayetiyle İran bü-
yükelçisi oldu. Bu görevinde 
iken Osmanlı Devleti ile İran 
arasında yapılan Kasr-ı Şirin 
muahedesi esasları çerçeve-
sinde bir muahede için vazife-
lendirilmiştir. Zilkade 1160’da 
(Kasım 1747) dönüşte Basra va-
lisi, Rebiyülevvel 1161’de (Mart 
1748) Bağdad valisi, Zilhicce’de 
(Kasım-Aralık 1748) azledilip 
Maraş valisi oldu. Rebiyülahir 
1162’de (Mart-Nisan 1749) ve-
fat eylemiştir. Akıllı, edip, si-
yasetçiydi. Kırkçeşme Camii’ni, 
Şeyh Murad Tekkesi’ni ve bir 
de çeşme yaptı. Kesriye’de bir 
medrese, dershane, kütüpha-
ne ve Medine’de bazı hayratlar 
yaptı. Oğlu ricalden Ebûbekir 
Bey’dir. Damadının biri Abdur-
rahman Bey’dir. Diğeri, kendi 
yeğeni Seyyid Mehmed Ağa’dır 
(Bunun kızı Şerife Emine Ha-
nım’dır ki, 1179’da (1765/66) ve-
fat eylemiştir. Bunların oğulları 
Seyyid Mustafa Bey, 1173’te 
(1759/60) vefat etmiştir. Bunla-
rın diğer oğlu, ricalden Numan 
Bey ve oğlu Es’ad Bey’dir. Ah-
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med Paşa’nın bir oğlu da En-
derûnî şehzade lalası Osman 
Bey olup bunun oğlu müder-
ris Şefik Bey, III. Selim devri 
(1789-1807) başlarında vefat 
eylemiştir. Diğeri Mehmed Sâ-
dık Bey’dir. Paşanın bir oğlu 
da Hamdullah Bey olup bunun 
oğlu Şükrullah Bey’dir. 

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicil-i Osmanî, 
C.I, İstanbul 1996,  s.199.
Mücteba İLGÜREL, “I. Mahmud”, 
Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tari-
hi, C.XI, İstanbul 1989, s.143.

AHMET GÜLENÇ

AHMED PAŞA
(d. ? - ö. ?)

Maraş Beylerbeyi

Maraş’ta valilik yapmış 
devlet adamıdır. Mir-i miran 
rütbesine sahiptir. Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbra-
him Paşa’nın Anadolu’yu işgal 
ettiği sırada, 4 Mart 1840 yılın-
da Maraş valiliğine tayin edildi. 
Bu sırada Adana valiliğini de 
yürüten Ahmed Paşa Maraş’a 
gitmeyerek, yerine Bayezidza-
de Numan Bey’i mütesellim 
olarak tayin etti. Ahmed Pa-
şa’nın Maraş valiliği boyunca 
Maraş’a Numan Bey mütesel-
limlik yaptı. Maraş’a geleme-
den vefat eden Ahmed Paşa’nın 
yerine Ali Paşa atandı. Osmanlı 
Devleti’nin Kavalalı Mehmet 
Ali Paşa ile uğraştığı bu dö-
nemde Ahmed Paşa’nın müte-
sellim Numan Bey vasıtasıyla 
Maraş’ı yönetmeye çalışması, 
bölgede zaten sağlanamayan 
asayişi tamamıyla bozdu. 

KAYNAKÇA:
Kasım BAL, Maraş Valisi Bayezidzade 
Süleyman Paşa (1800-1840), Kahra-
manmaraş 2014, s,125-126.
İlyas GÖKHAN - Kasım BAL, Os-
manlı Dönemi Maraş’ın İdari Tarihinde 
Dulkadirli ve Bayezidli İdareciler (1700-
1850), İstanbul 2013, s. 275.

HADİ AVA

AHMED PAŞA
(BAYAZITLI)

(d. ? - ö. ?)
Mütesellim

Devlet adamıdır. Doğum 
ve ölüm tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. Babası Ba-
yazıtoğlu ailesinden Büyük 
Bekir Bey olup Adana mütesel-
limi olarak bilinir. Ailenin diğer 
fertleri gibi iyi bir eğitim alır ve 
Göksun mütesellimi olarak Os-
manlı devleti adına bölgenin 
idaresini yürütür.

1853’de Kırım savaşının 
patlak vermesi ile bölgedeki 
aşiret reislerini konağında top-
lar. Yaptığı etkili konuşması 
ile başta Cerit aşiret reisi Kara 
Fatma Hatun olmak üzere Kı-
rım savaşına katılma kararı alı-
nır. Bir rivayet İskenderun’dan 
gemilerle, bir diğer rivayet ise 
Kayseri üzerinden hayvanlarla 
İstanbul Üsküdar’a ulaşıp cep-
heye giderler. Serdar-ı Ekrem 
Ömer Paşa Bayazıtoğlu Ahmet 
Bey’in al atına hayran kalır. Sa-
vaşta büyük yararlılıklar göste-
ren Bayazıtoğlu Ahmet Bey Pa-
şalığa terfi eder. Beraberindeki 
Türkmen aşiretlerine de Şecaat 
Madalyası verilerek övgüler di-
zilir. Bunlardan en çok övgüyü 
de Cerit aşiret reisi Kara Fatma 

Hatun alır.
Askeri hastane olarak kul-

lanılan Selimiye Kışlası’nda 
Çerkez Mehmet Bey ile tanışır. 
Mehmet Bey Kırım’dan hicret 
etmiş, Osmanlıya sığınmış Çer-
kez beylerindendir. Kendileri-
ne Osmanlı idaresi tarafından 
Hama ile Humus arasında top-
rak tahsis edilmiştir. Kafkas-
ya’nın serin ve sulu havasından 
çöl sıcağına gidecek olmanın 
üzüntüsü içinde iken Bayazı-
toğlu Ahmet Paşa’nın teklifi 
ile sevinir. Ahmet Paşa, Kafkas 
muhacirlerine; “Göksun benim 
idaremdedir. Gelir, görür, be-
ğenir iseniz size miktarı kâfi 
toprak hibe ederim” der. Çer-
kez beylerinden Mehmet Bey, 
Mahmut Bey ve Tayfur Beyler 
bu teklifi benimseyerek Gök-
sun’a gelir ve gösterilen bölge-
lere yerleşirler. Bugün bu böl-
gelerde kendi adları ile kurulu 
köyler bulunmaktadır.

Doğum tarihi gibi ölüm ta-
rihi de kayda geçmeyen Ahmet 
Paşa’nın çocukları arasında en 
çok bilinenler Abdülkadir Paşa, 
Mahmut Arifî Paşa, Musa Kazım 
Bey ve Mehmet Rüştü Bey’dir. 
Şair Adil Erdem Bayazıt da Meh-
met Rüştü Bey’in torunudur.

KAYNAKÇA:
Bekir Sami BAYAZIT, Kahramanma-
raş’ta Bayazıtoğulları Tarih ve Albümü, 
Ankara 1974.
Bekir Sami BAYAZIT, “Kahramanma-
raş’ta Bayazıtoğulları” Kahramanma-
raş 1998.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.

SERDAR YAKAR

AHMED PAŞA (BAYAZITLI)
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AHMED PAŞA
(CURAZÂDE)
(d. ? - ö. 1791?)

 Maraş Beylerbeyi

24 Mart 1791 tarihinde Ma-
raş Beylerbeyliğinden azledilen 
Ömer Paşa’nın yerine 2 Nisan 
1791 Balçık Muhafızı Curazâde 
Ahmet Paşa tayin edildi. Ancak 
Curazâde Ahmet Paşa Maraş’a 
gelmeyerek yerine bir müte-
sellim tayin ett i. 22 Nisan 1791 
tarihli belgeden yani Ahmet 
Paşa’nın Maraş’a tayininden 
çok kısa bir süre sonra öldüğü 
anlaşılmaktadır. Onun katlin-
den sonra Maraş Beylerbeyliği-
ne Kayserilizâde İbrahim Paşa 
atandı.

KAYNAKÇA:
İlyas GÖKHAN, Başlangıçtan Kurtu-
luş Harbine Kadar Maraş, Kahraman-
maraş, 2011.
İlyas GÖKHAN - E. Kasım BAL, Os-
manlı Dönemi Maraş’ın İdari Tarihinde 
Dulkadirli ve Bayezidli İdareciler (1700-
1850), İstanbul 2013.

SAMET ALIÇ

AHMED PAŞA
(ÇÖTELİ)

(d. ? - ö. 1696)
Maraş Beylerbeyi

Ahmed Paşa’nın hangi ta-
rihte ve nerede doğduğuna 
dair bir bilgi bulunmamakta-
dır. Adaletsiz ve acımasız ola-
rak zikredilen Ahmed Paşa, 
1694/95 yılında Trabzon beyler-
beyi görevine müteakip Ağus-
tos 1695’te Maraş beylerbeyli-
ğine tayin olmuştur. Ancak bu 

görevde bir yıl kadar kaldıktan 
sonra 9 Muharrem 1108/Ağus-
tos 1696’da katledilmiştir.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I, (Haz. Nuri Akbayar), Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul 1996, s.206.
Faruk SÖYLEMEZ, ‘‘Yeniçağda Kah-
ramanmaraş (1522-1789)’’, Akdeniz’in 
Altın Kenti Kahramanmaraş, (Ed. Or-
han DOĞAN vd. T.C. Kahramanma-
raş Valiliği İl Kültür Ve Turizm Mü-
dürlüğü 2014, ss. 45-53, s.47.

ÖMÜR YANAR

AHMED PAŞA
(ÇUFUTOĞLU)

(d. ? - ö. 1687)
Maraş Beylerbeyi

Doğum tarihi bilinmeyen 
Ahmed Paşa’nın baskıcı ve acı-
masız olduğu ifade edilmek-
tedir. Ahmed Paşa, aslen Boş-
nak olmasına rağmen Halep’te 
uzun süre bulunmasına istina-
den aynı zamanda Halepli ola-
rak zikredilmiştir.  Halep beyler-
beyliğinden sonra 1685 yılında 
Rakka beylerbeyliğinde bulun-
muş ve 1687 yılında ise beylerbe-
yi olarak Maraş’a tayin olmuştur. 
Ahmed Paşa’nın bu görevinden 
sonra Aydın muhassıllığı göre-
vinin yanı sıra 1689/90’de Kıbrıs 
valiliği ve 1690/91 yılında Bolu 
mutasarrıfl ığı görevinde bulun-
duğu görülmektedir. Bolu muta-
sarrıfl ığı görevini icra ett iği sıra-
da katledilmiştir.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I, (Haz. Nuri Akbayar), Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul 1996, s.206.

Mesut DEMİR, ‘‘1686-1687 (h. 1097 - 
1098) Tarihli Atik Şikâyet Defterinin 
Transkripsiyon ve Değerlendiril-
mesi’’, Marmara Üniversitesi Türki-
yat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 2010, s.454.

  ÖMÜR YANAR

AHMED PAŞA
(KARAÇİNOĞLU)

(d. ? - ö. 1524)
Maraş Beylerbeyi

Doğum tarihi hakkında 
herhangi bir bilgi bulunma-
maktadır. Yavuz Sultan Selim 
döneminde yapılan pek çok se-
fere katılarak sultanın güvenini 
kazanmıştır. Bunun üzerine, 
1515 yılında Kemah Kalesi’nin 
ele geçirilmesi sırasında gös-
terdiği üstün başarı dolayısıyla 
kendisine mükafat olarak Ke-
mah muhafızlığı görevi tevcih 
olunmuştur. Bu görevindeki 
muvaff akiyetine müteakip ken-
disine 1512 yılında beylerbeyi 
payesi verilmiştir. Daha sonra 
Maraş beylerbeyi de olduğu bi-
linen Ahmed Paşa’nın bu göre-
ve hangi tarihte tayin olduğuna 
dair bir bilgi bulunmamakta-
dır.  930/1524  tarihinde vefat 
ett iği bilinmektedir.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I, (Haz. Nuri Akbayar, Seyit Ali 
Kahraman), Tarih Vakfı Yurt Yayın-
ları, İstanbul 1996, s.213.
Remzi KILIÇ, ‘‘Diyarbakır ve Gü-
neydoğu Anadolu’nun Osmanlı 
Devleti’ne katılması’’, I. Uluslarara-
sı Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır 
Sempozyumu, Diyarbakır 2004, ss. 
575-589. s.585.

ÖMÜR YANAR
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AHMED PAŞA
(MUYTABZÂDE)

(d. ? - ö. 1582?)
Maraş Beylerbeyi

Beylerbeyidir. Yeniçeri kâtip-
liği yapmıştır. Zilhicce 967/Eylül 
1560’de baş defterdar oldu. 8 
Safer 968/29 Ekim 1560 tarihin-
de azledilir. Farklı görevlerde 
bulunduktan sonra 985/1577 
yılında Maraş, sonra Halep 
ve Diyarbekir beylerbeyi olur. 
Kabiliyeti ve zekâsıyla tanınan 
Ahmed Paşa 990/1582 yılından 
sonra vefat etti.

KAYNAKÇA:
Alaaddin AKÖZ - İbrahim SOLAK, 
“Osmanlı Taşra Yönetimi ve XVI. 
Yüzyılda Maraş Kazası Yöneticileri”, 
VII-XVI. Asırlarda Maraş Emirleri, Ed: 
İlyas GÖKHAN, Selim KAYA, Kah-
ramanmaraş 2008.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I,  Haz. Nuri AKBAYAR, Çev. Seyit 
Ali Kahraman, İstanbul 1996.

AYSEL ERDOĞAN

AHMED PAŞA
(SALİH PAŞAZADE) 

(d. ? - ö. 1699)
Maraş Beylerbeyi

Arap Salih Paşa’nın oğlu-
dur. Babasının hac emirliğinde 
Nablus beyi ve babası Şam va-
lisi olunca da Kudüs mutasar-
rıflığıyla hac emiri oldu. Baba-
sı tekrar Kudüs’e gelince yine 
Nablus mutasarrıfı oldu. Ba-
basının gözden düşmesinden 
sonra o da azledildi. 

Ahmed Paşa, maiyetindeki 
askerleriyle 1694 yılında sefe-
re iştirak etmiştir. Sefer dönü-

şünde, başarılı hizmetlerine 
karşılık Maraş Beylerbeyliğine 
görevlendirildi. Bu tayin sıra-
sında Maraş eyaletinin geliri 
diğer eyaletlere nazaran düşük 
olduğundan kendisine Malatya 
Sancak beyliği de Maraş Eyale-
tine ilhak edilerek ek gelir ola-
rak tayin edildi. 5 Kasım 1694-
16 Ekim 1695 tarihleri arasında 
yaklaşık bir yıl bu görevi yaptı. 
1695 yılında Avusturya üzerine 
düşünülen ve II. Mustafa’nın 
bizzat katıldığı sefere hazırlık-
lar sadedinde Maraş Beylerbeyi 
Ahmed Paşa’ya da emr-i şerif 
yazılmıştır. Bu emre göre sayı-
ları gönderilen fermanda belir-
tilen, mükemmel ve silahlı kapı 
halkı; eyaletinin Maraş, Za-
mantı, Gerger, Ayntab ve Kâh-
ta kalelerindeki askerler,  yine 
eyaletteki Gökvelioğlu Veli ve 
Rişvanoğlu Halil gibi bazı güç-
lü yerel beylerin askerleriyle 
birlikte sefere katılması emre-
dildi. Başka belgelerden anla-
şıldığına göre Ahmed Paşa’nın 
henüz gelip orduya yetişmedi-
ğinden bu konuda kendisine iki 
kez tekit emri yazılmıştır.

Daha sonra bu gevşekliği-
nin cezası olarak tenzili rütbe 
ile H. 1107 /M. 1695-6’da Ha-
mid-İli sancakbeyliğine sonra 
da Saruhan mutasarrıflığına 
atandı. H. 1109 /M. 1697-8’de 
firar etti. Sonra affedilerek H. 
1109 /M. 1697-8’de Trablusşam 
mutasarrıfı ve hac emiri oldu. 
Ahmed Paşa H. Şaban 1110 / M. 
Şubat 1699’da katledildi.

KAYNAKÇA:
Hasan ARSLAN, 17. Yüzyılda Maraş 
Sancağı (Siyasi, İktisadi, İdari ve Sosyal 

Tarihi), K. Maraş 2014. 
DEFTERDAR SARI MEHMED 
PAŞA, Zübde-i Vekayiât Tahlil ve Me-
tin(1006-1116/1656-1704), (Neş. Ab-
dulkadir Özcan), Ankara 1995. s. 501; 
Mustafa KESKİN - Hasan ARSLAN, 
“17. Yüzyılda Maraş Valileri/Beyler-
beyleri”, Uluslararası Osmanlı Döne-
minde Maraş Sempozyumu (4-6 Ekim 
2012 K. Maraş) Tebliğleri, C.II, Kahra-
manmaraş 2013, ss. 13-54.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
(Osmanlı Ünlüleri), C.I, (Eski Yazıdan 
Nakleden: Seyit Ali Kahraman), (Yay. 
Haz. Nuri Akbayar), İstanbul 1996.
SİLAHDAR FINDIKLI MEHMET 
AĞA, Nusretnâme, (Sade.: İsmet Par-
maksızoğlu), C.I, Fasikül I, İstanbul 
1962.

HASAN ARSLAN

AHMED PAŞA
(SEYDİ)

(d. ? - ö. ?)
Maraş Beylerbeyi

Beylerbeyidir. Kara Ah-
med Paşa’nın Çerkez kölesi 
olup, asker sınıfına mensup-
tur. Mâbeynde (Eski saray ve 
konaklarda haremle selâmlık 
bölümleri arasında bulunan ve 
her iki tarafa da kapısı olan dâi-
re veya oda) bir iç ağasını oyun-
da hançerle öldürünce buradan 
uzaklaştırıldı. Konya Valiliği 
ve 1654 yılı sonlarında Maraş 
beylerbeyliği yaptı. 1065/1655 
yılında vezirlikle Anadolu va-
lisi oldu, Cemaziyelâhir/Nisan 
1655’te azledildi, aynı yıl Halep 
Valisi oldu. Zilhicce 1065/Ekim 
1655’te Sivas valisi, 1066/1656 
yılında Silistre valisi ve 21 Ra-
mazan 1066/13 Temmuz 1656 
tarihinde kapdan-ı deryâ oldu. 
Daha sonra katledildi. Cesareti 

AHMED PAŞA (SEYDİ)
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ve savaşçılığıyla tanınmıştır. Bi-
nicilik, cirit ve silah kullanımın-
da çok maharetlidir. Tam bir 
savaş adamı ve askeri dehadır.

KAYNAKÇA:
Enver ÇAKAR, 17. Yüzyılda Haleb 
Eyaleti ve Türkmenler, Elazığ, 2006.
Mehmet Ali ÜNAL, Evliya Celebi’ye 
Göre Bir Osmanlı Veziri: Seydi Ahmed 
Paşa, Pamukkale 2011.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I,  Haz. Nuri AKBAYAR, Çev. Seyit 
Ali Kahraman, İstanbul 1996.

SAMET ALIÇ

AHMED
RAMAZAN EFENDİ 

(ÜSKÜDÂRÎ)
(d. ? - ö. 1669)
Maraş Kadısı

Doğum tarihi bilinmeyen 
Ahmed Ramazan Efendi’nin 
Maraş’ta doğduğu bilinmek-
tedir. Medrese eğitimini ta-
mamlayarak imamlık görevi 
yapmıştır. Ahmed Ramazan 
Efendi ilim ve gayretiyle, Azak 
kalesinin 1642 yılı Şubat ayında 
kuşatması sırasında serdar olan 
Civan Kapıcıbaşı Mehmed Pa-
şa’nın dikkatini çekmiştir. Bu 
nedenle Mehmet Paşa Ahmed 
Ramazan Efendi’yi kendi ya-
nında ordu kadılığı görevine 
getirmiştir. Ahmed Ramazan 
Efendi, Azak Kalesi’nin fethin-
den sonra Azak kazası kadılığı-
na getirilmiştir. 1644 Temmuz 
ayında Ayşi Efendi’nin yeri-
ne Üsküdar kadılığına atanan 
Ahmed Ramazan Efendi 1651 
Nisan’ında Üsküdar kadılığı 
görevinden alınarak, yerine 
Davud-zâde Efendi getirilmiş-

tir. Aynı yılın Temmuz ayında 
tekrar Üsküdar kadılığı göre-
vine getirilen Ahmed Ramazan 
Efendi bu yılının Kasım ayın-
da Köprülü Mehmed Paşa’nın 
himmetiyle Manisa kadılığına 
tayin edilmiş ve bu görevin-
den 1652 Ağustos ayında az-
ledilmiştir. Ahmed Ramazan 
Efendi’nin 1657 Mart’ında Şu-
aybzâde’nin azli üzerine Edir-
ne kadılığına tayin olunmasın-
dan sonra, aynı yıl içerisinde 
Üsküdar kadılığına getirildi-
ği görevinden yine aynı yılın 
Temmuz ayında ayrılmıştır. 
Köprülü Mehmed Paşa, Yanova 
Kalesi seraskerliğine atandığı 
sıralarda Ramazan Efendi de 
ordu kadılığına getirilir. Yano-
va Kalesi’nin fethinden sonra 
Ahmed Ramazan Efendi’ye 
1658’in Eylül ayında dördüncü 
defa Üsküdar kadılığı verilmiş 
ve aynı yılın Aralık ayında Ga-
lata kadılığına atanmıştır. 1668 
yılının Mart ayında ise görevin-
den alınıp, Birgi Kazası arpalık 
olarak verilmiştir. Ahmed Ra-
mazan Efendi’nin 1669 yılında 
bir att an düşerek vefat ett iği 
bilinmektedir. Cenazesi Üskü-
dar’da bulunan Karaca Ahmed 
tekkesi yakınındaki Harmanlık 
isimli mahalleye defnedildi. 
Ahmed Ramazan Efendi, ilim 
dolu, cömert ve elindekiler ile 
yetinmeyi bilen güzel huylu bir 
kişiliğe sahipti. Farsça bilmesi-
nin yanı sıra musikiye de ilgisi 
vardı. Şehrin ileri gelen zengin-
lerinden olup yardımsever bir 
şahsiyett i.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 

Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009, s.211.
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 
Âlimler, İstanbul 2000.
Mehmet KARATAŞ “Osmanlı Dö-
nemi Bazı Maraşlı İlim Adamları”, 
Maraş Tarihi ve sanatı Üzerine, Kahra-
manmaraş 2008, s. 421-422.

MİNE KARTAL

AHMED REŞİD
(TOKÇAER)

(d. ? - ö. ?)
Vali, Bürokrat

Ahmet Reşit Tokçaer 1864-
1949 tarihleri arasında Osmanlı 
Devleti zamanında idari meka-
nizmada yer almış bürokratt ır. 
Hakkında çok fazla bilgi bu-
lunmamak ile beraber Ağustos 
1908 - Ocak 1909 tarihleri ara-
sında Bitlis Valiliği, Ocak 1909 
- Ağustos 1912 Musul Valiliği, 
Ağustos 1912-Ekim 1914 tarih-
leri arasında Erzurum Valiliği, 
Aralık 1914-Mart 1915 tarih-
leri arasında Musul Valiliği, 
Mart 1915 - Ocak 1917 tarihle-
ri arasında Diyarbakır Valiliği, 
Temmuz 1919 - Ağustos 1920 
tarihleri arasında da Erzurum 
Valiliği görevlerinde bulundu-
ğu bilinmektedir. Ahmed Re-
şid Tokçaer’in 19 Kasım 1907 
- Eylül 1908 tarihleri arasında 
da Maraş Valiliği görevinde bu-
lunduğu bilinmektedir.

KAYNAKÇA:
Müfi t Mazhar KANSU, Erzurum’dan 
ölümüne kadar Atatürk’le Beraber, Cilt I. 
Ankara 1986, s.133.
Sinan KUNERALP, Son Dönem Os-
manlı Erkan ve Ricali (1839-1922) Pro-
sopografi k Rehber, İsis, İstanbul 1999, 
s.60.



119

http://www.kahramanmaras.gov.tr/
gecmis-donem-valilerimiz, Erişim 
Tar. 29.04.2016, 16: 53.

TÜLAY AYDIN

AHMED ŞEVKİ EFENDİ
(d. ? - ö. ?)

Âlim

El-Mar’aşî diye tanınan Ah-
med Şevki Efendi, Maraşlıdır. 
Bu zat hakkında bilgi mevcut 
değildir. Ahmed Şevki Efen-
di’nin, “Râmize” adlı eseri-
nin bir yazma nüshası, 06 Hk 
772/3’de kayıtlıdır.

RECEP DİKİCİ

AHMET AĞA
ÇEŞMESİ

Mimarî Yapı

Çeşme, Elbistan Çarşısı’n-
daki Hal Sokağı’nda inşâ edil-
miş ve 1969 yılında mevcut 
iken daha sonra yıkılmıştır. 
Kaynaklarda çeşmenin 4.25 m. 
genişliğinde yuvarlak kemerli 
bir nişe sahip olduğuve inşâ ki-
tabesinin altı satırdan oluştuğu 
belirtilmektedir.
1. Yaptı an asarın arzı üç zirâ’ 
miktarca
2. Savdı bu su aygını halktan he-
min esrarca
3. Esbak hayrehah Hacı Ahmed 
Ağa etti insilâl
4. Hâlisane sarfı emval eyleyip ib-
rarca
5. Yuğmuş sani buna Çuzder (?) 
efendi tarihin
6. Güya Firdevsi cenetten giden 
inhanca 1251.
Kitabeye göre çeşme, Hacı Ah-

met Ağa tarafından 1251/1835 
yılında yapılmıştır.

KAYNAKÇA:
K. EFEOĞLU, Afşin ve Elbistan’daki 
Türk Eserleri, İ.Ü.E.F., Yayınlanma-
mış Lisans Tezi, İstanbul 1969, s.41.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C 
II, Ankara 2007, s.1234.

MEHMET ÖZKARCI

AHMET BEY
(EBECİK) ZÂVİYESİ

Mimarî Yapı

Yapı, Dulkadir Beyliği hü-
kümdarı Alâüddevle Bey’in 
906/1500  tarihli vakfiyesinde, 
Ebecik Zâviyesi ismiyle geç-
mektedir. Zâviyenin, Alâüd-
devle Bey tarafından XV. 
yüzyılın sonlarına doğru El-
bistan’ın Hatun Köyü’ne bağlı 
Ebecik Mezrası’nda yaptırıldığı 
anlaşılmakta olup, günümüze 
gelmemiştir. Alâüddevle Bey 
zâviyeye; Elbistan’a bağlı Ha-
tun Köyü’ndeki 1 değirmen ile 
1 araziyi ve Elbistan Çarşısı’n-
da bulunan 10 dükkânı vakfet-
miştir.

Yapı, 1563 tarihli Maraş 
tahrir defterine hem Ebecik Zâ-
viyesi, hem de Ahmet Zâviyesi 
isimleriyle kaydedilmiş ve zâ-
viyenin Alâüddevle Bey’in vak-
fı olduğu belirtilmiştir. Ebecik, 
1527 ve 1563 tarihli Maraş tah-
rir defterlerinde Elbistan’ın Ha-
tun Köyü’ne bağlı mezra olarak 
geçmektedir.

1540 tarihli Elbistan tahrir 
defterinde zâviyenin geliri 420 
akçedir.

1563 tarihli Maraş tahrir 

defterinde zâviyenin vakıfları 
şunlardır: 
1. Yıllık geliri 720 akçe olan El-
bistan Çarşısı’ndaki 12 dükkân
2. Yıllık geliri 400 akçe olan 
Ebecik Mezrası
3. Yıllık geliri 500 akçe olan Ha-
tun Köyü’nde 1 değirmen.

Arşiv belgelerinde zâvi-
yenin vakıfları belirtilmeden 
sadece yıllık geliri kaydedil-
miştir. 1100 - 1106 / 1689 - 1695 
yıllarında tutulan vakıf defter-
lerinde zâviyenin 1440 akçe ge-
lirinin olduğu görülmektedir. 
1271 - 1273 / 1855 - 1857 yılları 
arasında toplam gelir ve gideri 
862 kuruş olarak belirtilmiştir. 

Arşiv belgelerinde 1276/ 
1860 tarihinde vakıf gelirinden 
zâviyedeki görevlilere 1075 ku-
ruş ödeme yapıldığı zikredil-
mektedir. Evkaf Nezâreti’nin 
1327 /1909 tarihli bütçesine göre 
zâviyenin senlik bedeli 188 ku-
ruş olarak kaydedilmiştir. 29 
Eylül 1913 tarihli bir iradey-
le, Ebecik Zâviyesi ile birlikte 
Maraş Sancağı’nda bulunan 15 
zâviyenin harap olması, vakfi-
yelerdeki şartlara uyulmaması 
ve yeniden imar edilmelerinin 
mümkün olmaması sebebiyle 
gelirleri Maraş’taki bazı cami-
lere tahsis edilmiştir. Zâviyenin 
1913 yılında fonksiyonunu kay-
bettiği ve harabe halde olduğu 
anlaşılıyor.

KAYNAKÇA:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Evkaf 
Defterleri Tasnifi, Nu: 15721, 54-b, 
17024.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade 
Evkaf Tasnifi, Nu: 7.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Evkâf-ı 
Hümâyûn Defterleri Tasnifi, Nu: 9, 

AHMET BEY (EBECİK) ZÂVİYESİ
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554.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliye-
den Müdevver Defterler, Nu: 4983.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu 
Tahrir Defteri, Nu: 419, 45, 47.
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Defter Nu: 590, Sahife: 107, Sıra Nu: 
98.
VAMIK ŞÜKRÜ, Târih-i Evkâf-ı 
Ümem, I, III, (İ.Ü.E.F., Kütüphanesin-
de Yazma Eser).
Yaşar BAŞ, Zulkadir, Beyliği ve Os-
manlı Devleti Zamanında Elbistan ve 
Eshab-Kehf Vakıfl arı, Harran Üniversi-
tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlı-
urfa 1996, s.86-88.
Refet YİNANÇ - Mesut ELİBÜYÜK, 
Maraş Tahrir Defteri (1563), C.II, An-
kara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 
1988, s. 478- 487.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007, s.1233.
İbrahim SOLAK, XVI. Yüzyılda Elbis-
tan Kazâsı (1526-1563), Konya 2013, 
s.110.

MEHMET ÖZKARCI

AHMET EFENDİ
(NUH) CAMİİ

Mimarî Yapı

Yapı; Dulkadiroğlu İlçesi, 
Turan Mahallesi, Ziya Osman 
Saba Sokak’ta yer alır. İnşâ 

kitabesine göre cami, Ahmet 
Efendi tarafından 1118 / 1715-
16 yılında yaptırılmıştır. İnşâ 
kitabesinde caminin bânisi Ah-
med Efendi olduğu belirtilir-
ken, 5 Şaban 1323 / 5 Ekim 1905  
tarihli Maraş Şer’iye Sicili’nde 
ise Nuh Efendi tarafından yap-
tırıldığı kaydedilmiştir; muhte-
melen Nuh Efendi camiyi inşâ 
ett irmeyip, yenilercesine tamir 
ett irmiş olabilir.

Yapının adı, Vakıfl arın Şah-

siyet Kayıt Defteri’nde  “Ah-
med Efendi ibn Mahmud Ca-
mii olarak geçmektedir. Ayrıca 
cami, 1937 yılında Vakıfl ar tara-
fından şahıslara satılmış ve bir 
ara kapalı tutularak bakımsız 
hâlde bırakılmış, daha sonra 
tekrar ibadete açılmıştır.

Cami günümüze çeşitli 
onarım ve ilâvelerle gelmiştir. 
Avlu kapısındaki tamir kita-
besine göre yapı, tabii bir afet 
sonucu, muhtemelen sel fela-

Ahmet Efendi (Nuh) Camii

Ahmet Efendi (Nuh) CamiiAhmet Efendi (Nuh) Camii Planı
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ketinden, büyük zarar görmüş 
ve bunun üzerine 1324/1906 yı-
lında Eşbah zâde Hacı Hüseyin 
Efendi tarafından yenilenircesi-
ne tamir ettirilmiştir.

Yapı, ahşap tavanlı camiler 
grubuna girer. Cami, dıştan 
11.00 x 11.50 m. boyutlarında 
harim ile kuzey tarafına yerleş-
tirilen 3.50 x 9.20 m. ölçülerin-
de son cemaat yerinden oluşur. 
Harim ve son cemaat yerinin 
ahşap tavanları üstten kırma 
sac çatı ile örtülmüştür. Yapının 
örtü sisteminde ahşap, diğer kı-
sımlarda taş malzeme kullanıl-

mıştır.
Caminin kuzey tarafına 

yerleştirilen avluya, doğu du-
varında açılan basık kemerli ve 
söveli kapıdan girilir. Harimin 
kuzey tarafında bulunan son 
cemaat yerinin ahşap tavanı 
güneyde duvara, önde beş ah-
şap ayağa istinat etmektedir. 
Son cemaat yerinin güney du-
varında bir mihrabiye bulun-
maktadır.

Harim kısmına, kuzey du-
varının ortasında açılan basık 
kemerli ve söveli cümle kapı-
sından girilir.  İç mekân, yanlar-

da duvarlara istinat eden ahşap 
tavanla örtülmüştür. Tavanın 
ortasına yaklaşık 3.20 m. çapın-
da yine ahşaptan kubbe yerleş-
tirilmiş ve tavan üstten de kır-
ma sac çatıyla kapatılmıştır. İç 
mekânın aydınlığı toplam onüç 
(13) pencereyle sağlanmıştır.

Kıble duvarının ortasına 
yerleştirilen kesme taş mihrap, 
hafıf sivri kemerli ve yarım dai-
re plânlı nişe sahiptir. Mihrabın 
batı tarafına sekiz basamaklı 
basit ahşap minber yerleştiril-
miştir. Oldukça sade inşâ edi-
len yapıda önemli süsleme gö-
rülmez.

Yapının günümüze gelen 
vakfiyesi yoktur. Fakat 5 Şaban 
1323/ 5 Ekim 1905 tarihli Maraş 
Şer’iye Sicili’nde; Divanlı Ma-
hallesi sakinlerinden Karabekir 
zâde Muhammed Ağa’nın, ced-
di Nuh Efendi’nin yaptırdığı 
Nuh Camii’ne Maraş’ın Bele-
diye Çarşısı’ndaki 3 dükkânını 
vakfettiği belirtilerek, buradan 
elde edilen gelirin önce cami-
nin tamirine, artan paranın da 
caminin imamına verilmesini 
istediği kayıtlıdır.

KAYNAKÇA:
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Defter Nu: Şahsiyet Kayıt Defteri, 
Esas Nu: 167,  Sıra Nu: 2848.
Hasan KARAKURT, 234 Numara-
lı Maraş Şer’iye Sicili (1322-1325 H./ 
1903-1907 M.) - Değerlendirme ve 
Transkripsiyon - K.S.Ü., Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş 
1999, s.142-143.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, I, 
Ankara 2007, s.225-228.

MEHMET ÖZKARCI

AHMET EFENDİ (NUH) CAMİİ

Ahmet Efendi (Nuh) Camii
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AHMET PAŞA
(DİVANLI) CAMİİ

Mimarî Yapı

Yapı, Dulkadiroğlu İlçesi, 
Divanlı Mahallesi, Tevfi k Fikret 
Sokağı’nda yer alır. Cami, doğu 
cephede harime girişi sağla-
yan kapının üst kısmına yer-
leştirilen inşâ kitabesine göre, 
1101/1689-90  yılında Gani Yu-
suf Zâde Ahmet Paşa tarafın-
dan yaptırılmıştır. Yapı arşiv 
belgelerinde; Gani Yusuf Zâde 
Ahmet Paşa Camii, Ahmet Paşa 
Camii ve Divanlı Camii isimle-
riyle zikredilmiştir. Yapı günü-
müzde “Divanlı Camii” ismiyle 
tanınmaktadır.

Bazı onarımlarla günümü-
ze gelen cami, orijinal özelli-
ğini önemli ölçüde korumak-
tadır. Tamir kitabesine göre 
cami; 1210/1795 yılında mey-

dana gelen depremde yıkılmış, 
1211/1796-97 tarihinde de hal-
kın yardımıyla tekrar yapılmış-
tır. Diğer tamir kitabesine göre, 
1319/1901-2 yılında Şirikci zâde 
Hacı Süleyman tarafından ta-
mir ett irilmiştir. Cami daha 
sonra 1965, 1986 ve 2014 yılla-
rında da onarım görmüştür.

Ahşap tavanlı camiler gru-
buna giren yapı; dıştan 16.80 x 
18.00 m. boyutlarında harim, 
kuzey tarafına yerleştirilen 4.30 
x 15.90 m. ölçülerinde üç gözlü 
son cemaat yeri ve harimin ku-
zeydoğu köşesinde yer alan iki 
şerefeli minareden oluşur. Mi-
nare, cümle kapısı, paye, kemer 
ve mihrapta sarımtrak renkte 
ince yonu taş; avlu kapılarında 
iki renkli taş; örtü sisteminde 
ahşap malzeme kullanılmıştır. 
Yapı dıştan kırma sac çatı ile 
kapatılmıştır.

Son cemaat yeri üç gözlü 
olup sivri kemerler köşelerde 
duvar payesine, ortada dik-
dörtgen kesitli iki payeye isti-
nat etmektedir. Bu mekân üç 
kemerle kuzeye, birer kemerle 
doğu ve batıya açılmaktadır. 
Güney duvarında, cümle kapı-
sının iki yanına simetrik olarak 
yerleştirilen iki mihrabiye bu-
lunmaktadır.

Harim kısmına, kuzey du-
varının ortasında ve doğu du-
varının kuzey köşesinde açılan 
basık kemerli iki kapıdan giri-
lir. Harim kısmının örtü sistemi 
ahşap işçiliğinin değişik bir ta-
sarımını yansıtmaktadır. Ahşap 
tavan, ortada birbirlerine Bursa 
(sepet kulpu) tipi kemerlerle 
bağlanan dört payeye, yanlar-
da kaş kemerler yardımıyla 
duvarlara istinat etmektedir. 
Payelerin alt kısmı haçvarî biçi-
minde kesme taştan, üst bölüm 
ise sekizgen kesitli bağdadî 
tarzında ahşaptan yapılmıştır. 
Haçvarî ve bağdadî tarzındaki 
payeler profi lli silmeli başlıkla-
ra sahiptir. Ahşap tavan; mer-
kezde iç bükey silmeli sekizgen 
derin bir kasnak ve düz örtü, 
yanlarda oval madalyonlarla 
bezeli düz örtü, köşelerde de 
daire biçiminde çubuk silme-
lerle dekore edilen düz örtüyle 
dikkati çeker. Böylece bu yapı-
da; dört yarım kubbeli ve dört 
köşe kubbeli merkezî planlı 
cami şemasının, ahşap düz örtü 
ile tekrarlanan geç bir uygula-
ması karşımıza çıkmaktadır. 
Caminin ahşap tavanı, kemer-
leri ve sekizgen kesitli payeleri 
bağdadî tarzında yapılarak alçı 
ile sıvanmıştır. Böylece örtü Divanlı (Ahmet Paşa) Camii Planı
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sistemine kâgir bir görüntü 
verilmeye çalışılmıştır. Ahşap 
tavan, üstten kırma sac çatıyla 
kapatılmıştır.

İç mekâna aydınlık duvar-
larda açılan toplam yirmialtı 
(26) pencereyle sağlanmıştır. 
Kesme taş mihrap kıble duva-
rının ortasına yerleştirilmiştir. 
Mihrabın batı tarafında yer 
alan sekiz basamaklı ahşap 
minber, orijinal değildir.

Harim kuzey tarafına yer-
leştirilen 3.30 x 10.80 m. ölçü-

lerindeki ahşap mahfil, yanda 
duvarlara, önde payelere istinat 
etmektedir. Mahfile, kuzey du-
varındaki cümle kapısının iki 
tarafına simetrik olarak yerleş-
tirilen ve duvar içinde yükselen 
“L” biçiminde onbirer (11) ba-
samaklı taş merdivenlerden çı-
kılır. Bu mekân, “Paşa Mahfili” 
olabilir.

Kesme taştan iki şerefeli 
yapılan minare, harimin kuzey-
doğu köşesine yerleştirilmiş ve 
son cemaat yerinin doğu kemer 

gözünü kısmen kapatmaktadır. 
Kahramanmaraş’taki tarihî ca-
milerde iki şerefeli minare sa-
dece bu yapıda görülmektedir.

Yapı genelinde sade inşâ 
edilmekle beraber, dikkâti çe-
ken bezemeler minare ve mih-
rapta görülür. Camide inşâ, 
tamir ve duâ kitabeleri bulun-
maktadır.

Caminin 24 Safer 1280/10 
Ağustos 1863 tarihli vakfiyesi 
esas alınarak, 23 Şaban 1324/12 
Ekim 1906 tarihinde düzenle-
nen bir vakfiye sûreti bulun-
maktadır. Bu belgeye göre ca-
miye; 1 ev, 2 bahçe ve Bağrıaçık 
Hanı vakfedilmiştir. Bahçelerin 
yıllık gelirinin 500 kuruş oldu-
ğu belirtilerek, vakıflardan elde 
edilen paranın caminin tami-
rine ve cami görevlilerine sarf 
edilmesi istenmektedir.

5 Şevval 1324/22 Kasım1906 
tarihli Maraş Şer’iye Sicili’nde, 
Pabuçcu Çarşısı’nda vaki 3.000 
kuruş kıymetindeki 1 köşger 
dükkânının camiye vakfedildi-
ği kayıtlıdır.
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MEHMET ÖZKARCI

AHMET PAŞA
MUALLİMHANESİ

Osmanlı Dönemi Eğitim 
Kurumu

Osmanlı Devleti’nde ço-
cukların ilk eğitimi, sıbyan 
mekteplerinde verilmekteydi. 
Sıbyan mektepleri zamanla 
mahalle mektebi, mekteb-i ib-
tidâiyye muallimhâne, dârüt-
talîm, dârülilm, taş mektep, 
gibi isimlerle anılmıştır. Bu 
okulların hocalarına muallim, 
onlara yardımcı olan kişilere de 
kalfa denilmekteydi.

Ahmet Paşa Muallimhane-
si de bu eğitim kurumlarından 
biri olup Osmanlı Devleti’nde, 
Şekerli Mahallesi’nde (Şeker 
Deresi) Alacalı Camii’ne yakın 
olarak Ahmed Paşa tarafından 

inşa edilmiştir. Bu okulda Sey-
yid Süleyman ile Seyyid Ah-
med, Muallimin-i Sıbyan ola-
rak görev yapmışlardır. Seyyid 
Süleyman ve Seyyid Ahmed, 
görevlerine Maraş Kadı’sının 
arzıyla 11 Aralık 1717’de tekrar 
atanmışlardır.

Ahmet Paşa Muallimha-
nesi’ndeki görevlilerin devlet 
tarafından atandığı ve aynı za-
manda buranın aktif olarak gö-
rev yaptığı anlaşılmaktadır.
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YAŞAR ARSLANYÜREK

AHMET PAŞA 
YUKARI OBA

(ŞEKERLİ) CAMİİ
Mimarî Yapı

Yapı Dulkadiroğlu İlçesi, 
Turan Mahallesi, Ankara Cad-
desi’nde yer alır. İnşâ kitabesi-
ne göre cami, Ahmet Paşa ta-
rafından 1107/ 1695-96 yılında 
yaptırılmıştır.

İnşâ kitabesinde yapının 
ismi, “Ahmet Camii” şeklinde 
geçmekle beraber arşiv belge-
lerine; “Ahmet Paşa Camii” ve 
“Yukarı Oba Camii” ve “Şeker-
li Camii” isimleriyle de kayde-
dilmiştir. Yapı günümüzde ise 
“Şekerli Camii” olarak tanın-
maktadır.

Kaynaklardan öğrendiği-
mize göre cami avlusunun ku-
zey tarafında bir de medrese 
bulunmaktaymış. 1920’li yıllar-
da faaliyett e olan medrese daha 
sonra yıkılmıştır.

Günümüze bazı onarım-
lar görerek gelen cami, orijinal 
özelliğini önemli ölçüde koru-
maktadır.

Cami oldukça eğimli bir 
arazi üzerine inşâ edilmiştir. 
Yapı; dıştan 11.90 x 13.20 m. öl-
çülerinde harim, kuzey tarafına 
yerleştirilen 4.50 x 12.80 m. bo-
yutlarında üç gözlü son cemaat 
yeri ve harimin kuzeybatı köşe-
sinde yer alan tek şerefeli mina-
reden oluşur. Caminin örtü sis-
teminde tuğla, diğer kısımlarda 
ise taş malzeme kullanılmıştır.

Son cemaat yeri üç sivri ke-
mer gözlü olup, kemerler yan-
larda “L” biçiminde payelere, 
ortada iki silindirik taş sütuna 
istinat etmektedir. Bu mekân 
birer sivri kemerle de yanlara 
açılmaktadır. Son cemaat ye-
rinin üzeri onarımlar sırasın-
da düz betonla kapatılmıştır; 
önceden ahşap kirişlemeli düz 
toprak  damlı olduğu belirtil-
mektedir.

Harim kısmına, kuzey du-
varının ortasında açılan ve 
üstt en dilimli tahfi f kemeriyle 
kuşatılan basık kemerli cümle 
kapısından girilir. Orta mekân, 
köşelerden pandantifl erle geçi-
len ve sivri kemerler yardımıy-
la duvarlara istinat eden yarım 
küre kubbeyle örtülmüştür. 
Harim doğu, batı ve güney ta-
rafl ardan sivri kemerlerle orta 
mekâna açılan eyvan görü-
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nümlü ve beşik tonozlarla örtü-
len hacimlerle genişletilmiştir. 
Böylece iç mekânda üç yarım 
kubbeli, merkezî plânlı bir şe-
manın uygulanmaya çalışıldığı 
görülür. Mihrabın bulunduğu 
hacim, cepheden 2.80 m. dışa 
taşıntı yapmaktadır.

İç mekânın aydınlığı top-
lam yirmiiki (22) pencereyle 
sağlanmıştır. Mihrap, kıble du-
varının ortasına ve cümle kapı-
sının eksenine yerleştirilmiştir. 
Mihrabın kavsara kemeri, zik-
zak ve çınar yapraklarından 
oluşan motiflerle dekore edil-
miştir. Camideki ahşap minber 
orijinal değildir. Harimin ku-
zey tarafına yerleştirilen ahşap 
müezzin mahfiline, cümle ka-
pısının doğusundaki pencere-
nin duvarı içinde yükselen taş 
merdivenden çıkılır.

Harimin kuzeybatı köşe-
sinde yer alan ve yapının içinde 
yükselen tek şerefeli minareye, 
son cemaat yerinin güneybatı 
köşesinde açılan basık kemerli 
kapıdan çıkılmaktadır. Minare-
nin silindirik gövdesinin yarısı 
düz, yarısı burmalı yapılmak 
suretiyle caminin monotonlu-
ğu kısmen giderilmeye çalışıl-
mıştır. Gövde, bir sıra kemer 
dizisinden oluşan frizle niha-
yetlenmektedir. Şerefe altı, sti-
lize olarak yapılan palmet ve 
yüzeysel olarak işlenen küçük 
mukarnaslarla tezyin edilmiştir 
Şerefe üstü köşk tipinde yapıl-
mıştır.

Harim kısmının örtü siste-
mi 2000 yılındaki onarımlarda 
kalem işi tekniğinde yapılan 
bezemelerle dekore edilmiştir.

Caminin günümüze gelen 
vakfiyesi yoktur. Fakat Rıdvan 
zâde Ali Efendi’nin 1162/ 1769 
tarihli vakfiyesinde, Yukarı 

Oba Mahallesi’ndeki Ahmet 
Paşa Camii’nin vaizine gün-
lük 10 akçe verilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. 9 Muharrem 

AHMET PAŞA YUKARI OBA (ŞEKERLİ) CAMİİ

Şekerli (Ahmet Paşa – Yukarı Oba) Camii

Şekerli (Ahmet Paşa – Yukarı Oba) Camii
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1324/ 5 Mart 1906 tarihli bel-
gede; Hacı Mustafa Efendi ile 
Hacı Hasan Fehmi Efendi’nin 
Maraş ’ın Çıkrıkçı Çarşısı’ndaki 
kunduracı dükkânlarını Şekerli 
cami ve medresesine vakfede-
rek, gelirinin bu yapıların ta-
mirine harcanmasını ve medre-
senin müderrisine verilmesini 
istedikleri kayıtlıdır.
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MEHMET ÖZKARCI

AHMET TÂHİR
MAR’AŞÎ

(d. 1885 - ö. 1954)
Müderris, Kadı,

Mutasavvıf

Ahmet Tâhir Efendi 1885 
yılında Maraş’ta doğdu. Ma-
raş vilâyeti kâtiplerinden Ber-
ber-zâde Mehmed Nef’î Efendi 
(ö. 1936) ile Hızanoğullarından 
Esma Hanım’ın oğludur. Hıza-
noğulları, Bitlis’in Hızan ilçe-
sinden gelip Kahramanmaraş’a 
yerleşen ve bugün “Doğruluk-
lar” ve  “Hafızlar” diye anılan 
ailedir. Ehl-i tarik bir zat olan 
Nef’î Efendi, Uzunoluk’ta bu-
lunan Servili/Berberzâde Ca-
mii’nde de fahri imamlık yap-
mıştır. Dedesi Ahmed Efendi 
de vilâyet başkâtibi idi. Kardeş-
leri, Kulağıkutlu İmam Hatibi 
Nakşî Şeyhi Muhammed Ali 
Duruş Efendi (1875-1939)’ye in-
tisap eden ve ondan hilafet alan 
Bekir Sıtkı Özcan (1890-1971) 
ve Ömer Özcan (1899-1980) 
efendiler ile Şerife ve Cemile 
hanımlardır. Aile “Özcan” so-
yadını almıştır.

Ahmet Tâhir Efendi’nin ço-
cukluk yılları ve ilk tahsil dev-
resi Maraş’ta geçer. Kayseri’de 
Medrese-i Ulâ’da tahsil görür. 
Medrese arkadaşları Hüseyin 
Avni Konukman (ö. 1939) ve 

Yozgatlı Yûsuf Bahri Nefes-
li (1882-1959) beylerle birlikte 
İstanbul’a giderek Dârülfün-ı 
Sultânî’ye kaydolup yükseköğ-
renime başlar. Dârülfünunun 
Ulûm-i Fünûn-ı Riyâziyye ve 
Tabîiyye Şubesi ile Hukuk Şu-
besi’ni okuyarak mezun olur. 

Dârülfünunda okuduğu 
yıllarda arkadaşları Hüseyin 
Avni ve Yûsuf Bahri beyler-
le mürşit arayışı içine girip 
bu amaçla İstanbul’daki tekke 
şeyhlerini ziyaret eden, ancak 
aradıkları nitelikteki şeyhi bir 
türlü bulamayan Ahmet Tâ-
hir Efendi ve arkadaşları, son 
olarak adını duydukları Ham-
zavî-Melâmî kutbu Seyyid 
Abdülkâdir-i Belhî’ye gitt ikle-
rinde, Belhî; “Böyle mürşit bu-
lunmaz. Sizin nasibiniz Fâtih 
Türbedarı Ahmed Âmiş Efendi 
olsa gerek. Bir de ona gidiniz.” 
diyerek onları Ahmed Âmiş 
Efendi’ye gönderir. Arkadaş-
larından bir gün sonra Türbe-
darı ziyaret eden Ahmet Tâhir 
Efendi’nin tarikata intisabı bu 
ziyaret sırasında gerçekleşir. 
Bu intisapla kendisini çok ge-
niş bir tasavvufî muhitin içinde 
bulup manen terakki ederken, 
bir taraftan da tahsiline devam 
eder. Medresetü’l-Kudât’ı ar-
kadaşları Ömer Nasuhi Bilmen 
ve Bekir Hâki Yener efendiler-
le beraber okur ve bitirir. Artık 
kadı ve dersiâm olmaya hak ka-
zanmıştır.  

Medresetü’l-Kudât’ı biti-
ren Ahmet Tâhir Efendi (1914), 
askerliğini I. Dünya Savaşı yıl-
larında Kafk as Cephesi’nde 
Üçüncü Ordu Kumandanı Ve-
hib Paşa’nın hukuk müşaviri 

Ahmet Tâhir
MAR’AŞÎ
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olarak tamamladıktan sonra 
Sivas’ın Suşehri kazasına kadı 
tayin edilir. Sivas Kongresi’nin 
yapıldığı tarihe kadar (1919) 
burada kadılık ve kaymakam 
vekilliği yapar. 

Ahmet Tâhir Efendi daha 
sonraki yıllarda İstanbul’a dö-
ner ve Beyazıt dersiâmı olur. 
Cumhuriyet devrinde dersiâm-
lık müessesesinin kaldırılması 
üzerine Ayasofya Camii’nde 
vâiz olarak görevlendirilir. 
Ayasofya Camii müzeye dö-
nüştürülünce (1934) va’zlarını 
Cuma namazından sonra Sul-
tan Ahmed, Pazar günleri öğle 
namazından sonra Nuruosma-
niye camilerinde 1953 yılının 
ortalarına kadar sürdürür. 

Ahmet Tâhir Efendi, mür-
şidi Ahmed Âmiş Efendi’nin 
vefatının ardından irşat maka-
mına geçen Kayserili Mehmed 
Tevfik Efendi’ye bağlanmıştır. 
Kayserili Mehmed Tevfik Efen-
di hayatta iken Ahmed Tâhir 
Mar’aşî’ye emaneti / hilafeti 
tevdi etmiştir.  Ahmet Tâhir 
Efendi de onun 1927’de vefatı 
üzerine halifesi olarak irşat fa-
aliyetine başlamıştır. Halvetîy-
ye-Şabâniyye-Kuşadaviyye 
Mürşidi Ahmet Tâhir Efendi 
soyadı kanunu çıkınca mürşi-
dinin adına telmihen “Memiş” 
soyadını alır. 

Ahmet Tâhir Efendi, vaiz-
lik görevinin yanı sıra 21 Nisan 
1941’de Beyazıt Devlet Kütüp-
hanesi Tasnif Heyeti’nde hâfız-ı 
kütüb olarak çalışmaya baş-
lar. 13 Temmuz 1951 tarihinde 
emekli oluncaya kadar bu çalış-
maları esnasında irşat vazifesi-
ni de devam ettirir. 

Ahmet Tâhir Efendi, tah-
minen 49 yaşında iken 1935-36 
yıllarında Behice Hanımefendi 
ile evlenir. Bu zamana kadar 
Yahnikapan’daki evde veya 
Çorlulu Ali Paşa Medresesi’nin 
bir odasında ikamet eder. Daha 
sonra Koska’da satın aldıkları 
evleri kendisine gönül bağı ile 
bağlı olanların muhabbetle zi-
yaret ettikleri, ilmî ve tasavvufi 
sohbetlerin yapıldığı bir mekân 
olur. 

Ahmet Tâhir Efendi, 29 Ha-
ziran 1947’de ciddi bir rahatsız-
lık geçirir. 1954 yılının Nisan 
ayında Sahaflardaki Muzaffer 
Ozak Efendi merhumun dük-
kânından çıkarken ayağı kayın-
ca uyluk kemiği kırılır. Üç ay 
sonra da bir mide kanaması ge-
çirir. 10 Temmuz 1954’te Hay-
darpaşa Numune Hastanesi’n-
de Hakk’ın rahmetine kavuşur. 
12 Temmuz 1954 Pazartesi 
günü Beyazıt Camii’nde kılı-
nan cenaze namazının ardın-
dan vasiyeti gereği Fâtih Camii 
Hazîresi’nde mürşidi Ahmed 
Âmiş Efendi’nin yanındaki boş 
kabirde toprağa verilir. Ahmet 
Tâhir Efendi’nin mezar taşında 
şunlar yazılıdır:

Yâ Hû!

Mişkât-ı feyz-i nübüvvet

Misbâh-ı sırr-ı velâyet

Pişvâ-yı ehl-i vasîlet

Muktedâ-i sâlikîn-i hakîkat

Tâcü’l-urefâ fahrü’l-ulemâ

Ahmed Tâhir Memiş el-Mar’aşî

El-Halvetiyyü’ş-Şa’bânî

Rûh-ı şerîfi içün el-Fâtiha.

10 Zilka’de 1373/11 Temmuz 1954

Ahmet Tâhir Efendi Arap, 
Fars ve eski Türk edebiyatlarını 
iyi bilir, va’zlarında, ayet ve ha-
dislerden sonra genellikle Mev-
lânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin 
Mesnevî’si ile Dîvân-ı Kebîr’in-
den beyitler okuyup bunla-
rı herkesin anlayabileceği bir 
dille açıklardı. Ahmet Tâhir 
Efendi’nin ilmî ve tasavvufi fa-
aliyetleri için camiler en önemli 
mekânlar olmuştur.

Ahmet Tâhir Efendi de-
mürşitleri gibi sohbet, muhab-
bet, hizmet ve râbıtayı esas 
alan bir seyr ü süluk usulü-
nü benimsemiş, mensuplarını 
Koska’daki evinde, dönemin 
aydınlarının devam ettiği Be-
yazıt’taki Küllük Kahvehanesi 
ve Acemin Kahvesi, Veliyyüd-
din Efendi Kütüphanesi’nde, 
Beyazıt Devlet Kütüphane-
si’ndeki odasında ve yaz ayla-
rını geçirdiği Çengelköy’deki 
Sultan Vahdeddin Köşkü’nde 
kabul edip sohbet yoluyla ir-
şat etmiştir. Ayrıca mürşitleri 
Kuşadalı İbrahim Halvetî ve 
Bosnavî Mehmed Tevfik Efendi 
gibi müntesipleri için mektubu 
da bir irşat vasıtası olarak kul-
lanmıştır. Uzakta bulunan bağ-
lılarına, yazdığı mektuplarla 
ulaşmış, onların dinî tasavvufi 
müşküllerini çözmeye çalışmış-
tır. Mektupları kendisi ve çev-
resi hakkında bilgi vermesinin 
yanı sıra onun dinî tasavvufi 
anlayışını yansıtması bakımın-
dan da ayrıca kıymetlidir. Ah-
met Tâhir Efendi’nin tarikat 
silsilesi Ahmed Âmiş Efendi, 
Ömer el-Halvetî, Bosnalı Meh-
med Tevfik Efendi vasıtasıyla 
Halvetî-Şabânî tarikatının Ku-

AHMET TÂHİR MAR’AŞÎ
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şadaviyye / Kuşadalı kolunun 
pîri Kuşadalı İbrâhim Efendi’ye 
ulaşır.

Ahmet Tâhir Efendi’nin 
cami, kütüphane, Küllük Kah-
vehanesi ve kendi evlerinde 
yaptığı sohbetlerine halifesi 
Mustafa Özeren Efendi, Tür-
bedar Ahmet Erdem, Sarı Şeyh 
Vahyi Şenel, Fikret Çelikoğlu, 
Kolağası Halil Efendi, Oduncu 
Velî Baba, Evrenos-zâde Sâmi 
Bey, Hasan Nevres, Miralay 
Hilmi Şanlıtop, İmam Ziya Bey, 
Şeyh Zâfi r-zâde Mecdüddin Zâ-
fi r, Edebiyatçı Ali Âli, Hüseyin 
Şemsi Bey, Sucu Ekrem Baba, 
İbnürrahmi Ali Tayyar Bey, 
Muzaff er Ozak, Mehmed Ali 
Yitik, Vehbi Güloğlu, Fethi Ge-
muhluoğlu Baban-zâde Ahmed 
Naim Bey, Muhyiddin Raif, 
Neyzen Tevfi k, Abdülbaki Göl-
pınarlı gibi mürit veya dönemin 
önemli şahsiyetleriyle üniversi-
te öğrencileri katılmıştır. Men-
supları arasında “Hoca Efendi” 
diye anılan Ahmed Tâhir Efen-
di’nin mürşidi Ahmed Âmiş 
Efendi’nin methine dair Farsça 
bir manzumesiyle Sultan Ah-
med ve Nuruosmaniye camile-
rinde verdiği bazı va’zlarından 
derlenmiş bir metnin bulundu-
ğu kaydedilmekteyse de bunlar 
henüz yayımlanmamıştır.

Sahip olduğu hukuk, fen 
ve ilâhiyat diplomalarının ken-
disine tasavvuf yolunda hiçbir 
faydası olmadığını söyleyen 
Ahmet Tâhir Efendi’nin, “Resû-
lullah, Allah’ın harem dairesidir; 
insan bir ağaca benzer, kökü Allah, 
gövdesi Muhammed, yaprakları da 
kendisidir; kişi çalışarak köküyle 
gövdesini bulmalı; mükevvenat bü-

tün teferruatıyla beraber insanın 
kendisinde mevcutt ur, sahibi de 
beraber; insanda aşk-ı ilâhî o kadar 
fazla olmalı ki ateşi yakmalı” gibi 
irfanî anlamlar taşıyan 131 ve-
cizesi Muhabbet Üzerine adlı 
kitapta yer almaktadır. Burada 
ayrıca mensuplarından Ömer 
Lutfi  Toygar’a yazılmış on 
beş mektubu da bulunmakta-
dır. Yirmi dört vecizesiyle bazı 
mektuplarından seçme parçalar 
Abdullah Kucur tarafından ya-
yımlanmıştır. Aşağıdaki dört-
lük ve kelâm-ı kibarlar Ahmet 
Tâhir Mar’aşî’nindir.

Cânân odur ki görünce meyleder ana cân

İrfân odur ki zerrede Hakkı görür ayân

Kâmil odur ki gönlü ola arş-ı kibriyâ

Ekrem odur ki cilvesidir anın kün fe kân

“İnsanlar Allah’a birçok 
yoldan varırlar. Hüsnü hulk, 
ibadet, zikir, iyilik gibi. Fakat 
en kısa ve kestirme yol muhab-
bett ir.”

“Bazı insanların gözü, bazı-
larının sözü, bazılarının da özü 
değer. Özü değenler evliyaul-
lahtır.”

“En büyük ibadet ve sevap, 
bir kalbi şad etmek, sevindir-
mektir. En büyük günah da bir 
gönlü kırmak, ihtizaz ett irmek-
tir.”

“İnsanın gönlü sırr-ı müb-
hemdir. İnsanla oynamaya gel-
mez.”
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    LÜTFİ ALICI

AHMET VEHBÎ
DARENDEVÎ

(d. 1849 - ö. 1936)
Mutasavvıf

Malatya Darende’nin Yeni-
ce köyünde doğdu. Henüz kü-
çük yaşta iken anne ve babasını 
kaybett i. Amcası Muhammed 
Hilmi Efendi’nin himayesine 
girdi. Onunla beraber Maraş’a 
gelip Duraklı Camii civarına 
yerleşti. Zahir ve batın bütün 
ilimleri amcasında tamamladı. 
Amcasının ani bir kararla Ma-
raş’tan ayrılıp Antep’e yerleş-
mesi ile o da yine amcasının ya-
nında oldu. Muhammed Hilmi 
Efendi’nin kızı Hatice Hanım’la 
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evlendi. Amcasının dokuz-on 
yıllık aradan sonra tekrar Ma-
raş’a dönmesi ile irşad edici ola-
rak Adana’ya görevlendirildi. 

Adana’da görevli bulundu-
ğu günlerde aşırı bir kuraklık 
oldu. Bağlıları gelip; “Hocam 
bir yağmur duası yapsanız da 
şu kuraklıktan kurtulsak” de-
diğinde “Takdire muhalefet 
gayretullaha dokunur” diye 
cevap verdi. Aşırı ısrar üzerine 
yağmur duasına çıktı ve sonra 
da şu şiiri okudu:

“Allah ne takdir ettiyse ye-
rini bulur.

Yağmur yağsa da yine ekin-
ler kurur.

Zornan yağmur alırsın da 
ne hayrı olur!.”

Vehbî Efendi’nin duasın-
dan sonra her gün yağmur 
yağar, sel baskınları olur ve 
ekinlerden istenilen verim alı-
namaz.

1922 yılı içerisinde Nakşi 
şeyhi Mahmut Sami Ramaza-
noğlu Hocaefendi Adana’ya 
gelir. Vehbî Efendi müritlerini 
Sami Efendi’ye bırakarak tek-
rar Antep’e döner. Sohbetleri-
ne civar ilçelerden çok sayıda 
katılanlar olur. Kendisi de Ni-
zip, Kilis, Yavuzeli, Araban, 
Pazarcık ve Gölbaşı’na giderek 
sohbet ziyaretlerinde bulunur. 
Bu ziyaretlerinden birinde Ya-
vuzeli-Araban arasında susuz 
bir köy halkının arzusu üzerine 
işaret ettiği yerde kuyu vurulur 
ve köy susuzluktan kurtulur. 
Halen bu kuyunun adı Vehbî 
Efendi kuyusu olarak anılmak-
tadır.

Yine Antep’te yeni doğan 
bir çocuğa isim vermesi talep 

edilince kucağına aldığı çocu-
ğa kendi ismini vererek duada 
bulunur. Kendi ismini verip 
duada bulunduğu çocuk Veh-
bi Dinçerler’dir. 1936’da ve-
fat eden Ahmet Vehbî Efendi 
Şeyhadil Mezarlığı’na, amcası 
Muhammed Hilmi Efendi’nin 
yanına defnedilir. 

KAYNAKÇA:
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M. Tahir GÖREN, Kahramanmaraş Ev-
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SERDAR YAKAR

AHMETÇİK
MAHALLESİ

Ahmetçik, Göksun ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Göksun’un 
doğusunda ve 18 km uzaklıkta-
dır. Gücük Dağı (2237 m)’nın 
güneybatı eteğinde, yüksek ve 
engebeli bir arazide yer almak-
tadır. 1400-1450 m yükseltileri 
arasında yer alan mahallenin 
hemen yanından Salyan Deresi 
akmaktadır. Matematik konu-
mu itibarıyla 38°02’00.1” ku-
zey enlemi ve 36°39’24.4” doğu 
boylamındadır. 

Cumhuriyet döneminde 
köy tüzel kişiliği kazandığı tah-
min edilen Ahmetçik’in 1935 
yılı nüfusu 257 iken, 1950 yılın-
da 361, 2000 yılında 231 olmuş-
tur. 2015 yılında 43 hane ve 85 
nüfusa sahiptir. Köy doğal şart-
lar ve ekonomik nedenlerle göç 
vermektedir.

Köyün ekonomisi tarım ve 

hayvancılığa dayanmaktadır. 
Buğday ve ceviz üretimi ürün 
desenini oluşturur.  Köy üzüm 
bağları, meyve bahçeleri ve ol-
dukça soğuk pınarlara sahiptir. 
Mahallede bir ilkokul mevcut-
tur. Mahalleye ulaşımı sağla-
yan yol asfalt olup,  elektrik, 
sabit telefon  ve içme suyu şe-
bekesi bulunmaktadır.

EMİN TOROĞLU

AHSENDERE
NÂHİYESİ

Nâhiye, Osmanlı Devle-
ti’nde coğrafî ve idarî anlamda 
küçük veya büyük bir çevreyi 
ifade eder. Timar sisteminin 
uygulandığı zamanlarda, idârî 
bir merkez olmaktan ziyade ti-
marların kontrolünü sağlayan 
merkezler olarak kabul edilir.

XVI. yüzyılda Elbistan 
kazâsına bağlı nâhiyeler ara-
sında bulunan Ahsendere, gü-
nümüzdeki Göksun ilçesinin 
doğusu, Göksun Çayı ve ır-
mağı arasındaki coğrafi alan-
da yer almaktadır. Ahsendere 
Nâhiyesi’ne 1526’da 23 köy, 33 
mezra, 1540’ta 27 köy, 41 mez-
ra, 1563’te 30 köy 31 mezra bağ-
lıdır. 

Tabloda da görüldüğü gibi 
her üç tarihte de nâhiyeye bağ-
lı ortak olan köylerin sayısı 
19’dur. Bunlar; Abdurrahman, 
Anbarcık, Avcı Kebir (Evci), Bil-
bilcik, Çarıklu, Çoğun, İnalcık, 
Kadın, Kamışcık-ı Kebir, Kayış, 
Kehil, Kemal, Kitiz, Natırcuk 
(Nadircik), Osmancık (Osman-
lı), Ovacık, Oyumkoz, Tatarcık 
ve Yusuflu köyleridir. Nâhiye-

AHSENDERE NÂHİYESİ
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Tablo : Ahsendere Nâhiyesi Köyleri ve Vergi Nüfusları  

Köyler
1526 1540 1563

Hâne Mücerred Nefer Hâne Mücerred Nefer Hâne Mücerred

Abdurrahman 15 1 36 26 8 55 29 26

Anbarcık 6 1 18 15 3 60 30 30

Avcı Kebir (Evci) 14 1 36 27 8 59 30 29

Bilbilcik 5 1 19 11 3 23 20 2

Boğban-ı? Kebir 20 1

Çarıklu 21 6 43 34 8 56 31 25

Çoğun 16 3 23 16 7 32 22 7

Çöb Ölçen 7 7 14 9 2

Hötüm Dere 18 13 3

İnal 14 4 38 26 11 42 21 21

Kadıncık 19 36 26 8 34 23 11

Kamışcık-ı Kebir 26 4 80 50 28 83 41 42

Kamışcık-ı Küçük (Sagir) 11 7 3 16 7 9

Kantara 2 1 1

Kara Hacılar - - 25 16 8

Karaca İshak 6 5 1

Karaca Viran 0 0

Kayış 14 31 21 10 27 22 5

Kebir 29 5

Kehil nd. Kızıl Tur Ali 9 1 7 6 1 17 12 5

Kemal 4 1 33 26 6 26 19 7

Kızıl Kandil, Dere Ağzı, 
Davşan Alanı

13 7 5

Kiçi Nunban? 5

Kitiz 14 7 61 48 13 50 29 21

Kitiz-i Diğer (Kitiz) 23 16 6 74 45 28

Natırcuk (Nadircik) 6 1 15 10 5 11 5 6

Osmancık (Osmanlı) 7 27 19 8 23 16 7

Ovacık 7 3 18 10 6 24 17 7

Oyumkoz 8 1 28 20 8 25 14 10

Tatarcık 10 1 23 17 6 24 12 12

Tonbak-ı Kebir 29 21 8 48 24 22

Tonbak-ı Sagir 25 14 7 28 23 5

Ümran 3 2 1 4 4 0

Yusufl u 8 3 8 3 1 20 14 3

TOPLAM 23 277 45 705 495 182 912 544 351

Nd: Nâm-ı Diğer
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nin vergi nüfusu, 1526’da 277 
hâne, 45 mücerred, 1540’ta 705 
nefer, 495 hâne 182 mücerred, 
1563 tarihinde ise 912 nefer, 
544 hâne 341 mücerreddir. Ah-
sendere Nâhiyesi köylerinin 
haricinde 1526 yılında Kamış-
cık-ı Sagir (hâne 2) mezrasında, 
1540’ta Gökçe Viran (hâne 50), 
Kızıl Kandil (hâne 80), Kara Tut 
(hâne 80), Akpınar (hâne 100) 
ve Tarhana Bayırı (hâne 150) 
mezralarında toplam 460 hâne 
kayıtlıdır. Bu mezralar hariçten 
gelen yörükler tarafından hem 
yaylak olarak hem de ziraat 
alanı olarak kullanılmaktadır. 
Yine aynı tarihte toplam nefer 
sayıları 492 olan Küreciler de 
nâhiye içerisinde yer almakta-
dır. Bu rakamlardan hareketle 
nâhiyenin tahmini toplam nü-
fusu 1526’da 1440, 1540’ta 5891, 
1563 tarihinde ise 2736 kişidir. 

KAYNAKÇA:
BA TD 402, 419, 998.

İBRAHİM SOLAK

AHŞAP OYMA
SANATI
El Sanatı

“Ahşap oyma sanatı”  Kah-
ramanmaraş’ta en eski ve gü-
nümüzde unutulmaya yüz 
tutmuş el sanatlarından biri-
sidir. Özellikle ceviz, kavak, 
gürgen gibi ağaçlar üzerine el 
yordamıyla iskarpela denilen 
kesici aletler yardımı ile çeşitli 
desenlerin kabartılarak oyul-
masına oymacılık denir. Oyma 
eşyaların üretim süreci oldukça 
uzun bir zamana yayılmakta-

dır. Hammaddelerin hızarda 
istenen ebatlarda biçilmesin-
den sonra elde edilen tahtalar 
monte edilir. Daha sonra bu 
ürünlerin üzerine motifler ka-
lıplar vasıtasıyla çizilir. Motif-
lerin çizilmesiyle esas oyma işi 
aşamasına gelinir. Oyma maki-
nesi aracılığı ile çizilen motifler 
işlenir. Motifteki boşluklara 
çekiçle kabartma yapılır. Moti-
fin kendisine ise oluklu kesici 
kalemler ile kabartma verilir. 
Perdah ve zımpara yapıldıktan 
sonra daha sonra dolgu verniği 
ve onun üzerine parlak vernik 
yapılmak suretiyle oyma eşya 
tamamlanmış olur. Başta oyma 
çeyiz sandığı olmak üzere şifre-
li mücevher kutusu, camekan, 
sandalye, sehpa takımı, tepsi, 
tavla, aynalık ve isimlikler gibi 
birçok ürün üretilmektedir. 
Üretimi yapılan oyma eşyaların 
%80’ini ceviz oluşturmaktadır.

Kahramanmaraş ahşap oy-
macılıkta mihrap, minber, kür-
sü, camii kapısı, türbe, korku-
luklar, sandık, bank, sandalye, 
sehpa, beşik küçük boy sandık 
modelleri imalatıyla Türkiye’de 
lider durumdadır. Şu anda 
Kahramanmaraş Esnaf ve Sa-
natkârlar Odası Birliğine kayıtlı 
61 atölye ile iş hayatına devam 

eden ustalar, Kahramanmaraş 
ekonomisine önemli bir kaynak 
sunmaktadır. Kayıtlı atölyeler-
den sadece 11 tanesi Kızılseki 
köyündedir ve 10 tanesi büyük 
işletme durumundadır.  İstih-
dam anlamında atölyelerde 
çalışan kişi sayısı bilinmemekle 
birlikte 200 kişiye iş imkânı su-
nulduğu tahmin edilmektedir. 
Ahşap oyma sanatı sektörün-
de vergi muafiyeti olmasına 
rağmen belki de sektörün en 
önemli sorunlarından biri kayıt 
dışılıktır. Sektör, ihraç hacmiy-
le de şehre önemli bir ekono-
mik katkı sağlamaktadır. 

KAYNAKÇA:
http://www.birustabinusta.com.tr
ht tp : / /aksutv .com.tr / t r -TR/vi -
deo/254/ahsap-oymada-turkiye-bi-
rinciyiz
http://tugraahsapoyma.com/kma-
ras-ve-oymacilik/kahramanmaras-
ta-oymacilik-sanati.html
http://www.k-maras.com/a_dos/
el_sanati.htm
http://www.kmesob.org.tr/

MUSTAFA BAYLAN
GÜLFERAH BOZKAYA

Selçuklu döneminden beri 
varlığı bilinen oymacılık sanatı, 
Kahramanmaraş’ta hala varlı-

AHŞAP OYMA SANATI
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ğını sürdüren ve zamana adap-
te olan geleneksel el sanatların-
dan biridir.

Kahramanmaraş’ta ahşap 
oymacılıkta malzeme olarak 
ceviz, ladin, çam, kayın, gür-
gen, söğüt, kavak… gibi ağaç-
lar kullanılagelmiştir. Bununla 
beraber oymacılığın ana ham-
maddesi cevizdir. Geçmişte 
tamamen fırınlanmış ceviz kul-
lanılmaktayken günümüzde 
bu durum farklılık göstermek-
tedir. Cevizin pahalı ve işçiliği 
zor bir ağaç olması sebebiyle, 
onun yerine kavak, çam, söğüt 
gibi ağaçlar kullanılmaktadır. 
Bu ağaçların maliyetinin ucuz 
olmasının yanında işçiliği de 
kolaydır. 

Üretim eskilerde neccar 
(marangoz) dükkânları, san-

dıkçılar çarşısı gibi mekânlarda 
yapılmıştır.  

Yakın geçmişten bugüne şe-
hirdeki belli başlı üretim alan-
ları olarak Tekke, Dumlupınar 
ve Mevlâna mahalleleri ile Yeni 
Sanayi Sitesi ve merkeze bağlı 
Kavlaklı Köyü anılabilir.

Günümüzde kimi müstakil 
dükkânların dışında tarihî Ka-
palı Çarşısı’yla iç içe olan tarihî 
Taş Han’da ahşap oyma ürünle-
rinin pazarlandığı satış mağa-
zaları bulunmaktadır. 

Ahşap oymacılıkta araç 
olarak ayarlı ahşap gönye, bü-
yük tokmak, çekiç, çinker (ni-
şangeç), düz kalem (iskarpile), 
geniş oluklu kalem (iskarpile), 
ince düz kalem (iskarpile), kar-
gaburnu, kumlama aleti (çivi-
si), oluklu kalem (iskarpile), 
pergel, tırnak kalem (iskarpile), 
tokmak gibi aletler kullanıl-
maktadır.

Genelde bitki ve hayvan 
fi gürlerinin ve özellikle çiçek-
lerin stilize edilmesiyle meyda-
na getirilen geleneksel motifl er 
kullanılmaktadır. 

Ahşap oyma bir ürün-
de üretim tekniği olarak kes-
me-oyma tekniği ile kakma 
tekniğinin kullanıldığını görü-
yoruz. Ahşap oyma bir ürünün 
üretim aşamalarını ise şu şekil-
de ifade edebiliriz:

1. Ağaç seçimi ve temini: 
Gerekli ağacın temin edilmesi-
dir.

2. Desen seçimi ve çizimi: 
Ağaç oyma ustaları oyma işle-
mi için uygun deseni (şablon) 
seçerek bu deseni tahta üzerine 
kalemle çizmektedir. 

3. Kaba kesim: Oyma işle-

minin başlangıcı olan kaba ke-
simdir. 

4. Dekopaj (Sınır belirle-
me): Sınır belirleme tahta saplı, 
uç kesimleri demirden yapılan 
bir oyma aracı olan iskarpela 
ile yapılmaktadır. Bu işlem de-
senin büyüklüğüne göre birkaç 
saat ya da günlerce sürebilmek-
tedir. 

5. Birleştirme: Oyma işlemi 
tamamlanmış parçalar yapıştır-
ma, iç içe geçirme ya da çivile-
me yöntemi ile birleştirilir.

6. Düzeltme: Gerekli dü-
zeltmelerin yapılmasıdır.

7. Parlatma: Vernik sürül-
mesidir. Parlatma işlemi ile 
üretim tamamlanır. Bu işlem 
için daha çok renksiz vernik 
kullanılmaktadır. 

Tarihi kayıtlarda sektörde 
çok sayıda usta ve çırak çalış-
tığı ifade edilmektedir. Bugün 
ise Kahramanmaraş’ta bu işle 
uğraşan kişi sayısının 100-300 
arasında olduğu söylenmekte-
dir.

Geçmişteki en önemli usta-
lar olarak öncelikle Ziya Maraş-
lıoğlu, Ali Rıza Karpuzoğlu ve 
Remzi Gözükara gibi kişilerin 
adı geçmektedir. 

Yakın geçmişten günümüze 
kadar belli başlı ustalar olarak 
şu kişilerin adı anılmaktadır:

Ahmet Ziya Karpuzoğlu, 
Alaaddin Tayşı, Ali Gülaçtı, 
Ali Güzel, Bekir Akkök, Cen-
giz Akkoyun, Fahri Gülaçtı, 
Fatih Akkök, Hasan Gözükara, 
Hamza Gülaçtı, Haşim Bilgiç, 
İbrahim Hakkı Karpuzoğlu, İb-
rahim Özyürek, İsmail Akkök, 
Kurtuluş Kesim, M. Nejat Kar-
puzoğlu, Metin Erdem, Nuri 
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Gülaçtı, Remzi Gözükara, Ümit 
Hakyol, Yakup Tıraş 

Ahşap işlemeciliğinde kali-
teli ürünler ortaya koyan Kah-
ramanmaraş’ta bu ürünler sek-
törde “Maraş işi”  olarak anılır. 

1980’li yıllardan önce sınırlı 
sayıda olan ürünler şimdilerde 
daha fazla bir çeşitlilik göster-
mektedir.

Bugün Kahramanmaraş’ta-
ki ahşap oymacılar 3-5 çeşitten 
500 (bazılarına göre 1000) çeşi-
de kadar ürün üretmektedirler. 
Ustalar sınır tanımadıklarını, 
isteğe bağlı olarak her şeyi üre-
tebileceklerini ifade etmekte-
dirler. Bu ürünler aynı zaman-
da birçok ebatta olabilmektedir. 
Mesela sadece çeyiz sandığının 
60 çeşidinden bahsedenler var-
dır.

İlde üretilen başlıca eşyaları 
çeyiz sandığı, camekân, mücev-
her kutusu, şifreli kutu, rahle, 
anahtarlık, şemsiyelik, işlemeli 
tavla, vazo, portatif sandalye, 
kanepe, koltuk takımı, sehpa 
takımı, masa, tepsi, aynalık, 
isimlik, duvar panosu, kutu, 
kapı,  balkon bölümleri,  beşik, 
levha,  oymalı sanduka (türbe-
ler için), tabut olarak ifade ede-
biliriz.

Ayrıca mimaride, özellikle 
de camilerin iç mekânlarının 
döşeme ve kaplamalarında da 
kullanılmaktadır.
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Aile; kan, sihrî ve hukuki 
bağlarla birbirine bağlı birey-
lerin bir araya gelerek oluştur-
duğu birlikteliktir. Hemen her 
toplumda, ailenin esasını ana 
baba ve çocuklar oluşturur. İn-
san neslinin sosyal farklılıkları-

na rağmen, her toplumda aynı 
olan biyolojik özellikler aile 
denen toplumun bu çekirdeği-
nin sabitliğini bize gösterir. Bu 
yüzden aile, hayat boyu süren 
bir birlikteliktir.

Aile, evlilikle başlar, evlilik 
ise; bir kadınla bir erkek arasın-
da nikâh akdiyle tescillenmiş 
bir birliktelik olarak ifade edi-
lebilir. Nikâh aynı zamanda bir 
sözleşme niteliği taşır. Evlenme 
sırasında erkek kadına belir-
li bir para veya mal verir veya 
ödeme taahhüdünde bulunur. 
Buna İslam hukukunda mehir 
denir. Mehir, evlenilecek kızın 
ailesine değil, bizzat kızın ken-
disine verilir. Bu durum eşlerin 
birbirlerine karşı belirli haklar 
kazanması ve belirli sorumlu-
luklar altına girmesini sağlar. 
Bu hak ve sorumluluklar, ge-
nelde ortak yaşam, mülkiyet ve 
miras gibi konularla ilgilidir. 
Buna evlilik hukuku da denir. 
Evlilik hukuku, bu genel çerçe-
ve içinde olmakla birlikte; top-
lumların inançları, örf ve âdet-
lerine bağlı olarak az ya da çok 
farklılıklar gösterebilir.

Türk ailesinin gelişiminde 
üç önemli evre bulunmaktadır. 
Bunlar; Orta Asya döneminde 
göçebe yaşantısı içinde olan bir 
aile tipi, Türklerin Müslüman 
olmasından sonra İslam’ın yeni 
değerleriyle oluşmuş, daha çok 
yerleşik bir aile yapısı ve 1968 
yılından sonra sanayileşmenin 
artmasıyla köyden kente göç, 
şehirlerde gecekondulaşma dö-
nemlerinde Türk aile yapısının 
geleneksel seyri dışında hızlı 
bir biçimde şekillendiğini, ge-
niş ailelerde azalma, çekirdek 
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ve dağılmış ailelerde artma 
eğilimleri olduğunu söylemek 
mümkündür.

Türklerin Orta Asya döne-
minde,  kadınların erkeklerle 
birlikte topluluğa kabul edildi-
ği bilinmektedir. Bundan dola-
yıdır ki buyruklar, “Hakan ve 
Hatun emrediyor ki” diye baş-
lardı. Yine, yabancı elçilerin her 
ikisiyle birlikte kabul edilmele-
ri, eski Türklerde sadece ailede 

değil, devlet yönetiminde de 
kadınla erkeğin eşit olduklarını 
bize gösterir. İstila gibi büyük 
felaketlerde töreye aykırı ola-
rak birden fazla kadınla evlilik 
(poligami) olmuşsa da; bu du-
rumda bile aile ocağının resmî 
sahibi ilk eş olmuş, ötekilere 
“kuma” adı verilmişti. Kuma-
ların ailenin kuruluşunda törel 
bir yeri bulunmadığından ku-
madan doğan çocuklar, ilk eşin 

çocukları gibi muamele görür-
lerdi. Üvey annelerine anne, öz 
annelerine ise teyze derlerdi.

Geston Richard’a göre, 
Türkmenlerin büyük çoğunlu-
ğunun yalnız bir karısı vardır. 
Çok kadınla evlenmeyi asla 
kabul etmezler. Bazı özel du-
rumlarda İslam’ın dörde kadar 
verdiği müsaadeyi, mümkün 
olduğu kadar kullandırmamak 
amacıyla kıza verilen “kalın” 
miktarını artırmak gibi pratik 
bir çözüm bulunmuştu. Ric-
hard’ın Türkmenler için söy-
lediği bu görüşü gerçekleri 
yansıtmaktadır. 16. yüzyılda 
yaşamış son Osmanlı fi lozofu 
Kınalızâde, Ahlâk-ı Alâî’sinde; 
taaddüd-ü zevcatın (poligami) 
evin düzenini, ailenin refahını 
bozacağına işaret ederek, “Er-
kek, evde tendeki can gibidir, 
nasıl iki bedene bir can olmaz-
sa, iki evin mutluluğunu da bir 
erkek sağlayamaz” demektedir. 
Bunu bugün ifade etmenin pek 
fazla bir önemi yok, İstanbul’da 
Nemçe, Leh, Çerkez, Rus, Gür-
cü ve Habeş güzellerinin paşa 
ve zengin konaklarını doldur-
duğu bir dönemde, Kanunî 
Sultan Süleyman döneminde 
Kınalızâde’nin karşı çıkması, 
ilim haysiyeti bakımından dik-
kate değer bir husustur.

Aile, toplumun temelini 
oluşturan bir kurumdur. Bu 
da nikâhla sağlanır. Osman-
lı’da nikâhı, kadı ya da mahalle 
imamı kıyardı. Yapılan nikâh-
lar, Şeriye sicillerine işlenirdi. 
Maraş’ta aile yapısı daha çok 
homojen bir yapı gösterir. Ai-
lelerde ortalama çocuk sayısı 
şehirde 3-5, köylerde ise 7-8 

Fotoğraf 1: Geniş Aile

Fotoğraf 2: Çekirdek Aile
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idi. Aileler, çocuklarına miras 
bırakmakta, anne ve babalar 
ölen eşlerinin miraslarından 
pay almakta idi. Kayıtlarda mi-
rasa konu olan mal ve mülkler 
dikkate alındığında; Maraş’ta 
halkın orta halli ve fakir, gay-
rimüslimlerin daha zengin ol-
duğu görülmektedir. Yine, er-
keklerin yanında kadınların da 
malları mahkemece tespit edi-
lerek varislerine dağıtılırdı. 235 
Numaralı Maraş Şeriye Sicili, 
Belge no 24’te, Ekmekçi Mahal-
lesi’nden Mehmet kızı İşçioğlu 
Elif’in 984 kuruş 20 parası, ya-
tak, yastık, minder, çul, çuval, 
leğen, teşt, sini ve satırdan olu-
şan mallarının varislerine dağı-
tıldığı kaydını burada bir örnek 
olarak verebiliriz.

Fransız seyyah Broquière, 
1432 yılında Dulkadir Beyliği 
topraklarından geçtiğinde, Ma-
raş’ta yoğun olarak Türkmen-
lerin yaşadığını söyler. Hatta 
burada kadınların bile savaşçı 
olduklarından bahseder ki, bu 
Türkmen kadınlarından baş-
kası değildir. Osmanlı Seyyahı 
Evliya Çelebi ise Seyahatname-
sinde; “Maraş’ın bir Türkistan 
şehri olduğu, halkının ise ekse-
riya Türkmen, lisanının Türkî 
olduğunu” söyler.

Maraş’ta mevcut Türk boy-
ları; Ağaç-eriler, Avşarlar, Ba-
yatlar, Bayındırlar, Beydilliler, 
Çepniler, Kapkınlar, Kınırlar, 
Kızıklar, Peçenekler, Yasirler, 
Yırakirler, Yörükler olmak 
üzere hemen hemen 24 Oğuz 
boyunun tamamı mevcuttur. 
Maraş merkez ve ilçelerinde 
geçen bazı yer, mezra ve köy 
adları, Türk boy ve oymakla-

rının Maraş’taki varlığının bir 
başka göstergesidir. Bunlar; 
Alembey, Avşarlar, Avşarlı, Ba-
hadırlı, Bulanık, Kabaklar, Ka-
racalar, Kınık, Kuyumcular ve 
Orçan’dır.

Türk boylarının dışında, 
daha çok Nurhak, Pazarcık, El-
bistan ve Göksun’un bazı köy-
lerinde Kürtçe konuşan ve ken-
dilerini Avşar diye nitelendiren 
vatandaşlarımız da yaşamak-
tadır. Bu grup, Türkmenlerle 
birlikte Orta Asya’dan göçler 
sırasında Anadolu’ya gelip yer-
leşmişlerdir.

Yine, Maraş’a Osmanlı dö-
neminde Kafkasya’dan göç 
edenlerin iskânı söz konusu-
dur. Bu göç, 92 Harbi diye bi-
linen Osmanlı-Rus savaşından 
sonra hızlanmıştır. Kafkas kö-
kenlilerin Maraş’ta yerleştiği 
biri belediyelik, 30 köyü bu-
lunmaktadır. Bunlar; Çerkes, 
Abhaz, Abzek, Kabartay, Ubih, 
Çeçen ve Avar köyleridir.

Maraş’ta, kökleri çok eski-
lere dayanan, toplumun kül-
türüne, ilim ve irfanına hizmet 
etmiş, ilim adamları ve bürok-
rat yetiştirmiş, çeşitli vakıflar 
kurarak Maraş halkına hizmet 
etmiş, Dulkadiroğulları, Beya-
zıdoğulları gibi çok sayıda kök-
lü büyük aileler vardır.

Kahramanmaraş’ta çocuk-
lar, kahramanlık hikâyeleri 
dinleyerek, şiirler okuyarak 
büyümüş. Maraş için söylenen 
“şair toprağı” tabirinin bir ne-
deni de bu olsa gerek. Sütçü 
İmamın, Ali Sezai Efendi’nin, 
Rıdvan Hoca’nın, Aslan Bey’in, 
Velikâhyaoğlu Mehmet Ali’nin, 
Kilis yolunda şehit düşen Ma-

raşlı Hüseyin gibi nice yiğit-
lerin kahramanlıkları, onların 
körpe gönüllerinde hep bir yer 
bulmuştu.

Değerli Türkolog Şemsed-
din Sami, Maraş’ı şöyle anla-
tıyor: Halep vilayetine bağlı 
sancak merkezi bir şehirdir. Ke-
resteciliğin önemli bir işkolları 
arasında yer aldığı sancakta, 
bol miktarda meşe, ceviz, kayın 
ve çınar vardır. Sancak, arıcı-
lıkta ileri seviyededir. Tilki ve 
sansar kürkleri, sancak için iyi 
bir gelir kaynağıdır.

Ali Cevat ise, Memalik-i 
Osmaniye’nin Tarih ve Coğraf-
ya Lügatı’nda Maraş hakkında 
şu bilgileri verir: Halep vilaye-
tine bağlı sancak merkezi bir 
kenttir. Küçük sanayi, sırmalı 
at takımları, saraçlık, alaca, Av-
rupa benzeri kumaş, aba, meş-
lah, bez dokumacılığı ve kösele 
üzerinedir. Meyve bahçeleri ve 
üzüm bağları çok verimlidir. 
Özellikle üzümleri (Mahrabaşı, 
kabarcık ve bandırma) ünlü-
dür.

1943 Şubat’ında Maraş’a ge-
len ve ilk defa 12 Şubat Kurtu-
luş Bayramı’nı izleyen A. Ham-
di Tanpınar, kutlama sırasında 
gösterilen şevk ve heyecana 
şaşırdığını, sanki Maraşlının 
takviminin dışında bir zaman 
yaşadığını belirterek; Maraş 
çarşıları hakkında şu bilgileri 
verir: “Göçebe, hatta şehirli ka-
dınların başına o kadar yakışan 
başlıklar, yine bu çarşılarda tıp-
kı yüzyıl önceki itina ile ve ka-
dın süsünün hayattaki büyük, 
asil rolünün şuuruyla güzelli-
ği süslemenin hayata en güzel 
kasideyi söylemek olduğunu 
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bilen ustalar tarafından yapılı-
yor. Bakır işleniyor ve Maraşlı 
ustaların sabrıyla yapılan tas-
larda, güğümlerde bütün bir 
şekil ve nispet anlayışı kendi-
liğinden insanla konuşuyor. 
Alaca, küçük el tezgâhlarında 
dokunuyor, yün sofl ar örülü-
yor. O halde Maraş, çarşılarını 
vaktiyle Şark incilerinden biri 
yapan vasıfl arını kaybetme-
miş demektir. Gerçi eskisi gibi 
Fas’a, Yemen’e kadar ayakkabı 
ihraç etmiyor, kendi derisi yet-
mediği için Çin’den ithalat ya-
pıyor. Fakat hüner ve bilgi du-
ruyor. Artık Arabistan çöllerine 
kadar cins atları, bir mücevhere 
benzeyen Maraş eğerleri süsle-
mediği için saraçlar azalmış.

2015 TÜİK verilerine göre, 
ülkemiz nüfusunun yüzde 
63,9’u çekirdek aileden, yüzde 
27’si geniş ailelerden, yüzde 
dördü yalnız yaşarken, yüzde 
1,5’i ise çekirdek aile bulun-
mayan hane halklarında yaşa-
maktadır. Türk aile yapısının 
genel özelliği olarak çoğunluk-
la çekirdek aile yapısı, farklı 
derecelerde de olsa baba oto-
ritesi ve tek eşlilik kuralının 
Maraş içinde geçerli olduğunu 
söyleyebiliriz. Kahramanma-
raş’ta aile bağları çok güçlüdür. 
Gençler, evlenip yeni bir yuva 
kursalar bile geldikleri ailelerle 
birlikte yakın ilişkileri devam 
eder. Yardımlaşma ve dayanış-
ma sürüp gider. Kahramanma-
raş’taki bu canlı aile yapısının 
varlığını TÜİK verileri de doğ-
rulamaktadır. Bu verilere göre 
Kahramanmaraş; doğduğu ilde 
ikamet, çalışma ve iş kurma 
oranı olan yüzde 90,1’le Türki-

ye birincisidir.
Kahramanmaraş’ta evlenen 

çiftlerin sayısı bir önceki yıla 
göre yüzde 0,05 artarken, bo-
şanan çiftlerin oranı yüzde 0,07 
artmıştır. 2015 verilerine göre, 
Kahramanmaraş’ta boşanan 
çiftlerin sayısı 1474’tür. Kuru-
lan yuvaların devam ett irileme-
mesinin birçok nedeni vardır. 
Dinî ve ahlaki değerlerin za-
yıfl aması, kadının iş hayatına 
girmesi, Batılılaşmanın etkisi, 
ölçüsüz harcama,  aradaki sev-
gi ve saygının tükenmesiyle 
oluşan tahammülsüzlük gibi 
birçok neden sayılabilir. Bunun 
iç açıcı bir durum olmadığını 
üzülerek belirtmeliyim.

Kahramanmaraş’ta zengin 
bir yemek kültürü vardır. Os-
manlı’dan günümüze devam 
eden bir süreç içerisinde meş-
hur olan Maraş yemeklerinin 
başlıcaları; tarhana, ekşili ve 
yoğurtlu çorbalar, içli köfte, 
dolma, lahmacun, mumbar, eli 
böğründe, paça, çörek;  daha 
çok kırsalda yapılan kaygana, 
kül kömbesi, çökelekli börek ve 
tirşik ilk akla gelenlerdir. Eski 
Maraş’ta zengin bir zahire kül-
türü de vardır.

19. yüzyılda Maraş’a gelen 
Charles Texier şunları söylü-
yor: Maraş’ta dokuma sanatı 
çok gözde ve etkindir. Abalar 
ve sırma ya da ipekli dokun-
muş elbise ve yelekler yaparlar. 
Türkmen kadınlarının kullan-
dıkları boyalı pamuk bezlerin 
de geniş bir ticaret alanı var-
dır. Güzel gölgelikler altından 
akarsular geçer. Değirmenleri 
bu çağlayanlar çevirir. Fakat 
mimari olan hiçbir eseri yok-

tur. Çünkü Maraş öteden beri 
birçok kavmin hareket merke-
zi olduğundan eski eserler hep 
tahribe uğramışlardır. Evleri, 
sıcak iklime uygun olarak ya-
pılmıştır. Avlu ve bahçelerinin 
ortasında şadırvan ya da akar-
suları vardır. Oda kapıları hep 
buraya açılır.

Giyim kuşam olarak şalvar 
halen kullanılmaktadır. Aba, 
bugün daha çok Kurtuluş Bay-
ramı’na katılan çeteler tarafın-
dan giyilmektedir. Kırsalda 
genç kızlar, saçlarını ince be-
likli örüp üstüne üçgen yazma 
örterler. Üste nakışlı gömlek, 
fermene ve savlar giyerler. Ge-
leneksel elbiselerde kullanılan 
dikim ve süsleme tekniğinin 
ana yurdu Kahramanmaraş ol-
ması nedeniyle, diğer bölgelere 
göre farklılık göstermektedir.  
Dulkadiroğulları tarafından 
Osmanlı Sarayına getirilen ge-
linlerin çeyizleri tanınmış Ma-
raş işi dival tekniği (sim sırma 
işlemeciliği) tüm illere Ma-
raş’tan yayılmıştır. Yine Kah-
ramanmaraş’ta hat ve tezhip 
sanatında kullanılan yazı fi gür-
leri ve motifl er orijinalliğe özen 
gösterilerek cepken, bindallı 
gibi özgün elbise tasarımlarına 
aktarılmıştır. Bu elbiselerden 
bazı örnekler Kahramanmaraş 
Müzesi’nde sergilenmektedir.

Maraş işi sırma; dondurma, 
fıstık ezmesi, pul biber, sarı çel-
tik, aşlık denen dövme, ceviz 
oyma çeyiz sandıkları gibi Ma-
raş’ı dışarıda tanıtan, bugün de 
varlığını sürdürmeye devam 
eden özgün bir sanatt ır. Halen 
yatak örtüsü, seccade, Mushaf 
kabı, nişan ve düğün kıyafetleri 
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yapılmaktadır. Kahramanma-
raş Kız Enstitüsünde, Ankara 
ve İstanbul Olgunlaşma Ens-
titüsünde kurulan atölyelerde 
üretim çalışmaları halen devam 
etmektedir.
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HÜSEYİN ÖZTÜRK

AİLE SAĞLIĞI
MERKEZLERİ

Bir veya daha fazla aile he-
kimi ve aile sağlığı elemanla-
rınca aile hekimliği hizmetinin 
verildiği sağlık kuruluşlarıdır. 
Daha önceleri birinci basamak 
sağlık hizmetleri sağlık ocak-
ları tarafından verilmekteydi. 
Ancak 24.11.2004 tarih ve 5258 
sayılı kanun ile sağlık hizmet-
lerinin geliştirilmesi, birey ihti-
yaçları doğrultusunda koruyu-
cu sağlık hizmetlerine ağırlık 
verilmesi, kişisel sağlık kayıt-
larının tutulması ve bu hizmet-
lere eşit erişimin sağlanması 
amacıyla aile hekimliği sistemi 
tesis edilmiş ve Kahramanma-
raş’ta 2010 yılında bütün sağlık 
ocakları Aile Sağlığı Merkez-
lerine dönüştürülmüştür. Aile 
Sağlığı Merkezlerinde hekim 
ile beraber hemşire ve ebeler 
de görev yapmaktadır. Aile 
hekimliğinin öncelikli görevi 
kişiye yönelik koruyucu sağlık 
hizmetleri ile birinci basamak 
tanı, tedavi, rehabilitasyon ve 
danışmanlık hizmetlerini ver-
mektir. Ayrıca sağlığı gelişti-
rici ve koruyucu hizmetler ile 
ana çocuk sağlığı ve aile plan-
laması hizmetlerini vermek, 
kişilerin yaş, cinsiyet ve has-
talık gruplarına yönelik izlem 
ve taramaları (kanser, kronik 
hastalıklar, gebe, loğusa, ye-
nidoğan, bebek, çocuk sağlığı, 

ergen, erişkin, yaşlı sağlığı ve 
benzeri) yapmak diğer görev-
lerin arasındadır. Nisan 2016 
verilerine göre Kahramanma-
raş ilinde toplam 119 aile sağ-
lığı merkezi ve bu merkezlerde 
342 aile hekimi bulunmaktadır. 
Aile Sağlığı Merkezlerinin 56 
tanesi merkezde (34 adet Oni-
kişubat,  22 adet Dulkadiroğlu 
ilçesinde),  63 tanesi ilçelerde-
dir. Elbistan’da 16, Afşin’de 12, 
Pazarcık’ta 9, Türkoğlu’nda 
8, Göksun’da 7, Andırın’da 4, 
Çağlayancerit’te 3, Nurhak’ta 3 
ve Ekinözü’nde 1 adet Aile Sağ-
lığı Merkezi mevcuttur.   

                                                                                                              
ALPTEKİN YASIM

AK KALE
Mimarî Yapı

Kale, Andırın İlçesi’nin 
Torun Köyü’ne bağlı Haştırın 
Obası’nın sınırları içerisinde 
olup, ilçeye 5.5 km. mesafede-
dir. Kaynaklara göre Ak Ka-
le’nin, Roma Dönemi’nde IV. 
yüzyılda inşâ edildiğini düşün-
mekteyiz. Daha sonra yöreye 
395 yılından XI. yüzyılın son-
larına kadar Bizans Devleti hâ-
kim olmuş ve kale esas şeklini 
bu dönemde almış, son biçimi 
ise Osmanlılar zamanında ve-
rilmiştir.

Kahramanmaraş, çeşitli ta-
rihî yolların geçit bölgesinde 
yer aldığı için, il sınırları dahi-
linde irili ufaklı pek çok kale ve 
müstahkem mevki bulunmak-
tadır. Kahramanmaraş’taki ka-
leler daha çok Adana il sınırın-
dan başlayıp Andırın – Göksun 
– Afşin’e doğru uzanan bir hat 

AK KALE
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üzerinde dizilmişlerdir. Ma-
raş  çevresinde çok sayıda kale 
bulunmakla beraber, en yoğun 
olduğu bölge ise Andırın İl-
çesi’dir. Andırın’da kuzeyden 
güneye doğru adeta bir sıra teş-
kil eden çok sayıda kale bulun-
maktadır. Andırın, Çukurova 
(Kilikya) bölgesiyle bağlantılı 
olması dolayısıyla, tarih bo-

yunca büyük askerî hareketler 
güneyden kuzeye bu bölgeden 
yapılmıştır. Bu yönüyle Andırın 
stratejik bir konuma sahiptir.

Kale, Andırın – Kadirli yo-
lunun doğusunda, derin bir 
vâdi üzerinde yaklaşık 350 m. 
yüksekliğinde ve maki ile kap-
lı sarp kayalık tepenin üzerine 
inşâ edilmiştir.

Kale, Kadirli’den Göksun’a 
uzanan ve kuzeye giden stra-
tejik yolun doğu tarafını ko-
rumaktadır. Bölgede tek geçit 
konumunda olan derin vâdiye 
hâkim konumdadır.

Sarp kayalık tepenin topog-
rafi k yapısına göre şekillenen 
ve doğu–batı doğrultusundaki 
eğimli bir alan üzerine yerleşti-
rilen çarpık plânlı kale, yaklaşık 
55.00 x 60.00 m. ölçülerindedir. 
Yapının inşâsında çevredeki 
kayalıktan temin edilen kireç 
harçlı ince yonu, kaba yonu ve 
moloz taş malzeme kullanılmış-
tır. Kale sur duvarlarıyla kuşa-
tılmış, sarp olan bazı yerleri ise 
tabi kayalık oluşturmaktadır.

Günümüzde bakımsız du-
rumda olan yapı yine de, çev-
rede bulunan en sağlan kaleler-
den birisidir; bunu da ulaşımı 
zor olmasına borçludur. Kalın 
sur duvarlarıyla çevrelenen 
kaleye güney ve doğu cephele-
rinde açılan kapılardan girilir. 
Güney cephedeki giriş sağlam 
olup doğu taraftan yarım da-
ire plânlı burç ile takviye edil-
miştir. Doğu taraftaki kapı da 
iki taraftan yarım daire kesitli 
burçla desteklenmiştir. Kalın 
sur duvarları doğu taraftan 
dört ve güney taraftan iki adet 
olmak üzere toplam altı (6) 
adet yarım daire plânlı burçla 
desteklenmiştir. Burçlara ula-
şımı sağlayan sur duvarları 
(seğirdim yeri) kalın inşâ edil-
miş, bunların mazgallı duvar 
korkuluklarının çok az bir kıs-
mı mevcutt ur. Ayakta kalan sur 
duvarlarının üst kısımları yıkıl-
mış, batı ve kuzey cephelerde-
ki sur duvarları ise tamamen 

Ak Kale Planı

Ak Kale
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yıkılmış olup, temel kalıntıları 
belli olmaktadır. Kalenin sarp 
olan güneydoğu köşe ile kuzey 
cephenin batı tarafındaki sur 
duvarlarına yer verilmemiş, 
buralar tabi kayalık olarak bıra-
kılmıştır.

Kale oldukça kayalık 
bir alan sahip olup, içindeki 
mekânlar yıkılmış ve bu hacim-
lerin duvar kalıntılarına rast-
lanılmaktadır. Kalede yıkılmış 
durumda küçük bir şapel ile su 
sarnıcının kalıntısı dikkât çek-
mektedir.
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MEHMET ÖZKARCI

AK TURİZM
Otobüs Firması

Ak Turizm otobüs firması 
1994 yılında Ali KURTUL ta-
rafından kurulmuştur. Kahra-

manmaraş’ın sanayi ve ticaret 
hayatında, kaliteli hizmeti her 
zaman önde tutmuş olan Kur-
tul ailesi, tekstil ve gıda sana-
yindeki yatırımlarını, turizm 
sektöründe de Ak Turizm ile 
devam ettirmektedirler. Ak Tu-
rizm, yolcu taşıma hizmetinin 
yanı sıra kargo ve yük taşıma 
sektöründe de Türkiye’nin dört 
bir yanında hizmet vermekte-
dir. Ak Turizm bünyesinde 10’u 
firmaya ait toplam 24 otobüs 
bulunmaktadır. Seferlerine An-
kara-İstanbul hattıyla başlayan 
Ak Turizm’in bugün karşılıklı 
hizmet verdiği 10 il bulunmak-
tadır. 10 ilde toplam 26 adet 
aktif acentasıyla bilet satış ağı 
oluşturmuştur. Ak Turizm’in 
yıllık yolcu taşıma kapasitesi 
ortalama 300.000 civarındadır.
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M. AKİF KARA
GÜL DERTLİ

AK, AHMET
(d. 1966)

Millî Sporcu

1966 yılında Kahramanma-
raş’ta dünyaya geldi. 1978 yı-
lında Kahramanmaraş’ta Avni 

TARHAN hocanın nezaretinde 
güreş hayatına başladı. Daha 
sonra Malatya Şeker Fabrikası, 
Afşin TEK Spor Kulübü, Anka-
ra Ulaştırma Bakanlığında gü-
reş hayatına devam etti. Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Oku-
lu’ nu bitirdi. Kendine has en 
iyi uyguladığı güreş teknikleri 
tek dalmalar, koltuk altı geç-
me, dana bağı, kilit, künde ve 
çırpmadır. 1996 yılından 2003 
yılına kadar güreş milli takım-
larında teknik direktör ve ant-
renör olarak görevinin yanında 
Milli Eğitim Bakanlığında 5 yıl 
Beden Eğitimi öğretmenliği 
yaptı. 2003 yılında Kahraman-
maraş Gençlik ve Spor İl Müdü-
rü olarak atandı. 2007 yılında 
Ankara Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Spor Kontrolörleri 
Kurul Başkanı olarak atandı. Bu 
görevinin yanı sıra Güreş Fede-
rasyonu Başkan Vekili olarak 
görev yaptı. Sırasıyla Personel 
Eğitim Daire Başkanlığı ve çe-
şitli dairelerde Daire Başkanı 
olarak görev yaptı ve hâlen Spor 
Kontrolörleri Kurul Başkanı ola-
rak görevine devam etmektedir. 
Kahramanmaraş güreş camiası-
na çok önemli başarılar kazan-
dıran sporcumuz çok sayıda 
başarılara imza atmıştır. Bunlar; 

-1981yılı Pirot/YUGOSLAV-
YA’ da Yıldızlar Serbest Stil 55 

AK, AHMET
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kg’ de Balkan ikinciliği.
-1982 yılı Selanik/YUNA-

NİSTAN’ da Yıldızlar Serbest 
Stil 55 kg’ de Balkan birinciliği.

-1982 yılı Manchester/İN-
GİLTERE’ de Yıldızlar Serbest 
Stil 55 kg’ deAvrupa birinciliği.

-1983 yılı Bükreş/ROMAN-
YA’ da Gençler Serbest Stil 52 
kg’ deBalkan ikinciliği.

-1983 yılı Chicago/ABD’ de 
Ümitler Serbest Stil 57 kg’ de-
dördüncülük.

-1984yılı Haskova/BULGA-
RİSTAN’ da Gençler Serbest 
Stil 57 kg’ de Balkan ikinciliği.

-1984 yılı Sparlagan’  da 
Ümitler Serbest Stil 57 kg’ de 
Avrupa üçüncülüğü.

-1985 yılı Edirne/TÜRKİYE’ 
de Gençler Serbest Stil 57 kg’ de 
Balkan birinciliği.

-1985 yılı Leipzig/ALMAN-
YA’ da Büyükler Serbest Stil 57 
kg’ dedördüncülük.

-1985 yılı Koloradosprings/
ABD’ de Ümitler Serbest Stil 
Dünya ikinciliği.

-1987 yılı ClarmondFer-
rand/FRANSA’ da Büyükler 
Serbest Stil 57 kg’ de Dünya 
üçüncülüğü.
- 1987 yılı VelikoTarnovo/BUL-
GARİSTAN’ da Büyükler Ser-
best Stil 57 kg’ de beşincilik.
- 1987 yılı Lazkiye/SURİYE’ de 
Serbest Stil 57 kg’ de Akdeniz 
Oyunları üçüncülüğü.
- 1988 yılı Seul Olimpiyatları’n-
da Serbest Stil 57 kg’ dedördün-
cülük.
- 1988 yılı Manchester/İNGİL-
TERE’ de Büyükler Serbest Stil 
57 kg’ de Avrupa ikinciliği.
- 1989 yılı Martigny/İSVİÇRE’ 
de Büyükler Serbest Stil 57 kg’ 

de Dünya beşinciliği.
- 1989 yılı Ankara/TÜRKİYE’ 
de Büyükler Serbest Stil 57 kg’ 
de Avrupa birinciliği.
- 1990 yılı Poznan/POLANYA’ 
da Serbest Stil 57 kg’ de Avrupa 
beşinciliği.
- 1990 ABD Dünya Kupası bi-
rinciliği
- 1990 yılı Tokyo/JAPONYA’ 
da Serbest Stil 57 kg’ de Dünya 
dördüncülüğü.
- 1991 yılı  Atina/YUNANİS-
TAN’ da SerbestStil 57 kg’ de 
Akdeniz Oyunları birinciliği.
- 1992 yılında güreşi bırakmıştır.

TAMER KARADEMİR

AK, AHMET
(d. 1963)

Akademisyen

1963’te Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesinde doğdu. Aynı 
yerde ilk ve orta öğrenimini ta-
mamladı. 1983’te ODTÜ Kah-
ramanmaraş Meslek Yüksek 
Okulu Elektrik Bölümünden, 
1990’da Marmara Üniversi-
tesi İlâhiyat Fakültesinden 
mezun oldu.  1993’te İnönü 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
İslâm Mezhepleri Tarihi Ana 
Bilim Dalında araştırma gö-
revlisi oldu. 1996’da Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nde “Şehristani’nin 
el-Milel ve’n-Nihal’inde İslam 
Mezheplerinin Tasnifi ” isim-
li teziyle yüksek lisansını ta-
mamladı. 2006 yılında Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde “Maturidi Kay-
naklarda Maturidi ve Maturi-
dilik” isimli teziyle “Doktor” 
unvanı aldı. 2009’da yardımcı 
doçent, 10 Ocak 2011 tarihin-
de doçent oldu. 08 Nisan 2016 
tarihinde profesörlüğe atandı. 
17.03.2011-17.01.2012 tarihleri 
arasında Kahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde Dekan Yardımcısı 
olarak görev yaptı. Halen aynı 
üniversitede Öğretim Üyeliği-
nin yanı sıra İslâm Mezhepleri 
Tarihi Ana Bilim Dalı Başkan-
lığı görevini yürütmektedir. 
Büyük Türk Âlimi Maturidi ve 
Maturidilik, (İst. 2008), Selçuk-
lular Döneminde Maturidilik 
(Ank. 2009) ve Maturidi Âlim-
lerine Göre Şefaat İnancı gibi 
basılmış eserlerinin yanı sıra 
İslam Mezhepleri ve özellikle 
Maturidi ve Maturidilik gibi 
konularda çok sayıda makalesi 
ve çeşitli ulusal ve uluslarara-
sı sempozyumlarda sunulmuş 
bildirileri bulunmaktadır. İn-
gilizce ve Arapça bilmektedir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

 ABDULLAH SOYSAL

AKARCA
MAHALLESİ

Kahramanmaraş ilinin Elbis-
tan ilçesine bağlı bir mahalledir. 
Akarca mahallesi 38°28’1.50” ku-
zey enlemi ve 37°16’33.26”doğu 

Ahmet AK
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boylamı üzerindedir. Kahra-
manmaraş iline uzaklığı 189, 
ilçeye uzaklığı ise 29 kilometre-
dir. Kuzey Doğusunda Yeniköy, 
güneybatısın da ise Sarıyatak 
mahallesine komşudur. Toplu 
yerleşme özelliği gösteren, 1660 
metrede kurulmuş bir vadi yer-
leşmesidir. 

Mahallede bulunan hane 
sayısı 24’tür. Küçük bir yerleş-
me özelliği göstermekte ve sü-
rekli göç vermektedir. 2000 yı-
lından bu yana nüfus değerleri 
şu şekildedir; 2000 yılı 181 kişi 
(95’i kadın, 86’sı erkek), 2011 
yılı 106 kişi (60’ı kadın, 46’sı 
erkek), 2012 yılı 94 kişidir (51’i 
kadın, 43’ü erkek). Ekonomi 
daha çok hayvancılık üzerine-
dir.

MURAT KARABULUT

AKBAŞ ALİ 
(d. 1942) 

Şair

Ali Akbaş, Kahramanma-
raş’ın Elbistan ilçesinin Çato-
va köyünde doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Elbistan’da, ortaöğ-
renimini Kahramanmaraş’ta, 
yükseköğrenimini ise İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si Türk Dili ve Edebiyatı bölü-
münde bitirdi. Hacettepe Üni-

versitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde “Yapalak ve Ekinö-
zü Ağızları” konulu çalışmasıy-
la yüksek lisansını tamamladı. 
Çeşitli lise ve yüksekokullarda 
öğretmenlik ve idarecilik, Film 
Radyo ve Televizyonla Eğitim 
Merkezinde program yazarlığı 
yaptıktan sonra Hacettepe Üni-
versitesinde Türk dili okutmanı 
olarak çalıştı ve buradan 1996 
yılında emekli oldu. 1999-2000 
öğretim yılında Kazakistan’da 
Ahmet Yesevi Üniversitesinde 
öğretim görevlisi olarak çalış-
tı. Şiir yazmaya lise yıllarında 
başladı. Lisede öğrenciyken 
(1964) düzenlenen bir yarış-
mada yazdığı şiir birinci se-
çildi ve şiir, Kahramanmaraş 
Lisesi Marşı kabul edildi. 1991 
yılında Kuş Sofrası adlı şiir ki-
tabıyla Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından yılın şairi seçildi. Bu 
eser sonraki yıllarda Özbekçe-
ye ve Makedoncaya da çevril-
di. 1993 yılında Kazakistan’ın 
başkenti Almatı’da düzenlenen 
II. Türk Dünyası Şiir Şöleni’nde 
Mağcan Cumabayulı ödülüne 
layık görüldü. 2011 yılında III. 
Türk Dünyası Edebiyat Dergi-
leri Kongresi tarafından “Türk 
Dünyasında Yılın Edebiyat 
Adamı” ilan edildi. Türkiye’yi 
temsilen yurt dışı etkinliklere 
katıldı. Divan, Doğuş Edebiyat 
ve Kanat dergilerini çıkartan 
Akbaş’ın şiirleri çeşitli dille-
re çevrildi. Avrasya Yazarlar 
Birliği kurucularından olan 
Akbaş, halen Kardeş Kalemler 
Dergisi’nin genel yayın yönet-
menliğini yapmaktadır. He-
ceyle ve serbest tarzda yazdığı 
şiirlerde sese ve ahenge önem 

verdi. Türk tarihi, coğrafyası 
ve folkloruyla beslenen şiirle-
rinde özelde Anadolu genelde 
ise Türk dünyası coğrafyasında 
yaşayan Türk kültür ve mede-
niyetine mensup insanların 
duygu, düşünce ve sosyal ha-
yatını terennüm eden Akbaş’ın 
Masal Çağı, Kuş Sofrası, Gökte Ay 
Portakaldır, Turna Göçü, Erenler 
Divanında ve Eylüle Beste adlı 
eserleri vardır.

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Kahramanmaraşlı Şa-
irler Antolojisi, Ankara 2008.
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015a.
Ramazan AVCI, “Cumhuriyet Döne-
mi Kahramanmaraşlı Şair ve Yazar-
lar”, (Ed.  O. DOĞAN - R. AVCI - S. 
YAKAR) Akdeniz’in Altın Kenti Kah-
ramanmaraş, Kahramanmaraş, 2015b, 
s.423-463.
Mustafa ŞAHİN, Ali Akbaş ile Ufuk 
Mülakatı, (2010 Haziran).
http://www.edebiyatufku.com (Eri-
şim tarihi: 05 Mayıs 2016). 

RAMAZAN AVCI

AKBAYIR-I HÖYÜK
(BÜYÜK TİL)

Kahramanmaraş ili, Elbis-
tan ilçesi, Akbayır Mahalle-
si’nde yer almaktadır. Elbistan 
Ovası’nın güneydoğusunda yer 
alan höyükte, 8-10 m yüksekli-
ğinde kerpiç duvarlar tespit 
edilmiştir. Höyüğün tahribata 
uğramış bölümleri arasında 
moloz taşlardan oluşturulmuş, 
0.8 - 1.5 m arasında değişen ka-
lınlıklarda taş duvar kalıntıları 
izlenebilmektedir. Kalıntılar 
arasında yanık tabakaları ve 

AKBAYIR - I HÖYÜK (BÜYÜK TİL)

Ali AKBAŞ
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taban izleri görülebilmektedir. 
Yapılan araştırmalarda höyükte 
Son Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı 
çanak çömlekleri tespit edilmiş-
tir. Gözlemlenen İlk Tunç Çağı 
çanak çömleklerinin Elbistan 
Ovası’nda tespit edilmiş diğer 
yerleşme alanlarındaki İlk Tunç 
Çağı kültürlerinin genel özel-
liklerini yansıtt ığı anlaşılmıştır. 
Yapılan araştırmalarda portakal 
ve kırmızı renkte astarlanmış, 
düz ağız kenarlı, kısa boyunlu, 
küresel gövdeli, yuvarlak dipli 
çanak çömlek parçaları göz-
lemlenmiştir. Gözlemlenen bu 
çanak çömlek parçalarının yanı 
sıra aynı formların koyu yüzlü, 
açkılı örnekleri de tespit edil-
miştir. Höyükte Anadolu’nun 

güneydoğusunda rastlanan ve 
İlk Tunç Çağı’na tarihlendiri-
len astar bezekli çanak çömlek 
örneklerine rastlanmıştır. Hö-
yükte Elazığ-Malatya boyalıları 
olarak tanımlanan boya bant 
bezekli İlk Tunç Çağı çanak 
çömlekleri de tespit edilmiştir. 

Türü: Höyük
Yer: Kahramanmaraş / El-

bistan / Akbayır Mah.
Konum: 37S 0353631D / 

4225245K
Rakım: 1227 m.
Kapladığı Alan: Yaklaşık 

10800 m²
Tescil Tarihi: 22.10.1996
Dönem: Son Kalkolitik - İlk 

Tunç Çağı.
Korunma Durumu: Höyü-

ğün eteklerinde günümüz yapı-
ları mevcutt ur. Üzerinde çeşitli 
amaçlar doğrultusunda inşa fa-
aliyetleri ve toprak alımı gerçek-
leştirilmiştir. Modern yapıların 
arasında kalan höyükte günden 
güne tahribat artmaktadır.

KAYNAKÇA:
Ali ÇİFTÇİ, “Elbistan Ovasındaki 
Geç Hitit Şehir Devletleri Dönemin-
deki Önemi Üzerine Genel Bir De-
ğerlendirme”, Türk Arkeoloji ve Etnog-
rafya Dergisi, Sayı 9, 2009, s.9-18.
Erkan KONYAR -  DOĞAN ALPARS-
LAN, Meltem - ALPARSLAN Metin, 
“Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 
2010”, 29. Araştırma Sonuçları Toplan-
tısı, C.2, 2012, s.35-43.
Gavin H. BROWN, (1967),  “Prehis-
toric Pott ery from the Antitaurus”, 
Anatolian Studies, Vol. XVII. 1967, 
s.123-164.
Hans Henning von der OSTEN, 
(1929), Explorations in Hitt ite Asia Mi-
nor, 1927-1928, OIC 6, Chicago 1929.
http://www.tayproject.org/TAYa-
ges.fm$Retrieve?CagNo=11834&h-
t m l = a g e s _ d e t a i l _ t . h t m l & l a -
yout=web(03.05.2016).
Mehmet TAŞDEMİR, (1994), “Elbis-
tan”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 11.

OKTAY DUMANKAYA
OKAY PEKŞEN

AKBAYIR-II HÖYÜK
(KÜÇÜK TİL)

Kahramanmaraş ili, El-
bistan ilçesi, Akbayır Mahal-
lesi’nin 2 km batısında yer 
almaktadır. Yapılan araştırma-
larda moloz taş ve kerpiç du-
var kalıntıları tespit edilmiştir. 
Höyükte gözlemlenen çanak 
çömleklerin yakın çevrede yer 
alan diğer höyüklerdeki çanak 
çömleklerle paralellik taşıdı-
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ğı anlaşılmıştır. Höyükte Orta 
ve Son Kalkolitik boyalı çanak 
çömlekleri ile Erken Transkaf-
kasya İlk Tunç Çağı koyu yüz-
lü çanak çömleklerinin olduğu 
tespit edilmiştir. İlk Tunç Çağı 
astar bezekli örnekler ile boyalı 
çanak çömlekler, tespit edilen 
diğer çanak çömlek grubunu 
oluşturmaktadır. Yapılan araş-
tırmalarda rastlanılan ip delikli 
taş damga mühür, Son Kalkoli-
tik ve İlk Tunç Çağı özellikleri-
ni taşımaktadır.

Türü: Höyük
Yer: Kahramanmaraş / El-

bistan / Akbayır Mah.
Konum: 37S 0353009D / 

4227018K 
Rakım: 1233 m. 
Kapladığı Alan: Yaklaşık 

17226 m²
Tescil Tarihi: 22.10. 

1996 
Dönem: Orta ve Son Kalko-

litik-İlk Tunç Çağı.
Yer: Kahramanmaraş / El-

bistan / Akbayır Mah.
Korunma Durumu: Kaçak 

kazılar ve çeşitli amaçlar doğ-
rultusunda toprak alımı yapıl-
mıştır. 

KAYNAKÇA:
Gavin H. BROWN, “Prehistoric Pot-
tery from the Antitaurus”, Anatolian 
Studies,Vol. XVII. 1967, s.123-164.
Erkan KONYAR - DOĞAN  ALPARS-
LAN, Meltem - ALPARSLAN, Metin, 
“Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 
2010”, 29. Araştırma Sonuçları Toplan-
tısı, C.2, 2010, s.35-43.
Hans Henning von der OSTEN,   
Explorations in Hittite Asia Minor, 
1927-1928, OIC 6, Chicago 1929.
http://www.tayproject.org/TAYa-
ges.fm$Retrieve?CagNo=11835&h-
t m l = a g e s _ d e t a i l _ t . h t m l & l a -
yout=web(03.05.2016).

OKTAY DUMANKAYA
OKAY PEKŞEN

AKBAYIR
MAHALLESİ

(AKTİL)

Akbayır, Elbistan ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş il merkezine 185 
km, Elbistan ilçesine 15 km 
uzaklıkta bulunan mahalle El-
bistan şehir merkezinin doğu-
sunda 38o09’37” kuzey enlemi 
ve 37o19’78” doğu boylamı üze-
rinde yer alır.

Yerleşim tarihi kalkolitik 

döneme kadar uzanan Akba-
yır’da iki höyük bulunmaktadır. 
1563 tarihli Tahrir Defterinde 
Til-i Kebir ve Til-i Sağir olarak 
iki köy şeklinde geçmekte olup, 
tahmini nüfusu 1065’tir. Kan-
lıbel ve Akçaderbent’ten geçen 
tarihi kervan yolu üzerindedir. 
1881 yılı kayıtlarında Til adı 
ile 616 nüfusa sahiptir. 1960’lı 
yıllarda adı Akbayır olarak de-
ğiştirilmiştir. 1994–2014 yılları 
arasında Akbayır Belde Bele-
diyesi olmuştur. 6 Aralık 2012 
tarihinde yayınlanan yeni Bü-
yükşehir yasası gereğince 2014 
yılında Elbistan İlçesine bağlı 
mahalle olmuştur.

Yerleşme, geniş düzlükler 
üzerine kurulmuş, yükseltisi 
1230 metredir. Köyün etrafı ta-
rım alanlarıyla kaplıdır. Bu ta-
rım alanlarından sonra yükselti 
doğu ve batıda 1350 metrenin 
üzerine çıkmaktadır. Mahalle-
nin içinden Nurhak Dağı etek-
lerinden kaynağını alan Kev-
kirli deresi geçmektedir. 1935 
yılında 730 olan nüfusu, 1960’ta 
1317’ye 1990’da 2247’ye yüksel-
miştir. 2015 yılı verilerine göre 
yaklaşık 400 hane ve 1288 nüfu-
sa sahiptir. Mahallede bir ilko-
kul (1930), bir ortaokul (1976) 
bulunmakta olup, tek binada 
hizmet vermektedir. Ayrıca 1 
Sağlık Ocağı (1969), 2 camii, 3 
market, 1 düğün salonu, 2 tazi-
ye evi ve Albayır Toprak Sula-
ma Kooperatifi de bulunmak-
tadır.  

Mahalle halkının genel ge-
çim kaynağı tarla tarımı ve hay-
vancılıktır. 5000 dönüm arazisi 
yer altı sondaj kuyuları ile su-
lanmaktadır. Son yıllarda süt 

AKBAYIR MAHALLESİ (AKTİL)
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ve besi sığırcılığı yapılan teş-
viklerle artırılmıştır. Mahalleye 
ulaşımı sağlayan yol asfalt olup 
mahallede elektrik ve sabit tele-
fon vardır.

Murat KARABULUT

AKBEN, AKİF
(d. 1946)
Antrenör

1946 Kahramanmaraş do-
ğumlu olan Akif Akben’in 
spora ilgisi 1960’lı yıllarda 
başlamıştır. Önceleri atletizm 
ve güreş gibi spor branşlarına 
ilgi duymuş, güçlü ve kuvvetli 
olma isteği onu betondan yap-
tığı ağırlıklarla halter çalışmaya 
yöneltmiştir. Daha sonra Genç-
lik Spor İl Teşkilatı’nın tesisle-
rinde çalışmaya başlamış, aynı 
zamanda gelen gençlere de ça-
lışmalarında yardım etmiştir. 
1973 yılında katıldığı antre-
nörlük kursundan sonra, 1975 
yılında Kahramanmaraş halter 
antrenörü olarak atanmıştır. 
Çeşitli antrenörlük kurslarına 
katılarak kendini geliştirme 
fırsatı bulan hocamız ilimizin 
ilk halter sporcusu, antrenörü 
ve milli takımda görev yapan 
ilk halter antrenörüdür. Halter 
Federasyonu’nda basın yayın 

kurulu üyeliği, teknik kurul 
üyeliği ve milli takımlar antre-
nörlüğü görevlerinde bulun-
muş, milli takıma Muhammet 
Nazik, Ali Hassasoğlu, Yaşar 
Karacura, Nida Topaktaş, Ta-
mer Karademir, Şahin Menge 
gibi birçok başarılı sporcuyu 
kazandırmıştır. 1998 yılında 
kendi isteği ile emekli olan 
değerli hocamız halen Halter 
Federasyonu kongre üyeliğine 
devam etmektedir.  

     
TAMER KARADEMİR

AKBEN, MEHMET ALİ
(d. 1961)
Bürokrat

Gülüzar ve Duran Akben’in 
6 çocuğunun en küçüğü olan 
Mehmet Ali Akben Kahraman-
maraş’ın Dumlupınar Mahal-
lesinde doğdu. İlköğrenimini 
Dumlupınar İlkokulunda (1971), 
ortaöğrenimini Gazi Ortaoku-
lunda (1975), liseyi ise Kahra-
manmaraş Lisesinde (1977) oku-
du. Gazi Üniversitesi’nde bir yıl 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümün-
de eğitim gördü. Daha sonra 
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İşlet-
me Bölümüne kayıt yaptırdı. 
Mezkûr bölümden mezun olan 

Akben, yüksek lisansını Mar-
mara Üniversitesinde bankacılık 
üzerine yaptı. 1980-1986 arasın-
da birçok özel sektör şirketlerin-
de mali işlerde yönetici olarak 
çalıştı. Daha sonra çeşitli katılım 
bankalarının kuruluş dönemle-
rinde görev aldı. 1986-1989 yıl-
larında Faisal Finans’ta çeşitli 
kademelerde yöneticilik yaptı. 
1989-1999 arasında Kuveyt Türk 
Finans Kurumu Mali İşler Mü-
dürü olarak görev alan Akben, 
1999-2005 yıllarında Anadolu 
Finans Genel Müdür Yardım-
cılığını üstlendi. 2006-2011 yıl-
larında Türkiye Finans Katılım 
Bankası Genel Müdür Yardımcı-
lığı görevinde bulundu. Katılım 
Bankaları Birliği bünyesinde bir-
çok toplantı, panel ve komiteler-
de görev üstlenen Akben, 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu’nu 
hazırlama komitesinde görev 
aldı. TMSF’de RCT Varlık Yö-
netim Şirketi Yönetim Kurulu 
Başkanlığını üstlendi.  Sonra-
sında TMSF Finansman Daire 
Başkanlığı ve Adabank Yönetim 
Kurulu Başkanlığına getirildi. 
Bakanlar Kurulu’nun 24.08.2012 
tarihli kararı ile TMSF Kurul 
Üyesi olarak görev aldı. 30 Mart 
2015 tarihli Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu Başkanı 
olarak atandı. İş hayatı dışında 
amatörce Türk Sanat Müziği ic-
racısı olan Mehmet Ali Akben, 
Kahramanmaraş Amatör Küme-
de futbol da oynamıştır. Evli ve 
3 çocuk babasıdır.

KAYNAKÇA:
Mehmet Ali Akben ile kişisel görüş-
me (7 Mart 2016). 

Mehmet Ali
AKBEN

Akif AKBEN



145

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/
turkce/Kurum_Bilgileri/BDDK_Hak-
kinda/125baskan_ve_kurul_uyeleri.
pdf (7 Mart 2016).

MESUT AKBEN

AKBEN, MESUT
(d. 1961)

Akademisyen

Maraş’ın Dumlupınar (De-
lialili) mahallesinde doğdu. 
Abdulkerim ve Ayşe Akben 
çiftinin beş çocuğunun en kü-
çüğüdür. Dumlupınar İlkokulu 
(1972), Gazi Ortaokulu (1975) 
ve Kahramanmaraş Lisesin-
de (1978) okudu. Her Maraşlı 
çocuğun gönderildiği gibi ta-
tillerde Kur’an öğrenmesi için 
okumaya gitti. Emlik Hüseyin 
Hoca, Gedemenli Fakı Musta-
fa Hoca ve Ökkeş Hocalardan 
ders aldı. Liseyi bitirdikten 
sonra Erzurum Kazım Kara-
bekir Eğitim Enstitüsü Türkçe 
bölümüne ön kayıt yaptırdı. 
Daha sonra ön kayıtlar iptal 
edildi (1978). Bu sürede elekt-
ronik ve mekanik işlere merakı 
olmasından dolayı radyo, teyp 
ve televizyon tamiri atölyesi 
açtı (1979). 1981 yılına kadar 
bu işle uğraşmanın yanında 
vekil öğretmenlik de yaptı. 12 
Eylül 1980 darbesinin ardından 

Kahramanmaraş’ta tekrar açı-
lan Meslek Yüksekokulu İşlet-
me-Muhasebe Bölümüne kayıt 
yaptırdı (1981). Kahramanma-
raş Ticaret Lisesinde açılan dak-
tilografi kursuna katılarak bel-
ge aldı (1982). Yüksek Öğretim 
Kurulunun kurulması ile Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı olan 
eğitim enstitüleri ve meslek 
yüksekokulları üniversitelere 
bağlandı (1982). Kahramanma-
raş Meslek Yüksekokulu’nda 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Gaziantep Mühendislik Fakül-
tesine bağlandı. Bu değişiklik-
le İktisadi ve İdari Programlar 
Bölümünün İşletme Muhasebe 
Programını tamamlayan Ak-
ben, İşletme-Muhasebe Mes-
lek elemanı olarak 1983 yılın-
da mezun oldu. Bir yıl kadar 
serbest muhasebecilik yaptı. 
Piyasa şartlarının fikri yapısı-
na uymadığını anlayan Akben 
muhasebeciliği bırakıp tekrar 
üniversite sınavına girdi. Ata-
türk Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümünü kazandı (1984). 
1989 güz yarıyılında adı geçen 
bölümden Lisans diploması ve 
pedagojik formasyon alarak 
mezun oldu. Mezun olduktan 
sonra Kahramanmaraş Cum-
huriyet Ortaokulunda dışardan 
Türkçe derslerine girdi. Aynı 
yılın Eylül ayından itibaren 
özel bir dershanede Türk Dili 
ve Türk Edebiyatı dersi okuttu. 
1989’da Millî Eğitim Bakanlığı-
nın açtığı yeterlilik sınavını ala-
nında 27. asil olarak kazandı. 
1990 yılında Kahramanmaraş 
Çukurova Elektrik Anadolu 
Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı 

öğretmeni olarak atandı. Nisan 
1991’de Yedek Subay olarak 
Balıkesir Ordonat okuluna git-
ti. Dört aylık temel eğitimden 
sonra öğretmen olarak Kah-
ramanmaraş Lisesine atandı.
Askerlik görevinin bitiminde 
Kahramanmaraş Çukurova 
Elektrik Anadolu Lisesindeki 
görevine başladı (1992). Mezkûr 
okulda 11 yıl çalıştıktan sonra 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesinin açmış olduğu 
Göksun Meslek Yüksekokulu 
Türk Dili dersi Öğretim Görev-
liliği sınavını kazandı (2001). 
09.02.2001’den beri de Öğretim 
Görevlisi olarak KSÜ Göksun 
Meslek Yüksekokulunda gö-
rev yapmaktadır. Bu görevinin 
yanı sıra KSÜ Kahramanmaraş 
Yöresi Kültür Değerlerini Araş-
tırma ve Uygulama Merkezine 
ve TÖMER’e görevlendirildi. 
Halen buradaki görevlerine 
de devam etmektedir. Bugüne 
kadar Maraş Kültürü üzerin-
de çeşitli yerlerde konferanslar 
veren Akben’in “Kahramanma-
raş ve Yöresinde Kuşçuluk (Mır-
tıklık) (2010), “Dulkadirli’de Bir 
Tarikat Şeyhi Şeyh İbrahim Gül-
şeni (2012)”,“Kahramanmaraş El 
Sanatlarının Dili (2012)” isimli 
yayınlanmış çalışmaları vardır. 
Kitap okumayı, sohbet etmeyi 
ve elektronik-mekanik işlerle 
uğraşmayı seven Mesut Akben 
evli; Tolga, Turgay ve Atilla is-
minde üç çocuk babasıdır.

KAYNAKÇA:
Mesut Akben ile kişisel görüşme 
(27.10. 2016). 

MİRSAD FIRTINA

AKBEN, MESUT

Mesut AKBEN
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AKBEN, NECLA
(d. 1947)

Türk Halk Müziği
Sanatçısı

Öğretmen bir anne ve 
babanın beş çocuğunun en 
büyüğüdür. Osman Bey ve 
Remziye Hanımın öğretmen-
lik görevi yaptığı Mardin’de, 
30 Ağustos’ta doğmuştur. İl-
köğrenimine, babasının ba-
şöğretmenlik, annesinin de 
öğretmenlik yaptığı okulda, 
5 yaşında başladı. Ailesinin 
tayininin Kütahya’ya çıkma-
sı sebebiyle okulu Lala Hüse-
yin Paşa İlkokulunda bitirdi. 
Ortaokula Kütahya Lisesinde 
başladı. İkinci sınıfa geçtiği yıl 
ailesinin İstanbul’a tayin ol-
maları sebebiyle Bakırköy Taş 
Mektepte bitirdi. Bakırköy Li-
sesinden mezun olduğu 1965 
yılında İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesine kayıt yap-
tırdı.Yetiştiği muhit itibarıyla 
çok sevdiği Türk Halk Müziği-
ni profesyonelce yapabileceği 
fırsatı da üniversite yıllarında 
bulan sanatçı,TRT’nin açmış 
olduğu sınava katıldı. Binlerce 
kişinin içinden eğitilmek üzere 
sınavı kazanan ve seçilen 5 kız 
ve 5 erkek solist; 10 saz sanat-
çısının içine girmeyi başardı.

Çok değerli hocalardan, nota, 
usul, solfej, şan, repertuvar, bona 
ve Türk Halk Edebiyatı dersleri 
aldı. 6 ayda bir Nida ve Neriman 
Tüfekçi, Ahmet Yamacı, Halil Be-
dii Yönetgen, Ahmet Kutsi Tecer, 
Yücel Paşmakçı ve Muharrem Er-
gin gibi hocalardan imtihana 
tabi tutulan sanatçının Azerice 
türkü söylemesinde Muharrem 
Ergin’in etkisi vardır. Onu, han-
çeresi dolayısıyla Azeri türkü 
ve mahnı’lara yönlendirmiştir. 
Aslında sanatçı kökleri itibarıy-
la Azerbaycan ve Kerkük coğ-
rafyasına uzak değildir. Anne 
tarafı Kafk as, baba tarafı ise 
Kerkük kökenlidir. Yoğun bir 
staj döneminden sonra 1969’da 
TRT’nin kadrolu sanatçısı oldu. 
Bundan sonra da sololara baş-
ladı. Solo olarak ilk seslen-
dirdiği türkü annesi Remziye 
Akkaplan’dan derlediği Sivas 
dolaylarının Kar yağar bardan 
bardan / Yollar kapandı kardan / 
Ne gelen var ne giden / Haber gel-
medi yardan türküsü idi. Aynı 
yıl mezkûr fakülteden de me-
zun olarak avukatlık mesleğine 
adımını atmış oldu. Avukatlık 
stajını yaparken fakülteden sı-
nıf arkadaşı Halim Akben’le ni-
şanlandı, 1970 yılında da evle-
nerek Kahramanmaraşlı Akben 
ailesinin gelini oldu. Avukatlık 
stajını tamamladıktan sonra eşi 
ile birlikte İstanbul’da açtıkla-
rı Akben Hukuk Bürosunda 9 
yıl kadar TRT’deki sanat çalış-
malarıyla birlikte avukatlık da 
yaptı. Aynı zamanda oturduğu 
semtt eki Bahçelievler Lisesinde 
müzik ve İngilizce dersi öğret-
meni açığı bulunması sebebiy-
le 4 yıl kadar vekil öğretmen 

olarak çalıştı. Çocukluğundan 
beri ailesinin tayini dolayısıy-
la gördüğü şehirler kervanına, 
evliliği dolayısıyla kültürünü 
yakından tanıyacağı Kahra-
manmaraş da katıldı. Tatillerin-
de Kahramanmaraş’a gelmeye 
başlayan Necla Akben kocası-
nın gururlanarak anlatt ığı Çete 
Bayramı (12 Şubat Kurtuluş 
Bayramı) etkinliklerini yerin-
de gördü. Aile kültürüne kısa 
sürede uyum sağlayan Akben 
yaz tatillerini Ağcağıl mevki-
indeki bağda geçirdi. Yöresel 
Maraş yemeklerini önce beğe-
ni ile yedi, sonra da yapmayı 
öğrendi. Çıkmış olduğu çeşit-
li televizyon programlarında 
bizzat bu yemekleri yaparak 
tüm Türkiye ile paylaştı. Tak-
lit yeteneğinden dolayı Maraş 
ağzını da çabuk öğrendi. Çık-
mış olduğu televizyon prog-
ramlarında öğrendiği çeşitli 
fıkraları anlatarak paylaştı. 
Kahramanmaraş’a ait türküleri 
repertuvarına alarak Radyo-TV 
programlarında, konserlerinde 
seslendirdi. İstanbul’da yapılan 
Kahramanmaraş gecelerinin, 
konserlerinin birçoğuna konuk 
ve solist olarak katıldı. TRT sa-
natçısı olduğu için her yöreyi 
kapsayan geniş bir repertuvara 
sahip olan sanatçı daha son-
raları halk ozanlarından der-
lediği güzel anlam ve duygu 
yüklü deyişleri de yorumladı. 
Derlemelerini de TRT repertu-
varlarına kazandırdı. Sanat ha-
yatının ilk yıllarında 45’lik plak 
ve uzunçalarları çıktı. Daha 
sonraki evrede kaset çalışması 
yapan sanatçı, yurt içinde ve dı-
şında da konserler verdi. İzmir 
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Fuarı, İstanbul’un bir zamanlar 
gözde mekânları olan Maksim, 
Çakıl ve Gar gibi büyük gazi-
nolarda sahneye çıktı. Sanat-
çı bu konserlerinde özellikle 
seviyesini korumaya dikkat 
etti. Türk Halk Müziği sanat-
çısı olarak bu müziğin gelecek 
nesillere aktarılabilmesi için 
en güzel ve seçkin örneklerini 
sunmaya çalıştı. Türk kadını, 
anne ve bir hukukçu olmanın 
ağırlığını, vakarını, asaletini, 
hiçbir zaman gözardı etmeden 
gerek kıyafetleriyle gerek sahne 
adap ve edebi dâhilinde sanatı-
nı icra etmiştir. Sanatçı bir ara 
siyasetle de uğraştı. Anavatan 
Partisi Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz’ın teklifi ile politikaya 
atıldı. 1991 ve 1995 yıllarında 
yapılan genel seçimlerde İstan-
bul ve Edirne’den Milletvekili 
adayı oldu. Çok küçük oy farkı 
ile kaybetti. 1996’da aynı parti-
nin MKYK Üyeliğini kazandı 
ve 3 yıl MKYK üyesi oldu. Hem 
siyasetçi hem sanatçı olarak 
Türkiye’nin birçok yerini kasa-
balarına, köylerine kadar gez-
di. Birçok yörenin folklorunu 
konuşma tarzını öğrendi. Bun-
ları televizyon programlarında, 
konserlerinde sunmaya çalıştı. 
1998’de yağlı boya resim yap-
maya başlayan sanatçı birçok 
tablo yaptı. Bunları 2012 yılın-
da Taksim Metro Sanat Gale-
risinde 15 günlük bir sergiyle 
sanatseverlerin beğenisine sun-
du. Uzun yıllardan beri yazmış 
olduğu şiirlerini pek yakında 
kitaplaştırmayı düşünen sanat-
çı bu konudaki hazırlıklarını da 
tamamladı. Sanatçı iki çocuk 
annesidir.

KAYNAKÇA:
Necla Akben ile kişisel görüşme, 4 
Nisan 2016.
https://www.facebook.com/necla.ak-
ben.1/photos?source_ref=pb_frien-
ds_tl, (4 Nisan 2016), 

MESUT AKBEN

AKBEN, NECMEDDİN
(d. 1956)

Türk Sanat Müziği
Sanatçısı

Kahramanmaraş’ın Dum-
lupınar Mahallesinde dünyaya 
geldi. Anne adı Gülüzar baba 
adı Duran’dır. İlköğrenimini 
Dumlupınar İlkokulunda, orta-
öğrenimini Gazi Ortaokulunda 
ve Lise eğitimini ise Kahraman-
maraş Lisesinde tamamladı. 
Liseyi bitirdikten sonra çok 
sevdiği müzik eğitimini profes-
yonelce almak için İstanbul’a 
gitti. Üsküdar Musiki Cemiye-
tinin açtığı sınavı kazanarak 
eğitimine başladı. Burada Emin 
Ongan, Şeref Çakar, Reha Gizey 
ve Amir Ateş gibi değerli hoca-
lardan yararlandı. Ayrıca Amir 
Ateş’ten Tasavvuf (İlahi), Feru-
dun Darbaz’dan Fasıl musikisi 
öğrendi. 1976 yılında Hacette-
pe Üniversitesi Sosyal ve İdari 
Bilimler Fakültesi Alman Dili 
ve Edebiyatı Bölümüne ka-

yıt yaptırdı. Mezkûr bölümde 
okurken Pedagojik Formasyon 
Eğitimini de tamamladı. Fakül-
te eğitimiyle birlikte Hacettepe 
Üniversitesi Türk Sanat Müziği 
Korosunda, Türk musikisi eği-
timine devam etti ve 6 yıl sürey-
le üniversite korosunda solist 
ve yönetim kurulu üyeliği yap-
tı. Buradaki eğitimi süresince 
Avni Anıl, Metin Everes, Gültekin 
Aydoğdu, Cahit Ünyaylar, Bülent 
Ulusoy gibi çok değerli hocalar-
la çalıştı, repertuvarını artırdı. 
Üniversite korosunda Safiye 
Ayla solistleri arasında yer aldı, 
birlikte konserler verdi. Ayrıca 
Ankara Radyosunda da Ferit 
Sıdal, Özer Altın gibi değerli ho-
calardan istifade etti. Çalışarak 
okumak zorunda olan sanatçı 
Kültür ve Turizm Bakanlığına 
Enformasyon memuru olarak 
girdi. Ülkemize gelen yaban-
cılara bakanlığın Ankara’daki 
bürosunda hizmetler verdi. 
Bakanlık davetlisi olarak ülke-
mize gelen konuklara bakanlık 
adına mihmandarlık yaptı. Ye-
dek Subay olarak askerlik gö-
revini yaptıktan sonra Kültür 
ve Turizm Bakanlığında idari 
görevlere atandı. Sırasıyla Şube 
Müdürlüğü, Ankara İl Müdür 
Yardımcılığı ve İl Müdür Ve-
killiği yaptı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının açmış olduğu 
“Yurtdışı İdari Ataşelik” sınav-
larını kazandı ve bu sınavların 
devamı olan Dışişleri Bakanlı-
ğı kurslarını da tamamlayarak 
yurtdışı “İdari Ataşeliği”ne 
atanmaya hak kazandı. Yapmış 
olduğu idari görevler süresince 
Ankara Sanat Festivali başta ol-
mak üzere birçok festival, sergi, 
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konser ve yarışmalarda jüri ve 
genel koordinatör olarak görev 
yaptı. İdari Görevleri süresince 
birçok teşekkür ve İl İdaresi Ka-
nunu çerçevesinde takdirname 
ile ödüllendirildi. 1989 Yılında 
Kültür Bakanlığı Ankara Dev-
let Klasik Türk Müziği Korosu 
Ses Sanatçılığı sınavlarını ka-
zandı. Yurt içinde ve dışında 
Kültür Bakanlığının projelerin-
de Türk Sanat Müziği Sanatçısı 
olarak katıldı ve çeşitli ödüller 
aldı. TRT’nin radyolarında ve 
televizyonlarının hazırladığı 
birçok programa solist ola-
rak katıldı. Prodüktörlüğünü 
yaptığı “Türk Musikisinden” 
programı 104 hafta süre ile TRT 
Türkiye’nin Sesi Radyosundan 
yayınlandı. Ayrıca yapım ve 
yönetmenliğini kendisinin yap-
tığı güfte şairlerimizin ele alın-
dığı “Güfteden Şarkılara” ve 
azınlık bestekârlarımızın konu 
alındığı “Mozaik” programları 
12 ay süreyle “TRT Türkiye’nin 
Sesi Radyosu’ndan yayınlandı. 
Kültür ve Milli Eğitim Bakan-
lıklarının ortak projesi çerçe-
vesinde ortaokul, lise ve üni-
versitelerimizde Türk Musikisi 
üzerine seminer ve eğitici kon-
serler verdi. Kültür Bakanlığı 
Makamının 22/05/2002 gün ve 
3805 sayılı onayı ile kendisine 
“Solist Sanatçı Unvanı” verildi. 
Kültür Bakanlığının “Uygarlık-
lar Beşiği Türkiye Kültür Sanat 
Şöleni”, “81 İlde 800 Konser”,“-
Nevruz”, “Zafer Yolu” proje-
lerinde 20 yıldan beri sunucu 
olarak da görev yapmaktadır. 
Bakanlığın Sabancı Vakfı işbir-
liğiyle düzenlediği “Türkiye 
Halk Dansları Yarışması”nın 20 

yıl resmi sunuculuğunu yaptı. 
Sanatçı Kültür ve Turizm Ba-
kanlığının önemli projelerin-
den olan ve her yıl 26 Ağustos-1 
Eylül tarihleri arasında Afyon-
karahisar, Kütahya, Uşak ve il-
çelerinde yapılan “Zafer Yolu” 
programlarıyla diğer önemli 
kutlamaların sunuculuğunu ve 
“Genel Sanat Yönetmenliği”ni 
yapmaktadır. Sanatçı kişiliği 
yanında idarecilik kimliği de 
olan sanatçı 30 Kasım 2011 ta-
rihinde Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği “Türk Sanat 
Müziği Korosu”nu kurdu. Bu 
koronun 3 yıl şefl iğini yürütt ü. 
Sanatçı ayrıca Başbakanlık, Dı-
şişleri Bakanlığı ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığının destekleri 
ile İstanbul Bayrampaşa Beledi-
yesinin koordinasyonunda her 
yıl Ramazan ayında 10 Balkan 
ülkesinde gerçekleştirilen iftar 
programlarının 2011, 2012, 2013 
ve 2014 yıllarından beri hem su-
nuculuğunu hem de solistliğini 
yaptı. Sanatçı, 2015 İstanbul ve 
Antalya G-20 Zirveleri devlet, 
hükümet başkanları onuruna 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından verilen 
resmi yemeklerdeki ve Antalya 
T-20 Turizm Bakanları toplantı-
sındaki kültürel programların 
sanat yönetmenliğini yaptı. Sa-
natçı halen Cumhurbaşkanının 
davetlisi olarak gelen konuklar 
onuruna Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde düzenlenen kül-
türel amaçlı programların ve 
diğer önemli toplantı ve etkin-
liklerin sanat yönetmenliğini 
yapmakta ve Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesinde Türk Sanat 
Müziği Solist Sanatçısı olarak 

da görev yapmaktadır. Ayrıca 
Bakanlığın Ankara’daki Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu-
nun Müdürü “Gönülden Nağ-
meler” programının sanat yö-
netmeni ve solisti olarak sanat 
hayatına devam etmektedir. 
Okumuş olduğu tüm şarkıları 
5 albümde toplayan sanatçının 
bu şarkıları TRT Repertuva-
rında olup halen TRT ve özel 
radyolarda çalınmaktadır. Pi-
yasaya çıkacak 6. Albümün 
çalışmaları da sürmektedir. Sa-
natçı Almanca bilmektedir. Evli 
ve 2 çocuk babasıdır.

KAYNAKÇA:
Necmeddin Akben ile kişisel görüş-
me, 1 Mart 2016. 
htt ps://www.facebook.com/necmet-
tin.akben/photos?source_ref=pb_
friends_tl, (1 Mart 2016). 
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AKBEN, ŞEREF
(d. 1947)

Tarihçi, İdareci

Kahramanmaraş’ın Dum-
lupınar Mahallesinde doğdu. 
5 çocuklu bir ailenin büyük ço-
cuğudur. Anne adı Ayşe, baba 
adı Abdülkerim’dir. Dedesi 
Mehmet Emin Efendi’nin teşvi-
kiyle okuma alışkanlığı kazan-
dı. Dumlupınar İlkokulunda, 
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Maraş Ortaokulunda ve Ma-
raş Lisesinde öğrenim gördü. 
1965 yılında Kahramanmaraş 
Lisesinden mezun olduktan 
sonra aynı yıl içerisinde Kah-
ramanmaraş Kız İlk Öğretmen 
Okulunun dışardan bitirme sı-
navlarına girdi. Fark derslerini 
vererek öğretmenlik mesleğine 
ilk adımını attı. 1965-1966 eği-
tim öğretim yılında doğduğu 
mahalledeki Dumlupınar İlko-
kulunda vekâleten öğretmen-
lik yaptı. 1966 yılında girdiği 
üniversite sınavı sonucunda 
ideali olan İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümünü kazandı. Mezkûr 
bölümden Hazırlık Eğitimi, Or-
taçağ, Umumi Türk ve Yeniçağ 
Tarihi sertifikalarını aldı. Me-
zuniyet tezi olarak “Kavânîn-i 
Âl-i Osman”ın 1-72 varak-
larını çalıştı. Bölüm birincisi 
olarak, pekiyi derece ile 1970 
yılında mezun oldu. Ataması 
yapılmadığı için bir yıl kadar 
Kahramanmaraş’ta yeni açılan 
Gazi Ortaokulunda vekâleten 
çalışan Akben, 1971 yılında bu 
okula Sosyal Bilgiler Öğretme-
ni olarak göreve başladı. Çalış-
tığı süre içerisinde yeni açılmış 
olan okulun kütüphanesinin 
kurulması ve bahçesinin ağaç-
landırılması için çaba gösterdi. 
Atama kararnamesi “Tarih Öğ-
retmeni” olarak değiştirilerek 
1973 Şubatı’nda verilen emri ile 
tarih öğretmeni ve müdür yar-
dımcısı olarak Kahramanmaraş 
Lisesine atandı. Akabinde mü-
dür başyardımcılığı görevini de 
üstlenen Akben, 1975 yılında 
kısa dönem yedek subaylık eği-
timini tamamlamak üzere gitti-

ği İzmir Bornova’dayken aynı 
lisenin müdürü oldu. 1975-1978 
yıllarında ülkenin birçok yerin-
de eğitim-öğretime çeşitli olay-
lar sebebiyle ara verilmesine 
rağmen mezkûr lisede, mevcut 
imkânlarla kaliteli bir eğitim 
verildiğinden dolayı üstleri 
tarafından teşekkür ve takdir-
name ile ödüllendirildi. Daha 
evveli liseden mezun olup da 
üniversite tahsilinden sonra 
Kahramanmaraş’a dönen bazı 
öğrencilerine, okulda bir sınıf 
tahsis ederek o zamanki adıyla 
ÜSS sınavına hazırlık kursları 
verdirdi. Lise müdürlüğünden 
sonra, Andırın Lisesi (1978), 
Giresun Bulancak Lisesi (1979), 
Kırklareli Atatürk Lisesi (1979) 
ve Kahramanmaraş Ticaret Li-
sesinde (1979) Tarih Öğretmeni 
olarak görev yaptı. Kahraman-
maraş Sıkıyönetim Komutanlı-
ğının görevlendirmesiyle aynı 
okula vekâleten (1979), yü-
rürlükteki kanunun değişme-
si üzerine de asaleten müdür 
olarak atandı (1982). Mezkûr 
lisedeki eğitim-öğretim kalite-
sini artırması, örnek bir okula 
dönüşmesi sebebiyle üstleri ta-
rafından teşekkür ve takdirna-
meler ile ödüllendirildi. Ticaret 
Lisesi Müdürlüğü görevinin 
yanında 1981 yılında tekrar açı-
lan Meslek Yüksekokulunda, 
1976 ve 1977 yıllarında olduğu 
gibi İnkılâp Tarihi derslerini de 
okuttu. 1989 yılına kadar de-
vam eden öğretmenlik ve okul 
müdürlüğü görevi, Kahraman-
maraş İl Milli Eğitim Müdür-
lüğüne atanmasıyla sona erdi. 
1992 yılı Nisan ayına kadar de-
vam eden bu görevi esnasında 

Kahramanmaraş ve Elbistan 
Öğretmen Evleri başta olmak 
üzere 17 binayı yaptırmaya 
muvaffak oldu. Soba ile ısınan 
şehir merkezindeki okulların 
kaloriferli hale getirilmesini 
sağladı. Bu arada bütün okulla-
rın sıralarını İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğünün kendi atölyelerin-
de, çevre esnafın da desteğiyle 
yeniledi. Yeni gelişen bilişim 
teknolojisinin Kahramanma-
raş’taki okullara bir an evvel 
gelmesi için uğraştı. Bu uğraşın 
sonucu olarak bilgisayar labo-
ratuvarlarının çeşitli okullara 
kurdurulmasını sağladı. Bu 
süre zarfında program hedef-
lerinin çok üstünde yapmış 
olduğu çalışmalar nedeniyle 
valilik makamınca takdirname 
ile ödüllendirildi. Bu göreviyle 
birlikte İl İdare Kurulu Üyeliği 
görevinde de bulundu. Ticaret 
Lisesi Müdürlüğü görevi esna-
sında yöresel halk oyunlarını 
canlandırmak ve bitmiş olan 
aba sanatını yeniden diriltmek 
için valilik desteği ile yürüttü-
ğü başarılı çalışmalarına Milli 
Eğitim Müdürü olarak da de-
vam ederek Halk Eğitim Mü-
dürlüğü ile birlikte yöresel halk 
oyunlarımızı bu günlere taşıdı. 
Akben, 1992-1993 yılları arasın-
da Millî Eğitim Bakanlığı Talim 
ve Terbiye Kurulu Kitap Yazma 
ve İnceleme Komisyonunda gö-
revlendirildi. Sonra Adana Ço-
banoğlu Ticaret Lisesine Tarih 
Öğretmeni olarak tayin edildi. 
Kurum değiştirerek, İl Milli 
Eğitim Müdürü iken fizibilite 
raporlarını hazırladığı, yeni ku-
rulan, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesine, Kütüp-
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hane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanı olarak atandı. Kurucu 
başkan olarak elan yürürlükte 
olan kütüphane yönergesini 
hazırladı. Halen kullanılmak-
ta olan kütüphane otomasyo-
nu programını satın aldırarak 
uzman arkadaşlarıyla birlikte 
elektronik ortamı ve kütüpha-
ne tanıtım broşürünü hazırlat-
tı. Bu arada Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulunda yeni 
açılan Tıbbi Dokümantasyon 
Bölümündeki Tıp Kütüphane-
ciliği dersine girdi. Bu dersle 
ilgili ders notları hazırladı. Ha-
ziran 2003 tarihinde bu görev-
le birlikte Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı görevini de üstlen-
di. Bir yıl iki daire başkanlığını 
birlikte yürütt ü. 2004 yılından 
itibaren de sadece Öğrenci İş-
leri Daire Başkanlığı görevine 
devam ett i. 2003-2012 tarihleri 
arasında görev yaptığı Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı içerisin-
de sistemi oturtarak tüm kayıt 
defterlerini ve diploma def-
terlerini rektörlük makamına 
onaylatarak arandığında kulla-
nılır hale getirdi. Bu görevi sıra-
sında tüm birimlerin öğrenci iş-
lerinin kurdurulmasını sağladı. 
Üniversitenin birçok yönerge 
ve yönetmeliğinin hazırlanma-
sında öncülük yaptı. 42 yıl 8 ay 
süren eğitimcilik ve idarecilik 
görevinden 2012 yılında emekli 
oldu. Çalıştığı süre içerisinde 
tarih, eğitim ve idarecilik konu-
larında konferanslar verdi. İlde 
çıkan çeşitli gazete ve dergiler-
le MEB tarafından çıkartılan 
dergilerde aynı konularla ilgili 
çeşitli makaleleri yayınlandı. 
Cumhuriyett en Önce Maraş 
Sancağı ve Kazalarında Eğitim 

başlıklı araştırması önce ma-
kale olarak yayınlandı (1986), 
sonra da Kahramanmaraş’ta 
Milli Eğitimin Dünü ve Bugünü 
ismiyle MEB tarafından kitap 
olarak bastırıldı (1987). Şeref 
Akben evli üç çocuk babasıdır.

KAYNAKÇA:
Şeref Akben ile kişisel görüşme, 8 
Mart 2016.

MESUT AKBEN

AKBİNBOĞA OTU
(Graellsia Davisiana

Poulter, 1956)
Bitki Türü

Graellsia cinsi Brassicaceae 
- Cruciferae (Turpgiller, laha-
nagiller, Hardalgiller) familya-
sına aitt ir. Cinse ait 8 tür bu-
lunmaktadır. Bu türlerin çoğu 
İran ve Afganistan sınırlarında 
bir tanesi Türkiye’de, bir tanesi 
ise Fas’ta yayılış göstermekte-
dir. Türkiye’de yayılış gösteren 
Graellsia davisiana 1952 yılında 
İngiliz botanikçi Davis tara-
fından Binboğa Dağları’ndan 
toplanmıştır. Bu türün yayılışı 
ülkemizde bu alanla sınırlıdır. 
Bitki tüysüz, çok yıllık, otsu 
yapıdaki bu türün kök yapısı 
sertt ir. Bitki tabanı önceki yılla-
ra ait yaprakların kalıntıları ta-
rafından örtülmüştür. Gövdesi 
dik olup 30 cm’ye kadar boy-
lanabilir. Alt yapraklar uzun 
saplı olup böbrek ya da ters 
yumurta şeklindedir. Yaprak 
kenarları dişlidir. Gövdenin 
üst yaprakları benzer özellikler 
gösterir ancak daha kısa sap-
lıdır. En üstt eki yapraklar ise 
sapsız ve kenarları düzdür. Taç 

yapraklar beyaz renkli ve 3-4.5 
mm büyüklüktedir. Genellikle 
gölgelik yamaçlarda ve 2000 m 
yükseklikte yetişen bu tür Tem-
muz ayında çiçeklenir. Nesli-
nin doğada tükenme riskinin 
çok yüksek (EN) olduğu kabul 
edilmektedir. Bu cinse ait tak-
sonların farmakolojik özellikle-
ri henüz çalışılmamıştır. 

KAYNAKÇA:
Z. AYTAÇ - H. DUMAN, “The Step-
pic fl ora of high Mounts Ahir, Öksüs 
and Binboga (Kahramanmaras, Kay-
seri, Turkey)”. Flora Mediterranea, 15, 
2005, s.121-178.
P. H. DAVİS, “Flora of Turkey and 
the East Aegean  Islands”. 1, 412. 
Edinburgh: University Press 1965.
htt p://tehditaltindabitkiler.org.tr/v2/
index.php?sayfa=detay&id=ODM2
R. D. HYAM - S. L. JURY, “A review 
of the genus Graellsia Boiss. including 
Draba L. section Helicodraba Schultz  
(Brassicaceae)”. Botanical Journal of 
the Linnean Society, 102 (1), 1990, s.9-
22.

CİHANGİR UYGUN
EMEL DIRAZ

AKBUDAK, BURHAN
(d. 1995)

Millî Sporcu

01.06.1995 tarihinde Kahra-
manmaraş’ın Göksun ilçesin-
de doğan ve 4 kardeşli aileden 

Burhan
AKBUDAK
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gelen sporcumuz, 2001 yılında 
babası vefat ettikten sonra, 2003 
yılında Ali Rıza Işık hocanın 
nezaretinde güreşe ilk adımı-
nı atmıştır. İlkokulu Göksun 
Fatih İlköğretim Okulu’nda 
tamamlamıştır. 2007 yılında 
Kayseri’de açılan güreş eğitim 
merkezi sınavlarında beceri ve 
yeteneklerini gösterme şansını 
bularak başarılı olmuş ve sınavı 
kazanmıştır. Yarıda kalan orta-
okul ve lise eğitimini yine gü-
reş hayatı ile birlikte Kayseri’de 
devam ederek tamamlamış-
tır. 2011 yılında Kayseri Şeker 
Spor’a transfer olarak güreş ha-
yatını burada sürdüren başarılı 
sporcumuz, değişik yaş katego-
rilerinde birçok başarılara imza 
atmıştır. 

Bunlar arasında; 
-11-13 ve 14-15 yaş gurup-

ları arasında beş defa Türkiye 
şampiyonluğu,

-2011 ve 2014 yılında yıldız-
lar  ve gençler Avrupa Dünya 
beşinciliği,

-2014 Büyükler Avrupa 
Milletler Kupası’nda ikinciliği,

-2015 Gençler Dünya ikinci-
liği bulunmaktadır.

Başarılı sporcumuz hâlen 
Türkiye olimpiyat hazırlık mer-
kezinde güreş hayatına devam 
etmektedir.

TAMER KARADEMİR

AKÇADAĞIN
ZİYARETİ
Ziyaret Yeri

Akçadağ’ın zirvesinde et-
rafı taşlarla çevrilmiş bir me-
zar ziyaretidir. Andırın-Rı-

fatiye köyü sınırlarında olup 
köyün kuzeyindedir. Mezarda 
medfun olan kişinin kimliği 
konusunda bir bilgi bulunma-
maktadır. Mezarın yakınında 
yerden yüksekliği yaklaşık 15 
m. olan mağaranın ise “Kırk-
ların/iyi kimselerin Mağarası” 
olduğu inancı yaygındır. İna-
nışa göre Kırklar bu mağarada 
toplanarak, bir kısım gidişata 
müdahale etmektedir. Nitekim 
Kahramanmaraş ve Gaziantep 
savunmaları ve 1974 Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nda ziyaretten 
Fransız ve Ermenilerin üzer-
lerine günlerce top mermisi 
yağmış, bu durum köyden pek 
çok kişi tarafından görülmüş-
tür. İnanıldığına göre buradan 
atılan bir top mermisinin Fran-
sızların cephaneliğine isabet 
etmesi neticesinde savaş Türk-
lerin lehine dönmüş, Fransızlar 
bölgeden çekilmek zorunda 
kalmıştır. 

Ziyaret yerinin birkaç yüz 
metre aşağısında bir kayanın 
dibinden çıkan su ise yöre halkı 
tarafından şifa kaynağı olarak 
kabul edilmektedir. Dağın zir-
vesine yakın bir yerden kay-
nayan su bütün yıl boyunca 
artıp eksilmemekte hep aynı 
seviyede kalmaktadır. Kartal-
ların yıkanıp ondan su içme-
sinden dolayı “Kartal Pınarı” 
da denilmektedir. Şifalı sudan 
içenlerin hastalıklarının iyile-
şeceğine inanılmaktadır. Su; 
egzama hastaları, vücudunda 
yara, çıban ve kızarıklık olan-
lar tarafından ziyaret edilmek-
tedir. Ayrıca (elleri ve ayakları 
büzüşmüş) yürüyemeyenlerin, 
kemik erimesi olanların ziya-

rette bir gün yatmaları, sudan 
içip çamurundan da vücutla-
rına sürmeleriyle iyileşecekleri 
düşünülmektedir. Ziyaretçile-
rin ziyaretlerinin kabul olması 
için ziyarete giden patika yol 
üzerinden en az yedi taş alıp 
bu inanış neticesinde oluştu-
rulmuş çakıl yığınlarının üze-
rine bırakılması gerektiği, bunu 
yapmayanın ziyaretinin kabul 
olmayacağına inanılmaktadır. 
Ziyaretçiler, buradan ayrılma-
dan önce taşa dönüşmüş ko-
yunların olduğu alana şeker 
veya herhangi bir yiyecek bıra-
kırlar. Yörede, mağaranın 300 
m. doğusundaki koyun sürü-
sünü andıran söz konusu taşla-
rın bir zamanlar koyun sürüsü 
olduğuna, çobanın Kırklara ka-
rışmasıyla birlikte koyunların 
da taşa dönüştüğüne inanılır.  

Yiyeceklerin çocuk ve fa-
kirlerin hakkı olduğu ve bu iki 
grup dışındakilerin yemesinin 
doğru olmayacağı düşünülür. 
Anlatıldığına göre Bahçelievler 
Mahallesi’nden iki kişi burada-
ki yiyecekleri toplamış ve köye 
doğru yola çıkmışlar. Daha 
10 m. dahi gidemeden her ta-
rafı toz bulutları kaplamış ve 
yollarını bulamamışlar. Bu 
durumun kendileriyle alakalı 
olduğunu anlayan kişiler al-
dıkları yiyecekleri tekrar yerine 
bıraktıklarında toz bulutlarının 
kendiliğinden dağıldığını gör-
müşler.

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.144-145.

HAMZA KARAOĞLAN

AKÇADAĞIN ZİYARETİ
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AKÇADERBENT
Mimarî Yapı

Selçuklu kaynaklarında sık 
sık geçen burası Elbistan ile 
Göynük (Hades) arasında bu-
lunan tarihi bir geçitt ir. Akça 
ve Derbent şeklinde de kaynak-
larda geçer. Günümüzde Nur-
hak-Elbistan yolunun parale-
linde kalan ve kullanılmayan 
bu geçidin yakınında Derbent 
adlı bir köy de bulunmaktadır. 
Yaklaşık iki kilometre uzunlu-
ğunda ve iki metre genişliğinde 
olan Akçaderbent’in iki tarafı 
da kayalardan oluşmaktadır. 
Bu yüzden de Türkler buraya 
beyaz taşlardan dolayı Akça-
derbent adını vermişlerdir. 
Ortaçağ’da Sivas-Kayseri ve El-
bistan gibi yerleri Halep’e bağ-
layan kervan ve ordu yoludur. 
Bizans orduları bu geçitt i kulla-
narak güneye doğru inmişler-
dir. İslam- Bizans mücadelesin-
de İslam orduları da buradan 
Anadolu’ya yürümüşlerdir.

Hamdanilerin Halep Emiri 
Seyfüddevle Hades (Göynük) 
üzerinden geçerek Anadolu iç-
lerine bu geçitt en ilerlemiştir. 
Geçidin güneydoğu ucunda 
Hades (Göynük) bulunmakta 
olup önemli bir kale ve şehir-
dir. Kuzeydoğu ağzında ise 
Derbent köyü ve Zilli Han bu-
lunmaktadır. Selçuklular zama-
nında yapılan bu han Osmanlı 
döneminde de fonksiyonunu 
sürdürmüştür. Sultan I. Alâed-
din Keykubad (1220-1237) bu 
geçidi kullanarak Anadolu’yu 
işgal etmek isteyen Eyyubi 
ordularını 1233-34’te burada 
durdurmuştur. Sultan Baybars 
1277’de bu geçidi aşarak Elbis-

tan’ın Huni ovasında Moğol 
ordusunu ağır bir yenilgiye 
uğratmıştır. Baybars Kayseri’ye 
kadar gitmiş ve dönüş yolun-
da da burayı kullanmıştır. Os-
manlılar zamanında burada bir 
Derbent Teşkilatı kurulmuş ve 
burada yaşayan ahali geçidin 
koruma ve muhafazası ile gö-
revlendirilmiş bundan dolayı 
da vergiden muaf tutulmuştur.

KAYNAKÇA:
Anonim Selçuknâme, (Çev. H. İbrahim 
Gök - Fahrett in Çoşguner, Atıf Yayın-
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İBN ŞEDDAT, Baybars Tarihi, C.II, 
(Yay. Şerefatt in Yaltkaya), İstanbul 
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Faruk SÜMER, Yabanlu Pazarı, Türk 
Dünyası yayınları, İstanbul 1985;
İBN BİBİ, Selçukname, C.I-II, (Çev: M. 
Öztürk), Kültür Bakanlığı Yayınları 
Ankara 1996.
İBN TAGRİBİRDÎ, en- Nücûmu’z- Zâ-
hire(Çev. Ahsen Batur), Selenge Ya-
yınları, İstanbul 2013.
YAZICIZÂDE ALİ, Tevârih-i Âl-i Sel-
çuk, (Yay. Abdullah Bakır), İstanbul 
2009.
BELÂZURÎ, Fütûhu’l-Buldân, (Çev. 
Mustafa Fayda), Ankara 2002.
Maraş Tahrir Defteri, C.II, (Yayınla-
yanlar: Refet YİNANÇ - Mesut ELİ-
BÜYÜK), Ankara 1986.
İlyas GÖKHAN,  Selçuklular Zama-
nında Maraş, Kahramanmaraş 2013.

İLYAS GÖKHAN

AKÇAKOYUNLU
Konargöçer Aşiret

Dulkadir Türkmenlerinden 
olan Akçakoyunlu Aşireti’ne 

kaynaklarda XVI. yüzyılın baş-
larına rastlanmaktadır. Akça-
koyunlu Aşireti’nin Maraş ve 
çevresinde XVI. yüzyılda hayli 
kalabalık bir nüfusa sahip ol-
duğu anlaşılmaktadır. Maraş 
Yörükânı olarak da adlandırı-
lan Akçakoyunlu tarihi süreç 
içerisinde Maraş sınırlarının 
dışına çıkarak Yozgat (Bozok) 
ve Sivas bölgelerine kadar yayı-
larak konargöçer hayatını sür-
dürmeye devam etmiştir. 

Akçakoyunlu Aşireti’nin 
XVI. asırda Maraş Sancağı’nın 
Maraş nahiyesine bağlı Köstil-i 
Sagîr köyü ile bu köyün çev-
resinde bulunan Akdam, Taşlı 
Kışlası, Şamicelü ve Selim Vira-
nı mezraları ile İncirlice ve bu 
köyün yakınlarında bulunan 
Göçgi köyünde ve Hasan Tepe-
si mezrasında kışlayıp ziraatla 
uğraşmaktaydılar. XVIII. yüz-
yılda Akçakoyunlu Aşireti’nin 
bir kısmı yine Maraş nahiyesine 
bağlı Köstil-i Kebir ve Köstil-i 
Sağir köylerinde ziraat ett ikle-
ri ifade edilmektedir. Aradan 
iki yüz yıl geçmesine rağmen 
aynı köyde (Köstil-i Sağir) Ak-
çakoyunluların kışlayıp ziraat-
la uğraşmaya devam ett ikleri 
görülmektedir. XVI. yüzyılın 
başlarından itibaren Maraş 
ovasında kışlayıp Elbistan’da 
yaylaya çıkmaktaydılar. XIX. 
yüzyılın başlarında da yaylak 
mahallerinin Elbistan olduğu 
görülmektedir. 

XVI. yüzyılın başlarından 
itibaren valide sultan hasları re-
ayası olan Akçakoyunlu Aşireti 
XVIII. yüzyılın ilk yarısından 
itibaren Haremeyn Vakıfl arı re-
ayası arasına dâhil edildi. 



153

Akçakoyunlu Aşireti XVIII. 
yüzyılın sonlarına doğru Ada-
na, Karaman, Halep’e kadar ya-
yılma göstermişlerdir.

Akçakoyunlu Aşireti XVIII. 
yüzyılın başlarında Üskü-
dar’daki Valide Sultan camisi ve 
imareti vakfının reayasıydı ve 
vergilerini buraya ödemektey-
di. Darüssaade Ağası olan Hara-
meyn Vakfı nazırının Harameyn 
malının zarar gördüğünü Di-
van-ı Hümayuna sunduğu bir 
arzuhalinde belirtmesi üzerine 
1784 yılında bu aşiretin bulun-
duğu yerlerin kadılarına ferman 
gönderilmiştir. 1817 tarihli bir 
belgede bu aşiretin Harameyn 
kaleminden olduğunun belirtil-
mesi bu statülerini 19. yüzyılın 
başlarında devam ettirdiklerini 
göstermektedir. Akçakoyunlu 
Aşireti’nin bir kısmı XIX. yüzyı-
lın ilk yarısında (1818) Ashâb-ı 
Kehf Vakfı reayasıydı. Akçako-
yunlu Aşireti, Sarubaş, Cerid ve 
Boynuyoğunlu aşiretleriyle bir-
likte Ashâb-ı Kehf Vakfı’na hiz-
met etmekle mükellef olup bu 
hizmetleri karşılığında vergiden 
muaf tutulmuşlardır. 

Akçakoyunlu Aşireti’nin 
bütün aşiret ve kabileler içe-
risinde devecilik ile meşhur 
oldukları bilinmektedir. 1768-
1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nda 
Antep Sancağı’nın hissesine 
düşen develerin tamamını Ak-
çakoyunlu Aşireti karşılamıştır. 

Fırka-i İslahiye tarafından 
1865 yılında gerçekleştirilen 
iskânda Maraş Sancağı’nda 
konargöçer hayatı yaşayan Ak-
çakoyunlu Aşireti, Maraş’ın 
nahiye ve köylerine iskân olun-
muştur. Aynı dönemde söz 

konusu aşiretin Balıkesir böl-
gesinde konargöçer hayatı ya-
şadığı ve 1864 yılından itibaren 
bu bölgeye 11 kol halinde iskân 
olunduğu anlaşılmaktadır. Ak-
çakoyunlu Aşireti’nin Maraş, 
Elbistan, Sis, Adana sahilleri, 
Halep, Tarsus gibi yerler dı-
şında Anadolu’nun birçok ye-
rine yayıldıkları görülmekte-
dir. Hâlen Kahramanmaraş ve 
Yozgat’ta Akçakoyunlu adıyla 
mahalle ve köy isimlerine rast-
lanmaktadır.
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resinde Aşiretler (1774-1865)”, Kah-
ramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 
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FARUK SÖYLEMEZ

AKÇAKOYUNLU
KÖYÜ CAMİİ

Mimarî Yapı

Vakıf kayıtlarında cami-
nin, Şekeroba Nahiyesi’ne 
bağlı Akçakoyunlu Köyü’nde 
olduğu zikredilerek, 1322 H./ 
1904 M. tarihli vakfiyede Ali 
oğlu Ahmet’in 1 bağ vakfettiği 
belirtilmiştir. Bugün Türkoğlu 
İlçesi’nin sınırları dâhilinde bu-
lunan cami günümüze gelme-
miştir ve ne zaman yıkıldığını 
bilemiyoruz.

KAYNAKÇA:
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Şahsiyet Kayıt Defteri, Esas Nu: 167, 
Sıra Nu: 2819.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007,  s.1193.

MEHMET ÖZKARCI

AKÇAKOYUNLU
MAHALLESİ
Tarihi Mahalle

Dulkadirli Türkmenleri’nin 
izleri Kahramanmaraş’ta gü-
nümüze kadar gelmektedir. 
Dulkadirliler, bu bölgede bir-
çok köyün kurulmasında etkili 
olmuşlardır. Hatta şehir merke-
zinde dahi o dönemde bazı ma-
hallelerin ilk kurucuları yine bu 

AKÇAKOYUNLU MAHALLESİ
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Türkmenler’dir. Akçakoyunlu 
mahallesi de Dulkadirli Türk-
menlerinden Akçakoyunlu 
(Ağca Koyunlu) taifesi tarafın-
dan kurulmuştur. Günümüzde 
aynı isimle anılmaktadır. 

Mahalle, şehrin batısında, 
Mağaralı Mahallesi’nin güne-
yinde yer almış ve Akçakoyun-
lu Camii merkezli bir yapılan-
ma göstermiştir. Akçakoyunlu 
Camii, aynı adı taşıyan mahal-
lede inşa edilmiş olup, Devecili 
Camii’nin doğusunda bir çık-
maz sokak arasındadır. Cami-
nin 1978 tarihinde yerine yeni-
sinin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Eskiden birer mahalle olan 
Devecili, Kulağıkurtlu ve Hacı 
Mehmetli mahalleleri, Akçako-
yunlu Mahallesi adı altında bir-
leştirilmiştir. Devecili Camii ve 
Kulağıkurtlu Camii de bu ma-
halleye dâhil edilmiştir. Bu üç 
cami, doğu-batı istikametinde 
sıralanmaktadır. 

Akçakoyunlu mahallesi 
XX. yüzyılın ortalarına kadar 
şehirden ayrı birer köy görü-
nümünde idiler. Günümüzde 
şehrin ortasında kalmıştır.

KAYNAKÇA:
Tufan GÜNDÜZ, “Kahramanma-
raş”, DİA, C.24, TDV, İstanbul 2001, 
s.195
Kemalett in KOÇ, Kahramanmaraş’ta 
Sosyal Hayatın Fiziki Yapıya Etkisi, 
Kahramanmaraş 2010, s.11, 66, 98, 
106, 138
Yalçın ÖZALP, Mustafa Kemal ve Milli 
Mücadele’nin İlk Zaferi, Kahramanma-
raş 1984, s.305.
M. Yusuf ÖZBAŞ, (Tarihsiz), Dava: 
1920 Maraşlı - Fransız Harbi, s.33.

KEMALETTİN KOÇ

AKÇAKOYUNLU
MAHALLESİ

Andırın İlçesine bağlı olan 
Akçakoyunlu Mahallesi, Andı-
rın Suyunun Aslantaş Barajına 
katıldığı yerde ve barajın 5 km 
kuzeyinde yer alır. Deniz sevi-
yesinden 200 m yüksekliktedir. 
Matematiksel konum olarak 
37°25’18.4” kuzey enlemi ve 
36°19’04.0” doğu boylamındadır. 

Andırın’a 25 km mesafede 
olan mahallenin 1881 yılında 
nüfusu 51 iken, 1950 yılında 
297’ye, 2000 yılında 695’e çık-
mıştır. 2015 yılında 138 hane-
den oluşan mahallenin, nüfusu 
551’dir. Akçakoyunlu mahalle-
sinin Fatmalı, Kındıralar, Bekir-
ler obaları bulunmaktadır.

Akçakoyunlu’nun ekono-
misi tarım ve hayvancılığa da-
yalıdır. Köyde yetiştirilen tarım 
ürünleri; yer fıstığı, buğday, 
mısır, karpuzdur. Köy düz bir 
arazide kurulmuş olup yerle-
şim yerlerine yakındır. Tarıma 
ve hayvancılığa elverişli bir 
yerdir. Tarım sulama kanalları 
kullanılarak sulu yapılmakta-
dır. Mahallede bir ilköğretim 
okulu bulunmaktadır. Mahal-
leye ulaşımı sağlayan yol asfalt 
olup, mahallede elektrik, sabit 
telefon ve içme suyu şebekesi 
vardır.

EMİN TOROĞLU

AKÇAKOYUNLU
MAHALLESİ

Pazarcık ilçesine bağlı bir 
mahalledir. Kahramanmaraş’a 
37 km, Pazarcık’a 22 km uzak-

lıktadır. Narlı Ovasının doğu-
sunda ve Küpeli Tepe (1058 m) 
batı yamacında yer almaktadır. 
37°20’44.3112’’ kuzey enlemi ve 
37° 1’2.6808’’ doğu boylamında 
yer almaktadır. 

Akçakoyunlu’nun 1881 yı-
lında 148 olan nüfusu, 1950 
yılında 405’e ulaşmış ve 1990 
yılına kadar 450’nin üzerinde 
nüfusa sahip olmuştur. 2000 
yılında nüfus göçler nedeniyle 
234’e düşmüştür. 2015 yılında 
ise küçük bir artışla yaklaşık 
60 hanede 260 kişi yaşamak-
tadır. Mahallenin ekonomisi 
tarım ve hayvancılığa daya-
lıdır. 2007 de açılan SANKO 
holdinge ait çimento fabrikası 
köy ekonomisini canlandırmış-
tır. Mahallede ilköğretim okulu 
olmasına rağmen faal değildir. 
Taşımalı sistemle Narlı ilçesine 
gidilmektedir. Mahallenin içme 
suyu şebekesi ve kanalizasyon 
şebekesi ile sağlık ocağı  vardır.  

Mahallede bir ilkokul ve 
sağlık ocağı var ise de kapa-
lıdır. Yakın olduğundan bu 
hizmetleri Narlı kasabasından 
almaktadır. Mahalleye ulaşımı 
sağlayan yol asfalt olup, içme 
suyu şebekesi, elektrik ve sabit 
telefon vardır.

EMİN TOROĞLU

AKÇALAR MAHALLESİ

Akçalar, Pazarcık ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Pazarcık - 
Gölbaşı karayolu üzerinde yer 
alır. Kahramanmaraş’a 67 km, 
Pazarcık’a 17 km uzaklıktadır. 
Aksu çayına meyilli plato üze-
rinde ve 1000 m yükseltisinde 
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bulunmaktadır. Matematik ko-
num olarak 37°31’56.6616’’ ku-
zey enlemleri ve 37°26’39.1164’’ 
doğu boylamları arasında yer 
almaktadır. 

1881 yılında 92 olan nüfu-
su 1950 yılında 182’ye, 1980’de 
346’ya ulaşmış ve 2000 yılında 
214’e düşmüştür. 2015 yılında 
nüfusu 188 kişidir. Mahallenin 
eski adı Ağcalar’dır. Mahalle-
nin temel geçim kaynağı tarım 
ve hayvancılıktır. Mahallenin 
mevcut ilkokulu taşımalı eği-
tim nedeniyle kapalıdır. Sağlık 
ocağı vardır. Mahalleye ulaşımı 
sağlayan yol asfalt olup, elekt-
rik ve sabit telefon vardır.

EMİN TOROĞLU

AKÇALI (AĞCALI)
Konargöçer Aşiret

Mamalı Aşireti’nin bir kolu 
olan Akçalı cemaati tarihi süreç 
içerisinde büyüyerek aşiret adı-
nı almıştır. Aynı zamanda Dul-
kadirli Türkmenleri arasında 
bu adla konargöçer unsurlara 
rastlanmaktadır. Aynı zaman-
da Bozulus Türkmenlerinden 
de sayılan Akçalı Oymağı, Ma-
malı Aşireti’nin bir kolu oldu-
ğu ifade edilmektedir. Mamalı 
Aşireti ise Bozulus Türkmenle-
rine bağlı bir taife olduğundan 
dolayısıyla Akçalı da Bozulus’a 
mensup bir aşiret olmaktadır.

Akçalı Aşireti’nin ismi-
ni aşiret beylerinden Ağca 
Bey’den almış olması muhte-
meldir. Zira aşiret ve cemaat-
lerin (oymakların) çoğunlukla 
adlarını boy beylerinden aldık-
ları bilinmektedir.

Akçalı Aşireti’nin başta Ma-

raş, Kars-ı Zülkadriye (Kadirli) 
ve Bozok (Yozgat) olmak üzere 
Ankara, Sivrihisar kazası, Ker-
kük, Halep, Adana ve Tırhala 
Sancağı’nda bulundukları ifade 
edilmektedir. Ancak yoğunluk 
olarak Bozok sancağı ve Maraş 
bölgesinde konargöçer olarak 
yaşmaktaydılar.

Akçalı aşiretlerinin bü-
yük kısmı Bozok Sancağında 
bugünkü Yerköy ile Şefaatli 
arasında yer alan Karadere ve 
Aşağı Kanak nâhiyesini yurt 
tutmuş olmakla birlikte Baltı, 
Emlâk, Aliki, Gedik, Çubuk, 
Sorgun, Boğazlıyan ve Deliceö-
zü nâhiyelerine dağılmış Ağcalı 
cemaatleri de bulunmaktaydı. 
Akçalı Aşireti Bozok sancağın-
da muhtelif mezralarına yer-
leşerek köyler kurmuşlar ve 
buralara kendi oymak adlarını 
vermişlerdir. Bu köylerin bir-
çoğu günümüzde de aynı adla 
anılmaktadırlar. Aynı şekilde 
günümüzde Kahramanmaraş’ta 
da adını bu aşiretten alan Akçalı 
veya Ağcalı adıyla köyler bu-
lunmaktadır. Pazarcık ilçesine 
bağlı Akçalar köyü de adını bu 
aşiretten almış olmalıdır.

KAYNAKÇA:
Arif  SARI,  XVI. Yüzyılda Dulkadirli 
Türkmenleri, Gazi Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, An-
kara 2015.
Cevdet TÜRKAY, Başbakanlık Belge-
lerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda 
Oymak Aşîret ve Cemaatlar, İstanbul 
1979.
Sadullah GÜLTEN,  XVI. Yüzyılda Bo-
zok Türkmenleri. İstanbul 2015.
Tufan GÜNDÜZ, Anadolu’da Türk-
men Aşiretleri Bozulus Türkmenleri 
1540-1640, İstanbul 2007.

FARUK SÖYLEMEZ

AKÇALI MAHALLESİ

6 Aralık 2012 tarihli 6360 
sayılı mahalli idareler kanunu 
ile büyükşehir statüsüne kavu-
şan K.Maraş’ın bütün köyleri 
gibi Akçalı köyüne de mahalle 
statüsü verildi.

Kahramanmaraş’ın güne-
yinde yer almaktadır. Anayo-
lun üst tarafında kurulan bu 
mahalle şimdi aşağıya doğru 
genişlemektedir. Mahalle halkı 
varsak Türkmenlerindendir.

Adana yolu üzerinde olma-
sından dolayı ulaşımı kolaydır. 
Mahalleye Beyoğlu, Şekeroba, 
Nurdağı, Hatay, Osmaniye ve 
Adana arabaları ile ulaşım sağ-
lanmaktadır. Türkoğlu’na 28 
km uzaklıktadır. 1960 yılında 
208 nüfusu olan mahallenin 
günümüzde 132 hanesi olup 
623 nüfusa sahiptir.

Akçalı Mahallesi’nin ku-

AKÇALI MAHALLESİ

Okul

Akçalı Şht.
Pyd.Üsçvş.
Ahmet Tün-
dü İlköğre-
tim Okulu

Okul Müdürü 1

Öğrenci Sayısı 145

Öğretmen Sayısı 9

Derslik Sayısı 5

Yol Durumu Asfalt

İçme Suyu Şebeke

Tarım Alanı (Da) 1651

Tarla Alanı (Da) 842

Bahçe Miktarı 800

Bağ Miktarı 9

Çiftçi Sayısı 39

Mera (Da) 270
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zeyinde Ceceli ve Küçük İmalı 
mahalleleri, güneyinde anayol 
ve Gâvur Gölü, batısında Be-
yoğlu Kasabası bulunmakta-
dır. Mahalle kademeli olarak 
yükselen tepeler üzerine kurul-
muştur. Mahallenin yerleşim 
yerleri daha önceleri tepeler 
üzerinde olmasına rağmen son 
yıllarda anayola doğru bir iniş 
vardır. Mahallenin güneydo-
ğu kısmı “göl” tabir edilen kış 
mevsiminde su toplanan, yaz 
aylarında suyun çekildiği ve ta-
rım alanında önemli yer tutan 
Gâvur Gölü uzanmaktadır. 

KAYNAKÇA:
İlyas GÖKHAN - Kemalett in KOÇ, 
Tarihi, Coğrafyası ve Kültürü ile Tür-
koğlu 2009, s.241.
htt p://turkoglu.gov.tr/akcali-mahal-
lesi-63 (12.07.2016).

KEMALETTİN KOÇ

AKDAM
Ziyaret Yeri

Düziçi’ne giden yolun so-
lunda Andırın-Efi rağızlı köyü 
Akpınar obasındadır. Ocak 
olarak kabul edilen ev (akdam) 
Cıngıloğlu’na aitt ir. Keramet 
sahibi olarak bilinen Cıngı-
loğlu, Efi rağızlı köyü ve çevre 
köylerce geçmişten günümüze 
ziyaret yeri olarak bilinmekte-
dir. Rivayete göre Akdam Oca-
ğı’na mensup Cıngıloğlu, yak-
laşık 25 km. uzakta dağdan bir 
hezan/hezen kesmiş. Ne yapsa 
da onu evine getirmeyi başara-
mamış. Hezanı, eve getirebil-
mek için köylülerden yardım 
istemiş. Ertesi gün yardımına 
kırk-elli kişi gelmiş ancak onlar 

da hezanı kaldırıp getirmeyi 
başaramamış. Köye elleri boş 
dönmüş. Olaydan birkaç gün 
sonra sabah namazını kılmak 
için uyanan evin gelini dışarıda 
bir takım sesler duymuş. Gelin, 
dışarı baktığında köylülerin 
getiremediği hezanın kendili-
ğinden gelip direklerin üzerine 
konduğunu görmüş ve o gün-
den sonra, ocağa kendiliğinden 
gelen hezan yöre halkı tarafın-
dan kutsal kabul edilmiş. Gelen 
ziyaretçiler hezandan bir parça 
kopararak onu yanlarında gö-
türmektedirler. İnanışa göre 
sıtma hastaları ve diğer bir kı-
sım hastalıklara yakalananlar 
hezandan koparılan parçayı 
kokladıklarında hastalıklarının 
geçeceğine ve kısa sürede iyi-
leşeceklerine inanmaktadırlar. 
Hezandan koparılan parçanın 
evlerde saklanmasıyla eve be-
reket geleceği inancının da yay-
gın olduğunu söylemek müm-
kündür. 

Rivayete göre hezanın oca-
ğa kendiliğinden geldiği gün 
bir çift de yeşil terlik (pabuç) 
gelir. Söz konusu terlikler de ai-
lenin fertleri tarafından yıllarca 
özenle korunur. Zaman içeri-
sinde terlikler hastalıkları teda-
vi etmede kullanılmaya başla-
nır. Özellikle ağzı eğrilenlerin 
eğrilen tarafl arına ocak sahibi 
aileden birinin vurmasıyla ağ-
zın düzeldiği anlatılmaktadır. 
Bu terlikler, aile tarafından bir-
kaç asır tedavide kullanılmaya 
devam eder. Ancak Akdam ha-
sar görüp oturulamaz hâle gel-
diğinde yeşil terlikler de kendi-
liğinden ortadan kaybolurlar. 

Ocağın kıble yönündeki 
dut ağacı da yöre halkı tarafın-

dan kutsal kabul edilir. Rivaye-
te göre ocağın gelini, her sabah 
namazını kılarken bahçedeki 
dut ağacının da kendisi ile be-
raber rükû ve secde ett iğini fark 
etmiş. Her sabah namazında 
aynı şeye şahit olan gelin duru-
mu çevresindekilere anlatsa da 
kimseyi inandıramamış. Buna 
üzülen gelin, yine bir sabah 
dut ağacının secdeye vardığını 
gördüğünde başındaki tülben-
di çıkarıp ağacın en tepe dalına 
bağlamış. Aile fertleri uyandık-
larında dutun başında gelin-
lerine ait bir tülbent olduğunu 
görmüş ve dut ağacının gerçek-
ten de secde ett iğini anlamışlar. 

Zaman içerisinde Akdam 
yıkılır ve yalnızca doğu duva-
rı ayakta kalır. Duvar yüzlerce 
yıl yağmur ve rüzgârın etkisine 
maruz kalmasına rağmen yıkıl-
maz ve günümüze kadar ulaşır. 
Akdam’ın (ocak/ev) tekrar eski 
haline getirilmesi için aileden 
kimi insanlar teşebbüste bulu-
nurlarsa da bu işe başlayama-
dan kısa süre içerisinde hiçbir 
hastalıkları yokken aniden 
ölürler. Aile fertleri bu durumu 
ocağın üzerinin tekrardan ya-
pılmasını istemediği şeklinde 
yorumlarlar ve bu eylemlerin-
den vazgeçerler. Ocağı ziyaret 
eden insanlar söz konusu du-
vardan toprak koparıp bir suya 
karıştırdıktan sonra suyundan 
içerlerse baş, diş ve mide ağ-
rılarının geçeceği kabul edilir. 
Ziyaretçiler ocaktan kül de al-
maktadırlar. Alınan kül, külü 
alanların kendi ocaklarındaki 
külle karıştırılıp saklanırsa, bu 
ailenin gelmesi muhtemel kaza 
ve belalardan korunacakları 
düşünülür. 
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Ziyarete ağzı eğrilenler, 
psikolojik rahatsızlığı olanlar, 
cin çarptığına inanılanlar ile 
kırk bastığı düşünülen kadınlar 
gelmektedir. Ziyaretçiler daha 
çok perşembeyi cumaya bağ-
layan gece gelir ve burada bir 
gece yatar ertesi gün iyileşmiş 
olarak kalkarlar. Gelenler ayrı-
ca mevlit, Yasin okur; kurban 
keser, yemek yapar ziyarette-
kilere ikram ederler. Bunun ya-
nında çocuklara şeker, lokum, 
bisküvi, baklava çörek gibi yi-
yecekler dağıtılır.

KAYNAKÇA: 
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.295-296.

HAMZA KARAOĞLAN

AKDEMİR MAHALLESİ

Akdemir, Pazarcık ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş’a 47 km, Pazarcık’a 
35 km, uzaklıktadır. Kurutu-
lan Mizmilli bataklığının gü-
neybatı kıyısında 678 m. yük-
sekliğindeki Pulyanlı Tepe’nin 
doğu yamacında yer alır. 
Matematik konum itibariyle 
37°16´35.5260” kuzey enlemle-
ri ve 37° 0´ 48.0384” doğu boy-
lamları arasında yer alır. 

Eski adı Pulyanlı Kantarma 
olarak bilinen Akdemir mahal-
lesinin, Cumhuriyet dönemin-
de (1945) köy tüzel kişiliği ka-
zandığı tahmin edilmektedir. 
1950 yılında 291 olarak belirle-
nen nüfusu 1980’de 801’e kadar 
çıkmış ve 2000 yılında 456’ya 
düşmüştür. 2015 yılında yak-
laşık 130 kadar hanede 281 kişi 

yaşamaktadır. Ekonomisi tarım 
ve hayvancılığa dayanır. Ma-
hallede, ilköğretim okulu var-
dır ancak kullanılamamaktadır. 
Mahallede içme suyu şebekesi, 
elektrik ve sabit telefon vardır.  

EMİN TOROĞLU

AKDENİZ GAZETESİ
Yerel Gazete

Akdeniz Gazetesi, Ardem 
Tekstil Gazetecilik Yayıncılık 
Matbaacılık Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. bünyesinde 19 Ocak 2004 
tarihinde, Gazeteci Bekir Do-
ğan, Niyazi Kara, Mehmet Ge-
demenli, Şeref Gümüş, Abid 
Vanlı tarafından kurulmuş ve 
günlük yayın hayatına başla-
mıştır. Gazetenin Ardem A.Ş. 
adına imtiyaz sahibi Bekir Do-
ğan, Genel Yayın Müdürü Ni-
yazi Kara, Yazı İşleri Müdürü 
Abid Vanlı’dır. Belman Sitesi 
merkez olmak üzere günlük 
yayın hayatına başlayan Akde-
niz Gazetesi’nin köşe yazarla-
rı: Bekir Doğan, Niyazi Kara, 
Mehmet Yüzbaşıoğlu, Ekrem 
Hocaoğulları, Cevdet Alperen, 
Fatih Köşker ve Abdurrahman 
Şen’dir. İlk sayısı 19 Ocak 2004 
tarihinde çıkan Akdeniz Gaze-
tesi, 3 bin 400 sayı yayınlanmış-
tır. 1 Eylül 2015 tarihinde Kah-
ramanmaraş’ta yayın yapan 11 
adet yerel günlük gazetenin 
birleşerek 2 gazete olarak çık-
maya başlaması üzerine, Akde-
niz Gazetesi de Bugün gazetesi-
ne ortak olarak yayın hayatına 
11 yıl sonra son verdi.

BEKİR DOĞAN

AKDERE MAHALLESİ

Çağlayancerit ilçesine bağlı 
olan Akdere Mahallesi’nin nü-
fusu 1190’dur. Arazi miktarının 
az olması sebebiyle tarımsal fa-
aliyetleri kısıtlıdır. Narenciye 
haricinde tüm sebze ve mey-
veleri yetiştirebilmesine karşın, 
arazinin az olması sebebiyle 
ancak kendi kendine yetebil-
mektedir. Bunu ticari faaliyete 
dökememektedir. Şu ana ka-
dar yarısı tamamlanan sulama 
göleti tamamlanınca sulama 
sorunun ortadan kalkması bek-
lenmektedir. Hayvancılık fa-
aliyetleri de son derece azdır. 
Belirli aileler kendilerine yeter 
sayıda büyükbaş hayvana sa-
hiptir. Nüfusun büyük çoğun-
luğu geçimini inşaat ve orman 
işçiliği gibi işlerde çalışarak 
karşılar. Dışarıya göç verme 
oranı son derece fazladır. Sade-
ce yurt içi değil aynı zamanda 
yurt dışına göçen 100-150 kadar 
aile bulunmaktadır. Birer adet 
yatılı bölge ve ilköğretim okulu 
mevcut olan mahallede, 3 adet 
cami bulunmaktadır. Mahalle-
nin en büyük sorunu ise işsiz-
liktir.

EMİN TOROĞLU

AKDERE SU KEMERİ
Mimarî Yapı

Yapı; Oniki Şubat İlçesi 
Gazi Paşa Mahallesi, Ak Dere 
Caddesi’nde yer alır. Günümü-
ze az bir bölümü gelen su keme-
rinin inşâ kitabesi olmadığı için 
yapım tarihini bilemiyoruz. Fa-
kat Bayazıtoğulları’ndan Hacı 

AKDERE SU KEMERİ
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Abdullah Bey, Evâsıt-ı Zilhicce 
1027/ Kasım 1618 tarihli vakfi -
yesine göre Çavuşlu Mahalle-
si’nde cami, medrese ve mek-
tepten oluşan bir külliye inşâ 
ett irmiştir. Ayrıca kaynaklarda 
Hacı Abdullah Bey’in Pınarba-
şı’ndaki Kırkgöz Suyu’nu şehre 
getirerek Akdere mevkiindeki 
su kemerini de yaptırdığı ifade 
edilmektedir. Bu bilgiler çerçe-
vesinde Hacı Abdullah Bey’in, 
ailesinin oturduğu Çavuşlu 
(Yörük Selim) Mahallesi’ndeki 
külliyesini yaptırırken, mahal-
lenin ve külliyenin su ihtiyacını 
karşılamak için Pınarbaşı’ndan 
getirdiği su için Akdere Su Ke-
meri’ni 1618 yılı civarında kül-
liye ile beraber yaptırdığı anla-
şılmaktadır.

Su kemeri günümüzde ha-
rabe durumda olup, sadece tek 
gözlü kemeri günümüze gelmiş 
ve kemer de yıkılmak üzeredir. 
Su kemeri, Ak Dere’nin aktığı 
vâdiye doğu-batı doğrultusun-
da yerleştirilerek inşâ edilmiş-
tir. Moloz taştan yapılan kemer 
ince yonu taş ile kaplanmıştır. 

Su kemeri sivri olup kemerin 
açıklığı 4.10 m. ve genişliği 1.10 
m. ölçülerindedir. Suyun künk-
lerle taşındığı anlaşılmaktadır.

Yakın tarihlere kadar kul-
lanılan su deposu, su kemeri-
nin 200 m. kadar batısına inşâ 
edilmiş, fakat bugün mevcut 
değildir. Moloz taştan yapılan 
ve içten 3.00 x 3.00 m. ölçüle-
rinde olan su deposu tromplu 
kubbeyle kapatılmıştır. Depoda 
toplanan su havuz çeperlerinde 
bulunan deliklerden çıkarak ki-
remit künklerle mahalleye da-
ğıtılmaktaydı.

KAYNAKÇA:
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Defter Nu: 600, Sahife: 194, Sıra Nu: 
240.
Besim ATALAY, Maraş Tarihi ve Coğ-
rafyası, İstanbul 1339, s.57-58.
Bekir Sami BAYAZIT, Kahraman-
maraş’ta Bayazıtoğulları (1514-1990), 
Kahramanmaraş 1998, s.16-17.
Veli YENİSOĞANCI, “Kahraman-
maraş’ın Köprüleri ve Su Mimarîsi”, 
Edik Dergisi, Sayı: 42, Kahramanma-
raş 2004, s.16-17.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.I, 

Ankara 2007, s.519-520.

MEHMET ÖZKARCI

AKEDAŞ
Elektrik Dağıtım Şirketi

Akedaş, 1997 yılında Adı-
yaman ve Kahramanmaraş 
illerinde işletme hakkı devir 
ihalesi için, yatırımcılar kon-
sorsiyumu; KİPAŞ Kahraman-
maraş İplik Pamuk Sanayi TİC. 
AŞ. (%29), ARSAN Tekstil Ti-
caret Sanayi A.Ş.(% 21,15), Na-
zar Tekstil Ticaret Sanayi AŞ. 
(%16,46), İSKUR Tekstil Enerji 
Tekstil Sanayi AŞ. (%11,75), 
KURTEKS Tekstil Enerji Ticaret 
Sanayi AŞ. (%11,75), FARSAN 
İnşaat Tekstil Sanayi Ticaret AŞ. 
(%6,35) ve ARMAN Mensucat 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (%3,54) 
tarafından kurulmuştur. 

2014 yılı itibarıyla şirket, 
621 bini aşan elektrik abonesi-
ne elektrik dağıtım hizmetini, 
şirket bünyesinde 361, hiz-
met alımı yapılan fi rmalara ait 
790 olmak üzere toplam 1.151 
personel ve 165 araçla sürdür-
mektedir. 2011-2015 dönemin-
de EPDK tarafından onayla-
nan 2014 yılı yatırım bütçesi 
29.244.023 TL’dir. 2014 yılında 
şirketin yapmış olduğu elekt-
rik dağıtım alt yapısı yatırımı 
33.811.157 TL’ye ulaşmıştır. 
Şirketin 2014 yılında bölgede 
arza sunduğu enerji (MWh) 
4.329.520, dağıtım şebekesine 
giren enerji (MWh) 3.637.813, 
dağıtımı yapılan enerji (MWh) 
3.389.812 olarak gerçekleşmiş-
tir. Ayrıca, bölgede 8 adet gü-
neş enerji santrali kurulmuş 

Akdere Su Kemeri (1998)
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olup, toplam gücü 3.152,41 
MW’dır.

KAYNAKLAR: 
http://www.akedas.com/kurumsal.
asp

SERKAN ŞAHİN

AKGEMCİ, TAHİR
(d. 1955)

Akademisyen

Tahir AKGEMCİ, 1955 yı-
lında Kahramanmaraş’ta doğ-
du. 1979 yılında Gazi Üniver-
sitesi Ticaret Turizm Eğitim 
Fakültesi’nden mezun oldu. 
1985 yılında Selçuk Üniversite-
si’nde göreve başlayan Akgem-
ci, 1988 yılında yüksek lisansı-
nı, 1991 yılında ise doktorasını 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü İşletme Anabi-
lim Dalında tamamladı. 

 2002 yılında Selçuk Üni-
versitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölü-
mü, Yönetim ve Organizasyon 
Anabilim Dalında Doçent, 2007 
yılında aynı Anabilim Dalına 
Profesör olarak atandı. Akgem-
ci, 1989-1992 yılları arasında 
Selçuk Üniversitesi Niğde Eği-
tim Yüksekokulu Müdürlüğü, 
1992-1993 yılları arasında Niğ-
de Üniversitesi Genel Sekreter 
Vekilliği ile Eğitim Fakültesi 

Dekan Vekilliği görevinde bu-
lundu. 1993-1995 yılları ara-
sında Selçuk Üniversitesi Ka-
dınhanı Meslek Yüksekokulu 
Kurucu Müdürlüğü, 1995 yı-
lında Selçuk Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekoku-
lu Müdürlüğü, 2003-2010 yılla-
rı arasında Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Mü-
dürlüğü ve Ocak 2010-Aralık 
2011 yılları arasında da Selçuk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanlığı 
görevini yürüttü. 2004 yılında 
State University of New York 
(SUNY)‘da English as a Second 
Language (ELS) programını ta-
mamladı ve aynı üniversitede 
akademik çalışmalarda bulun-
du. 2011 Aralık ayından 2 Ka-
sım 2013’e kadar S.Ü. Rektör 
Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kahramanmaraş Valiliği, 
Kahramanmaraş Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Konya Ticaret 
Odası ve KOSGEB başta olmak 
üzere bazı kamu ve özel sek-
tör kurumlarında stratejik yö-
netim, zaman yönetimi, insan 
kaynakları yönetimi ve moti-
vasyon konularında eğitim ve 
seminerler veren Akgemci, çok 
sayıda kurumda danışman ola-
rak görev yapmaktadır. İş ve 
akademi dünyasına lisans, yük-
sek lisans ve doktora düzey-
lerinde derece sahibi, nitelikli 
yönetici ve akademisyen adayı 
yetiştiren Prof. Dr. Tahir Ak-
gemci, aynı zamanda Ankara 
Yeminli Mali Müşavir Odası’na 
kayıtlı yeminli mali müşavir ve 
bağımsız denetçidir. 

Tahir Akgemci’nin işletme-
lerde geleceğin inşa edilmesi 

noktasında uygulanması gere-
ken yöntemler ve hizmet sek-
törü ile üniversitelerde stratejik 
yönetim ve sosyal sorumluluk 
konularında kurum yöneticile-
rine bir kılavuz niteliği taşıyan 
“Stratejik Yönetim” kitabının 
yanı sıra Tedarik Zinciri Yö-
netimi, KOBİ’lerde Yönetim, 
Girişimcilik, Kariyer Yöneti-
mi, Zaman Yönetimi, Davra-
nış Bilimi, Çağdaş Yönetim ve 
Örgütsel Başarım ve Yönetim 
Bilişim Sistemleri alanlarında 
yayımlanmış çok sayıda kitabı, 
uluslararası ve ulusal makalele-
ri bulunmaktadır.

Tahir Akgemci, evli ve üç 
çocuk babasıdır.

KAYNAKÇA:
http://www.tahirakgemci.com/
tahirakgemci.php, Erişim Tarihi: 
29.03.2019.
https://www.selcuk.edu.tr/iktisa-
di_ve_idari_bilimler/isletme/akade-
mik_personel/bilgi/1504/tr. 
Erişim Tarihi: 25.05.2016.

YETER ÇİÇEK

AKGÜMÜŞ
MAHALLESİ

Akgümüş, Andırın ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş’a iline 105 km, An-
dırın’a 30 km uzaklıktadır. Ma-
halle Eşme Dağı (2086 m)’nın 
güneyindeki bir Tektono-kars-
tik çukurluğun kuzeydoğu 
yamacında 1250-1350 metre 
yükseltileri arasında kurulmuş-
tur.  Matematik konum olarak 
37°44’34.7” kuzey enlemi ve 
36°32’32.1” doğu boylamı üze-
rinde yer almaktadır. 

AKGÜMÜŞ MAHALLESİ

Tahir AKGEMCİ
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Mahalle, Bunduk adı ile 
Osmanlı döneminde bir köy 
olarak bulunmaktadır. 1968 yı-
lında ismi Akgümüş olarak de-
ğişmiştir. 1881 yılında 290 olan 
nüfusu, 1950 yılında 157, 2000 
yılında 565’e ulaşmıştır. 2015 
yılında 93 haneye sahip mahal-
lenin nüfusu ise 303 olarak kay-
dedilmiştir. Ana geçim kaynağı 
tarım ve özellikle de hayvancı-
lıktır. Özellikle 1990 yılından 
sonra köy halkı dışarıya açıl-
mıştır. Devlet ve özel sektör-
de çalışan sayısı her geçen yıl 
artmaktadır. Eğitime her geçen 
gün daha fazla önem verilmek-
tedir. Köy; 1985 yılından sonra 
dışarı açılmış olup, her geçen 
gün çalışmak için önce İstan-
bul’a, daha sonraki yıllarda da 
Kahramanmaraş ve Osmani-
ye’ye göç vermektedir. Akgü-
müş mahallesi sınırları içerisin-
de Seğ Yaylası bulunmaktadır. 
Köy halkının tamamına yakını 
hayvancılıkla uğraşır. Özellikle 
büyükbaş hayvancılık önem-
li bir gelir kaynağıdır. İki adet 
mandıra ve tarımsal kalkınma 
kooperatifi  kurulmuştur

Mahallede bir ilköğretim 
okulu vardır. Mahalleye ulaşı-
mı sağlayan yol asfalt olup ma-
hallede elektrik, sabit telefon ve 
içme suyu şebekesi vardır.

EMİN TOROĞLU

AKGÜN, ALİ RIZA
(d. 1929 - ö. 2014)

Senatör

1929’da Kahramanma-
raş’ta doğdu. Gazi Duran Bey 

ve Şemsi Hanım’ın oğludur. 
1952’de Kahramanmaraş Lise-
si’ni, 1956’da Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’ni bi-
tirdi. 1956-1958’de askerliğini 
yedek subay olarak tamamladı. 
1958’de Sabiha Hanım ile ev-
lenmiş olup bu evlilikten Hida-
yet ve Ferda isimli iki çocuğu 
dünyaya gelmiştir. 1958’den 
1977’ye kadar Kahramanmaraş, 
Karahallı, Altınözü, Şebinkara-
hisar ve Elbistan’da çeşitli ka-
demelerde hâkimlik mesleğini 
icra ett i. 1977’de Elbistan Ağır 
Ceza Reisi iken istifa ederek 
CHP’den senatör olarak parla-
mentoya girdi. Çeşitli komis-
yonlarda görev aldı. 12 Eylül 
1980 askerî darbesiyle üyeliği 
sona erdi. Bir yıl serbest avu-
katlık yaptıktan sonra Ticaret 
Bakanlığı’na müşavir olarak 
atandı, aynı yıl emekli oldu. 4 
Mayıs 2014’te Kahramanma-
raş’ta vefat ett i, Şeyhadil Me-
zarlığı’nda medfundur. 

KAYNAKÇA:
Fahri ÇOKER, Türk Parlamento Tarihi 
Cilt 2, Ankara 1998.
Yalçın DOĞAN,  “Cumhuriyet Sena-
tosunda Kahramanmaraş Senatörle-
ri”, Uluslarası Cumhuriyet Döneminde 
Maraş Sempozyumu. Kahramanmaraş 
2013.

İSMAİL GÖKTÜRK

AKIN, GÜLTEN
(d. 1933 - ö. 2015)

Şair ve Yazar

Yozgat’ta doğdu. Baba ta-
rafı Balyozlugil ailesinden olup 
annesi ise Kavurgalı Hoca Nuri 
Efendi’nin kızıdır. Yokluk ve 
yoksulluk tüm bir Anadolu 
insanının kaderidir. Babası II. 
Dünya Savaşı yıllarında askere 
gider, annesi vefat eder. Dedesi 
ile yaşamaya başlayan Gülten 
Akın ilkokula Sorgun ilçesinde 
başlar. Dedesi ona peygamber 
kıssaları anlatırken dayıları da 
şiirler okur. Şiirle bu yıllarda 
tanışır ve ilk şiiri de 1951’de Son 
Haber gazetesinin sanat sayfa-
sında yayınlanır. Şiir yazmaya 
başladığı yıllarda yaşı henüz 
12’dir.

Sorgun’da başlayan ilkokul 
öğrenimini Ankara Atatürk Kız 
İlkokulu’nda devam ett irir. Ce-
beci ortaokulu ve Ankara Kız 
Lisesi’ni bitirerek Hukuk Fa-
kültesi’ne kaydını yaptırır. Bu 
arada şiirleri Hisar, Varlık, Ye-
ditepe, Türk Dili gibi dergiler-
de yayınlanmaktadır.

Ankara Hukuk Fakültesi’ni 
1955’de bitirir. 1956’da kayma-
kam Yaşar Cankoçak ile evlenir. 
Eşinin görevi gereği Kumluca, 
Şavşat, Gevaş, Alucra, Gebze, 
Saray, Haymana, Kumru gibi 

Ali Rıza AKGÜN

Gülten AKIN
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ilçeleri gezdikten sonra yolu 
Maraş’a düşer. Eşinin tayini bu 
kez Maraş’a çıkmıştır. Onun 
şiirleri o güne dek “Anadolu 
insanının tedirgin ettiği bir iç 
dünyanın ince ve özlü şiirleri-
dir. Şiirinin özü yılgınlık, ezil-
mişlik, tedirginliktir.” Maraş, 
düşünce dünyasında yeni bir 
pencere açar. Millî mücadele 
yıllarında yaşananları dinledik-
çe o pencere büyür büyür ve 
şair duyarlılığı coşar gelir.

“Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı” böyle yazılır.

“Bir Komogenim ben, dik başlı ve mağrur

Bin kez başkaldırdım Doğu Roma’ya

Sonra Türkmen oldum Afşar boyundan

Moğol önünden kaçtım

Kaçtım Maraş’a düştüm”

Bu beş satırda Maraş’ın 
binlerce yıllık tarihi özetlenir. 
Ve tabii ki sonra Maraşlı anla-
tılır “Adamın su gibi akanı” de-
nilerek… 

Gülten Akın şiirlerini sa-
tır satır, kelime kelime ele alıp 
tek bir şiiri için sayfalar dolusu 
yazı kaleme alan eleştirmenler 
“Maraş’ın ve Ökkeş’in Desta-
nı”nı görmezden gelirler.

Gülten Akın o koca destanı 
tarih sırasına göre bölümlere 
ayırmış, her bir bölümün ba-
şına tarih koymuştur. 31 Ekim 
1919 Cuma nasıl ki uyanışın 
başlangıcı ise 28 Kasım 1919 da 
yine bir Cuma’dır ve artık sab-
rın taştığı son damladır… Çün-
kü bu kez kutsalların kutsalı 
bayrağa uzanmıştır kirli eller..

“O Cuma, camilerde namaz kılınmadı

Bağırdı halk

Bayraksız namaz kılınmaz

Tutsağın namazı kabul olunmaz”

1972’de TRT ödülü alarak 
Türk Dil Kurumu yayınları 
arasında neşredilen “Maraş’ın 
ve Ökkeş’in Destanı” beklenen 
ilgiyi görmeyince eserin ikinci 
baskısı ancak on yıl sonra, “Sey-
ran-Bütün Şiirleri” içerisinde 
Can Yayınları arasında yayınla-
nır. 3-4 ve 5. Baskılar “Ağıtlar ve 
Türküler-Toplu Şiirler” başlığı 
ile 1996, 2000 ve 2004’de YKY 
arasında neşredilir.

Kahramanmaraş’ta Gülten 
Akın ismi ciddi manada ilk kez 
2005’te Alkış dergisi tarafından 
gündeme getirilir. Kahraman-
maraş Belediyesi Meclis Kararı 
ile Gülten Akın ismini bir parka 
verir ve 2010 yılı 12 Şubat kutla-
ma programlarında “Maraş’ın 
ve Ökkeş’in Destanı”ndan mıs-
ralar dile getirilir. Bu kutlama 
programlarına şair Gülten Akın 
da davet edilir ise de rahatsızlı-
ğı nedeniyle katılamaz. Ve yine 
aynı yıl içerisinde Kahraman-
maraş Valiliği özel bir izin ile 
“Maraş’ın ve Ökkeş’in Desta-
nı”nı müstakil olarak yayınla-
yarak dağıtımını yapar. 

Uzun bir rahatsızlık döne-
minin ardından Türk şiirinin 
en büyük ustalarından Gülten 
Akın 4 Kasım 2015’de ebedi ale-
me göç eder.

KAYNAKÇA:
Muzaffer UYGUNER, “Gülten 
Akın’ın Şiirine Bakış”, Türk Dili Dil 
ve Edebiyat Dergisi, s.210-211, Ankara 
1969.
“Gülten Akın ve Kırmızı Karanfil 
Üzerine”, Türk Dili Dil ve Edebiyat 
Dergisi, S.248, Ankara 1972.
İhsan IŞIK, “Resimli ve Metin Örnekli 

Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adam-
ları Ansiklopedisi”, C.I, Ankara 2007.
Serdar YAKAR, “Kahramanmaraş’ın 
Öyküsü”, Kahramanmaraş 2013.
“Adamın Su Gibi Akanıdır Maraşlı’ 
Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı”, Alkış 
Dergisi, S.85, Kahramanmaraş 2016.

SERDAR YAKAR

AKINCI, SERMİN
(d. 1965)

Akademisyen

Sermin AKINCI, 1965 yı-
lında Kahramanmaraş’ta doğ-
du. Babasının görevi nedeniyle 
okul hayatını yurdun birçok 
yerinde geçirdi. İlkokulu 1976 
yılında Atatürk İlkokulu, Gül-
nar-Mersin’de; ortaokulu 1979 
yılında Kale Ortaokulu, Kır-
şehir’de ve Liseyi 1981 yılın-
da Kırşehir Lisesi, Kırşehir’de 
tamamladı. Lisans eğitimini 
Çukurova Üniversitesi Zira-
at Fakültesi, Bahçe Bitkileri 
Bölümü’nde 1982-1986 yılları 
arasında tamamlayarak Ziraat 
Mühendisi unvanı aldı. Lisan-
süstü eğitimine 1987 yılında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bah-
çe Bitkileri Anabilim Dalı’nda 
başladı. Yüksek lisans eğitimini 
geçiş yaptığı Çukurova Üni-
versitesi, Fen Bilimleri Ensti-
tüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim 

AKINCI, SERMİN

Sermin AKINCI
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Dalı’nda 1989 yılında bitirerek 
Yüksek Ziraat Mühendisi ve 
1990 yılında başladığı Doktora 
eğitimini ise Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi, Fen Bilimleri Ensti-
tüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim 
Dalı’nda 1995 yılında tamam-
layarak Ziraat Doktoru oldu. 
Akademik hayata girişi Yüzün-
cü Yıl Üniversitesi, Fen Bilim-
leri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri 
Anabilim Dalı’ndaki Araştırma 
Görevliliği ile oldu. Arş. Gör. 
olarak 1990-1995 yılları arasın-
da çalıştıktan sonra Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri 
Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak 
atandı ve bu görevini 1996-2005 
yılları arasında sürdürdü. Baş-
vuru yaptığı Sebze Yetiştirme 
ve Islahı dalında 2005 yılında 
Doçent unvanını aldı. Aynı 
kurumdaki görevine 2011 yı-
lından itibaren aldığı Prof. Dr. 
unvanı ile devam ett i. Aynı kür-
süde 2011 yılından beri Bölüm 
Başkanı olarak görev yapmak-
tadır. Akıncı’nın uluslararası 
ve ulusal hakemli dergilerde 
yayınlanan makaleleri, ulus-
lararası bilimsel toplantılarda 
sunulan bildirileri bulunmak-
tadır. TÜBİTAK, DPT ve KSÜ 
destekli projelerde yönetici ve 
yürütücü olarak görev yapan 
Akıncı aynı zamanda, Fakül-
te-Enstitü Kurulu ve Yönetim 
Kurulu Üyelikleri gibi idari 
görevlerde de bulunmuştur. 
Sebze yetiştirme, iyi tarım uy-
gulamaları, örtü altı tarımı, top-
raksız tarım başta olmak üzere 
alanında lisans ve lisansüstü 
dersler vermekte; tamamlatt ığı 
tezler yanında yüksek lisans ve 

doktora öğrenci danışmanlık-
ları da yapmaktadır. Alanında 
eğitim, öğretim ve proje faali-
yetleri yanında değişik araş-
tırma ve etkinliklerle çiftçilere 
de bilgi götürülmesinde katkı-
larda bulunmaktadır. Sermin 
Akıncı halen Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Zira-
at Fakültesi’nde öğretim üyesi 
olarak görevini sürdürmekte-
dir.

YAYIN KURULU

AKİFİYE KÖYÜ CAMİİ
Mimarî Yapı

Arşiv kayıtlarına göre, An-
dırın’ın Akifi ye Köyü’nde cami 
inşâ edildiğini öğreniyoruz. 
Günümüze gelmeyen caminin 
ne zaman yıkıldığını ve mimari 
durumunu bilemiyoruz.

KAYNAKÇA:
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Şahsiyet Kayıt Defteri, Esas Nu: 169, 
Sıra Nu: 2423.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.I, 
Ankara 2007, s.1224.

MEHMET ÖZKARCI

AKİFİYE MAHALLESİ

Akifi ye, Andırın ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Andı-
rın ilçe merkezinin kuzeyinde 
yer alan Akifi ye köyü Çokak 
ovasının güneyinde bir vadi 
ağzının yamaçlarında yer alır. 
Yerleşme çevresi orman örtü-
sü bakımından zengindir. Ma-
halle kuzey-güney yönünde 
uzanan Andırın-Çokak yolu 

üzerinde bulunmaktadır. Kah-
ramanmaraş’a 97 km, Andırın’a 
16 km uzaklıktadır. Matematik 
konumu olarak 37°42’17.4” ku-
zey enlemi ve 36°20’58.6” doğu 
boylamı üzerinde ve 1150-1200 
m yükseltileri arasındadır. 

Cumhuriyet döneminde 
köy idari statüsü aldığı tahmin 
edilen köyün 1935 yılında 316 
olan nüfusu, 1950 yılında 453, 
2000 yılında 478 olmuştur. 2015 
yılında 429 nüfusa sahiptir. Ge-
nelde Türk ve Kafk as kökenli 
vatandaşların yaşadığı mahal-
lenin nüfusu yaz aylarında 3-4 
bine ulaşmakta, yazlıkçılara ait 
400-500 kadar konut bulunmak-
tadır. Doğal güzellikleriyle or-
manı, suyu, serin havasıyla yaz 
aylarında dinlenme ve sayfi ye 
yeridir. Köyün ekonomisi tarım 
ve hayvancılığa dayalıdır. 

Mahallede bir ilkokul, bir 
ortaokul ve sağlık ocağı vardır. 
Mahalleye ulaşımı sağlayan yol 
asfalt olup mahallede elektrik, 
sabit telefon, içme suyu ve ka-
nalizasyon şebekesi mevcutt ur. 

EMİN TOROĞLU

AKKIN BEY
(M. NURETTİN

ÖZDEMİR)
(d. 1887 - ö. 1982)
Maraş Milletvekili

Akkın Bey
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Nureddin Bey, 1887 (1303)’te 
Sapanca’da (Ayasofya) doğdu. 
Babası Karakadıoğlu Mustafa 
Şehabettin Efendi, annesi Fatma 
Hanımdır. Nureddin Bey, Hati-
ce Yegane  Hanımla evlilik yap-
mış ve bu evlilikten  Süreyya 
ve Mustafa Şahabettin adında 
iki çocukları olmuştur. Nured-
din Bey, 1904’te Harp okuluna 
girdi ve 1907’de teğmen olarak 
mezun oldu. 1911’de Üsteğ-
men, 1916’da Yüzbaşı, 1922 de 
Binbaşı ve 1924’te Kaymakam 
(yarbay) rütbesine yükseldi. 
Meşrutiyet öncesi Manastır Vi-
layeti, Nesliç İlçesi dolaylarında 
eşkıyayı takip müfrezelerinde 
görev aldı. Rum eşkıyalarıyla 
çarpışmada yaralandı. Hareket 
Ordusu ile İstanbul’a geldi, İs-
tanbul’da İtfaiye Taburunda ve 
Meclisi Mebusan Muhafız Su-
baylığında bulundu. Kıtasıyla 
Balkan Savaşına katıldı. 

Birinci Cihan Savaşında 
Sina Cephesine verildi. Her iki 
savaşta pek çok kez muharebe-
ye katıldı. Harbin sonuna doğru 
Mekke Emirinin başyaverliğini 
yaptı. Millî Harekâta ilk katı-
lanlar arasında yer aldı. Birinci 
İnönü Muharebesinden önce 
Hücum Taburu Komutanlığına 
getirildi. Savaşın sonuna kadar 
bu görevde kalarak başarılı sa-
vaşlar verdi. Sakarya Savaşında 
ikinci kez yaralandı. 6 ay tedavi 
ve hava değişimi aldı. Bu süre 
içinde piyade talim ve terbiye 
uzmanı olarak Afganistan’a git-
ti. Dönüşünde İstanbul’da milli 
idare henüz kurulmakta oldu-
ğundan, gönderilen milli ordu 
subayları arasında, kendisine, 
Beyoğlu İtfaiye Tabur Komu-

tanlığı görevi verildi. Kırmızı 
Şeritli İstiklal Madalyası olmak 
üzere 11 adet yabancı ve Türk 
nişan ve madalyası sahibidir. 
Savaşlarda gösterdiği başarı 
ve kahramanlıklarlamümtazen 
terfiini sağladı. Zorunlu hizmet 
süresini doldurup kendi isteği 
ile 28 Ocak 1925’te emekliye ay-
rılıp Sapanca’da tarım ve tica-
retle uğraştı. Daha sonra Anka-
ra’da Türkiye İthalat ve İhracat 
A.Ş.Genel Müdürlüğüne seçi-
lip atandı. TBMM II. Dönem 
ara seçimlerine katıldı. Yapılan 
seçimde Maraş’tan milletveki-
li seçildi. Kazalardan aldığı oy 
miktarı şöyledir; Merkez kazası 
98, Elbistan kazası 71, Pazar-
cık kazası 37, Andırın kazası 
17, Göksün kazası 37 oy olmak 
üzere toplam 260 oy almıştır. 
Nureddin Bey iki yüz altmış oy 
ile Maraş mebusluğuna seçil-
miştir. Maraş vilayeti mebus-
larından Tahsin bey’in on sene 
küreğe mahkûmuna binaen 
boşalmış olan mebusluğa Ma-
raş vilayetine bağlı kazalarla 
merkez kazada Milletvekili se-
çim kanunun belirlediği esaslar 
ile yapılan seçimler sonucunda 
heyet-i teftişiyeden gelen maz-
batada mebus adayı Nureddin 
Beyin (müttefikan) iki yüz alt-
mış rey ile Maraş mebusluğu 
tahakkuk etmiş olduğundan 
mazbatası 22 Mayıs 1926 tari-
hinde verilmiştir. 30-31 Mayıs 
1926’da mazbatası onaylandı. 
Nurettin Bey’in TBMM’ine ka-
tılması 1 Mayıs 1926 tarihidir. 
Meclise katıldıktan sonra Nu-
rettin Bey, Ticaret ve Kanuni 
Esasi komisyonlarında çalışmış 
ve Ticaret Komisyonu sözcülü-

ğüne seçilmiştir. Nurettin Bey 
TBMM III. dönem seçimlerine 
katılmıştır. Yapılan seçimde 
346 oyla Maraş’tan milletve-
kili seçildi. III. dönemde de 
Maraş’tan milletvekili seçilen 
Nurettin Bey’in kazalardan al-
dığı oy miktarı şöyledir: Mer-
kez kazası 120, Elbistan kazası 
125, Pazarcık kazası 40, Andırın 
kazası 20, Göksün kazası 41 
oy almak üzere toplam 346 oy 
almıştır. Nurettin Bey üç yüz 
kırk altı oy ile Maraş mebus-
luğuna seçilerek mazbatası 2 
Eylül 1927 tarihinde verilmiş-
tir. 1 Kasım 1927’de Meclise 
katılmıştır. 2 Kasım’da mazba-
tası onaylanmıştır. TBMM’nde 
Ticaret ve İktisat komisyonla-
rında çalışmıştır. Nurettin Öz-
demir, 28.5.1929 tarihinde vefat 
etmiştir. Nurettin Özdemir’in 
öldüğüne dair tezkere, Genel 
Kurulun 2.6.1929 tarihli birleşi-
minde okunmuştur. Maraş mil-
letvekili Nurettin Bey’in vefatı 
üzerine münhal bulunan vekil-
liğe C.H.F. namzedi İstanbul 
Maarif emini Behçet Bey Ma-
raş Milletvekilliğine seçilmiş-
tir. Nurettin Özdemir’in vefatı 
üzerine emekli maaşı hanımı 
Hatice Yegane Akın ve evlatla-
rına bağlanmıştır. Nurettin Öz-
demir’in hanımı Hatice Yegane 
Akın’ın 21.8.1982 tarihinde ve-
fatı üzerine aylıkları kesilmiş 
olup dosyasında başkaca aylık 
alan olmadığı anlaşılmıştır.

KAYNAKÇA:
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi:
BCA, 030-0-010-000-000-74-487-15.
TBMM Arşivi: 
Tercüme-i Hal Kâğıdı, II. Dönem, 
TBMM Arşivi, ŞDN:588.

AKKIN BEY (M. NURETTİN ÖZDEMİR)
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Tercüme-i Hal Kâğıdı, III. Dönem, 
TBMM Arşivi, ŞDN:588.
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlü-
ğü Arşivi: Dosya No: AO-153582.
E. ALPARSLAN, 1923-1950 Arası Kah-
ramanmaraş Milletvekillerinin Siyasi 
Faaliyetleri, Doktora Tezi, Sütçü İmam 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, Kahramanmaraş 2013, s.140.
K. ÖZTÜRK, Türk Parlamento Tarihi 
TBMM II. Dönem 1923 -1927 C. III. 
No: 3 Ankara 1995: 2.D,3. C,596-597.
K. ÖZTÜRK, Türk Parlamento Tarihi 
TBMM III. DÖNEM, 1927-1931, C.III, 
No.10, Ankara 1995:3, D,3.C,478.

ERHAN ALPASLAN

AKKOYUNLU CAMİİ
Mimarî Yapı

Kaynaklara göre, Kara-
manlı Mahallesi’nde inşâ edil-
diği anlaşılan cami günümüze 
gelmemiştir. Mimari durumu 
konusunda bilgimiz olmayan 
caminin ne zaman yıkıldığı bi-
linmemektedir.

KAYNAKÇA:
Adil AKBEN, 234 Numaralı Şer’iye Si-
cili (1322-1325 H./1904-1907 M.), - De-
ğerlendirme ve Transkripsiyon-, İnönü 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Malatya 1996, s,44.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007, s.1190.

MEHMET ÖZKARCI

AKKÖK, VEDAT
(d. 1958) 
Ressam

 
1958 yılında Kahraman-

maraş’ta doğmuştur. İlk, orta 
ve liseyi Kahramanmaraş’ta 
okumuştur. Sanat ve el sanat-

larıyla meşgul olan bir aileden 
gelmektedir. Dedesi Ahmet 
Akkök (1899-1974) hat sanatıy-
la, babası Ömer Akkök (1921-
1989) resim sanatıyla ilgili çalış-
malar yapmış kişilerdir. Vedat 
Akkök 1985 yılında Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fa-
kültesi Resim-İş Bölümü’nden 
mezun olmuştur. 1996 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Görsel ve Çevresel Ana Sanat 
Dalı Güzel Sanatlar Bölümün-
de resim alanında yüksek li-
sans yapmıştır. 1985 ile 1995 
yılları arasında Ankara’da Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı orta 
dereceli okullarda, İstanbul’da 
ise özel okullarda resim öğret-
menliği yapmıştır. 1992 ile 1995 
yılları arasında Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 
Bölümü’nde resim dersleri-
ni yürütmüştür. 1996 yılında 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bö-
lümüne öğretim elemanı olarak 
girmiş ve burada dört yıl bölüm 
başkanlığı yapmıştır. Şu ana 
kadar yurtiçinde ve yurtdışın-
da çok sayıda kişisel ve karma 
resim sergileri açmıştır.Vedat 
Akkök’ün resimleri, bir yandan 
empresyonist anlayış içerisin-
deki natürmortları, portreleri 
ve manzaraları yansıtırken, 
diğer taraftan konstrüktivist 
tarzdaki geometrik soyut kom-

pozisyonları barındırmaktadır. 
Gerek somut ve empresyonist 
tabloları açısından, gerekse so-
yut çalışmaları açısından, Vedat 
Akkök resminde; kompozisyo-
nun, desenin, çizginin, hacmin, 
rengin, armoninin ve sanatsal 
denge olgusunun disiplinli 
anlayışlarını görmek müm-
kündür. Sanatçı, bu özellikleri 
itibariyle, Cumhuriyet Dönemi 
Türk Resmi içinde, genellikle 
empresyonist anlayışa yakın 
bir çizgide durmaktadır.  Halen 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Bölümünde öğretim elemanı 
olarak görev yapmakta,  kendi 
atölyesinde resim ve vitray ça-
lışmalarını sürdürmektedir. 

KAYNAKÇA: 
Ümit GEZGİN, “İki Yaratıcı Kimlik”, 
Karma Resim Sergisi Davetiyesi, İçel 
Sanat Kulübü Müfi de İlhan Sanat 
Galerisi, Mersin 2001.
Ali KOÇ, “Maraş Görsel Sanatlar 
Platformunda Bir Olgu; Ressam 
Ömer Akkök”, Tarihi Uzunoluk Dergi-
si,sy.17, Kahramanmaraş  2005.
http://www.turkishpaintings.com 
(13.05.2012).
Mehmet Akif KAPLAN, “Vedat Ak-
kök Resimleri Üzerine Düşünsel Bir 
Yorum’’, Yayınlanmamış Makale, Kah-
ramanmaraş 2013.
Ali KOÇ, “Cumhuriyet Dönemi Türk 
Plastik Sanatlar Tarihinde Maraşlı 
Ressamlar Üzerine Bir Degerlendir-
me”, Uluslararası Cumhuriyet Döne-
minde Maraş Sempozyumu, Kahra-
manmaraş 2014.

ALİ KOÇ

AKÖREN MAHALLESİ

Kahramanmaraş ilinin El-
bistan ilçesine bağlı bir ma-

Vedat AKKÖK
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halledir. Akören Mahallesi 
38°14’44.04” kuzey enlemi ve 
37°12’31.76” doğu boylamı üze-
rindedir. Kuzeyinde Çatova, 
doğusunda Eldelek ve Çıtlık, 
batısında Alembey mahallele-
ri, güneyinde ise Elbistan ilçesi 
bulunmaktadır. Bir ova yerleş-
mesi olan Akören mahallesinin 
bulunduğu yükselti 1145 met-
redir. 

Adından da anlaşılaca-
ğı gibi eski bir yerleşme olan 
Akören’in 1881 yılında 190 olan 
nüfusu, 1950 yılında 360, 2000 
yılında 692’ye ulaşmıştır.  2015 
yılı itibariyle 150 hane ve 653 
kişi nüfusa sahiptir.

Çevresi tamamıyla tarım 
arazileriyle kaplı olan Akö-
ren mahallesinin başlıca tarım 
ürünlerini; şeker pancarı, buğ-
day ve mısır oluşturmaktadır. 
Hayvancılık ise daha çok bü-
yükbaş ağırlıklıdır. Besi hay-
vancılığından elde edilen süt 
ürünleri yöre halkının önemli 
gelir kaynaklarının başında ge-
lir. Mahallenin 1 adet ilkokulu 
vardır. Mahallenin herhangi bir 
altyapı problemi bulunmamak-
ta, ulaşım asfalt yoldan yapıl-
maktadır.

EMİN TOROĞLU

AKPINAR HÖYÜĞÜ

Höyük, Ekinözü-Elbistan 
karayolu üzerinde, Akpınar 
Mahallesi sınırları içerisinde 
yer almaktadır. Höyük üzerin-
de yer alan kaçak kazı çukurla-
rında kısıtlı sayıda form veren 
çanak çömlek parçalarına rast-

lanmıştır. Höyükte gözlemle-
nen çanak çömlek parçaları, 
Afşin-Elbistan Ovası höyükle-
rinde tespit edilen Erken Trans-
kafkasya - Karaz tipi çanak 
çömlek parçalarına benzerlik 
göstermektedir. Bu buluntular, 
höyüğün Erken Transkafkas-
ya-Karaz Kültürü etkisi altında 
kalmış olduğunu işaret etmek-
tedir. Tarihi kaynaklar ve ya-
pılan araştırmalara göre bölge, 
Roma ve Bizans Dönemleri’n-
de de yerleşim görmüştür.Hö-
yüğün yakınında tespit edilen 
Roma Dönemi yapı kalıntıları 
bu görüşü destekler nitelikte-
dir.

Türü: Höyük

Yer: Kahramanmaraş / Eki-
nözü / Akpınar Mah.

Konum: 37S 0343256D / 
4219889K

Rakım: 1445 m.
Kapladığı Alan: Yaklaşık 

5413 m².
Tescil Tarihi: 24.12.2009.
Dönem: İlk Tunç Çağı (?)
Korunma Durumu: Tarım 

arazileri ile çevrelenmiş hö-
yükte kaçak kazı çukurları yer 
almaktadır.

KAYNAKÇA:
Erkan KONYAR, “Kahramanmaraş 
Yüzey Araştırması 2009”, 28. Araş-
tırma Sonuçları Toplantısı, C.II, 2010, 
s.263-271.
Gavin H. BROWN, “Prehistoric Pot-

AKPINAR HÖYÜĞÜ
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tery from the Antitaurus”, Anatolian 
Studies, Vol. XVII. 1967, s.123-164.
İlyas GÖKHAN, Başlangıçtan Kurtu-
luş Harbine Kadar Maraş Tarihi, Anka-
ra 2011.

OKTAY DUMANKAYA
OKAY PEKŞEN

AKPINAR MAHALLESİ

Akpınar, bugün Ekinözü 
ilçesine bağlı bir mahalledir. 
Ekinözü - Taşpınar - Elbistan 
yolu üzerinde, düz bir arazide 
ve 1400-1450 m yükseltileri ara-
sında yer alır.  Kahramanma-
raş’a 177 km, Ekinözü’ne 6 km 
uzaklıktadır.

Cumhuriyet döneminde 
köy tüzel kişiliği kazandığı tah-
min edilen Akpınar’ın 1935 yı-
lında 147 olan nüfusu, 1950’de 
168’e, 1980’de 253’e kadar çık-
mıştır. 2000 yılında 171’e düşen 
nüfusu, 2015 yılında 106 olarak 
belirtilmiştir. 50 kadar hanesi 
bulunmaktadır. 

 Köyün ekonomisi tarım 
ve hayvancılığa dayalıdır. Son 
dönemlerde bahçe tarımı yay-
gınlaşmaya başlamıştır. Mahal-
lenin ilkokulu taşımalı eğitim 
nedeniyle kapalıdır. Ulaşımı 
sağlayan yol asfalt olup, içme 
suyu ve kanalizasyon şebekesi, 
elektrik, sabit telefon vardır. 

EMİN TOROĞLU

AKSAKAL MAHALLESİ

Aksakal, bugün Elbistan 
ilçesine bağlı bir mahalledir. 
Elbistan’ın kuzeydoğusunda, 
Söğütlü suyuna dökülen Köso-
lar deresinin vadisinde ve 1450-
1500 m yükseltileri arasında yer 

almaktadır.  Kahramanmaraş’a 
188 km, Elbistan’a ilçesine 28 
km ve Malatya’ya 52 km uzak-
lıktadır. 

Mahallenin bilinen eski adı 
Kösolar’dır. 1881 yılında 108 
olan nüfusu, 1950 yılında 165’e, 
1970 yılında 349’a kadar çıkmış, 
yaşanan göçler nedeniyle 2000 
yılında 64’e düşmüştür. 2015 
yılında 35 kadar hanede 67 nü-
fusa sahiptir. Mahallenin eko-
nomisi tarım ve hayvancılığa 
dayalıdır. 

Mahalleye ulaşımı sağlayan 
yol asfalt olup, sahip olduğu il-
kokul taşımalı eğitim nedeniyle 
kapalıdır. Mahallede içme suyu 
şebekesi, elektrik ve sabit tele-
fon vardır.

EMİN TOROĞLU

AKSAKALLI İHTİYAR
Ziyaret Yeri

Göksun-Büyükkutudere-
si köyünün bitişiğinde kendi 
adıyla anılan mevkide yer alan 
bir mağra ziyaretidir. Köyden 
çoğu kişi söz konusu mağranın 
önün de aksakallı bir ihtiyarın 
sakalını taradığını görmüş-
tür. Bundan dolayı da ziyare-
te “Aksakallı İhtiyar Ziyareti” 
denmiştir. Ziyaret vücudunda 
ağrısı ve sızısı olanlar, başı ağ-
rıyanlar, psikolojik rahatsızlı-
ğı olanlar, bahtının açılmasını 
isteyenler tarafından ziyaret 
edilmektedir. Bu türden istek-
leri olanlar, ihtiyarın yaşadığı 
mağra da dileklerinin kabul 
edilmesi için Allah’a dua ve 
niyazda bulunmaktadırlar. Di-
leklerinin kabul olması halin de 

ise burada kurban kesip lokma 
dağıtmaktadırlar.

10 m² kadar olan mağranın, 
girişinde Delikli taş vardır. Bu-
radan boğmaca olan çocuklar 
ile ziyaretçiler geçmektedir.  
Ziyaretçiler, günahlarının az 
veya çok olduğunu öğrenmek 
için doğal yollarla oluştuğu 
anlaşılan bu kayadan geçerler. 
Şayet geçemez veya geçmekte 
zorlanırsa günahlarına kefaret 
olarak burada lokma dağıtırlar.

Ziyaret yerinin 100 metre 
aşağısında “Pınarın Gözü” ola-
rak bilinen mevkide bulunan 
su da ziyaretle bağıntılı görü-
lüp kutsal edilmektedir. Pınar, 
yaz kış aynı şekilde akmakta-
dır. Rivayete göre köyden birisi 
suyun kaynağını kirlett iğinde 
su o yıl azalır. Onun küstüğünü 
düşünen köylüler, suyun tekrar 
eski haline kavuşması için kur-
ban kesip dua ett iklerinde eski 
haline döndüğü görülür.

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.329.

HAMZA KARAOĞLAN

AKSAY, MUSTAFA 
(d. 1955)

Araştırmacı Yazar

Araştırmacı olan Musta-
fa Aksay, 1955’te Andırın’da 
doğdu. Sosyoloji ve Mimarlık 
eğitimi aldı. Ancak eğitimlerini 
yarım bırakarak İstanbul Dev-
let Güzel Sanatlar Akademisini 
bitirdi. 1980’de İngiltere’ye gitt i. 
Karikatür ve yazıları Yeni Devir 
Gazetesi’nde yayınlandı. Kari-
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katürlerinde Bilal, yazılarında 
ise Bilal Erdem ismini kullan-
dı. Arabia, The Isla¬mic World 
Review dergisinin sanat yönet-
menliğini yaptı. South ve Ah-
lan Wasahlan dergilerinin art 
direktörlüğünü yaptı. 1992’de 
ülkesine dönerek Atlas TV şir-
ketinin yönetimini üstlendi. 
Hicaz Demiryolu: İstanbul’dan 
Medine’ye Bir Kültür ve Mede-
niyet Yolculuğu adlı belgesel 
filmini çekti. Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin En İyi Belgesel Film 
ödülünü aldı.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009, s.27.

AYSEL ERDOĞAN

AKSAY, ÖMER
(d. 1961)

Şair, Yazar, Ressam

Kahramanmaraş’ın Ku-
yucak Mahallesi’nde doğdu. 
Annesinin ismi Ferdane, baba-
sının ismi Abdulbaki’dir. 1967 
yılında eğitim-öğretim hayatı-
na İstanbul’da başladı. İlkokulu 
sırasıyla İstanbul İskender Paşa 
İlkokulu, Oruç Gazi İlkokulu 
ve Üsküdar İcadiye İlkokulun-
da okudu. Ortaokulu Üsküdar 
Ortaokulunda okuduktan son-
ra lise eğitimini Üsküdar Paşa 
Kapısı Lisesinde tamamladı. 
Üniversite eğitimine Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fa-
kültesi Resim Bölümünde baş-
layan Ömer Aksay, 1986 yılın-
da buradan mezun oldu.

Meslek hayatına üniversi-
te son sınıfta iken İstanbul’da 

başlayan Ömer Aksay,  reklam 
ajanslarında grafiker ve sanat 
yönetmeni olarak çalıştı. 1987 
yılında kendisi gibi resim öğ-
retmeni olan Dilek Hanım’la ev-
lendi. 1986-1993 yılları arasında 
sekiz yıllık meslekî tecrübeden 
sonra Kahramanmaraş’ın An-
dırın ilçesine öğretmen olarak 
döndü. 1993 yılında Andırın’da 
Andırın Çok Programlı Lise-
sinde resim öğretmeni olarak 
çalışmaya başladı. İki buçuk 
yıl çalıştı ve 1995 yılında istifa 
ederek tekrar İstanbul’a döndü. 
1995-1998 yılları arasında İstan-
bul’da aktariyecilik mesleğini 
icra etti. 1998 yılında tekrar öğ-
retmenlik mesleğine döndü ve 
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 
bulunan ÇEAŞ Anadolu Lise-
sine resim öğretmeni olarak 
tayin oldu. 2016 yılına kadar 
burada görev yaptı ve 2016 yı-
lında emekli oldu. Üç çocuk ba-
bası olan Ömer Aksay, çalışma-
larına Düziçi ilçesinde devam 
etmektedir.

Ömer Aksay; şair, yazar 
ve ressamdır. Şiir yazmak, re-
sim yapmak ve bunlar üzerine 
düşünerek deneme vb. yazılar 
yazmak onun hayatında vazge-
çilmez faaliyetlerdir.  Yirmi yıl 
resim öğretmenliği yaptı. Re-
sim sanatını öğretmenin yanı 
sıra uygulayıcısı olarak resim-
ler yaptı ve kişisel sergiler açtı. 
İstanbul ve Düziçi’nde olmak 
üzere altı kişisel resim sergi-
si düzenledi. Avrupa’da resim 
sanatının merkezleri olan pek 
çok şehirdeki resim müzelerini 
görmek üzere seyahatlar yaptı. 
Londra, İspanya, Basel, Alman-
ya ve Fransa’da resim müzele-

rindeki resimleri orijinalinden 
görmek ve değerlendirmek 
üzere geziler yaptı. Bu çerçeve-
de Tasvir Okumaları / Batı Resim 
Tarihinden Keşifler adıyla dene-
meler ve incelemeler hazırladı.

Şiirlerini ve düz yazılarını 
kendisine Nuri Pakdil tarafın-
dan verilen Bilâl Cerîr kimliği 
ile ilk kez Edebiyat Dergisi’nde 
yayımladı. 1982-1984 yılları 
arası onun edebî faaliyetleri 
bakımından Edebiyat Dergisi 
yılları olarak isimlendirilebilir. 
İkinci Yeni hareketini önemse-
di. İkinci Yeni hareketine yakın 
şiirler yazdı. İsmet Özel’le 40 
yılı aşan bir irtibatı bulunmak-
tadır. Gelenekten yararlanarak 
modern şiir anlayışı içerisin-
de şiirler yazan Ömer Aksay, 
Mehmet Akif Ersoy’a  özel bir 
önem verdiğini belirtmektedir.

Andırın’da öğretmenlik 
yaptığı yıllarda 1993 yılının 
Mart ayından 1994 yılının 
Ekim ayına kadar İkindi Yazı-
ları Dergisi’nin son altı sayısını 
yönetti. 2006 yılında tek sayılık 
Taşra’nın Dış Duvarı Dergisi’ni 
yayımladı. Şiirleri ve denemele-
ri başta Hece ve Türk Dili dergisi 
olmak üzere pek çok dergide 
yayımlanmıştır. 2014 yılından 
beri, internette oluşturduğu 
kendine ait www.aynayaozgu.
comblog sitesinde yazılarını 
yayımlamaktadır. 

Ömer Aksay’ın yayımlan-
mış dört kitabı bulunmaktadır. 
Bunlardan üçü şiir kitabı biri 
ise deneme-inceleme türü ki-
taptır: Eski Bir Yalnızlık Dilinde 
(2002-şiir),  Bahçe’nin Epik Sür-
günü (2008–şiir), Kaideyi Bozan 
İstisnalar (2012-deneme, incele-

AKSAY, ÖMER
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me) ve Sahte Siyah (2013-şiir). 
Ömer Aksay’ın yayımlan-

mış kitaplarının dışında yayı-
ma hazır pek çok kitabı bulun-
maktadır.

Aşağıdaki şiir onun şiirle-
rinden biridir.
FAZLALIK

bu çok fazla diyorum, bu deniz çok fazla

bulutlar da öyle; yaz mevsimi fazla durgun. Temmuz 

pıhtılaşmış kan gibi damardan geçmiyor.

belki demem uzun süredir yasak

bilmediğim bir anlam taşınacak sürgün 

rüzgârla bana

kim bilir hangi tarihin unutulmuş mevsiminden

neden terziler ödün vermiyor fazla kumaştan

ipekten önce söz makasın kıvamına nasıl 

olup da eriyor

bir çocuğun ardındaki yağmur fazladır

hem bilir misiniz

öksüz bir çocuğun ipil ipildir yağmuru

toprağa inmeden alesta bekleyen eksilmeden

kapının eşiğinde korkuyu bırakışı aşka rehin

ilkel şikayetler tutuşur ellerinde 

kirpiklerinde uykusuz şarkılar ilk çıngıda tutuşur

esrik ve gevşeyen bir alev gibi daha fazla

ve koygun bir ırmak ve hep serin bir yanak gibi

ilk çıngıda tutuşan, hangi şenliktir bizi 

dehşete süren 

avazım çıktığı kadar yenilgi

sözlerin uçurumdan çıktığı sabah biter evet yenilgi

bütün terzileri deniyorum şimdilik küçük bir ilikle

düğmelerden işkilleniyorum niyeyse

durup dururken

gömleğimde beyaz bir şeyden şikayet ediyorum

ütüsüz bir deniz gibi fazlaca tahriş oluyorum

yağmurdan

yalan yalan yalan

haberlerden, bütün bu olup bitenlerden

eyvah.

(Sahte Siyah, 2013: 90.)

KAYNAKÇA:
Ömer AKSAY, Eski Bir Yalnızlık Dilin-
de, İstanbul 2002.

Ömer AKSAY, Sahte Siyah, Ankara 
2013.
www.aynayaozgu.com

SADİ GEDİK

AKSOY, 
MEHMET HALİT
(d. 1882 - ö. 1972)

Vali

İbradılı Hoca Musazade 
Kadı Ali Rıza Bey ve Feride 
Hanımın oğludur. Eğridir Or-
taokulu ve Konya Lisesi’ni 
bitirmiştir. İstanbul Hukuk 
Mektebi’nden mezun olduktan 
sonra, Belvine Kazası Bidayet 
Mahkemesi Genel Muavini 
olarak göreve başlamış (1908), 
Avanos (1911) ve Keskin (1914) 
kazalarında Bidayet Mahke-
mesi Başkanlığı yapmıştır.  İs-
tanbul Aksaray Ayasofya Polis 
Merkezi’nde memur olarak 
görev yapmış (1917-1918), Kes-
kin (1918) ve Eğridir (1919) 
kazalarında kaymakam olarak 
atanmıştır. 1919 yılında İaşe 
Encümeni Heyet-i Teftişiye 
Müdürlüğüne getirilmiş (1919); 
daha sonra sırasıyla Ayvacık 
(1920), Ezine (1921) ve Kes-
kin (1923) kaymakamlıkların-
da bulunmuştur. 1924 yılında 
Kozan Valiliği’ne, ardından 
1925 yılında Maraş Valiliği’ne 
atanmıştır. Şapka Kanunu’nun 
çıktığı 25 Kasım 1925 tarihinde 
Mehmet Halit Aksoy, Maraş 
Valisi’dir. Dolayısıyla Maraş’ta 
Şapka Kanunu ile ilgili hadi-
seler ve tutuklamalar onun 
valiliği döneminde vuku bul-
muştur.  Maraş’ta yaklaşık 1 
yıl valilik yaptıktan sonra Bitlis 
Valiliği’ne (1926), ardından da 

Ankara Belediyesi Muavinli-
ğine getirilmiştir (1926). Yak-
laşık 5 aylık Ankara Belediye 
Muavinliği görevinden sonra 
Denizli Valiliği’ne atanmıştır 
(1927). 1932-1941 yılları arasın-
da Zonguldak Valiliği, 1941’de 
Kayseri Valiliği yapmıştır. 
1942’de yeniden Zonguldak’ta 
vali olarak görevlendirilmiş ve 
1947’de emekli olmuştur. Kesin 
vefat tarihine ulaşılamamakla 
birlikte, 1972 yılında vefat ett iği 
bilinmektedir. 

Mehmet Halit Aksoy, De-
nizli’de valilik yaptığı sırada, 4 
Şubat 1931’de Mustafa Kemal 
Atatürk Denizli’yi ziyaret et-
miştir. 1932’de Zonguldak’ta 
görevlendirilmesinin ardından, 
Atatürk’ün Zonguldak ziyare-
tinin (26 Ağustos 1931) yıldö-
nümlerinin “Gazi Günü” ola-
rak kutlanmasına nezaret etmiş 
ve bu kutlamalarda kızı tarafın-
dan konuşmalar yapılmıştır. 

KAYNAKÇA: 
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 
(2003), Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Denizli Ziyaretleri, C.XIX, S.55, 
Mart 2003, htt p://www.atam.gov.tr/
dergi/sayi-55/mustafa-kemal-atatur-
kun-denizli-ziyaretleri (erişim tarihi: 
31.05.2016)
Hürriyet Gazetesi, 23 Ocak 2012, Ata-
türk’ün mirasına tabela isteği, htt p://
www.hurriyet.com.tr/ataturk-mira-
sina-tabela-istegi-19754787 (erişim 
tarihi, 31.05.2016)
Kayseri Ansiklopedisi, C.1 Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayın-
ları No: 70, Kayseri 2015, s.79.
Namal, Yücel, Atatürk’ün Zonguldak 
Gezisi, Zonguldak 2010.

MEHMET YILMAZ
FEDAYİ YAĞAR
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AKSÖYEK, HASİP
(d. 1880 - ö. 1930)

Milletvekili

1880 (1296)’de Maraş’ta 
doğan Hasip Bey, Maraş’ın en 
eski ailelerinden Emirmahmu-
toğulları’nın Vehbili kolundan 
olup; babası Süleyman Efendi, 
annesi Bayazıtoğullarından İs-
kender Bey’in kızı Fatik Ha-
nımdır. İlköğrenimini Maraş 
İptidai Mektebi ve Rüştiyesin-
de tamamlayan Hasip Bey, bir 
süre medrese öğrenimine de-
vam etmiştir. Zeytun Bidayet 
Mahkemesi Müstantık Mua-
vinliği ile devlet hizmetine gi-
ren Hasip Bey, 30 Nisan 1902’de 
Elbistan Bidayet Mahkemesi 2. 
Kâtibi oldu. 28 Nisan 1904’de 
Maraş Maliye Baş Tahsildar-
lığı görevine, 31 Mart 1910’da 
Zeytun İcra Memurluğu, 28 
Ağustos 1911’de Antep, 9 Ekim 
1913’te ise Maraş İcra Memur-
luğu görevlerine atandıktan 
sonra Hasip Bey, 1916 tarihinde 
Müstantık olarak Maraş’a tayin 
edilmiştir. 

Maraş Müstantikliği gö-
revini ifa ederken Hasip Bey, 
TBMM’nin I. Dönemi için ya-
pılan seçimde Maraş Millet-
vekili seçilen, ancak Meclise 
katılmadan istifa eden İbra-
him Ağa’nın yerine 17 Mayıs 
1920’de Milletvekili seçilmiştir. 
16 Temmuz 1920’de Meclis’e 
katılan Hasip Bey Meclis’te; 
İktisat, Orman-Madenler, İç 
Tüzük, Adalet, Bayındırlık ve 
Bütçe Komisyonları ile Me-
murin Mühakemat-ı Tetkik 
Kurulu’nda çalıştı. IV. toplantı 
yılında 3. şubenin kâtipliğini 

yaptı. Meclis’te Müdafaa-i Hu-
kuk Grubu’nun kurulması üze-
rine muhalefetteki II. grup’ta 
yer almıştır. Dönem içinde dör-
dü gizli oturumda olmak üzere 
kürsüden 44 konuşma yaptı. 
Ayrıca Hasip Bey, üç soru öner-
gesi ve iki de kanun önerisi ver-
miştir. II. grup milletvekilleri 
arasında yer alan Hasip Bey’in 
hatiplik gücü oldukça yüksek-
ti. Meclis’te Lozan Murahhası 
İsmet Paşa’ya ve Hüseyin Rauf 
Bey’e karşı çok sert tenkitlerde 
bulundu. Devrin Başbakanı Fet-
hi Okyar aleyhine meclis kürsü-
sünden konuşmalar yaptı. 

Milletvekilliği sona erin-
ce Maraş’a gelerek Dalgara 
Mahallesinde ikamet etmeye 
başladı.  Şapka hadisesinden 
dolayı 10 yıl hapse mahkûm 
edilmiş ve Maraş hapishane-
sinde tutulmuştur. 8 Temmuz 
1930 tarihinde Maraş’ta kanser 
hastalığından vefat eden Hasip 
Bey, evli ve dört çocuk babası 
olup, çocuklarının adları Fat-
ma, Hatice ve Süleyman’dır. Eşi 
ve çocukları Aksöyek, torunları 
ise Emirmahmutoğlu soyadını 
alan Hasip Bey, TBMM’de ce-
saret, metanet ve geniş kültürü 
ve üsluplu ifadeleri ile temayüz 
etmiş, Kahramanmaraş’ın ye-
tiştirdiği emsalsiz politikacılar-
dan birisi olduğu bir hakikattir. 
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CENGİZ ŞAVKILI

AKSU (ÇAVUŞOĞLU)
TURİZM

 Otobüs Firması

Aksu Turizm 1976 yılında 
Mehmet KUYBU tarafından 
kurulmuş, şehirlerarası bir oto-
büs firmasıdır. Aksu Turizm 3 
adet otobüsle başladığı yolcu 
taşıma hizmetine şuan 40 adet 
otobüsle devam etmektedir. 
Kahramanmaraş otobüs ter-
minalinde bulunan yönetim 
merkezi ile hizmet veren firma, 
aynı zamanda yurtdışı taşıma-
cılığına da başlamıştır. Türkiye 
genelinde karşılıklı 22 şehire 
hizmet veren Aksu Turizm’in, 
İstanbul’dan Ardahan’a, Trab-
zon’dan Mersin’e kadar Türki-
ye’nin dört bir yanına seferleri 
bulunmaktadır. 24 ilde toplam 

AKSU (ÇAVUŞOĞLU) TURİZM
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75 acenta ile faaliyet göster-
mekte olan Aksu Turizm’in 
yıllık ortalama 6500 sefer ile 
350.000 dolaylarında yolcu taşı-
ma kapasitesi mevcutt ur.

 
KAYNAKÇA:
Aksu Turizm  (30.04.2016), htt p://
www.aksuturizm.com.tr.
Aksu Turizm Çalışanı Hanifi  Güçlü 
(29.04.2016), Görüşme Tarihi.

M. AKİF KARA
GÜL DERTLİ

AKSU ÇAYI

Aksu Çayı, Ceyhan Nehri 
ile birlikte Kahramanmaraş’ın 
en önemli iki akarsuyundan 
birisidir. Kahramanmaraş top-
raklarındaki uzunluğu 115 ki-
lometre iken yan kollarla birlik-
te toplam uzunluğu 150 km’dir.

Aksu çayının temel bes-
lenme kaynağını Kahraman-
maraş’ın kuzeydoğusundaki 
Engizek Dağı (2814 m)’nın gü-
neydoğu eteklerindeki karstik 
kaynaklar ve Küçükcerit ya-
kınlarındaki pınarlar oluştur-
maktadır. Çay’ın diğer bir bes-
lenme alanını da Türkiye deki 
en önemli fay zonlarından biri 
olan “Doğu Anadolu Fayının” 
oluşturduğu Gölbaşı, Azaplı 
ve İnekli (Adıyaman)  tektonik 
gölleri ile Cerit (Kahraman-
maraş’ın doğusu) yakınından 
geçen Bitlis – Zagros şaryaj 
(bindirme) hatt ından kurtulan 
sular oluşturmaktadır. Bu kı-
sımdan Gölbaşı depresyon ala-
nına doğru ilerleyen Aksu çayı, 
dar ve derin vadilerden geçer-
ken yer yer küçük gölcükler 
oluşturmaktadır. Pazarcık ilçe-

si (Kahramanmaraş’ın doğusu) 
önlerinde yan kollarından top-
ladığı su ile birlikte Kartalkaya 
Baraj gölüne boşalmaktadır. 
Suyunun bir kısmı Kartalkaya 
Barajı’ndan içme suyu olarak 
Gaziantep şehrine verilmekte, 
bir kısmı da Pazarcık (Kahra-
manmaraş) ve Narlı Ovalarında 
(Kahramanmaraş’ın güneybatı-
sı) sulamada kullanılmaktadır. 

Aksu çayına bağlanan kü-
çük akarsuların büyük bir kıs-
mı mevsimlik akarsu özelliği 
göstermektedir. Bu nedenle 
Aksu Çayının yağışların az ol-
duğu dönemlerdeki yaz akım-
larını, genellikle kaynaklar ve 
ovalık alanlardaki yeraltı suyu 
boşalımları teşkil etmektedir.

Tektonik özellikler, Aksu 
Çayı akarsu ağının gelişiminde 
etkili olmuştur. Bu bakımdan 
Aksu Çayının Kahramanmaraş 
sınırları içerisinde izlediği yola 
baktığımızda, Gölbaşı (Adıya-
man) tektonik depresyonunu 
geçip Kısık Deresini aldıktan 
sonra Kahramanmaraş hav-
zasına kuzeydoğu yönünden 
giriş yapmaktadır. Gölbaşı 
depresyon alanında kuzeydo-
ğu – güneybatı yönlü bir akış 
gösteren Aksu çayı, Kahraman-
maraş havzasına girişinden 
itibaren tektonik etkiyle yön 
değiştirerek güneye ilerler. Ku-
zey – güney yönlü akış Çelik 
Dere güneyine kadar devam 
eder. Bu kısımda hafi f bir yön 
değişimiyle tekrar güneybatıya 
dönmektedir. Kartalkaya Bara-
jı’na kadar bu yöndeki akışı sı-
rasında Geçgeç Dere, Kürtbükü 
Dere, Killisu Dere, Şekerpınar 

Dere, İncirli Dere, Kurt Dere 
ve bazı kuru dereleri bünye-
sine katmaktadır. Aksu Çayı, 
Kartalkaya barajından sonra 
Narlı Ovası’na (Kahramanma-
raş) girer ve yaklaşık kuzeydo-
ğu – güneybatı yönünde ovayı 
kat etmektedir. Narlı Ovası’nı 
terk ederken Taşbiçme, Miz-
milli ve Bağlama kaynaklarıyla 
Mizmilli Bataklığını boşaltan 
drenaj kanallarını alır. Bu kı-
sımdan sonra bir dirsekle (ani 
yön değişimi) kuzeybatıya yö-
nelerek Köprüağzı Demirciler 
boğazından Sağlık Ovası’na 
(Kahramanmaraş) girer. Sağlık 
Ovası’nı güneydoğu – kuzey-
batı yönünde kat ett ikten sonra, 
Demirciler, Gökpınar ve Gâvur 
Gölü kurutma kanalı sularını 
da bünyesine katarak kuzeye 
doğru yönelir. Bu kısımdan 
sonra kuzeybatıya yönelen 
Aksu Çayı, Maraş Ovasını doğu 
– batı yönünde kat eder ve Cey-
han Nehri ile Kürtleravşarı 
köyü yakınlarında birleşerek, 
sularını Sır Barajına bırakmak-
tadırlar. Aksu Çayı, Engizek 
eteklerinden Sır Barajı gölüne 
kadar izlediği alanda Kahra-
manmaraş havzasının %80’ini 
(Yaklaşık 1740 km²’lik bir alanı) 
drene etmektedir. Yıllık ortala-
ma debisi 10.6 m³/sn.’dir.

KAYNAKÇA:
H. KORKMAZ, Kahramanmaraş 
Havzası’nın Jeomorfolojisi, İl Kültür 
Müdürlüğü Yayınları, No: 3, Kahra-
manmaraş 2001.
htt ps://tr.wikipedia.org/wiki/Aksu_
Nehrihttps://tr.wikipedia.org/wiki/
Aksu_Nehri

MURAT KARABULUT
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AKSU GAZETESİ
Bağımsız Siyasi Gazete

26 Ağustos 1986’da yayın 
hayatına başlar. Sahibi matba-
acı Yılmaz Akçakale’dir. Yazı 
İşleri Sorumlu Müdürlüğünü 
Hayati Güneş üstlenir. Hafta-
da bir olmak üzere Salı günleri 
yayınlanan 4 sayfalık gazetenin 
fiyatı 50 TL’dir. Gazete çıka-
rılırken “Kahramanmaraşlı-
nın gözü, kulağı, dili olması” 
amaçlanır. Tarihçi Yalçın Özalp 
ilk sayıdan itibaren gazetenin 
yazar kadrosundadır. Hikaye-
ci Şevket Bulut 2. sayıda gaze-
tenin yazarları arasına dahil 
olur ve “Salıdan Salıya” başlığı 
altında vefatına kadar on yıl 
boyunca burada yazar. Zaman 
içerisinde Dr. Oğuz Paköz, Do-
ğan Arık, Karaozan, Tataroğlu, 
İbrahim Gülsu, Opt. Dr. Ömer 
Kulaklı, Bulut Ozan, Âşık Se-
lami Mengillioğlu, Dostozan, 
Halit Uğur, Âşık Nizami, Hacı 
Ali Uyduran, Ömer Kaya, M.
Nedim Tepebaşı ve Bahaettin 
Karakoç gazetenin yazarları 
arasına katılır.

25. sayıdan itibaren say-
fa sayısını 4’ten 6’ya çıkartan 
gazetenin 29. sayıdan itibaren 
jeneriğine sahibi ve yazı işle-
ri müdürünün yanı sıra Akif 
Arslan’ın ismi de Teknik Sek-
reter olarak yazılmaya başla-
nılır. Akif Arslan 21 Temmuz 
1987 tarihli 48. sayıdan itibaren 
gazetenin Yazı İşleri Müdürlü-
ğü’nü üstlenir. 

Gençlik, kültür ve aktüali-
tenin yanı sıra ilk sayıdan itiba-
ren spora da yer veren gazete 
zaman içerisinde spor sayfası-

nı müstakilleştirir ve 1 Kasım 
1988 tarihli 114. sayısından iti-
baren jenerikte Osman Büyük-
çapar Spor Sorumlu Müdürü 
olarak yazılmaya başlanılır. 12 
Şubat 1990 tarihli 165. sayıda 
ise Yazı İşleri Müdürlüğü M. 
Salim Çankaya’ya geçer.

Kahramanmaraş’ın tüm 
renklerine kucak açan ve özel-
likle Şevket Bulut’un yazıları 
ile ilgi gören Aksu Gazetesi 15. 
yılında 18 Ekim 2000 tarihli 672. 
sayısı ile isim değişikliğine gi-
derek günlük olarak yayınlan-
maya başlar. Aksu gazetesi 19 
Ekim 2000 tarihinden itibaren 
günlük siyasi gazete Yorum 
adıyla yayınlanır.

KAYNAKÇA:
Gazete Arşivi. 

SERDAR YAKAR

AKSU ISLAH
ORGANİZE SANAYİ

BÖLGESİ

Merkez ilçesi hudutları 
dâhilinde ve Kahramanma-
raş-Adana Karayolu üzerinde 
bulunan Kahramanmaraş Bele-
diyesi Mücavir alanında Yeni-
şehir ve Hayrullah mahalleleri 
ile Hacımustafa ve Ferhuş köy-
leri sanayi alanlarını kapsayan 
alanda kurulması önerilen, 
Kahramanmaraş Aksu Islah 
Organize Sanayi Bölgesi alanı 
397,32 ha olup 110 adet parsel 
oluşmaktadır. Önerilen alan-
daki yapılaşmış 55 adet sanayi 
kuruluşundan 27 adet sanayi 
kuruluşu valiliğe müracaatta 
bulunmuştur. Toplam 110 adet 

parsel olup, bu parsellerden 42 
adedi özel şahıslara, 34 adedi 
tüzel şahıslara,  34 adedi de Ha-
zine ve Resmi Kurumlar adına 
kayıtlı parsellerdir. 397,32 ha 
alandan  % 8 ortak kullanım 
alanı için gerekli olan 31,79 ha 
kısım ortak kullanım alanı ola-
rak ayrılmıştır.

KAYNAKLAR: 
http://www.marashaberi.com/eko-
nomi/kmarasa-3-organize-sana-
yi-birden-kurulacak-h886.html 

SERKAN ŞAHİN

AKSU KÖPRÜSÜ
Mimarî Yapı

Köprü, Kahramanmaraş - 
Türkoğlu arasında olup şehre 
10 km. uzaklıktadır. Köprünün 
inşâ kitabesi olmadığı için ya-
pım tarihini bilemiyoruz, fakat 
X. yüzyılda Bizans dönemin-
de inşâ edildiği sanılmakta-
dır. 

Aksu Nehri’nin üzerine 
inşâ edilen köprüyü 1998 yı-
lında incelediğimizde önemli 
ölçüde yıkılmış durumdaydı; 
sadece birkaç ayağın kalıntıları 
mevcuttu. Günümüzde ise bu 
kalıntılar da ortadan kaldırıl-
mıştır. 1324/ 1906 tarihli Halep 
Vilâyeti Salnâmesi’nde Aksu 
Nehri’nin üzerinde büyük bir 
köprü olduğu ifade edilmekte-
dir. Bu bilgiye göre köprünün 
1906 yılında sağlam olduğu ve 
bu tarihten sonra yıkıldığı anla-
şılmaktadır. Ayrıca kaynaklar-
da bu yapının adı “Altın Köp-
rü” olarak da geçmektedir. Eski 
köprü yıkılınca yakınına Kara-
yolları tarafından betonarme 

AKSU KÖPRÜSÜ
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olarak geniş köprü yaptırılmış 
ve günümüzde de bu köprü 
kullanılmaktadır.

Köprü nehrin üzerine do-
ğu-batı doğrultusunda yerleş-
tirilmiştir. Köprünün inşâsında 
taş malzemenin kullanıldığı an-
laşılmaktadır.

Tespit ett iğimiz kalıntılara 
göre köprünün, ortada 3.30 x 
3.50 m. boyutlarında üç ayağın 
üzerine istinat eden dört kemer 
gözlü ve toplam uzunluğunun 
75.00 m. civarında olduğu an-
laşılmaktadır. Batı köşedeki ke-
mer açıklığı 11.00 m. civarında 
olup, diğer kemer açıklıklarının 
da bu ölçülerde olduğunu san-
maktayız. Köprünün geçit kıs-
mının genişliğinin ise 3.30 m. 
olduğu anlaşılmaktadır.

İki ayağın güney cephesin-
de, yani suyun geliş yönünde 
(menba) selyaranların kalıntı-
larına rastlanılmaktadır. Üçgen 
biçimindeki selyaranların ayak-
lardan 2.70 m. dışa taşıntı yap-
tıkları tespit edilmiştir. Böylece 
suyun gelişi yönünde suyun 
şiddetli akışı yumuşatılarak, 

köprüye zarar vermesi önlen-
miştir.

KAYNAKÇA:
1324 Tarihli Halep Vilâyeti Salnâme-
si, s.472
Cevdet ÇULPAN, Türk Taş Köprüleri, 
-Ortaçağdan Osmanlı Devleti Sonuna 
Kadar-, Ankara 1975, s.152.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.I, 
Ankara 2007, s.567-568.

MEHMET ÖZKARCI

AKSU MAHALLESİ

Çağlayancerit ilçesine bağlı 
olan Aksu Mahallesi,  37° 45’2” 
kuzey enlemleri ile 37° 22’36” 
doğu boylamları arasında yer 
alır. Mahalle, Çağlayancerit ilçe 
merkezine 7 km; Kahramanma-
raş’a ise yaklaşık 44 km uzak-
lıktadır. Nüfusu 1220 olup, 
nüfusun çoğunluğunu orta 
yaş ve daha üzeri yaştakiler 
oluşturmaktadır. Dışarıya göç 
vermediği gibi dışarıdan göç 
de almamaktadır. Halkın ana 
geçim kaynağını oluşturmada 

tarımsal faaliyetler, hayvancı-
lık faaliyetlerinin önüne geçmiş 
durumdadır. En fazla üretilen 
ürünler; buğday, arpa, mısır, 
fasulyedir. Maraş 18 cinsinde 
üretilen cevizi ve Engizek Dağı 
yaylalarından üretilen çiçek 
balı ise mahallenin en meşhur 
ürünleridir. Tarımsal faaliyet-
lerin gölgesinde kalan hayvan-
cılıkta, küçükbaş hayvancılık 
tercih edilmektedir. Bunlar ara-
sında ise keçiler yoğunluktadır. 
Mahalle, Aksu Çayı’nın da kay-
nak noktası olması sebebiyle 
içme ve sulama suyu bu çay-
dan karşılanmaktadır. Mesken-
ler genellikle betonarme yapılı 
ve iki katlıdır. Sekiz yıllık bir 
ilköğretim okulu ve 4 adet ca-
miye sahiptir.

EMİN TOROĞLU

AKSU TV
Televizyon Kanalı

Kahramanmaraş Radyo ve 
Televizyonculuk Aş. ve AKSU 
logolu AKSU TV, 2008 yılın-
da yayın hayatına başlamıştır. 
TÜRKSAT 4A uydusundan, 
12.641 frekansı, 30000 sembol 
oranı, 2/3 horizontal paramet-
relerinden yayın yapan AKSU 
TV, Kahramanmaraş merkez-
den tüm Türkiye, Avrupa’nın 
tamamı, Ortadoğu, Kuzey Af-
rika, Orta Asya ve Çin’e kadar 
net bir şekilde izlenmektedir.

Kahramanmaraş’ta bulu-

Aksu Köprüsü (1998)
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nan televizyon binasının tama-
mı 1.600 metrekare kapalı alan 
olmak üzere 4 katlı olup, yapım 
aşamasından itibaren televiz-
yon binası olarak projelendi-
rilmiştir. 300 metrekare kapalı 
alan canlı yayın stüdyolarından 
haftada ortalama 10 adet canlı 
yayın yapılmaktadır.

Televizyon kanalının yayın 
hayatına başlamasından itiba-
ren bir yıl gibi bir süre içerisin-
de yayıncılık konusunda hızlı 
bir ivme kazanmıştır. Her gün 
ortalama 2 canlı yayın kuşağı 
ve farklı içerikli programlarla 
izleyicilerle buluşmaktadır.

AKSU TV, merkez ve böl-
gelerde yaklaşık 50 kişilik ekibi 
ve yönetim kadrosuyla hizmet 
vermektedir. 

Yurt ve dünya gündemi-
ni yakından takip etme adına 
uluslararası haber ajansı Ana-
dolu Ajansı abonesi olan AKSU 
TV, ulusal haberlerde Anadolu 
Ajansı’nın havuzundan haber 
yayını ve canlı yayınlar yap-
maktadır.

KAYNAKÇA:
AKSU TV, http://aksutv.com.tr/
tr-tr/alt-sayfalar/105/hakkimizda  
(11.06.2016)

MUSTAFA BAYLAN
GÜLFERAH BOZKAYA

AKSU, MEHMET
(d. 1962)

Şair, Yazar, Müzisyen, 
Bürokrat

Kahramanmaraş’ın Dereli 
köyünde (Dereli, günümüzde, 
Kahramanmaraş’ın Dulkadi-
roğlu ilçesine bağlı bir mahal-

ledir.) doğan Aksu; ilkokulu 
köyünde, ortaokulu Denizli’de, 
liseyi Tarsus’ta okudu. Ana-
dolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi İktisat Bölümünden 
mezun olduktan sonra Çukuro-
va Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesinde pedagojik formasyon 
eğitimi aldı. Selçuk Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölü-
münde “Ceza İnfaz Kurumla-
rında Personel Sorunları’’ adlı 
proje-tezi ve aynı üniversitenin 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Reh-
berlik ve Psikolojik Danışman-
lık Bölümünde “Çocuk Suçları 
ve Çocukları Suça İten Sebep-
ler” proje-tezi ile -iki alanda da- 
yüksek lisansını tamamladı.

1983-89 yılları arasında 
Kahramanmaraş’ta “Edeler” 
adlı Türk Halk Müziği Dersha-
neciliği ve Orkestra İşletmeci-
liği; müzisyenlik ve sanat me-
najerliği; Gaziantep GRT TV, 
Hisar TV, Yaprak TV ve Kanal 
5 televizyonlarında program-
lar yaptı. 1993 yılından itibaren 
İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İn-
faz Kurumunda idare memuru 
olarak başladığı memuriyete 
Gaziantep ve Midyat Cezaev-
lerinde müdür ve 2004 yılından 
itibaren Erzurum Ceza İnfaz 
Kurumları Personeli Hüseyin 
Turgut Eğitim Merkezinde mü-

dür/öğretim görevlisi olarak 
görev aldı. 2012 yılı başları-
na kadar yedi buçuk yıl görev 
yaptığı kurumdan çocuklarının 
eğitimi nedeniyle tayin talebin-
de bulunarak cezaevi müdürlü-
ğü görevine geri döndü. Atan-
dığı Kayseri Kapalı Ceza ve 
İnfaz Kurumundaki kısa süreli 
görev sürecinde de geçici sü-
reli görevlendirmelerle tekrar 
çok sevdiği eğitim hizmetlerine 
öğretim görevlisi olarak devam 
etti. Aynı yıl içerisinde atandığı 
İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İn-
faz Kurumunda müdürlük gö-
revini yaklaşık iki yıl sürdürdü. 
2014 yılının ortalarında Anka-
ra’dan sonra Türkiye’de ikincisi 
olan İstanbul Çocuk Eğitimevi 
Müdürlüğüne Kurucu Müdür 
olarak atandı. Hâlen İstanbul 
Çocuk Eğitimevi Müdürü ola-
rak görev yapmakta olan Aksu, 
evli ve üç çocuk babasıdır.

Yargının modernizasyonu 
ve cezaevi reformu projesi kap-
samında Avusturya ziyaretin-
de bulunan heyette görev aldı. 
Türk Denetimli Serbestlik ve 
Yardım Hizmetleri Birimi çalı-
şanları için ders kitapları hazır-
lama komisyonunda yer alan 
Aksu, bu kurumun ilk eğitimci-
lerindendir. Ayrıca değişik he-
def kitlelerine “kişisel gelişim” 
üzerine çeşitli konferans ve se-
minerler vermektedir.

İlk yazısı Kahramanma-
raş’ta yayınlanan İstiklal Ga-
zetesi’nde yer aldıktan sonra 
çeşitli gazete, antoloji, dergi ve 
sosyal paylaşım sitelerinde yazı 
ve şiirleri yayımlandı. Dolunay 
Şiir Şölenlerine katıldı. Şiirleri-
nin yanında beste çalışmaları da 

AKSU, MEHMET

Mehmet AKSU
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olan Aksu, bestelediği şiirlerini 
bağlama eşliğinde okuyarak 
konserler verdi. Kompozisyon 
ve şiir yarışmalarında ödüller 
aldı. CİPDER Paylaşım Dergi-
si’nde ve Erzurum’un saygın 
bir yerel gazetesi olan Kurtuluş 
gazetesinin “Azığımda Olan” 
isimli köşesinde değişik konu-
larda yazılar paylaştı. Hâlen 
Ay Vakti, Değer ve İstanbul 
Anadolu Adliyesi Dergisi’n-
de yazılar kaleme almaktadır. 
Gaziantep Saz-Ses ve Sahne Sa-
natkârları Odası, Antoloji.com, 
Musiki Eseri Sahipleri Grubu 
Meslek Birliği ve Türkiye Ya-
zarlar Birliği üyesidir.

İlkini 2012’de Erzurum’da 
dile getirdiği “Erzurum ve Kah-
ramanmaraş Şair Kardeş Kent 
Olsun” çağrısını 2013, 2014 ve 
2015 yıllarında gerçekleştirdiği 
etkinliklerle yineleyerek gele-
nekselleştirdi. Bu projenin öne-
mini şair dostları ile birlikte şiir 
dinletileri yaparak anlatmakta, 
projeye destek beklemektedir.

Edebiyatı, maddi ve ma-
nevi değerlerin geleceğe akta-
rımındaki öncül unsur olarak 
gören Aksu, şiiri de “edebiyat 
sanatının öz damarı” olarak 
niteledi. Şiirler ile türkülerin, 
kuşaklar arasında kültürel bağ 
kurmaları açısından aynı ka-
deri paylaştığına inandı. İlk 
şiirlerini Sevdamın Yurdu adlı 
kitabında topladı (1999). Biçim 
ve ses özelikleri bakımından 
modern şiirin yanı sıra halk şiir 
geleneğinden beslenen; millî 
ve manevi değerleri coşkun 
bir söylemle dile getiren Aksu, 
şiirlerinde aşk, inanç, umut, 
özlem, ölüm, gurbet, yaşama 

arzusu, sosyal adalet, insan ve 
memleket sevgisi gibi temaları 
işledi. Genelde hayat, sanat ve 
edebiyat özelde de şiir anlayı-
şını Temmuz Güneşi adlı şiir ki-
tabındaki “Şiirden Önceki Söz” 
ve Başka Dağlar Var adlı şiir ki-
tabındaki “Söz Şiirden Açılınca” 
adlı ön söz niteliği taşıyan yazı-
larıyla ortaya koydu. Ağırlıklı 
olarak şiire dair düşüncelerine 
yer verdiği “Söz Şiirden Açılın-
ca”da şiirin; ritim, resim, fel-
sefe, maneviyat, matematik ve 
metafi zikten kopuk olduğunda 
zamana direnemeyeceğini vur-
guladı. Şiirin yanı sıra düzya-
zılar da kaleme alan Aksu, 2015 
yılında, denemelerinden oluşan 
Heybedeki Hayat ve veciz (özlü) 
sözlerine yer verdiği Söz Yumağı 
adlı kitapları yayımladı.

Eserleri: Sevdamın Yurdu 
(şiir, 1999), Başka Dağlar Var 
(şiir, 2002, 2011), Gönüllerin Bu-
dak Gülleri (şiir, 2006), Ceza İnfaz 
Kurumlarında Personel Sorunları 
(araştırma - inceleme, 2007), 
Çocuk Suçları ve Çocukları Suça 
İten Sebepler (araştırma-incele-
me, 2010), Temmuz Güneşi (şiir, 
2012), Heybedeki Hayat (deneme, 
2015), Söz Yumağı (veciz sözler, 
2015).

KAYNAKÇA:
Mehmet AKSU, Heybedeki Hayat,İs-
tanbul 2015.
Mehmet AKSU, “Söz Şiirden Açılın-
ca”, Başka Dağlar Var, İstanbul 2011.
Yaşar ALPARSLAN - Lütfi  ALICI 
- Serdar YAKAR, Türk Edebiyatında 
Maraşlılar, Kahramanmaraş 2009.
Ramazan AVCI,  Kahramanmaraşlı Şa-
irler Antolojisi, Kahramanmaraş 2008.
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-

ramanmaraş 2015.
İhsan IŞIK, Türkiye Edebiyatçılar ve 
Kültür Adamları Ansiklopedisi, C.11 
(Ek Cilt:1), Ankara 2009.
http://www.marasgundem.com/sa-
ir-aksunun-bir-talebi-var-1356974h.
htm.
http://www.mill iyet .com.tr/er-
zurum-ve-kahramanmaras-kar-
des-sair-kahramanmaras-yerelha-
ber-788042/.
http://www.mill iyet .com.tr/sa-
ir-mehmet-aksu-siirin-puf-noktalari-
ni-istanbul-yerelhaber-831974/.

ARİF ÖZGEN

AKSU, NUH CENAP
(d. 1905 - ö. 1984)

Vali, Senatör, Milletvekili

1. Dönem Maraş Cumhu-
riyet Senatörü. 1905’te Şanlıur-
fa’da doğdu. Özlük dosyasında 
bulunan biyografi sinde Ma-
raş’ta doğduğunu ifade etmiş-
tir. Hüseyin Hami Bey ve Zeli-
ha Hanım’ın oğludur. 1928’de 
Ankara Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuştur. 1925-1928 yıl-
ları arasında Ankara’da muh-
telif memuriyetlerde bulundu. 
1929’da Mecitözü Kaymakamlı-
ğına atandı. Daha sonra sırasıy-
la Sason, Beytüşşebap, Aksaray, 
Kadıköy (İstanbul), Edremit 
kaymakamlıklarında bulundu. 
1944’te Adana vali yardımcı-
lığı görevine getirildi, aynı yıl 

Nuh Cenap AKSU
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İçişleri Bakanlığı Mahallî İda-
reler Genel Müdürlüğü Şube 
Müdürü oldu. 1945’te Çoruh 
Valiliğine asaleten atandı, aka-
binde Rize Valisi oldu. 1946’da 
CHP Kocaeli milletvekili olarak 
meclise girdi. 1950 seçimlerin-
de tekrar seçilemedi ve 1953’te 
Bingöl valiliğine atandı. 1955’te 
Yozgat, 1958’de Kırklareli va-
lisi oldu. 27 Mayıs 1960 askerî 
darbesi akabinde kurulan Millî 
Birlik Komitesi’nce görevden 
alındı, emekliye ayrıldı.  

1961 genel seçiminde 1. Dö-
nem Maraş Cumhuriyet Sena-
törü olarak Adalet Partisi’nden 
seçildi. Komisyon üyeliklerinde 
bulundu. 1968’de senato üye-
liği son buldu. Bundan sonra 
siyasetle alâkasını kesmiştir. İki 
evlilik yapan Aksu, altı çocuk 
babasıdır. 30 Temmuz 1984’te 
öldü. 

KAYNAKÇA:
Fahri ÇOKER, Türk Parlamento Tarihi 
C.II, 1. Baskı, Ankara 1998.
Yalçın DOĞAN, “Cumhuriyet Se-
natosunda Kahramanmaraş Sena-
törleri”, Uluslararası Cumhuriyet 
Döneminde Maraş Sempozyumu, Kah-
ramanmaraş 2013.
Elif ERGU, Vedia, 1. Baskı, İstanbul 
2003.

İSMAİL GÖKTÜRK

AKSÜYEK (AKSÖYEK),
KEMAL 

(d. 1919 - ö. 1984)
Milletvekili

Kemal Aksüyek, 1919’da 
Maraş’ta doğdu. 1957-1961 yıl-
ları arasında Maraş milletvekil-
liği yaptı. Babasının adı Osman, 

annesinin adı Adile’dir. Siyaset-
le ve çiftçilikle uğraştı. Bolu Or-
man Okulunu bitirdikten sonra 
ormancılık mesleğine başladı. 
Kastamonu Orman Bölge Şefi 
olarak çalıştı. Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden XI. Dönem Millet-
vekili seçilerek 27 Mayıs askerî 
darbesine kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görev yaptı. 19 
Temmuz 1984’te hayatını kay-
betti. Evli ve üç çocuk babasıdır.

KAYNAKÇA:
www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album, 
C.II.

MİRSAD FIRTINA

AKŞAM POSTASI
Günlük Yerel Gazete

Akşam Postası gazetesi, 
01.12.2002 tarihinde Yılmaz 
Akçakale editörlüğünde ya-
yınlanmaya başlamış yerel 
günlük gazete olarak faaliyet 
göstermiştir. Yazı işleri müdür-
lüğünü Gürhan Korkut ve son 
editörlüğünü 7 yıldır Lütfi Yı-
kan’ın yaptığı gazete 06.06.2015 
tarihinde ekonomik sebepler 
ve daha nitelikli bir yayın ya-
pabilmesi amacı ile lağvedil-
miştir. Akşam Postası gazetesi 
bu amaçların gerçekleştirilebil-
mesi için Kahramanmaraş’ta 
yayınlanmaya başlanan Birgün 

Gazetesi adı altında birleşme 
kararı almıştır.

KAYNAKÇA:
Akşam Postası Kurucu ve Editö-
rü Yılmaz Akçakale, Görüşme Tar: 
01.04.2016.

TÜLAY AYDIN

AKTAN, ADİL
(d. 1918 - ö. 2005)

Vali

Gaziantep doğumlu olan 
Adil Aktan, Ankara Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’n-
den mezun olmuştur. Malatya 
maiyet memurluğu Çubuk, 
Ahlat ve çeşitli ilçelerde kay-
makamlık görevinde bulun-
muştur. Aynı zamanda İç İşleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Ge-
nel Müdürlüğü yapmıştır. Adil 
Aktan, 6-7 Eylül 1955 tarihinde 
meydana gelen olaylar sırasın-
da Mülkiye Müfettişliği göre-
vinde bulunmuştur. 1960-1964 
yılları arasında Rize, 1966-1970 
yılları arasında Yozgat, 1970-
1971 yılları arasında Kahra-
manmaraş ve 1975-1977 yılları 
arasında Çorum valilikleri yap-
mıştır. Aynı zamanda Rize va-
liliği sırasında belediye başkan-
lığı da yapmıştır. Adil Aktan’ın 
anılarını kaleme aldığı Hayatın 

AKTAN, ADİL

Kemal AKSÜYEK

Adil AKTAN
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İçinden: Anılar, Düşünceler 
isimli bir kitabı mevcutt ur.

KAYNAKÇA:
Vecdi SEVİĞ, Mülkiye Mezunlarının 
Anıları Çalışmaları, 2015, s.4.
Milliyet, “Çorum Valisi Aktan Açığa 
Alındı”, 26.10.1977, s.8. 
www.corumvalileri.corumlu.com, 
Erişim Tarihi, 13.04.2016, 22: 26.
www.gazisehirlim.tr.gg/Adil-AK-
TAN.htm, Erişim Tarihi: 13.04.2016, 
22: 26.

TÜLAY AYDIN

AKTİL HÖYÜĞÜ

Kahramanmaraş ili, Elbis-
tan ilçesi, Yalıntaş Mahallesi’n-
de yer almaktadır. Höyüğün 

bir bölümü ana kayaya yaslan-
maktadır. Güneydoğusunda 
Beştepeler olarak isimlendiri-
len tümülüsler bulunmaktadır. 
Höyükte, Amik Ovası E-F evre-
leri benzeri koyu renk açkılı ça-
nak çömlekler ile mat ve kaba 
açkısız örnekler tespit edilmiş-
tir. Höyüğün tarihlendirilmesi 
ile ilgili kesin sonuçlara varıla-
bilmesi için detaylı araştırma-
nın yapılması gereklidir.

Türü: Höyük
Yer: Kahramanmaraş / El-

bistan / Yalıntaş Mah.
Konum: 37S 0361931D / 

4247808K
Rakım: 1728 m.
Kapladığı Alan: Yaklaşık 

15802 m².
Tescil Tarihi: 29.07.2004.
Dönem: Son Kalkolitik (?)
Korunma Durumu: Höyü-

ğün eteklerinde duvarlar örül-
müş ve üzerinde günümüz ya-
pıları bulunmaktadır. 
KAYNAKÇA:
Ahmet DÖNMEZ - Willliam BRİCE, 
C. “The Distribution of SomeVarie-
ties of EarlyPott ery in South-East 
Turkey”, Iraq, Vol. 11 / 1. 1949, s.44-
58.
Hans Henning von der OSTEN, 
(1929), Explorations in Hitt ite Asia Mi-
nor, 1927-1928, OIC 6, Chicago 1929. 
http://www.tayproject.org/TAYa-
ges.fm$Retrieve?CagNo=113&htm-
l=ages_detail_t.html&layout=web, 
(06.05.2016).

OKTAY DUMANKAYA
OKAY PEKŞEN

AKYAR MAHALLESİ

Akyar, Dulkadiroğlu ilçesi-
ne bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş’ın doğusunda Ahır 
Dağı’nın güneye bakan yamacı 
üzerinde yer almaktadır. 1881 
yılında 109 olan köyün nüfusu 
1950 yılında 451, 2000 yılında 
256, 2015 yılında 143 haneye sa-
hip mahallenin nüfusu 173 kişi-
ye düşmüştür. Kahramanmaraş 
merkezine 11 km uzaklıktadır. 
Akyar Köyü 14 km²’si tarım, 2,5 
km²’i mera ve 0.6 km²’si orman 
arazisi olmak üzere toplam 17.6 
km² alan kaplamaktadır. Ma-
hallenin ekonomisi tarım ve 
hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede bir ilköğretim 
okulu bulunmakta olup, içme 
suyu şebekesi vardır. Ancak 
kanalizasyon şebekesi yoktur. 
Mahalleye ulaşımı sağlayan yol 
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asfalt olup mahallede elektrik 
ve sabit telefon vardır.

EMİN TOROĞLU

ALÂADDİN DEVLETLÜ
Ziyaret Yeri

Dulkadiroğlu Beylerinden 
birisi olan Alaüddevle Bey, Os-
manlı Padişahlarından II. Beya-
zıt’ın kayınpederi, Fatih Sultan 
Mehmet’in kayınbiraderi, Ya-
vuz Sultan Selim’in dedesidir. 
Saltanatı süresi içerisinde en 
fazla vakıf yapan sultanlardan 
birisi olması dolayısıyla Alâüd-
devle, Maraş halkı tarafından 
padişahtan çok bir evliya ola-
rak görülmüştür. Onun türbesi, 
Kahramanmaraş merkez Şehit 
Evliya Mahallesi Aladan So-
kak’tadır. Mimari özelliği bu-
lunmayan ve iç içe iki odadan 
oluşan türbenin sokağa bakan 
odası namaz kılmak için tasar-
lanmış, iç kısımda kalan odada 
ise Alaüddevle’nin sandukası 
bulunmaktadır. Türbedeki san-
duka Alaüddevle’nin başının 
makamıdır. Gerçekte savaş sıra-
sında kesilen başı ise Mısır-Ka-
hire’ye gönderilmiştir. Ancak 
sandukanın baş hizasında, ku-
zey tarafında Alaüddevle’nin 
kesik başını simgeleyen yuvar-
lak siyah bir taş bulunmaktadır 
ve bu taş yeşil örtü ile sarılmış 
durumdadır. Alaüddevle’nin 
bedeninin, Andırın ilçesi Çu-
hadarlı köyü sınırları içerisinde 
gömülü olmasına rağmen iki 
yerde de bedenine ait makam 
bulunmaktadır. Bunlardan bi-
risi Kahramanmaraş ulu cami 
haziresi, diğeri de Elbistan Ulu 

Cami haziresindedir. 
Edindiğimiz bilgiye göre 

türbenin olduğu yer eskiden 
mahalle mezarlığıdır. Zaman 
içerisinde şehrin nüfusu artar 
ve yetkililer mezarlığı buradan 
kaldırıp iskâna açmaya karar 
verirler. Bu amaçla çalışmalar 
başlatılır ve mezarlar sıra ile 
açılarak kemikleri başka bir 
mezarlığa nakledilir. Sıra Ala-
addin Devletlü’nün mezarına 
geldiğinde işçiler ne kadar ça-
lışırlarsa da mezarı yerinden 
sökemezler. Durum amirlerine 
anlatılır ve mezarın ancak do-
zer ile sökülebileceğine karar 
verilir. Yetkililer, mezarı sök-
mek için dozer gönderirler. Bir-
kaç gün uğraşılmasına rağmen 
dozer de mezarı sökemeyip arı-
zalanır, bu arada bu işle görevli 
olan üç işçi de hastalanır. So-
nunda yetkililer, burasının bir 
evliya mezarı olduğuna kanaat 
getirerek mezarı kaldırmaktan 
vazgeçerler. 

Alaüddevle keramet sahibi 
birisi olarak bilinmektedir. Ba-
zen bazı evleri ziyaret ettiği dü-
şünülen hazretin bazen de tür-
beyi terk ettiği anlatılmaktadır. 
Rivayete göre türbenin yakının-
da ikamet eden ve bazı günler 
türbeyi temizleyen Mükerrem 
adında bir kadın varmış. Bu ka-
dın arada bir gelir mübarek zat 
ile konuşurmuş. Bu durumu bi-
len mahalleden bir başka kadın 
o sıralarda devam eden Kıbrıs 
Savaşı’nın akıbetini merak edip 
Mükerrem’e, savaşın gidişatı-
nın ne olacağını sormuş. Eliyle 
türbeyi gösteren Mükerrem, 
“Bugün Kıbrıs’a gitti; on iki gün 
sonra sancağı alıp gelecek.” 

demiş. Mükerrem on iki gün 
boyunca türbeye uğramamış. 
Sayılı günler geçtiğinde Müker-
rem türbede görülmüş ve ger-
çekten de savaş Türklerin zaferi 
ile sona ermiş. Bir başka anlatı-
ya göre Alaüddevle, her sabah, 
sabah namazı için abdesti kom-
şu evlerde almaktadır. Nitekim 
türbenin yakınında bulunan 
birisi sabahları uyandığında 
bahçedeki havuzunun başında 
iki kibrit kutusu görür. Etrafı 
duvarlarla çevrili olan evinin 
bahçesindeki havuza, dışarı-
dan birilerinin giremeyeceğini 
düşünen ev sahibi; bunun kay-
nağını öğrenmeye karar verir. 
Bu amaçla bir gece yatmaz sa-
baha kadar bekler. Sabah na-
mazının vakti geldiğinde pir-i 
fâni bir ihtiyarın, elinde mum 
ışığına benzer bir ışıkla havu-
za gelip orada abdest aldığını, 
iki de kibrit bıraktıktan sonra 
türbeye doğru gidip gözden 
kaybolduğunu görür. Mahalle 
halkına göre bazı mübarek gün 
ve gecelerde türbede yeşil ışık 
yanmakta bazense ziyaretten 
def sesi gelmektedir. Öte yan-
dan Alaüddevle’nin, türbenin 
etrafında kötü insan barındır-
madığı, çevrede içki içilmesi, 
sarhoş dolaşılması gibi şeylere 
müsaade etmediği bu türden 
insanları çarptığı, yollarını şa-
şırttığı söylenir. Ziyaret sırasın-
da tesettüre riayet edilmesi ve 
makamına saygı ile varılması 
gerektiğine inanılır. Ziyaret 
yerinin kapısından besmele ile 
girilip iki rekât namaz kılın-
dıktan sonra dilek ve isteklerin 
söylenilmesi gerektiği kabul 
edilir. Dua edilirken, “Allahım! 

ALÂADDİN DEVLETLÜ
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Alaaddin Devletlü kulunun 
hürmetine dualarımı kabul et!” 
şeklinde duaya başlanır ve is-
tekler sıralanır.

Kahramanmaraş merkez 
ilçede en fazla ziyaret edilen 
yerlerden birisi olan Alaüd-
devle’ye kadın, erkek, genç, 
ihtiyar her kesimden ziyaretçi 
gelmektedir. Ziyarete lise ve 
üniversite sınavlarında başarılı 
olmak isteyen gençler, çocuğu 
olmayan kadınlar, bir işe gir-
mek isteyenler, kız veya oğlu-
na hayırlı bir eş bulmak, bor-
cundan kurtulmak, sevdiğine 
kavuşmak, kiradan kurtulup 
kendine ait bir evinin olmasını 
isteyenler gelmektedir. Alaüd-
devle/Alaaddin Devletlü’nün 
kendisini ziyarete gelecekler 
için “Daralıp bana gelen dar va-
kitt e, acele isteyen seher vaktin-
de gelsin.” dediği rivayet edi-
lir. Bundan dolayı ziyaretçiler 
ya gün batımı ile akşam ezanı 
arasında veya sabah namazı ile 
gün doğumu arasında ziyarete 
gelirler. Üç çarşamba üst üste 
Alaüddevle’ye gelip isteklerini 
sıralayanların dileklerinin ka-
bul olacağı inancı yaygındır.

Dileklerinin kabul olması 
için mevlit, Yasin, Tebâreke ve 
Fatiha surelerini okuma yanın-
da kandil simidi, şeker, biskü-
vi, lokum ve meyve suyu gibi 
yiyecekler de adanır. Dilek ger-
çekleştiğinde çoğunlukla kala-
balık gruplar halinde ziyarete 
gelinir, adaklar yerine getirilir. 
Mevlit ve Kur’an-ı Kerim’den 
sureler okuma türbede gerçek-
leştirilirken, kesilen kurban eti 
yoksul ailelere dağıtılır. Ayrı-
ca türbede kandil gecelerinde 

kandil simitleri, aşure gününde 
de yakın komşulara aşure dağı-
tılır.

KAYNAKÇA: 
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.212-214.
ARİFÎ PAŞA, Elbistan ve Maraş’ta 
Dulkadir Oğulları Hükûmeti, (Editör-
ler, Yaşar Alparslan - Serdar Yakar),-
Kahramanmaraş 2011, s.56. 
Hikmet TANYU, Ankara ve Çevresinde 
Adak ve Adak Yerleri, Ankara 1967, s. 
273.

HAMZA KARAOĞLAN

ALABACAK, FATİH
SULTAN MEHMET

(d. 1976)
Millî Sporcu

1976 yılında Kahramanma-
raş’ta doğan Alabacak, ilk, orta 
ve lise öğrenimini Kahraman-
maraş’ta tamamladı. Karaku-
cak pehlivanları olan dedesi ve 
babasının teşvikleriyle güreşe 
başladı. 1993 yılında Gazi Üni-
versitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’nda üniversite 
eğitimine başladı ve 1997 yılın-
da mezun oldu. Bu süre içinde 
Ankara Büyükşehir Belediye 
Spor’ da minder güreşi kari-
yerine devam ett i, yıldızlar ve 
gençler kategorisinde Türkiye 

üçüncüsü oldu. 1997’ den sonra 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü’ne geçti ve 1998 
yılında büyükler Türkiye ikin-
cisi oldu. Üniversitede okur-
ken, kariyerinde dönüm nok-
talarından biri olan Kırkpınar 
Başpehlivanı Vedat Ergin’le ve 
başaltı pehlivanı Ahmet Özak 
ile tanıştı. Onların yönlendir-
mesiyle yağlı güreşe başladı. 
Kahramanmaraşlı pehlivanın 
fazla olmadığı Kırkpınar çayır-
larında atletik özellikleri, azmi 
ve tekniğiyle kısa sürede dikkat 
çeken Alabacak birçok kez de-
receye girerken 2010’ da büyük 
ortada birinci oldu ve halen 
mücadele ett iği başaltı katego-
risine yükseldi. 40 yaşındaki 
sporcumuz uzun yıllar Beden 
Eğitimi öğretmenliğinin yanın-
da Spor İl Müdürlüğü Teşkila-
tı’nda yöneticilik görevlerinde 
de bulunmuştur. Alabacak bir-
çok başarılı sporcunun yetiş-
mesine de katkı sağlamıştır. 
Sporcumuzun aldığı derecele-
rin bazıları şunlardır;

-1992 Yılı Yıldızlar Serbest 
Güreş Türkiye üçüncülüğü. 

-1993 Yılı Gençler Serbest 
Güreş Türkiye dördüncülüğü. 

-1994 Yılı Gençler Serbest 
Güreş Türkiye üçüncülüğü. 

-1995 Yılı Gençler Karaku-
cak Türkiye birinciliği. 

-1997 Yılı Üniversiteler 
Arası Türkiye birinciliği.

-1999 Yılı Büyükler Serbest 
Güreş Türkiye ikinciliği. 

-2000 Yılı Büyükler Serbest 
Güreş Türkiye dördüncülüğü. 

-2002 Yılı Kırkpınar Güreş-
leri Küçük Orta Boy dördüncü-
lüğü.

F. Sultan Mehmet
ALABACAK
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-2004 Yılı Erdemirspor 2. 
lig şampiyonluğu.

-2005 Yılı Erdemirspor 1. 
lig şampiyonluğu.

-2006 Yılı Erdemirspor 1. 
lig üçüncülüğü. 

-2010 Yılı Kırkpınar Büyük 
Orta birinciliği bulunmaktadır.

TAMER KARADEMİR

ALABALIK

Kahramanmaraş su kay-
naklarında 4 tür alabalık (Sal-
mo chilo, Salmo opimus, Salmo 
okumusi ve Salmo platycepha-
lus) yaşamaktadır. Bunlardan 
Salmo chilo ve Salmo opimus 
kırmızı benekli alabalık ola-
rak bilinirler ve Türkiye’de en 
çok Kahramanmaraş su kay-
naklarında bulunurlar. Salmo 
okumusi ise mercan alabalığı 
olarak bilinir ve Nurhak’taki 
Göksu Çayı ve Tatar Deresi’nde 
yaşamaktadır. Salmo platycep-
halus ise Yukarı Seyhan Hav-
zası’nda yaşamakta ve Kahra-
manmaraş su kaynaklarında 
sadece Göksun’daki Hançer 
Vadisi’nde mevcuttur.

Kırmızı Benekli Alabalıklar
(Salmo chilo Turan, Kottelat & 

Engin, 2012)
Endemik bir tür olup sade-

ce Yukarı Ceyhan Havzası’nda 
yer alan Akdere ve Hurman 
Çayı’nda yaşamaktadır. Önce-
ki yıllarda Salmo trutta mac-
rostigma olarak bilinen bu tür 
Turan, Kottelat ve Engin tara-
fından 2012 yılında yeni bir tür 
(Salmo chilo) olarak tanımlan-
mıştır. Bu alabalıkların yan ta-

raflarında 4 adet koyu bant bu-
lunmaktadır. Başın dorsal (üst) 
kısmı oldukça dış bükey olup 
burun ise küttür. Yanal çizgi ve 
anal yüzgeç orijini arasında 15-
17 adet pul mevcuttur. Hurman 
Çayı’ndaki bireyleri çoğunluk-
la 18-20 cm olup 80-100 g ağır-
lığındadır.

Bu türün üreme dönemi 
Kasım ve Ocak ayları arasında 
olup normalde üreme döne-
minde avcılığının yasak olması 
gerekmektedir. Ergin bireyler 
kg canlı ağırlık başına 1000-
1500 yumurta bırakmaktadır-
lar. Yumurtalarının büyüklü-
ğü 4-5 mm çapındadır. Gerek 
etinin lezzetli olması ve gerek-
se halk arasında bir çok sağlık 
problemlerini gideren şifa kay-
nağı olarak kabul edildiğin-
den stokları üzerinde yoğun 
av baskısı olup popülasyon 
büyüklüğü oldukça küçülmüş 
durumdadır. Bu nedenle ilgili 
kurumlar tarafından her türlü 
avcılığı yıl boyunca yasaklan-
mıştır.  Başta Ephemeroptera 
ve Gammarus olmak üzere her 
türlü sucul omurgasızlar ve bö-
ceklerle beslenmektedir. Aşırı 
ve illegal avcılık ve habitatların 
tahribatı bu tür için en önemli 
tehditleri oluşturmaktadır.

(Salmo opimus Turan, Kottelat 
& Engin, 2012)

Kırmızı benekli alabalık 

olarak da bilinen bu tür Türki-
ye’nin doğu Akdeniz’e dökülen 
nehirlerinin yüksek rakımlı de-
relerinde yaşamaktadır. Önceki 
yıllarda Slamo trutta macros-
tigma olarak bilinen bu tür 2012 
yılında Turan vd. tarafından 
Salmo opimus ve yeni bir tür 
olarak tanımlanmıştır. Birçok 
habitatta yok olmuş durumda 
olup halen en fazla bulunduğu 
bölge Kahramanmaraş iç sula-
rından Fırnız, Kömür, Terbü-
zek, Aksu, Nergele ve Söğütlü 
çaylarıdır. Oldukça temiz ve 
soğuk suları tercih eden Sal-
mo opimus akarsuların kayna-
ğından itibaren en fazla 15-20 
km’lik bir bölümünde bulunur 
ve daha aşağı sistemlerde mev-
cut değildir. Yanal çizgi üzerin-
de 112-120 adet pul, vücudun 
yan tarafında birkaç siyah nok-
ta ve birçok kırmızı benek ta-
şımaktadır. Baş bölgesinde ise 
6-7 adet siyah benek mevcuttur. 
Maksimum 2-3 kg ağırlığa ve 
55-60 cm boya erişebilmektedir. 
Yaygın olarak Kahramanmaraş 
iç sularında yaşayan bu türün 
bireyleri her türlü sucul böcek-
lerle beslenmektedir. Ancak en 
önemli besin kaynağını küçük 
bir karidese benzeyen Gamma-
ruslar oluşturmaktadır. Gerek 
vücudundaki gerekse etindeki 
kırmızı renk aslında doğal bir 
karetenoid kaynağı olan bu be-
sinsel organizmadan kaynak-

ALABALIK
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lanmaktadır.
Salmo opimus türünün 

üreme dönemi Kasım ve Ocak 
ayları arasındadır. Normalde 
bu dönemde avcılığının yasak 
olması gerekmektedir. Fakat 
popülasyonları oldukça azal-
mış olduğundan ilgili kurumlar 
tarafından yılın tüm sezonu av-
cılığı yasaklanmıştır. Buna rağ-
men her türlü illegal ve kaçak 
avcılık devam ett irildiğinden 
stokları çökmüş vaziyett edir. 
Bu türün habitatını oluşturan 
dereler birinci sınıf suya sahip 
olduğundan dolayı içme suyu 
alımları ve alabalık çiftlikleri 
gibi her türlü su kullanımları 
popülasyonları olumsuz etkile-
mektedir. Bu türün habitatları 
üzerindeki en büyük tehdidi 
ise son yıllarda oldukça çok 
sayıda ve çevresel etkileri göz 
ardı edilerek kurulan HESler 
oluşturmaktadır. 

Mercan Alası 
(Salmo okumusi Turan,

Kott elat & Engin, 2014)
Önceki çalışmalarda Salmo 

trutt a macrostigma olarak bili-

nen bu tür Nurhak bölgesinde 
yer alan Göksu ve Tatar dere-
sinde 2014 yılında Turan vd. 
tarafından tanımlanmıştır. Yağ 
yüzgecindeki kırmızı benekler 
ve vücudundaki renklenme-
lerle diğer alabalık türlerinden 
farklılık göstermektedir. Bu 
renklenmelerden dolayı halk 
arasında mercan alası olarak bi-
linir. Yanal çizgisi boyunca 112, 
yanal çizgi ve sırt yüzgeci ara-
sında 26-28 pul bulunmaktadır.

Göksu Çayı’ndaki bireyle-
ri maksimum 25 cm boyda ve 
240-250 g ağırlıkta olup büyük 
çoğunluğu 13-15 cm ve 40-50 
g’dır. Halk arasında bazı or-
topedik ve sindirim sistemi 
rahatsızlıklarına şifa olduğu 
inancı ve etinin oldukça lez-
zetli olması nedeniyle popü-
lasyon üzerinde aşırı bir av 
baskısı uygulanmıştır. Bu ne-
denle stokları oldukça azalmış 
ve ilgili kurumlar tarafından 
her türlü avcılığı yıl boyun-
ca yasaklanmış durumdadır. 
Üremesi Aralık-Şubat arasın-
da gerçekleşmekte bireyler kg 
canlı ağırlık başına 1000-1500 

civarında yumurta bırakmakta-
dır. Yumurtalarının büyüklüğü 
ortalama 4 mm civarındadır. 
Aşırı ve illegal avcılık ve habi-
tatların tahrip edilmesi bu tür 
için en önemli tehditlerdir. Her 
ne kadar beslenmesi her türlü 
sucul böceklerle olsa da büyük 
oranda küçük bir karidese ben-
zeyen Gammaruslar ile beslen-
mektedir.

Anadolu Alabalığı
(Salmo platycephalus

Behnke, 1968)
Dünyada sadece Yukarı 

Seyhan Havzası’ndaki dere-
lerde yaşayan bu tür Kahra-
manmaraş iç sularında sadece 
Göksun’daki Hançer Deresi’n-
de bulunmaktadır. Vücudunda 
diğer kırmızı benekli alabalık-
lar gibi hiçbir kırmızı desen bu-
lunmayan bu tür 1968 yılında 
Behnke tarafından yeni bir tür 
olarak tanımlanmıştır. Vücu-
dundaki pul sayıları, solungaç 
diken sayıları ve pilorik çekum 
sayıları ve birçok morfolojik 
özellikleri diğer alabalık tür-
lerinden farklıdır. Ancak son 
yıllarda yapılan DNA sekans 
dizilimine dayalı moleküler ça-
lışmalar bu türün aslında Salmo 
trutt a olduğunu bildirmektedir. 
Diğer alabalıklara göre daha dü-
şük kalitedeki sularda da yaşa-
yabilen bu türün et kalitesi diğer 
alabalıklara göre daha düşüktür. 
Baş kısmı yassı şekilde olduğun-
dan yassı kafalı alabalık (fl athe-
ad trout) olarak ta bilinir.

Maksimum 55-60 cm boya 
ve 2-3 kg ağırlığa erişebilen bu 
türün popülâsyonları genellik-
le 20-25 cm boyundaki ve 150-



181

300 g ağırlığındaki bireylerden 
oluşmaktadır. Üreme dönemi 
Ekim ve Ocak arasında olup 
1 kg canlı ağırlık başına 5000 
civarında yumurta bırakmak-
tadır. Salmo platycaphalus 
üzerindeki en önemli tehditleri 
aşırı ve illegal avcılık ve habitat-
ların tahribatı oluşturmaktadır.

KAYNAKÇA:
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species (Teleostei: Salmonidae)”. Ich-
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AHMET ALP

ALACA 

Alaca; bordo ve lâcivert 
zemin üzerine dokunan sarı 
çizgili bir nevi pamuklu kuma-
şın adıdır. Geleneksel kumaş 
türlerimizden birisi olan alaca, 
karışık renkli manasına gelir. 
Bazı bölgelerde “Beşparmak” 
adı da verilen alacaların  kimi 
zaman kırmızı zemin üzerine 
sarı çubuklu şekillerde de do-
kunduğu anlaşılır. Bezayağı 
tekniğinde genelinde pamuk-
tan dokunan kumaş, ipek ip-

liklerle de dokunabilmektedir. 
Bu kumaşın, “Pamuklu Alaca” 
ve “İpekli Alaca”  isimleriyle 
tanınan çeşitleri vardır. Çok 
dayanıklı olan kumaştan daha 
çok erkeklere mintan, kadınlara 
şalvar ve entari dikilirdi. Alaca-
cılar genellikle bu kumaşı köylü 
kesim için dokumuşlardır. Kay-
naklardan alaca kumaşın Ana-
dolu’da Selçuklular’dan beri 
dokunduğunu öğrenmekteyiz.

Oldukça dayanıklı ve ge-
niş bir kullanım alanına sahip 
olan alaca dokumalar, Anadolu 
insanının en eski dokuma işle-
rindendir. Arkeolojik bulgular 
günümüzden 5000 yıl öncesin-
de dahi dokuma parçalarının 
bulunduğuna işaret etmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda 
ise alaca dokumacılığı en çok 
üretim yapılan işkolları arasın-
da bulunmaktaydı. Osmanlılar 
döneminde alacaların en meş-
hurlarının İstanbul başta olmak 
üzere Maraş, Tire ve Erzin-
can’daki el tezgâhlarında doku-
nanlar olduğu kaynaklarımızda 
geçmektedir.  Alaca kumaşla-
rının Bursa, Halep, Manisa ve 
Kastamonu’da da dokunduğu 
çeşitli kaynaklardan  ortaya çık-
maktadır. Alaca kumaşlarının 
dokunduğu yere göre adlar al-
dığı anlaşılır. Örneğin  Şam’da 
dokunan ipek alacalara  Şam 
alacası denmiştir.

Alacaların genellikle ev  
tezgâhlarında dokunduğu, do-
kunan alacaların büyük hanlar-
daki iş yerlerine getirildiği  ve 
bu hanlarda pişirilip yumuşa-
tıldığı  bu iş için tasarlanmış 
merdanelerden geçirilip per-
dahlandıktan ve apre işlemleri-
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nin  yapıldığı sonra da satılmak 
üzere bedestenlerdeki tüccarla-
ra verildiği anlaşılmaktadır.

Alaca kumaşın yarı ipekli 
olanına altınoluk denilmek-
tedir. Zeminleri kırmızı olup 
çizgileri sarı, siyah, beyaz, 
mavi, yeşil, mor gibi altı renk 
üzerinedir. Altınoluk geçmiş 
dönemlerde genellikle erkek 
gömlekleri ve kadın elbiselik-
leri yapımında kullanılmıştır. 
Bugün ise aynı kumaş folklorik 
amaçlı giysilerde kullanılmak-
tadır. Alacalar zaman zaman 
işlemeli kadın şalvarları yapı-
mında da kullanılmıştır.

Kaynaklarda, Maraş’ta ala-
ca kumaş dokumacılığının çok 
yaygın olduğu ifade edilmek-
tedir. Kahramanmaraş’ta “Ala-
cacılar Çarşısı” bulunmakta-
dır; tespitlerimize göre sadece 
“alaca” kumaşların dokunup 
satıldığı çarşıya sadece Kah-
ramanmaraş’ta rastlamakta-
yız. Bu durum Maraş’ın, alaca 
kumaşı üretiminde oldukça 
ileri düzeyde olduğuna işaret 
etmektedir. Alacacılar Çarşısı, 
Kapalıçarşı ile Taş Han’ın ara-
sına yerleştirilmiş olup XVI. 
yüzyılın sonlarında yapıldığını 
düşünmekteyiz. Kaynaklarda, 
şehirdeki çarşıların isimleri zik-
redilirken, “Alacacılar Çarşısı” 
olarak bu yapıdan da bahsedil-
mektedir. Orijinal özelliklerini 
büyük ölçüde koruyarak günü-
müze gelen yapı, bugün fonk-
siyonu kaybetmiştir. Alacacılar 
Çarşısı 1940 yılı civarına kadar 
fonksiyonunu sürdürmüş olup, 
burada alaca kumaş dokunula-
rak satışı yapılmaktaymış.

KAYNAKÇA:
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ca” mad., Sanat Ansiklopedisi, I, Milli 
Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983, s.37.
Besim DARKOT, “Alaca” mad., İslâm 
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ra 2007.
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1904-1907), -Değerlendirme ve Trans-
kripsiyon-, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
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http://www.edebiyatvesanatakade-
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MEHMET ÖZKARCI

ALACACILAR ÇARŞISI
Mimarî Yapı

Yapı, Kapalıçarşı ile Taş 
Han’ın arasına yerleştirilmiştir. 
Çarşının inşâ kitabesi olmadığı 
için yapım tarihini bilemiyo-
ruz. Fakat Kapalıçarşı ile be-
raber XVI. yüzyılın sonlarında 
yapıldığını düşünmekteyiz.

Alaca; fesrengi ve lâcivert 
zemin üzerine dokunan sarı 
çizgili bir nevi pamuklu kuma-
şın adıdır. Çok dayanıklı olan 

kumaştan daha çok erkeklere 
mintan, kadınlara şalvar ve en-
tari dikilirdi. Kaynaklarda Ma-
raş’ta alaca kumaş dokumacılı-
ğının çok yaygın olduğu ifade 
edilmekte ve şehirde çarşıların 
isimleri zikredilirken, “Alacacı-
lar Çarşısı” olarak bu yapıdan 
da bahsedilmektedir.

Orijinal özelliklerini büyük 
ölçüde koruyarak günümüze 
gelen yapı, bugün fonksiyonu 
kaybetmiştir. Çevreden öğren-
diğimize göre çarşıda 1940 yılı 
civarına kadar kuruluş amaçla-
rına uygun olarak alaca kumaş 
satışı yapılmaktaymış. Daha 
sonra zahire ambarı olarak kul-
lanılmış; günümüzde ise orta-
dan ikiye duvarla bölünerek, 
yarısında terziler, diğer kısmın-

Alacacılar Çarşısı Planı
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da da bakırcılar faaliyet göster-
mektedir. Bakırcılar Çarşısı’na 
açılan kapısının üzerindeki ki-
tabeye göre, 1898 yılında tamir 
gördüğü anlaşılmaktadır. Yapı-
nın taş malzeme kullanılmıştır.

Dıştan yaklaşık 7.00 x 31.00 
m. boyutlarında olan çarpık 
plânlı çarşı, “arasta” tipin-

de inşâ edilmiştir. Yapının iki 
ucunda basık kemerli birer ka-
pıya yer verilerek, güneydeki 
Bakırcılar Çarşısı’na, kuzeyde-
ki de Kapalıçarşı’ya açılmakta-
dır.

Yapının içi; kuzey-güney 
yönünde uzanan 2.60 x 29.20 m. 
ölçülerindeki sokağın iki tarafı-

na yerleştirilen ve doğrudan 
sokağa açılan ondört hacimden 
oluşur. Bu mekânlar arsanın 
yetersiz olması sebebiyle mah-
zen (hücre) tipinde yapılmıştır. 
Sokağın üzeri yedi çapraz to-
nozla örtülerek, iç mekân örtü 
sisteminde açılan yedi pence-
reyle aydınlatılmış ve bir kısmı 
sonradan kapatılmıştır. Yapıda 
yer alan hacimler hafif çarpık 
planlı olup, boyutları 0.90 x 
3.70 m. ilâ 3.70 x 3.90 m. arasın-
da değişmektedir. 

KAYNAKÇA:
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MEHMET ÖZKARCI

ALACALAR
MEDRESESİ
Mimarî Yapı

Medrese şehrin Şeker-
dere mevkiinde yapılmış ve 
1319/1901 tarihli Maarif Sal-
nâmesi’nde 32 öğrencisinin 
olduğu kayıtlıdır. Günümüze 
gelmeyen medresenin mimari 
özelliklerini ve ne zaman yıkıl-
dığını bilemiyoruz. 

KAYNAKÇA:
1319 Tarihli Maarif Salnâmesi, 540-
542.
Ayhan DOĞAN, XIX. Yüzyılın İkinci 
Yarısında Maraş, Selçuk Üniversitesi, 

ALACALAR MEDRESESİ
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Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlan-
mamış Doktora Tezi, Konya 1999, 
s.229.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C. II, 
Ankara 2007, s. 1205.

MEHMET ÖZKARCI

ALACALI
(HOCA DURDU)

BUK’ASI
Osmanlı Dönemi Eğitim 

Kurumu

Hoca Durdu tarafından 
yaptırıldığı için Hoca Durdu 
Buk’ası olarak da bilinen Alaca-
lı Buk’asının yapım tarihi tespit 
edilememiştir. 

Müderrisler Alacalı Buk’a-
sında görev yapmaktaydılar. 
Böylece burası ya bir medre-
se gibi görev yapıyordu yahut 
burada bir medresenin varlı-
ğına işarett i. Burada görevli 
bulunan Mevlâna Ahmed’in 
beratı bulunmadığından 10 Ka-
sım1727’de beraatı, merkez ta-
rafından gönderilmiştir. 

Alacalı Mescidi’ne yakın 
Hoca Durdu’nun banisi bulun-
duğu buk’anın öğretmeni olan 
Surûrî Hacı Ahmed’in vazifesi-
ni terk etmesi üzerine oğlu Şeyh 
Ömer el-Bedri Temmuz-Ağus-
tos 1733’te babasının bıraktığı 
memuriyete tayin edilmiştir.

Alacalı Buk’asının, Alacalı 
Camii ile birlikte Şekerli Ma-
hallesi’nde olduğu tahmin edil-
mektedir.

KAYNAKÇA:
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Sancağı (Siyasi, İdari, İktisadi ve İçtimai 
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Eserleri, Konya 2012, s.97.

YAŞAR ARSLANYÜREK

ALACALI CAMİİ
Mimarî Yapı

Vakıf kayıtlarında caminin, 
şehrin Şekerli Mahallesi’nde 
olduğu belirtilmektedir. Gü-
nümüze gelmeyen caminin mi-
mari özelliklerini ve ne zaman 
yıkıldığını bilemiyoruz. 

KAYNAKÇA:
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Şahsiyet Kayıt Defteri, Esas Nu: 167, 
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MEHMET ÖZKARCI

ALADİNEK NÂHİYESİ

Nâhiye, Osmanlı Devle-
ti’nde coğrafî ve idarî anlamda 
küçük veya büyük bir çevreyi 

ifade eder. Timar sisteminin 
uygulandığı zamanlarda, idârî 
bir merkez olmaktan ziyade ti-
marların kontrolünü sağlayan 
merkezler olarak kabul edilir.

Aladinek Nâhiyesi, diğer 
adı Araban olup, XVI. Yüz-
yıl Maraş Kazâsı nahiyelerin-
dendir. Coğrafi  alan olarak 
Pazarcık’ın doğusunda, Adı-
yaman-Gölbaşı ilçesinin batı-
sında, Göynük ve Aksu Çayı 
boyunca yer almaktadır. 1526 
tarihinde nahiyeye 14 köy bağ-
lıdır. Bunlar, Aladinek, Ardıl, 
Bil Fahreddin, Kara Göl-i Di-
ğer, Koz Kendi, Yağciyân, Ya-
lankoz, Bağırcanlu nâm-ı diğer 
Karacalu, Bedreddin, Çepni, 
Derbisan, Salbur, Söğüdlüce 
ve Şeker köyleridir. 1563’te ise 
nahiyenin 8 köyü bulunmakta-
dır, bunlar Aladinek, Bel Pınar, 
Çakırca Ağıl, Dağdancık, Har-
mancık, Kara Bük, Kara Göl-i 
Diğer ve Yalankoz köyleridir. 

Aladinek Nâhiyesi’ne bağ-
lı köylerin her iki tarihte de 
(1526’da 10, 1563’te 7 köy) bü-
yük bir kısmı konar-göçer aşi-
retlerin tasarrufundadır.

Tablo: Aladinek Nâhiyesi Köylerinde Bulunan Aşiretler

1526 1563

Köy Aşiret Köy Aşiret

Aladinek Pehlivanlu/ Cerid Bel Pınar Hamidlü

Ardıl Yörük Çakırca Ağıl Pehlivanlu

Bil Fahreddin Tekelü Dağdancık Zekeriyalu

Çepni Taşlar/Cerid Harmancık Hamidlü

Derbisan Yörük Kara Bük Eymir Ballu

Koz Kendi Pehlivanlu/ Cerid Kara Göl-i Diğer Hamidlü

Salbur Cerid Yalankoz Zekeriyalu

Söğüdlüce Tacirlü

Yağciyan Tekelü

Yalankoz Zekeriyalu/ Cerid
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Nâhiyenin vergi nüfusu 
1526’da 82 hâne ve 6 mücerred 
iken 1563’te 398 neferdir. Nâhi-
yenin tahmini toplam nüfusu 
1526’da 451, 1563’te ise 1449 ki-
şidir.

KAYNAKÇA:
BA TD 402, BA TD 998.
Refet YİNANÇ - Mesut ELİBÜYÜK, 
Maraş I.
Alaaddin AKÖZ,  “XVI. Asrın İlk Ya-
rısında Aladağ Kazâsı (1501-1540)”.

İBRAHİM SOLAK

ALAM BEY
(MEHMET MİTHAT)

(d. 1879 - ö. 1936)
Maraş Milletvekili

Mithat (Alam) Bey, (1295) 
1879’da İzmir’de doğdu. 1881 
(1297) Babası Sancak sayman-
larından Ganizade Abdurrah-
man Efendi, annesi Nakiye Ha-
nımdır. Bazı kayıtlarda Leyla 
Hanımla evlendiği belirtilse 
de Mithat Bey’in esasen dört 
evlilik yaptığı anlaşılmaktadır. 
Buna göre ilk evliliklerini Re-
fika ve Fati Hanım ile yapan 
Mithat Bey bu eşlerin vefatı 
üzerine Hatice Naime Hanımla 
yapmıştır. Ayrıca Sabriye/Hay-
riye Hanımla bir evlilik yapmış 
olmasına rağmen bu evlilik faz-
la sürmemiştir. Mithat Bey’in 

bu evliliklerinden iki erkek ve 
iki kız çocuğu olmuştur.

Mithat Bey Halep İdadi-
sinde orta ve lise öğrenimini 
tamamladı. Temmuz 1903’te 
Mülkiyenin yüksek kısmından 
“iyi” derecede mezun oldu. 
İdare mesleğinde ve iktisadi-
yat alanında büyük deneyim 
ve tecrübeye sahip olan Mit-
hat Bey Fransızca ve Arapçaya 
kuvvetle vakıftı. Eylül 1903’te 
atandığı Aydın Vilayeti Maiyet 
Memurluğunda stajını bitirip 
kaymakamlığa yükseldi. Nisan 
1906’da Pasinler (Hasankale), 
Eylül 1908’de Bayramiç, Hazi-
ran 1909’da Tosya, Ekim 1910’da 
İnebolu kazaları kaymakamlık-
ları yaptı. Mayıs 1913’te 3. Sınıf 
mülkiye müfettişliğine atandı. 
Ehliyet ve başarısı göz önüne 
alınarak mülkiye müfettişliğin-
den mutasarrıflığa terfi ettirildi. 
Aralık 1915’te Kudüs Mutasar-
rıflığına getirildi. Kudüs’ün I. 
Cihan Harbinde düşmesi ve 
işgal edilmesi üzerine 18 Tem-
muz 1917’de Dâhiliye Nezareti 
Aşiretler ve Muhacirler Umum 
Müdürlüğü Başmüfettişliğine, 
13 Ekim 1919’da Van Valiliğine 
atandı.

Mithat Alam’ın Van Valili-
ğine atanmasının nedeni o ta-
rihlerde İstanbul Hükümetinin 
izlediği siyasetin bir yansıması 
olarak yaptığı düzenlemelerin 
bir sonucuydu. Nitekim 1919 
yılı Mart ayı başında iktidara 
gelen Damat Ferit Paşa kabine-
si, ilk iş olarak İttihatçı bilinen 
valileri görevlerinden almış, 
yerlerine o tarihlerde valisi bu-
lunmayan illere kendine yakın 
gördüğü veya sandığı kimsele-

ri atamıştı. Bu arada altı doğu 
ilinden dördüne 1919 yılı Ma-
yıs ayında atamalar yapılmış, 
böylece Sivas Valiliğine Reşit 
Paşa, Elazığ Valiliğine Ali Galip 
Bey, Diyarbakır Valiliğine Faik 
Ali Bey, Bitlis Valiliğine de Ziya 
Paşa atanmışlardı. Valisi değiş-
meyen iki doğu ili; Erzurum ve 
Van kalmıştı. Gerçi Erzurum 
Valisi Münir Bey de görevin-
den alınmıştı. Yerine bakan vali 
vekili de Erzurum kongresinin 
yapılmasını önleyememişti. 
Van valisi de Erzurum Kong-
resine Van’dan delegelerin ka-
tılmasına göz yummuştu. Oysa 
İstanbul’da Damat Ferit Paşa 
kabinesinin Anadolu politikası 
iki genel ilkeye dayanıyordu: 
İlki Batı Anadolu’da Yunan 
saldırısına karşı kurulan ulu-
sal dayanışmayı el altından 
desteklemek, ikincisi de Doğu 
Anadolu’da gelişmeye başla-
yan Milli Mücadele çabalarını 
kesin olarak önlemek, böylece 
İtilaf Devletlerinin düşmanlı-
ğını üzerimize çekmekten kur-
tulmaktı. O halde yapılacak 
şey, gerek Erzurum’a gerekse 
Van’a Milli Mücadele çabalarını 
önleyecek valiler göndermekti. 
Bunun üzerine Erzurum Valili-
ğine Reşit Paşa, Van valiliğine 
de Mithat Bey uygun görüldü. 
Derhal atamaları yapıldıktan 
sonra, 8 ağustos 1919 tarihin-
de Padişah tarafından kabul 
edildiler. 9 Ağustos 1919 tarihli 
ve 8081 sayılı İkdam Gazete-
sinde yer alan bu haber, acele 
Erzurum’a ulaştırıldı. O sırada 
Erzurum’da Mustafa Kemal’in 
yanında bulunan Mazhar Müfit 
Bey, bu konuda şu bilgiyi ver-

ALAM BEY (MEHMET MİTHAT)

Alam Bey
(Mehmet Mithat)
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mektedir; “…Yıldırım çabukluğu 
ile harekete geçen ve İtalyan posta 
vapuru ile yola çıkan yeni Doğu 
valilerinin Trabzon’a varmaların-
dan önce tedbir sağlamamız gerek-
ti. Mustafa Kemal Paşa bu hususta 
Trabzon’a şu emri verdi: Van Vali-
liğine atanan Mithat Beyle vapur-
dan çıkar çıkmaz ilişki kurunuz. 
Ulusal amaçlara uygun şekilde ha-
reket etmeyi taahhüt ediyorsa ken-
disini serbest bırakınız, etmiyorsa 
derhal vapura bindirip İstanbul’a 
geri gönderiniz. Paşanın bu buy-
ruğunu Trabzon’da yerine getir-
mekle görevli gizli tümen komu-
tanı Halit Bey (Deli Halit Paşa) 
idi”. Paşanın Erzurum valisi 
Reşit Paşa hakkındaki buyruğu 
da şuydu; “Kendisi ile hiç görüş-
meyiniz ve serbestçe Erzurum’a 
gelmesine izin veriniz.” Paşa iki 
yeni vali hakkında bu tarzda 
iki türlü buyruk vermesinin ne-
denini şöyle açıklıyordu: “Reşit 
Paşa her kim ise gelsin bir görelim. 
Padişahın ve Damat Ferit Paşa-
nın amaçlarını, ne düşündükleri-
ni yakın görüşmemizle öğrenmiş 
oluruz. Biz Erzurum’da bulundu-
ğumuza göre Reşit Paşadan gele-
cek sakıncaları çabucak gidermek 
iktidarımız içindedir. Fakat Van’a 
gidecek validen söz ve teminat al-
mamız, herhangi bir güçlüğün çık-
masına önceden engel olmamız ge-
rekir.” Paşanın verdiği buyruk 
gereğince hareket edildi. Mit-
hat Bey, Trabzon’da kendisiyle 
yapılan ilk görüşmede; “…Ferit 
Paşa hükümeti tarafından Van va-
liliğine atanmış olmanın vicdanım 
ve kanılarım üzerinde olumsuz bir 
etki uyandırmasına olanak yoktur. 
Ulusal amaçlara ve güçlere tüm 
uygun olarak valilik görevimi ya-

pacağım…” cevabını vermişti. 
Mithat Bey bu teminatını telg-
rafl a Paşa yanında da destek-
ledi ve kendisine aksi halde 
Van’dan alınarak İstanbul’a 
geri gönderileceğinizden şüp-
he etmemelisiniz denerek Van’a 
gitmesi için izin verildi. Mithat 
Bey sözünde durarak, ilk gün-
den itibaren Milli Mücadeleye 
yararlı bir vali olarak çalışmaya 
başladı ve ölünceye kadar Türk 
ihtilal ve devrimlerinin içinde 
hizmet ett i. Paşanın buyruk ve 
öğütlerinden ayrılmadı. İşte 
bu nedenle Reşit Paşa 26 Ağus-
tos 1919’da Erzurum’a geldiği 
halde, Mithat Bey ancak 3 Ey-
lül’de Erzurum’a gelebildi. Fa-
kat bu tarihte bilineceği üzere 
Mustafa Kemal ve arkadaşları 
Erzurum’dan ayrılmış Sivas’a 
varmışlardı. Onun için Mithat 
Beyle olan görüşmeleri Heyet-i 
Temsiliye adına Kazım Karabe-
kir Paşa yürütmüştür. Mithat 
Bey, yanında Defterdar ve Polis 
Müdürü olduğu halde 3 Eylül 
1919’da Erzurum’a geldikten 
sonra Kazım Karabekir Paşa ile 
sık sık görüşme yaptığı anlaşıl-
maktadır. Bu görüşmeler sıra-
sında, Karabekir Paşa, hem Mit-
hat Beyden hükümetin tutumu 
ile ilgili bilgi almış hem de onu 
yakından tanımak ve hakkında 
bilgi toplamak olanağını elde 
etmiştir. Mithat Beyin Karabe-
kir Paşaya gizli olarak verdiği 
bilgilerden biri şuydu: “Mustafa 
Kemal Paşa hazretlerinin eylemle-
rini, Padişah ile saltanat aleyhin-
de göstermek suretiyle padişahı 
kuruntuya sevk ett ikleri gerçektir. 
Herhangi bir vesile ile gerek Mus-
tafa Kemal Paşa ve gerekse Sivas 

Kongresi dilinden saltanat ve hi-
lafet makamının dokunulmazlığı 
hakkında teminat sırasında Padi-
şahın yüksek kişiliğinden özellikle 
söz edilirse, hem iyi etki bırakır, 
hem de politikacı alçaklarının ma-
nevralarının kötü niyett en ibaret 
olduğu kesin surett e doğrulanır, 
Anadolu’dan göreceği teminat 
üzerinde Padişahın Ferit Paşayı da 
terk etmesi düşünülebilir”. Kara-
bekir Paşa, bu bilgiyi 8 Eylülde 
Sivas’taki Heyet-i Temsiliye’ye 
ilett i, ayrıca Mithat Bey’in Van’a 
gönderilmesine izin verilmesi-
ni istedi. Ancak bu tarihte Ela-
zığ Valisi Ali Galip’in hıyaneti 
ortaya çıkmış ve valilik mües-
sesesi bir kat daha önem kazan-
mıştı. Artık bu konuda kumar 
oynamaya memleketin koşul-
ları izin vermiyordu. Onun için 
Karabekir Paşanın önerisine 10 
Eylül 1919 tarihinde Heyet-i 
Temsiliye’den şu cevap geldi; 
“İstanbul’dan gönderilen ve kong-
re üyelerinden hemen hiç kimsenin 
hakkında iyi bilgi vermediği Mit-
hat Beyin pek yanılmayan yüksek 
önerileri veçhile Van’a gönderilme-
sini enine boyuna inceledik. Özel-
likle şu yeni durum (Ali Galip’in 
hıyaneti ve İstanbul Hükümeti ile 
ilişkilerin kesilmesi) karşısında adı 
geçen yüksek kişinin Erzurum’da 
alıkonulmasını veyahut İstanbul’a 
geri gönderilmesini zorunlu bul-
duk efendim”. Ancak Karabekir 
Paşa, düşüncesinde dayatt ı. 
Mithat Bey hakkında hiçbir 
kötü bilgi elde edememişti. Bu 
konuda şöyle düşünüyordu; 
“Şu adam fenadır demek yeterli 
değildir. Kim ne gibi olaylardan 
dolayı bunu söylüyor bilinmelidir. 
Ben bu zatı yeni görüyorum. Eli-
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mizde tanınan daha iyisi olmadı-
ğından valiliğe kadar hak kazanmış 
bir insanı bütün hayatınca yeis ve 
elem içinde bırakacak, maddi ma-
nevi mahvedecek bir işlemle karşı 
karşıya bırakmak için açık sebepler 
olmalıdır…”. Karabekir Paşa, 12 
Eylülde Mithat Beye, İstanbul 
Hükümetinin çekilmesi yolun-
da bir telyazısı yazdırdı. He-
yet-i Temsiliye’ye de; “Van’da 
Tümen Kumandanının denetimi-
ne tabi tutarak idare mümkündür. 
Eğer uygun görülmüyorsa gerek-
çesini rica ederim” şeklinde bir 
yazı gönderdi. Karabekir’in bu 
dayatması karşısında, Heyet-i 
Temsiliye 18 Eylülde uygun 
cevabını bildirdi ve böylece 
Mithat Bey de Van’a hareket 
etti. Mithat Bey, Van’da valilik 
yaptığı on aylık zaman süre-
sinde, özel yaşamıyla Kazım 
Karabekir Paşayı, Milli Müca-
deleye uygun tutumuyla da İs-
tanbul Hükümetini gücendirdi. 
Kazım Karabekir, 1 Mayıs 1920 
tarihinde, Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderdiği yazı-
da, Mithat Beyle ilgili olarak 
şöyle yazıyordu.“Van valisi Mit-
hat Beyin evinde birkaç Ermeni 
genç kadının bulunduğu ve bunlar 
arasında da bir kadının casusluk-
tan dolayı bir yıla hükümlü oldu-
ğu ve bunun gibi salt kişisel ahlaka 
ait zayıf noktalarını belgelerle ve 
kanıtlarla haber aldıysam da ken-
disinin ulusal amaçlara aykırı 
eylemi görülmemiş olmasına da-
yanarak şimdilik bazı soruşturma 
yapıyorum”.

Bu gelişmeler üzerine 1 
Ekim 1920’de İstanbul Hükü-
meti tarafından “Kuvayı Mil-
liye’ye hizmet ettiği ve bunun 

rûesâsiyle teşriki mesai eylediği” 
gerekçesi ile Van valiliğinden 
azledildi. Mithat Bey, 1920 
Temmuz ayı sonlarında Van va-
liliğinden ayrıldı ve 13 Ağustos 
1920 tarihinde Erzurum’a geldi. 
Karabekir’in anılarında anlat-
tığına göre; Erzurum’da arala-
rında bir görüşme daha olmuş 
ve bundan sonra Mithat Bey 
Ankara’ya hareket etmiştir. Bu 
arada Mithat Bey, İstanbul Hü-
kümetince de görevden alın-
dığından Ankara Hükümetine 
başvurdu ve görevden alınma 
kararını kaldırttı (30 Kasım 
1920). TBMM Hükümeti’nin 
çıkarmış olduğu kararname ile 
artık Ankara Hükümetinin em-
rine girmiş oldu. Bundan sonra 
Mithat Bey, TBMM Hüküme-
tince önce (ma’zuliyet maaşı) 
açık aylığı bağlandı ve 10 Mart 
1921’de Reji (Tekel) Genel Mü-
dürlüğüne atandı. Tekel idare-
lerinin birleştirilmesi üzerine 
bu Genel Müdürlük daha sonra 
İnhisarlar Genel Müdürlüğüne 
dönüştürüldü. Bu sefer de İn-
hisarlar Umum Müdürlüğüne 
getirildi.

Mithat Bey TBMM II. Dö-
nem seçimlerine katıldı. Yapı-
lan seçimde Maraş’tan millet-
vekili seçildi. Kazalardan aldığı 
oy miktarı; Merkez kazası, Ma-
raş’tan 115, Elbistan kazası 103, 
Pazarcık kazası 24, Süleymanlı 
kazası 46, Göksün kazası 53 oy 
olmak üzere toplam 341 oy al-
mıştır. Mithat Bey üç yüz kırk 
bir oy ile Maraş mebusluğuna 
seçilerek mazbatası 22 Temmuz 
339-1923 tarihinde verilmiştir. 
Maraş mebusluğuna seçilen 
Mithat Bey’in mazbatası Encü-

mence tetkik edilerek kanun 
hükümlerine uygun görüldü-
ğünden beşinci şube başkan-
lığına 11 Ağustos 339-1923 
tarihinde takdim kılınmıştır. 
Mazbatası 12 Ağustos 1923’te 
onaylandı. Mithat Bey Mecliste, 
Hariciye, Muvazene-i Maliye, 
Memurin Muhakemat Tetkik 
Heyeti, İktisat, ticaret ve Dâ-
hiliye komisyonlarında çalıştı. 
Yozgat’a gidecek ilk trenle ha-
reket edecek heyette yer aldı.

TBMM III. Dönem seçimle-
rine katılmıştır. Yapılan seçim-
de 346 oyla Maraş’tan milletve-
kili seçildi. Mithat Bey, Merkez 
kazası, Maraş’tan 120, Elbistan 
kazası 125, Pazarcık kazası 40, 
Andırın kazası 20, Göksün ka-
zası 41 oy almak üzere toplam 
346 oy almıştır. Mithat Bey üç 
yüz kırk altı oy ile Maraş me-
busluğuna seçilerek mazbatası 
22 Temmuz 339-1923 tarihinde 
hazırlanmıştır. Mithat Bey, 2 
Eylül 1927’de mazbatasını aldı. 
1 Kasım 1927’de Meclise katıldı. 
2 Kasım’da mazbatası onaylan-
dı. Mithat Bey TBMM’de Mali-
ye Komisyonunda çalıştı.

TBMM IV. dönem seçim-
lerine de katılmıştır. 4 Mayıs 
1931’de Meclise katılmış, Ola-
ğanüstü ve  I. toplantı yılında 
İçişleri, II., III. ve IV. toplantı 
yıllarında Maliye Komisyonun-
da çalışmıştır. Ayrıca, Orman 
Kanunu tasarısının incelenmesi 
için III. toplantı yılında kuru-
lan geçici komisyonda görev 
almıştır. V. dönemde yeniden 
Maraş Milletvekili seçilmiştir. 
Bu seçimlere 402 ikinci seç-
menlerden/müntehib-i saniden 
379’ı seçimlere iştirak etmiştir. 

ALAM BEY (MEHMET MİTHAT)
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Mithat Bey’in bu seçimlerde 
kazalardan aldığı oy miktarı 
şöyledir: Maraş merkez kazası 
111, Elbistan kazası 175, Gök-
sun kazası 54, Andırın kazası 
39 oy olmak üzere toplam 379 
oy almıştır. Böylelikle yapılan 
seçimlerde Mithat Bey mütt efi -
kan 266 oyla Maraş’tan millet-
vekili seçilmiştir.

Mithat Bey, 1 Mart 1935’te 
Meclis’e katıldı. Seçim tutanağı 
7 Mart 1935’te onaylandı. Da-
hiliye Encümeni üyeliği yaptı. 
Milletvekili olarak İstanbul’da 
tatilini geçirmekte iken eşi ile 
birlikte Kızıltoprak’dan oto-
mobille Kadıköy İskelesine 
geldiği sırada otomobilinin 
patinaj yapması yüzünden yol 
kenarındaki beton elektrik di-
reğine çarparak ağır yaralandı 
ve koma halinde Haydarpaşa 
Numune Hastanesine kaldırıl-
dı. Gösterilen bütün ihtimama 
rağmen kurtarılamayarak 10 
Eylül 1936’da hakkın rahmetine 
kavuştu. Nitekim 1936 tarihli 
Başvekâlete gönderilen belgede 
Maraş saylavlarından (millet-
vekili) Mithat Bey’in Haydar-
paşa Numune Hastanesinde 
11.9.1936 tarihinde vefat ett iği 
bildirilmiştir. 11 Eylül 1936’da 
öldüğüne dair Başbakanlık 
tezkeresi, 13 Kasım 1936’da 
Genel Kurul’da okundu. Ma-
raş milletvekili Mithat Alam’ın 
vefatından dolayı boş olan say-
lavlıklar için 15.11.1936 tarihin-
de yapılan seçimlerde Maraş 
milletvekilliğine (saylavlığına) 
Alaaddin Tiritoğlu seçilmiştir.

Mithat Bey’in Cenaze Na-
mazı Beyazıt Camiinde kılındı 
ve 12 Eylül 1936 günü Edirne-

kapı’daki Şehitliğe defnedildi. 
Vefatından sonra Basında hak-
kında şöyle yazılmıştı: “......Te-
miz, yurtsever ve idealist bir insan 
olan Mithat Alam’ın ölümü şehri-
mizde teessürle karşılanmıştır…”. 
Mithat Bey’in vefatı sonrası 
geri de bıraktıkları eş ve çocuk-
larına maaş bağlanabilmesi için 
ailenin durumu ile ilgili kayma-
kamlık tarafından bir  inceleme 
başlatılmıştır. Daha sonra Tür-
kiye Büyük Millet Meclisine ya-
pılan müracaat sonrası işlemler 
başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığı 
Özlük İşleri Genel Müdürlü-
ğünün Mithat Alam’ın hizmet 
sürelerinin tespiti için yapılan 
yazışmaların sonucunda maaş 
bağlanmasına karar verilmiş-
tir. Mithat Bey’in hanımı Ha-
tice Naime Hanım’ın veraset 
ile ilgili İstanbul Üsküdar Hu-
kuk Hakimliğine açtığı dava-
nın sonucunda: “Maraş saylavı 
iken 10.9.936 tarihinde vefat eden 
Mehmet Mithat’ın karısı Hati-
ce Naime ile ölü karısı Refi kadan 
doğma çocukları Edip Muzaff er ve 
Ayşe Mihriban ve (boşandığı eşi) 
Hayriyeden doğma İbrahim Neri-
man ve ölü karısı Fati’den doğma 
Suzan’a münhasır olduğu ve bun-
lardan başka varisi olmadığına” 
karar verilmiştir. Ayrıca Mithat 
Alam’ın bıraktığı mal varlığı-
nın paylaşımında medeni ka-
nuna göre dörtt e bir mülkiyetin 
karısı Hatice Naime’ye ve geri 
kalanının eşit olmak üzere ev-
latları Edip Muzaff er ve Ayşe 
Mihriban ve İbrahim Neriman 
ve Suzan’a verilmesi ve kabili 
temyiz olmak üzere 25.11.936 
tarihinde karar verilmiştir.
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ALAMEDDİN BEY
(EMİR)

(d. ? - ö. ?)
Elbistan Valisi

Türkiye Selçuklu Sultanı 
İzzeddin Keykavus zamanın-
da (1211-1220) Elbistan valiliği 
yapmıştır. Elbistan, Selçuklular 
zamanında meliklik merkezi 
olmuş bir şehirdir. Selçuklu 
Sultanlarından II. Kılıç Arslan 
burada vali olarak görev yap-
mıştır. 1192’den 1202 yılına 
kadar da onun oğlu Mugised-
din Tuğrulşah burada meliklik 
yapmıştır. Sultan I. İzzeddin 
Keykavus zamanında burası 
yeniden valilik merkezine dö-
nüştürülmüş olup bundan son-
raki süreçlerde Elbistan’a 
valiler tayin edilmiştir. Bu va-
lilerden biri olan Emir Alamed-
din hakkında kaynaklar suskun 
kalmaktadır. 

KAYNAKÇA:
Mükrimin Halil YİNANÇ, “Elbis-
tan”, İA, C.IV, İstanbul 1978.

İLYAS GÖKHAN

ALAMEŞE (BABİKLİ)
KALESİ

Mimarî Yapı

Kale, Andırın İlçesi’nin 
Alameşe (Bebikli) Köyü’n-
de yer alır. Kaynaklara göre 
Alameşe (Babikli) Kalesi’nin, 
Roma Dönemi’nde IV. yüzyılda 
inşâ edildiğini düşünmekteyiz. 
Daha sonra yöreye 395 yılından 
XI. yüzyılın sonlarına kadar Bi-
zans Devleti hâkim olmuş ve 
kale esas şeklini bu dönemde 

almış, son biçimi ise Osmanlılar 
zamanında verilmiştir.

Kale, Keşiş Çayı’nın geçti-
ği geniş ovaya hakim oldukça 
yüksek ve sarp tek parça ka-
yalık bir tepenin üzerine ya-
pılmıştır. Kale, geniş bir alanı 
kontrol altında tutmak için ka-
rakol niteliğinde yapılmıştır. 
Kalenin bulunduğu tepenin 
kuzey ve güney eteğinde kay-
nak su bulunmakta ve su ihti-

ALAMEŞE (BABİKLİ) KALESİ

Alameşe (Babikli) Kalesi

Alameşe (Babikli) Kalesi Planı

Alameşe (Babikli) Kalesi, Güney Taraftan Görünüş
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yacının buradan karşılandığı 
anlaşılmaktadır.

Bugün harabe halde bulu-
nan kale, arazinin topografi k 
yapısından dolayı çarpık bir 
plâna sahip olup, yaklaşık 28.00 
x 52.00 m. boyutlarındadır. Ka-
lenin inşâsında çevredeki ka-
yalıklardan temin edilen kireç 
harçlı kaba yonu ve moloz taş 
kullanılmıştır.

Kaleye doğu taraftan kaya-
lık alandan çıkılmakta ve kapı 
doğu sur duvarının güney kö-
şesine yerleştirilmiştir. İki yan-
dan yarım daire kesitli burçla 
desteklenen giriş açıklığı basık 
kemerlidir. Kaleyi kuşatan sur 
duvarlarının bazı kısımları yı-
kılmıştır. Güney taraftaki sur 
duvarı yarım daire kesitli geniş 
burçla desteklenmiş ve burcun 
içindeki ahşap katlar günümü-
ze gelmemiştir. İç duvarları 
sıvalı olan su sarnıcı batı sur 
duvarına bitişik yapılmıştır. 
Sarnıç yıkılmış olup, beşik to-
nozla kapatıldığı anlaşılmak-
tadır. Ayrıca kalenin içinde ta-
mamen yıkılmış yapı kalıntıları 
mevcut olmakla beraber, nasıl 
bir iç düzenlemeye sahip oldu-
ğunu tespit etmemiz mümkün 
olmamıştır.

KAYNAKÇA:
Mehmet ÖZKARCI, (Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007, s.791-794.

MEHMET ÖZKARCI

ALAMEŞE MAHALLESİ

Alameşe,  Andırın ilçesine 
bağlı ve 30 km uzaklıkta bir 
mahalledir. Andırın ilçe merke-

zinin güney batısında yer alan 
Alameşe Mahallesi, Karakes-
melik Sırtı ile Osmaniye il sını-
rını oluşturan Keşiş Suyu ara-
sında hafi f eğimli yamaçlarda 
200-300 m yükseltileri arasında 
dağılmış meskenlerden oluş-
maktadır. Matematik konum 
olarak 37°29’31.9” kuzey enle-
mi ve 36°15’26.6” doğu boyla-
mındadır.

Ateşler, Çukur, Gökçe-
kayrak, Bozalan obalarından 
oluşan köyün Osmanlı döne-
mindeki adı Babikli’dir. Cum-
huriyet döneminde adı çevrede 
yaygın bulunan meşeliklerden 
dolayı Alameşe olarak değişti-
rilmiştir. 1881 yılında 165 olan 
nüfusu 1950 yılında 254, 2000 
yılında 532 olmuştur. 2015 yı-
lında 104 haneden oluşan ma-
halle 407 nüfusa sahiptir. Kö-
yün genç nüfusu çok az olup, 
geneli okumak ya da çalışmak 
için diğer şehirlere gitmiştir. 
Mahallede, köye eski ismini 
veren tarihi Babik Kalesi bu-
lunmaktadır. Mahallenin eko-
nomisi tarım ve hayvancılığa 
dayalıdır. 

Mahallede ilkokul vardır 
ulaşım yollarının bir kısmı 
stabilize olan mahallenin içme 
suyu şebekesi ve sabit telefon 
hatt ı bulunmaktadır.

EMİN TOROĞLU

ALANLI KÖYÜ CAMİİ
Mimarî Yapı

1324/1906 tarihli vakfi yeye 
göre Camıstıl Nahiyesi’ne bağlı 
Alanlı Köyü’nde yapılan ca-
miye, Hacı Ömer Efendi 1 bağ 

vakfetmiştir. Günümüze gel-
meyen caminin mimari özellik-
lerini ve ne zaman yıkıldığını 
bilemiyoruz.

KAYNAKÇA:
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Şahsiyet Kayıt Defteri, Esas Nu: 167, 
Sıra Nu: 1511.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007, s.1191.

MEHMET ÖZKARCI

ALANLI MAHALLESİ

Alanlı,  Andırın ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş’a 56 km, Andırın’a 
17 km uzaklıktadır. Andırın 
ilçe merkezinin güney doğu-
sunda yer alan Alanlı Mahalle-
si, Uzundağ (1022 m) ve Başko-
nuş Dağı’nın batı uzantısı olan 
Kabak Tepe (1155 m) arasında 
bir vadi yamacında, 850-1000 
m. yükseltileri arasında dağı-
nık meskenlerden oluşmakta-
dır. Mahallenin tarım alanları 
sınırlı olup, orman alanları ba-
kımından zengindir.  Matema-
tik koordinatları ise 37°32’27.0” 
kuzey enlemi ve 36°27’34.1” 
doğu boylamındadır. 

Osmanlı dönemi kayıtların-
da Orçan adı ile geçen köyün 
ismi sonradan Alanlı olarak de-
ğiştirilmiştir. 1881 yılında 166 
olan nüfusu 1950 yılında 337, 
2000 yılında 535’e çıkmıştır. 
2015 yılında 92 haneden olu-
şan mahallenin nüfusu ise 372 
olarak belirlenmiştir. Köy nü-
fusunun %45’i köy dışında ya-
şamakta olup bayramlarda ma-
hallede özlemler giderilir. Köy 
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dışında hemen her haneden 
bir veya daha fazla kişi vardır. 
Manzarası, havası, ormanı ile 
emeklilik sonrasında yaşamak 
için ideal bir yerdir. 

Köyün ekonomisinde ta-
rım ve hayvancılıkla birlikte 
ormancılık da önemli bir yer 
tutmaktadır. Mahallede arpa, 
buğday, mısır, nohut, merci-
mek, fiğ, yerfıstığı, domates, 
biber, patlıcan, fasulye, kabak, 
salatalık, yeşilliklerin her türlü-
sü, soğan, patates gibi sebzeler 
yetiştirilir. Kara asma, kabarcık 
üzümü çok meşhurdur. Ayrıca; 
nar, ayva, zeytin, erik, elma, ar-
mut, kiraz, incir, kayısı, şeftali 
gibi meyvelerde yetişmektedir. 
Su kaynaklarının yetersizliği 
nedeniyle sulu tarım yapıla-
mamaktadır. Mahallenin su 
kaynakları içme suyu ile seb-
ze-meyve sulama ihtiyacını an-
cak karşılamaktadır. Mahallede 
bir ilkokul mevcuttur. Mahal-
lenin ulaşım yolunun bir kısmı 
stabilizedir. Mahallede elekt-
rik, sabit telefon,  içme suyu  ve 
kanalizasyon şebekesi bulun-
maktadır.

EMİN TOROĞLU

ALAÜDDEVLE
(BOZKURT) BEY

Dulkadirli Beyi

Alaüddevle (Bozkurt) Bey, 
Dulkadiroğulları Beyliği (1337-
1522) liderlerindendir. Asıl ismi 
Bozkurt Bey olup lakabı Alaüd-
devle ile tanınmıştır. Şahbu-
dak Bey’den sonra başa gelen 
Alaüddevle Bey 1480-1515 yıl-
larında Dulkadir Beyliği’ne en 

parlak dönemini yaşattı. Ancak 
beyliğin çöküşü de onun dev-
rinde oldu. Alaüddevle 1515 
Turnadağ Savaşı’nda Osman-
lılara mağlup oldu ve beylik 
Osmanlılara bağlı hale geldi. 
Bu savaşta bir Memlûk seyisi 
güzel elbiseler içindeki Ala-
üddevle’nin üzerine atlayarak 
onun başını kesti ve Göksun’da 
bulunan Osmanlı sultanı Yavuz 
Sultan Selim’e sundu. Sultan 
Selim, dedesi Alaüddevle’nin 
kesik başını Dulkadirlilerin 
müttefiki olan Memlûklere 
gönderdi. Memlûk sultanı Kan-
su Gavri, huzuruna getirilerek 
önüne atılan Alaüddevle’nin 
başını görünce oldukça sinir-
lenmiş ve “bunlar kefere başı-
mı ki bana gönderildi” diyerek 
tepki göstermiştir. Kaynaklara 
göre Alaüddevle’nin kesik başı 
Kahire’ye, gövdesi de öldürül-
düğü yer olan Kahramanma-
raş’a bağlı Andırın ilçesinin 
Çuhadarlı Köyü’nün Gökçekli 
(Gökçebel) mevkiinde bulunan 
günümüzde Padişah Mezarlığı 
olarak bilinen yere defnedil-
miştir. Ancak onun mezarının 
nerede olduğu konusu çeliş-
kilidir.  Bir rivayete göre Ala-
üddevle Maraş Ulu Camii’nin 
kıble tarafındaki hazireye def-
nedilmiştir. Ayrıca Kahraman-
maraş’ın Elbistan ilçesindeki 
Ulu Camii haziresinde de bir 
Alaüddevle mezarı vardır. Yine 
Kahramanmaraş’ta bulunan 
Aladan tepesinde Alaüddev-
le’nin başı adına yapılmış bir 
makam vardır. 

Dulkadir Beyliği’ne en par-
lak devrini yaşatan Alaüddevle 
Bey halkına adaletli davranan 

ve imar faaliyetlerine önem ve-
ren bir idareciydi. İdareciliği 
döneminde otuzdan fazla cami, 
medrese, zaviye gibi imarlar 
yaptırdı. Kendi döneminde 
hazırladığı bir kanunname ile 
topraklarının idaresini sağladı. 
Alaüddevle adaletli davran-
masıyla o kadar çok anıldı ki 
“Alaüddevle adaleti”, “Alaüd-
devle kanunu” gibi deyimler 
ortaya çıkmıştır. Safevî dönemi 
kaynaklarından olan “Tarih-i 
‘âlemârâ-yı Şah İsmail (Tarih-i 
‘âlemârâ-yi Safevî)”deki tasvire 
göre; Alaüddevle boyu minare 
gibi uzun olan yaşlı bir adam-
dır. Sakalı neredeyse göbeğine 
kadar uzundur ve mücevherler 
ile süslenmiştir.  Başında yedi 
tane küngüre olan hükümdar-
lık tacı bulunmaktadır. Gayet 
şaşaalı bir tahtta oturmaktadır. 
Siyasi işlerinde ise oldukça be-
cerikli, tedbirli ve akıllı davran-
maktadır.

Dulkadirli Beyliği’nde Şeh-
suvar Bey ile Şahbudak Bey 
arasında taht kavgası çıkın-
ca Memlûkler, Osmanlıların 
desteklediği Şehsuvar Bey’i 
öldürüp yerine Şahbudak’ı 
getirdiler. Bu iktidar değişik-
liğinden hoşnut kalmayan 
Dulkadirli ileri gelenlerinden 
Alaüddevle Bey, Âşık Bey ve 
Mestan Bey Dulkadirli toprak-
larından ayrılarak Amasya’da 
bulunan Şehzade Ahmet’in 
yanına sığındılar. Alaüddevle, 
Memlûklere karşı Osmanlıla-
rı desteklemekteydi. Nitekim 
Alaüddevle Bey’in kızı Ayşe 
(Gülbahar) Hatun ile Şehzade 
Bayezid evlendi ve bu evlilik-
ten 1467 yılında Yavuz Sultan 

ALAÜDDEVLE (BOZKURT) BEY
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Selim dünyaya geldi. Fatih 
Sultan Mehmet Alaüddevle’yi 
muhtemelen Memlûklere kar-
şı koz olarak kullanmak için 
yanında tutt u. Nitekim bu dö-
nemde Dulkadir Beyliği’nin ba-
şında bulunan Şahbudak Mem-
lûklere itaat etmekteydi. Buna 
karşılık Osmanlılar, Dulkadir 
Beyliği üstünde söz sahibi ol-
mak istiyordu. Memlûkler, Ak-
koyunlular ile uğraşırken Fatih 
Sultan Mehmet Alaüddevle’ye 
Kırşehir’i vererek Dulkadir 
Beyliği’nin idaresini ele geçir-
mesi için onu destekledi. Ala-
üddevle, Osmanlılardan aldığı 
destekle kardeşi Şahbudak’ı 
mağlup ederek 1480 yılında 
Dulkadir Beyi oldu. 

Alaüddevle idareciliğinin 
ilk yıllarında hem Osmanlılara 
hem de Memlûklere karşı barış 
siyaseti izledi. Fatih’in ölümü-
nün ardından Memlûk sultanı-
na haber gönderen Alaüddev-
le, Memlûklere karşı düşman 
olmadığını aksine iyi ilişkiler 
kurmak isteğini bildirdi. Ala-
üddevle’nin bu yaklaşımını 
samimi bulan Sultan Kayıtbay, 
Alaüddevle’nin rakibi Şahbu-
dak’ı yakalatarak Şam kalesine 
hapsett irdi. Alaüddevle Bey bir 
taraftan Memlûklere yaklaşır-
ken diğer taraftan da Osmanlı-
ları küstürmemek için II. Baye-
zid ile de ilişkilerini bozmadı. 
II. Bayezid, Cem Sultan ile taht 
mücadelesine giriştiğinde Ala-
üddevle Bey’den yardım talep 
ett i. Alaüddevle, Konya üzeri-
ne yürüyen Cem Sultan’ı yaka-
lamak istedi; ancak Cem Sultan 
Mısır’a kaçarak kurtuldu. 1482 
yılında Mısır’dan Karaman ül-

kesine gelen Cem Sultan’a karşı 
II. Bayezid tekrar Alaüddev-
le’den yardım istedi. Alaüddev-
le, Cem Sultan’ı yakalamak için 
harekete geçti; ancak Cem Sul-
tan bu defa da Rodos’a kaçarak 
kurtuldu.

Dulkadir Beyliği coğraf-
yası bu yıllarda Osmanlılar ile 
Memlûklerin nüfuz mücade-
lesinin yaşandığı coğrafyaydı. 
Hem Alaüddevle’nin siyaseti 
hem de Osmanlı-Memlûk çe-
kişmesi 1485-1491 yılları ara-
sında yaşanan Osmanlı-Mem-
lûk savaşlarına sebep oldu. 
Alaüddevle bu savaşların orta-
ya çıkmasında etkili olmasına 
rağmen bu savaşlarda tarafsız 
kalmaya çalıştı. İki güçten bi-
rine yaklaşıp diğerine düşman 
olmak yerine ikisiyle de iyi ge-
çinmek istedi. Fakat Dulkadir-
lilerin hem yaşadığı coğrafya 
hem de iki devletle olan siyasi 
ilişkileri, Osmanlı-Memlûk sa-
vaşlarında (1485-1491) tarafsız-
lığı imkânsız hale getiriyordu.

Memlûkler, Mart ve Kasım 
1485’te Çukurova’da Osman-
lılar ile iki kere karşı karşıya 
geldi. Bu savaşların ikisinde 
de Memlûkler galip geldi. Bu-
nun üzerine Alaüddevle, Ha-
lep valisi Özdemir aracılığı 
ile Memlûk Devleti ile yakın-
laşmak istedi. Ancak Sultan 
Kayıtbay onun bu yakınlaşma 
isteğini reddett i. Üst üste iki 
Memlûk yenilgisini hazme-
demeyen Osmanlı yönetimi 
Sadrazam Davut Paşa komu-
tasında bir ordu hazırlayıp bu 
orduyu Çukurova’nın alınması 
için görevlendirdi. Osmanlılar 
bir taraftan da Alaüddevle’ye 

haber göndererek onun bu se-
fere katılmasını istediler. Ala-
üddevle yine Memlûk-Osman-
lı savaşına müdahil olmamak 
için Osmanlı ordusuna uzak bir 
mevkide bulunduğunu, yayla 
yaşamına alışık askerlerinin de-
niz kıyısında iş göremeyecekle-
rini bahane ederek Osmanlılara 
katılamayacağını bildirdi. Bu 
sırada Davut paşa Çukurova’ya 
ilerlerken merkezden gelen bir 
emirle Taşucu’nda isyan eden 
Turgutoğulları ve Varsaklar 
üzerine sevk edildi. Sıranın 
kendisine de geleceğini düşü-
nen Alaüddevle, Osmanlı kuv-
vetlerine katılmaya karar verdi. 
Alaüddevle, Aladağ eteğinde 
Kocakale mevkiinde Davut Pa-
şa’yı karşıladı ve Türkmenlerin 
isyanı bastırıldı.

Osmanlılar, birkaç kez 
başarısız olmalarına rağmen 
Çukurova’da Memlûklere üs-
tünlük sağlama isteklerinden 
vazgeçmediler. Nitekim Ha-
dım Ali Paşa komutasındaki 
bir ordu Çukurova’yı ele ge-
çirmek için harekete geçti. 14 
Mart 1488 günü Çukurova’ya 
gelen Hadım Ali Paşa; Adana 
ve Tarsus’u Memlûklerin elin-
den aldı ve ardından İstanbul’a 
döneceği zaman Memlûk or-
dusunun Çukurova’ya doğru 
geldiğini öğrendi. Alaüddevle 
Bey’e haber gönderen Hadım 
Ali Paşa ondan Memlûklere 
karşı yardım istedi. Alaüddevle 
ise Hadım Ali Paşa’ya cevaben 
Memlûklerin Dulkadir top-
raklarına saldırma ihtimaline 
karşılık topraklarını korumak 
için Geben’e geçtiğini, burada 
bekleyip duruma göre hareket 



193

edeceğini ve şu an için Çukuro-
va’ya gelemeyeceğini bildirdi. 
Emir Özbey idaresindeki Tur-
gutoğulları ve Ramazanoğulla-
rının da desteklediği Memlûk 
ordusu, Çukurova’ya geldi. 16 
Ağustos 1488 günü Tarsus ile 
Adana arasındaki Ağaçayırı 
bölgesinde Memlûk ordusu Os-
manlıları mağlup etti. Osmanlı 
ve Memlûkler gibi dönemin iki 
gücü arsında sürekli temkinli 
davranan ve sık sık denge po-
litikası izleyen Alaüddevle, bu 
savaşın ardından kızını Mem-
lûk komutanı Emir Özbey’e 
vererek Memlûklere daha çok 
yaklaşmaya başladı. Onun bu 
tavrı üzerine Hadım Ali Paşa, 
Sultan II. Bayezid’e haber gön-
dererek Alaüddevle’nin itaat-
ten çıkarak Memlûklere meylet-
tiğini bildirdi. Alaüddevle’nin 
bu ikili siyasetine kızan Sultan 
II.Bayezid daha önce Vize vali-
si yaptığı Şahbudak’ı Dulkadir 
Beyliği’nin başına getirmeye 
karar verdi. Osmanlı kuvvetleri 
ile desteklenen Şahbudak 1489 
yılının ilkbaharında Dulkadir 
tahtına ele geçirmek amacıyla 
İstanbul’dan hareket etti. Mey-
dana gelen mücadele netice-
sinde Alaüddevle, Şahbudak’ı 
mağlup etti.

Osmanlı hükümdarı II. Ba-
yezid Anadolu’daki bu gergin 
ortamın düzeltilmesi Alaüd-
devle ve Memlûklere bir ders 
verilmesi için büyük bir se-
fer hazırlığı yaptırmak istedi. 
Bunu haber alan Alaüddevle, 
II.Bayezid’e bir elçi göndererek 
ondan af diledi. Dönemin şart-
ları gereği II. Bayezid bu sefere 
çıkmadı ve Alaüddevle’yi de 

affetti. Böylece gergin olan Os-
manlı-Dulkadir ilişkilerinde az 
da olsa bir yumuşama meyda-
na geldi.

Memlûk sultanı Kayıtbay 
1492 yılında vefat etti. Onun 
ölümünü müteakip Kahire’de 
taht mücadelelerinin sebep 
olduğu karışıklıklar ortaya 
çıktı. Tahtı ele geçirmek iste-
yenlerden biri olan Akbirdi, 
Kahire’de başarısız olunca ba-
ğımsız bir devlet kurmak ama-
cıyla Suriye’ye geldi. Suriye’de 
de başarı sağlamayan Akbirdi, 
Halep valisi Aynal ile beraber 
Dulkadir topraklarına sığındı. 
Halep’in yeni valisi Canbolat, 
bu iki asi Akbirdi ve Aynal’ın 
peşine düştü. Alaüddevle, ken-
disine sığınmış olan Akbirdi ve 
Aynal’ı Halep valisi Canbolat’a 
teslim etmedi. Aksine onları ko-
ruyarak Canbolat’a karşı olum-
suz bir tavır takındı. Mayıs 
1498’de Antep civarında Dulka-
dirli destekli Akbirdi ile Mem-
lûk kuvvetleri arasında vukua 
gelen savaşta Akbirdi ağır bir 
mağlubiyet aldı. Bu Mağlubi-
yetin ardından Akbirdi, Malat-
ya üzerinden Fırat’ın doğusu-
na geçerek canını zor kurtardı. 
Savaşta ölen Alaüddevle’nin 
oğulları ile eski Halep valisi 
Aynal’ın kesik başları Kahire’ye 
gönderildi. Oğullarının intika-
mını almak isteyen Alaüddev-
le, tekrar Dulkadir topraklarına 
gelen Akbirdi’yi Ekim 1498’te 
yeni kuvvetlerle destekleyerek 
Canbolat’ın üzerine gönderdi. 
Buna karşılık Memlûkler bir 
taraftan Canibeg Cemalî ko-
mutasında bir kuvveti Halep’e 
gönderirken diğer taraftan Dul-

kadirlilerin Akbirdi’ye destek 
vermesini engellemek için On-
lar Emiri Canım Taz aracılığı ile 
Alaüddevle’ye hil’at gönderdi-
ler. Akbirdi, Halep’te Memlûk 
kuvvetlerine karşı bir kez daha 
yenilince Alaüddevle, Mayıs 
1499’da Memlûklerin anlaşma 
teklifini kabul etmek zorunda 
kaldı. Alaüddevle, Memlûkler-
le anlaştıktan sonra Osmanlılar 
ile de ilişkileri bozmadı.

Alaüddevle, XV. Yüzyı-
lın son çeyreğinde Osmanlı 
ile Memlûkler arasında siyasi 
dengeleri sağlamaya çalışırken 
XVI. Yüzyılın başında Anado-
lu’nun doğusunda Safevîler 
önemli bir güç olarak ortaya 
çıktılar. İçinde barındırdığı Kı-
zılbaş unsurların fazlalığıyla 
dikkat çeken Safevî Devleti’ne 
Alaüddevle’nin maiyetinde 
bulunan Bozok Türkmenlerin-
den katılanlar oldu. Safevî kay-
naklarının verdiği bilgiye göre 
80.000 hanelik Dulkadirli Türk-
menlerinin bir kısmı -özellikle 
de Bozok (Yozgat) civarında 
yaşayan Dulkadirli Türkmen-
leri - Safevî Devleti’ne göç et-
tiler. Başlangıçta Alaüddevle 
ülkesinden Safevîlere giden 
Kızılbaş Türkmenlere karşı ses 
çıkarmadı. Daha sonra Safevî-
ler güçlenip Osmanlı ve Dul-
kadiroğlu topraklarını tehdit 
etmeye başlayınca Alaüddev-
le, Dulkadirli topraklarından 
İran’a gitmek isteyen Kızılbaş 
Türkmenlere engel olmaya ça-
lıştı. Alaüddevle’yi yanına çek-
mek isteyen Safevî hükümdarı 
Şah İsmail, Alaüddevle’nin kızı 
Benli Hatun ile evlenmek iste-
di. Alaüddevle önce kızını Şah 
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İsmail’e vereceğini vaat ett iyse 
de sonra onun Kızılbaşlık’ı-
nı bahane ederek kızını ona 
vermekten vazgeçti. Onun bu 
hamlesi Şah İsmail’in, Alaüd-
devle’ye düşman olmasına se-
bep oldu.

Şah İsmail bir taraftan Ana-
dolu’nun içindeki siyasi sahala-
ra girmek için uğraşırken diğer 
taraftan Akkoyunlulardan arta 
kalan beylerle uğraşıyordu. 
Haziran 1503’te Şah İsmail, 
Akkoyunlu şehzadesi Murat’ın 
üzerine yürüdü. Hamedan ci-
varında yapılan savaşta Murat 
Bey yenildi ve Bağdat’a kaçtı. 
Burada Irak-ı Arap valisi Barik 
Beg Purnak’ın desteğiyle Ak-
koyunluların başına getirildi. 
Bunu haber alan Şah İsmail 
derhal Bağdat’a hareket ett i. 
Şah İsmail’in geldiğini öğre-
nen Murat, Halep’e kaçtı. Daha 
sonra ise Dulkadir topraklarına 
gelerek Alaüddevle’ye sığındı. 
Murat Bey, Bağdat’ı terk edince 
Şah İsmail Bağdat’ı zapt edip 
Güneydoğu Anadolu bölgesini 
tehdit etmeye başladı. Alaüd-
devle derhal II. Bayezid’e ha-
ber göndererek Şah İsmail’in 
bölgedeki tehdidine karşı on-
dan yardım istedi. II. Bayezid, 
Alaüddevle’ye yardım etmedi-
ği gibi Şah İsmail’e haber gön-
dererek onun başarılarından 
ötürü onu tebrik ett i. Beklediği 
yardımı alamayan Alaüddev-
le, Şah İsmail ile mücadeleden 
vazgeçmedi. Aksine daha önce 
Şah İsmail’e vermeyi vaat ett iği 
kızı Benli Hatun’u Murat Bey’e 
vererek onu destekledi. Şah İs-
mail, Bağdat’tan ayrılınca da 
Alaüddevle’den aldığı destekle 

Murat Bey Bağdat’ı tekrar ele 
geçirdi. 

Alaüddevle ile Şah İsmail 
arasındaki gerginliğin zirve-
ye ulaştığı 1507 yılında Şah 
İsmail, Erzincan-Suşehri gü-
zergâhından Elbistan üzerine 
doğru yola koyuldu ve Sarız 
üzerinden Elbistan’a ulaştı. 
Alaüddevle’nin oğlu Sarı Kap-
lan Kasım’ın komutasındaki 
Dulkadir öncüleri ile Dede Bey 
komutasındaki Safevî öncü 
kuvvetleri arasında yapılan ilk 
çarpışmada Dulkadirliler galip 
geldi ve Safevî kuvvetleri üç 
yüz civarında kayıp verdi. Sa-
fevîlerin asıl ordusu Elbistan’a 
iyice yaklaşınca Kasım Bey 
geri çekilmek zorunda kaldı. 
Alaüddevle Bey ise Safevî kuv-
vetlerine karşı koyamayacağını 
anlayınca coğrafi  şartları lehi-
ne kullanmak amacıyla sarp 
yamaçları olan Turnadağ’ına 
çıktı. Hemen Memlûklere ve 
Osmanlılara haber göndererek 
onlardan askeri ve siyasi des-
tek istedi. Memlûkler bu talebe 
olumlu ya da olumsuz hiçbir 
cevap vermediler. Osmanlılar 
ise Yahya Paşa komutasında 
göstermelik bir orduyu Dul-
kadirli topraklarına gönderdi. 
Ancak bu ordunun amacı Dul-
kadirlilere yardım etmek değil, 
Safevîlerin harekatını kontrol 
etmek ve Osmanlı topraklarına 
zarar vermesini engellemekti. 
Ankara’ya gelen Osmanlı kuv-
vetleri buradan daha öteye git-
meyerek Safevî kuvvetlerinin 
hareketlerini izledi. Şah İsmail, 
Turnadağ’da Alaüddevle’yi ku-
şatt ı; ancak Turnadağ kalesini 
alamadı. Alaüddevle ise kale-

den çıkmadı. Turnadağ etek-
lerinde Alaüddevle’nin çarpış-
mak için meydana çıkmasını 
beklemekten sıkılan Şah İsmail, 
Alaüddevle’yi aşağılamak ve 
alay etmek için Alaüddevle’ye 
“Ala Dana” lakabını takarak 
geri dönme kararı verdi. Şah 
İsmail, Alaüddevle’den hırsını 
almak için Elbistan ve Maraş’ı 
yakıp yıktı. Alaüddevle’nin bir 
oğlu ve iki torununu ele geçiren 
Şah İsmail önce onları öldürtüp 
sonra ateşte kızartıp köpeklere 
yedirtt i. Sonra da bu köpek-
leri pisletmeleri için Dulkadir 
Beylerinin mezarlarına bıraktı. 
Kışın yaklaşmasıyla Elbistan’ı 
terk eden Şah İsmail, Diyarba-
kır ve Harput’u ele geçirerek 
buralardaki Dulkadirli maiye-
tinde bulunanları tutuklandı. 
Alaüddevle ile çarpışma fırsatı 
bulamayan ve dolayısıyla ke-
sin bir zafer kazanamayan Şah 
İsmail, Azerbaycan’a dönerken 
geçtiği Dulkadir topraklarını 
talan ett i. 

Şah İsmail’in Anadolu’yu 
terk etmesini müteakip Ala-
üddevle, Safevîlere kaptırdığı 
yerleri zapt etmek için Urfa 
tarafl arına doğru saldırıya geç-
ti. Alaüddevle 1507 yılındaki 
Safevî harekâtı ve sonrasında-
ki Diyarbakır çarpışmalarında 
çok önemli zayiatlar verdi. Bu 
gelişmeler onun Safevîlere kar-
şı olan kızgınlığını ve düşman-
lığını daha da artt ı. 1510 yılında 
Şah İsmail’in Bağdat civarına 
yönelmesi üzerine Alaüddevle 
oğulları Şahruh ve Ahmet’in 
komutasındaki on dört bin ki-
şilik bir kuvveti Diyarbakır 
üzerine gönderdi. Ustaclu da 
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Dulkadir harekâtına karşı der-
hal Mardin’den yola koyuldu. 
Meydana gelen çarpışmada 
Ustaclu, Dulkadir kuvvetlerini 
mağlup etti. Dulkadirlilerden 
Ahmet ve Şahruh ile beraber 
kırk kişi öldürüldü. Esir edilen 
Şahruh’un oğulları Ali ve Meh-
met Bey, Şah İsmail’e gönderil-
di. Ali ve Mehmet Bey’in canı-
nı bağışlayan Şah İsmail daha 
sonra onlara emirlik verdi. Ma-
iyetinin ve özellikle oğullarının 
kaybına çok üzülen Alaüddev-
le karalar giyerek uzun süre yas 
tuttu. 

Ustaclu, Dulkadirlileri 
mağlup ettikten sonra Mem-
lûk sınırlarını ihlal ederek 
Malatya’ya kadar yürüdü. Bu 
durumda Memlûklu-Safevî 
çatışması kaçınılmazdı. Ancak 
Alaüddevle’nin Ustaclu’yu geri 
çekilmeye mecbur etmesiyle 
Memlûk-Safevî çatışmasına ge-
rek kalmadı. Öte yandan Şah 
İsmail de Memlûklere haber 
göndererek Ustaclu’nun bu 
harekâtından haberi olmadı-
ğını belirterek bu durumdan 
üzüntüsünü dile getirdi. Şah 
İsmail’in bu siyasi tavrı kısa 
süre sonra Safevî-Memlûk ve 
Safevî-Dulkadir münasebetle-
rinin iyiye gitmesini sağladı. 
Memlûklerin de araya gir-
mesiyle soğuk rüzgârlar esen 
Dulkadir-Safevî ilişkilerinde 
bir yumuşama dönemi baş-
ladı. 1511 yılında Şah İsmail, 
Alaüddevle’ye bir çadır hediye 
etti. O da bu çadırı Memlûklere 
gönderdi. Anlaşılan bu tarihte 
Memlûk-Safevî-Dulkadir üçge-
ninde ilişkiler dostane bir şekil 
almaya başlamıştır.

Alaüddevle, Safevî ve 
Memlûklere yaklaşırken Os-
manlılardan gittikçe uzaklaştı. 
Yavuz Sultan Selim-Şah İsmail 
mücadelesinde Alaüddevle’nin 
tavrına bakılırsa muhtemelen 
Alaüddevle, Şah İsmail ile it-
tifak içerisine girmiştir. Ala-
üddevle daha önce de Yavuz 
Sultan Selim’in tahta çıkışını 
tebrik etmemişti. Diğer taraftan 
Yavuz’un da Alaüddevle’den 
pek de hoşlandığı söylenemez. 
Yavuz daha sultan olmadan 
önce Trabzon valisi iken dedesi 
Alaüddevle hakkında: “… ve ol 
fitne ulusu ki Türk yavusu Ala-
üddevle dedikleri habistir. Os-
manlılarla Memlukların arasını 
açan odur, bu suretle iki devle-
tin düşman oluşundan fayda-
lanmak ister.” demiştir. Yavuz 
Sultan Selim, Alaüddevle’den 
pek hoşlanmamasına rağmen 
Çaldıran seferine giderken Çu-
buk ovasına gelince Alaüddev-
le’ye bir mektup göndererek 
yoldan çıkan bu dinsizleri yani 
Safevîleri kovmak için aynı 
yolda yürümeleri gerektiğini 
ve böylece i’lay-ı kelimatullah 
edenlerden olacaklarını bildir-
di. Alaüddevle ise kendisinin 
doksan yaşını aştığını ve bu 
halde Osmanlı ordusuna fay-
dası olamayacağını bahane 
ederek Çaldıran seferine iştirak 
etmedi. Alaüddevle’nin sefere 
iştirak etmemesinin asıl nedeni 
daha önce Şah İsmail ile anlaş-
masıdır. Bu arada Diyarbakır 
seferinden önce Alaüddevle, 
oğlu Şahruh’u veliaht tayin 
edince buna kızan yeğeni Şeh-
suvaroğlu Ali Bey Osmanlılara 
sığındı. II. Bayezid tarafından 

himayeye alınan Ali Bey, Yavuz 
Sultan Selim’in tahta çıkışından 
sonra onun himayesine girdi. 
Daha sonra Yavuz onu Trak-
ya’da bulunan Çirmen Sancak 
Beyliği’ne getirdi. Taht varisi 
Ali Bey’in Yavuz tarafından bu 
denli desteklenmesi Alaüddev-
le’nin hiç hoşuna gitmiyordu. 
Yeğeni Ali Bey’in Osmanlılar 
tarafından kollanmasına da 
kızan Alaüddevle,  Çaldıran 
seferine çıkan Yavuz’a destek 
vermek bir tarafa Dulkadir top-
raklarında Osmanlı kuvvetle-
rine iaşe satımını yasakladığı 
gibi bir de onların iaşe kolları-
na saldırarak teçhizatlarını yağ-
malattı. Yavuz, Alaüddevle’nin 
bu hareketine karşılık sefer sı-
rasında arkasını sağlama almak 
için Kayseri ile Sivas arasına 
kırk bin kişilik bir ordu bıraktı.

Yavuz, Çaldıran seferi ta-
mamlandıktan sonra Kasım 
1514’te Amasya’ya geldi. Amas-
ya’da bulunurken Dukakin 
oğlu Ahmet Paşa’yı veziri azam 
makamına getirdi. Bu sırada 
sultanı İran seferinden döndür-
mek isteyen bazı devlet adam-
larının tahrikiyle yeniçeriler 
ayaklanma çıkardı. Bu duruma 
ek olarak Dukakin oğlu Ahmet 
Paşa’nın Alaüddevle ile mek-
tuplaşıp onunla ittifak yaptığını 
öğrenen Yavuz, Ahmet Paşa’yı 
yanına çağırarak bizzat onu 
hançerleyerek yaraladı ve daha 
sonra içoğlanlara onun başını 
kestirdi. Alaüddevle, Yavuz’un 
İran seferi sırasında hem Os-
manlı ordusuna zarar verdi 
hem de Osmanlı devlet erkânı 
arasında ittifaklar yaparak onu 
zayıflatmak istedi. Onun bu ha-
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reketlerinden oldukça rahatsız 
olan Yavuz,  Alaüddevle’yi ce-
zalandırmak için kolları sıvadı. 
Yavuz ilk olarak Çaldıran sefe-
rinde önemli hizmetlerde bu-
lunan Şehsuvar oğlu Ali Bey’i 
Kayseri Sancak Beyliği’ne tayin 
ederek, onu Dulkadir toprakla-
rını işgale teşvik ett i. Şehsuva-
roğlu Ali derhal harekete geçti. 
Bozok yöresine yürüyerek bu-
rada Alaüddevle Bey’in oğlu 
Süleyman’ı öldürdü ve onun 
kesik başını Yavuz’a takdim 
ett i. Yavuz da onun bu başarı-
sına karşılık Bozok bölgesinin 
idaresini Ali Bey’e bahşett i. 

Osmanlılar, yavaş yavaş 
Alaüddevle’yi sıkıştırmaya 
başlayınca Alaüddevle derhal 
Memlûk sultanı Kansu Gav-
ri’den yardım istedi. Yavuz, 
Mayıs 1515’te Kemah seferinde 
iken Kansu Gavri, Yavuz’a elçi 
göndererek Ali Bey’in Kayseri 
ve Bozok sancaklarından alın-
masını istedi. Bu isteğe cevaben 
Yavuz, Alaüddevle’nin Dulka-
dir Beyliği’nin başından azle-
dilerek yerine Ali Bey’in getiril-
mesini istedi. Kansu Gavri ise 
Yavuz’un bu isteğine karşılık 
daha önce iki devletin arasında 
nifak çıkartt ığı için Ali Bey’in 
babası Şehsuvar’ın Kahire’de 
öldürüldüğünü hatırlatarak bu 
isteği reddett i. Dulkadirliler 
ile Osmanlıların arasını yumu-
şatmak isteyen Kansu Gavri, 
Dulkadir topraklarının artık 
elden çıkmak üzere olduğu-
nun farkındaydı. Zaten Dul-
kadirlilerin ne paralarında ne 
de hutbelerinde Memlûklerin 
adı geçer olmuştu. Kansu Gav-
ri, Yavuz’a haber göndererek 

matbu olduğu Dulkadirlilerin 
ya paralarında ya da hutbele-
rinde adının okunmasını iste-
di. Bu istek karşısında oldukça 
hiddetlenen Yavuz, Memlûk 
elçisine: “Sultanınız muktedir 
ise hükümranlık haklarını ken-
di ülkesinde muhafaza etsin.” 
diyerek Mısır’ı bile fethedebi-
lecek güçte olduğunu ima ett i. 
Kansu Gavri ve Yavuz arasında 
elçiler gidip gelirken Alaüd-
devle Osmanlıların iaşe kolla-
rına saldırarak onları zayiata 
uğratt ı. Bu saldırıda Osmanlı 
hayvanlarının yemlerinin tü-
kenmesine, dolayısıyla birçok 
hayvanın telefi ne sebep oldu. 
Alaüddevle’nin bu hamlesi 
bardağı taşıran son damla oldu. 
Nitekim Yavuz, Kemah kalesini 
düşmesiyle yönünü Dulkadirli 
topraklarına çevirdi.

Yavuz, 5 Haziran 1515 
günü Rumeli Beylerbeyi Si-
nan Paşa komutasında otuz 
bin kişilik bir orduyu Sivas’tan 
Elbistan’a gönderdi. Osman-
lı ordusuna kılavuzluk eden 
Şehsuvaroğlu Ali Bey, Kayse-
ri’de İncesu’ya gelince kendisi 
burada kalıp Osmanlı ordusu-
nun harekâtını izledi. Bu sırada 
Diyarbakır halkı İran kuvvet-
lerine karşı Yavuz’dan yardım 
istedi. Ancak Yavuz öncelikle 
Alaüddevle’nin topraklarının 
alınması gerektiğini belirterek 
Diyarbakır’a daha sonra gerekli 
yardımın gönderileceğini söyle-
di. Yavuz, Dulkadirlilere Mem-
lûklerden gelebilecek bir yardı-
mı engellemek için Akdeniz’e 
bir donanma yolladı. Alaüd-
devle Bey ise Yavuz’un bu hare-
ketlerine karşılık hazinesini ve 

haremini Turnadağ’ına yolladı. 
Maraş’a açılan önemli geçitleri 
de tutt uran Alaüddevle maiye-
tindeki beylerin uzlaşı isteğine 
rağmen “benim Osmanlıdan 
ne bâkim var” diyerek emirle-
rinin sözünü dinlemedi. Otuz 
bin kişilik Osmanlı ordusunu 
karşılamak için harekete geç-
ti. 13 Haziran 1515’te Andırın 
ve Göksun arasındaki Ördekli 
bölgesinde iki ordu karşı karşı-
ya geldi. Şehsuvaroğlu Ali Bey 
atının üzerinde “Kani benim 
pederim Şehsuvar devletinden 
nan-ı nimetle bahremend ve 
nice inâm ve ihsan ile serbü-
lend olanlar… Ahbabolki kav-
linde sadıktıri bu hinde bana ve 
pederime yar muvafıktır.” diye 
bağırarak babasının ikramları-
na nail olmuş Türkmenleri ken-
di tarafına çekmeye çalıştı ve 
bir kısım Türkmenleri Osmanlı 
safl arına çekmeyi başardı. Sa-
vaş başlayıp iki kuvvet birbiri-
ne girdikten az sonra Osmanlı 
seyislerinden birisi güzel elbi-
seler içindeki Alaüddevle’nin 
üzerine atılarak onu öldürdü. 
Öldürdüğü kişinin Alaüddevle 
olduğunu anlayınca da hemen 
başını keserek Sinan Paşa’ya 
takdim ett i. Alaüddevle ölünce 
Dulkadir kuvvetleri Alaüddev-
le’nin dört oğlunu ve kardeşi 
Abdürrezzak’ı savaş alanında 
bırakarak kaçtılar. 13 Haziran 
1515 günü savaş sona erdiğin-
de Alaüddevle ve onun maiye-
tindeki bir oğlu, otuz boybeyi 
ve akrabalarından çoğu öldü-
rülmüştü. Buna ek olarak Ala-
üddevle’nin dört oğlu, eşleri 
ve kardeşi Abdürrezzak da Os-
manlılar tarafından esir edildi. 
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Alaüddevle Bey’in öldüğü gün 
“merg-i hâin”  (hainin ölümü) 
deyimi ile adlandırıldı ve onun 
kesik başı Göksun’da Yavuz 
Sultan Selim’e takdim edildi. 
Yavuz da Alaüddevle’nin, ve-
zirinin ve oğullarından birinin 
kesik başını Mısır’a göndererek 
Memlûklere, Dulkadir toprak-
larındaki nüfuzlarının bittiğini 
ima etti. Memlûk sultanı Kan-
su Gavri, Alaüddevle’nin kesik 
başını görünce “bunlar kâfir 
başı mı ki Selim bana yolladı.” 
diyerek üzüntüsünü dile getir-
di.

Yavuz, Alaüddevle’nin ölü-
mü üzerine Dulkadir idaresini 
Şehsuvaroğlu Ali Bey’e verdi. 
Ali Bey, Dulkadir toprakla-
rında Yavuz adına hutbe oku-
tarak bu toprakların Osmanlı 
hâkimiyeti altında olduğunu 
ilan etti. Memlûk sultanı Kansu 
Gavri, Osmanlı sultanı Yavuz’a 
haber göndererek Alaüddev-
le’nin oğullarına az da olsa bir 
yerlerin verilmesini istedi. Ya-
vuz ise “kılıçla aldığım yerleri 
ancak kılıçla teslim ederim.”di-
yerek bu teklifi reddetti.
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SAMET ALIÇ

ALÂÜDDEVLE
(ELBİSTAN)
BEDESTENİ
Mimarî Yapı

Bedesten, 906/1500 tarihli 
vakfiyeye göre,  Dulkadir Bey-
liği hükümdarı Alâüddevle Bey 
tarafından XV. yüzyılın sonları-
na doğru Elbistan’da yaptırıl-
mıştır. Günümüze gelmeyen 
bedestenin, Elbistan Çarşısı’nın 
yakınlarına inşâ edildiği anla-

şılmaktadır. Alâüddevle Bey 
906/1500 tarihli vakfiyesinde; 
bedestenin gelirinin yarısını 
Elbistan Cami-i Kebîr’e (Cami-i 
Atik-Çarşı Camii), bedestenin 
gelirinin 1/10’nu bedestenin nâ-
zırına, eğer yapının hasılatından 
bir şey artarsa onun da bedes-
tenin tamirine harcanması ge-
rektiği belirtilmektedir. Ayrıca 
Alâüddevle Bey, bedestenden 
sağlanan gelirin bir bölümünü 
de Elbistan’da yaptırdığı medre-
selere vakfetmiştir. Bedestenin 
mimari özelliklerini ve ne za-
man yıkıldığını bilemiyoruz.
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MEHMET ÖZKARCI

ALÂÜDDEVLE
(HATUNİYE - 
CENDERİYE)
MEDRESESİ
Mimarî Yapı

Yapı, 906/1500 tarihli vak-
fiyeye göre, Dulkadir Beyliği 
hükümdarı Alâüddevle Bey ta-
rafından Elbistan’ın Kızılcaoba 
Mahallesi’nde inşâ ettirilmiştir. 
Arşiv belgelerinde medrese; 
Hatuniye, Alâüddevle ve Cen-
deriye isimleriyle geçmektedir. 
Günümüze gelmeyen medrese-
nin mimari özelliklerini ve ne 
zaman yıkıldığını bilemiyoruz. 

Alâüddevle Bey 906/1500 
tarihli vakfiyesinde, medreseye 
aşağıdaki vakıfları yapmıştır. 

ALÂÜDDEVLE (HATUNİYE - CENDERİYE) MEDRESESİ
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1. Zillihan Köyü’nün tamamı
2. Medresenin yanındaki arazi-
nin bütünü
3. Elbistan’a bağlı Maraba Kö-
yü’nün hububat gelirinden 8 
ölçek
4. Elbistan Bedesteni’nden elde 
edilen gelirden 20 Eşrefî para
5. Ekizce Köyü’nün cizyesi
6. Çoğulhan Köyü’nün cizye-
sinden cüz okuyanlara ayrılan 
1000 dirhemden geri kalan gelir
7. Çoğulhan Köyü’nde 1 arazi 
parçası
8. Çoğulhan Köyü’nde 2 değir-
men ile Çoğulhan Nehri kena-
rında yapılan tarımdan elde 
edilen gelir (Bu para medrese-
de okuyan talebelere verilecek).

1526 tarihli Maraş tahrir 
defterinde; medresenin vakıf-
ları arasında yer alan Çoğulhan 
Köyü değirmeninden 60 akçe, 
1540 tarihli Elbistan Tahrir Def-
terinde; bedesten içerisindeki 
4 dükkan geliri ile Şeyhcuğaz 
mezraası gelirinin yarısı olan 
437 akçe geliri olduğu belirtil-
miştir.

1563 tarihli Maraş tahrir 
defterinde; medresenin vakıf-
ları arasında yer alan Çoğulhan 
Köyü’nün 300 akçe, Ekizce Kö-
yü’nün 200 akçe, Zillihan Mez-
rası’nın 990 akçe geliri olduğu 
belirtilmiştir.

1265-1279/ 1849-1862 ta-
rihleri arasını kapsayan arşiv 
belgelerine göre, Alâüddev-
le Bey’in yaptırdığı Hatuniye 
(Alâüddevle – Cenderiye) Med-
resesi’nin fonksiyonunu kaybet-
tiği, medresenin görevini Cen-
deriye Zâviyesi’nin yüklendiği 
ve vakıf gelirlerinin zâviyeye 
tahsis edildiği anlaşılmaktadır.

Evkaf Nezâreti’nin 1327/ 
1909 tarihli bütçe kayıtlarında 
Hatuniye Medresesi’nin sene-
lik bedelinin 188 kuruş olduğu 
zikredilmiştir. Kayıtlardaki ifa-
delere göre bu tarihte medre-
senin mevcut olmadığı hâlde, 
vakıfl arının devam ett iği anla-
şılmaktadır.
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MEHMET ÖZKARCI

ALAÜDDEVLE ŞEYH
HAYDAR ZAVİYESİ

Tarihî, Dinî Yapı

Dulkadirli hükümdarı Ala-
uddevle Bey’in vakıfl arından 
biri olan Şeyh Haydar Bey Za-
viyesi günümüze ulaşamayan 
vakıf eserlerindendir. Zaviye-
nin yeri hakkında da herhangi 
bir bilgi yoktur. 1691 tarihli bir 
arşiv belgesinden anlaşıldığı 
kadarıyla zaviyenin mutasar-
rıfl ığı hakkında anlaşmazlık 
çıkmış ve bir beratla zaviyenin 
mutasarrıfl ığı Seyyid Ahmed 

ismindeki şahsa verilmiştir. Bu 
bilgi dışında zaviye hakkında 
malumat yoktur.
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HADİ AVA

ALÂÜDDEVLE BEY - 
SÜLEYMAN BEY

(ULU) CAMİİ
Mimarî Yapı

Yapı, Dulkadiroğlu İlçesi, 
Kurtuluş Mahallesi, Atatürk 
Bulvarı’nda yer alır. Vakfi ye-
lere göre cami, Dulkadir Bey-
liği hükümdarı Süleyman Bey  
(1442 - 1454) tarafından salta-
natı yıllarında yaptırılmıştır. 
Daha sonra yapıyı, taçkapısın-
daki kitabeye göre, Süleyman 
Bey’in oğlu Alâüddevle Bey 
907/1501 yılında yenilercesine 
tamir ett irmiştir.

Bu yapı arşiv belgelerinde; 
“Cami-i Atik, Cami-i Kebir, Sü-
leyman Bey Camii ve Alâüd-
devle Bey Camii” isimleriyle 

Kahramanmaraş Ulu (Alâüddevle Bey - Süleyman 
Bey) Camii Plânı
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zikredilirken, Katip Çelebi de 
“Eski Camii ve Cami-i Kebir” 
olarak belirtmiştir. Evliya Çe-
lebi ise, caminin avlusunun iki 
yanından büyük nehir aktığını 
ifade ederek bu yapıyı “Ada 
Camii” ismiyle kaydetmiştir.

Ulu Camii, tarihte bazı 
önemli olaylara da tanıklık et-
miştir. Bunlardan biri, 1920 yı-
lında  Fransızlar Maraş’ı işgal 
ettiklerinde, şehrin kurtulu-
şu için halk galeyana gelerek, 
olayların patlar verdiği yer 

yine Ulu camii olmuştur. Cuma 
günü cami imamı Rıdvan Ho-
ca’nın “Kalede düşman bayrağı 
dalgalandığı müddetçe Cuma 
namazının kılınamayacağını” 
söylemesiyle şehrin kurtuluşu 
için ilk hareket camide başlatıl-
mış ve kaleye hücum edilerek 
Fransız bayrağı indirilmiş ve 
yerine Türk bayrağı çekilmiştir. 
Böylece halk destansı bir mü-
cadeleyle şehri düşmanlardan 
temizlemiştir.

Günümüzde çeşitli onarım 

ve ilâvelerle gelen cami, orijinal 
dokusunu belli ölçüde koru-
maktadır. Tespit edebildiğimiz 
kadarıyla cami ilk onarımını 
1501 yılında, geniş çaplı son 
onarımını ise 1945 yılında gör-
müştür. Daha sonra 1986, 1989, 
1992, 1995 ve 1996 yıllarında ta-
mir edilmiştir.

Yapı, ahşap tavanlı camiler 
grubuna girer. Cami; dıştan 
22.00 x 40.90 m. boyutlarında 
harim ile kuzeyinde 5.30 x 40.90 
m. ölçülerinde son cemaat yeri 
ve tek şerefeli minareden olu-
şur. Yapının minare, paye ve 
kemerlerinde sarımtrak renkte 
ince yonu taş; taçkapıda ince 
yonu taş ile iki renkli mermer; 
mihrapta alçı ve örtü sistemin-
de ahşap malzeme kullanılmış-
tır. Duvarlar ise ahşap hatıllı taş 
malzemeyle inşâ edilmiştir.

Caminin kuzey tarafına 
yerleştirilen ortalama 25.00 x 
26.00 m. ölçülerindeki çarpık 
plânlı avlu kısmına, güneyba-
tı ve kuzeydoğu köşelerinde 
açılan iki kapıdan girilir. Hari-
min kuzey tarafına yerleştirilen 
ve içten yaklaşık 4.60 x 38.80 
m. boyutlarındaki hafif çarpık 
plânlı son cemaat yeri yedi sivri 
kemer gözlüdür. Kemerler kes-
me taş payelerin üzerine istinat 
ettirilmiştir. Son cemaat yeri 
orijinalinde ahşap kirişlemeli 
düz toprak dam ile örtülüy-
ken, onarımlar sırasında toprak 
tabakası kaldırılarak, harimle 
beraber üstten kırma sac çatıyla 
kapatılmıştır. Taçkapının batı 
tarafında müezzin mahfiline çı-
kılan merdiven bulunmaktadır.

Harim kısmına, kuzey du-
varında eksenden 3.40 m. kadar 

ALÂÜDDEVLE BEY - SÜLEYMAN BEY (ULU) CAMİİ

Ulu (Alâüddevle Bey – Süleyman Bey) Camii ve Taş Medrese (Fotoğraf: Mehmet KIRMIZIKAYA) 

Ulu (Alâüddevle Bey – Süleyman Bey) Camii, Son Cemaat Yeri
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doğu tarafa kaydırılan mukar-
nas kavsaralı taçkapıdan girilir. 
Ayrıca harimin kuzey duva-
rının batı köşesine 1194/ 1780 
yılında basık kemerli bir kapı 
daha açılmış olup, bu kapıdan 
kadınlar mahfi line çıkılmakta-
dır. Taçkapı, Beylikler dönemi-
nin bir özelliği olarak dar ve 
uzun biçimde inşâ edilmiştir.

Harim, doğu-batı yönün-
de uzanan enine düzenlenmiş 
yaklaşık 19.30 x 38.50 m. ölçü-
lerinde hafi f çarpık bir plâna 
sahiptir. Gelişmiş bir iç mekân 
düzenlemesi gösteren yapıda 
Anadolu Selçuklu cami mi-
marîsinin etkileri görülür. Ha-
rim, altışardan iki sıra paye 
dizisi ile mihraba paralel üç 
sahna ayrılmıştır. Sivri kemer-
lerin yerleştirilme düzeni ba-
kımından da mihraba dik yedi 
sahın oluşturulmuştur.

Harimin doğu tarafına ara-
zinin eğiminden faydalanarak, 
zeminden 3.00 m. yüksekte 
tutulan seki şeklinde dolgulu 
“Bey Mahfi li” yapılmıştır. Yak-
laşık 3.20 x 19.20 m. boyutların-

daki bu hacim, yanlarda duvar 
payelerine, ortada silindirik 
gövdeli dört sütuna istinat eden 
beş sivri kemerle harime açılır. 
Bey mahfi line orijinalinde doğu 
cephenin kuzey köşesinde açı-
lan kapıdan girilmekteydi; 
kapı sonradan kapatılmıştır. 
Günümüzde mahfi le harim kıs-
mından ahşap merdivenle çı-
kılmaktadır. İç mekânın aydın-
lığı duvarlarda açılan toplam 33 
adet pencereyle sağlanmıştır. 
Harim kısmı, son cemaat yeri 
ile beraber orijinalinde ahşap 
kirişlemeli düz toprak dam ile 
örtülmüştür. Günümüzde ise 
ahşap kirişlemeli tavan üstt en 
kırma sac çatı ile kapatılmıştır.                                                                                                                       

Güney duvarının ortalarına 
yerleştirilen mukarnas kavsara-
lı mihrap, Beylikler döneminin 
bir özelliği olarak alçıdan yapıl-
mıştır. Ahşap minber, mihrabın 
batı tarafına yerleştirilmiştir. 
Mevcut minber, kapısının alın-
lığı da yer alan kitabeye göre, 
1317/ 1899 yılında Muhammed 
Esad tarafından ceviz ağacın-
dan sedef kakmalı olarak yap-

tırılmıştır.
Harimin kuzey duvarın-

da ve taçkapının batı tarafında 
ahşap müezzin mahfi li yer alır. 
Ayrıca harimin batı tarafına ise, 
kuzey-güney doğrultusunda 
boydan boyu uzanan kadınlar 
mahfi li yerleştirilmiştir.

Kesme taştan inşâ edilen tek 
şerefeli minare, avlu kısmında 
yer alır. Selçuklu geleneğine 
bağlı ve mahallî özelliklere uy-
gun yapılan minare, Memlûk-
lu sanatına ait bazı özellikleri 
de bünyesinde taşımaktadır. 
Minarenin kaide, pabuçluk ve 
silindirik alt gövdesi orijinal 
olup, onikigen üst gövdeden 
itibaren diğer bölümler, Dulka-
diroğulları’ndan İbrahim Bey’in 
oğlu Hacı Halil Bey tarafından 
1264/ 1848 yılında yaptırılmış-
tır.

Yapıda mimarî özellikler 
yanında, süslemenin çok den-
geli olarak kullanılmış olduğu 
dikkâti çekmektedir. Camide 
önemli bezeme; son cemaat 
yeri, minare, taçkapı, mihrap, 
minber ve örtü sisteminde 
görülür. Son cemaat yerinde 
dikkâti çeken yazılar, tavan ki-
rişlerinin alt kısmına çakılan 
pervazlarda yer alır. Pervaz-
lara, kartuşlar içerisine nesih 
hat ile “el-Emâlî” isimli kitapta 
geçen bazı manzum ifadeler ya-
zılmıştır.

Dulkadir Beyliği hüküm-
darıAlâüddevle Bey, babası Sü-
leyman Bey’in Maraş’ın Kuy-
tul (Kurtuluş) Mahallesi’nde 
yaptırmış olduğu Cami-i Atik’i 
(Ulu Camii) tamir ett irip, tekrar 
ibadete açtıktan sonra, camiye 
oldukça zengin vakıfl ar yaptır-

Ulu (Alâüddevle Bey - Süleyman Bey) Camii, İç Mekân (Fotoğraf: Mehmet KIRMIZIKAYA) 
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mıştır. Aynı şekilde Osmanlılar 
döneminde camiye çeşitler va-
kıflar yapılarak, gelirinin arttığı 
görülmektedir.
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MEHMET ÖZKARCI

ALAÜDDEVLE BEY
KANUNNÂMESİ

Kânûnnâmeler, toplumla-
rın sosyal, ekonomik, politik ve 
hukukî hayatını düzenleyen, 
genellikle sultanların emir ve 
fermânlarından oluşan kurallar 
manzumesi olarak tarif edil-
mektedir. Belirli ve sınırlı bir 
konuda olabileceği gibi, bütün 
imparatorluğa, belli bir bölge-
ye yahut sosyal bir gruba da 
ait olabilir. Yani genel, belirli 
gruplarla ilgili, devlet teşkilatı 
ile ilgili, fermân, nişan, berât 

Ulu (Alâüddevle Bey - Süleyman Bey) Camii, Minare (Fotoğraf: Mehmet KIRMIZIKAYA) 
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tarzındaki kanunnâmeler gibi. 
İslam hukuku, padişaha devlet 
yönetimini ve kamu hukukunu 
ilgilendiren suçların cezaları-
nın tespit edilmesinde geniş 
takdir ve düzenleme yetkisi 
vermektedir. Bu hukuka örfî 
hukuk denilmektedir. Vergi, 
ceza, idare hukuku gibi alan-
larda ise örfi  hukuk yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. Ta-
rihte kurulan Türk devletleri-
nin hükümdarları kendilerine 
tanınan bu hakkı geniş bir şe-
kilde kullanmışlardır. Cengiz 
Yasası, Uzun Hasan Kanunları 
ve Alaüddevle Bey Kanunları 
örfi  hukuk alanında öne çıkan 
kanunlardır.

Alaüddevle Bozkurt Bey, 
son Dulkadirli beylerinden-
dir. Günümüze ulaşmış ve o 
dönem hukuki düzenlemele-
rini, kurallarını, yasakları vb. 
hususları içeren, anlamamıza 
yardımcı olan literatüre Dulka-
dirli Alaüddevle Bey Kanunnâ-
mesi olarak geçen meşhur bir 
kanunnâmesi bulunmaktadır. 
Kanunnâme, toplam 58 mad-
deden meydana gelmektedir. 
Özellikle had ve ta’zir cezaları, 
yol kesme, haramilik, hırsızlık, 
zina, darb, katl, kısas ve diyet 
cezaları, ticaret, ihtisâb, narh ve 
hayvancılıkla ilgili hükümleri 
kapsamaktadır. 

Kanunnâme Metni
Âyîn-i adâlet ve sâre ve 

kavânîn-i  ma’delet-şiar ki, se-
beb-i sa’âdet-i hâl-i berâyâ ve 
bâ’is-i tereff üh-i ahvâl-i re’âyâ-
dır, beheme hâl hakk-ı ra’iy-
yetde ri’âyet lâzım ve nazm-ı 
nizâm-ı memleket içün amel 
olunmada vâcib ve mühim 

olduğı sebebden, Vilâyet-i 
Zül-kadriyye’ye  sâbıkan vâlî 
ve mukaddemâ hâkim alet-
tevâlî  olan ümerâ-i sâlife Ra-
himehum’ullâhu Teâlâ  bu ka-
nunnâme-i şerifeyi vaz’ edüb, 
eğer sipahi ve eğer raiyyetdir, 
bu uslûba amel edüb innâ ve-
cednâ ebâenâ alâ .... ma’nasına 
tebdil ve tağyir vermeyüb Padi-
şah-ı sa’âdet-penâh ve kahr-in-
tibâh Meddellâhu Te’âlâ zıllehû 
ilâ ebed’id dühûr Hazretleri 
ri’âyeten lehum ve himâyeten 
aleyhim bu kanunnâme-i şerî-
feyi vaz’ edüb makbûl ve mer’î 
buyurub emr-i hümâyûn mû-
cebince alâ mâ cerâ’l âdetü fî 
mâ beynehum tesvîd ve tahrir 
olundu. Budur ki:
1. Evvelâ her kimesne kim yol 
kesüb haramîlik etse, siyâset 
oluna.
2. Ve her kim at uğrılasa veya-
hud katır uğrılasa eli kesilmez-
se on sekiz altun alına. Eğer 
sığır uğrılasa kat-ı yed olmaz-
sa on dört altun alına. Ve bu 
mezkûrlara her kim ki, şerîk 
olsa eğer üç ve eğer dört ki-
mesnedür, her birinden tamâm 
cerîme alına. Ve koyun ve keçi 
uğrısından beş altun alına.
3. Eğer bir kişi iki at ya iki deve 
ya iki sığır ya iki katır ya iki 
koyun veyahud ikiden artuk 
bir def‘a ya iki def‘a serika ey-
lese, her davar başına mezbûr 
tamâm cerîme alına, üçden ar-
tuk serika eylese bir def‘a yine 
üç davar cerîmesi alına.
4. Ve kovan ve saban demüri ve 
çul ve bukağu ve özengi ve eyer 
ve bunlara mümâsil nesne seri-
ka eylese, bahâsı on akçe ola, 
beş altun alına.

5. Ve her kim ev yarsa kat-ı yed 
olmazsa yirmi altun alına. Ve 
eğer kapu yarsa kat-ı yed ol-
mazsa on beş altun alına.
6. Ve her sârıkın ki kat-ı yed 
ola, eğer aynı ile serika etdüği 
davar durursa alınub sâhibine 
verile, durmaz ise tazmin olun-
maya.
7. Her kim uğrıyı uğrılık eder-
ken ursa öldürse suçlu olmaya.
8. Her kim ki uğrılıkla mütt e-
hem ola, andan bir nesne sezse-
ler örfen tazmin etdüreler.
9. Bir kimesne gece ile bir eve 
girse, girmesi ma’hûd değül 
ise, örfen ev sâhibi ursa öldürse 
suçlu olmaya.
10. Her kim zinâ eylese şer‘ ile 
ya örf ile subût bulsa, ergen ise 
had olmaz ise on üç altun alına, 
evlü ise recm olmaz ise on beş 
altun alına.
11. Eğer nişanlusuna duhûl 
etse, zinâ gibidir. Ammâ varsa 
duhûl etmese beş altun alına.
12. Her kim ki eve girse zinâ 
kasdına yahud yapışsa öpse ol 
öpülenin rızası olsa zinâ cerî-
mesi alına. Eğer gücile ise gir-
düği ya öpdüği veya yapuşduğı 
beş altun alına. Eğer kız öpdiy-
se andan zinâ cürmi alına. Eğer 
kız rıza ile öpdürse, atasından 
ya karındaşından on iki altun 
alına. Eğer gücile öpdiyse ata-
sından ya karındaşından nesne 
alınmaya. Ammâ evidir zinâ 
cürmi alına iki cânibden bile.
13. Eğer bir kimesne mahremini 
ecnebi ile mülâ‘abe ve mübâşe-
ret ederken görse anları öldürse 
kanlu değüldür. Örfen günahlu 
oldı deyu nesne alınmaya.
14. Bir kimesne dâim pezevenk-
lik etmek ‘âdeti olsa, yüzüne 
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kara dürtüb rüsvây-ı âlem ede-
ler, burnunı ve kulağını keseler, 
eğer değil ise beş altun alına.
15. Ve bir nice kişi ev basub kız 
kapsalar her birinden varanın 
on beş altun alına. Eğer âdem 
cerâhat eyleseler, şer‘an diye-
ti alınub sâhibine vereler. Ve 
eğer oğlan çekseler, arıdalar ve 
illâ yirmi dört altun alına. Eğer 
muhabbet bile ise iki tarafa zinâ 
haddin uralar ve illâ zinâ cürmi 
her birinden alına.
16. Eğer kız çeküb alub gitdü-
ğinden sonra nikâh etse, nikâhı 
fâsiddür, ta‘zir edeler. Meğer ki 
velisi câiz göre. Yine buncılayın 
rızâsı ile uydursa nikâh etse, 
velîsi tecvîz etmese küfüz oldu-
ğı cihetden ta‘arruz caizdür. 
17. Ve oğlancıklar mübadele ey-
leseler, ziyâde tevcî‘ edüb ta’zir 
edeler. Amma cürm alınmaya.
18. Her kim kan eylese, katle 
müstahak ise kısâs oluna. Ya 
sulha ya diyete müstahak ise, 
diyetden gayrı otuz altun cürm 
aluna.
19. Eğer diş çıkarsa dişi çıkan 
savaşa sebep olsa şer‘an lazım 
olan diyetin nısfın alalar ve diş 
çıkarandan sekiz altun alalar.
20. Eğer barmak sısa ya baş yar-
sa taş ile yahud ağac ile yahud 
bir katı nesne ile ursa beş altun 
alına birini başı yarulana vere-
ler.
21. Ammâ eli ile urub uvatsa 
ya yakasın yırtub saçın sakalın 
yolsa otuz akçe alına.
22. Kara bere ve sıyruk ki  taş 
ile ya ağac ile olsa yaruk hük-
mi gibidir. Eğer bunlar el ile ya 
tırnağ ile olsa burun kanamak 
gibidür.
23. Her kim kol sısa yahud ayak 

sısa yahud bir uzvını sındursa 
döşeğe düşer eylese, kazancın-
dan kaç gün kalsa betâlet zama-
nın on dört altun alına ve hatâ 
ile eylese beş altun alına.
24. Ve göz çıkaran diyetin sahi-
bine verüb on dört altun alına 
ve hatâ ile etse beş altun alına.
25. Ve eğer kulağın urub taş ile 
ya ağac ile sağır eylese ve bur-
nın kesse, hükmi göz hükmi 
gibidir. Şer‘an diyet aldukdan 
sonra kasden eylese on dörder 
altun aluna değil ise beş altun 
alına.
26. Eğer bir katı nesne ile urub 
yara bere etse, bir altun alına. 
Ve el ile ve yumruğ ile ve dep-
me ile etse otuz akçe alına. Saç 
sakal yolsa öyle oluna. Eğer kı-
lıç ile ya bıçağ ile ya ok ile urub 
yer etse on altun alına.
27. Eğer öldürmek ya parala-
mak kasdına kovsa kurtulsa 
dönse paralasa ya kolun ya par-
mağın sısa hiç nesne yok.
28. Eğer kılıç ya bıçak çıkarsa 
ya ok gizlese çalmak ve urmak 
kasdına çalsa iki yüz akçe alı-
na. Eğer çalub kılıç ile veya ok 
ile ya bıçağ ile döşeğe düşerse 
on dört altun alına. Eğer çalsa 
kesmese, olmuş gibidür on dört 
altun alına.
29. Eğer savaşa sebeb olan pa-
ralansa şer‘an lazım olan diye-
tin yarısı alına.
30. Eğer sayıcıdan koyun giz-
leseler koyun başına bir akçe 
alına.
31. Eğer tavuk ve bostan ve ye-
miş uğrılasa bahâsın ıssına ve-
rüb yirmi akçe alına.
32. Ve ölçümden tahıl gizlese 
kabıyla alalar.
33. Ve fellâh sipahiye el kaldır-

maya kaldursa on altun alına.
34. Eğer davar tahıla girse beş 
ağaç urub beş akçe alına.
35. Ve kaz uğrısından otuz akçe 
alına.
36. Eğer bir kimesnenün kapu-
sından ya bacâsından baksalar 
kırk akçe alına. Eğer ‘avâmdan 
ise şer’le isbât etdüreler değül 
ise havâsdan dindar kimesne 
ise sözine inanalar ve avamdan 
olan yalan çıkarsa beş altun alı-
na veyahud dili kesile.
37. Ve eğer nügisin eksik dartsa 
satduğından dirhem başına bir 
akçe alına ve had dahi uralar.
38. Ve dam ve huğ yıkub ziyân 
etse sahibine ziyânın edâ edüb 
beş altun alına.
39. Eğer sipahi kolayına gider-
ken ra’iyyeti incidüb döğse si-
pahinün hakkından geleler.
40. Eğer yalan yere kasd ile 
tanukluğı zâhir olsa veya and 
içse yüzine kara dürtüb beş al-
tun cürm alına.
41. Ve eğer ağza söğse had ura-
lar otuz akçe alına.
42. Ve süci içen ayıldıktan sonra 
seksen akçe alına veya seksen 
ağaç uralar.
43. Eğer muhsan ya muhsana 
bühtân etse zinâ gibidür seksen 
ağaç veya seksen akçe alına.
44. Eğer bu hıyânetler bâliğ ol-
madan ki on beş yaşından aşa-
ğada ola nesne yok lâkin tahvîf 
edüb ta’zir edeler.
45. Eğer bir taife ev basmağa 
varsa ol cema’atdan kime ki ya-
rak dokunsa suçı olmaya meğer 
ki öldüreler yahud paralayalar 
ve ev basanlardan ikişer altun 
alına.
46. Ve eğer kız deyu alsalar de-
lük çıksa özr-i şer‘î ile zâil oldı 
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ise mehri tamâm vereler, eğer 
özge cihetle zâil oldı ise nısf 
mehir alalar.
47. Eğer bir kimesnenün serika 
etdüği on akçeden ekall değül 
ise eli kat olmayub bir altun alı-
na. Şer‘an iki müslümanı ‘âdil 
şehadetiyle mevkûfdur.
48. Eğer bir kimesne ağza söğse 
kâdî huzurunda had uralar.
49. Ve koyun bâcın satandan ve 
alandan birer osmânî alına.
50. Ve her nikâhdan kâdâaskere 
sekiz akçe ve mirâsdan yüzde 
iki buçuk akçe alına.
51. Ve kan cerîmesi üç yüz para 
ve uğrı cerîmesi yüz elli para ve 
ok ve kılıç cerîmesi yüz ellişer 
para ve kız ve avret çekilse ki 
çeken evlü ola üç yüz para ve 
bir mahalleye bir mahalleden 
kimesne gelüb ev bassa âdem 
başına kırk para.
52. Ve kul ve at ve deve ve katır 
yavası vâki olsa Zülkadr beğle-
ri tasarrufundadır.
53. Ammâ kız ve ‘avret çekilse 
ve evlü kişi çekse yüz elli para 
ve azeb kimse çekse ve hâmile 
etse üç yüz para ve bir kişi ni-
şanlusına varsa yüz para.
54. Ve baş yaruğuna elli para 
ve diş çıkarana yüz yirmi para, 
göz çıkarandan yüz elli para ve 
kara bere cerîmesi on iki para, 
ve kol sınmak cerîmesi seksen 
para.
55. Ve at ve deveden ve kuldan 
ve katırdan yava vâki olsa ve 
boylara kethüda nasb etmek 
husûsı bu cümlesi boy begi-
nündir.
56. Ve ihtisâb hususunda dük-
kancılardan bin iki yüz para 
ve bisât yayanlardan bin para 
ve etmekcilerden üçyüz para 

ve börekcilerden yüz para ve 
aşçılardan yüz para ve helvacı-
lardan elli para ve şerbetciler-
den elli para ve takyacılardan 
otuz para ve başmakcılardan 
yüz para ve tâcirlerden ve çer-
çilerden iki yüz para ve kasab-
lardan üç yüz para ve peynir 
ve yoğurt ve balık ve bunlarun 
gibi ki pazara gele satıla üç yüz 
para ve bir hıml hasır gelse ve 
bir hasır ve bir yük soğandan  
bir batman soğan alına.
57. Ve narh verdükleri eyyam-
da bin iki yüz para, ammâ üç 
defa da olur biri baharda ve 
biri güzde ve biri kış ortasın-
dadır. Ve hakk-ı bisât ki zikr 
olunmuşdur, her bisâta üçer 
osmânî. Ve etmekcilere üç defa 
narh verilür, ayda üçer akçe 
alınur ve börekci ve helvacı ve 
şerbetcilerden ayda üçer akçe 
mâ’dâsı  üç def‘â alınur.
58. Ve bu kanunnâmenin hük-
mine muhâlefet edenler suç-
ludur, itâba müstahak olurlar 
şöyle bileler.

Sûret-i kanunnâme-i  Alâüd-
devle Beğ nukile ‘an’il asli bilâ 
tağyîrin velâ tebdîlin. 
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İBRAHİM SOLAK

ALAÜDDEVLE BEY
VAKIFLARI

Tarihi Hayır Kurumu

Son Dulkadirli Beyi Alaüd-
devle Bozkurt Bey’in yaptırmış 
olduğu vakıfl ardır. Dulkadi-
roğulları döneminde Maraş 
ve çevresinde pek çok vakıf 
eseri inşa edilmiştir. Bu eserle-
rin bir kısmı günümüze kadar 
ulaşmakla birlikte pek çoğu 
yıkılmış veya amaçlarından 
uzaklaşmıştır. Bu vakıfl ar hak-
kındaki bilgilere; 1500 ve 1510 
tarihli Alaüddevle vakfi yeleri, 
vakıf kitabeleri ve Dulkadir-
li’nin Osmanlı hakimiyetine 
girmesinden sonra yapılan 1525 
ve 1563 tarihli tahrir defterleri 
vasıtasıyla ulaşabiliyoruz.

Dulkadiroğulları döne-
minde en çok vakıf eser yap-
tıran kişi Alaüddevle Bozkurt 
Bey’dir. Alaüddevle başta Ma-
raş olmak üzere Kudüs, Kırşe-
hir, Sivas, Yozgat, Niğde, An-
tep, Hatay ve benzeri yerlerde 
vakıf eserleri yaptırmıştır. Bu 
bağlamda incelendiğinde Ala-
üddevle Bey, 36 yıllık başarılı 
siyasi hayatının yanı sıra ülke-
sini imar edip kültürel eserler 
meydana getirmiştir. Ataları ta-
rafından yapılmış olan eserleri 
restore ett irip toplum yararına 
kullanarak Dulkadir Beyliği’ni 
mamurlaştırmıştır. Alaüddevle 
Bey’in yaptırmış olduğu veya 
gelir tayin etmiş olduğu vakıf-
larını şöyle sıralamak müm-
kündür.

Dini Nitelikli Vakıfl ar
1. Cami-i Kebir (Ulu Camii): 
El-mescidü’l-Camii’l-Kebir, Ca-
mi-i Kebir, Cami-i Alaüddev-
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le Bey Cami, Mescid-i Kebir, 
Cami, Mescidü’l- Camii’l-Ke-
bir ve Mescidü’l-Kebir adları 
ile anılan cami, Cumhuriyet 
devrinde Ulu Cami adını al-
mıştır. Hangi yılda yapıldığı 
kesin olarak bilinmemekle bir-
likte 1492’den önce Alaüddevle 
Bey’in babası Süleyman Bey ta-
rafından yaptırıldığı ve Alaüd-
devle Bey tarafından tamir et-
tirilerek vakıflar tahsis edildiği 
bilinmektedir
2. Elbistan Cami-i Kebir (Ulu 
Camii): Elbistan’da Alaüddevle 
Bey tarafından yaptırılmıştır. 
1492 yılından önceki bir tarihte 
inşa edildiği düşünülmektedir. 
Çarşı içerisinde bulunan cami 
Osmanlı hakimiyetinde onarım 
görmüştür.
3. Adıyaman Cami-i Kebir 
(Ulu Camii): Alaüddevle Boz-
kurt Bey tarafından yaptırıl-
dığı düşünülen ve Adıyaman 
Çarşısı içerisinde yer alan Ulu 
Cami şehrin en büyük camisi-
dir. Günümüzde ibadete açık 
olan cami, eski yapının yıkıla-
rak 1873’te yeniden inşa edil-
miş halidir. Cami, 1902 yılında 
Mehmet Fevzi Efendi tarafın-
dan onarılmıştır. Ulu Cami, 
kareye yakın dikdörtgen planlı 
olup, kesme taştan, dört paye-
nin taşıdığı merkezi bir kubbe 
ile üzeri örtülüdür. Ahşap oy-
macılığının nadide eserlerin-
den olan giriş kapısı 1902 yı-
lında Mehmet Fevzi tarafından 
yapılmıştır.
4. Şeyh Cami-i Şerif  ve Vakfı: 
Günümüze kadar varlığını de-
vam ettiremeyen Alaüddevle 
Bey vakıf eserlerindendir. Ca-
minin hangi yılda yapıldığı ke-

sin olarak bilinememektedir.
5. Hatuniye (Şemse Hatun) 
Cami: Hatuniye Cami, şimdiki 
Kurtuluş mahallesinde bulun-
maktadır. Alaüddevle Bey tara-
fından XV. yüzyılın sonlarında 
hanımı Şemse-Mah Hatun adı-
na yaptırılmıştır. Günümüzde 
ibadete açık olan cami, görmüş 
olduğu tamirat ve restorasyon-
lar neticesinde Dulkadirli mi-
mari özelliklerini yitirmiştir. 
Arşiv kayıtlarına göre cami, 
önceleri imareti ve medresesi 
ile bir külliye özelliğini taşı-
maktaydı.
6. Ümmet (Himmet) Baba Ca-
mii: Elbistan’ın Ceyhan Ma-
hallesi’nde bulunan caminin 
Alaüddevle Bey tarafından 
yaptırıldığı düşünülmektedir. 
Ümmet Baba’nın Alaüddevle 
Bey zamanında yaşamış mü-
barek bir zat olduğu sanılmak-
tadır. Ümmet Baba isminde 
Çamlu köyünde ayrıca bir za-
viye vardır. Alaüddevle Bey’in 
günümüze kadar ulaşan va-
kıflarından olan camiye, Ozan 
höyüğü köyünden arazi ve El-
bistan Bezezistan’ından gelir 
tahsis edilmiştir.
7. Çarşı Cami (Alaüddevle Ca-
mii / Cami-i Atik): 1501 yılın-
da Alaüddevle Bey tarafından 
Elbistan’da inşa ettirilmiştir. 
Elbistan çarşısı içerisinde bu-
lunan camiye 55 dükkan ve 
bazı çevre köylerin geliri vak-
fedilmiştir. Bugün Elbistan’da 
Alaüddevle adını taşıyan veya 
izafe edilen bir cami yoktur.
8. Haruniye (Bahçe) (Alaüd-
devle Bey) Cami: 1500 yılından 
önce yaptırıldığı tahmin edilen 
cami günümüze ulaşamamıştır.

9. Firakdin Köyü Zaviyesi: 
Firakdin Köyünün vergi gelir-
lerinin yarısı Alaüddevle Bey 
tarafından köyde bulunan bu 
zaviyeye vakfedilmiştir.
10. Güvercinlik Ergeni Köyü 
Cami: 1563 yılı tahririne göre; 
Güvercinlik kazası Çınarcık kö-
yüne bağlı Pınar nehri mezrası 
bu camiye vakfedilmiştir.
11. Maraş Muradız Köyü Ca-
mii: Alaüddevle Bey’in 1500 
tarihli vakfiyesine göre;  Maraş 
merkez kazasına bağlı Mura-
dız Köyü Cami’sine Çiftlik ve 
Öğüd mezralarının gelirleri 
vakfedilmiştir.
12. Ergeni Köyü Mescidi: Gü-
vercinlik nahiyesine tabi olan 
Ergeni Köyü’nde bulunan mes-
cide Alaüddevle Bey tarafından 
Yassıca Pınar Köyü ve Çınar-
cık köyüne bağlı Yukarı Pınar 
mezrası vakfedilmiştir.
13. Süleyman Bey Mescidi 
(Hazran Köyü): Pınarbaşı’na 
bağlı  Hazran köyünde bu-
lunan mescidi Süleyman Bey 
yaptırmış, Alaüdddevle Bey ise 
vakıflar tahsis etmiştir. Mescit 
günümüze ulaşamamıştır.
14. Dıraz Köyü Camii: 1501 ta-
rihli vakfiyeye göre Alaüddevle 
Bey tarafından yaptırılmış olan 
cami, Pınarbaşı’nda bulunan 
Dıraz Köyü’nde bulunuyordu. 
15. İğdecik Köyü Camii (Kır-
şehir): Alaüddevle Bey tarafın-
dan yaptırılan camiye İğdecik, 
Bey ve Gökçe Öyük köyü mez-
raları vakfedilmiştir. 
16. Kara Yusuf İni Köyü (Kır-
şehir): Alaüddevle Bey tara-
fından Kırşehir’de yaptırılan 
vakıf eserlerinden olan camiye 
köyün malikane gelirleri vakfe-
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dilmiştir.
17. Hacılar Köyü Camii (Kırşe-
hir): Bu köyün gelirini camiye 
vakfetmiştir. Bugün Kırıkkale 
ilinin Hacılar beldesi aynı adı 
taşımaktadır. Kırşehir’de Ala-
üddevle Bey tarafından yaptı-
rılmış diğer bir cami ise Hali-
felü ( Ağce Meşhed) Camisidir.
18. Ahi Evran Zaviyesi (Kır-
şehir): Zaviyenin ilk inşa tari-
hi bilinmemekle birlikte, Ahi 
Evran Türbesinin üzerine XIV. 
yüzyılda basit bir bina halinde 
inşa edildiği düşünülmektedir. 
1481 tarihinde Alaüddevle Bey 
zaviyeyi genişletmiş ve hasla-
rından bir takım gelirleri vak-
fetmiştir. 1560-61 yıllarında Ahi 
Evran’ın ahfadından olan bir 
şeyh zaviyenin yanına mescit 
yaptırmıştır. Zaviye, geçirdiği 
mimari safh alara rağmen varlı-
ğını devam ett irmektedir.
19. Boğaz Bendi ( Mescid’ül 
İnal) Camii: Yozgat’ın Çayıra-
lan (Eski adıyla Çandır) ilçe-
sinde yer alan cami Alaüddevle 
Bey tarafından yaptırılmış ve 
vakıfl ar tahsis edilmiştir.
20. Alidola (Alaüddevle Bey) 
Cami: Bugün Alidola (veya Ali 
Dovla) ismiyle anılan ve ibade-
te açık olan cami Gaziantep’te-
dir. Alaüddevle’nin pek çok 
gelir vakfett iği cami 1910 yılın-
da Muhsinzade Hacı Mehmed 
Bey tarafından tamir edilmiş-
tir. Alaüddevle Bey zamanında 
Antep’e ayrıca büyük bir mas-
lak (su deposu) inşa edildi ve 
bunların masrafl arı için vakıfl ar 
tahsis edildi.
21. Bum Dede (Baba) Tekkesi 
ve Vakıfl arı: Yum Baba (Bum 
Dede, Yum Dede, Yemen Baba) 

olarak bilinen ve Alaüddevle 
Bey zamanında yaşamış, yö-
rede sevilen bir Mevlevi şeyhi 
adına kurulan zaviye ve vakıf-
tır. “Dede” sıfatı Mevlevilikte 
belli bir mertebeye ulaşan der-
vişlere verilen unvandır. Ala-
üddevle Bey zamanında 1500’lü 
yıllarda hayatt a olduğu anlaşı-
lan Yum Baba (Dede)’nın XVI. 
yüzyılın ilk yarısında öldüğü 
tahmin edilmektedir. Alaüd-
devle Bey’in vakfi yelerinde 
Yum Dede olarak anılmaktadır. 
Alaüddevle Bey vakfi yelerine 
göre; Maraş Bedesteni yakının-
da inşa edilmiş ve buraya gelir-
ler vakfedilmiştir. Sonralarda 
Yum Baba (Mevlevi) Tekkesi, 
II. Abdülhamit tarafından ta-
mir edilmiştir.
22. Deve Baba Zaviyesi: Af-
şin’de bulunmaktadır. Alaüd-
devle Bey tarafından Efsus Kö-
yü’nün yarı geliri ile Kabaklar 
Cemaatinin vergiler bu zaviye-
ye vakfedilmiştir.
23. Alaüddevle Şeyh Haydar 
Zaviyesi: Alaüddevle Bey’in 
vakıfl arından biri olan Şeyh 
Haydar Bey Zaviyesi günümü-
ze ulaşamayan vakıf eserlerin-
dendir. Zaviyenin yeri hakkın-
da da herhangi bir bilgi yoktur.
24. Seyyid Mazlum Zaviyesi 
ve Vakfı: Alaüddevle Bey tara-
fından Ulu Cami’nin güney ta-
rafına yaptırılmıştır. Günümü-
ze hiçbir kalıntısı ulaşmamıştır. 
Zaviye, Alaüddevle Bey’in Ma-
raş’ta yaptırdığı külliye komp-
leksinin bir parçasıydı. 1913 
tarihli bir iradeye göre bu ta-
rihte zaviyenin varlığını devam 
ett irdiği fakat fonksiyonunu yi-
tirdiği anlaşılmaktadır. Zaviye 

vakfi yenamesine göre; sabah ve 
ikindi vakti olmak üzere gün-
de iki defa yemek pişirilerek 
gelen gidene dağıtılması vakıf 
tarafından mecburi kılınmıştı. 
Seyyid Mazlum Zaviyesi Vakfı 
ise Alaüddevle Bey’in aynı adlı 
külliyenin giderlerini karşıla-
mak için kurmuş olduğu sahih, 
lazım ve hayri vakıfl arından 
biridir.  
25. Minberiye Zaviyesi: 1906 
yılında faal olan zaviye, günü-
müze kadar varlığını devam et-
tirememiştir. 
26. Çomak Baba Zaviyesi Vak-
fı: Günümüzde var olmayan 
yapılardan biridir. Zaviyenin 
yeri hakkında net bilgi yoktur. 
Ancak günümüzde Sakarya 
Mahallesi 21. Sokak’ta Çomak 
Baba mezarı bulunmakta ve 
zaviyenin de burada bulundu-
ğu sanılmaktadır. Alaüddevle 
Bey’in, 1500 Tarihli vakfi yesi-
ne göre, zaviyeye; Kara Maraş 
Köyünde Arslanlı Değirmeni, 
zaviyeye bitişik bir bağı ve za-
viyenin yakınındaki arazi vak-
fedilmiştir.
27. Güneşli-Debbağhane Mes-
cidi Vakfı: Mescid, Hacı Ham-
za mahallesinde bulunmak-
taydı. 10 Ağustos 1900 tarihli 
cami vakfi yesine Güneşli Cami 
adı ile kaydedilmiştir. Bu vak-
fi yeye göre Elbistan, Darende 
caddesinde yer alan 2000 kuruş 
değerinde ve yılda 200 kuruş 
kira getiren demirci dükka-
nının gelirinin çeyrek hissesi 
camiye vakfedilmiştir. Vakıf 
Mescid sıfatı ile kaydedilmiştir 
ve Debbağhane Mescidi adı ile 
bilinmektedir.
28. Omuzu Güçlü Zaviyesi: 
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Maraş’ın merkezinde kurul-
muş olduğu bilinmekle beraber 
hangi mahallede bulunduğuna 
dair kayıt yoktur.
29. İsa Baba Zaviyesi: Alaüd-
devle Bey’in Sahih ve lazım 
vakıflarından olan İsa Baba Za-
viyesi, Pazarcık Nahiyesi’nin 
Kürdi Kuyusu Köyü civarında 
bulunuyordu.
30. Obruk Köyü Zaviyesi: Ala-
üddevle Bey Andırın’a tabi Pir-
ce, Hobu, Komadinek ve Alın-
cek mezralarını bu zaviyeye 
vakfetmiştir.
31. Kızıl Bük Köyü Zaviyesi: 
Alaüddevle Bey’in 1500 tarih-
li vakfiyesine göre, Kızıl Bük 
Köyünde bulunan zaviyeye bu 
köyün hububat gelirlerinin ya-
rısı gelen gidenlere harcanmak 
şartıyla vakfedilmiştir.
32. Mihriban Köyü Zaviyesi: 
Alaüddevle Bey, Pazarcık na-
hiyesi Mihriban mezrasının 
gelirini aynı mezradaki cami ve 
zaviyeye vakfetmiştir
33. Resulullah (s.a.v)’ın Ruhu 
İçin Cüz Okunan Mescid 
Vakfı: Vakıf Alaüddevle Bey 
tarafından kurulmuş ve cüz 
okumaları kaydı ile Mevlana 
Hüsam’ın evlatlarına intikal et-
mesi şart koşulmuştur.
34. Örtlek (Özencik) Zaviyesi 
(Haruniye): Zaviye hakkında 
yeterli bilgi yoktur. Yalnızca 
Alaüddevle Bey’in Örtlek ve 
Özencik (Gecelik viranı ve Ge-
dikli) köylerini bu zaviyeye 
vakfettiği bilinmektedir.
35. Ayvacık Karyesi Zaviyesi: 
Muhtelif arşiv belgelerinde Ay-
vacık Köyü zaviyesine ait ka-
yıtlara rastlanmaktadır. Zavi-
yenin faaliyeti ortadan kalkmış 

olmasına rağmen vakıf gelirle-
rinin devam etmiş ve bu gelir-
ler Maraş’taki camilere tahsis 
edilmiştir.
36. Himmet Baba Vakfı: Him-
met Baba, Alaüddevle Bey’in 
zamanında yaşamış bir din ali-
midir. Kendisi adına yaptırılan 
cami ve zaviyede görev yap-
maktaydı. Ölümünden sonra 
da adını taşıyan caminin güne-
yine bitişik olan türbeye defno-
lunmuştur. Alaüddevle Bey’in 
1500 tarihli vakfiyesine göre bu 
vakıf; mescid, medrese ve za-
viyeden oluşan bir külliyedir. 
Alaüddevle Bey inşa ettirdiği 
bu mescid ve zaviyeye vakıf ge-
lirleri tahsis etmiştir.    
37. Sa’dü’l-Aziz Zaviyesi ve 
Vakfı: Zaviye Alaüddevle’nin 
1500 tarihli vakfiyesine göre 
Maraş yakınlarındaki Eski 
Çınar’da bulunuyordu. Aynı 
vakfiyeye göre sahih ve lazım 
vakıflardan olan Sa’dü’l-Aziz 
Vakfı bu zaviyenin gelirlerin-
dendir. Zaviyeye, arazi, meyve 
ağaçlarıyla beraber bir bağ ve 
Kemer Nahiyesinde bir değir-
men ve arazi vakfedilmiştir. 
1913 tarihli arşiv belgesine göre 
Zaviye o tarihte harap durum-
dadır ve işlevini kaybetmiştir. 

Alaüddevle Bey’in yap-
tırdığı veya vakıf tahsis ettiği 
diğer zaviyeleri ise şöyle sıra-
layabiliriz; Şolak Köyü Seyyid 
Keremüddin Zaviyesi, Akarca 
Köyü Zaviyesi, Tac-in Köyü 
Şeyh Selahaddin Zaviyesi, Kı-
zancık Köyü Seyyid Selahad-
din Zaviyesi, Çok Viranı Köyü 
Zaviyesi, Direkli Viran Köyü 
Zaviyesi, Kelamin Köyü Zavi-
yesi, Tahtalasun Köyü Zaviye-

si, Yassı Pınar Köyü Zaviyesi, 
Gaçgar Köyü Zaviyesi, Ahi 
Divan Köyü Zaviyesi, Gümüş-
gün Köyü Dede Abdal Zaviye-
si, Karakır Zaviyesi, Mancıklar 
Köyü Alaüddevle Bey Zaviyesi, 
Köstire Kalesi Zaviyesi, Melik 
Arslan Zaviyesi, Mamasa Köyü 
Alaüddevle Bey Zaviyesi, Dı-
raz Köyü Zaviyesi, Sofan Mez-
rası Zaviyesi, Serhor Köyü Kara 
Tanı Zaviyesi, Pirçe Pınar Köyü 
Zaviyesi, Kaplıca Köyü Ala-
üddevle Bey Zaviyesi, Andırın 
Alaüddevle Bey Zaviyesi, Ke-
lamin Köyü Zaviyesi, Tut Alanı 
Köyü Zaviyesi, Kızıl Bük Köyü 
Zaviyesi, Çamlu Bey Köyü 
Ümmet Baba Zaviyesi, Yeni Çı-
nar Zaviyesi, İncirli Köyü Kara 
Dede Zaviyesi. 

Eğitime Yönelik Vakıflar 
(Medreseler)
1. Taş (Rad) Medrese: Dul-
kadirli mimarisini en güzel 
örneklerindendir. Taş Med-
reseyi yaptıran kişi hakkında 
şüpheler varsa da Alaüddevle 
Bey vakfiyelerinde Medreseyi 
kendisinin yaptırdığını söyler. 
Medresede mahalle sakinleri 
ve medrese öğrencileri beş va-
kit namaz kılabilmektedir. Dul-
kadirli döneminden günümüze 
ulaşan ender eserlerden birisi 
olan Taş Medrese Ulu Cami’nin 
kuzeyinde bulunmaktadır. Eski 
kayıtlara göre Taş Medresenin 
bulunduğu yere Köprübaşı 
denmektedir.
2. Alaüddevle Bey Medresesi: 
1492’den önce Alaüddevle Bey 
tarafından Elbistan’ın merke-
zinde inşa ettirilmiş olan ve 
günümüze ulaşamayan eserdir. 
Medrese çok erken bir tarihte 
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tahrip olmuştur.
3. Alaüddevle Bey Camii Mu-
allimhanesi (Veli Bey/Cami-i 
Kebir Mektebi): 16. yüzyılın 
başında Alaüddevle Bey tara-
fından yaptırılan muallimhane 
Kuytul Mahallesi’nde ki Ala-
üddevle Bey İmareti yakınında 
bulunuyordu. Veli Bey’in 17. 
Yüzyılda muallimhaneyi tamir 
ett irmesiyle mektebin ismi Veli 
Muallimhanesi olarak anılma-
ya başlar. 
4. Bağdadiye-i Kübra Med-
resesi: Bağdadiye Medresesi 
Alaüddevle Bey tarafından Ma-
raş’ta yaptırılmış olan ve günü-
müze ulaşamayan yapılardan 
biridir. 1500 tarihli vakfi yede ve 
Şer’iye Sicillerinde medresenin 
Ulu Cami’nin kuzeyinde oldu-
ğu belirtilmektedir. Alaüddev-
le Bey’in 1510 tarihli vakfi ye-
sinde ise;  “Ulu Camii yanında 
büyük Bağdadiye medresesini 
inşa ett irdiğini ve medrese-
nin avlusunda birbirine bitişik 
odalar yaptırdığını” ifadeleri 
yer almaktadır. Bu vakfi yeden 
medresenin Kurtuluş Mahalle-
sinde olduğu anlaşılmaktadır. 
1563 tarihli Tahrir Defteri’nde 
medresenin vakıfl arı ve gelirle-
ri tek tek kaydedilmiştir. Akça 
Koyunlu, Yusuf Hacılı vs. ce-
maatlerin tarım yapıp kışladık-
ları Hasan Tepesi mezrası gelir-
lerinin yarısı, bedestenin doğu 
kısmında bulunan 12 dükkanın 
geliri medresenin en önemli ge-
lir kaynaklarındandır.
5. Bektutiye (Kadı, Alaüddev-
le Bey) Medresesi Vakfı: İsmi-
ni medreseye hizmet etmekle 
görevli Bektutlu cemaatinden 
alan Bektutiye Medresesi için 

kurulmuş vakıftır.  Süleyman 
Bey tarafından yaptırılan Bek-
tutiye Medrsesi’ni Alaüddevle 
Bey onarmış ve vakıfl ar tahsis 
etmiştir. Elbistan kazası dahi-
linde bulunan birkaç köy ve 
mezra Aladüddevle Bey tara-
fından Bektutiye Medresesi’ne 
vakfedilmiştir.
6. Nebeviye Medresesi ve He-
yek Köprü Ağzı Vakfı: Nebe-
viye veya diğer adıyla İmaret 
Medresesi Alaüddevle Bey ta-
rafından XV. yüzyılın sonların-
da yaptırılmıştır. Kuytul Ma-
hallesi’nde (Kurtuluş) bulunan 
medrese 1500 tarihli vakfi yeye 
göre; Ulu Cami’nin kuzeyin-
dedir ve İmaret-i Nebeviye’ye 
bitişiktir. Heyek Köprü Ağzı 
Vakfı, 1563 tarihli Maraş tah-
rir defterine göre Maraş’ta bu-
lunan Nebeviye Medresesine 
bağlıdır.
7. Cenderiye (Hatuniye/ Sa’di-
ye) Medresesi ve Buk’ası: 1500 
tarihli Alaüddevle Bey vakfi -
yesine göre; Elbistan’ın Kızılca 
Oba Mahallesi’nde Alaüddev-
le Bey tarafından inşa edilmiş 
olan medreseye Görün köyü 
malikanesinin yarısı, Ozan 
Öyüğü hububatının yarısı, Zil-
lihan mezrası, Şeyhcuğaz mez-
rasının yarısı ve çevre köyler-
deki bazı köylerin gelirlerinin 
bir kısmı vakfedilmiştir. Cen-
deriye Buk’ası ise aynı mahalle 
ve medrese civarındadır. 1526 
tarihinde vakıf kaydına rast-
lanmayan buk’aya 1540 ve 1563 
tarihinde muhtelif miktarlarda 
gelir vakfedilmiştir.
8. Şemse Hatun Medresesi: 
Medrese, Alaüddevle Bey’in 
eşi Şemse Hatun adına yaptı-

rılmıştır. 1920’li yıllara kadar 
faaliyetini sürdüren medrese, 
216 metrekare alanda, alt ve 
üst olmak üzere sekiz oda ve 
bir dershaneden oluşmaktadır. 
Hatuniye Cami ile birlikte bir 
külliye oluşturmaktaydı. 
9. Zamantu Kalesi Medresesi: 
Pazarören’de Alaüddevle Bey 
tarafından yaptırılmış ve Bü-
yük Pogasın köyü gelirleri vak-
fedilmiştir.
Sosyal Vakıfl ar
1. Maraş (Yukarı) Bedesteni: 
Alaüddevle Bey’in 1510 tarihli 
vakfi yesine göre bedesten geli-
rinin yarısı Taş Medreseye yarı-
sı da muhtaç kimselere dağıtıl-
mak üzere vakfedilmiştir.
2. Katip (Büyük Bağdad/ Müf-
tü) Hanı: Alaüddevle Bey’in 
1500 tarihli vakfi yesine göre 
han Alaüddevle Bey tarafından 
yaptırılmış ve gelirleri Seyyid 
Mazlum Zaviyesine vakfedil-
miştir. Büyük Bağdat Hanı ola-
rak bilinen yapı, 17. Yüzyıldan 
itibaren “Müftü Hanı” olarak 
anılmaya başlanmıştır.
3. Maraş (Suk-ı Maraş/Bele-
diye) Çarşısı: Maraş’ın en eski 
ticaret merkezlerinden biri olan 
çarşı, 15. Yüzyılın sonlarında 
Alaüddevle Bey tarafından ku-
rulmuştur. 
4. İmaret-i Nebeviye: Ulu Ca-
mi’nin kuzeyinde bulunan 
İmaret-i Nebeviye; fakirler, yol-
cular, meşayihler ve ulemaya 
hizmet vermek amacıyla kurul-
muştur. İmarethane, han, ahır, 
odalar ve evler şeklinde inşa 
edilmiştir.
5. Kal’acık Vakfı: Camustil Na-
hiyesi’nde Kalecik mezrasında 
bulunan Alaüddevle Bey vakıf-
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larındandır.
6. Karaca Ağaç Vakfı: Alaüd-
devle Bey’in 1500 tarihli vakfi-
yesine göre; Nebeviye imareti-
nin gelirlerindendir. Buna göre 
Karaca Ağaç Köyü gelirlerinin 
yarısı Nebeviye İmaretine vak-
fedilmiştir.
7. Alaüddevle Bey Vakfı: Ala-
üddevle Bey tarafından babası 
Süleyman Bey’in ruhuna cüz 
okunması amacıyla kurulmuş-
tur. Hurman (Yazıbelen) na-
hiyesinde yıllık geliri 200 akçe 
olan Havuzlu Alan mezrası 
Süleyman Bey’in ruhuna cüz 
okunması şartıyla Mevlana Ah-
med bin Beydir adındaki şahsa 
ve onun neslinden gelecek olan 
salih evladına vakfedilmiştir.
8. Çomak Kal’a ve Domlan Za-
viyesi Vakfı: Alaüddevle Bey 
tarafından yaptırılmış hayır va-
kıflarındandır.
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TOROSHAN ÖZDAMAR

ALÂÜDDEVLE BEY
ZÂVİYESİ

Mimarî Yapı

Vakıfl arın arşiv kayıtların-
da, yapının Maraş’a bağlı Göllü 
Köyü’nde olduğu belirtilmiş-
tir. 8 Cemâziye’l-evvel 1269/ 30 
Nisan 1879 tarihli belgede, zâ-
viyede görevli şahıslarla ilgili 
bilgilere yer verilmiş olup bu 
tarihlerde fonksiyonunu sür-
dürdüğü anlaşılmaktadır. Bu-
gün mevcut olmayan zaviyenin 
mimari durumu ve ne zaman 
yıkıldığını bilemiyoruz.
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MEHMET ÖZKARCI

ALÂÜDDEVLE BEY
ZÂVİYESİ

Mimarî Yapı

Vakıfl arın arşiv kayıtların-
da zâviyenin, Maraş’ın Güllü-
viran Köyü’nde olduğu belirtil-
miştir. Bugün mevcut olmayan 
zaviyenin mimari durumu ve 

ne zaman yıkıldığını bilemiyo-
ruz.
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MEHMET ÖZKARCI

ALÂÜDDEVLE - ÇARŞI
CAMİİ (CAMİ-İ ATİK)

Mimarî Yapı

Yapı, Elbistan İlçesi, Güneş-
li Mahallesi, Çarşı Caddesi’nde 
yer alır. Yapınıninşâ kitabesi 
olmadığı için yapım tarihini 
bilemiyoruz. Fakat arşiv bel-
gelerine göre, Dulkadir Beyliği 
hükümdarı Alâüddevle Bey 
tarafından 1490 yılı civarında 
inşâ ett irildiği anlaşılmaktadır.

Yapı; Alâüddevle Bey’in, 
906/ 1500 tarihli vakfi yesinde 
“Cami-i Kebir”, 1527 tarihli tah-
rir kayıtlarında “Vakf-ı Cami-i, 
Cami-i Elbistan”, 1563 tarihli 
tahrir kayıtlarında “Alâüddevle 

Bey Camii”,  daha sonraki arşiv 
belgeleri ile tamir kitabesinde 
“Cami-i Kebir-i Alâüddevle 
Bey” ve “Cami-i Atik” isimle-
riyle geçmekte ve Alâüddevle 
Bey’in vakfı olduğu belirtil-
mektedir. Yapı günümüzde de, 
“Cami-i Atik” ve “Çarşı Camii” 
isimleriyle tanınmaktadır.

Bazı onarımlarla günümü-
ze gelen cami, orijinal özelliğini 
önemli ölçüde korumakta ve 
fonksiyonunu sürdürmektedir. 
Yapının kuzeybatı köşesinde 
yer alan minare üzerindeki ki-
tabeye göre, IV. Murat (1623-
1640) tarafından yaptırılmış 
ve bu sırada camiyi de tamir 
ett irdiğini sanmaktayız. Ayrıca 
cümle kapısındaki onarım kita-
belerinde yapının, IV. Mehmet 
(1648-1693) zamanında ve 1303 
H./1885-86 M. yılında tamir 
gördüğü anlaşılmaktadır. Daha 
sonra cami 1940’lı yıllarda hu-
bubat deposu olarak kullanıl-
mış ve 1950 yılı civarında da 
tamir edilerek tekrar ibadete 
açılmıştır. Yapı, 1998 yılında 
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü ta-
rafından onarım programına 
alınarak çalışmalar 2003 yılın-
da tamamlanmıştır. Caminin 
doğu, batı ve güney cephelerin-
de yer alan dükkânlar 1998 yı-
lında Vakıfl ar Genel Müdürlü-
ğü tarafından yıktırılarak, yapı 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Yapı, düz ahşap tavanlı 
camiler grubuna girer. Hafi f 
çarpık planlı olan cami; dıştan 
ortalama 19.20 x 23.00 m. bo-
yutlarında harim, kuzeyinde 
4.90 x 19.60 m. ölçülerinde son 
cemaat yeri ile kuzeybatı köşe-

Alâüddevle - Çarşı Camii  (Cami-i Atik) Plânı
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sinde yer alan tek şerefeli mina-
reden oluşur.

Caminin duvarlarında kaba 
yonu ve moloz taş; mihrap, 
cümle kapısı, paye ve kemer-
lerde ince yonu taş; minarede 
ince yonu taş, tuğla ve ahşap; 
tavanda ise ahşap malzeme 
kullanılmıştır. Yapının mono-
tonluğu güney, doğu ve batı 
duvarlarında açılan basık ke-
merli pencerelerle giderilmeye 

çalışılmıştır.
Son cemaat yeri, güneyde 

duvara, önde sekiz ahşap aya-
ğın üzerine istinat eden ahşap 
tavanla örtülmüştür. Harim 
kısmına, üstten sivri tahfif ke-
meriyle kuşatılan basık kemerli 
kapı açıklığından girilir. Ayrıca 
doğu cephenin kuzey tarafına 
sonradan küçük bir kapı daha 
açılmıştır.

Yaklaşık 17.00 x 20.20 m. 

ölçülerindeki harim, birbir-
lerine üçer adet sivri kemer-
lerle bağlanan, ortada ikişer 
adet dikdörtgen kesitli toplam 
dört payeye istinat etmekte-
dir. Harimin güney ve kuzey 
duvarları ise, ortalama 1.00 m. 
derinliğinde üçer adet sivri ke-
merle genişletilmiştir. İç mekân 
önceden kârgir kemerlere isti-
nat eden ahşap kirişlemeli düz 
toprak dam ile örtülmüştür. 
Onarımlar sırasında ise, kiriş-
ler alttan tahtalarla kapatılarak, 
ahşap tavan üstten kırma sac 
çatı ile örtülmüştür. İç mekâ-
nın aydınlığı toplam yedi hafif 
mazgal pencereyle sağlanmış-
tır. Aynı şekilde, kârgir sivri 
kemerler yardımıyla payelere 
istinat eden ahşap tavanlı cami-
leri, Anadolu Selçuklu ve Bey-
likler dönemi mimarîlerinde de 
görmekteyiz.

Harimin kıble duvarının 
ortasına yerleştirilen mihrap 
istiridye yivli kavsara ve beş 
kenarlı nişe sahiptir. Mihrabın 
batı tarafına yerleştirilen dokuz 
basamaklı basit ahşap minber 
ise orijinal değildir.

Caminin kuzeybatı köşe-
sine yerleştirilen kısa gövdeli 
minare, kapısının üstündeki ki-
tabeye göre Osmanlı padişahı 
IV. Murad (1623-1640) tarafın-
dan yaptırılmıştır. Minarenin 
kaidesinde ince yonu taş; silin-
dirik gövdesinde tuğla; şerefe, 
petek ve külah kısmında ise sac 
ile kaplanmış ahşap malzeme 
kullanılmıştır.

Oldukça sade inşâ edilen 
yapıda dikkati çeken bezeme 
cümle kapısı ile mihrapta gö-

Alâüddevle - Çarşı Camii  (Cami-i Atik) 

Alâüddevle - Çarşı Camii  (Cami-i Atik) 

ALÂÜDDEVLE - ÇARŞI CAMİİ (CAMİ - İ ATİK)
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rülür. 
Camide inşâ, onarım ve 

duâ kitabeleri bulunmaktadır; 
inşâ kitabesi minareye aitt ir. 
Cümle kapısındaki iki kitabe-
ye göre caminin, Osmanlı pa-
dişahı IV. Mehmet (1648-1693) 
döneminde ve 1303/ 1885-86  
yılında onarım gördüğü anla-
şılmaktadır.

Vakfi ye:
Dulkadir Beyliği hüküm-

darı Alâüddevle Bey tarafın-
dan 906 /1500 yılında tanzim 
ett irilen vakfi yede, bu caminin 
inşaatından ve yapının vakıf-
lardan bahsedilmektedir. Vakfi -
yeye göre Alâüddevle Bey; Ozan 
Öyüğü Köyü (Evzaniye-Doğan 
Köy) yakınlarındaki arazinin 
yarısını, Elbistan’da yaptırdığı 
bedestenin gelirinin yarısını, 
caminin yakınındaki dükkân-
ları, Elbistan Çarşısı’ndaki 55 
dükkânı, Aynu’l-arûse’ye bağlı 
Telek Köyü’ndeki değirmeni, 
Elbistan’da Cuma günleri ku-
rulan Pazar için tahsis edilen 
Basta Yeri adıyla bilinen arazi-
yi, Hatun Köyü’nde Aşık Ömer 
oğlu Mehmet adıyla bilinen 
araziyi ve Peykerfakih ismiyle 
tanınan arazinin tamamını, El-
bistan’da  yaptırdığı Cami-i Ke-
bir’in (Alâüddevle Bey - Cami-i 
Atik) ihtiyaçlarının karşılanma-
sı için vakfetmiştir. Ayrıca 1519 
tarihli Darende Evkaf Kayıt 
Defteri’nde, Alâüddevle Bey’in 
1492’de Gürün Köyü’nün ma-
likâne hissesinin yarısını ala-
rak, bunun 1/3’ini Elbistan’da 
yaptırdığı Cami-i Kebir’e vak-
fett iği ve bu miktarın 1000 akçe 
olduğu kayıtlıdır.

Ayrıca tahrir kayıtlarında 

yukarıdaki vakıfl ara ilâveten, 
camiye yeni vakıfl arın yapıldı-
ğı anlaşılmaktadır. 1527 tarihli 
tahrir kaydında, Söğütlü Köyü 
yakınında Hacı Şaban Zemini 
adı verilen yerin ve 1563 tarihli 
tahrir kaydında ise, Elbistan’da-
ki Ahi Mezrası’nın caminin 
vakfı olduğu belirtilmektedir.

Caminin, 1100-1106/1689-
1695 yılları arasında yıllık ge-
lirinin 3600 akçe olduğu görül-
mektedir. Evkaf Nezareti’nin 
1327/ 1909 tarihli bütçe kaydın-
da ise caminin senelik bedelinin 
3.700 kuruş olduğu kayıtlıdır.
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MEHMET ÖZKARCI

ALAYBEYİ HASAN
BEY VAKFI

Tarihî Hayır Kurumu

Alaybeyi Hasan Bey Vak-
fı, Kara Maraş Mahallesi’nde 
bulunmaktaydı. Alaybeyi Ha-
mamı ile bir bağlantısı olup ol-
madığı bilinmemektedir. Vakfa 
ait mevcut olan tek vesikadan 
Alaybeyi Hasan Bey’in birden 
fazla vakfı olduğu anlaşılmak-
tadır. Ayrıca bu belgeden; Kara 
Maraş Mahallesi’nde Alaybe-
yi Hasan Bey vakfına bir akçe 
maaş ile mütevelli olması için 
Abdullah Efendi’ye Aralık-O-
cak 1716-1717 (Muharrem 1129) 
tarihinde merkez tarafından 
berat verildiği anlaşılmaktadır. 
Vakfa ait bilgi ve belge olmadı-
ğından vakfın hangi amaç için 
kurulduğu bilinememektedir. 
Ayrıca Hasan Bey’in Maraş’ta 
bulunan diğer vakıfl arının nite-
liği ve yerleri de belirsizdir.
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TOROSHAN ÖZDAMAR

ALCI
Konargöçer Aşiret

Dulkadirli Türkmenlerin-
den olan Alcı Aşireti ile ilgili 



213

bilgiler 16. Yüzyılın başlarına 
kadar gitmektedir. Bu dönem-
de Maraş’ta konargöçer olarak 
yaşayan Alcı Aşireti tarihi süreç 
içerisinde Maraş’ın yanı sıra 
Antep, Kilis, Halep, Hama, Hu-
mus, Şam, Rakka, Kıbrıs, Ka-
raman,  Yozgat, Edirne, Sivas, 
Bursa ve Kocaeli’ye kadar ya-
yılma göstermiştir. Alcı Aşire-
ti’nin XVI. yüzyılda Maraş’taki 
oymaklarının 412 hane ve 71 
mücerred vergi nüfusu bulun-
maktaydı.

Alcı Aşireti’nin bir kısım 
hanelerinin kışlak ve yaylakla-
rı Pazarcık’ta Derbent Ağzı ve 
Kara Hayıt’ta Yağma köyüydü. 
Alcı Aşireti’nin Tomalı Hacı-
lı oymağı ise erken tarihlerde 
Hısn-ı Mansur’da Çekçek ve 
Badıkçı köylerine yerleşmişti.

XVI. yüzyıl sonunda yapı-
lan tahrirlere göre, Dulkadirli 
Türkmenleri arasında Alcı Tâi-
fesi bulunmamaktadır. Bunun 
nedeni Alcı Aşireti’ne tabi oy-
makların bu dönemde Kozak 
Hacılı Aşireti’nin cemaatleri 
olarak kaydedilmeleridir. Ha-
keza Alcı Aşireti’nin kendisi de 
1580 tarihinde Hasırcı, Yeğen-
li, Bayram Hocalı, Yüğrüklü, 
Kumarlı, Keçili oymakları ile 
birlikte Kozak Hacılı Aşireti’ne 
tabi cemaatler olarak kaydedil-
miştir. XVI. yüzyılın sonlarına 
doğru Alcı Aşireti’nin büyük 
bir kısmı Üzeyir Sancağı’nda 
Antakya ile Akdeniz sahilleri 
arasında, bir kısmının ise An-
tep havalisinde kışladıkları tes-
pit olunmaktadır. Alcı Aşireti 
bir iki istisna dışında genellikle 
Maraş Sancağı dâhilinde bulu-
nan yaylalara çıkmaktaydı. Alcı 

Aşireti’nin Hasırcı Cemaati 
Kayseri Sancağı’ndaki yaylala-
ra giderken, Koyunlu Oymağı 
ise Sivas taraflarında yayla-
maktaydı.

Konargöçer Türkman Yö-
rükânı Taifesi olarak zikredilen 
Alcı Cemaati, Kılıçlı Aşireti’nin 
bir kolu olarak Maraş’a tabi 
Ahsendere nam mahalde iskân 
edildikleri ifade edilmektedir.

KAYNAKÇA:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA),-
Cevdet Maliye, No. 31577.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Tahrir Defteri, No. 998.
Arif SARI, XVI. Yüzyılda Dulkadirli 
Türkmenleri, Gazi Üniversitesi, Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 
Ankara 2015.
Cevdet TÜRKAY, Başbakanlık Belge-
lerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda 
Oymak Aşîret ve Cemaatlar, İstanbul 
1979.

FARUK SÖYLEMEZ

ALCIOĞLU, MEHMET
ADİL

(d. 1933 - ö. 2010)
Araştırmacı Yazar

Göksun ilçesinin Değirmen-
dere kasabasında doğdu. İlko-
kulu Değirmendere’de okudu. 
Çeşitli sebeplerden dolayı eği-
timini devam ettiremedi. “Oku” 
emrine muhatap olduğunun 
bilincine erdikten sonra okuma-
yı hiçbir zaman ihmal etmedi. 
Okumaya özel zaman ayırarak 
kendini yetiştirdi. 17 yaşında 
kasabadan ayrılıp Maraş, Ada-
na, İstanbul, Ankara gibi mer-
kezlerde yaşamını sürdürdü.

Almanya’ya işçi olarak 
giden ilk kafilelerden biri ile 

1964’de Almanya’ya gitti. Ça-
lışma hayatının yanı sıra Hol-
landa, Avusturya, Fransa, 
Bulgaristan, Yugoslavya gibi 
ülkeleri gezdi. 1977’de yeniden 
yurda döndü. Ticaretle uğraşıp 
1985’de emekli oldu.

Sıla-i rahim için yollara 
düştü. Aile kökenleri olan Al-
cı-Tecirli Türkmenlerini araş-
tırmak için Anadolu’da otuz vi-
layet ve Suriye, Arabistan gibi 
bölgeleri gezdi, araştırmalar 
yaptı. Yıllar süren bu araştır-
maları 2006 yılında “Tarihte Al-
cı-Tecirli Beğdili-İlbeyli-Elbeyli 
Türkmenleri Soykimlikleri” adı 
ile Ukde Yayınları tarafından 
kitaplaştırıldı. “Değirmendere 
Kasabası Tarihi” adlı çalışması 
ise 2009’da yayınlandı. Farklı 
konularda yapmış olduğu ça-
lışmalar ve “Nazımlı Nasihat” 
adını verdiği baskıya hazır bir 
de şiir kitabı bulunmakta idi. 
20.10.2010’da vefat etti. Cena-
zesi doğduğu kasabada, Değir-
mendere’de toprağa verildi.

KAYNAKÇA:
Mehmet Adil ALCIOĞLU, “Tarihte 
Alcı-Tecirli Beğdili-İlbeyli-Elbeyli Türk-
menleri Soykimlikleri”, Kahramanma-
raş 2006.
“Değirmendere Kasabası Tarihi”, De-
ğirmendere Belediyesi, Kahraman-
maraş 2009.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
“Maraş Meşhurları”, Kahramanmaraş 
2009.

SERDAR YAKAR

ALÇİÇEK HÖYÜK

Nurhak-Ekinözü karayo-
lu üzerinde bulunmaktadır. 

ALÇİÇEK HÖYÜK
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Üzerinde kaçak kazı çukurları 
yer almaktadır. Höyüğün gü-
ney eteğinde modern yapılar 
bulunmaktadır. Üzerinde yer 
alan kaçak kazı çukurlarında 
erken dönem duvar kalıntıları 
ile Roma ve Bizans Dönemi’ni 
işaret eden yapı kalıntılarına 
dair izler görülebilmektedir. 
Alçiçek Höyüğü’nde, Afşin - 
Elbistan bölgesi höyüklerinde 
tespit edilmiş çanak çömlekler 
ile benzerlik gösteren amorf ör-
neklere rastlanmıştır. Höyüğün 
hemen yanından geçen kara 
yolu, Kayseri üzerinden Elbis-
tan’a gelen tarihi ipek yolu üze-
rinde yer almaktadır. Çevresin-
de tescillenen Roma ve Bizans 

Dönemi yapı kalıntıları erken 
dönemlerden günümüze kadar 
geçen sürede bölgenin yerleşim 
gördüğünü işaret etmektedir.

Türü: Höyük
Yer: Kahramanmaraş / Nur-

hak / Alçiçek Mah.
Konum: 37S 0353269D/ 

4207460K
Rakım: 1423 m.
Tescil Tarihi: 04.04.1996.
Kapladığı Alan: Yaklaşık 

13398 m².
Dönemi: İlk Tunç Çağı (?) - 

Roma- Bizans.
Korunma Durumu: Üze-

rinde kaçak kazı çukurları bu-
lunmaktadır.

KAYNAKÇA:
Erkan KONYAR - DOĞAN  AL-
PARSLAN, Meltem - ALPARSLAN, 
Metin, (2012), “Kahramanmaraş Yü-
zey Araştırması 2010”, 29. Araştırma 
Sonuçları Toplantısı, C.2. s.35-43.
Gavin H. BROWN, “Prehistoric Pot-
tery from the Antitaurus”, Anatolian 
Studies,Vol. XVII. 1967, 123-164
İlyas GÖKHAN, Başlangıçtan Kurtu-
luş Harbine Kadar Maraş Tarihi, Anka-
ra 2011,

ERCÜMENT YILDIRIM
OKTAY DUMANKAYA 

ALEMBEY MAHALLESİ

Alembey, Elbistan ilçesine 
bağlı bir mahalledir.  Kahra-
manmaraş’a 165 km, Elbistan’a 
5 km uzaklıktadır. Konum 
itibariyle 38°15’12.28” kuzey 
enlemi ve 37° 9’51.11” doğu 
boylamı üzerindedir. Elbistan 
ovasının orta bölümüne (yük-
selti 1135 metre) Alembeyli Oy-
mağı tarafından kurulmuştur. 
Doğusunda Akören, batısında 
Ağlıca mahalleleri ve güneyin-
de Hasankendi mahallesiyle El-
bistan ilçesi bulunur.

Köy bu günkü yerine tah-
mini 3 asır önce kurulmuştur. 
1881 yılında 236 olan nüfusu, 
1950 yılında 384’e, 2000 yılında 
919’a çıkmıştır. 2015 yılı itiba-
riyle 214 haneye ve 848 kişi nü-
fusa sahiptir.

Mahallenin ekonomisi ta-
rım ve hayvancılığa dayalıdır. 
Ova üzerinde ki mahallenin 
çevresi tamamı ile tarım arazi-
leri ile kaplıdır. Bu tarım arazi-
lerinde çerezlik ayçiçeği, şeker 
pancarı, buğday, arpa ve yem-
lik mısırın yanı sıra; son yıllar-
da nohut ve fasulye ekimi de 
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yaygınlaşmıştır. Hayvancılık 
daha çok küçükbaş ağırlıklıdır. 
İçme suyu şebekesi ve 1 adet 
ilköğretim okulu mevcuttur. 
Köye ulaşım asfalt yol üzerin-
den sağlanmaktadır.

MURAT KARABULUT

ALEMDAR
MAHALLESİ

Alemdar,  Afşin ilçesine 
bağlı bir mahalledir.Afşin ilçe 
merkezinin kuzeydoğusunda 
ve 25 km uzaklıkta, düz bir 
arazide kurulmuştur. Alemdar 
mahallesi, Hurman çayının 
bir kolu olan Çoğulhan deresi 
kenarında 1220 m yükseltide-
ki arazide yer alır. Matematik 
konum itibariyle 38°21’50.9” 
kuzey enlemi ve 37°01’36.9” 
doğu boylamı üzerindedir. Ka-
sabanın doğusunda Elbistan 
ilçesine bağlı Kışla ve Kalecik 
köyleri, batısında Çoğulhan 
kasabası, kuzeybatısında Tarla-
cık köyü, kuzeyinde Çomudüz 
köyü, güneyinde yine Elbistan 
ilçesine bağlı Kara Höyük ve 
Balıkçıl köyleri ile Afşin-Elbis-
tan Termik Santrali bulunmak-
tadır.

1563 tarihli Maraş Tah-
rir Defterinde 162 nüfuslu bir 
yerleşim yeri olarak belirtilen 
Alemdar Kasabasının tarihinin 
çok eskilere dayandığı görül-
mektedir. 1881 yılında 109 olan 
nüfusu, 1950 yılında 732, 2000 
yılında 2503 nüfusa ulaşmıştır. 
Bir dönem belediye teşkilatına 
sahip olan mahallenin 2015 yılı 
nüfusu ise 622 olarak belirlen-
mektedir.  

Alemdar, yeraltı madenleri 
açısından zengin olup önemli 
linyit yataklarına sahiptir. ma-
hallenin ekonomisi tarım ve 
hayvancılığa dayanırken aynı 
zamanda kömür sahası ve ter-
mik santral de pek çok kişinin 
işçi olarak çalışabildiği bir ge-
çim kaynağıdır. Kasabada en 
çok yetiştirilen tarım ürünleri; 
buğday, arpa, pancar, nohut, 
ayçiçeği ve fasulyedir.

EMİN TOROĞLU

ÂLEMLİ MAHALLESİ
Tarihî Mahalle

Âlemli mahallesi, Dulka-
dirli Beyliği ve Osmanlı Devleti 
zamanlarında yerleşim yeri ola-
rak kullanılmıştır. Dulkadirliler 
ve Osmanlılar döneminde şeh-
rin merkezinde yer almıştı. 

Mahallenin Barutçu Soka-
ğı’nda Evzaniye (Âlemli) Camii 
inşa edilmiştir. Cami inşa ki-
tabesine göre, H.1176/M.Tem-
muz 1762 yılında yapılmıştır. 
1937 yılında Vakıflar tarafın-
dan satışa çıkarılınca, mahal-
leli tarafından satın alınmış ve 
ibadete açık tutulmuştur. Cami 
1960 yılında harabe halde iken 
yıkılmış ve betonarme olarak 
yeniden inşa edilmiştir. Cami 
1965 yılında yıkılıp yeniden 
yapılmıştır. Caminin kuzey 
batısında yer alan tek şerefeli 
minaresi ile inşa kitabesi oriji-
naldir. Mahallede ayrıca, Dul-
kadir Beyliği hanedanına ait 
mezarlık bulunmaktadır. Bu 
mezarlık Bey Camii’nin doğu-
suna düşmektedir. Evzaniye 
(Âlemli) Cami’nin kuzeyinden 

geçen yol Kuyucak’a ve Sara-
yaltı’na ulaşır. Batısından inen 
yol ise Sarayaltı’ndan Bey Ca-
mii’ne ulaşan yola bağlanır. 18 
Nisan 1878 tarihli Maraş Şer’iye 
Sicili’ne göre, Âlemli Mahalle-
si’nde Ozanoğlu namında birisi 
tarafından yaptırılan ve günü-
müze ulaşmayan Ozanoğlu Ca-
mii bulunmaktaydı.

Günümüzde bu yerleşim 
yeri Sakarya Mahallesi’ne dâhil 
edilmiştir.

KAYNAKÇA:
Yalçın ÖZALP, Mustafa Kemal ve Milli 
Mücadele’nin İlk Zaferi, Kahramanma-
raş 1984, s.305-306.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri Kahramanmaraş 46, C. 
I-II, Ankara 2007, s.153, 1187.
Kemalettin KOÇ, Kahramanmaraş’ta 
Sosyal Hayatın Fiziki Yapıya Etkisi, 
Kahramanmaraş 2010, s.105-106, 111, 
134.

KEMALETTİN KOÇ

ALHASLI (ELHASLI)
Konargöçer Aşiret

Alhaslı Aşireti ile ilgili bil-
giler XVIII. yüzyılın ortalarına 
kadar gitmektedir. Cevdet Tür-
kay bu aşireti “Elhaslı” imlâsıy-
la kaydetmişse de söz konusu 
aşiretin “Alhaslı” şeklinde ifade 
edilmesi daha doğru olmalıdır. 
Zira günümüzde Kahraman-
maraş’ın bazı köylerinde “Al-
has” adında isim ve kabileler 
mevcuttur. Bu aşiretin adını 
Halep’in güneyinde bulunan 
Alhas Dağı’ndan almış ola-
bileceğini söylenmekte ise de 
Maraş ve çevresinde bulunan 
aşiretlerde Alhas ismine sıklık-

ALHASLI (ELHASLI)
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la rastlanmaktadır ki aşiretin is-
mini Alhas adında bir beyinden 
almış olması muhtemeldir. Al-
haslı Aşireti Maraş ve Malatya 
sancaklarında özellikle Elbistan 
ve Darende bölgesinde yoğun 
olarak bulunmuşlardır. 1752 
yılı Mart ayı başlarında Maraş 
beylerbeyi Rişvanzade Süley-
man Paşa ile Elbistan ve Da-
rende kadılarına Alhaslı Aşireti 
ile ilgili hüküm gönderilmesi 
söz konusu aşiretin buralarda 
yaşadıklarını göstermektedir. 
Bu bölgede Alhaslı Aşireti’n-
den Kalenderoğlu namıyla ün 
salmış olan Ali adındaki şah-
sın kendi aşireti halkı arasın-
da birtakım sapkın görüşleri 
yaydığı anlaşılmış ve bu şah-
sın yakalanarak gerekli cezaya 
çarptırılması Maraş Beylerbeyi 
Rişvanzade Süleyman Paşa’dan 
istenmiştir.

Maraş Ahkâm defterindeki 
1743 tarihli bir kayıtt a Malatya 
ve civar kazaların kadıları ile 
Maraş mütesellimine gönderi-
len bir hükümde el-Hac Hasan 
adında birinin Kürneli ve Kü-
recikli Cemaatleri ile birlikte 
Alhaslı Cemaati’nden Servan 
ve Kara Mustafa Beyoğlu Molla 
Hüseyin’den alacaklarının tah-
sili emredilmektedir. Alhaslı 
Aşireti mensuplarının yaşadık-
ları kaza, köy ya da mezrala-
rı bu hükümden kesin olarak 
tespit etmek mümkün değildir. 
Ancak bu cemaatlerin hük-
mün gönderildiği kadıların ve 
mütesellimin “taht-ı hükümet 
ve kazalarında geşt ü güzar 
üzere” oldukları belirtildiğine 
göre Alhaslı Cemaati’nin de 
XVIII. yüzyılın ortalarına doğ-

ru Malatya ve Maraş arasındaki 
bölgede onargöçer halde yaşa-
dığını söylemek mümkündür. 
Yine Başbakanlık Osmanlı Ar-
şivi kayıtlarında 1803 tarihli bir 
belgeden Malatya Sancağı’nın 
Darende kazasına bağlı Set-
rek-i Süfl a (Aşağı Setrek) köyü 
halkı ile Elbistan’da bulunan 
Alhaslı Aşireti’nden Halil Ağa 
ile Hasan Ağa ile olan münase-
betlerinden bahsedilmektedir. 
Alhaslı Aşireti’nin Maraş’taki 
varlığını ortaya koyan diğer 
bir belge 1847 tarihlidir. Maraş 
eyaleti naibi, müftüsü ve meclis 
azalarının mührünü taşıyan bu 
belgede aşiretin Elbistan’da Ya-
palak oğulları ve Sinemili Aşire-
ti ile işbirliği içerisinde hareket 
ett iği belirtilmiştir. Sonuç olarak 
Alhaslı Aşireti Elbistan ve Da-
rende çevresinde konargöçer 
hayatı yaşayan aşiretlerdendir.

KAYNAKÇA:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Maraş Ahkâm Defteri, No. 1.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
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MKT), No. 2799.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA),-
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA),-
Dahiliye Nezareti Teşri-i Muamelat ve 
IslahatKomisyonu (DH. TMIK-M), No. 
107/36.
Faruk SÖYLEMEZ, Osmanlı Devletin-
de Aşiret Yönetimi Rişvan Aşireti Örne-
ği, İstanbul 2007.
Cevdet TÜRKAY, Başbakanlık Belge-
lerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda 
Oymak Aşîret ve Cemaatlar, İstanbul 
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Mahmut ULUBAŞ, “Maraş ve Çev-
resinde Aşiretler (1774-1865)”, Kah-

ramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 
Kahramanmaraş 2016.

FARUK SÖYLEMEZ

ALICI, GÜLCAN
TANIDIR
(d. 1975)

Akademisyen, Yazar

Kahramanmaraş’ın Akça-
koyunlu mahallesinde doğdu. 
Annesinin ismi Rahile, baba-
sının ismi ise Cuma’dır. İlk ve 
orta öğrenimini Kahramanma-
raş il merkezinde tamamladı. 
1993 yılında kazandığı KSÜ 
Fen Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünden 
1997 yılında mezun oldu. İki 
yıl Türk dili ve edebiyatı öğ-
retmenliği yaptı. 1999’da KSÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 
Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Da-
lında yüksek lisans öğrenimine 
başladı. 2000 yılı itibarıyla aynı 
enstitüde araştırma görevlisi 
olarak çalışmaya başladı. 2002 
yılında Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim 
Dalına Araştırma Görevlisi ola-
rak atandı. Dîvân-ı Vuslatîadlı 
teziyle yüksek lisans öğreni-
mini tamamladı. Hâlen aynı 
bölümde Araştırma Görevlisi 

Gülcan TANIDIR
ALICI
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olarak çalışmakta olan Gülcan 
Tanıdır Alıcı, Lütfi Alıcı ile evli 
olup iki çocuk annesidir.

Gülcan Alıcı, klasik Türk 
edebiyatı üzerine ilmî çalışma-
lar yapmanın yanı sıra özel-
likle Kahramanmaraşlı divan 
şairleri üzerine çalışmalarını 
yoğunlaştırdı. Eski Türk edebi-
yatı alanında doktora eğitimine 
devam etmektedir. 

Gülcan Alıcı’nın yayım-
lanmış beş kitabı bulunmak-
tadır.Eserleri şunlardır: Mev-
lid-Mar’aşî Kurrâ-zâde Nâdirî, 
Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve 
Eserleri (2009); Lutfiyye-i Veh-
bî Çeviri Yazı Günümüz Türk-
çesi Tıpkıbasım (2011); Halîlî-i 
Mar’aşî, Ravzatü’l-Îmân, Ten-
kitli Metin-Sözlük-Tıpkıbasım 
(müşterek 2012); Elbistanlı-zâ-
de Hâfız Veliddîn Nef’î Efen-
di, Zübdetü’l-Âsâr Fî Mevlî-
di’n-Nebiyyi’l-Muhtâr, Çeviri 
Yazı-Sözlük-Tıpkıbasım (müş-
terek 2012); Hâmî Abdu’l-Gaf-
fâr Baba Divan-ı Hâmî-i Mar’aşî 
Tenkitli Metin-Tıpkıbasım (müş-
terek 2013).

KAYNAKÇA:
Gülcan TANIDIR ALICI, Mev-
lid-Mar’aşî Kurrâ-zâde Nâdirî,  Kahra-
manmaraş 2009.
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CI, Halîlî-i Mar’aşî Ravzatü’l-İman, 
Kahramanmaraş 2012.

SADİ GEDİK

ALICI, LÜTFİ
(d. 1963) 

Akademisyen, Yazar

Kahramanmaraş’ın Gök-
sun ilçesine bağlı Değirmen-

dere kasabasında doğdu. De-
ğirmendere’nin ileri gelen 
ailelerinden Alıcı ailesine men-
suptur. Annesinin ismi Gülbe-
yaz, babasının ismi ise Ali’dır. 
İlköğrenimini adı geçen kasaba 
ve ilçede, orta öğrenimini ise 
Kahramanmaraş’ta tamamladı. 
1982 yılında girdiği Selçuk Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünden 
1986 yılında mezun oldu. Aynı 
yıl Kayseri Fen Lisesine Türk 
dili ve edebiyatı öğretmeni ola-
rak atandı. 1990 yılında Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde başladığı yüksek 
lisans öğrenimini Hâletî Dîvâ-
nı,İnceleme-Kasâidadlı tezle 
1992 yılında tamamladı. 1994’te 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) Fen-Edebi-
yat Fakültesi Eski Türk Edebi-
yatı Ana Bilim Dalına araştırma 
görevlisi olarak atandı. Aynı 
yıl İnönü Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde dokto-
ra öğrenimine başladı. Dîvân-ı 
Nâşid, İnceleme-Tenkitli Me-
tinadlı tezle 1998’de doktora 
öğrenimini tamamladı. 1998’de 
KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 
Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim 
Dalına öğretim üyesi olarak 
atandı. 1999-2003 yılları arasın-
da KSÜ Fen-Edebiyat Fakülte-
sinde dekan yardımcısı olarak 

görev yaptı. Halen aynı bölüm-
de öğretim üyesi olarak görevi-
ne devam etmektedir. Kendisi 
gibi akademisyen olan Gülcan 
Alıcı ile evli olup beş çocuk ba-
basıdır. 

Lütfi Alıcı, çalışmalarını 
özellikle divan edebiyatı ve 
dinî tasavvufî Türk edebiyatı 
alanlarında yoğunlaştırdı. Kah-
ramanmaraşlı divan şairlerine 
özel bir önem verdi. Tasavvuf 
edebiyatı ve mutasavvıf şairler 
üzerine pek çok akademik ça-
lışma yaptı. Bu alanlarla ilgili 
kitaplar yazdı, makaleler ya-
yımladı. Çeşitli sempozyum, 
panel, sohbet, tv ve radyo prog-
ramlarına katıldı. Ansiklopedi 
maddeleri yazdı. 

Yayımlanmış on üç kitabı 
bulunmaktadır. Eserleri şun-
lardır: İhramcızâde İsmail Hakkı 
Toprak Efendi Hayatı Şahsiyeti 
ve Eserleri (2001); Divan-ı Hâ-
fız-ı Mar’aşî, İnceleme-Tenkitli 
Metin-Tıpkıbasım (2010); Halîlî-i 
Mar’aşî Divançe ve Etvâr-ı Seb’a, 
Tenkitli Metin-Tıpkıbasım (2010); 
Sübülzâde Vehbî, Nasihatnâ-
me-i Vehbî, Çeviri Yazı-Günü-
müz Türkçesi-Sözlük-Tıpkıbasım 
(2011); Bedir Karahan Efendi 
Hayatı ve Tasavvufi Şahsiyeti 
(2011); Halîlî-i Mar’aşî, Risâle-i 
Ahlâk I-II, Çeviri Yazı- Tıpkıbasım 
(2012); Halvetîyye-Şabaniyye-Ku-
şadaviyye Mürşidi Ahmed Tâhir 
Maraşî Hayatı, Silsilesi, Veciz Söz 
ve Mektupları (2015); Dîvân-ı 
Hulûsî-i Dârendevî (müşterek, 
1997); Türk Edebiyatında Maraş-
lılar (müşterek, 2009), Üniversi-
teler İçin Eski Türk Edebiyatına 
Giriş (müşterek, 2007); Halîlî-i 
Mar’aşî, Ravzatü’l-Îmân, Tenkitli 

ALICI, LÜTFİ

Lütfi ALICI
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Metin-Sözlük-Tıpkıbasım (müş-
terek 2012); HâmîAbdu’l-Gaff âr 
Baba Divan-ı Hâmî-i Mar’aşî Ten-
kitli Metin-Tıpkıbasım (müşterek 
2013); Maraşlı Divan Şairlerinden 
Çelebi-zâde Ali İlmî ve Gebeli-zâ-
de Rahmî, Çeviri Yazı-Tıpkıbasım 
(müşterek 2014). İki eseri ise ya-
yım aşamasındadır. Bu eserler 
şunlardır: Mustafa Kâ’ilNâme-i 
Aşk İnceleme-Metnin Çeviri Ya-
zısı-İndeks (Baskıda); Ârif Süley-
man Hilye-i Nebî İnceleme-Ten-
kitli Metin - Sözlük - Tıpkıbasım 
(Baskıda).

Lütfi  Alıcı, pek çok ilmî ma-
kale yazdı. Yazdığı makaleleri; 
Dergâh, Somuncu Baba, Alkış, 
Akademik Çerçeve, Akade-
mik Bakış, KSÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, KSÜ İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Türk Dün-
yası Araştırmaları, Akademik 
Araştırmalar, İlmî Araştırma-
lar, Türk Kültürü İncelemeleri, 
Divan Edebiyatı Araştırmaları, 
Âsım ve Reşahat dergilerinde 
yayımlandı.

KAYNAKÇA:
Lütfi  ALICI, Halîlî-i Mar’aşî Divançe 
ve Etvâr-ı Seb’a,s.4, Kahramanmaraş 
2010.
Lütfi  ALICI - Gülcan TANIDIR ALI-
CI, Halîlî-i Mar’aşî Ravzatü’l-İman,s.4, 
Kahramanmaraş 2012.
Lütfi  ALICI, HâmîAbdulgaff ar Baba 
Divan-ı Hamî-i Mar’aşî, s.4, Kahra-
manmaraş 2013.

SADİ GEDİK

ALIÇ
(CRATAEGUS SPP.)

Alıcın dünyada 200 kadar 
türü bulunmaktadır, bazı Tak-

sonomistler tarafından bu sayı 
1200’e kadar çıkartılmıştır. Ül-
kemizde ise Crataegus cinsinin 
17 türü bulunmaktadır. Doğal 
olarak en fazla yayılış gösteren 
tür Crataegus monogyna olmak-
la beraber Crataegus orientalis, 
Crataegus oxyacantha ve Cratae-
gus aronia türleri de yaygın ola-
rak bulunmaktadır.

Alıç; meyve, çiçek ve yap-
raklarında bulunan antioksi-
dan özellikteki fl avonoidler 
(fl avanlar), vitaminler (özellik-
le C vitamini), saponin, orga-
nik asitler, eter yağı ve şekerler 
sayesinde çok uzun yıllardır 

geleneksel tıpta kullanılmak-
tadır. Bunun yanı sıra dikenli 
yapıya sahip olan türleri çit bit-
kisi olarak, farklı taç ve gövde 
şekli, meyve ve çiçek özellikleri 
ile süs bitkisi olarak kullanıla-
bilmektedir. Odunu sert oldu-
ğu için kerestecilik sektöründe 
de değerlendirilebilmektedir. 
Ayrıca yumuşak çekirdekli 
meyveler için anaç olma potan-
siyeline sahiptir. Derine giden 
kökleri sayesinde kurak şartla-
ra oldukça dayanıklı olup kök-
leri sayesinde erozyon önleme 
özelliğine sahip bir tür iken sık 
ve dikenli dalları ile yaban ha-
yatı için korunaklı bir alan ve 
bazı türlerinde oldukça geç ol-
gunlaşan, bazı türlerinde uzun 
süre dalından düşmeyen, düş-
se dahi doğada uzun süre bo-
zulmayan meyveleri sayesinde 
yaban hayatı için gıda kaynağı 
olma özelliklerine sahiptir.

Alıç türlerinin tamamı 
peyzajda kullanılabilir ancak 
özellikle ağaç habitusunun çalı 
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şeklinde olması, kısa ve sık di-
kenlerinin olması, meyve ve 
yaprak renginin parlak olması 
ve meyvelerinin uzun süre dal-
dan kopmadan kalması özel-
likleri göz önünde bulunduru-
larak peyzaj, refüj ve çit bitkisi 
olarak öncelikle C. monogyna 
türüne ait alıçların tercih edil-
mesi daha doğru olacaktır.

Uzun süre dalından düş-
meyen, düşse dahi çok uzun 
süre doğada bozulmadan kalan 
meyveleri sayesinde yaban ha-
yatı için besin kaynağı, çok dallı 
gövdesi ve sık dikenli yapısıyla 
yaban hayatı için korunaklı bir 
barınak olması göz önünde bu-
lundurularak özellikle orman 
ağaçlandırma çalışmalarında 
alıca mutlaka yer verilmelidir.

Kahramanmaraş’ta yapılan 
çalışmada 10 takson, 8 tür, 2 alt 
tür ve 3 varyete teşhis edilmiş-
tir. Alıç çeşitliliği bakımından 
zengin olan Kahramanmaraş’ta 
meyve kalite değerleri yüksek 
olan tiplerle alıç bahçelerinin 
kurulması şehir ve ülke ekono-
misine katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA:
S. AĞAOĞLU - H. ÇELİK - M. ÇELİK 
- Y. FİDAN - Y. GÜLŞEN - A. GÜ-
NAY - N. HALLORAN - İ. KÖKSEL, 
R. YANMAZ, (1995),
Genel Bahçe Bitkileri. A. Ü. Ziraat 
Fak. E. A. G. Vakfı Yayın No:4, An-
kara s.369.
A. A. DÖNMEZ, The Genus Cratae-
gus L. ( Rosaceae) with Special Refe-
rence to Hybridisation and Biodiver-
sity in Turkey. Turk J. Bot. 28 (2004) 
29-37© TÜBİTAK. 2003.
S. ERCİŞLİ, A short review of the 
fruit germplasm resources of Turkey. 
Genetic Resour. Crop Evol., 51:
2004, s.419-435.

M. AYDEMİR, Kahramanmaraş’taki 
Doğal Alıç (Crataegus Spp.) Populas-
yonlarında Seleksiyon Çalışması. Dok-
tora Tezi. Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi. Fen Bilimleri 
Enstitüsü. Bahçe Bitkileri Anabilim 
Dalı, (Basılmamış), Kahramanmaraş 
2016, s.308. 

MURAT AYDEMİR

ALIÇ ZİYARETİ
Ziyaret Yeri

Afşin-Çomudüz’den Tarla-
cık köyüne giden yol üzerinde 
“Köy Arkası” denilen mevkiin-
de bir mezar ziyaretidir. Mezar 
hazine arayıcıları tarafından 
tahrip edilmiş ise de taşları 
hala varlığını korumaktadır. 
Tahrip edilen mezarda kimin 
medfun olduğu bilinmemek-
tedir. Ama köylüler onun bir 
şehide ait olabileceğinden söz 
etmişlerdir. Burası Berçenek ve 
Çomudüz köylülerince ziyaret 
edilmektedir. Alıç ziyaret yeri-
ne çocuğu olup da yaşamayan 
aileler, oğlu veya kızının iyi bir 
gelecek kurmasını isteyenler ile 
kocasıyla iyi geçinmek, mal-
mülk sahibi olmak gibi istekler 
için gidilmektedir.

Daha çok cuma günleri zi-
yarete gelen kadınlar, burada 
lokma dağıtıp dua etmekte, 
tutmuş oldukları dileklerinin 
gerçekleşmesi için mezarın ba-
şındaki alıç ağacına çaput bağ-
lamaktadırlar.

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.138-139.

HAMZA KARAOĞLAN

ALIÇLIBUCAK
MAHALLESİ

Göksun ilçe merkezinin 
kuzeydoğusunda bulunan Alıç-
lıbucak Mahallesi, Binboğa Dağ-
larının güney eteklerinde ve bu 
dağlık alanın merkezi kısımla-
rının sularını boşaltan Kömür 
Suyu vadisi içinde ve akarsu-
yun hemen kenarında bulu-
nur. Deniz seviyesinden 1400 
m yükseklikte yer alan ma-
hallenin matematik konumu 
38°05’03.0” kuzey enlemi ve 
36°31’34.3” doğu boylamıdır. 

Göksun’a 8 km uzaklıkta 
yer alan Alıçlıbucak’ın, 1881 
yılı nüfusu 41 iken, 1960 yılında 
532’ye kadar yükselmiş, 2000 
yılında 179’a düşmüştür. 2015 
yılında 25 hane ve 135 nüfusa 
sahiptir. 1970 yılından son-
ra gerek ülke içine ve gerekse 
yurtdışına göç vermiştir. 

Köyün ekonomisi tarım ve 
hayvancılığa dayalıdır. Küçük-
baş hayvancılık ve buğday ve 
kuru fasulye üretimi önemli 
ekonomik faaliyettir. Mahalle-
de bir ilkokul bulunmasına rağ-
men taşımalı eğitim yapıldığın-
dan boştur. Mahalleye ulaşımı 
sağlayan yol asfaltolup, içme 
suyu şebekesi, elektrik ve sabit 
telefon bulunmaktadır.

EMİN TOROĞLU

ALINOLUK
MAHALLESİ

Alınoluk,  Andırın ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş’a 80 km, Andırın’a 
4 km uzaklıktadır. Andırın ilçe 

ALINOLUK MAHALLESİ
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merkezinin güneyinde, Andı-
rın-Kadirli yolunun batısın-
dadır. Karpolat Tepesi (1090 
m) doğu yamacında 800-950 
m yükseltileri arasında orman 
içersinde yer almaktadır. Mate-
matik konum olarak 37°32’53.6” 
kuzey enlemi 36°20’51.2” doğu 
boylamı üzerinde bulunur. 

Cumhuriyet döneminin ba-
şında köy statüsü kazandığı 
tahmin edilen mahallenin 1935 
yılında 225 olan nüfusu, 1950 
yılında 183, 2000 yılında 313 ol-
muştur.  2015 yılında 70 kadar 
haneye sahip köyün nüfusu ise 
364’tür. Köy çevresinde yoğun 
bitki örtüsü bulunan ve tarım 
alanları sınırlı olan bir arazide 
yer almaktadır. Ekonomisi ta-
rım ve hayvancılığa dayalıdır. 
Mahallede bir ilkokul bulun-
maktadır. Ulaşımı sağlayan 
yolu stabilize olup, içme suyu, 
elektrik ve sabit telefon mev-
cutt ur.

EMİN TOROĞLU

ALİ AĞA
(HAZNEDARLI)

BUK’ASI
Mimarî Yapı

Buk’a, Dulkadiroğlu İlçesi, 
Duraklı Mahallesi, Alâüddev-
le Sokağı’nda yer alan Hazne-
darlı Camii’nin avlusunda bu-
lunmaktaymış. Buk’a ve cami, 
Dulkadir Beyliği hükümdarı 
Alâüddevle Bey’in (1480-1515) 
hazinedarı Ali Ağa tarafından 
1480-1515 yılları arasında yaptı-
rılmıştır. 1563 tarihli Maraş tah-
rir defterinde buk’a ve camiye, 
Göçtil-i Kebîr Köyü, değirmen, 

arazi ile 2 bağın vakfedildiği 
kayıtlıdır. Bu yapının mimarî 
durumunu ve ne zaman yıkıl-
dığını bilemiyoruz.

KAYNAKÇA:
Refet YİNANÇ - Mesut ELİBÜYÜK, 
Maraş Tahrir Defteri (1563), C.I, Anka-
ra 1988, s.68-76.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007,  s.1201.
İbrahim Solak, XVI. Asırda Maraş 
Kazâsı (1526-1563), Ankara 2004, 
s.214.

MEHMET ÖZKARCI

ALİ AĞA
(HAZNEDARLI) CAMİİ

Mimarî Yapı

Yapı, Dulkadiroğlu İlçesi, 
Duraklı Mahallesi, Alâüddevle 
Sokağı’nda yer alır. Cami ar-
şiv belgelerine göre, Dulkadir 
Beyliği hükümdarı Alâüddevle 

Bey’in (1480-1515) Hazinedarı 
Ali Ağa tarafından 1480-1515 
yılları arasında inşâ ett irildiği 
anlaşılmaktadır.

Arşiv kayıtlarında caminin 
adı, “Ali Ağa Camii” olarak 
geçmektedir. Yapı, Alâüddevle 
Bey’in (1480-1515) hazinedarı 
Ali Ağa tarafından yaptırıldığı 
için daha sonra “Haznedarlı 
Camii” ismiyle tanınmıştır. 

Haznedarlı Camii, 8 Kânu-
nisâni 1928 tarih ve 6061 nu-
maralı tâlimatname gereğince 
1937 yılında şahıslara satılmış 
ve alan kişi yapıyı ibadete açık 
tutarak, 1960’lı yıllara kadar 
fonksiyonunu sürdürmüştür. 
Camii 1986 yılına kadar şahıs-
ların mülkiyetinde gözükür-
ken, daha sonra ilgili şahıslar-
ca Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
hibe edilmiştir.

Tamir kitabesine göre cami, 
Dede Efendi ve Ahmed Efen-
di’nin önderliğinde hayır sahibi 

Haznedarlı (Ali Ağa) Camii, Rölöve Planı
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kimseler tarafından 1277/1860 
yılında tamir ettirilmiştir.

Yapı, 1960’lı yıllara kadar 
fonksiyonunu sürdürmüş ve 
daha sonra tamire muhtaç ol-
duğu için 1972 yılına kadar 
bakımsız ve harabe bir hâlde 
kalmıştır. Cami, 1972’de minare 
ile son cemaat yerinin kemerle-
ri haricinde tamamen yıkılarak, 
ince briket duvarlar üzerine 
oturan alttan düz beton dam, 
üstten de kırma sac çatılı olarak 
basit bir şekilde yeniden yapıl-

mıştır.
Cami; harim, kuzey tarafına 

yerleştirilen üç gözlü son cema-
at yeri ve harimin kuzeydoğu 
köşesinde tek şerefeli mina-
reden oluşmaktadır. Harimin 
kuzey tarafına yerleştirilen üç 
gözlü son cemaat yerinin sivri 
kemerleri yanlarda duvar pa-
yelerine, ortada sekizgen kesitli 
iki sütun üzerine oturmaktadır. 
Son cemaat yeri önceden ahşap 
kirişlemeli düz toprak dam ile 
örtülüymüş.

Bazı kaynaklardan harimin 
orijinal dokusu hakkında kıs-
men bilgi sahibi olmaktayız. 
Enine dikdörtgen plânlı 9.00 x 
13.00 m. boyutlarında olduğu 
belirtilen iç mekân, her biri üç 
bölümlü mihraba paralel iki 
sahna ayrılmıştır. Kemerler; 
kuzey ve güney duvarlarında 
ikişer, doğu ve batı duvarların-
da birer duvar payesi ile ortada 
iki sütuna istinat ettirilmiştir. 
Altı bölüme ayrıldığı belirtilen 
harim kısmının orijinalinde ah-
şap kirişlemeli düz toprak dam 
ile örtülü olduğunu düşün-
mekteyiz.

Günümüzde iç mekâna ku-
zey duvarında açılan iki basit 
kapıdan girilir. İçten yaklaşık 
8.50 x 15.00 m. ölçülerinde olan 
enine dikdörtgen hafif çarpık 
plânlı harim, yanlarda duvar-
lara, ortada iki beton ayağa is-
tinat eden düz beton dam ile 
kapatılmıştır. İç mekân duvar-
ların alt kısmında açılan top-
lam yedi pencereyle aydınlatıl-
mıştır.  Harim kısmının hiçbir 
mimarî özelliği yoktur.

Kesme taştan yapılan tek 
şerefeli minare, harimin kuzey-
doğu köşesine yerleştirilmiştir. 
Minare, yapıda orijinal özelli-
ğini koruyan eleman olmasıy-
la ayrı bir önem taşımaktadır. 
Sade inşâ edilen yapıda dikkati 
çeken süsleme son cemaat yeri 
ve minarede görülür.

Yapının günümüze ulaşan 
vakfiyesi yoktur. Fakat 1563 ta-
rihli Maraş Tahrir Defteri’nde, 
“Ali Ağa Mescidi ve Buk’a”-
sına Göçtil-i Kebir Köyü ile 2 
bağın vakfedildiği kayıtlıdır. 
Arşiv belgelerine göre Hazne-Haznedarlı (Ali Ağa) Camii

ALİ AĞA (HAZNEDARLI) CAMİİ

Haznedarlı (Ali Ağa) Camii
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darlı (Ali Ağa) Camii vakfının 
günlük 8, aylık 240 akçe gideri 
olduğu anlaşılmaktadır. Yine 
1207/1792 ve 1214 /1799 tarihli 
Kuyud-ı Kadîme kayıtların-
da, camiye atanan görevliler 
hakkında bilgiler bulunmak-
tadır. Ayrıca 2 Cemaziye’l-âhir 
1324/24 Ağustos 1906 tarihli 
Maraş Şer’iye Sicili’nde, Ma-
raş’taki tarlanın yıllık kirasın-
dan elde edilen 30 kuruşun 
camiye vakfedilerek, imamet 
vazifesine harcanması gerektiği 
belirtilmektedir.

KAYNAKÇA:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliye-
den Müdevver Defterler, Nu: 1878.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet 
Evkaf Tasnifi , Nu: 5214.
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Esas Nu.: 167, Sıra Nu: 2083.
Kahramanmaraş İl Müftülüğü Arşivi.
Refet YİNANÇ - Mesut ELİBÜYÜK, 
Maraş Tahrir Defteri (1563), I, Ankara 
1988, s.68-76.
Nazif VELİKAHYAOĞLU, “Kahra-
manmaraş Vakıfl arı Üzerine II”, Süt-
çü İmam Dergisi, V, Kahramanmaraş 
1992, s.27-30.
Adil AKBEN, 234 Numaralı Şer’iye Si-
cili (1322-1325 H./1904-1907 M.), - De-
ğerlendirme ve Transkripsiyon- İnönü 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Malatya 1996, s.169.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, II, 
Ankara 2007, s.169-174.

MEHMET ÖZKARCI

ALİ BABA/ALİ GUTU
Ziyaret Yeri

Ali Baba, Pazarcık-Eğlen 
köyünde bir türbe ziyaretidir. 
Eskiden etrafı demir korku-

luklarla çevrili ve üzeri açık bir 
mezar iken 1999’da sekizgen 
planlı ve üzeri kubbe ile örtülü 
bir türbe yapılmıştır. Türbenin 
ortasında Ali Baba’nın meza-
rı yer almaktadır. Sandukanın 
üzeri yeşil, mavi, kırmızı renkli 
kumaşlarla örtülüdür. Yerlerde 
halı, kilim ve minderler serili-
dir. Türbenin duvarlarında ge-
yik ve şahmeran motifl i duvar 
halıları, Hz. Ali, Hz Hasan ve 
Hz Hüseyin, On İki imamlar, 
Atatürk, Elif Ana, türbeyi yap-
tıranlar ile türbedarın ailesine 
ait resimler asılıdır. 

Türbeye giriş batıdan açılan 
bir kapı ile sağlanmaktadır. Gi-
rişin sağ ve sol tarafında iki as-
lan heykeli vardır. Türbenin de 
olduğu alan tahminen 500 m2 
kadar olup etrafı 3 m. yüksek-
likte beton duvarla çevrilmiştir. 
Bu alanın içerisinde türbe hari-
cinde ziyaretçilerin kurbanları-
nı kesebileceği, yemek pişire-
cekleri mutfak ile ziyaretçilerin 
istirahat edecekleri, yemek yi-
yecekleri yerler hazırlanmıştır. 

Misafi rlerin konaklaması için 
bir de misafi rhane yapılmıştır. 
Duvarla çevrili alan içerisin-
de türbedarın yakınlarına ait 
olduğu belirtilen mezarlar da 
bulunmaktadır. Alanın içeri-
sinde ayrıca çok sayıda çam, 
dut ağaçları ve değişik cinste 
ağaçlar bulunmaktadır. 

Ali Baba’nın sırtında hey-
besiyle diyar diyar dolaşan bir 
Bektaşi olduğu ve sürekli kişi-
lerin iyiliği için çalıştığı anla-
tılmaktadır. Normal kişilerin 
hissedemediği bazı olayları 
hissett iği, muhtemel tehlikeleri 
önceden haber vererek insanla-
rın zarar görmesini engellediği 
söylenir. O hiç yıkanmamış, saç 
ve sakalını da kestirmemiştir. 

Aslen Çiğli köyünden ol-
masına rağmen Eğlen köyüne 
gömülmeyi vasiyet etmiş. Bir 
kış gününde yine Eğlen köyün-
de iken vefat etmiş. Ölümünü 
haber alan yakınları onu Çiğ-
li’ye götürmek istemişler. An-
cak onu misafi r eden kişi Ali 
Baba’nın vasiyeti gereği Eğlen 
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köyünde toprağa verilmesi ge-
rektiğini söylemiş. Her iki tara-
fın da ısrarcı olduğunu gören 
(üçüncü kişiler) araya girip ev 
sahibini doğduğu köyüne gö-
mülmesi noktasında ikna et-
mişler. Ali Baba’nın akrabaları 
onu yıkamış kefenleyip tabuta 
koymuşlar. Tabutu kaldırıp gö-
türmek istediklerinde şiddetli 
bir yağmur yağmaya başlamış. 
Yağmurun şiddetinden tabutu 
bırakıp yakındaki eve sığın-
mışlar. Biraz sonra yağmur 
kesilmiş ve Ali Baba’nın yakın-
ları yeniden tabutu kaldırmaya 
gittiklerinde yine şiddetli yağ-
murun yağdığı görülmüş. Bu 
hal birkaç saat devam etmiş. 
Bu sırada Ali Gutu’nun cena-
zesini kılmaya gelen bir Dede 
bir terslik olduğunu anlayıp 
onun burada mı yoksa köyün-
de mi toprağa verilmesi gerek-
tiği hususunu öğrenmek için 
rüyaya (istihare) yatmış. Dede, 
rüyasında Ali Baba’nın ruhunu 
teslim ettiği evden bir güvercin 
şeklinde uçup türbesinin oldu-
ğu yere konduğunu görmüş. 
Rüyadan uyanan Dede’nin an-
lattıklarını dinleyen köylüler 
onu köyüne götürmekten vaz-
geçip güvercinin konduğu yer 
olarak bilinen günümüzdeki 
yere gömmüşler. Bir kış günün-
de vefat eden Ali Baba’nın me-
zarı altı ay sonra değiştirilmek 
istenmiş. Mezar açıldığında ke-
fenin yepyeni durduğu ve ce-
sedin de çürümediği, yalnızca 
onun ağzına denk gelen yerin 
hafifçe sarardığı görülmüş. 

Bir ermiş olarak görülen 
Ali Baba’nın birçok keramet-
lerinden bahsedilmektedir. En 

yaygın olanlarından bir kaçını 
aktarmak istiyoruz. Millî Mü-
cadele yıllarında Atatürk, özel 
bir trenle Pazarcık’tan Doğu 
Anadolu’ya gitmekteymiş. Bunu 
haber alan Ali Baba, tren hare-
ket halinde iken arka vagonun 
koşum takımından tutarak tre-
ni durdurmuş. Sonra doğruca 
Atatürk’ün yanına gitmiş ve 
“Ey paşam siz ki bu ulusun başı 
ve kalbisiniz, bizler ise bu kal-
bin parçasıyız, siz değerli pa-
şamdan niyazım Pazarcık’tan 
ötede kalan cepheleri bize 
bırakmanız.” demiş. Bunun 
üzerine Atatürk “Ali Baba biz 
erliğini ve ününü duymuştuk, 
ama şimdi ziyadesiyle mem-
nun olduk, asıl olan Türk mil-
letinin haysiyetli ve şerefli bir 
millet olarak yaşamasıdır. Tabi 
ki sizin gibi erlerin hem halkın 
zekâsını geliştireceğine hem 
de memleket sathında manevi 
görevini yapacağına içtenlikle 
inanıyorum.” demiş ve kucak-
laşarak ayrılmışlar.

Ali Baba’nın yolu bir gün 
Kahramanmaraş’a düşmüş. Her 
zaman dolaştığı yerlerde dolaş-
mış, sonunda bir dükkânının 
önünde durmuş. Bu sırada da 
küçük abdesti gelmiş. Tuvalete 
gitmeyen Ali Baba, bakkal dük-
kânı önünde duran pekmez 
dolu tenekelerden birisinin içe-
risine küçük abdestini yapmış. 
Bunu gören bakkal ve diğer 
esnaf Ali Baba’nın bu hareke-
tine çok kızmış ve ona hakaret 
etmişler. Ali Baba ise kendisi-
ne hakaret edenlere tenekenin 
içerisine bakmaları gerektiğini 
söylemiş. Onun bir şeyler ima 
ettiğini anlayan insanlar tene-

keye bakmaya karar vermişler. 
Tenekeyi açtıklarında pekme-
zin içerisinde ölmüş siyah bir 
yılan olduğunu görmüşler. 
Pekmez dolu tenekeyi evine 
götürecek olan kişinin zehirli 
pekmezden yiyip zehirlenece-
ğini düşünen halk, Ali Baba’nın 
velî bir zat olduğunu anlamış 
ondan özür dilemişler. 

Ali Baba yaylada bir eve 
misafir olmuş. Ev sahibinin 
ertesi gün mahkemede davası 
görülecekmiş. Davanın nasıl 
sonuçlanacağını merak eden ev 
sahibi, ondan kendisine him-
met etmesini, davanın kendi le-
hine dönmesini istemiş. Davalı-
yı da tanıyan Ali Baba, “Onun 
nefsi sana göre daha isteklidir, 
davayı o kazanacaktır.” demiş. 
Bu duruma kızan ev sahibi, 
“Seni evimde misafir edip ken-
di ellerimle hizmet ediyorum, 
nasıl böyle söylersin !” demiş. 
Bu duruma üzülen Ali Baba, o 
halde “Senin hakkından kara-
yılan gelsin.” demiş. Ertesi gün 
ev sahibi mahkemeye gitmek 
için atına binip yola düşmüş. 
Bulanık köyünün bağlarına 
ulaştığında gittiği patika yolda 
kuyruğu üzerinde ayağa kalk-
mış bir yılanın heybetli bir şe-
kilde kendisini beklediğini gör-
müş. Yılandan çok korkan kişi 
mahkemeye gitmekten vazge-
çip eve dönmüş ve doğruca Ali 
Baba’nın kaldığı çadıra gitmiş. 
Ali Baba onu gördüğünde, “Yı-
landan korkma onu salandan 
(gönderenden) kork.” demiş.

Rivayete göre, Bulanık kö-
yünden birisi bağında üzüm 
kesmekteymiş. Bu sırada gök-
yüzünde bir gürültü duymuş. 

ALİ BABA / ALİ GUTU
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Başını çevirdiğinde gürültünün 
kaynağının büyük bir kuş ol-
duğunu görmüş. Gözüyle kuşu 
takip eden köylü onun çok ya-
kınındaki büyük bir kayanın 
üzerine konduğunu görmüş. 
Kendisinden kaçmadığına bir 
anlam veremeyen Bulanık-
lı, kuşa dikkatlice baktığında 
onun gerçekte kuş değil, Çiğli 
köyünden Ali Baba olduğunu 
fark etmiş. Hemen Ali Baba’nın 
yanına giden şahıs “Demek sen 
uçuyorsun.” demiş. Ali Baba, 
“Senin gözüne öyle görünmüş 
o ben değilim bir kuştu.” de-
miş. Adam o günden sonra Ali 
Baba’nın takipçisi olmuş, vefa-
tını duyduğunda onun cenaze-
sine gitmiş, sonraki yıllarda da 
her yıl gelip onun türbesinde 
kurban kesmiş.

Ali Baba türbesi; çocuğu 
olmayan aileler, evlenmek is-
teyen gençler, fi ziksel ve ruhsal 
hastalıkları olanlar, ailesinde 
huzur isteyenler ile sınavlarda 
başarılı olmak isteyenler tara-
fından ziyaret edilmektedir. 
Ruhsal ve bedensel hastalığı 
olanlar perşembeyi cumaya 
bağlayan gece türbeye yatmak-
ta, bu süre hastanın durumuna 
göre birkaç gün de sürebilmek-
tedir. Ayrıca gelen her ziyaret-
çinin türbenin içerisinde bir 
müddet yatması gerektiği inan-
cı yaygındır. Türbedar, bunun 
ziyaretçi sayısı az iken müm-
kün olduğunu, fazla iken izdi-
hama neden olduğundan bu 
duruma müsaade edilmediğini 
söylemektedir. Yılın her mevsi-
mi ziyaret edilen türbe, yaz ay-
larında yurt içi ve yurt dışından 
gelen ziyaretçilerin akınına uğ-

ramaktadır. Burada görülen en 
yaygın ritüel kurban kesmektir. 
Ayrıca türbenin etrafının üç 
kere dönülmesi, türbe kapısı-
nın öpülmesi, içeride bulunan 
sandukanın üzerindeki örtüle-
re yüz göz sürülmesi, dua ve 
niyazda bulunulması da diğer 
uygulamalardandır. Kurban 
etinden etli pilav yapma, bis-
küvi, lokum ve şekerli içecekler 
dağıtma, türbe dışında bahçe 
duvarına bitiştirilmiş alanda 
mum yakma da uygulamalar 
arasındadır. Ayrım yapılmak-
sızın türbenin etrafındaki her 
cinsten ağaca çaput, ip veya saç 
teli bağlanmaktadır. Bunun ya-
nında Ali Baba’nın mezarı üze-
rindeki yeşil örtüden bir parça 
kesilip alınmaktadır. Bu par-
çayı dilekte bulunanlar üzerle-
rinde taşımakta, arabanın iç ay-
nasına, traktöre, cüzdana veya 
eve konulmaktadır. 
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HAMZA KARAOĞLAN

ALİ BEŞİK
Ziyaret Yeri

Ali Beşik, Afşin-Tarlacık/
Berçenek köyünün eski mezar-
lığı içerisindedir. Mezarlıkta 

yalnızca Ali Beşik’in mezarı kal-
mıştır. Mezarın üzeri toprakla 
kapatılmış, etrafı yarım metre 
beton duvarla çevrilmiş, üzeri 
ise demir korkuluklarla kapa-
tılmıştır. Ali Beşik 1900’lerin ba-
şında vefat etmiş ve daha sonra 
bulunduğu yere gömülmüştür. 
Yöre halkı geceleri Ali Beşik’in 
mezarında ışık yandığını söy-
lerler. Aslen Malatya-Akçadağ 
ilçesi Bekiruşağı köyündendir. 
Bir kızgınlık neticesinde kö-
yünü terk etmiş köylülerine 
“Ben gidip Berçenek’te kalaca-
ğım, sizler de benim toprağıma 
hasret kalacaksınız.” demiştir. 
Bundan dolayı Akçadağ’dan 
gelen ziyaretçilerin onun me-
zarından toprak götürdükleri 
söylenir. Yalnızca bir ineğinden 
başka mal varlığı olmayan Ali 
Beşik’in keramet ehli olduğu-
na inanılır. Anlatıldığına göre 
onun evi sağlığında dolup taş-
makta ve herkes ondan yardım 
istemektedir. Yardımsever olan 
Ali Beşik her gelenin derdine 
derman olur onları boş çevir-
mez. Evinde tek bir ineği olma-
sına rağmen ineğin sütü tüken-
mez ve gelen tüm misafi rleri 
doyurur. Ali Beşik’in hanımı 
gelen misafi rler ne kadar kala-
balık olursa olsun her seferinde 
ineğinden süt sağıp ikram eder. 
Normalde birkaç sağımdan 
sonra sütün kesilmesi gerekir-
ken ineğin sütü hiç bitmez, bir 
saat sonra sağıldığında yine 
normal sütünü verir. Köy hal-
kı onun elinden ve evinden bir 
şeyler alır saklarsa, işlerin rast 
gideceğine, kaza belaya uğ-
ramayacağına inanmaktadır. 
Köyden birisi Ali Beşik’in saka-
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lını taradığı sırada sakalından 
dökülen kılları toplayıp evinde 
saklar. O günden itibaren evine 
bereket gelen bu kişi kısa süre 
içerisinde zengin olur ve malı-
nın hesabını yapamaz duruma 
gelir.   

Ali Beşik’in hislerinde ya-
nılmadığı ve bazı şeylerin ona 
ayan olduğu anlatılır. Bir yıl yö-
rede kuraklık olur ve hiç ürün 
çıkmaz. Köyden birisi koyun-
larından birkaç tanesini Çomu-
düz köyünde satıp un, bulgur 
almak ister. Pazarlık yapılacak-
ken koyun sahibi hayvanlarına 
kıyamaz ve tekrar köyüne dön-
meye karar verir. Bu sırada ko-
yun sahibinin karısı ve mahal-
leden birkaç kadın Ali Beşik ile 
birlikte oturmaktadır. Bir ara 
söz arasına giren Ali Beşik, ka-
dına dönerek “Kocan koyunları 
satmaktan vazgeçti, biraz sonra 
gelecek, sen onları ağıla götür, 
zira kocanın gelişinden kısa bir 
süre sonra da Elbistan’dan gele-
cek birisi kocana para verecek.” 
der. Aradan yarım saat geçme-
den Ali Beşik’in söyledikleri-
nin hepsi gerçekleşir. Topluluk 
uzun süredir yanlarından hiç 
ayrılmayan Ali Beşik’in bunları 
nasıl bildiğine şaşırır ve onun 
velî bir zat olduğuna inançları 
artar. 

Ali Beşik’in mezarı çok zi-
yaret edilmekte ve adak kur-
banları burada kesilmektedir. 
Burayı daha çok çocuğu olma-
yanlar, doktora gidip de şifa 
bulamayanlar, mal mülk ve 
servet arzulayanlarla işlerin 
rast gitmesini isteyenler ziyaret 
eder. Ziyarete çevre köylerin 
yanı sıra Akçadağ’ın bir kısım 

köylerinden de ziyaretçiler ge-
lir. Burada kurban keser lokma 
dağıtırlar. Hastalanan hayvan-
lar mezar etrafında yedi kere 
dolaştırılırsa hastalıklarının ge-
çeceği, mezarından alınan top-
rağın evin bir köşesine asılma-
sıyla da evin bereketleneceğine 
inanılır. Ziyaretçiler, buradan 
aldıkları toprak ve suyu şifa 
amacıyla saklar, yeri geldikçe 
kullanırlar.

KAYNAKÇA:
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ALİ BEY (DURAKLI)
CAMİİ

Mimarî Yapı

Yapı, Dulkadiroğlu İlçesi, 
Duraklı Mahallesi, Enver Paşa 

Sokak’ta yer alır. Caminin inşâ 
kitabesi olmadığı için yapım ta-
rihini bilemiyoruz. Fakat arşiv 
belgelerinde yapının, Zülkadir 
zâde Ali Bey tarafından 1221/ 
1806-7  yılında inşâ ettirildiği 
belirtilmektedir. Yapının adı 27 
Rebîu’l-evvel 1322/ 12 Haziran 
1904  tarihli Maraş Şer’iye Si-
cili’ne, “Duraklı Camii” olarak 
kaydedilmiştir.  

Günümüze orijinal özellik-
lerini kısmen koruyarak gelen 
cami, bazı onarımlar görmüş-
tür. Yapı, minarenin kaidesinde 
ve cümle kapısının üst kısmın-
da yer alan tamir kitabelerine 
göre, 1291 H./ 1874 M. ve 1314 
H./ 1896-97 M. yıllarında ona-
rım görmüştür. Daha sonra 
1900, 1970, 1994 ve 2015 yılla-
rında tamir edilmiştir. Ayrı-
ca arşiv belgesinde caminin, 
Nalbant Ebubekir Efendi tara-
fından tamir ettirildiği belirtil-
mektedir.

Duraklı (Ali Bey) Camii Plânı (1998)

ALİ BEY (DURAKLI) CAMİİ
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Avlunun doğu tarafında 
üç katlı küçük medrese ile batı 
tarafında üç mezar vardır. Me-
zarların, şehrin Kurtuluş Sava-
şı’nda şehit düşen üç gence ait 
olduğu söylenmektedir.

Kuzey-güney doğrultusun-
da eğimli bir arsa üzerine inşâ 
edilen yapı, ahşap tavanlı cami-
ler grubuna girer. Cami; dıştan 
11.80 x 14.60 m. ölçülerinde ha-
rim, kuzeyine yerleştirilen 4.90 
x 15.40 m. ölçülerinde son ce-
maat yeri ve doğu cephesinde 
yer alan tek şerefeli minareden 
oluşur.

Bugün sıvalı olan duvar-
larda kaba yonu ve moloz taş, 
cümle kapısı ve minarede sa-
rımtrak renkte ince yonu taş ve 
örtü sisteminde ahşap malzeme 
kullanılmıştır.

Caminin avlusuna doğu 
cephede açılan basık kemerli 
kapıdan girilir. Son cemaat ye-
rinin ahşap tavanı önde dört 
ahşap ayağa, güneyde duvara 
istinat etmektedir.

Harim kısmına kuzey du-
varının ortasında açılan basık 

kemerli kapıdan girilir. 9.90 x 
12.85 m. boyutlarındaki harim, 
altt an ahşap tavanla, üstt en de 
kırma sac çatıyla kapatılmıştır. 
Ahşap tavan, yanlarda duvar-
lara istinat etmektedir. İç mekâ-
nın aydınlığı toplam onaltı (16) 
pencereyle sağlanmıştır.

Kıble duvarının ortasına 
yerleştirilen taş mihrap, sivri 
kemerli ve yarım daire kesit-
li nişe sahiptir. Mihrabın batı 
tarafında basit ahşap minber 
bulunur. Harim doğu, batı ve 
kuzey tarafl ardan ahşap mahfi l 
ile “U” biçiminde kuşatılmıştır. 
Mahfi le iç mekânın kuzeybatı 
köşesine yerleştirilen merdi-
venden çıkılır.

Caminin doğu cephesine 
yerleştirilen silindirik gövdeli 
tek şerefeli kesme taş minare, 
kaidenin doğu yüzündeki ki-
tabeye göre, Şirikci zâde Hacı 
Mustafa Efendi tarafından 
1291/ 1874 yılında yenilenmiş-
tir. Şerefe köşk tipinde ahşap 
konstrüksiyonlu yapılmıştır. 
Oldukça sade inşâ edilen yapı-
da dikkâti çeken bezeme, mi-

narenin şerefe altında görülür. 
Şerefe altı ay-yıldız, rozet ve çe-
şitli bitkisel motifl erden ibaret 
iki yatay kuşakla hareketlendi-
rilmiştir.

Camide, minare ile cümle 
kapısında tamir kitabeleri bu-
lunmaktadır.

Vakfi ye:
Caminin günümüze gelen 

vakfi yesi yoktur. Fakat 27 Re-
bîu’l-evvel 1322 / 12 Haziran 
1904 tarihli Maraş Şer’iye Sici-
li’nde, Duraklı Mahallesi’nde 
Deliklitaş danilen yerde bulu-
nan “mescid arsası” demekle 
maruf bir kıt’a arazinin caminin 
vakfı olduğu kayıtlıdır.
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ALİ BEY (DURAKLI)
MEDRESESİ
Mimarî Yapı

Yapı, Dulkadiroğlu İlçesi, 
Duraklı Mahallesi, Enver Paşa 
Sokak’ta yer alır. Medresenin 
inşâ kitabesi olmadığı için ya-

Duraklı (Ali Bey) Camii
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pım yılını bilemiyoruz. Fakat 
yanındaki Duraklı Camii ile 
beraber Zülkadir zâde Ali Bey 
tarafından 1221 /1806-7  yılında 
inşâ ettirildiği anlaşılmaktadır.

Medrese, Duraklı (Ali Bey) 
Camii’nin kuzeydoğu tarafı-
na bitişik olarak yapılmış olup 
“Duraklı Medresesi” olarak 
bilinmektedir. Ayrıca yapı 
1319/1901 tarihli Maarif Salnâ-
mesi’ne “At Oluğu Medresesi” 
ismiyle kaydedilmiştir; medre-
senin bulunduğu semt günü-

müzde de “At Oluğu” adıyla 
bilinir. 

Medrese maalesef 2004 yı-
lında yıkılmış ve tekrar 2015 
yılında tekrar aslına uygun 
olarak tekrar inşâ edilmiştir. 
Medrese yıkılmadan önce 1998 
yılında mevcut durumuyla bi-
limsel olarak tarafımızdan in-
celenerek yayınlanmıştır.

Duraklı Camii’nin kuzey-
doğu köşesine bitişik olarak 
inşâ edilen yapı, “buk’a” diye 
isimlendirilen medrese öncesi 

eğitimi veren, düşük dereceli 
okul olarak yapılmıştır. Bu tip 
müesseseler “cami mektebi” 
olarak da adlandırılmaktadır. 
1901 yılında medresede oniki 
(12) öğrencinin eğitim gördü-
ğü ve müderrisinin Darendeli 
Hacı Mehmet Hilmi Efendi’nin 
olduğu kayıtlıdır. Yapı 1920’li 
yıllara kadar fonksiyonunu 
sürdürmüştür.

Camiye bitişik vaziyette 
yolun kenarına kuzey-güney 
doğrultusunda yerleştirilen ve 
üç katlı bir görünüm sergileyen 
çarpık plânlı medrese, dıştan 
yaklaşık 4.50 x 14.50 m. ölçü-
lerindedir. Yapının alt katının 
duvarları ahşap hatıllı kaba 
yonu ve moloz taşla örülürken, 
diğer katların duvarları bağdâ-
dî tarzında inşâ edilmiş, örtü 
sisteminde ise ahşap malzeme 
kullanılmıştır.

Doğu cephenin ortalarında 
açılan basık kemerli kapı, med-
resenin altından bir geçitle av-
luya bağlanmaktadır. Bundan 
dolayı medresenin alt katı ikiye 
bölünmüştür. Yapının zemin 
katı onarımlar sırasında bazı 
değişikliklere uğramıştır. Avlu 
geçidinin kuzey tarafı orijinal 
olup, biraz alçak tutulan düz 
ahşap tavanlı tek hacimden 
oluşmakta ve odunluk olarak 
kullanılmaktadır. Bu mekâna 
kuzey duvarında açılan kapı-
dan girilmekte ve pencereye 
yer verilmemiştir. Avlu geçidi-
nin güney tarafı ise cami görev-
lilerinin kalması için onarımlar 
sırasında betonarme olarak ya-
pılmış ve bu mekâna son cema-
at yerinden ulaşılmaktadır.

Avlu geçidinin kuzey tara-

ALİ BEY (DURAKLI) MEDRESESİ 
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fına yerleştirilen ve bir odadan 
ibaret olan birinci kat, zemin 
katın ebatında yapılmış ve bu-
raya yapının batı tarafında yer 
alan ahşap merdivenden ula-
şılmaktadır. Batı duvarının gü-
ney köşesine yerleştirilen kapı, 
merdiven sahanlığına açılmak-
tadır. Üzeri düz ahşap tavanla 
örtülen bu mekân, doğu ve batı 
duvarlarında açılan ikişer pen-
cereyle aydınlatılmıştır.

İkinci kat, kuzey-güney 
doğrultusunda yerleştirilen bo-
yuna dikdörtgen hafi f çarpık 
bir plâna sahip olup, bir sofa 
ile üç odadan oluşur. Medre-
senin batı tarafında yer alan 
merdivenden sofaya ulaşılır. 
Sofanın kuzey tarafına yerleş-
tirilen hafi f çarpık plânlı odaya 
iki basamaklı merdivenle çıkı-
lır. İç mekâna güney duvarının 
ortasında açılan kapıdan girilir. 
Odanın aydınlığı beş pencerey-
le sağlanmıştır. Üst katt a yer 
alan diğer iki oda sofanın gü-
ney tarafına yerleştirilmiştir.. 
İç mekânın aydınlığı altı pen-
cereyle sağlanmıştır. Bu hac-

min güney duvarında açılan bir 
kapıdan yaklaşık küçük odaya 
geçilmekte, diğer kapıdan da 
caminin mahfi li ile bağlantı 
sağlanmıştır. Güney köşede yer 
alan küçük oda, güney ve doğu 
duvarında açılan ikişer pence-
reyle aydınlatılmıştır.

Yapı sade bir şekilde inşâ 
edilmiştir.
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MEHMET ÖZKARCI

ALİ BEY (KARA DEDE)
ZÂVİYESİ

Mimarî Yapı

Yapı, Dulkadir Beyliği hü-
kümdarı Alâüddevle Bey (1480-
1515) tarafından Kara Hayıt Na-

hiyesi’ne bağlı İncirli Köyü’nde 
yaptırılmıştır. Alâüddevle Bey’in 
906/1500 tarihli vakfi yesinde ya-
pının, Ali Bey Zâviyesi olarak 
da bilindiği ifade edilmektedir. 
Alâüddevle Bey, zâviyeye kö-
yün gelirini tahsis etmiştir. 1526 
ve 1563 tarihli Maraş Tahrir def-
terinde zaviyeye 735 akçe gelir 
vakfedilmiştir. Bugün mevcut 
olmayan yapının mimari duru-
mu ve ne zaman yıkıldığını bi-
lemiyoruz.

Zâviyenin bulunduğu İn-
cirli Köyü, 1563 yılında Kara 
Hayıt Nâhiyesi’ne bağlı olup 
Bozyarlu Cemaatı’nın ekinliği 
olarak görülmektedir.
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ALİ BEY
(ŞEHSUVAROĞLU)

(d. ? - ö. 1522)
Dulkadir Beyi

Ali Bey, 1515 Haziran’ında 
Alaüddevle’den sonra Dulka-
dirli tahtına çıkmıştır. Dulka-
dir Beyliğinin başına Ali Bey’in 
geçmesiyle birlikte beyliğin 
üzerindeki Memluklu nüfuzu 
sona ermiştir. Ali Bey’in Yavuz 
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adına hutbe okutmasıyla beylik 
üzerinde Osmanlı hâkimiyeti 
tesis edilmiştir. Ali Bey baba-
sı Şehsuvar Beyin Kahire de 
Memluklar tarafından öldürül-
mesi sonucunda II. Bayezid’in 
yanına sığınmıştır. Yavuz’un 
tahta geçmesinden sonra Çir-
men sancak beyliğine atanmış-
tır. Yavuz’un 1514 yılında Şah 
İsmail’e açtığı savaşa katılmış 
ve Osmanlı ordusunda görev 
yapmıştır.  Çaldıran zaferinde 
önemli rol alan Ali Bey, Osmanlı 
ordusunda öncü birliklerin ko-
mutanı olarak görev yapmıştır. 
Bu katkılarından dolayı Yavuz 
Ali Bey’e 3000 Flori para ile Her-
sekzade Ahmet Paşa’nın hazine-
ye intikal eden kılıcını hediye et-
miştir. Ayrıca Sefer dönüşünde 
kendisine Dulkadir beyliğinin 
verileceği vaat edilmiştir.

Alaüddevle’nin 1515 yılın-
da Turnadağ savaşında mağ-
lup edilmesinden sonra Ali 
Bey Dulkadir Beyliğinin başına 
getirildi. Kendisine karşı çıkan 
Şahruh Bey ve oğullarını saf 
dışı bırakarak kolayca beyli-
ğin başına geçmiştir. Osmanlı 
tarafından himaye edilen ve 
Yavuz’un desteği ile beyliğin 
başına geçen Ali Bey her fırsat-
ta Osmanlıya sadakatini ispata 
çalışmış ve yardımdan çekin-
memiştir. Osmanlı’nın Diyar-
bakır seferine iki bin kişilik bir 
kuvvet göndermiştir. Safevi 
komutanı Karahan’ın mağlup 
edilmesinde önemli bir rol üst-
lenmiştir. 

Ali Bey Osmanlı’ya bağ-
lı kalmakla birlikte güvenliği 
için güney komşusu Memluk 

Devleti ile de iyi geçinmeye 
çalışmaktaydı. Ali Bey’in yar-
dımıyla Osmanlının Dulkadir 
topraklarını ele geçirmesini 
Memluklu Devleti iyi karşıla-
mamış ve muhalefet etmiştir. 
Ali Bey Kansu Gavri’ye bir he-
yet göndererek onunla iyi iliş-
kiler kurmaya çalışmıştır. Fa-
kat olumlu veya olumsuz bir 
cevap alamamıştır. Bu esnada 
Alaüddevle’nin bir oğlu ve kar-
deşi Abdürrezzak Memluklara 
sığınmıştı. Osmanlı’nın Mem-
luk üzerine sefer hazırlığında 
olduğu bilgisi ulaşınca Kansu 
Gavri savaş hazırlılarına başla-
mıştır. Bu gelişmeler sırasında 
Osmanlı’nın himayesi altında 
olan Ali Bey ile dostluk kur-
mak bir yana Abdürrezzak’ı 
Dulkadir topraklarını ele ge-
çirmesi için teşvik etmiştir. Ab-
dürrezzak ve yeğenleri 18 Mart 
1516’da kuvvet toplamak için 
Kahire’den hareket ettiler. Or-
dusuyla Suriye’ye gelen Kansu 
Gavri 11 Temmuz’da Halep’e 
gitti. Yavuz, Şah İsmail üzerine 
tekrar sefer yapmış olsaydı Os-
manlı kuvvetleri Doğu Anado-
lu’ya geçer geçmez Abdürrez-
zak Memlukların desteği ile Ali 
Bey üzerine yürüyecekti. Fakat 
Yavuz’un esas amacı Memluk-
lu üzerine yürümekti. Yavuz, 
Kansu Gavri’ye oyalayıcı haber 
göndererek Elbistan’a geldi. 
Buradan Antep tarafına hareket 
eden Osmanlı kuvvetlerine ka-
tılan Ali Bey orduya kılavuzluk 
yapmıştır. Gelişen olaylardan 
haberdar olan Kansu Gavri, Ab-
dürrezzak’ı Dulkadir Beyliğine 
atayarak beş bin kişilik bir kuv-

vetle Antep tarafına gönderdi. 
Kendisi de ordusu ile yola çık-
tı. İki ordu 24 Ağustos 1516’te 
Mercidabık’ta karşılaştılar. Ali 
Bey Osmanlı ordusunun sağ ce-
nahını kumanda eden Anadolu 
Beylerbeyi Zeynel Paşa’nın ya-
nında yer almaktaydı. Memluk 
ordusunun sol cenahında ise 
Abdürrezzak ve Şehruh Bey’in 
oğlu Melik Arslan bulunmak-
taydı. Ali Bey Melik Arslan’ı 
öldürdü. Savaşta Kansu Gavri 
öldürüldüğü gibi Abdürrez-
zak’ta esir düşmüştür. Merci-
dabık zaferinden sonra Ali Bey 
Suriye’ye ilerleyen Osmanlı 
kuvvetlerinin öncü birliklerin-
de idi. Şam’da Osmanlı komu-
tanları ve devlet ricali Mısır’ın 
alınması veya geri dönülmesi 
konusunda müzakere yapınca 
Ali Bey Mısır’ın alınması fikri-
ni savunmuş ve Yavuz’u Kahi-
re’ye yürümeye teşvik etmiştir. 
Ali Bey öncü birliklerle birlikte 
Gazze üzerinden Bilbis (Bul-
beys)’e girdi. Ridaniye önlerin-
de Devlet ricali ve komutanlar 
hücum edilmesini savundular, 
fakat Ali Bey Mukkattan Dağı 
yönünden gidilerek Mısır or-
dusunun arkasından kuşatıl-
masını savunmuştur. Ali Bey’in 
bu stratejisi padişah tarafından 
kabul edildi. Ridaniye meydan 
muharebesinde  (24 Ocak 1517) 
Ali Bey’in büyük faydaları ol-
muştur. Tomanbay esir düşün-
ce Ali Bey’e teslim edildi. Ali 
Bey, Kahire de Züveyle kapı-
sında (Bâbü’zZüveyle) Toman-
bay’ı asarak babasının intika-
mını aldı. 

Mısır seferi sonrası Ali Bey 

ALİ BEY (ŞEHSUVAROĞLU)
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Elbistan’a döndü. Osmanlı or-
dusunun Şah İsmail üzerine 
hareketinde Osmanlı kuvvetle-
rine iaşe yardımında bulundu. 
Ali Bey ve Oğlu Üveys, 1519 
Celali isyanlarını başlatan Ce-
lal’in isyanının bastırılmasında 
önemli bir rol üstlenmiştir. 

Yavuz’un vefatını fırsat bi-
len Şam valisi Canberdi Gazali 
27 Ocak 1521 yılında isyan et-
miştir. İsyanın bastırılması gö-
revi Ferhat Paşa’ya verilmiştir. 
Ali Bey bu isyanın bastırılma-
sında Ferhat Paşa’ya yardımcı 
olmakla görevlendirilmiştir. 
Ali Bey, Dulkadir kuvvetleriyle 
Canberdi Gazali üzerine hare-
ket etmiştir. Halep’e gelen Can-
berdi Gazali şehri 20,000 kişilik 
bir kuvvetle kuşatmıştır. Ferhat 
Paşa’nın gelmesini bekleme-
yen Ali Bey Halep Valisi Kara-
ca Bey’in yardımına gitmiştir. 
Kısa bir süre içerisinde Can-
berdi kuvvetlerini dağıtmakta 
muvaff ak olmuştur. Canberdi 
Gazali Şam’a çekilmek zorunda 
kalmıştır. Ferhat Paşa ve Ali Bey 
Canberdi Gazali üzerine yürü-
düler. Şam yakınlarında Masta-
ba’da yapılan savaşta Canberdi 
Gazali öldürüldü. İsyanın bas-
tırılmasının ardından Ferhat 
paşa Kayseri’ye dönerken Ali 
Bey de Maraş’a dönmüştür. Ali 
Bey’in hem Celali isyanında 
hem de Canberdi Gazali isya-
nında göstermiş olduğu başarı-
lar karşısında Ferhat Paşa’ın Ali 
Bey’e karşı duyduğu kıskançlı-
ğı artmıştır. Kanuni Belgrad se-
ferinde Osmanlının Doğu sını-
rının güvenliğinin sağlanması 
görevini Ali Bey’e verir ve Ali 
Bey bu görevi de layıkıyla yeri-

ne getirmiştir.
Ali Bey’in Osmanlıya sa-

dakat göstermesine karşı Os-
manlı Ali Bey’i sancak beyi gibi 
görüyordu. Ali Bey’in halkına 
zulüm yaptığı yönündeki ha-
berler İstanbul’a ulaşınca Os-
manlı durumu yerinde görmek 
istemiştir. Fakat inceleme için 
gelenleri Ali Bey katl etmiştir. 
Bu gelişme Ali Bey’e önceden 
beri kin ve kıskançlık içerisinde 
olan Ferhat Paşa’ya onu Osman-
lı’nın gözünden düşürme fırsa-
tı verdi. Ferhat Paşa Tokat’a gi-
derek Şah İsmail üzerine sefer 
düzenleneceği bahanesiyle Ali 
Bey’i çocukları ile birlikte davet 
ett i. Artukova (Artova)’da Ali 
Bey ve çocuklarını karşılayan 
Ferhat Paşa Ali Bey’in şanına 
büyük bir ziyafet hazırlatt ı. Zi-
yafet esnasında Ferhat Paşa, Ali 
Bey ve çocuklarını katlett irdi. 

Osmanlı devletine sada-
kat içerisinde Hizmet eden Ali 
Bey’in katledilmesi Dulkadir 
topraklarında derin bir üzüntü-
ye neden olmuştur. Ali Bey’in 
öldürülmesinden sonra Anado-
lu’da “Osmanlı yiğit basandır” 
sözü kullanılmaya başlamıştır. 
Osmanlı Devleti’nin Ali Bey’i 
öldürülmesinde ki asıl sebep, 
Osmanlı toprakları arasında 
bağımsız ya da kendi kontro-
lünde de olsa başına buyruk bir 
beyliğin olmasını istememesi-
dir. Osmanlı Devleti Dulkadir 
topraklarını da ilhak ederek 
toprak bütünlüğü ve güvence-
sini temin etmeyi amaçlamıştır. 
Böylece Maraş merkez olmak 
üzere bir eyalet Bozok bölgesi 
de müstakil bir sancak haline 
getirilmiştir.

Ali Bey güçlü ve sağlam 
kişiliğe sahip önemli devlet 
adamıydı. Dulkadir beyliğinin 
en karmaşık dönemlerinden 
birinde Osmanlının desteği ile 
başa geçmiş ve beyliği ayakta 
tutmayı başarmıştır. Osmanlı 
Devleti Ali Beyin güçlü ve akıllı 
bir komutan olduğunu bildiği 
için başta celali isyanlarını bas-
tırmak ve Anadolu da asayişi 
sağlamak gibi birçok önemli 
görevi ona vermiştir. Ali Beyin 
sürekli yükselen şanı ve şöhre-
ti seçkin devlet adamı kişiliği 
kıskanılmasına ve Ferhat paşa 
tarafından öldürülmesine de 
sebep olmuştur.
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ALİ BEY
(ŞEHSUVAROĞLU)

ZÂVİYESİ
Mimarî Yapı

906/1500 tarihli vakfiyeye 
göre yapının, Dulkadir Beyliği 
hükümdarı Alâüddevle Bey ta-
rafından XV. yüzyılın sonlarına 
doğru Çağlayan Cerit’in Göy-
nük Köyü’nde inşâ ettirildiği 
anlaşılmaktadır. Bugün mevcut 
olmayan yapının mimari duru-
mu ve ne zaman yıkıldığını bi-
lemiyoruz.

Alâüddevle Bey, zâviye ve 
camiye; aynı köyde bulunan 
1 bağ, 1 değirmen ve 1 araziyi 
vakfetmiştir. 1563 tarihli Maraş 
tahrir defterinde ise yapının adı, 
Ali Bey (Şehsuvaroğlu) Zâviyesi 
olarak geçmektedir. Adı geçen 
tahrir defterinde arazinin geliri 
300 akçe, değirmenin geliri 30 
akçe, bağ geliri 640 akçe olmak 
üzere zaviyenin toplam geliri 
970 akçe olarak kaydedilmiştir.
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ALİ BEY BUK’ASI
Mimarî Yapı

Dulkadir Beyliği hüküm-

darı Alâüddevle Bey 906/1500 
tarihli vakfiyesinde, Şehsuvar 
oğlu Ali Bey’in buk’a ve cami-
sine; Yenice Köyü, Til ve Özik 
köylerindeki birer değirmeni 
ve İshak Yeri nâmındaki tarıma 
elverişli bir araziyi vakfettiğini 
belirtmektedir. Vakfiyeye göre 
buk’anın, Dulkadir Beyliği hâ-
nedanından Ali Bey tarafından 
XV. yüzyılın sonlarına doğru 
Elbistan’ın merkezinde yaptı-
rıldığı anlaşılıyor. Bugün mev-
cut olmayan yapının mimari 
durumu ve ne zaman yıkıldığı-
nı bilemiyoruz.

Ali Bey Buk’ası, inşâ edil-
dikten kısa bir süre sonra ba-
kımsız kalmıştır. 1527 yılındaki 
tahrir kayıtlarında, buk’anın 
içine otların doldurulduğu ve 
fonksiyonunu kaybettiği için 
vakıflarının Pınarbaşı Köyü’n-
de faaliyette olan Ali Bey Zâ-
viyesi’ne tahsis edildiği belir-
tilmiştir. Yapı, XVII. yüzyılın 
sonlarından itibaren Ali Bey 
Buk’ası ve Hoca Bağı Buk’ası 
şeklinde kaydedilmeye başlan-
mıştır. 1527 yılında bakımsız 
halde olan yapının, daha sonra 
tamir edilerek tekrar fonksiyo-
nuna kavuştuğu anlaşılmak-
tadır. 1237/1821, 1238/1823 ve 
1250/1834 tarihli belgelerde 
buk’ada görev yapan şahıslarla 
ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Ali Bey buk’a ve camisine 
vakfedilen Pınarbaşı Yenice 
Köyü’nün  geliri; 1525’de 960 
akçe, 1527‘de 770 akçe, 1540’ta 
Elbistan bedesteni içerisinde-
ki 55 dükkandan elde edilen 
4400 akçe ve 1563’de 950 akçe 
olarak kaydedilmiştir. 1276/ 
1860 tarihli vakıf defterinde 

buk’a ve cami vakfının hasıla-
tından 4.500 kuruşunun yapı-
lardaki görevlilere harcandığı 
belirtilmektedir. Buk’anın 1266-
1271/1850-1855 yıllarına ait ge-
lir ve gideri 20.672 akçe olarak 
kaydedilmiştir.

KAYNAKÇA:
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det Evkaf Tasnifi, Nu: 11111, 11335, 
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tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın-
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MEHMET ÖZKARCI

ALİ BEY CAMİİ
Mimarî Yapı

Dulkadir Beyliği hüküm-
darı Alâüddevle Bey 906/1500 
tarihli vakfiyesinde, Şehsuvar 
oğlu Ali Bey’in Elbistan’da 
cami ve buk’a yaptırdığını ifa-
de etmektedir. Alâüddevle Bey 
bu yapılara; Yenice Köyü, Til ve 
Özik köylerindeki birer değir-
meni ve İshak Yeri adında zira-
ata elverişli bir araziyi vakfet-
miştir. Vakfiyeye göre caminin, 
Ali Bey tarafından XV. yüzyılın 
sonlarına doğru yaptırıldığı an-

ALİ BEY CAMİİ
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laşılmaktadır. Bugün mevcut 
olmayan yapının mimari du-
rumu ve ne zaman yıkıldığını 
bilemiyoruz.

 1527 tarihli tahrir defterin-
de, caminin bir tarafının yanmış 
olduğu, kimsenin tasarrufunda 
bulunmadığı ve gelirinin Pı-
narbaşı Zâviyesi’ne şeyh olan-
ların tasarrufunda bulunduğu 
belirtilmektedir. Yapının inşâ 
edildikten bir süre sonra tah-
rip olduğu anlaşılmaktadır. Ali 
Bey Camii’nin Kablanlı ismiyle 
bilinen mahallede inşâ edildiği 
ve tamir edilmesi sonucunda 
“Cami-i Cedid” adı ile kayıtlara 
geçtiği sanılmaktadır.

1527 yılı tahrir kayıtlarında 
Pınarbaşı Yenice Köyü, Ali Bey 
Camii ve Buk’a’sının vakfı ola-
rak görülmektedir. Köyün geli-
ri 1525 yılında 960 akçe, 1527’de 
770 akçe, 1563’de ise 950 akçe 
kaydedilmiştir. 1707, 1800, 
1801 ve 1860 tarihli arşiv bel-
gelerinde, camide görev yapan 
imamlarla ilgili bilgiler. Evkaf 
Nezâreti’nin 1327/1909 tarihli 
bütçesinde, caminin gelir ge-
tiren musakkafatının dışında 
senelik bedelinin 1502 kuruş 
olduğu kayıtlıdır. Fakat bu bel-
geye göre caminin bu tarihte 
mevcut olmadığı, fakat vakıf 
gelirlerinin devam ett iği anla-
şılmaktadır. Yapının ne zaman 
yıkıldığını bilemiyoruz.
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Ankara 2007, s.1227.

MEHMET ÖZKARCI

ALİ BEY HAMAMI
Mimarî Yapı

Dulkadir Beyliği hüküm-
darı Alâüddevle Bey 906/1500 
tarihli vakfi yesinde, Şehsuvar 
oğlu Ali Bey’in Elbistan’da 
cami ve buk’a yaptırdığını ifa-
de etmektedir. Vakfi yeye göre 
caminin, Ali Bey tarafından 
XV. yüzyılın sonlarına doğru 
yaptırıldığı anlaşılmaktadır. El-
bistan’da yer alan hamamın da,   
Şehsuvar oğlu Ali Bey tarafın-
dan cami ve buk’a ile beraber 
XV. yüzyılın sonlarına doğru 
inşâ ett irildiğini sanmaktayız. 
Bugün mevcut olmayan yapı-
nın mimari durumunu ve ne 
zaman yıkıldığını bilemiyoruz.

1527 tarihli arşiv kayıtları-
na göre, Elbistan Ali Bey Ha-
mamı’ndan 120 akçelik vergi 
gelirinin Afşin Eshab-ı Kehf 
Külliyesi’ne kaydedilmiştir.
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MEHMET ÖZKARCI

ALİ BEY ZÂVİYESİ
Mimarî Yapı

Arşiv belgelerine göre zâ-
viyenin, Dulkadir Beyliği hü-
kümdarı Şehsuvaroğlu Ali Bey 
(1515-1522) tarafından Gök-
sun’un Kanlıkavak Köyü’nde 
yaptırdığı anlaşılmaktadır. Bu-
gün mevcut olmayan yapının 
mimari durumunu ve ne za-
man yıkıldığını bilemiyoruz.

KAYNAKÇA:
Yaşar BAŞ, “Maraş Çevresinde Dul-
kadirli ve Osmanlı Vakıfl arı”, I. Kah-
ramanmaraş Sempozyumu (6-8 Mayıs 
2004 – Kahramanmaraş), C.II, İstanbul 
2005, s.565-571.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, II, 
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MEHMET ÖZKARCI

ALİ ÇELEBİ (HISIM)
(d. 1527 - ö. 1584)
Osmanlı Âlimi ve
Biyografi  Yazarı

934’te (1527-28) doğdu. 
Ali b. Bâlî diye meşhur olup 
ulemâdan Alanyalı Uzun Bâlî 
Efendi’nin oğludur. İlmiye 
mesleğinde yetişti ve bazı med-



233

reselerde müderrislik yaptı. Bir 
ara Manisa müftüsü olan Ali 
Çelebi 1583 yılında Maraş ka-
dılığına tayin edildi; ertesi yıl 
orada öldü. Mezarı Alâüddev-
le Camii avlusundadır. Fazla 
sessizliğinden ve yumuşak-
lığından dolayı “munuk, mı-
nık” veya “manık” ve Ahîzâde 
Efendi neslinden gelmesinden 
dolayı “hısım” lakaplarıyla 
da anılan Ali Çelebi, daha çok 
Taşköprizâde’nin eş-Şakāi-
ku’n-numâniyye adlı Arapça 
eserine yazdığı el-İkdü’l-man-
zûm fî zikri efâdıli’r-Rûm veya 
el-İkdü’l-manzûm fî ahvâli 
ulemâi’r-Rûm adlı zeyl ile ta-
nınır. Bu Arapça eserde, 1560-
1574 yılları arasında yaşayan 
seksen bir âlimin hayat hikâye-
leri anlatılmaktadır. Hepsi çağ-
daşı olan bu şahıslar hakkında 
verdiği bilgiler birinci elden 
kaynak niteliğindedir. Daha 
yazıldığı yüzyılda Ahmed b. 
İbrâhim tarafından Türkçe’ye 
çevrilen el-İkdü’l-manzûm, İbn 
Hallikân’ın Vefeyâtü’l-ayân’ı-
nın kenarında yayımlanmıştır. 
Eser, O. Rescher tarafından Al-
manca’ya çevrilerek Stuttgart’ta 
(1934) ve eş-Şakāiku’n-numâ-
niyye’nin sonunda da Beyrut’ta 
(1975) neşredilmiştir. Gerek 
yurt içinde gerekse yurt dışın-
da pek çok yazma nüshası bu-
lunan el-İkdü’l-manzûm, daha 
sonra Mecdî Mehmed’in Şaka-
ik tercümesine mükemmel bir 
zeyl yazan Nev‘îzâde Atâî tara-
fından takdir edilmiş ve kaynak 
olarak kullanılmıştır. Ali Çele-
bi’nin Hayrü’l-kelâm fi’t-tekas-
sîanaġlâti’l-avâm adlı Arapça 
galatat lügati, müellif hattı bir 

nüshası esas alınarak Hâtim 
Sâlih ez-Zâmin tarafından neş-
redilmiştir (1405/1985). Bundan 
başka Nâdiretü’z-zemen fî târî-
hi’l-Yemen adında bir Yemen 
tarihi kaleme aldığından söz 
edilirse de bu eserin herhangi 
bir nüshasına rastlanamamıştır. 
Müellifin ayrıca, Şerh-i Miftâĥ, 
ve Hidâye’ye hâşiyeleri, Dürer 
ve Gurer’e dair şerhi ve Şeyh 
Ömer b. Mehmed eş-Şâmî’nin 
Nisâbü’l-ihtisâb adlı fetva mec-
muasının tercümesi ile bazı 
risâleleri ve Cevherî mahlasıyla 
yazdığı kasideleri vardır.

KAYNAKÇA
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an aġlâti’l-avâm (nşr. Hâtem Sâlih 
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MESUT AKBEN

ALİ DEDE
Ziyaret Yeri

Şahinkayası beldesi Kur-
tuluş Mahallesi “Ali Dede” 
mevkiinde yer alan bir mezar 
ziyaretidir. Etrafı taş duvarlarla 
çevrili olan alanda on adet me-
zar bulunmaktadır. Bunlardan 

birisinin Ali Dede’ye diğerle-
rinin ise onun müritleri veya 
kendisi ile beraber şehit olan 
silah arkadaşlarına ait olduğu 
sanılmaktadır. Ali Dede’nin 
kimliği, ne zaman yaşadığı ko-
nusunda kaynaklarda bir bilgi 
bulunmamaktadır. Yöre halkı-
na göre o, bölgede savaşırken 
şehit olan asker veya evliyadan 
birisidir. 

Aksakallı pir-i fâni birisi 
olarak yöre halkının rüyasına 
giren Dede, onlara ne yapmala-
rı gerektiği konusunda öğütler 
veren kimsedir. İhtiyarlığından 
dolayı da ona dede denilmek-
tedir. Şahinkayalılar bir gün 
Ali Dede ve dokuz arkadaşı-
nın kabirleri ve çevre düzeni 
hakkında ne yapılması gerek-
tiği konusunu konuşmak üzere 
toplanırlar. Uzun müzakere-
den sonra Dede ve diğer dokuz 
kişinin mezarının etrafını taş 
duvarla örmeye karar verir, da-
ğılırlar. Ertesi gün geldiklerin-
de mezarların, kendilerinin ak-
şamdan kararlaştırdıkları gibi 
taş duvarla örülmüş olduğunu 
görürler. Ayrıca mezarlığın içe-
risinde yatmanın doğru olma-
dığına inanılır. Anlatıldığına 
göre köyde çobanlık yapan Ab-
dullah adında birisi ziyaretin 
kerametine inanmaz ve mezar-
da yatmaya karar verir. Dede 
ona “Orada yatmayıp derhal 
kalkması gerektiğini.” söyler. 
Ancak çoban Abdullah uyarıyı 
dinlemez yatmaya devam eder. 
Sabah olduğunda çoban çevrili 
alanın yaklaşık 5 m. dışarısın-
daki kayalık bir alanda uyanır. 

Ali Dede, başı ağrıyanlar ile 
doktordan ümidini kesmiş ağır 

ALİ DEDE
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hastalar tarafından ziyaret edil-
mektedir. Hastalar, yakınlarını 
da alarak ziyarete gider; bura-
da oğlak, tavuk, horoz keser 
onunla yemek yapar; ziyarett e 
bulunanlara ikram ederler. Ay-
rıca Dede’den alınan toprak bir 
kabın içerisinde su ile karıştırı-
lır. Elde edilen çamur, hastala-
rın vücutlarına sürülür. Küçük 
meşe ağaçları ile tespih ağaçla-
rına çaput bağlanır. 

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014,s.107-108.

HAMZA KARAOĞLAN

ALİ DİLKESÎR
(ŞÂHİNZÂDE)

(d. ? - ö. ?)
Âlim

Şâhinzâde el-Mar’aşî’nin 
hayatı hakkında yapılan araş-
tırmalarda hiçbir bilgiye rast-
lanmamıştır. Ancak “Tuhfe-
tü’l-Vüzerâ” adlı eserinin ön 
sözünde çağdaşları arasında 
Şâhinzâde-i Mar’aşî (Süleyma-
niye Kütüphanesi, Tercüman 
Kolleksiyonu,  numara 24, yap-
rak 1b) adıyla bilindiğini söyler. 
Yine buradaki bilgilere göre, 
sürekli lügat ilmiyle meşgul 
olmuş Arapça ve Farsça öğren-
miş, özellikle de aruz ve kâfi ye 
ilimlerinde derin bir bilgi edin-
miştir (Tercüman nr. 24, yk. 2a). 
Bu nüshanın yazısı ta’lik olup, 
106 varaktır. “1191/1777” sene-
sinde istinsâh edilmiştir. 

Şâhinzâde ‘Alî Dilkesîr el-
Mar’aşî’nin Tuhfetü’l-vüzerâ’ 
(telif: 1173/1759) adlı Osman-

lıca eseri Süleymâniye Kütüp-
hanesi Tercüman Kolleksiyonu 
numara 24’te bulunmaktadır. 
Eserin orijinal nüshası yani mü-
ellif hatt ı Ankara Milli Kütüp-
hane Yz. A. 726/3’te kayıtlıdır.

Şâirlerimiz yetişme çağın-
daki çocukların ve yetişkinlerin 
dil öğrenimini kolaylaştırmak 
amacıyla, “Tuhfe” adı altında 
bize bir armağan sunmuşlardır. 
Tuhfeler ayrıca tafsilâtlı bir şe-
kilde şerh edilerek başvuru ki-
tapları haline getirilmiş ve ede-
biyatımızın en güzel kaynağı 
olarak günümüze kadar ulaş-
mışlardır. Bu kaynaklardan 
biri olan Tuhfetü’l- vüzerâ adlı 
Şâhidî’nin Tuhfe’sinin şerhi de 
gramer kaideleri, eş anlamları, 
Türkçe ve Arapça’daki karşılık-
larıyla ve şahit beyitlerle süs-
lenerek kelimeler okuyucunun 
istifâdesine sunulmuştur. 

Şâhinzâde Ali Dilkesîr el-
Mar’aşî’nin ‘Tuhfetü’l-Vüzerâ” 
isimli eseri Şâhidî’nin meşhur 
manzum lügatinin şerhidir.

Tuhfe; bir dibâce, beyit sa-
yıları 5 ile 20 arasında toplam 
27 kıt’a ve bir hatimeden mey-
dana gelir. Mesnevî tarzında 
yazılan 61 beyitlik dibacesin-
de, “hamdele” ve “salvele”den 
sonra Tuhfe ile ilgili bilgiler ve-
rilmiştir. Hatimede aynı nazım 
şekliyle yazılmış 6 beyitlik bir 
tarih kıt’asından ibarett ir. Söz-
lük 388 beyitt en meydana gel-
miştir. Toplam olarak 455 beyit 
olarak nazmedilmiştir.

Kıtaların sonunda, kıt’ada 
kullanılan bahrin vezni, “beyt-i 
hümâyun” adı verilen, bir mıs-
raı Farsça, diğer mısraı Türkçe 
tercümesi olan birer beyit ile 

örneklendirilmiş ve son beyit-
lerde de bahrin adı ile tef’îleleri 
belirtilmiştir.

Tuhfe-i Şâhidî’de 12 bahîr 
kullanılmıştır. 7 kıt’a hezec, 
6 kıt’a rezec, 3 kıt’a remel; 
muzârî’ ve mütekârib bahîrleri 
ile ikişer, hafi f, kâmil, mükte-
zab, müctes, münserih, tavîl 
ve vâfi r bahîrleri ile de birer 
kıta nazmedilmiştir. Eserin son 
kıt’asında, daha çok mastarlara 
ve deyimlere yer verilmiştir.

Tuhfe, mevlevî şeyhlerin-
den Şâhidî mahlasıyla bilinen 
İbrahim Dede’nin “921/1515” 
yılında nazmedilen Fars-
ça-Türkçe manzum sözlüğü-
dür. Tuhfe’nin dibâcesinde, 
on yaşında iken kaybett iği 
babası Hüdâî Dede’nin kendi-
sine manzum sözlükler okut-
tuğunu, bunlar arasında önce 
Tuhfe-i Hüsâmi’yi okuyup ez-
berlediğini ve tahsil hayatın-
da bunun faydalarını gördü-
ğünü söyleyen Şâhidî eserini 
bu tecrübelere dayandırarak 
yazmıştır. Şâhidî, mevlevîlerin 
mesnevî’ye özel olarak itibar 
etmeleri nedeniyle, mevlevî 
ailelerin çocuklarına hediye et-
tiği Tuhfe’sinde, Mesnevî’den 
Farsça kelimeler derlemiş ve 
mesnevideki anlamlarıyla naz-
metmiştir.

Bu çalışma ile Aysun Er-
türk tarafından yapılan “Tuh-
fetü’l-Vüzerâ Yûsufü’l-Vâ’ 
izü’l-Kâğızmânî (Transkripsi-
yonlu Metin – Açıklamalı Söz-
lük)” adlı doktora tezindeki 
”Tuhfetu’l-Vuzerâ”  karıştırıl-
mamalıdır. Bu araştırmada ise, 
ünlü İran şairi Molla Cāmî‘nin, 
Hüsrev-i Dehlevî‘nin“Deryā-yı 
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Ebrār” adlı manzumesine na-
zire olarak yazdığı 100 beyitten 
oluşan “Lüccetü’l-Esrār” adlı 
kasidesinin şerhi sunulmuştur. 
Çalışmada Cāmî‘nin, “Lücce-
tü’l-Ebrār” adlı kasidesinin şer-
hini 1137 yılında kaleme alan, 
Yūsufü’l-Vāîzü’l-Kağızmānî‘nin 
“Tuhfetü’l-Vüzerā”adlı eseri in-
celenmiştir.
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Uuslararası Kahramanmaraş Sempoz-
yumu Bildirileri, C.I, Kahramanmaraş 
2004, s.143.
Aysun ERTÜRK, “Tuhfetü’l-Vüzerâ 
Yûsufü’l-Vâ’izü’l-Kâğızmânî (Trans-
kripsiyonlu Metin – Açıklamalı Söz-
lük)”, Karadeniz Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Ede-
biyatı Programı, Trabzon 2012.
Nuri ŞİMŞEKLER, Şahidi İbrahim 
Dede’nin Gülşen-i Esrârı, Tenkitli 
Metin-Tahlil (Yayınlanmamış Dok-
tora Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Konya 1998, 
s.4-52.

RECEP DİKİCİ

ALİ EFENDİ 
Maraş Belediye Başkanı

(1888 - 1895)

Maraş’ta ilk belediye teş-
kilatı 1870’te kurulmuştur. Bu 
dönemde Belediye başkanları 
seçimle değil atamayla göreve 
getirilmişlerdir. Cumhuriyete 
kadar Belediye başkanları ge-
nelde şehrin ileri gelenleridir. 
1890’da ise Belediye başkanı 
olarak Ali Efendi görülmekte-
dir. Ali Efendi 1898’e kadar Ma-
raş Belediye Reisliğine devam 

etmiştir.
Ali Efendi’nin başkanlığı 

döneminde salname kayıtları-
na göre, Maraş’ta 1 hükümet 
konağı, 1 redif deposu, 1 kale, 
7 karakolhane,  1 hastane, 49 
Cami, 14 Mescid, 1 mekteb-i 
rüşdi, 79 mekteb-i ibtidai,1 kü-
tüphane, 5 tekke ve zaviye, 17 
kilise, 7063 hane, 42 mahalle, 
1447 dükkân, 1 bedesten, 6 han, 
41 fırın, 150 çeşme, 12 hamam, 
2 sabunhane, 96 değirmen, 281 
kumaş tezgâhı, 4 eczane, 17606 
bağ, 1211 bahçe vardır. Ma-
raş’ın o tarihlerde hava ve su-
yunun güzel olduğu da kayde-
dilmektedir. Maraş sancağının 
iskelesi bu dönemde İskende-
run’dur.  

Ali Efendi’nin belediye baş-
kanlığı yaptığı dönemde (1888-
1895) salname kayıtlarına göre 
Maraş’ta, pamuktan meşhur 
alaca ve a’la at takımı, Avrupa 
taklidi pantolonluk dokumalar, 
aba, meşlah, bez, sahtiyan, gav-
sale ve cevizden ve çınardan 
Avrupa taklidi yaylı iskemle-
ler, masalar üretilirdi. Maraş’ta 
üretilen bu ürünlerden alaca, 
sarrâciye, aba, sahtiyan ve çiz-
me Kayseri, Kozan, Adana, Ce-
bel-i Bereket, Malatya tarafına 
ve pekmezle kuru üzümü Ada-
na vilayetine satılırdı.  

Nüfus idaresi kayıtlarından 
çıkarılan Maraş kazasının nü-
fus cetvelinde, Ali Efendi’nin 
belediye başkanlığı döneminde 
yapılan sayımlara göre Maraş 
nüfusu ise şöyledir: Müslüman 
40030, Ermeni 9507, Katolik 
3403, Protestan 2939, Yahudi 
198. Toplam nüfus 56077 idi. 
1889 yılında ise Maraş’a Kaf-

kasya’dan yeni bir göç dalgası 
olmuştur.

KAYNAKÇA:
İlyas GÖKHAN, Başlangıçtan Kurtu-
luş Harbine Kadar Maraş Tarihi, Kah-
ramanmaraş 2011.
Said ÖZTÜRK, Osmanlı Salnamele-
rinde Maraş Sancağı 1284-1326/1867-
1908, C.II, Kahramanmaraş Belediye-
si Kültür Armağanı 2006.
Kahramanmaraş Belediyesi Web 
Sayfası, http://kahramanmaras.bel.tr/
belediye-baskanlari-0 (erişim: 30.05. 
2016).

SEDA ÇALI

ALİ EFENDİ
Ziyaret Yeri

Ali Efendi’nin mezarı An-
dırın-Alanlı/Hocalar köyü Paç 
Mezarlığı içerisindedir. 1700’lü 
yıllarda yaşadığı düşünülen Ali 
Efendi’nin ermiş olduğuna ina-
nılmaktadır. Rivayete göre Ali 
Efendi, günümüzde mezarının 
olduğu alana gider iyi kimseler 
(Feriştahlar) ile namaz kılar-
mış. Karısı Ali Efendi’nin her 
gün nereye gittiğini merak edip 
onu takip etmeye karar vermiş. 
Kocası her gün evden çıkar ve 
doğruca köyün yakınlarındaki 
araziye gidermiş. Kadın, daha 
önce hiç görmediği kişilerin 
kocasının yanına geldiğini ve 
içlerinden birisinin ezan oku-
masıyla kalabalığın namaza 
durduklarını görmüş. Kadın 
onları biraz daha yakından gör-
mek için yaklaşmış. Feriştahlar 
namazı bitirip selam verdik-
lerinde kadını görmüş ve Ali 
Efendi’ye “Seninle beraber bir 
insanoğlu gelmiş.” deyip or-

ALİ EFENDİ
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tadan kaybolmuş ve o günden 
sonra bir daha da görünmemiş-
ler. 

Başka bir rivayete göre Ali 
Efendi’nin tarlalarını tek öküzle 
sürdüğü haberi yayılmış. Köy-
lüler tek öküzle nasıl çift sürdü-
ğünü merak etmiş ve köyden 
birisi merakını gidermek için 
Ali Efendiyi takip etmeye karar 
vermiş. Bunun için önceden gi-
dip onun çift sürdüğü tarlanın 
yakınlarında bir ağacın arkası-
na gizlenmiş. Tarlayı sürmeye 
gelen Ali Efendi, karasabanın 
bir tarafına tek öküzü bağlamış 
ve çok beklemeden bir erkek 
geyik gelip karasabanın diğer 
tarafına geçmiş. Ali Efendi tar-
lasını bu şekilde sürmeye de-
vam etmiş. İşin biteceği bir sıra-
da ağacın arkasında kendisini 
birisinin gözetlediğini gören 
geyik o günden sonra bir daha 
gelmemiş. 

Ali Efendi’nin az yemek 
ile çok kimseyi doyurduğu da 
anlatılmaktadır. Rivayete göre 
köye kim gelirse gelsin hep 
onun evine misafi r olur, misa-
fi ri eksik olmazmış. Ali Efendi, 
misafi rlerin önüne her seferin-
de çok az yemek koyar ve mi-
safi rler yemeği gördüklerinde 
“Bu kime yetecek! der gibi önce 
birbirlerine bakar sonra da Ali 
Efendi’nin gözlerine bakarlar-
mış. O ise durumu anlar: “Hele 
bir yemeye başlayın doyarsı-
nız.” diyerek teskin edermiş. 
Misafi rler ne kadar çok yerlerse 
de yemek bir türlü bitmezmiş. 

Hak vaki olup Ali Efendi 
vefat ett iğinde köylüler onu gü-
nümüzde mezarının bulundu-
ğu yere gömmüşler. Sonra da 
mezarının baş ile ayak tarafına 

kuru ardıç dalları dikmişler. Er-
tesi gün mezara gelen köylüler, 
dalların yeşerip köklendiğini, 
dal budak saldığını görmüşler. 
Bunun kendileri için bir işaret 
olduğunu anlayan köylüler 
ağaçları günümüze kadar mu-
hafaza etmiş ve onlara zarar 
vermemişler.

Ali Efendi Ziyareti’ne yağ-
mur duası için gelinmektedir. 
Havaların kurak geçtiği zaman-
larda çevre köylerden insanlar 
Ali Efendi’nin köyüne gelerek 
yağmur duasına çıkmak iste-
diklerini arz ederler. İstek ka-
bul edildiğinde diğer köylere 
de haber verilip kalabalığın 
toplanması temin edilir. Kala-
balığın yeterli sayıya (üç yüz 
kişi kadar) ulaştığı anlaşıldığın-
da önceden satın alınan büyük 
baş bir hayvan kurban edilir ve 
Ali Efendi’nin mezarına yağ-
mur duasına çıkılır. Köylerden 
gelen imamlar ve Kuran oku-
masını bilenler Ali Efendi’nin 
mezarının üzerinden bir miktar 
toprak alıp onu bir çuvalın içe-
risine bırakırlar. Ayrıca meza-
rın yakınlarından toplanan yet-
miş bin taş da bir bezin üzerine 
serilir. Sonra hocalar ve Kuran 
okumasını bilenler her bir taşın 
üzerine Kur’an-ı Kerim’den su-
reler okur ve okunan bu taşlar 
ayrı bir çuvalın içerisine konu-
lur. Taşların sayısı yetmiş bine 
ulaştığında çuval “Dutlu Bah-
çe Suyunun Ulu Dere Çayına” 
kavuştuğu noktada suyun içe-
risine bırakılır. Buradan akan 
suyun, bez çuvaldaki toprak 
ve taşlara temas ett ikten sonra 
baraj veya denize ulaşmasıy-
la birlikte yağmurun yağmaya 
başlayacağı düşünülür. Yeterli 

miktarda yağdığı düşünüldü-
ğünde ise içerisi okunmuş taş 
ve toprak ile dolu olan çuval 
sudan çıkarılıp kuru bir alana 
konulduğunda yağmurun kesi-
leceği düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
s.147-149, Ankara 2014.

HAMZA KARAOĞLAN

ALİ EFENDİ 
(d. ? - ö. ?)

Âlim, Devlet Adamı

Doğum tarihi hakkında 
herhangi bir bilgiye ulaşama-
dığımız Maraşlı Ali Efendi, 
Sultan İbrahim’in cülusu dola-
yısıyla Kutup İbra¬him Efen-
di’nin Maraş kadılığından azle-
dilmesinden sonra 1640 yılının 
Ocak ayında Maraş kadılığına 
atandı. Bu görevden 1641 yı-
lının Ağustos ayında alınarak 
yerine müderris Halil Efendi 
getirildi.

Arşiv belgelerinden anla-
şıldığına göre, Ali Efendi ilim 
ve fazilet sahibi biri idi. Kendi 
ifadesine göre, hariç medrese-
lerinden birine tayin edilmesini 
beklerken h. 7 Zilkade 1079/ m. 
8 Nisan 1666 tarihli Ruus-ı Hü-
mayun emri ile Ashab-ı Kehf-
Medresesi müderrisliğine ta-
yin olundu. Ancak daha sonra 
müderrislik derecesi musıla-i 
sahn’a çıkarılarak Maraş Müf-
tülüğünü de birlikte yapmak 
üzere, Maraş’ta bulunan Taş 
Medrese ve Şaziye Medreseleri-
nin müderrisliğine tayin olun-
du. 12 Cemaziyelevvel 1077/ m. 
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10 Kasım 1666 tarihinde Şadi 
Bey Medresesi’ne atanan ve 
burada uzun süre müderrislik 
yapan Ali Efendi, harabe hale 
gelen Şadi Bey Külliyesi’ni ta-
mir ettirerek faal hale getirdi. 
Bundan dolayı külliye, özellik-
le cami,  Şadi Bey ve Ali Efendi 
adıyla kayıtlara geçmiştir. Ali 
Efendi’den önceki müftünün 
de aynı şekilde bu iki vazifeye 
mutasarrıf olduğu kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. Belki de bu 
uygulamadan dolayı XX. yüz-
yılın başlarında bile Şazi Bey 
Medresesi “fetvahâne” olarak 
da hizmet vermekteydi.

Ali Efendi’nin ölüm tarihi 
tam olarak bilinmemektedir. 
Ancak arşiv kaynaklarında Ali 
Efendi’den h. 1105-1106/ m. 
1694-5 tarihlerinde merhum 
olarak bahsedilmektedir. Müf-
tü Ali Efendi’nin mezarı da ha-
len faaliyetini devam ettirmek-
te olan Şazi Bey Cami’inin giriş 
kapısının sol tarafındadır.

KAYNAKÇA:
Hasan ARSLAN, 17. Yüzyılda Maraş 
Sancağı ( Siyasi, İktisadi, İdari ve Sosyal 
Tarihi), K. Maraş 2014. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İbnüle-
min (İ.E.) Tasnifi Tevcihat (İ.E..TCT.): 
dosya nu.: 357. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İbnüle-
min (İ.E.) Tasnifi Vakıf (İ.E..VKF.): dos-
ya nu.: 226, 1083, 1489.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliye-
den Müdevver Defterleri (MM.d.) Nu: 
4983, 1878.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C. II, 
Ankara 2007.
Şakaik-ı Numaniye ve Zeyilleri C. 
3,(Neşre Haz. Abdülkadir Özcan), 
İstanbul 1989. 

HASAN ARSLAN

ALİ EFENDİ
(d. 1879 - ö. ?)

Âlim, Devlet Adamı

Ali Efendi, h.1297/m.1879 
yılında Maraş’ta doğdu. Baba-
sı, Fateşoğlu Ali Ağa’dır. Maraş 
merkezinde ilmihal ve lazım 
olan farzları gayri resmî olarak 
tahsil etti. 1320/1902yılında Ma-
raş Mahkeme-i Şer’iyyesi Muh-
zırlığına tayin edildi. 

Ali Efendi’nin, Maraş ka-
dılığının “2 Mart 1334/1915” 
tarihli kayıtları ile bu tarihe 
kadar muhzırlık görevinde 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Bundan sonraki hayatı ve vefa-
tı hakkında kaynaklarda bilgi 
mevcut değildir.

KAYNAKÇA:
Sadık ALBAYRAK, Son Devir Osman-
lı Uleması I, İstanbul 1980, s.249.
Yaşar ALPARSLAN- Serdar Yakar,  
Maraş Meşhurları, Ankara2009, s.31-
32.
Cemil ÇİFTCİ,  Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, İstanbul 2000, s.17-18.

RECEP DİKİCİ

ALİ EFENDİ
(ÇELEBİZÂDE)
(d. ? - ö. m. 1816)

Devlet Adamı

Maraşlıdır. Enderûn’dan 
yetişip hâcegândan oldu. Mas-
raf-ı şehriyârî olmuş, azledilmiş 
olarak 27 Ramazan 1231’de (21 
Ağustos 1816) vefat etmiştir. 
Karacaahmet’de medfundur. 
Oğlu Ahmed Necib Bey’dir.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 

C.I, s.258, İstanbul 1996.

AHMET GÜLENÇ

ALİ EFENDİ
(GÜMÜŞAYAK)

(d. ? - ö. 1607)
Devlet Adamı

Gümüşayak Ali Efendi mü-
derristir.  1013/1604-05’te Trab-
lus, Maraş ve Erzurum mollası 
oldu. 1015/1607 yılının sonla-
rında vefat etti.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I,  Haz. Nuri AKBAYAR, (Çev. Se-
yit Ali Kahraman), İstanbul 1996.

SAMET ALIÇ

ALİ EFENDİ (HAFIZ)
(d. 1877 - ö. 1967)

Âlim

Şekerli mahallesinde doğ-
du. Babası Hancı Ökkeş Ağa, 
annesi Leblebicizadelerden Emi-
ne hatundur. Henüz 6-7 yaşın-
da iken Tiyeklioğlu hocadan 
Kur’an-ı Kerim’i hıfzederek 
hâfız olur. Arapça ve Farsça-
yı öğrenir. Şer’i ilimleri tahsil 
eder. Belli bir aşamadan sonra 
ilim tahsilini devam ettirmek 
için Maraş’tan ayrılması gere-
kir. Babası Nalbant Ökkeş onun 
okumasına rıza göstermez, nal-
bant çırağı olarak yanında ça-
lışmasını ister.

Babasının isteksiz tutumu-
na rağmen Hafız Ali okuma 
aşkı ile yollara düşer. 

Onu tanıyan dostları Kon-
ya, Kayseri, Osmaniye, Halep, 
Mısır ve İstanbul’da tahsil gör-

ALİ EFENDİ (HAFIZ)
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düğünü söylerler. Sıralama na-
sıldır bilemiyoruz. Gerçekten 
Mısır’a gidip gitmediği de kesin 
olarak bilinmemekte. Bilinen 
gerçek şu ki en son tahsil yeri 
İstanbul’dur.

Tahsilini tamamlayıp icâ-
zetnâmesini alıp Maraş’a dön-
düğünde 24-25 yaşlarındadır. 
Yıl 1900’lü yılların başları olsa 
gerek. Askere çağrılır. Tüm 
hazırlıklar tamamlanır, akra-
ba, eş-dost ile helalleşilip ve-
dalaşılır. Yola çıkacağı gün ge-
lip çatt ığında Çarşıbaşı Camii 
imamının vefat haberi duyulur. 
Hemen arkasından da müftülü-
ğün imam-hatiplik teklifi  gelir.

Çarşıbaşı Camii imam ha-
tibi olarak görevlendirilir. Ay-
rıca Maraş Mevlevîhânesinde 
mesnevîhan olarak görev alır. 
Mevlevîhânenin Şeyhi Selim 
Dede’nin vefatından sonra, 
Mevlevîhâneye Şeyh olarak 
atanır bu görevi de tekkelerin 
kapatılış tarihine kadar sürdü-
recektir. Gerçi Fransız işgali 
sırasında top mermilerinin ilk 
hedefl erinden biri Mevlevîhâne 
olmuş ve yerle bir edilmiştir.

O henüz Çarşıbaşı Camii 
İmamı ve Mevlevîhâne şeyhi 
iken Maraş önce İngilizler ve 
ardından Fransızlar tarafından 
işgal edilir. Osmanlı hükü-
metinin durumu mâlumdur. 
İş başa düşmüştür. Ali Sezai 
Efendi’nin öncülüğünde oluş-
turulan Heyet-i Merkeziye’nin 
kurucuları arasında yer alır. 
Görev yeri Kayabaşı mahalle-
sidir. Milli mücadelenin tâ en 
başından sonuna dek silahı el-
den bırakmadığı gibi Maraş’ın 

kurtarılışının ardından Antep 
cephesinde de görev alır.

Kurtuluş mücadelesinin 
hemen sonrasında mücadeleyi 
yönlendiren komutan ve hoca 
efendilerin bulunduğu toplu 
resmin tam ortasında Hâfız Ali 
Efendi’yi de görmek mümkün-
dür.

1929’da Müftü Hoca Rafet 
Efendi’nin vefatının ardından 
müftülük için sınav açılır. Sı-
navları kazanarak Maraş Müf-
tüsü olur. Uzun yıllar imamlık 
ve müftülük görevini birlikte 
yürütür.

İstanbul’dan beraberinde 
getirdiği kitaplar her geçen 
gün çoğalır ve bir kütüphane 
hacmine ulaşır. Şöhreti Ma-
raş’ı çoktan aşmıştır. Dönemin 
Diyanet İşleri Başkanı Ahmet 
Hamdi Akseki önemli konu-
larda ondan görüş alır. Konyalı 
Mehmet Vehbi Efendi de onun 
arkadaşı olup Maraş’a ziyare-
tine gelmiştir. Vaazlarını yakın 
vilayetlerden düzenli olarak 
dinlemeye gelenler vardır.

Aralıksız olarak okumuş 
ama özellikle Cumhuriyet dö-
neminde okutmamıştır. Bunun 
bir sebebi çağının okutmaya 
müsait olmadığı gerçeği ise de 
bir diğer sebebi de okumak için 
gelenlerin karakterlerinin buna 
müsait olmadığı hakikatidir. 

Tam 35 yıl müftülük göre-
vinde bulunur. Manevî yönü, 
kerametleri halk arasında hep 
anlatıla gelmiştir. Tasavvu-
fa ait bir eser hazırladığı, ama 
yaşanılan olaylar karşısında 
“bundan sonra kim okuyacak, 
telif kalsın” diyerek yazım işini 

bıraktığı da dostlarınca dile ge-
tirilmiştir.

1964’de sağlık nedeniyle 
emekliye ayrılır. 1967 Mayısın-
da rahatsızlığı artar ve gözleri 
görmez olur. Hasta yatt ığı, göz-
leri görmediği dönemde dahi 
kitaplardan kopmaz. Gelen 
ziyaretçilerine okutur, kendi 
dinler.

1967 yılının 24 Mayıs Per-
şembe sabahı “Bugün ne oku-
yalım hocam?” diyen Fazlı 
Efendiye, “Bugün okumayalım, 
sevelim” der ve raftaki bir-
çok kitabı isimleriyle isteyerek 
eliyle okşar. Aynı gün ruhunu 
Yaradan’a teslim eder. Mezarı 
Şeyhadil mezarlığındadır.

KAYNAKÇA:
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yatı ve Mücadelesi İle Hafız Ali Efendi,  
Kahramanmaraş 1998.
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 
Alimler, İstanbul 2000.
Cemal ERGÜN, “Hafız Ali Efendi Yaz-
ma Eserler Kataloğu”, Kahramanma-
raş 2007.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
M. Tahir GÖREN, “Kahramanmaraş 
Evliyaları”, Kahramanmaraş 2010.
Serdar YAKAR, “Yokluktaki Ulu Çı-
nar Hafız Ali Efendi”, Alkış Dergisi, 
S.39, Kahramanmaraş 2008.
Kahramanmaraş’ın Öyküsü,  Kahra-
manmaraş 2013.

SERDAR YAKAR

ALİ EFENDİ
(KANADIKIRIKZÂDE)

Âlim, Mutasavvıf

Kanadıkırıkzâde diye tanı-
nan Ali Efendi, Maraş evliya-
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sındandır. Doğum yeri ve yılı 
hakkında bilgi bulunmamak-
tadır. Ali Efendi, küçük yaştan 
itibaren ilim öğrenmeye başla-
mış, Kayseri ve İstanbul’da çe-
şitli hocalardan ders almıştır. 
Daha sonra Mısır’a gidip kıy-
metli âlim ve velîlerden ders 
alan Ali Efendi, Yavuz Sultan 
Selîm’in Mısır’ı fethine katıl-
dı. Yavuz Sultan Selîm Han, 
ilminin yüksekliğini işittiği Ali 
Efendi ile görüşüp onu Ma-
raş Müftülüğüne tâyin etti. Bu 
vazifede iken birçok âlimin 
yetişmesine de vesile olan Ali 
Efendi, vefât edince Hayrullah 
Mahallesi Orman Caddesi üze-
rinde bulunan Şâzibey Câmii 
bahçesine defnedildi.

Ali Efendi vefatından kısa 
bir zaman önce buyurdu ki: 
Haramlardan ve bilhassa ya-
bancı kadınlarla halvetten çok 
sakının. Peygamberimiz (sav) 
“Yabancı kadınların, yüzlerine 
şehvet ile bakanların gözleri-
ne, kıyâmet günü erimiş kızgın 
kurşun dökülecektir” buyurdu. 
Nûr sûresi, otuzuncu âyetinde 
meâlen, “Ey Resûlüm! Mü’min-
lere söyle, harâma bakmasınlar 
ve avret yerlerini harâmdan 
korusunlar! Îmânı olan kadın-
lara da söyle, harâma bakma-
sınlar ve avret yerlerini harâm 
işlemekten korusunlar!” buy-
ruldu... Bir hadîs-i şerîfte bu-
yurdu ki: “Komşu kadına ve 
arkadaşların kadınlarına şehvet 
ile bakmak, yabancı kadınlara 
bakmaktan on kat dahâ günâh-
tır. Evli kadınlara bakmak kız-
lara bakmaktan bin kat dahâ 
çok günâhtır. Zinâ günâhları 

da böyledir”. Hadîs-i şerîfler-
de buyruldu ki: “Üç şey, göze 
cilâ verir: Yeşilliğe, akarsuya 
ve güzel yüze bakmak. Üç şey 
de gözü kuvvetlendirir. Sürme 
çekmek, yeşilliğe ve güzel yüze 
bakmak.” 

Ateş Görmeyecek Gözler! 
Bu hadîs-i şerîfler, bakması 

helâl olan kimselere bakmanın 
fâidesini bildirmektedir. Yoksa 
yabancı kadınlara, kızlara bak-
mak, gözü zaîfletir ve kalbi ka-
rartır. Hâkim, Beyhekî ve Ebû 
Dâvüd bildiriyorlar ki: Ebû 
Ümâmenin (radıyallahü anh) 
bildirdiği hadîs-i merfû’da, “Ya-
bancı bir kızı görüp de, Allahü 
teâlâ’nın azâbından korkarak, 
başını ondan çeviren kimseye 
Allahü teâlâ ibâdetlerin tadını 
duyurur” buyruldu. İlk görme-
si affolunur. Bir hadîs-i şerîf-
te, “Allah için yapılan cihâdda 
düşmanı gözleyen veyâ Allah 
korkusundan ağlayan veyâ 
harâmlara bakmayan gözler, 
kıyâmette Cehennem ateşini 
görmeyeceklerdir” buyuruldu.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, s.112, Ankara 2009.
Komisyon, Evliyâlar Ansiklopedisi, C.
VII, s.369, İstanbul 1992.

RECEP DİKİCİ

ALİ EFENDİ
(MURADZÂDE)

(d. ? - ö. ?)
Maraş Mollası, Müderris

Müderris ve cemaziyelevvel 
1259’da (Haziran 1843) Maraş 
Mollası oldu. Sonra vefat etti.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicil-i Osmanî, 
C.I, s.262-263, İstanbul 1996.

YAYIN KURULU

ALİ EFENDİ
(ZEYTUNİZÂDE) 

( d. ? - ö. 1571)
Âlim, Kadı

İlim adamı, müderris ve 
kadıdır. Doğum tarihi hakkın-
da net bilgi yoktur. Zeytunlu 
olan Ali Efendi, Uzun Kasım 
adıyla tanınan, meşhur kadı-
lardan olan Zeytunizade Ka-
sım Efendi’nin oğludur. İlk 
eğitimini Zeytun’da tamamla-
yan Ali Efendi Karesili Hasan 
Efendi’nin mülazımı oldu. Kü-
tahya’daki Balaban Paşa Med-
resesi’nde bir süre müderrislik 
yaptı. 1565 yılında Trabzon 
Sultaniyesi’nin müftülük ve 
müderrislik görevine getirildi. 
Sonrasında memleketi Zey-
tun’a kadı olarak tayin edil-
di. 1571 yılında Zeytun kadısı 
iken vefat etti.Alim ve fazıl bir 
kişiliğe sahip olan Ali Efendi, 
Ebu Zeyd El-Şibli’ninEl Miftah 
Şerh-i Nur-ül İzah ve İmam 
Mergani’nin El-Hidaye kitapla-
rının şerhleri üzerine çalışma-
lar yapmıştır.

KAYNAKÇA: 
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, s.227, Kahraman-
maraş 2009.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 1, 
s.265, İstanbul 1996.

TOROSHAN ÖZDAMAR

ALİ EFENDİ (ZEYTUNİZÂDE)



240

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

ALİ EN-NÜVVÂB
(d. ? - ö. ?)

Âlim

Ali en-Nüvvâb b. Sultâ-
ni’l-‘Ulemâ’ el-Mer’aşî XVII. 
yüzyılda yaşamış Maraşlı âlim-
lerdendir. Hayatı hakkında 
kaynaklarda fazla bir bilgi bu-
lunmamaktadır. Fıkıh alanın-
da Şerhu’l-Kavâid fi ’l-Fıkh adlı 
eseri bulunmaktadır.  

KAYNAKÇA:
Abdullah KAHRAMAN, “Tarih ve 
Tabakat Kitaplarında el-Mer’aşî Nis-
besiyle Anılan Maraşlı Bilginler”, I. 
Kahramanmaraş Sempozyumu (6-8 
Mayıs 2004 Kahramanmaraş), Mayıs 
2005 İstanbul, C.1, s.12. 
Ömer KEHHÂLE, Mu’cemü’l-Müel-
lifîn, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, tsz., 
Beyrut, C.7, s.256. 

 ZEKERİYA PAK 

ALİ FERDİ EFENDİ
(d. ? - ö. ?)
Âlim, Edip

Ali Ferdi Efendi hakkında 
kaynaklarda fazla bilgi bulun-
mamaktadır. Ancak Bursalı 
Mehmed Tahir, Osmanlı Mü-
ellifl eri adlı eserinde mantık ve 
edebiyata dâir eserler kaleme 
aldığını bildirmektedir.

Süleymaniye Kütüphanesi, 
Reşid Efendi, 1039’da kayıtlı 
bulunan yazma mecmua için-
deki yedi risâlenin üçü Ferdî 
Ali Efendi’ye aitt ir. Ferdî Ali 
Efendi’nin birinci risâlesinde 
(30b), “Ferdî Ali b. Ahmed el-
Mar’aşî” kaydına rastlanmak-
tadır. Bu kayda göre, adı Ali, 
nisbesi Ferdî, memleketi Ma-
raş’tır. Babasının adı ise, Ah-

med’dir. Ferdî Ali Efendi’nin 
“Muamma Risâlesi” ile ana 
eserde yer alan diğer nüsha-
lardan birisinin istinsah tarihi 
“1160/1747”, ikisinin istinsah 
tarihi “1161/1748” yılını göster-
mektedir. Buna göre, Ali Ferdî 
Efendi’nin XVIII. Yüzyılda ya-
şadığı anlaşılmaktadır.

Ali Ferdi Efendi’nin kütüp-
hânelerde bulunan yazma eser-
leri şunlardır:

1-Kavânîn âdâbi’l-münâza-
ra: Mantığa dâir olan bu eser, 
Süleymaniye Kütüphanesi, 
Reşîd Efendi Bölümü, 1039’da 
bulunmaktadır. Bu nüsha, yaz-
ma mecmuanın 30-42 varak-
ları arasında yer almaktadır. 
Yazısı ise, nesihtir. 2-Muammâ 
Risâlesi: Edebiyata dâir olan 
bu Osmanlıca eser, Süleyma-
niye Kütüphanesi, Reşîd Efen-
di Bölümü, 1039’da kayıtlıdır. 
Bu nüsha, yazma mecmuanın 
49-55 varakları arasında bulun-
maktadır. Yazısı ise, ta’liktir. 
3-Kâfi ye-i Arabiyye İlmine Mü-
teallik Risâle: Edebiyata dâir 
olan bu yazma eser, Süleymâ-
niye Kütüphanesi, Reşîd Efendi 
Bölümü, 1039’da bulunmakta-
dır. Osmanlıca bu nüshanın ya-
zısı ta’lik olup, yazma mecmua-
nın 58-64 varaklan arasında yer 
almaktadır.

KAYNAKÇA:
BURSALI MEHMED TAHİR, Osman-
lı Müellifl eri, C.I, s.417, İstanbul 1914.

RECEP DİKİCİ

ALİ GÖLÜ
Ziyaret Yeri

Ali Gölü, ilçeye ismini ve-

ren Nurhak Dağı’nın zirvesinin 
1 km. kuzeyinde küçük bir kra-
ter gölüdür. Söylenenlere göre 
Hz. Ali, küff arla savaşa gider-
ken Nurhak Dağı’na uğramış 
ve burada bir süre kalmış. Hz. 
Ali, gölün bulunduğu alanda 
sofrasını açıp yemek de yemiş. 
Yemeğin ardından sofrada bu-
lunan ekmek kırıntılarını da-
ğın kuzeyine, mataradaki suyu 
gölün olduğu yere dökmüş 
böylelikle günümüzdeki göl 
oluşmuş. Göl oluştuktan sonra 
Hz. Ali, elini suya daldırmış, 
mevsim yaz olmasına rağmen 
göl derhal buza dönüşmüş. Bu 
yüzden de göle “Ali gölü” de-
nilmiş. Bundan dolayı da “Ali 
gölü” nün kirletilmemesi, özel 
halde iken elin sokulmaması, 
suyu ile yemek yapılmaması ve 
taharet suyu olarak kullanılma-
ması gerektiği söylenilir.

Pislik tutmayan gölün ken-
di kendini temizlediği de söy-
lenmektedir. Nitekim dağdan 
yuvarlanan taş ve kayaların su-
yun içerisine girmeden gölün 
kenarına kadar gelip orada dur-
duğu anlatılmaktadır. Ayrıca 
gölü çevreleyen taşların her yıl 
alt tarafının üste, üst tarafının 
ise alta gelerek ters döndükle-
ri, zira taşın beyaz kısmının alt 
tarafta kaldığı sararmış-kırmı-
zılaşmış bölümünün ise üstt e 
kaldığı söylenmektedir. 

Efsaneye göre, Ali Gölü 
çevresinde yaşayan Hz. Ali, 
burada bir takım izler de bı-
rakmıştır. Nitekim o, gölün ya-
kınlarında bulunan bir kayanın 
üzerinde yatmak istediğinde 
kaya döşek halini almış, taş ise 
yastık şekline dönüşmüş. San-
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ki bir yatak ve yastığı andıran 
bu düz kaya parçalarından ya-
tağa benzeyenine “Hz. Ali’nin 
Somyası” batı ucunda bulunan 
taşa ise “Hz. Ali’nin Yastığı” 
denilmektedir. Aynı kayadaki 
ince uzun çukurlukların ise Hz. 
Ali’nin elinin izi olduğu söy-
lenmektedir.

Bu yerin karşısında olduk-
ça yüksek ve yüzeyi düz olan 
kayanın üzerindeki derin çu-
kurun ise Hz. Ali’nin atının izi 
olduğu rivayet edilir. Ziyaret-
çiler buraya ulaştıklarında Hz. 
Ali’nin el izleri, döşeği ve yas-
tığını öpüp yüz sürmektedir-
ler. Onun yattığı yere yatmakta 
ve başını koyduğu yastığa baş 
koymaktadırlar.   

Ali Gölü, Nurhak ilçesi 
başta olmak üzere çevre ilçe 
ve köylerden birçok insan ta-
rafından ziyaret edilmektedir. 
Burası çocuğu olmayan, sevdi-
ği kişiyle evlenmek isteyen, rı-
zıkların bol, ürünlerin bereketli 
olması, psikolojik rahatsızlığı 
olanlar, cilt hastalığı ve vücu-
dunda ağrısı olanlar tarafından 

ziyaret edilmektedir. Ziyaret-
çiler daha çok yaz aylarında 
olmak kaydıyla Ali gölünde 
kurban kesip lokma dağıtmak-
tadırlar. Burada işlerin bitimine 
denk gelen güz aylarında da 
kurban kesilmektedir. Kurban, 
gölün hemen üst tarafında et-
rafı taşlarla çevrilmiş 3 m2 bir 
alanda kesilmektedir. Bu alanın 
biraz aşağısında bir kayanın 
içerisinden çıkan suya ise “Zi-
yaret Suyu” denilmektedir. İçil-
mesinin dışında başka amaçlar 
için kullanılmaması gerektiği 
belirtilen suyun, Zülfikar’ın 
sivri ucunun değmesiyle çık-
tığı söylenmektedir. Birkaç m. 
aktıktan sonra kayaların ara-
sında kaybolan suya diz kapağı 
seviyesine kadar girip bir süre 
beklendiğinde hastalıkların ge-
çeceği kabul edilmektedir. 

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014 s.371-373.

HAMZA KARAOĞLAN

Coğrafi Yeri:
Ali Gölü, Güneydoğu To-

ros Dağları’nın batı kesiminde 
orografik sistem içerisinde, ge-
nel uzantısı Güneybatı-Kuzey-
doğu Nurhak Dağları (3081 m) 
üzerinde 2790 m yükseltide yer 
alır. Dağın zirve kesimlerindeki 
sübsekant çukurluklar kar biri-
kimini uygun hâle getirmiş, bu 
da Nurhak Dağları’nda glasyal 
ve periglasyal rölyefin oluşma-
sında büyük etken olmuştur. 
Dağın zirve kesimlerindeki 
sirkler, sirk gölleri, çizikli ve 
cilalı dik yamaçlar-satıhlar ile 
fevkalade büyüleyici diğer gö-
rüntüler hemen herkesin ilgisi-
ni çekecek niteliktedir. 

Ali Gölü, Nurhak Dağları 
zirvelerinden olan Kartalkaya 
Tepesi’nin (2497 m) batısından 
kuzeye - kuzeydoğuya doğru 
seyreden Daragir Deresi’nin yu-
karı mecralarının başlangıç nok-
tasına yakındır. Göl, Würm Gla-
siyal Dönemi’nde oluşan sirkin 
eriyen kar sularıyla dolması 
sonucunda oluşmuştur. 2790 m 
yükseltide yer alan gölün yü-
zey alanı ve derinliği beslenme 
şartlarına göre değişmektedir. 
Gölün dairesel biçimdeki çapı 
150-200 m arasındadır. Azami 
derinliği 5 m’yi bulmaktadır. 
Çoğu kez, suların azalmasıyla 
bu derinlik 1 m’ye kadar düşer.

KAYNAKÇA:
Ali Selçuk BİRİCİK, “Nurhak Dağ-
ları’nda Glasyal ve Peri Glasyal 
Rölyef” Ulusal Jeomorfoloji Sem-
pozyumu–2010 (11-12-Ekim-2010, 
Afyonkarahisar) Bildiriler Kitabı, 
2010, ss. 220-242.

HAKKI ŞERBETÇİ

ALİ GÖLÜ

Ali Gölü
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ALİ HÂKÎ EDNÂ
(d. 1889 - ö. 1961)

Şair

Ali Hâkî Ednâ’nın asıl adı 
Ali Doğan’dır. Elbistan’ın Al-
has Aşireti’ne mensup olup Ya-
pılıpınar Köyü’nde doğmuştur. 
Tahsilini Elbistan’ın Çıtlık Kö-
yü’nde tamamladıktan sonra 
birçok kişiye okuma yazma öğ-
retmiştir. Ömrünün büyük bir 
kısmını isteyenlerin eğitim ve 
öğretimiyle geçirmesi sebebiy-
le çevresinde “Ali Hoca” ola-
rak tanınmıştır. Şair Ali Hâkî 
Ednâ, çoğunlukla aşk, tasav-
vuf ve Ehl-i Beyt konulu şiirler 
yazmıştır. Şiirlerinde hem aruz 
hem de hece veznini kullan-
mıştır. Aruz ile daha çok gazel 
ve musammat; hece vezniyle 
de nefes ve deyişler yazmıştır. 
Ali Hâkî, hayatının farklı aşa-
malarına veya içinde bulundu-
ğu farklı hallere göre değişik 
mahlaslar kullanmıştır. Şair, 
şiirlerinde; “Ali, Ali Hâkî, Hâkî, 
Ednâ, Hâkî Ednâ Ali, Hoca, Ali 
Hürü, Harharî, Figânî, Hicrânî, 
Visâlî, Gulamî, Gedâî, Vaslî” 
mahlaslarını kullanmıştır. Şi-
irlerini daha çok  “Hâkî” ve 
“Harharî” mahlaslarıyla yaz-
mıştır. Alevî-Bektaşî anlayışıy-
la yazdığı felsefi  ve tasavvufi  
şiirleri anılan çevrelerde rağbet 
görmüştür. 1961 yılında vefat 
eden Ali Hâkî Ednâ’nın meza-
rı Elbistan’ın Yapılıpınar Kö-
yü’ndedir. Ali Hâkî Ednâ’nın 
eski harfl erle yazılmış şiirleri, 
“Ali Hâkî Ednâ Divanı” adıyla 
Mehmet Kömür tarafından gü-
nümüz alfabesine aktarılarak 
yayınlanmıştır. Aşağıdaki ga-

zel Ali Hâkî Ednâ’nındır.

Ey gönül hüsn-i cemâl-i yâri sevmek âr değil

Hak cemâlin nûruna münkir olanlar yâr değil

Bülbül olmaz gülşen-i hubb-ı dildâra ermeyen

Gece gündüz derd-i hasret ile âh u zâr değil

Yâr için çalışmayan her gece gündüz dert ile

Nefs için ne kazansa hep zarârdır kâr değil

Külli varından geçip yok olmayan cânân için

Âşık-ı sâdık deminden yokdur ol kes var değil

Sağ muhabbetle sevip cânânı cânından geçen

Girse âteş içre nûra döner ol nâr değil

Söyleme nâ-mahreme sırr-ı hakikat ârif ol

Hâl-i dilden bî-haberler vâkıf-ı esrâr değil

Bahçe-yi sadr-ı visâl-i yâre kon ey mürg-i dil 

Meyvedâr olan ağaca berg ü bârıbâr değil

Hâkîyim dost râhına serdim yüzüm ben muntazır

Tâ elest deminde va’dim tâze bir ikrâr değil

KAYNAKÇA: 
Lütfi  ALICI, vd., Türk Edebiyatında 
Maraşlılar, s. 83-84, Kahramanmaraş 
2009.
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 
Âlimler, İstanbul 2000, s.18-19.
Mehmet KÖMÜR, Ali Hâkî Ednâ Di-
vanı Hayatı, Yaşam Felsefesi, Şiirleri, 
İstanbul 2007 s. 5-39,184.

LÜTFİ ALICI

ALİ İLMÎ EFENDİ
( d. 1879 - ö. ?)

Âlim, Devlet Adamı

Ali İlmî Efendi, “1297/1879” 
yılında Maraş’ta doğdu.  Ba-
bası, Müderris İsmail Efen-
di’dir. Bu zat, yedi yaşında iken 
Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyerek 

hafız oldu. Kayseri, Konya ve 
İstanbul Medreselerinde tahsil 
yaptı. Arapça ilimleri ve dini 
ilimleri okuyarak, “3 Recep 
1327/1909” tarihinde Kayseri 
Medresesi müderrislerinden 
Yalvaçlı Ömer Efendi ve Ha-
murculu Osman Efendi’den 
icazet aldı. 

Ali İlmî Efendi, “1331/1912” 
veya “1334/1915” tarihinde Ma-
raş’ın Çavuşlu Medresesi’ne 
müderris olarak atandı. Bura-
da Arapça sarf, lügat, mantık 
ve fıkıh ilminden ferâiz okutt u. 
Ulu Cami’de vaizlik yapan Ali 
İlmî Efendi, soyadı kanununun 
çıkması ile “Bilgili” soyadını 
aldı. Daha sonra medrese ve 
zaviyelerin kapatılması sebe-
biyle Hacı Veli Efendi camiinde 
imamlık yaptı ve ayrıca tica-
retle meşgul oldu. Bu âlimin 
bundan sonraki hayatı ve vefatı 
hakkında kaynaklarda kayıtla-
ra rastlanmamaktadır.

KAYNAKÇA:
Sadık ALBAYRAK, Son Devir Osmanlı 
Uleması, C.I, İstanbul 1980, s.272.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Ankara 2009, s.32.
Cemil ÇİFTCİ, Maraşlı Şairler, Yazar-
lar, Âlimler, İstanbul 2000, s.19.
Hümeyra ZERDECİ, Osmanlı Ulema 
Biyografi lerinin Arşiv Kaynakları, İs-
tanbul 2004, s.165.

RECEP DİKİCİ

ÂLİ İSKENDER BEY
(d. ? - ö. ?)

Devlet Adamı

XV. yüzyıl devlet adamı. 
Doğum ve ölüm tarihi ke-
sin olarak bilinmemektedir. 
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1514’de Çaldıran seferinde Os-
manlı ordusu emrinde savaştı-
ğı, kökeninin Doğu Bayazıt ol-
duğu ve Yavuz Sultan Selim’in 
orduları ile Maraş’a geldiği bi-
linmektedir.

Yavuz Sultan Selim Dulka-
dirliler üzerine yürüdüğünde 
Doğu Bayazıtlı İskender Bey de 
maiyeti ile birlikte Yavuz Sul-
tan Selim’in yanında yer alır. 
Gösterdiği yararlılıktan dolayı 
kendisine Çavuşbaşılık unvanı 
verilir. Ayrıca şahsına ve ma-
iyetine Maraş’tan birçok arazi 
bağışlanır.

İskender Bey ve maiyeti 
şehrin kuzey ve batı kesimine 
yerleşerek Çavuşlu mahallesini 
oluştururlar ve Bayazıtlılar ola-
rak adlandırılırlar.

Ailenin Maraş’a yerle-
şiminden önce hangi isimle 
anıldığı kayıtlarda yer alma-
makla birlikte Karakoyunlu 
Türkmenlerine mensup olduk-
ları anlaşılmaktadır. Aile Ma-
raş’a yerleştikten sonra “Baya-
zıtlı” adını almış ve Osmanlının 
Maraş bölgesindeki eli ve ayağı 
konumuna yükselmiştir. Ai-
lenin Maraş’a gelmeyip Doğu 
Bayazıt, Diyadin, Karaköse ve 
Ağrı da yerleşen akrabaları bu-
lunmaktadır.

İskender Bey ailesinin Ma-
raş’ta yerleşmiş olduğu Çavuş-
lu mahallesi Arkdere (Akdere) 
sınır olmak üzere Büyükçavuş-
lu ve Küçükçavuşlu diye iki 
ayrı mahalleye ayrılmış, her 
bir mahalleye Bayazıtlı eseri 
birer cami inşa edilmiş ve aile 
genişleyip büyüyerek varlığını 
günümüze dek sürdürmüştür. 
Aile, Osmanlı idaresine çok 

sayıda idareci ve asker yetiştir-
miştir. Bu gelenek Cumhuriyet 
döneminde de devam etmekte-
dir.
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SERDAR YAKAR

ALİ KÂBİL EFENDİ
(d. ? - ö. 1614)

Müderris

Ali Kâbil Efendi müderris-
tir. Maraş ve Atranos mollalığı 
yaptı. 1023/1614 yılının Rama-
zan ayında vefat etti. Güzel ah-
lakı ve temiz kalpliliğiyle tanın-
mıştır.
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SAMET ALIÇ

ALİ KAYASI
Ziyaret Yeri

Kahramanmaraş merkez 
Bulutoğlu köyü Karput Mez-
rası sınırları içerisinde bulunan 
ve ismi Hz. Ali’ye nispet edilen 
bir kaya ziyaretidir. Ali Kayası 
eski Kahramanmaraş-Kayseri 
karayolunun 25. kilometresin-
de yolun sol tarafında, yerden 
150 m. yükseklikte olduğu söy-

lenen düz bir kayadan oluş-
maktadır. 

Efsaneye göre Hz. Ali küf-
farla savaşa giderken yolu bu 
sarp ve yalçın kayaya düşmüş 
ve burada bir süre mola ver-
miş. Hz. Ali, kendi adıyla anı-
lan kayanın üzerine geldiğinde, 
kayanın Güredi Kalesi’yle bitiş-
tiğini ve aynı adı taşıyan Güre-
di (Tekir) suyunun da yine Ali 
Kayası tarafından tıkanıp bir 
göl haline geldiğini görmüş. 
Bu duruma müdahale etmek 
isteyen Hz. Ali kılıcı Zülfikar’ı 
çekip kayaya vurduğunda kaya 
düz bir şekil almış ve Güredi 
suyu yol bulup Ceyhan Nehri-
ne karışmış. Bu sırada Güredi 
Kalesi de kılıç darbesiyle yak-
laşık 1,5 km. kuzeye uzaklaş-
mış. O sırada kalenin küffarın 
eline geçtiğini gören Hz. Ali, 
Düldül’ü şaha kaldırmış ve 
Ali Kayası’ndan Güredi Kale-
si’ne atlayıvermiş. Kalede çetin 
bir savaş veren Hz. Ali, kaleyi 
kısa zamanda teslim almış ve 
kale kumandanı “Keyiş/Keşiş” 
in başını Zülfikar’ın ucuna ta-
kıp söz konusu kayaya doğru 
fırlatmış. Keşişin başı kayanın 
kuzey yüzüne isabet etmiş ve 
başın değdiği kaya parçası der-
hal oyuluvermiş. Söylenceye 
göre günümüzde “Keyiş/Ke-
şiş’in Oyuğu (deliği)” denilen 
bu yerdeki beyazlık, Keşişin 
saçları veya kafatasına ait par-
çalarmış. Ancak kayanın düz ve 
yerden takriben 150 m. kadar 
yükseklikte olması dolayısıyla 
söz konusu oyuğa ulaşmak pek 
mümkün değildir. 

Ali Kayası’nın güney yama-
cında 45 m2 kadar olan ve yöre 
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halkı tarafından kutsal kabul 
edilen bir mağara bulunmakta-
dır. Düldül’ün söz konusu ma-
ğaraya girdiği, burada bir süre 
kaldığı ve hatt a yaşadığı anla-
tılmaktadır. Anlatılanlara göre 
Düldül, bu bölgeye Hz. Ali’nin 
vefatından sonra yalnız başına 
gelmiştir. Önce “Kaya Düldü-
lü” sonra da “Yayla Düldülü”ne 
uğramış, buralarda gezinmiş, 
sularından içmiş, mağaraların-
da kışı geçirmiştir. Yörede onun 
yerden çok yüksek olan kaya-
lara sıçrayabildiği, derisini ıs-
latmadan ırmakları geçebildiği, 
ancak hızlı koşan bir at olmadığı 
anlatılmıştır. Atının bu yönünü 
eleştirenlere Hz. Ali’nin, “Ben 
düşmanından korkmayacak ka-
dar yürekli; onu kovalamayacak 
kadar merhametliyim” dediği 
rivayet edilmiştir.

Söz konusu 45 m2’lik mağa-
ranın tam üzerinde ise derinliği 
5 m. kadar olan ve yöre halkı ta-
rafından “Ziyaret Suyu” olarak 
adlandırılan bir de su kuyusu 
bulunmaktadır. Anlatılara göre 
Hz. Ali, Zülfi kar’ın ucunu yere 

batırdığında kaya oyulmuş ve 
oyulan yerden su çıkmış, sudan 
hem kendisi hem de atı içmiştir. 
Bu su ile abdest aldığı da söyle-
nilen Hz. Ali’nin kuyunun he-
men yakınında namaz kıldığı, 
namaz esnasında diz kapağının 
isabet ett iği kayanın oyulduğu 
ve dizlerinin izinin çıktığı var-
sayılmakta ve bu yere de yöre 
halkı “Hz. Ali’nin namaz kıldı-
ğı yer” demektedir. Mağaradan 
“Ziyaret Suyu”na çıkılan patika 
yol üzerindeki taş oyukların ise 
Hz. Ali’nin atı Düldül’ün ayak 
izleri olduğu söylenmektedir.

Kahramanmaraş ve çev-
resinde Hz. Ali’nin Düldül’ü-
nün ismiyle anılan üç farklı 
dağın olduğu söylenmektedir. 
Bu dağlardan Ali Kayası’nın 
da içinde olduğu dağa “Kaya 
Düldülü”, merkez ilçe Yeşil-
dere köyü sınırları içerisinde 
bulunan dağa “Orta Düldül”, 
Osmaniye-Düziçi ilçesi sınırları 
içerisinde kalan dağa ise “Yayla 
Düldülü” adı verilmektedir. 

Efsaneye göre Hz. Ali, atı 
Düldül’ü kendi adıyla anılan 

kayada arka ayakları üzerinde 
şaha kaldırmış ve yaklaşık 40 
km. uzaklıkta olan Osmani-
ye-Düziçi ilçesi sınırları içeri-
sinde kalan “Yayla Düldül’ü” 
dağına konmuştur. Bu sırada 
atın “Orta Düldül” denilen 
Düldül Dağı’nı geçerken zor-
landığı, bunu fark eden Hz. 
Ali’nin dağa “Eğil ya müba-
rek.” dediği ve dağın derhal 
eğildiği anlatılmaktadır. Hz. 
Ali ve atının söz konusu da-
ğın üzerinden geçmesinden bu 
yana dağın ışık saçtığı, dolayı-
sıyla çevresindeki köylerin ka-
ranlık gecelerde dahi aydınlık 
olduğu söylenmektedir. Başka 
bir anlatıya göre de Düldül, söz 
konusu dağı geçtiği sırada aya-
ğı bir kayaya çarpar ve yarala-
nır. Düldül, acı içerisinde Düzi-
çi ilçesinde kendi adıyla anılan 
dağa iner. Hz. Ali onun ayağını 
iyileştirmek için dağın eteğin-
den akan Ceyhan Nehri yakın-
larına kadar getirir ve yaralı 
ayağını yıkar. Hemen akabinde 
Düldül’ün ayağı iyileşiverir. Bu 
sırada ayağın yıkandığı yerde 
aynı anda bir de sıcak su çıkar. 
İnanışa göre o sıcak su günü-
müzde de Haruniye/Düziçi Ilı-
cası olarak bilinmektedir. 

Ali Kayası Kahramanmaraş 
ile çevre il ve ilçelerden gelen 
kimseler tarafından yılın her 
mevsiminde ziyaret edilmek-
tedir. Karayolunun buradan 
geçtiği sıralarda Afşin, Elbis-
tan, Nurhak, Ekinözü, Göksun 
ile diğer il ve ilçelerden Kah-
ramanmaraş’a giden yolcula-
rın, Alikayasını gördüklerinde 
arabalarından inerek ona karşı 
dua ve niyazda bulundukları 

Ali Kayası (Fotoğraf: Emin TOROĞLU)
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söylenmektedir.     
Buraya gelen ziyaretçile-

rin Hz. Ali’nin namaz kıldığı 
ve atının izi olduğu söylenen 
yerler başta olmak üzere kutsal 
kabul edilen yerleri dolaşarak 
dua edip namaz kıldıkları, söz 
konusu izlere yüz sürdükleri 
görülmüştür. Bunun yanında 
çeşitli hastalıkların tedavisi 
amacıyla yöre halkı tarafından 
kutsal kabul edildiği söylenen 
“Ziyaret Suyu”ndan içtikleri, 
köye getirip dağıttıkları, söz 
konusu su ile banyo yaptıkları 
ve bu vesileyle şifa buldukları 
ifade edilmiştir. Kuyudan su 
alındıktan sonra da kuyuya 
düğme boncuk vb. gibi şeyle-
rin atıldığı söylenmiştir. Aynı 
zamanda Ali Kayası’nda adak 
kurbanlarının kesildiği, yağ-
mur yağmadığı dönemlerde de 
yağmur duası için çıkıldığı an-
latılmıştır.
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HAMZA KARAOĞLAN

Coğrafi Yeri:
Ali Kayası, Kahramanma-

raş ili Onikişubat ilçesi Bu-
lutoğlu Mahallesi kuzeyinde 
bulunan Ceyhan Nehri yan kol-
larından Güredin Irmağı’nın 
oluşturduğu bir kanyondur. 

Derin bir vadinin iki yaka-

sını oluşturan Ali Kayası günü-
müzde Ceyhan Nehri üzerinde 
1990 yılında inşası tamamlanan 
Menzelet Baraj Gölü’nün için-
de kalmaktadır. Ali Kayası’nın, 
Menzelet Barajı yapılmadan 
önceki yüksekliği 160 metre 
iken günümüzde Menzelet Ba-
raj Gölü dolu olduğunda 65 
metrelik bir kısmı su düzeyinin 
üzerindedir. 

Kahramanmaraş Tersiyer 
tektonik evrimini yansıtan Ali 
Kayası Kanyonu, çok büyük bir 
denizaltı kanyon dolgusu stra-
tigrafisi sunan farklı sedimen-
tar fasiyes oluşumu tarafından 
kontrol edilen Miyosen yaşlı 
konglomera ve kumtaşlarından 
oluşmaktadır. Ali Kayası’nın 
bulunduğu vadide mevsimlik 
şelaleler, çam ve meşe ormanla-
rı bulunmaktadır. 

Ali Kayası’na ulaşım, Kah-
ramanmaraş-Kayseri karayo-
lunun 29. Kilometresi Suçatı 
ayrımından Süleymanlı yolu 
kullanılarak Şadalak mevkiin-
den sağlanabilmektedir. Aynı 
zamanda Bulutoğlu ve Kürtül 
Mahalleleri dağ yollarından 
yürüyerek ulaşım imkânı da 
bulunmaktadır.
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MUHTEREM KÜÇÜKÖNDER

ALİ BEY (KILIÇ)
(d. 1890 - ö. 1971)

Kuvva-i Milliye Komutanı

1890 (1306) tarihinde İstan-
bul’da doğdu. Kılıç Ali Bey’in 
asıl adı Asaf’tır. Baba tarafı 
Rodos’tan gelmiş, Evlad-ı Fati-
han Hüsrevoğullarından Tev-
fik Bey, anne tarafı ise Kafkas-
ya’dan 1890’larda Hendek’e göç 
eden Abhazalar’dan idi. Tevfik 
Bey, asker olup Saray Muhafız 
Kıtası’nda miralaylığa kadar 
yükselmişti. Annesi Demsaz 
Hanım ise genç yaşta Osmanlı 
sarayına verilmiş ve orada ye-
tişmiş; daha sonra çerağ edi-
lerek Tevfik Bey ile evlendiril-
miştir. Kılıç Ali Bey, ailesinin 
tek erkek ve büyük çocuğuydu. 
Kılıç Ali Bey’in Vesiret, Naime 
ve Nedime adlarında üç kız 
kardeşi vardı.

Kılıç Ali Bey, İlk ve Orta 
öğrenimini İstanbul Gedikli 
Küçük Zabit Mektebinde ta-
mamlayarak, 3 Mart 1906’da 
astsubay olarak ordu hizmetine 
girdi. Çeşitli birlik ve kıtalarda 
geçen görevi sırasında başarısı 
nedeniyle 1909’da teğmenliğe 
ve 17 Haziran 1915’te üsteğ-
menliğe yükseltilmiştir. Çok 
genç bir asteğmen iken katıldığı 
kıtasıyla birlikte Hicaz Demir-
yolu Muhafızı olarak Medine-i 
Münevvere civarında, Bedevi-
lerle ve Şam civarında Amman 
Dürzileri ile müsademelerde 
bulunurken çıkan Balkan Harbi 
üzerine Çatalca’ya gelerek sa-
vaşa katıldı. I. Dünya Savaşı’n-
da, I. Ordu I. Alay’da görevli 
olarak Çanakkale Muharebele-
rine katıldı. Savaşta yaralanan 

ALİ BEY (KILIÇ)
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Kılıç Ali Bey, Almanya Wies-
baden’e tedaviye gönderilmiş; 
tedavisinden hemen sonra ise 
tekrar kıtasına dönmüştür. 

Teşkilat-ı Mahsusa’da görev 
yapan Kılıç Ali Bey, 1917 yılında 
Azerbaycan’a giren İslam Or-
dusu Komutanı Nuri Paşa’nın 
(Enver Paşa’nın kardeşi) Baş-
yaverliğini yaptı. Mütarekeden 
sonra ordunun dağılması üze-
rine İstanbul’a döndü ve 2 Ni-
san 1919’da istifa etmek suretiy-
le ordudan ayrılmıştır. 1919’da 
iki subay arkadaşı ile birlikte 
ülkenin kurtarılması yolunda 
çaba sarf ederken, Celal (Ba-
yar) Bey’in önerisi üzerine Si-
vas’ta bulunan Mustafa Kemal 
Paşa’ya ilhak etmeye teşebbüs 
etmişlerdi. Başlangıçta Mustafa 
Kemal Paşa, Kılıç Ali Bey ve bu 
iki subayı kuşku ile karşılamış, 
fakat sonra kendi emir subayı 
olan Muzaff er Kılıç’ın kardeş 
çocuğu olduğu için kendisine 
ve davaya sadık olacakları hu-
susunda kanaat getirmiştir. 21 
Teşrinievvel 1335’te Mustafa 
Kemal Paşa tarafından Maraş 
ve Antep havalisi Kuvva-i Mil-
liye Komutanlığına atandı. Kı-
lıç Ali Bey, 2 Kasım 1919’da ma-
iyetine verilen iki hafi f makineli 
tüfek, iki süvari ve Üsteğmen 
İhsan Bey’den oluşan bir müf-
reze ile Sivas’tan Elbistan’a ha-
reket etmiştir. Kurduğu teşkilat 
ve topladığı kuvvetlerle ordu 
birliklerine yardımcı olarak 
Maraş’ın Fransızlar tarafından 
boşaltılmasından sonra emrin-
deki kuvvetlerle 4 Nisanda Ga-
ziantep’e girdi. Maiyeti ile bir-
likte Anadolu hanına yerleşen 
Kılıç Ali Bey, savunma hatlarını 

gezerek milis kuvvetlerini vazi-
yete göre görevlendirdi. Jan-
darma Yüzbaşısı Kilisli Aslan 
Bey’i kendisine yardımcı olarak 
seçmiştir.

TBMM’nin I. Dönemi için 
yapılan seçimlerde 4 Mayıs 1920 
tarihinde Antep mebusu seçi-
len Kılıç Ali, Antep bölgesinde 
Fransızlar ile mücadelelerinin 
oldukça kritik durumda oldu-
ğunu bir telgraf ile Mustafa Ke-
mal’e bildirmişti. Bu şartlarda 
Antep’ten ayrılmasının uygun 
olmayacağını öne sürmesi üze-
rine, Meclis 8 Mayıs’ta yaptığı 
Genel Kurulda kendisine süre-
siz izin vermiştir. Yozgat yöre-
sinde ortaya çıkan ve Çapanoğ-
llarının katılması ile genişleyen 
isyanı bastırmak için maiyetin-
de elli süvari ile birlikte Kırşe-
hir üzerinden Mucur’a, oradan 
da 1 Haziran 1920’de Yozgat’a 
varmıştır. Ayaklanma Çerkez 
Ethem’in aldığı sert tedbirlerin 
de önemli katkıları sayesinde 
bastırılabilmişti. İsyan hareke-
tinin bastırılmasından sonra 25 
Temmuz 1920’de Meclis’e katı-
lan Kılıç Ali, 22 Eylül 1920’de 
bu kez de Ankara İstiklal Mah-
kemesi üyeliğine seçilmiş ve bu 
görevi kısa aralıklar hariç 22 
Temmuz 1922’ye kadar devam 
ett irmiştir. İstiklal Mahkeme-
si’nin en korkulan üyesinin Kı-
lıç Ali olduğu söylenmektedir. 
Herhalde bu duruma neden 
olarak onun çok sert tavrı ve 
kara sakalı gösterilebilir.

II. Dönemde tekrar Gazian-
tep’ten mebus seçilen Kılıç Ali, 
Milli Savunma Komisyonu’nda 
çalışmalarını sürdürdü. Tak-
rir-i Sükûn Kanunu’nun kabu-

lünden sonra kurulan Ankara 
İstiklâl Mahkemesi Üyeliğine 
7 Mart 1925’te seçilerek Mec-
lis’ten ayrıldı. Asker kaçakları, 
soygun ve öldürme, Terakki-
perver Fırka’nın kapatılması, 
gazeteciler, şapka giyilmesine 
karşı olaylar ve İzmir’de Mus-
tafa Kemal Paşa’ya suikast gi-
rişimi ve uzantısı olan itt ihatçı 
davaları ve yargılanmalarında 
bulunarak mahkemenin göre-
vine son verdiği 7 Mart 1927’de 
yasama görevine döndü. 

III. IV. ve V. Dönemlerde 
tekrar Gaziantep Mebusu olan 
Kılıç Ali, kesintisiz olarak 1920-
1939 yılları arasında tam 19 yıl 
mecliste yer almıştır. 1920’den 
ölümüne kadar Mustafa Ke-
mal’in yanından ayrılmayan 
Kılıç Ali’ye 1934 yılında Mus-
tafa Kemal tarafından “Kılıç” 
soyadı verilmiştir. 24 Ekim 
1923 tarihli TBMM kararıyla ve 
yalnız üç kişiye verilmiş olan 
kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Ma-
dalyası ile taltif edilmiş ve ma-
dalya kendisine 23 Mart 1925 
tarihinde takdim edilmiştir. 15 
Temmuz 1934’te fahri yüzba-
şılıktan sonra askerlikten istifa 
etmiş olmasına rağmen, kendi-
sini 408 sayılı kanunun üçüncü 
maddesi gereğince Milis Mi-
ralay rütbesi ile asker emeklisi 
saydırtmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında 
milletvekili maaşlarının olduk-
ça düşük olması, milletvekil-
lerinin bazı fi rmaların temsil-
ciliğini ya da danışmanlığını 
yapmaları durumunu ortaya 
çıkarmıştı. Kılıç Ali Bey’de 20 
Ağustos 1924 tarihinde BKK ile 
Türkiye İş Bankası’nın kurucu-



247

lar kurulunda yer almıştır. Eko-
nomik anlamda milletvekilleri-
ne önemli bir gelir getirmesi 
dolayısı ile bankanın meclis 
üyelerinin tamamı milletvekil-
lerinden ve Mustafa Kemal’e 
yakın olanlardan seçilmiştir. 
26 Nisan 1952’de tekrar Türki-
ye İş Bankası Yönetim Kurulu 
Üyeliğine seçildi ve 2 Haziran 
1960 yılında istifa etmek sure-
tiyle ayrıldı. Yalnızca İş Ban-
kası’nda değil bunun yanında 
birçok önemli kuruluşun idare 
kurulu üyeliklerinde de bulun-
muştur. Bu kuruluş ve görev-
leri arasında Türkiye Şişe Cam 
Fabrikası’nın ilk idare meclisi 
başkanlığı, Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü’nün kurucu ve yöne-
tim kurulu üyeliği ile Şekerci 
Hayri ve TECİM isimli ithalat 
ve ihracat şirketlerinin hisse-
darlıkları sayılabilir.

Siyasi davet almamasına 
rağmen Demokrat Parti’nin ku-
ruluşundan sonra Celal Bayar 
ve ekibini desteklemiştir. Her 
ne kadar eskiden birlikte hare-
ket ettiği kişilerden biride olsa 
Celal Bayar, Kılıç Ali ve arka-
daşlarının Demokrat Partiye 
girişini engellemiştir. 1961 yı-
lında Yeni Türkiye Partisi’nden 
aday olduysa da seçilemedi. 
Sonraki yaşamında hiçbir iş ile 
uğraşmayan Kılıç Ali, 14 Tem-
muz 1971’de İstanbul’da vefat 
etmiş ve Zincirli Kuyu Mezar-
lığına defnedilmiştir. Kılıç Ali 
Bey, evli olup dört çocuk baba-
sıydı.

Kılıç Ali’nin, Milliyet ga-
zetesinde yayınlanan ve daha 
sonra kitaplaştırılan siyasi ha-
tıratının yanında, Atatürk’ün 

Hususiyetleri, İstiklal Mahke-
mesi Hatıraları isimli iki adet 
daha yayınlanmış hatıratı bu-
lunmaktadır
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CENGİZ ŞAVKILI

ALİ PAŞA
(d. ? - ö. ?)

Devlet Adamı 

Doğum tarihi ile vefat ettiği 
tarih belli değildir. Validir. Re-
biyülahir 947/Ağustos 1540 ve 
Cemâziyilevvel 947/Eylül 1540 
tarihli Ali Paşa’ya gönderilen 
fermanlardan,  yine aynı yıl 
Ali Paşa’nın dergâh-ı muallâ-
ya gönderdiği mektuptan; Ali 
Paşa’nın 1540 yılında Maraş’ta 
olduğunu anlamaktayız. Ancak 
göreve başladığı yıl hakkında 
malumatımız yoktur. Ramazan 
948/Eylül 1541 ve Şevvâl 949/
Ocak 1543 tarihli Ali Paşa’ya 
gönderilen fermanlardan Ma-
raş’taki görevinin 1543 yılında 
dahi devam ettiği anlaşılmak-
tadır. 

KAYNAKÇA:
Alaaddin AKÖZ - İbrahim SOLAK, 
“Dulkadirli Eyâletine Ait Bir Kânûn-
nâme Sureti (1533-1546)”, Bişkek 
2004.
Alaaddin AKÖZ - İbrahim SOLAK, 
“Osmanlı Taşra Yönetimi ve XVI. 
Yüzyılda Maraş Kazası Yöneticileri”, 
VII-XVI. Asırlarda Maraş Emirleri, Ed: 
İlyas GÖKHAN - Selim KAYA, Kah-
ramanmaraş 2008.

SAMET ALIÇ

ALİ PAŞA
(d. ? - ö. ?)

Maraş Beylerbeyi

Arnavutdur. Koca Halil 
Paşa’nın akrabasından olup 
Maraş beylerbeyi oldu. Hicri 
1103’te (m.1691-92) harpte ya-
ralanınca paşalığı kaldırılmış-
tır. Sonra yeniden paşa yapılıp 

ALİ PAŞA
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Hicri 1109’da (m.1697-98) İlba-
san mutasarrıfı olmuş ve sonra 
vefat etmiştir.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I, İstanbul 1996, s.273.
Hasan ARSLAN, 17. Yüzyılda Maraş 
Sancağı, Ankara 2014, s.52.

AHMET GÜLENÇ

ALİ PAŞA (BEHİSNİLİ,
BAYTAROĞLU)
 (d. ? - ö. 1635-6)

Maraş Beylerbeyi

Doğum tarihi bilinmeyen 
Ali Paşa, aslen Besnili oldu-
ğundan kaynaklarda “Behis-
nili” lakabıyla geçmekte ise de 
daha ziyade “Baytaroğlu” ola-
rak tanındığı nakledilmektedir. 
Mertliği, çalışkanlığı ve yiğitliği 
ile adından söz ett iren Ali Paşa, 
pek çok sancak ve eyalett e ida-
recilik yaptı. IV. Murad döne-
mi Osmanlı-İran savaşlarında 
devlet için çok yararlı hizmetler 
ett i. Sivas beylerbeyi iken bu 
dönemde sipah zorbalarından 
olan Rum Mehmed’in ortadan 
kaldırılması için vazifelendi-
rildi. Rum Mehmed daha önce 
Konya ve çevresinde eşkıyalık 
faaliyetlerinde bulunmuştu. 
Fakat daha sonra IV. Murad’ın 
tahtan indirilmesi için entrika-
lar çeviren arkadaşlarına iştirak 
etmedi. Arkadaşlarının yaka-
lanmasında olumlu katkıları 
olduğundan aff edildi ve Maraş 
eyaletine beylerbeyi olarak ata-
narak mükâfatlandırıldı. Fakat 
eski arkadaşlarından bazı cela-
li elebaşlarının ona sığınması 
ve kendisinin de bazı devlet 

adamlarına itaat etmeyerek bir 
takım hareketlerde bulunması 
sonucunda izalesi için irade-i 
seniyye çıktı. Ali Paşa, Maraş’a 
gitmek için Ayntab Sancağı’na 
gelmiş bulunan Rum Mehmed 
ve etrafındaki taifesini, şehir 
halkının da desteğiyle mağlup 
ederek asilerin kesilen başlarını 
İstanbul’a gönderdi. Ali Paşa, 
bu hizmetine mükâfaten 20 Şu-
bat 1633 tarihinde Maraş eya-
letine beylerbeyi olarak tayin 
edildi. Aynı döneme ait Sancak 
Tevcih Defterlerinin kayıtlarına 
göre kendisine ayrıca Maraş 
eyaletine bağlı olan Malatya 
sancağı ber vech-i arpalık ola-
rak verildi. Aynı eyalete bağlı 
Kars-ı Zülkadriye (Bugünkü 
Kadirli ve çevresi) sancağı da 
Ali Paşa’nın kardeşi eski Bozok 
(Yozgat) sancak beyi Mehmed 
Bey’e verilmiştir. Bu görevinde 
yaklaşık bir yıl kaldı. Bu sırada 
bazı zulümlere bulaşmış olacak 
ki Sultan IV. Murad, Revan se-
feri sırasında Bayburd’a geldi-
ğinde zulme bulaşan pek çok 
kimse gibi Ali Paşa’yı da 1635 
Haziran ortalarında idam ett ir-
di. 
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AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 
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HASAN ARSLAN

ALİ PAŞA (BOSTANCI)
(d. ? - ö. 1595-96)
Maraş Beylerbeyi

Doğum tarihi bilinmeyen 
Ali Paşa, bostancı ve bostan-
cıbaşılık görevlerinde bulun-
masından dolayı ‘‘Bostancı Ali 
Paşa’’ olarak zikredilmiştir. Ali 
Paşa, 1586 yılında Maraş beyler-
beyliği görevinde bulunduktan 
sonra sırasıyla 1591/92’de Ha-
lep, 1592/93’te Şam, 1593/94’te 
Konya ve ardından Rakka bey-
lerbeyliği görevlerinde de bu-
lunmuştur. Ali Paşa’nın ölümü 
ile ilgili olarak iki farklı görüş 
bulunmaktadır. Bu konuda 
Mehmed Süreyya; Ali Paşa’nın 
1004-1595/96’da Govişte muha-
rebesinde esir düşmesi üzerine 
öldüğünü belirtmektedir. Mu-
rat Yıldız ise Bostancı Paşa’nın 
Budin muhafazası için görev-
lendirilenler arasında bulundu-
ğunu ve görev yerinde ihmalkar 
davranması üzerine önce ikaz 
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edildiğini ancak 1595’te Ester-
gon kalesinin savunmasındaki 
ihmalkârlığı ve gayretsizliği se-
bebiyle Anadolu ve Temaşvar 
beylerbeyleri ile birlikte siyaset 
olunması için ferman gönderil-
diğini ifade etmektedir.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I, (Haz. Nuri Akbayar), Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul 1196, s.281.
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ÖMÜR YANAR

ALİ PAŞA (GENÇ)
(d. ? - ö. 1741)

Maraş Beylerbeyi

Küçük Osman Paşa’nın 
oğludur. Babasının yardımıyla 
1130’da (1718) mîrimîran olup 
Kudüs mutasarrıfı oldu. İran 
harplerinde bulunup Revan 
işlerini yoluna koymayı başa-
rınca Revan valisi oldu. Sonra 
Kefe ve 1140’da (1727/28) Özi 
valisi olup ardından vezir oldu. 
1144’te (1731/32) Kars ve sonra 
Gence valisi oldu. Gence vali-
liği esnasında (Zilkade 1148/
Mart 1736) Osmanlı Devleti ile 
İran arasında yapılan antlaş-
mada sulh murahhası olarak 
tayin edildi. Zilhicce 1148’de 
(Nisan-Mayıs 1736) Konya, 
1149’da (1736/37) Anadolu ve 
Diyarbekir valisi oldu. Rebi-
yülahir 1150’de (Ağustos 1737) 

Bender muhafızı ve Bender se-
raskeri ile Rumeli valisi oldu. 
Bundan sonra Anadolu valisi 
olarak Rus cephesi seraskerliği-
ne tayin olundu. Bu görevinde 
iken maiyetindeki görevlilere 
karşı sert davranması nede-
niyle azledildi. 1151’de (1738) 
Akkerman muhafızı, Şa’bân 
1151’de (Kasım-Aralık 1738) 
Maraş valisi oldu. Kısa bir süre 
Maraş valiliği yapan Ali Paşa 
daha sonra Vidin Cephesi Se-
raskerliğine tayin edildi. Bu 
görevini müteakip Özi Valiliği-
ne getirilen Ali Paşa bu valiliği 
esnasında, Mareşal Munch’un 
kumandasındaki 70 bin kişilik 
Rus ordusu ile Lehistan üzerin-
den Dinyester Nehri’ni geçerek 
Hotin önlerinde karşılaşmıştır. 
Bender seraskeri Veli Paşa’nın 
kaleye çekilme teklifine rağ-
men Genç Ali Paşa bu tarihten 
bir gün önce atılganlık ederek 
Bostancıların başında delice 
düşmana saldırıp mağlup oldu. 
1154’te (1741) kötü hizmeti yü-
zünden idam edildi. Genç Ali 
Paşa cesur, atılgan, fakat şöhre-
te düşkün bir zât idi.
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AHMET GÜLENÇ

ALİ PAŞA
(GEVRANLIZÂDE)

(d. ? - ö. 1826 - 27)
Maraş Beylerbeyi

Ali Paşa’nın doğum tarihi-
ne dair bilgi bulunmamakta-
dır. Gevranlızâde Mehmed Pa-
şa’nın kardeşi olup, Diyarbakır 
hanedanındandır. Ali Paşa, mî-
rimiran olup, 1820-1821 tarihle-
ri arasında vezirlikle Diyarbakır 
valiliği yapmıştır. 1822 başında 
Kayseri ve Bozok mutasarrıfı 
ve 1822-23 tarihleri arasında 
ise Maraş valiliği yapmıştır. 
1826/27 yılında azledilip aynı 
yıl içerisinde vefat etmiştir.

KAYNAKÇA:
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
C.I, (Haz. Nuri Akbayar), Tarih Vakfı 
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ss. 233-287, Elaziğ 2000, s.263.

ÖMÜR YANAR

ALİ PAŞA (HAFIZ)
(d. ? - ö. 1829)

Maraş Beylerbeyi

Amasyalıdır. Kalemden ye-
tişme olduğundan hâcegândan 
olmuş ve küçük ruznameci ve 
1222’de (1807) şehremini ol-
muştur. 29 Zilhicce 1224’te (4 
Şubat 1810) vezirlikle kaptan-ı 
deryâ oldu. Ali Paşa, 1 sene 9 
ay 12 gün süren kaptan-ı der-
yalık memurluğunda meslek-
ten yetişmiş olmadığı halde 
donanmanın ıslahı için büyük 
bir gayretle çalıştı. 2 Zilhicce 

ALİ PAŞA (HAFIZ)
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1226’da (18 Aralık 1811) Han-
ya valisi ve birkaç gün sonra 
Rumeli sürücüsü ve Tırnova 
mutasarrıfı, 3 Şevvvâl 1227’de 
(10 Ekim 1812) Silistre, Niş, 
sonra Vidin valisi, Cemazi-
yelâhir 1231’de (Mayıs 1816) 
Şam valisi oldu. Rebiyülahir 
1232’de (Şubat-Mart 1817) Teke 
ve Hamid mutasarrıfı, sonra 
Halep valisi, 1233’te (1818) Çıl-
dır, 1234’de (1819) Erzurum ve 
Kars, 1235’te (1819/20) Ankara 
ve Kengiri, 1236’da (1820/21) 
Diyarbekir valisi olup 1237’de 
(1821/22) azledilmiştir. Rebi-
yülevvel 1238’de (Kasım-Aralık 
1822) Trabzon, Cemaziyelevvel 
1239’da (Ocak- Şubat 1823) Ma-
raş valisi oldu. Şevval 1240’ta 
(Mayıs-Haziran 1825) Rakka 
valisi, 124l’de (1825/26) Kay-
seri valisi ve 1243’te (1827/ 28) 
Boğaz seraskeri ve Biga mu-
ta¬sarrıfı oldu. Cemaziyelev-
vel 1244’te (Kasım 1828) Boğaz 
Muhafızlığında emir almadan, 
bazı asker fi rarilerine aracı 
olanları cezalandırması yü-
zünden azledilerek Gelibolu’da 
ikamete memur edildi. Şevvâl 
1244’te (Nisan 1829) orada ve-
fat ett i. Tedbirli, güçlü, sadık, 
muktedir ve doğru bir devlet 
adamıydı. Oğulları, Mikdad 
Paşa ve Ahmed Paşa ile Hasan 
Tahsin Bey’dir. Kethüdası Rüs-
tem Ahmed Ağa kapıcıbaşı ol-
muştur. 

KAYNAKÇA: 
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 
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AHMET GÜLENÇ

ALİ PAŞA
(MAKTULZÂDE)

(d. ? - ö. 1722)
Maraş Beylerbeyi

Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa’nın oğludur. Babasının ve-
fatında çocuktu. Şevvâl 1112’de 
(Mart 1700) vezir rütbesiyle 
Kandiye valisi, 1113’te (1701/02) 
Özi ve sonra Azak muhafızı 
oldu. Zilkade 1114’te (Mart 
1703) Ağrıboz Muhafızlığına 
tayin edildi. 1117’de (1705/06) 
Van, 1119’da (1707/08) Konya, 
1120’de (1708) Silifk e, Zilkade 
1120’de (Ocak 1709) Adana va-
liliği yaptı. Rebiyülahir 1122’de 
(Haziran 1710) Safi ye Sultan’la 
evlenip, Diyarbekir valisi oldu. 
1125’te (1713) azledilip Bozcaa-
da’ya gönderildi.1126’da (1714) 
Maraş, Ramazan 1127’de (Ey-
lül 1715) Erzurum ve 1128’de 
(1716) Halep valisi olup orduya 
katıldı. Görev yeri Rakka’ya ve 
sonra Konya’ya çevrildi. Mu-
har¬rem 1129’da (Aralık 1716) 
tevkiî olup 11 Muharrem’de (26 
Aralık) Anadolu valisi olarak 
harbe memur oldu. Cemaziye-
lahir 1130’da (Mayıs 1718) Rikâb 
kaymakamı ve sonra yine Rak-
ka valisi oldu. Rakka valiliği 
sırasında Halep civarında aha-
liye zulmedip eşkıyalık yapan, 
Abbasiyun taifesi ile diğer bazı 
urban kabilelerinin hakkından 
mahalli vali gelemeyince, Sad-
razam tarafından Rakka valisi 
Maktulzade Ali Paşa ve civar 
eyalet valileri, birlikte bu isya-
nı bastırmaya memur edildiler 
(1721). 1134’te (1722) Şam valisi 
olup sonra yine Rakka Valiliği-
ne tayin edilmiş, Safer 1135’te 

(Kasım 1722) Mekke-Medine 
arasında Bereke menzilinde ve-
fat etmiştir. Hoş, uyanık, leven-
dane, ünlü bir vezirdi. Hatt a bir 
aralık sadrazamlığa getirilmesi 
düşünülmüştü.
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AHMET GÜLENÇ

ALİ PAŞA (MARAŞLI)
(d. ? - ö. 1821)

Maraş Beylerbeyi

19. Yüzyılın başından itiba-
ren Osmanlı arşiv belgelerinde 
ismi geçmeye başlayan Maraşlı 
Ali Paşa hakkında şimdiye ka-
dar bir çalışma yapılmamıştır. 
Onun hakkında Mehmet Sü-
reyya’nın Sicill-i Osmanî adlı 
eserin kapıcıbaşı ve mirimiran 
(beylerbeyi) olduğu, Girit, Niş 
ve Belgrat’ta görev yaptığı be-
lirtilmektedir. Bu eserde onun 
Maraşlı olduğu vurgulanmak-
tadır. Şu ana kadar yaptığı-
mız araştırmada onun isminin 
önündeki Maraşlı ifadesinden 
başka Maraş’la bir bağlantısını 
tespit edemedik. Yusuf Hamza-
oğlu adlı araştırmacı Sırbistan 
Türklüğü adlı eserinde Maraşlı 
Ali Paşa’nın Sırplara karşı ver-
diği mücadeleyi ayrıntılı olarak 
incelemiştir.
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Maraşlı Ali Paşa’nın tespit 
edebildiğimiz kadarıyla ismi 
ilk defa H. 29.Z.1216 (M. 2 Ma-
yıs 1802)  tarihli bir belgede 
geçmektedir. Bu belgedeki bil-
giye göre Kocaeli Mutasarrıfı 
Hüseyin Paşa idam edilmişti. 
Akkirman mutasarrıfı Vezir Ye-
ğen Paşa’nın vefatı ile Maraşlı 
Ali Paşa onun yerine atanır. 
Belgede Maraşlı Ali Paşa’nın 
dürüst, hamiyetli, liyakat sa-
hibi, iş becerisi olan ve erbab-ı 
vukufun özelliklerine haiz ol-
duğu hakkında bilgiler veril-
mektedir. Kocaeli Mutasarrıfı 
Hüseyin Paşa ve etrafındaki 
bazı kişiler fitne çıkarmaları se-
bebiyle idam edilmişlerdi. Bu 
sancağa eski Alâiye (Alanya) 
mutasarrıfı Seyyid Ahmet Paşa 
tayin edilmişti. Ancak öldürü-
len Hüseyin Paşa’nın tüfenk-
çibaşısı Adapazarılı adlı şahıs 
İznikmid’e vararak başındaki 
adamlarıyla birlikte keyfi hare-
ketlere başlaması üzerine Ma-
raşlı Ali Paşa onları cezalandı-
rılmakla görevlendirilmiştir.

Ali Paşa’ya 1802’de (H. 
1217) Tekirdağ’da görevli oldu-
ğu sırada, Bosna Valiliğinden 
azledilen ve Yenişehir sancağı-
na gönderilen ancak görev ma-
halline gitmeyen Osman Paşa’yı 
yakalama görevi verildiği anla-
şılmaktadır. Hatta bu işi yapana 
ödül dahi vaat edilmiştir. Bu 
kişinin görüldüğü yerde katle-
dilebileceği belirtilmektedir.  

1803 yılında Maraşlı Ali 
Paşa Çorum Sancağı mutasar-
rıflığına getirilmiştir. Ancak 
kendisi bu sancağa gitmeye-
rek İsmail Kalesi muhafızlığı 
ile görevlendirilmiştir. Ona 1,5 

aylık maaş olarak 1500 kuruş 
verildiği görülmektedir. Ali Pa-
şa’nın 1808-1809’da Girit, Yanya 
ve Resmo’da görev yaptığı an-
laşılmaktadır. Paşa bilinmeyen 
bir sebepten dolayı görevden 
azledilir ve İstanbul’a gelir. An-
cak onun bir süre sonra Kayseri 
sancağı mutasarrıflığına tayin 
edildiği ve Balkanlardaki ha-
reketlilik sebebiyle Edirne’ye 
gönderildiği anlaşılmaktadır. 
Maraşlı Ali Paşa 1810’da Kadı-
köy muhafazasına 1500 kuruş 
maaşla atanmıştır.

3 Ocak 1813 ( H.29 Z 1227) 
tarihli belgeden anlaşılacağı 
üzere Maraşlı Ali Paşa vezaret 
rütbesiyle Kayseri mutasarrıflı-
ğı verilmişti. Paşa, İstanbul’dan 
atandığı yer olan Kayseri’ye 
doğru hareket edecektir. Paşa 
İstanbul’da kaldığı sürece 70-
80 adamıyla birlikte perişan 
olmuştur. Paşanın birkaç sene-
den beri seferde olması sebe-
biyle mal ve mülkünün olmadı-
ğı, perişan bir halinin olduğu, 
askerlik ve yolculuk sebeple-
riyle elbiselerinin yıpranmış ve 
eskimiş olduğundan kendisine 
bir miktar harçlık verildiği de 
görülmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği 
üzere Maraşlı Ali Paşa kendisi-
ne arpalık olarak verilen muta-
sarrıflıklara gitmeyerek başka 
yerlerde muhafız olarak görev-
lendirilmekteydi. Ali Paşa ile 
ilgili belgelerden onun mezi-
yetli, yiğit, hamiyetli ve başarılı 
bir kişi olduğu vurgulanmak-
tadır. 1812 tarihinden itibaren 
Balkanlarda görev yapan Ali 
Paşa’nın bu görevi öldüğü 1821 
yılına kadar devam etmiştir. 

1815 tarihinden itibaren Belgrat 
ve Semendire muhafızlıkların-
da bulunmuştur. Sırplara karşı 
verdiği mücadele ile II. Mah-
mut’un gözüne girmiştir. Miloş 
Obronoviç’le bir anlaşma ya-
parak Sırplara bazı imtiyazlar 
verdiği için eleştirilmektedir. 
Ali Paşa’nın 1821’de Belgrat’ta 
ani ölümüyle Osmanlı’nın böl-
gedeki gücü zayıflamıştır. Ali 
Paşa’nın Kayseri ve Belgrat’ta 
bulunan malları devlet tarafın-
dan müsadere edilmiştir.

Maraşlı Ali Paşa’nın vefa-
tından 31 yıl sonra eşi Abide 
Hanım’ın yaşadığı, hanesini 
idareden aciz olduğu kendi-
sine bir miktar para verildiği 
ve ayrıca hazineden 100 kuruş 
maaş bağlandığı anlaşılmakta-
dır. Ali Paşa’nın Kayseri’de 110 
parça muhallefatının olduğu 
görülmektedir. Devlet tarafın-
dan müsadere edilen bu mallar 
arasında dükkân, tarla, bağ gibi 
birçok gayrimenkul bulunmak-
tadır. Ali Paşa’nın iki hanımı 
bulunmaktadır. Bunlardan biri 
küçük hanımı Abide Hanım 
diğeri de Fatma hanımdır. Fat-
ma Hanım Kayseri’de ikamet 
etmektedir. Kayseri’de 110 par-
ça muhallefatı yüklü miktarda 
parası yine Belgrat’ta 100 par-
çanın üzerinde gayrimenkulü 
ve 71.500 kuruş nakit parası 
bulunmaktadır. Belgrat’taki 
malları arasında 150 dükkânı 
bulunmaktadır. Ali paşa’nın 
ölümünden sonra onun adam-
ları Sırplara casusluk yaptığın-
dan dolayı tutuklanıp ceza-
landırılmışlardır. Hazinedarı 
Mehmet Ağa ve vekili harcı Ali 
Ağa kapıcıbaşı olmuşlardır. Ali 

ALİ PAŞA (MARAŞLI)
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Paşa’nın iki kız çocuğu ve bir 
manevi evladı vardı. 

Ali Paşa 1218’de Belgrat’ta 
Yeniçeriler tarafından katledi-
len Vali Mustafa Paşa’nın tür-
besini yenilemiştir. Bu türbe 
yanlış olarak Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa’nın türbesi zan-
nedilmektedir. 
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İLYAS GÖKHAN

ALİ PAŞA
(MOLDOVANÎ)

(d. ? - ö. 1773)
Maraş Beylerbeyi

Kastamonu Sancağına bağ-
lı Daday kazasının Sorkun kö-
yündendir. Doğum tarihi hak-
kında kesin bilgi olmamakla 
birlikte yaşadığı devir ve yap-
tığı hizmetler göz önünde tutu-
lacak olursa, kendisinin XVIII. 

yüzyılın başlarında doğduğu 
söylenebilir. Ali Paşa, genç ya-
şında İstanbul’a gelerek, Sa-
ray-ı Hümayunda Bostancı 
Ocağına katıldı, bir süre sonra 
da bu ocağın Hassa Hasekileri 
zümresine dâhil oldu. Dârüs-
saâde ağalarından Ebu’l-misk 
Anber Ağa zamanında, Ağa 
Köşkü’nü ve Has Bahçe’yi tan-
zim ett irirken Bina Emini tayin 
olundu ve bu görevi esnasın-
da dirayet, şecaat ve etvârının 
beğenilmesi üzerine, haydut 
eşkıyasının def’ine memur edil-
di. Her tarafta üstün başarıları 
görüldüğü için büyük takdir 
kazandı. Bursa’da yaptığı bazı 
muamelelerden dolayı kendisi-
ne “Moldovanî” veya “Moldo-
vancı” lakabı verildi. 

Ali Paşa, III. Mustafa’nın 
cülus tarihi olan 30 Ekim 1757 
(16 Safer 1171) senesinden son-
ra, Tebdil Hasekiliğinden yani 
padişahın tebdilen bir tarafa 
gitt iği sırada, Rikâb-ı Hüma-
yunda bulunan hasekilik gö-
revinden Karakulaklığa yani 
Sadaret dairesi ile Saray-ı Hü-
mayun arasında habercilik ya-
pan yeni bir göreve terfi  ett i. 
Ancak bu esnada Sadrazam 
bulunan Ragıp Mehmed Paşa, 
hem Ali Paşa ile arası iyi ol-
madığı hem de bazı kimselere 
vaktiyle köle muamelesi yapıp 
para ile satt ırmış olması baha-
nesiyle, onu Filibe Nazırlığı 
hizmeti ile III. Mustafa’nın ya-
kınları arasında bulunmak¬tan 
uzaklaştırdı. Fakat Filibe’de iyi 
hizmetler görmesinden dolayı 
kısa bir müddet sonra Ali Pa-
şa’nın tekrar İstanbul’a dönme-
si ve Haseki Ağalığı mesleğine 

iade kılınması irade buyruldu. 
Bu görevi esnasında Matbah 
Emini Filibeli Abdurrahman 
Bey’i, yapmış olduğu eski suis-
timallerinden dolayı Edirne’de 
katle memur edildi. 1761 senesi 
Mart ayı başlarında (Evâhir-i 
Receb 1174) Saray-ı Hüma-
yunda, ilk intisap ett iği ocağın 
başına geçti ve Bostancı başı 
oldu. Nihayet 25 Nisan 1762’de 
(Gurre-i Şevval 1175) kendisine 
Huzur-ı Hümayunda hilat giy-
dirilerek, üç tuğlu vezaret rüt-
besi ihsan olundu ve ilk önce 
Kütahya, daha sonra da Rumeli 
mansıbı verildi. Bu memuriye-
ti sırasında dahi devlete karşı 
isyan eden Yanya Mutasarrıfı 
Arnavud Selman Paşa’nın kat-
li, gizlice kendisine emredil-
diği için mensubu bulunduğu 
ocağın görevlerine has bir hile 
ile onu da 1763/64  (1177) yılın-
da Yanya’da idam ett irdi. Ali 
Paşa, bu hizmetlerinden sonra 
8 Nisan 1764 (6 Şevval 1177) 
tarihinde Bosna Valiliğine ge-
tirildi. Fakat 1765/66 (1179) yı-
lında bu görevinden alındıysa 
da daha sonra sırasıyla 1766’da 
(1180) Diyarbekir ve ardından 
Anadolu, Nisan 1767’de (Zilka-
de 1180) Konya valisi, 21 Mart 
1768’de (2 Zilkade 1181) Kara-
man valiliklerinde bulundu. 
1768  (1182) yılında Adana Va-
lisi iken kendisine bir murassa 
kılıç ile birlikte Babadağı Seras-
kerliği hilatı gönderildi (Eylül 
1768/ Cemaziyelevvel 1182). 
Daha sonra Mar’aş Valiliğine 
tayin edilen Ali Paşa’ya bir süre 
sonra da Bender Seraskerliği 
tevcih edildi. Fakat az sonra 
Tevkî’ilik vazifesi verildiği için 
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Bender Seraskerliğinden ayrıl-
dı. Sonrasında Yaş Muhafızlığı-
na gönderildi. Temmuz 1769’da 
(Rebiyülevvel 1183) Hotin 
Başbuğu oldu. Burada Ali Pa-
şa’nın, Kırım Hanı Devlet Gi-
ray ile birlikte Hotin kalesinde 
kazandıkları başarılar netice-
sinde Rus Generali Galitzinov 
geri çekilmek zorunda kaldı.

III. Mustafa çok koruduğu 
bu vezirini, Rus cephesinde 
gösterdiği cesaret ve kahra-
manlığından dolayı Sadrazam-
lığa getirmeye karar verdi. Ali 
Paşa, 12 Ağustos 1769’da (9 
Rebiyülahir 1183) sadrazam ve 
serdâr-ı ekrem oldu. Moldo-
vanî Ali Paşa Osmanlı ordusu 
üzerindeki emir ve komuta 
kabiliyetini başarılı bir şekilde 
yerine getiremeyince III. Mus-
tafa tarafından Aralık 1769’da 
(Şaban 1183) azledilip ordudan 
ayrıldı. Sadaret makamından 
alınan Moldovanî Ali Paşa Ge-
libolu’ya gönderildi ve burada 
ikamete mecbur edildi. 1770 se-
nesi Mayıs ayı sonlarında (Eva-
hir-i Muharrem 1184’te) gelen 
bir fermanla III. Mustafa tara-
fından bağışlanarak vezirliği 
iade edildi. Bundan sonra Ma-
yıs 1770’de (Muharrem 1184) 
Seddü’l-Bahir Muhafızlığı ile 
Çanakkale Boğazı Seraskerliği-
ne tayin edildi. Bir süre sonra 
da Ali Paşa ihtiyarlığı ve rahat-
sızlığı nedeniyle bu görevinden 
alındı. Kendisine Tekirdağ’da 
oturması emredildi. Moldovanî 
Ali Paşa Tekirdağ’da bir sene 
kaldıktan sonra rahatsızlığının 
da tesiriyle 1773/74’te (1187) 
orada vefat etti. Moldovanî 
Ali Paşa fazla okur-yazar ol-

mamakla beraber çok cesur ve 
gayretli, eli açık bir devlet ada-
mıydı.
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AHMET GÜLENÇ

ALİ PAŞA
(SOFİ-GEYLÂNÎ)
(d. ? - ö. 1571 - 72)
Maraş Beylerbeyi

Beylerbeyidir. Enderun’dan 
yetişip bazı sancaklara mu-
tasarrıf olduktan sonra Şeh-
zâde Selim’in lalası oldu. 964 
(1557)’te Mîrahûr-ı Evvel (sa-

ray hayvanlarına bakan teşkila-
tın başkanı) olup Rebiyülevvel 
965/Ocak 1558’te Maraş Bey-
lerbeyi oldu. 967/1559-60 yılın-
da azledilip asker kumandanı 
oldu ve adı geçen şehzâdenin 
maiyetinde bulunup İran’a el-
çilikle gönderildi. Döndükten 
sonra 971/1563-64 yılında Mısır 
valisi olup Ramazan 973/Nisan 
1566’da azledildi. 977/1569-70 
yılında Bağdat beylerbeyi olup 
979/1571-72 yılında vefat etti. 
Âdil, sâlih ve dindar kişiliğiyle 
tanınmıştır.
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AYSEL ERDOĞAN 

ALİ RIZA
(ALİ RIZA YÜKSEL)

Halk Şairi ve Müzisyen

1938 yılında Elbistan ilçe-
sinin Elmalı köyünde dünyaya 
geldi. Babası köyün ileri ge-
lenlerindendi. 16-17 yaşlarına 

Ali Rıza YÜKSEL

ALİ RIZA (ALİ RIZA YÜKSEL)
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kadar köyde ailesinin işlerini 
yaptı. 1953’ün sonunda Anka-
ra’ya ağabeyinin yanına gitt i. 
Ankara’da kalıp müzikle uğ-
raşmak istediyse de babası mü-
saade etmeyince memleketine 
dönüp çiftçilikle uğraşmak zo-
runda kaldı. 1958’de askere git-
ti. Askerliğin ardından “Yurt-
tan Sesler Korosuna” katılarak 
radyo sanatçısı olduysa da ba-
basının ısrarı üzerine tekrar 
memleketine döndü. Babasının 
vefatına kadar memleketinde 
kaldı. 1968 yılında Almanya’ya 
gitt i. Çeşitli işlerde çalıştı. Bu-
rada emekli oldu. Halen yılın 
bir döneminde Elbistan’da, bir 
döneminde Almanya’nın Köln 
şehrinde yaşamakta olup evli, 
sekiz çocuk ve birçok torun sa-
hibidir. 

Yedi yaşındayken köy işle-
riyle uğraşmaya başladı. Çocuk 
yaşından itibaren gramofonda 
çalan türküleri hafızasına aldı. 
Köye gelen bir albay, sesini çok 
beğendiğinden İstanbul’a gö-
türmek istedi. Ancak ailesi ka-
bul etmedi. 17 yaşında Muzaf-
fer Sarısözen’le tanıştı, iltifatına 
mazhar oldu. 1958 yılında mü-
zikseverler cemiyetine yazıldı. 
Askerlik terhisi sonrası (1960) 
radyo sanatçısı olarak Yurtt an 
Sesler Korosu’na dâhil oldu. 
Almanya günlerinde bir yan-
dan da sanatını icra ett i. Kon-
serler verdi, turnelere katıldı. 

Kendisi türkü formunda 
bestelenmiş 200’ü aşkın eseri-
nin olduğunu ve bunların bir 
bölümü ile yeni albümler çıkar-
mak için çalışmalar yaptığını 
ifade etmektedir. Şiirlerini top-
ladığı “Hayatın Son Hatıraları 
Güneş Batarken” (2009) isimli 

bir de kitabı vardır.
“Anam Beni Haslarınan 

Hasladı” adlı eseri THM Kırık 
Hava Repertuar Kitabı’nda 356 
numarada kayıtlı olup âşıktan 
Muzaff er Sarısözen tarafından 
derlenmiştir. Bu türküyü bura-
ya alıyoruz:

Anam Beni Haslarınan Hasladı 
Anam beni haslarınan hasladı 
Saçlarımı gülsuyu ile ısladı 
Anam beni gurbet için besledi 
Gel güle güle ayrılalım anamdan 
Yukarıdan ivil ivil göç gelir 
Aşağıdan kınacılar geç gelir 
Kız anadan ayrılması güç gelir 
Gel güle güle ayrılalım anamdan 

Bizim elin harmanları savrulur 
Savrulurda sağ yanına devrilir 
Anadan ayrılan başı çevrilir 
Gel güle güle ayrılalım anamdan
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İBRAHİM ERŞAHİN

ALİ RIZA EFENDİ
(d. 1873 - ö. 1914?)

Âlim, Kadı

İlim adamıdır. Elbistan 
alimlerinden Ali Efendi’nin 
oğlu olup 1873 Elbistan do-
ğumludur. İlkokul ve rüştiyeyi 
bitirdikten sonra Elbistan müf-
tüsü Emin Efendi’den icazetna-
me aldı. Tahrir-i Nüfus azalığı 
ve Elbistan Bidayet Mahkemesi 
azalığı yaptı. Medresetü’l-Ku-
dat’ın beşinci sınıfından diplo-
ma alarak çeşitli yerlerde ka-
dılık yaptı. Kesin olmamakla 
beraber ölüm tarihi 1914 yılın-
dan sonradır.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPASLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş, 
2009.

SAMET ALIÇ

ALİ SEYFETTİN
EFENDİ

(d. 1878 - ö. ?)
Âlim

Ali Seyfett in Efendi, “1293 
/1878”senesinde Maraş’ta doğ-
du. Babası, Karaküçükzâde 
Mahmut Efendi’dir. İbtidaî tah-
silinden sonra hususi muallim-
den Arapça ve Farsça okudu.

“1329/1911”dan “1330/ 1911”a 
kadar Pazarcık kazası Mahke-
me-i Şer’iyyesi Başkatip Vekâ-
letinde bulundu. “10 Mart 
1330/1911”de asaleten bu va-
zifeye başladığı, “8 Mayıs 
1334/1915” tarihli bir tezkire-
den anlaşılmaktadır. Ali Seyfet-
tin Efendi’nin hayatı ve vefatı 
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hakkında kaynaklarda daha 
fazla bilgi mevcut değildir.

KAYNAKÇA:
Sadık ALBAYRAK, Son Devir Osman-
lı Uleması I, İstanbul 1980, s.315.
Yaşar ALPARSLAN - Yakar SER-
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s.32.
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RECEP DİKİCİ

ALİ SEZAİ EFENDİ
(SEYİT ALİ SEZAİ

KURTARAN)
(d. 1869 - ö. 1937)

Maraş Mücadelesinin
Liderlerinden

Seyit Ali Sezai Kurtaran 
01.07.1869’da Kahramanma-
raş Dulkadiroğlu İlçesi Turan 
Mahallesi’nde doğdu. Maraş 
merkez vaizi iken 11.06.1937’de 
öldü. Soyadı kanunu çıkınca 
Maraş Valisi Fahrettin Kiper, 
Seyit Ali Sezai’ye Maraş kurtu-
luş savaşında yaptığı hizmetleri 
dikkate alarak Kurtaran soyadı-
nın verilmesini önerdi. Valinin 
bu önerisi ile Seyit Ali Sezai’ye 
Kurtaran soyadı verildi. 

Seyit Ali Sezai’nin babası-
nın adı Hacı Ahmet annesinin 
adı Fatma idi. Dedesi Emir Ab-
dülcelil Zade olmasından dola-

yı kendisine Abdülceliloğulları 
da denirdi. Emir Abdülcelil’in 
Hz. Hüseyin’in (r.a.) soyundan 
geldiği rivayet edildiğinden 
Seyit Ali Sezai, seyit olarak da 
tanınmaktaydı.

Seyit Ali Sezai beş yaşın-
dayken babasını kaybetti ve 
kız kardeşi Ayşe ile öksüz kal-
dı. Kendisi annesinin ve eniş-
tesinin gözetiminde büyüdü. 
Eniştesi Saraç İbrahim Efendi 
Hatay’ın Akbez kasabasına göç 
edince kendisi de eniştesi ile 
oraya gitti.

Eniştesi Akbez’de bulun-
duğu sırada Seyit Ali Sezai’yi 
Fransız okuluna gönderdi. Bir 
müddet buraya devam ederek 
Fransızca’yı öğrendi. Daha son-
ra Kuran, din dersleri vs. genel 
bilgileri o bölgenin hocaların-
dan öğrendi. Küçük yaşta Ku-
ran ve dini konuları öğrenen 
Ali Sezai mahallenin seçkin 
hocalarından ders aldı. On yedi 
yaşında iken Hatuniye Mahal-
lesi’nde görev yapan Rufai Şey-
hi Şakir Efendi’ye mürit oldu ve 
onun tekkesine devam etti. Bir 
müddet sonra şeyhinin takdiri-
ni kazanarak icazet aldı. Yirmi 
iki yaşında iken 1891’de Ru-
faî şeyhliği onaylandı. 1892’de 
Nakşibendî Şeyhi Darendeli 
Hacı Mehmet Efendi’den Nak-
şibendî şeyhliği icazeti aldı. 
1893’de Urfalı Şeyh Mustafa 
Efendi’den ikinci defa Nak-
şibendî şeyhliği icazeti aldı. 
1896’da Kalalı İmam Zade Hacı 
Osman Efendi’den Kadirî şeyh-
liği icazeti aldı. Aynı zamanda 
Maraş’ta müftülük yapan Kalalı 
İmam Zade Osman Efendi’den 
fıkıh dersleri alarak şerî ilimleri 

öğrendi. Seyit Ali Sezai haftada 
altı gün Hacı Osman Efendi’nin 
tekkesinde derslere devam etti. 
Burada dört mezhebin bütün 
fıkıh kitaplarını okudu.

1898’de Halep naibi Ebul 
Hüdai Efendi’den ikinci defa 
Rufaî şeyhliği icazeti aldı. 
Şeyhlerinden 1894’te Şaki Efen-
di ölünce onun postuna oturdu. 
Seyit Ali Sezai şeyhlik görevini 
üzerine alınca Hatuniye Ma-
hallesi’nde bulunan Çiftli Za-
viye ve ona bağlı üç dükkânın 
mütevelliliği kendisine verildi. 
Zaviyeyi tamir ettiren Seyit Ali 
Sezai burada Rufaî tarikatının 
icabını yerine getirdi, tarikat 
eğitimi yaptırdı ve zaviyedar-
lığını yürüttü. Zaviyedarlığını 
yaptığı mescitte namaz kıldırdı 
ve 1894’te Şeriye Mahkemesi’n-
ce bu mescidin mütevelliliğine 
atandı. Bu mütevelliliği 1912’de 
padişah Sultan Reşad tarafın-
dan zaviyedarlığı onaylandı.

Seyit Ali Sezai, iki Nakşi-
bendî, bir Kadirî ve iki Rufaî 
olmak üzere üç tarikattan beş 
icazet alarak şeyh oldu. Seyit 
Ali Sezai’nin tekkesi Kuşçu-
oğlu Vakfı adı ile faaliyetlerini 
yürüttü. Bu vakıf ihtiyaç sahip-
lerine yiyecek ve nakdi yardım-
larda bulundu. Halka açık olan 
bu tekkede perşembe günü ak-
şamları mensuplarına sohbetler 
verildi ve zikirler yapıldı. 

Seyit Ali Sezai, derslerine 
devam eden öğrencilerinden, 
Hacı Mustafa Yardımedici ve 
Sofu Ökkeş Maraşlıoğlu’nu 
şeyhlik mertebesine yükselecek 
şekilde fıkıh ve tasavvuf yö-
nünden yetiştirdi. Daha sonra 
Seyit Ali Sezai’nin yerine sıra-

ALİ SEZAİ EFENDİ (SEYİT ALİ SEZAİ KURTARAN) 

Ali Sezai
KURTARAN
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sıyla Mustafa Yardımedici ve 
ondan da Hacı Galip Kuşçuoğ-
lu şeyh odu.

Nüfus kaydına göre Seyit 
Ali Sezai 1908’de, Ömer Ağa ve 
Fatma Hanım’dan 1890’da do-
ğan Ayşe Hanım’la evlendi. Bu 
evliliklerinden Abdurrahman 
Şemsett in, Mehmet Şemsett in, 
Seyit Mehmet Halit, Ahmet Sait 
adlı oğulları ve Fatma Sakine, 
Hatice Naciye, Gülsüm Zübey-
de adında kızları olmak üzere 
toplam yedi çocuğu oldu. Dört 
evlilik yapan Seyit Ali Sezai’nin 
çocuklarının çoğu küçükken 
öldü. Soyu Halit Kurtaran ta-
rafından devam ett i. Doktor Se-
zai Kurtaran Halit Kurtara’nın 
oğlu ve Adil Aytemiz ile Hasan 
Aytemiz de Seyit Ali Sezai’nin 
kızlarından torunları oldu.  

Şahsiyet olarak Seyit Ali 
Sezai’ye Müslümanların yanı 
sıra Yahudi ve Hıristiyanlar da 
saygı gösterdiler. Kategigos ve 
papazlar onun tekkesine gide-
rek hocayı ziyaret ederlerdi. 
Konuşması çok düzgündü. Ko-
nuşurken açıkça ve net olarak 
hitap ederdi. Milli bayramlarda 
kürsüye çıkarak konuşmalar 
yapardı, kişisel olarak kork-
mazdı. Vakur, sağlam iradeli ve 
heybetli bir görüşü vardı. 

Seyit Ali Sezai Rufaî tek-
kesinde hizmetlerine devam 
ett i. Mescit kısmında beş vakit 
namaz cemaatle kılındı. Hal-
kın dertleriyle ilgilendi. Şahsi 
olarak hiçbir şeyi dert edinme-
di. Ak saç ve sakalıyla halkın 
problemlerinin çözümüne ön 
ayak oldu.

22 Şubat 1919’da İngilizler 
Maraş’ı işgal ett i ve 29 Ekim 

1919’a kadar kaldı. Ermenilerin 
İngilizleri kışkırtarak Müslü-
manların tecavüz ve haksızlık 
yaptığı iddiaları karşısında söz 
alan Seyit Ali Sezai, Maraş’ta 
en güzel konakların, bağ, arsa 
ve tarlaların Hıristiyan Ermeni-
lerin olduğunu, bunların rahat 
ve servet içinde yaşadıklarını, 
Müslümanlarla birlikte serbest-
çe ticaret yaptıklarını güzel bir 
şekilde anlatınca İngiliz komu-
tan Kolonel Max Andrio ‘nun 
görüşlerinin değişmesine ne-
den oldu. Bu arada İngiliz kuv-
vetlerinin siyasi komiseri Mısır-
lı Yüzbaşı Hasan Rufai ile İslam 
kardeşliğine dayalı dostane iliş-
ki kurarak İngiliz askerlerinin 
ve Ermeni çetelerinin Maraşlı-
lara zarar vermesini önledi.

29 Ekim 1919’da Fransız 
işgal kuvvetleri yüzbaşı Julie 
kumandasında Maraş’a geldi 
ve işgalciler 11 Şubat 1920’ye 
kadar burada kaldı.

Maraş Guvernörlüğü’nüne 
atanan Osmaniye Guvernörü 
Andre 26 Kasım 1919 Çarşam-
ba günü Ermenilerin düzen-
lediği parlak bir törenle şehre 
geldi. 27 Kasım’da Maraş Ka-
lesinde Türk bayrağı indirildi. 
28 Kasım Cuma sabahı Avukat 
Mehmet Ali Bey bir beyanname 
yayınladı. Aynı gün bayrak ha-
disesi oldu. Bundan çok etkile-
nen Andre, 29 Kasım 1919 Cu-
martesi şehrin ileri gelenleriyle 
bir toplantı yaparak konuştu. 
Konuşmasında;

-Ben memleketin tımarına, 
ahalinin refah ve mutluluğu-
na çalışıp hakkınızda lütufl a 
muamele edecektim. Dünkü 
gün kuvve-i işgaliyem aleyhi-

ne kıyamda bulundunuz. Ben 
isteseydim, bayrak için kaleye 
hücum eden ahaliyi makineli 
tüfek ateşine tutt ururdum. Bin-
lerce adam ölür ve yaralanırdı.”

Önce sağ, daha sonra sol 
kolunu kaldırarak,

“-Şu kolum kuvvett ir, şu 
kolumda lütuf, hangisine sarıl-
mak istiyorsunuz? Yani amacı-
nız harp yapmak mı, yoksa af 
ve lütuf dilemek midir? Söyle-
yiniz.” diye ekledi.

Orada bulunan Şeyh Ali Se-
zai Efendi tercümana dönerek 
“İyice dinle ve tamam söyle” 
diye söze başladı.

-Dört yüz küsur sene ev-
vel Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Fransa Devleti ve Milleti hak-
kındaki iyi niyet ve himayeleri 
tarihi bir hakikatt ir. Devletler 
arasında adil, medeni ve dost 
olarak tanıdığımız Fransızla-
rın dili de Osmanlı okullarında 
okutulmaktadır. Sizden evvel 
İngilizler buradayken kuman-
danları hükümetimizin işlerine 
karışmamıştı, dini ve millî sem-
bolümüz olan sancağımıza el 
uzatmamıştı. Fransız işgal kuv-
vetlerinin tarafsız hareket ede-
ceğine, hükümet işlerine karış-
mayacağına dair yayınlanan 
beyannamenin aksine hareket 
edildiğinden Ermeniler Türk-
lere karşı hunharca cinayetlere 
başlamışlardır. Dünkü gün de 
sancağımıza tecavüz edilmesi, 
halkın heyecan ve galeyanını 
doğurmuştur.”

Guvernör, Mutasarrıf’a dö-
nerek hiddetle:

“-Milletin galeyanına se-
bep sensin.” deyince; Ali Sezai 
Efendi:
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“-Galeyana asıl sebep siz-
siniz, Mutasarrıf Bey değil.” 
diyerek, hür olan bütün İslâm 
ülkelerinden senede iki bayram 
ve haftada bir Cuma Namazı 
kılındığını, milletimizin istiklâl 
ve hâkimiyet şerefinin alame-
ti olan ay ve yıldızlı Osmanlı 
Sancağı’nın öteden beri kaleye 
çekildiğini, sancağa el uzatıldı-
ğını gören halkın Cuma Nama-
zı’nı kılamayacağından gale-
yanını doğurduğunu ve meşru 
hakkı olan sancağını yerine 
diktikten sonra dağıldığını, bu-
nun işgal kuvvetlerine yapılan 
bir ayaklanma olmadığını sert 
bir dille ifade etti. 

Bu konuşma üzerine Gu-
vernör:

“-Sancağın dini inançla-
rınızdan olduğunu bilmiyor-
dum. Bilseydim kaleye asker 
koymaz ve onu kaldırtmaz-
dım.” diyerek hatasını kabul 
etti.

Daha sonra Ermenilerin 
Türklere karşı yaptıkları katli-
am, vahşet ve cinayetler kanıt-
larıyla birlikte ortaya atılarak 
tartışıldı ve iki saat kadar süren 
toplantıdan bir sonuç alınamadı.

30 Kasım 1919 günü Gu-
vernör Andre Maraş’ta tutuna-
mayacağını anlayınca Antep’e 
gitti.

Fransız işgalcilerine ve iş-
birlikçileri Ermenilere karşı 
şehri savunmak için tedbirler 
alındı. Kuvayı Milliye kuruldu. 
Merkez Heyeti’nin başkanlığı-
na Aslan Bey getirildi. Merkez 
Heyeti savaş yönetimini kolay-
laştırmak için şehri on bölgeye 
ayırdı. Her bölgenin bir de yö-
netim kurulu oluşturuldu. Bu 

yönetim kuruluna bir başkan 
tayin edildi. 
1. Çavuşlu (Yürükselim) Ma-
hallesi Reisi Çuhadar Zade 
Hacı Mustafa Efendi.
2. Bektutiye (Fevzi Paşa) Ma-
hallesi Reisi Ser Müsevvid Ah-
met Efendi.
3. Restebaiye (Gazi Paşa) Ma-
hallesi Reisi Baba Halil Zade 
Ahmet Efendi.
4. Acemli (Şehit Evliya) Mahal-
lesi Reisi Evkaf Memuru Evliya 
Efendi. 
5. Kayabaşı Mahallesi Reisi 
Tapu Memuru Faik Efendi.
6. Divanlı Mahallesi Reisi Ha-
san Bey
7. Ekmekçi Mahallesi Reisi Sap-
sız Hacı Efendi.
8. Cığcığı (Hayrullah) Mahalle-
si Reisi Muhacir Memuru Nas-
rullah Efendi. 
9. Alemli (Sakarya) Mahallesi 
Reisi Zülakdiroğlu Süleyman 
Bey
10. Hatuniye (Kurtuluş) Mahal-
lesi Reisi Şeyh Ali Sezai Efen-
di. 

Maraş, Antep, Urfa Fran-
sız kuvvetleri komutanlığına 
atanan General Keret, 6 Ara-
lık 1919’da Maraş’a geldiğinde 
şehrin ileri gelenlerini hükümet 
konağına çağırarak bir toplantı 
yaptı. Pazarcık’ta faaliyet gös-
teren Kılıç Ali’nin yakalanarak 
teslim edilmesini istedi. Amaç-
larının Maraşlılara yardım 
olduğunu kendilerine zorluk 
çıkarılmaması yolunda sözler 
söyledi. Orada bulunan Refet 
Hoca “Kumandan Bey, hima-
yeden medeniyetten bahsedi-
yorsunuz, fakat kötülükler yap-
tırıyorsunuz. Kadınlara taarruz 

edildi. Sebepsiz ve sonuçsuz 
olarak birçok canlara kıyıldı. 
Ermenileri silahlandırıyorsu-
nuz. Bu kadar işleri yapmaya 
iktidarınız yetişiyor, eşkıya başı 
dediğiniz adamı tutamıyorsu-
nuz...” dedi. Yine aynı toplan-
tıda bulunan Şeyh Ali Sezai 
Efendi, Fransız kuvvetlerinin 
günden güne artmasının ve 
Ermenilerin şımarık hareketle-
rine göz yumulmasının üzüntü 
ile karşılandığını, dolayısıyla 
hiçbir yabancı yardımını kabul 
etmeyeceklerini belirtti. Bu ko-
nuşmaya kızan General daha 
ileri gidemeden toplantıya son 
verdi. Daha sonra General Ke-
ret aşağıdaki bildiriyi yayınla-
dı.
1. Üzerinde silah bulunduran 
Türkler, soruşturma yapılma-
dan kurşuna dizilecektir.
2. Öldürülen bir Fransız aske-
rine karşılık, Türklerden kura 
çekilmek suretiyle iki kişi öldü-
rülecektir.
3. Bir evden silah atılırsa, o ev 
yakılacaktır. 
4. Böyle bir hal meydana gelme-
si durumunda Osmanlı memu-
ru olanlar işlerinden atılacaktır.
5. Sokaklar, küçük bir olay 
meydana geldiği zaman maki-
neli tüfek, bomba ve gazlı mer-
milerle ateş altına alınacaktır.

Bu bildiri şehirdeki havayı 
tamamen bozdu. General Keret 
hükümet işlerine müdahale et-
meye başladığı gibi baskıyı da 
arttırdı.

Bu ortam içerisinde sava-
şın kaçınılmaz bir hal aldığını 
gören Türkler, hazırlıklarını 
hızlandırdılar. 20 Ocak 1920 
günü şehirde heyecan doruk 

ALİ SEZAİ EFENDİ (SEYİT ALİ SEZAİ KURTARAN) 
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noktasına ulaştı. Dükkânlar ka-
patıldı. Her an patlamaya hazır 
olan halkta büyük bir sessizlik 
başladı.

21 Ocak 1920 günü General 
Keret şehrin ileri gelenlerini ve 
memurlarını son defa olarak 
toplantıya çağırdı ve onlardan 
galeyan halinde olan halkı ya-
tıştırmalarını istedi. Toplantıya 
katılanların bir kısmının karar-
gâhta tutulması halkın heyeca-
nını büsbütün artt ırdı ve sava-
şın başlamasını kaçınılmaz hale 
getirdi. 

21 Ocak 1920 Çarşamba 
günü General Keret’in çağrısı 
üzerine yapılan toplantıda ta-
rafl ar yay gibi gerildi. Fransız-
lar tarafından atılan kurşunla 
bir Türk jandarmasının yara-
lanması ve hükümete doğru 
ilerlemekte olan bir Fransız bir-
liğine, Türkler tarafından ateş 
açılmasıyla savaş başladı. Daha 
evvel kararlaştırılan parola ge-
reğince her mahallede birer el 
silah atıldı.

Mustafa Kemal Paşa ta-
rafından desteklenen Maraş 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
Başkanı Arslan Bey, savaşın 
başladığını ilan eden bir beyan-
name yayınladı. Bu beyanna-
mede şöyle deniliyordu:

“Arkadaşlar harp başla-
mıştır. Allah’ın inayeti, Pey-
gamber’in ruhaniyeti, din kar-
deşlerimizin fedakârlığı ile her 
şey göze alınmıştır. Vatanımız 
tek kişi kalana kadar düşmana 
teslim olunmayacaktır. Gayret 
bizden yardım Allah’tan.”

21 Ocak 1920 Çarşamba sa-
vaşın ilk günü, silahlar patlar 
patlamaz, Fransızlar şehrin her 

tarafını makineli tüfek ateşiyle 
taradılar. Toplar, Ahır Dağı’nı 
ve çevrede bulunan yolları 
dövmeye başladı.  Bu tarihten 
itibaren 12 Şubat 1920’ye kadar 
süren savaşta Seyit Ali Sezai 
Hatuniye (Kurtuluş) Mahallesi 
Reisi ve Komutanı olarak sa-
vaştı.

Savaştan sonra da Seyit Ali 
Sezai tekkesinde, günde beş va-
kit cemaate namaz kıldırdı dini 
sohbetlere devam ett i. Tekkede 
geceleri zikir yapıldı, gündüz-
leri de belli ailelerin yetenekli 
çocukları okutuldu, güzel yazı 
yazma, dini ve genel bilgilerle 
eğitip yetiştirilmeye özen gös-
terildi.

1924 yılında gezici öğret-
menlik görevi verildi. Bu görev-
de iken Pazarcık ilçesi ve köyle-
rindeki, yöre halkını aydınlatt ı, 
onlara uyarıda bulunarak dev-
lete karşı bağlılık ve itaatlerinin 
oluşturulmasını sağladı. 1926 
yılında Maraş Merkez Vaizliği 
görevine atandı. Maraş Ulu Ca-
mi’de 1926-1937 yılları arasında 
bu görevini sürdürdü

Seyit Ali Sezai, Şeyh ol-
duğunu hayatt a iken kimseye 
söylemedi. Ancak halk Seyit 
Ali Sezai öldükten sonra, onun 
şeyh olduğunu, icazet aldığını 
öğrendi. Seyit Ali Sezai önce 
şeriat, sonra tarikat ilkesini 
benimsedi. Şeriata tam vakıf 
olamayan kimsenin şeyh ola-
mayacağını savundu. Şeyh 
olma şartlarının başında, dört 
mezhebe göre sorulan soruları 
cevaplandıracak bilgiye sahip 
olması gerektiğini söyledi. El 
öpmekle, çalım satmakla, höy-
kürmekle şeyh olunmaz dedi. 

Kadın müridi yoktu ve hiçbir 
kadına da el vermedi.

Seyit Ali Sezai birçok ko-
nuda notlar ve küçük risaleler 
yazdı. İki kez yangın geçiren 
ve kütüphanesi yanan Seyit Ali 
Sezai’nin, kurtarılabilen notla-
rının bir kısmı, Yaşar Alparslan 
tarafından muhafaza edildi. 
Yaşar Alparslan’a, Seyit Ali Se-
zai’den kalan notların tasnifi  
şunlardı. Ahlak Risalesi, Dua 
Risalesi, Kurtuluşun Günlüğü, 
Tıp Risalesi Seyfülkaviyyülme-
tin fî nasrilmüslimîn, Namaz 
Risalesi, Tıp Risalesi, Tasavvuf 
Risalesi, Fıkıh Risalesi, Sohbet 
Risalesi. 

Belediye Başkanı Hasan 
Sükuti Tükel, Şeyh Adil Me-
zarlığı’ndaki ölülerin başına 
dikilmiş üzerlerini Osmanlıca 
kimlikleri yazılı mezar taşlarını 
harf devrimine aykırı bularak 
balyozlarla kırdırdı ve bunları 
döşeme taşı olarak kullandırdı.  
Bu uygulamaya şiddetle karşı 
olan Seyit Ali Sezai böyle bir 
uygulamanın haksızlık oldu-
ğunu açıkladı. Ali Sezai Efen-
di’ye karşı öç alma duygusuna 
kapıldı. Arap harfl eriyle kendi 
adına mezar taşı diktirmiş ol-
duğu gerekçesiyle, hakkında 
kovuşturma yapılması için, 
savcılığa yazılı ihbarda bulun-
du. Bu ihbar üzerine, emniye-
te sorgulanması için çağrıldı. 
Seyit Ali Sezai, kalbinden ra-
hatsız olarak yatmakta bulun-
duğu için gitmesinin mümkün 
olmadığı bildirildi. Hükümet 
tabibi emniyete götürülmesin-
de sakınca bulunmadığına dair 
rapor verdi. Valiliğin makam 
aracı ile hasta halinde emniyete 
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götürüldü. Seyit Ali Sezai’nin 
burada bırakılamayacak kadar 
hasta olduğu anlaşılmasına 
rağmen burada tutuldu ve has-
ta yatağında günlerce sorgu-
lanmasına devam edildi. Sonra 
Seyit Ali Sezai’ye ait, bütün ev-
rak ve kitaplar çuvala doldurup 
emniyete getirildi. Bir ara Seyit 
Ali Sezai sorgulamaya itiraz 
ederek Türkçe konuştuğunu 
söyledi. Sorgu memuru hocaya 
böyle davranmaktan utandı-
ğını söylese de Seyit Ali Sezai, 
harf inkılâbına karşı gelmek ve 
irtica ayaklanmasını oluştur-
makla suçlandı. Hoca’ya yapı-
lan bu muamele karşısında Vali 
Adli Bayman emniyete gide-
rek, kendisinden özür dilenip 
bağışlaması isteğinde bulundu. 
Bu durum karşısında Seyit Ali 
Sezai, bağışlamak Allaha mah-
sustur, memlekete yaptığım 
hizmetin karşılığında bu haksız 
iftira yapıldı, Allah büyüktür, 
intikam sahibidir ve benim bu 
yaşımda kimseye minnetim 
yoktur diyerek cevap verdi. 

Daha sonra Seyit Ali Sezai, 
sorgu hâkiminin önüne çıkarı-
larak tutuklanmasına karar ve-
rildi. Yaşı ve hastalığı sebebiyle 
hapishanenin çocuk bölümü-
ne konuldu. Bu arada Maraş’a 
yeni atanan Ağır ceza hâkimi 
Cemil Bey, Seyit Ali Sezai’nin 
hapishaneye götürülüşü dikka-
tini çekti. Hemen dosyasını in-
celedi. Ertesi gün mahkemeye 
geldi, Ali Sezai Efendiyi çağırdı 
ve birkaç soru sordu. Suçsuz ol-
duğuna karar vererek Seyit Ali 
Sezai’yi serbest bıraktı.
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AHMET EYİCİL

ALİ/BAKO BABA
Ziyaret Yeri

Yazıtopallı köyünün 1 km. 
batısında Elbistan-Malatya ka-
rayolunun sağında yer alan bir 
türbe ziyaretidir. Türbenin yola 
bakan duvarındaki kitabede, 
türbede 18. yüzyılda yaşamış 
Bako Baba adında ermiş bir 
kişinin yatt ığı yazılıdır. Ayrıca 
kitabede ona ait “Kurtt epe ha-
nından yol geçecek/ Göç göçe 
karşı gelecek/ Oğlan babayı 
tanımayacak/ Bu yıllar bir gün 
gelecek” şeklinde bir de dört-
lük bulunmaktadır. Türbede 
Baba’ya ait olduğu söylenilen 
bir sanduka bulunmaktadır. 
Sandukanın baş ve ayakucunda 
ise 1,5 m. yükseklikte iki siyah 
taş bulunmaktadır. 

Asıl adının Ali olduğu söy-
lenen Bako Baba’nın sağlığında 
“Yel ocağı” olduğu, ağrısı veya 
sızısı olanları iyileştirdiği söy-

lenmektedir. Sağlığında ziyaret 
edilen Ali Baba, ölümünden 
sonra da aynı amaçlarla ziyaret 
edilmektedir. Ali Baba türbe-
sinde cuma akşamları yeşil ışık 
yandığı söylenmektedir. Yine 
buradan Akçadağ sınırları içe-
risinde kalan “Yelekçe” ziyaret 
yerine bir ışığın gitt iği, oradan 
da buraya alev şeklinde bir ışı-
ğın geldiği söylenmektedir. 

Ali Baba Türbesi, daha çok 
ağrısı ve sızısı olanlar, vücu-
dunda yara çıkanlar, cilt has-
taları, romatizmal hastalıkla-
rı olanlar tarafından ziyaret 
edilmektedir. Türbeye rağbet 
daha çok cuma akşamları ol-
maktadır. Ancak cumartesi ve 
pazar günleri de ziyaret gün-
leri arasındadır. Ziyaretçiler, 
hastalıklarının durumuna göre 
günü birlik gidip gelebildikleri 
gibi, ihtiyaç halinde birkaç gün 
de yatabilmektedirler. İnanışa 
göre maksadın hâsıl olabilmesi 
için türbeye güneş doğmadan 
önce gelinmelidir. Ziyaretçiler 
burada mezarın baş ve ayaku-
cundaki taşlara ağrıyan yerle-
rini sürmekte, mezarın başu-
cundan alınan toprak, su ile 
karıştırılıp çamur haline getiri-
lerek ağrıyan yerlere sürülmek-
tedir. Bunu inanarak yapan ki-
şinin ağrısı ve sızılarının geçtiği 
ve tamamen iyileştiği söylenir. 

Ali/Bako Baba Türbesi’nde 
adak kurbanları da kesilmekte, 
lokma olarak dağıtılmaktadır. 
Bako Baba’nın mezar taşı öpül-
mekte, dilekler sıralandıktan 
sonra mezar taşının içerisinde-
ki taş oyuklara madeni para ve 
şeker bırakılmaktadır.
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HAMZA KARAOĞLAN

ALİBEYUŞAĞI
MAHALLESİ

Dulkadiroğlu İlçesine bağlı 
bir mahalledir. Daha öncele-
ri Pazarcık ilçesine bağlı iken 
son büyükşehir yasası ile Dul-
kadiroğlu ilçesine bağlanmış-
tır. Kahramanmaraş’a 25 km, 
Pazarcık’a 37 kmuzaklıktadır. 
Mahalle Narlı ovası ile Mara-
şaltı Ovaları arasındaki Bölük-
çam Tepe (752 m)’nin batı ya-
macında 530-580 m yükseltileri 
arasında yer almaktadır. Mate-
matik konumu 37° 25’0.3468’’ 
kuzey enlemi ve 37° 1’18.3324’’ 
doğu boylamındadır. 

Alibeyuşağı’nın 1881 yılın-
da 144 olan nüfusu 1950 yılında 
336’ya 1980 yılında 865’e kadar 
çıkmış, 2000 yılında 534’e düş-
müştür. 2015 yılında 112 hane 
ve 466 nüfusa sahiptir.

Mahalle, engebeli bir arazi 
üzerine kuruludur. Doğusunda 
Maksutuşağı, batısında Sivri-
cehöyük, kuzeyinde Fituşağı, 
güneyinde ise Abbaslar bulun-
maktadır. Arazileri tarıma elve-
rişli olup, sulu tarım yapılmak-
tadır. En önemli geçim kaynağı 
hayvancılık iken, 1960-1965 yıl-
larından sonra hayvancılık aza-
larak çiftçiliğe başlanmıştır. 
İlk tarla alımlarının tarihi ise 
1890’lara kadar uzanmaktadır. 
Şu an köyün, yaklaşık 4000 
dönüm arazisi bulunmaktadır. 
Meskenler betonarme olup, alt-
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yapı sorunu yoktur. Mahallede, 
bir ilkokul, bir sağlık evi vardır. 
Mahalleye ulaşımı sağlayan yol 
asfalt olup, içme suyu ve kana-
lizasyon şebekesi, elektrik ve 
sabit telefon vardır.

EMİN TOROĞLU

ÂLİM EFENDİ
Menkıbevi Şahsiyet

Vaktiyle Maraş’ta yaşamış 
din büyüğü, kerametleri gö-
rülmüş veli bir şahsiyet. Hayatı 
hakkında net bir bilgi bulun-
mamaktadır.

Kesinlik taşımamakla be-
raber kendisinin 18. asırda 
Maraş’ta yaşamış Sünbülzade 
Mehmet Alim Efendi olabile-
ceği düşünülür. Zamanının 
meşhur bilginleri arasında yer 
alan bu zat Mehmet Alim Efen-
di olup Maraş’ta Müftülük de 
yapmıştır. 1730’lu  yıllarda ve-
fat ettiği tahmin edilmektedir. 
Sünbülzade Vehbi’nin dedesi 
veya dedesinin babası olduğu 
da söylenir. Arapça dini eserle-
ri vardır.

Kendisiyle ilgili olarak an-
latılan bazı menkıbeler vardır. 
Birisini buraya alıyoruz:
Alim Efendi’nin hanımı yemek zamanı 
sofraya birkaç gün üst üste peynir-ekmek 
getirir. 
Alim Efendi, hanımına:
“Hanım, niçin aş (yemek) pişirmiyorsun?” 
diye sorar.
Hanımı, hürmetinden cevap vermez. Hoca 
Efendi tekrar:
“Hanım yoksa yağ mı tükendi?” deyince, 
hanımı:
“Evet.” cevabını verir. 
Bunun üzerine Hoca Efendi:

“Bir kap getir.” der. 

Alim Efendi getirilen kabı alır, bahçeye 

iner. Bahçedeki zeytin ağaçlarından birinin 

yassı çubuğunun alt tarafını kirmen şeklin-

de (çarpı işareti) çizer.

“Bismillahirrahmanirrahim.” deyip eliyle 

sıvazlar. 

Bunun üzerine çizdiği yerden yağ akmaya 

başlar. 

Hocanın elindeki kap dolar. Hanımı, daha 

büyük bir kap getirmeye gider. 

Fakat Hoca Efendi, kestiği yeri tekrar eliyle 

sıvazlayınca, yağ akmaz olur. 

Hanımına da:

“Hanım! Şimdi bunu yiyelim. İnşallah ile-

ride paramız olunca, çarşıdan alırız.” der.
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İBRAHİM ERŞAHİN

ÂLİME HATUN
Osmanlı Sultanı II.

Murad’ın Eşi

Osmanlılar, Anadolu bey-
likleri içinde Dulkadiroğulla-
rını bir hanedan olarak kabul 
edip onlardan kızlar almışlar-
dır. Dulkadir hanedanından 
Osmanlı’ya gelin giden ilk kız 
Sultan Hatun olup Yıldırım 
Bayezid’in eşidir. Bu kızlardan 
biri de II. Murat’ın eşi Âlime 
Hatun’dur. Onun Dulkadiroğlu 
ailesinden bir beyin kızı olduğu 
ve çocuklarının olup olmadığı 

hakkında bilgi yoktur. Bu kadı-
nın adı Hüma Hatun olarak da 
geçmektedir.
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İLYAS GÖKHAN

ALİMPINARI
MAHALLESİ

Alimpınar, Afşin ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Afşin ilçe 
merkezinin güneybatısında, 
Ufacıklar tepesi (1617 m)’nin 
güneydoğu yamacında ve 
1300-1350 m yükseltisinde yer 
alır. Matematik konum itibariy-
le 38°13’23.2” kuzey enlemi ve 
36°52’37.7” doğu boylamında-
dır. 

19. yüzyıl başlarında kuru-
lan Alimpınarı köyü, Afşin ilçe 
merkezine en yakın mahalle (4 
km) konumundadır. 1950 yılın-
dan sonra köy tüzel kişiliği ka-
zanan mahallenin nüfusu 1960 
yılında 484, 1980 yılında 634, 
2000 yılında 392 olmuştur. 2015 
yılında 606 nüfusa sahip oldu-
ğu belirlenmiştir. Çöte adında 
birde mezrası mevcuttur.

Düz bir alanda kurulan kö-
yün batısında Posuk dağı bu-
lunmaktadır. Ekonomik neden-
lerden dolayı köyden büyük 
şehirlere ve yurtdışına göç ol-
dukça fazladır. Karasal iklimin 
hakim olduğu köyde sulama 
ve içme suyu sorunu yaşan-
maktadır. İçme suyu Alimpı-
narı, Gümele ve Gedik kaynak 
sularından elde edilmektedir. 

ALİMPINARI MAHALLESİ
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Köyün ekonomisi tarım ve hay-
vancılığa dayanmaktadır. En 
çok yetiştirilen tarım ürünleri; 
buğday, fasulye, pancar ve ar-
padır. Sebze ve meyvecilik de 
köyde yaygın olarak yapılmak-
tadır. Köyün güneyinde kurşun 
madeni, batısında ise mermer 
ocakları bulunmaktadır.

Mahalleye ulaşımı sağla-
yan yol asfalt olup, 1 ilkokul, 1 
sağlık ocağı vardır. Mahallenin 
içme suyu, kanalizasyon şe-
bekesi elektrik ve sabit telefon 
vardır. Mahallenin bulunduğu 
bölgeye TOKİ konutları yapıl-
ması dolayısıyla ulaşım, altyapı 
konularında gelişim sağlanmış, 
mahallede eğitim TOKİ konut-
larında ki okuldan sağlanmak-
tadır.

EMİN TOROĞLU

ALİŞAR MAHALLESİ

Alişar,  Ekinözü ilçesine bağ-
lı bir mahalledir. 37°55’21.14” 
kuzey enlemi ve 37° 2’51.93” 
doğu boylamı üzerindedir. 
Kuzeyinde Alaköy, batısında 
Demirlik mahalleleri bulunur. 
Mahallenin yükseltisi 1400-
1500 metre arasında değişmek-
tedir. Vadi üzerinde kurulmuş 
ve dağınık yerleşme tipine sa-
hip bir mahalle özelliği göster-
mektedir.

Alişar adının kökeni; Ger-
miyanlılar, Celalett inHarzem-
şah maiyetinde İran’ın Fars ve 
Kirman dolaylarından Malatya 
yöresine gelerek yerleşmiş bir 
Türk boyundan kaynaklan-
maktadır. 1881 yılında 803 olan 
nüfusu, 1950 yılında 655, 2000 

yılında 926 olmuştur. 2015 yılı 
itibariyle mahalle 105 hane ve 
595 nüfusa sahiptir.  

Mahallenin ekonomisini ta-
rımsal faaliyetler oluşturmakta-
dır. Tarımda yetiştirilen başlıca 
ürün buğdaydır. Hayvancılık 
pek fazla gelişmemiştir. Ayrıca 
3 adet okulu ve 4 adet camisi 
mevcutt ur.

MURAT KARABULUT

ALİYAR (ALİ ASLAN)
(d. 1961)

Halk Şairi

11.05.1961 tarihinde Afşin 
İlçesi’nin, Arıtaş Kasabası’nda 
dünyaya geldi. İlkokul ve orta-
okulu Arıtaş’ta okudu. Antakya 
Ticaret Lisesi’nde lise öğreni-
mine başladıysa (1978) da biti-
remedi. Arıtaş’a dönerek baba 
mesleği olan bakkallık yaptı. 
1981-1983 yıllarında askerlik 
yaptı. İki yıl daha bakkallığa 
devam ett i. 1985 yılında bölge-
de bulunan Afşin-Elbistan Ter-
mik Santrali’nde işçi olarak işe 
başladı. 1986 yılında evlendi. 
Eşi Sultan’ı bir hastalık sonu-
cu 2010 yılında kaybett i. Aynı 
yıl Ekim ayında emekli oldu. 
Murat ve Ayşe Mehtap adlı iki 
çocuğu vardır.

Küçük yaşlarda başlayan 

türkü sevdasına anasının de-
desinden aktardığı deyiş ve 
türküler ile babası Cuma Aslan 
tarafından hayranlıkla ve yo-
ğun olarak dinlenen  Mahzuni 
Şerif, Osman Dağlı, Ali Ekber 
Çiçek, Şahturna, Feyzullah Çı-
nar plaklarının sebep olduğunu 
söyler.

1962 yılında vefat etmiş 
olan dedesi Kör Hüseyin yöre-
sinin en iyi deyişçilerindendir. 
Sonraları ustası Mahrumi Ba-
ba’nın yanında on yıl çıraklık 
yaparak yetişti. Kendisine “Ali-
yar” mahlasını ise babası verdi. 
Daha sonra yaşadığı “muratsız 
bir sevda”nın da âşıklığında 
önemli bir etkisi vardır.

Önceleri daha ziyade usta 
malı eserleri çalıp söyledi. Bun-
lar özellikle  Mahzuni Şerif, 
Aşık Aladeli, Dedesi Aşık Kör 
Hüseyin, Ustası Aşık Mahrumi 
gibi kişilerin eserleridir. Bel-
li bir zamandan sonra kendi 
eserlerini de okumaya başladı. 
Sevgi, tabiat ve sosyal içerikli 
eserler verdi.

Hâlen âşıklık geleneğinin 
bir taşıyıcısı olarak sanatını icra 
etmeye devam etmektedir. Ali 
Yaşar (Dost Ali) ve Adem Akça-
lı adlı iki çırağı vardır. 

Buraya bir şiirini alıyoruz

Haberin Yoktur
Pervane misali divane gönül

Düştüğün ateşten haberin yoktur

Tebessümü eksik eylemesen de

Gözündeki yaştan haberin yoktur

Sen dalıp gidersin derin kuyuya

Erebilmek için bir yudum suya

Yorgun düşüp daldığın da uykuya

Göreceğin düşten haberin yoktur

(Ali Aslan)
ALİYAR
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Bazen baş üstünde bir taç misali

Bazen ezilirsin bir hiç misali

Meyveye yönelmiş ağaç misali

Yiyeceğin taştan haberin yoktur

Neyine gerekti dünyaya gelmek

Dertler karşısında ayakta kalmak

Üstüne üstlük de Aliyar olmak

İşlediğin suçtan haberin yoktur

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
Yayınları, Kahramanmaraş, 2015.
https://kahramanmaras.bel.tr/kahra-
manmaras/sairler http://kahraman-
maraslisairleryazarlar.blogspot.com.
tr/2014/07/asik-aliyar-ali-aslan.html
Sözlü Kaynak: Aliyar - Ali ARSLAN 
(Afşin).

İBRAHİM ERŞAHİN

ALKAYA
Ziyaret Yeri

Nurhak’ın 5 km. güneyinde 
Sarıalan yolu üzerinde bir kaya 
ziyaretidir. Günümüzde “Al-
gay” deresi olarak bilinen akar-
suyun içerisinde kalan kaya, 
iki parça halindedir. Rivayete 
göre Hz. Ali, küffarla savaşmak 
için askerleriyle doğuya doğru 
sefere çıkmış. Algay mevkiine 
geldiğinde önlerine bu büyük 
kaya parçası çıkmış ve onlara 
geçit vermemiş. Bunun üzeri-
ne Zülfikar’ını çeken Hz. Ali, 
kayaya “Al kaya” deyip vur-
muş. Aynı anda kaya ortadan 
ikiye ayrılmış ve askerler yolu-
na devam etmiş. (İkiye ayrılan 
kayanın yüksekliği 3 m., uzun-
luğu ise 15 m. kadardır. Anla-
tıldığına göre Hz. Ali’nin kılıcı 
Zülfikar, kesilecek şeyin boyu-

tuna göre uzamakta veya kı-
salmaktadır.) Al kaya isminin, 
Hz. Ali’nin kayaya vururken 
söylediği “Al kaya” hitabından 
geldiği söylenir. 

Zaman içerisinde yol, yol-
culara hizmet veremez oldu-
ğundan genişletilmesine karar 
vermişler. Köylüler “Al kaya”yı 
genişletecek olan dozer opera-
törüne “Burada Hz. Ali’nin kı-
lıcının izi var; makinen işlemez; 
aracın arızalanır.” demişlerse 
de operatör köylüleri dinleme-
yip “Al kaya” nın yakınların-
da yol genişletme çalışmasına 
başlamış. Kayanın birkaç metre 
yakınındaki küçük bir taşı sök-
meye çalışmışsa da başarılı ola-
mayıp arızalanmış. Aracı tamir 
eden operatör genişletme çalış-
masına yeniden başlamışsa da 
dozerin tekrar arızalandığını 
görüp genişletme işinden vaz-
geçmiş.

Uzaktan da yakından da 
bakıldığında sanki bir kılıç 
darbesiyle kesilmiş gibi görü-
nen kaya, yöre halkı tarafın-
dan kutsal kabul edilmektedir. 
Burası gelecek kaza ve belanın 
defedilmesi, ürünlerinin bol, 
hayvanlarının çifte doğurma-
sı, gidilen bu yoldan güven 
içerisinde geri dönülmesi gibi 
amaçlar için ziyaret edilmekte-
dir. Ziyaretçiler burada kurban 
kesip lokma dağıtmaktadırlar. 
Sonra da dileklerinin gerçekleş-
mesi için kayayı öpüp ona yüz 
sürmektedirler.

KAYNAKÇA: 
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.348.

HAMZA KARAOĞLAN

ALKAYAOĞLU
MAHALLESİ

Alkayaoğlu, Elbistan ilçesi-
ne bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş’a 201 km, Elbistan’a 
43 km uzaklıktadır. Sivas ili 
sınırında yer alır. Matematik 
konumu itibariyle 38°32’3.12” 
kuzey enlemi ve 37°5’23.34” 
doğu boylamı üzerindedir. Do-
ğusunda Beyyurdu, batısında 
Oğlakkaya, güneyinde Fakıoğ-
lu yerleşmeleri bulunmaktadır. 

Osmanlı döneminde Alka-
yaoğlu Köşk adı ile bilinen kö-
yün 1881 yılında 226 olan nü-
fusu, 1970 yılında 400’e kadar 
çıkmış, yaşanan göçler nede-
niyle 2000 yılında  nüfusu 141’e 
düşmüştür.  2015 yılı itibariyle 
mahallede 20 hanede 24 nüfus 
yaşamaktadır.

Coğrafi olarak engebeli 
bir arazi üzerinde kurulmuş-
tur. Kuzeyi tamamen dağlık, 
güneyi ise tarım arazileri ile 
kaplı durumdadır. Tarımda 
buğday ve nohut başlıca ürün-
lerdir. Hayvancılık ise daha 
çok küçükbaş ağırlık kazanmış 
durumdadır. Genç nüfusun ol-
mamasından dolayı mahallede 
okul bulunmamaktadır.

MURAT KARABULUT

ALKIŞ (HAYIR DUA)

Halkın sözlü kültürde olu-
şa gelmiş kalıp sözlerinden. 
Dua, metih ve övgü içerir. İn-
sanların yakınları, sevdikleri, 
iyilik gördükleri kimseler için 
yaptıkları hayır dua ve esenlik 
sözü niteliğindedir. 

ALKIŞ (HAYIR DUA)
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Bu maksatla kullanılan “Al-
lah razı olsun.”, “Yüzün ak ol-
sun.” gibi kalıp ifadeler de birer 
“alkış” veya “hayır dua” sözü 
olur. Alkışları taşıdıkları çeşitli 
özellikler açısından sınıfl andır-
mak da mümkündür. Bu amaç-
la bu türden sözler için şöyle 
bir tasnif yapabiliriz: 

1. Kullanım Durumu Açı-
sından: 

A. Genel Olarak Kullanılan 
Alkışlar 

B. Belli Durumlar İçin Kul-
lanılan Alkışlar

2. Kullanım Yeri Açısından: 
A. Yaygın Olan Alkışlar 
B. Mahalli Olan Alkışlar
3. Yapı: 
A. Allah Adının Kullanıldı-

ğı Alkışlar 
A. Allah Adının Kullanıl-

madığı Alkışlar 
Alkış türünden kalıplaşmış 

sözler her yörede söylendiği 
gibi Kahramanmaraş kültürün-
de de öteden beri var olmuştur. 
Alkış türünden sözler için yu-
karıda yaptığımız sınıfl andır-
ma yöre alkışları için de geçer-
lidir. Biz bunlar arasında daha 
ziyade bu yörede kullanılan 
“mahalli alkışların bir grubunu 
örnek olarak buraya alıyoruz: 
-Ah vah demeyesin.

-Allah Başaca gönendirsin.

-Allah başızı bozmasın.

-Allah beynamaz etmeye.

-Allah birine bin versin.

-Allah cennet alaya gidenlerden eylesin.

-Allah eksilen yeri doldursun. 

-Allah emaani boşa çıkarmasın. 

-Allah emeğini ballı ede.

-Allah evine buğday yağdıra.

-Allah evinin çatısını koruya.

-Allah gördüğün günden geri koymasın.

-Allah güzel bağdaşmak nasib etsin.

-Allah kabrini geniş eyleye.

-Allah kalbinin gününü göstersin.

-Allah sana yeşil gözlü gelinler versin.

-Allah seni dallandırıp budaklandıra.

-Allah seni düşmanlarına karşı gülünç ey-

lemesin.

-Allah seni karagözlüne bağışlasın.

-Allah tekerine daş değdirmeye.

-Allah vardığın yerde gönendirsin.

-Anan baban gününü göre.

-Anan(ın) baban(ın) ruhu şad olsun.

-Bahtın, günün ağ (ak) olsun.

-Can yoldaşın imanın olsun.

-Dallanıp budaklanasın.

-Döşünde ağ tüyler bite. 

-Evine Hızır uğraya.

-Gara gaşlı gara gözlü nişanın olsun. 

-Geçmişin kandım diyenece rahmet olsun.

-Hacılara gidesin.

-Hayırlı gapılara düşesin. 

-Hayırlı gidip hayırlı gelesin.

-Millete, dölete (devlete) hayırlı kişi olasın.

-Ocağın küllensin, bahçen güllensin.

-Ocağınız daima tütsün.

-Odun, ocağın sönmeye.

-Oğlunla oba, kızınla komşu olasın.

-Oturduğu yer padişah tahtı olasıca.

-Peygamber efendimiz şefaatçisi ola.

-Rahmet olasıca.

-Ruhu aziz olsun.

-Sabah olup dokuz oğlan ile kalkasın.

-Sakalın göbeğine ine.

-Şerrine lanet deyip öte gecesin.

-Suâli kolay gele.

-Yağmurluca yazın olsun, dumanlıca kışın 

olsun.

-Yannığın yağlı olsun.

-Yara bere görmeyesin.

-Yaşı ömrü benzemesin.

-Yaşı uzun olsun. 

-Yatt ığı yer nur olsun.

-Yetmişiki ebiceddine (atalarına) rahmet 

olsun.

-Yetmişiki ebiceddine rahmet olsun.

-Yolu hicaz olsun.

-Yolun açık bahtın aydın olsun.

-Yüzün kara çıkmayasın.

-Zahmet görmeyesin. Züğürtlük görmeyesin.

-Zürriyetin bol ola.

KAYNAKÇA:
L. Sami AKALIN, Alkışlar-Kargışlar, 
Kültür Bak.Yay., ANKARA, 1990.
İbrahim ERŞAHİN, Halk Kültürü ve 
Edebiyatı Sözlüğü, Ötüken Neşriyat, 
İSTANBUL, 2011.
İbrahim KARALAR, Kahramanma-
raş Folklorunda Kalıplaşmış Sözler, 
KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü Bitirme 
Tezi, KAHRAMANMARAŞ, 1998.
Sözlü Kaynak: Ahmet Şen (Kahra-
manmaraş), Arzu Polat (Kahraman-
maraş), Ayşe Çınar (Kahramanma-
raş), Ayşe Polat (Kahramanmaraş), 
Ayşe Sabuncu (Kahramanmaraş), 
Azmi Özdil (Göksun), Durdu Köse 
(Türkoğlu), Eşe Paksoy (Kahraman-
maraş), Fatma Türköner (Kahraman-
maraş), Fatma Yıldızlı (Çağlayance-
rit), Fatma Yılmaz (Elbistan), Güzel 
Erkan (Kahramanmaraş), H. Mustafa 
Çayır (Kahramanmaraş), Hafi ze Ko-
yuncular (Kahramanmaraş), Hasan 
Doğan (Kahramanmaraş), Hatice 
Akkuş (Kahramanmaraş), Hatice Er-
dal (Kahramanmaraş), Hatice İşler 
(Kahramanmaraş), Mehmet Ciğer 
(Kahramanmaraş), Ömer Özgüler 
(Afşin), Seher Kalınkütük (Kah-
ramanmaraş), Zekiye Büyükaslan 
(Kahramanmaraş)

İBRAHİM ERŞAHİN

ALKIŞ DERGİSİ
Kültür Sanat Dergisi

Kahramanmaraş’ın kültür 
sanat ve edebiyat alanındaki 
tüm renklerinin bir araya ge-
lerek oluşturdukları birliktelik 
2001 yılında dernekleşti, 2002 
yılı Mayıs’ında ise yayın orga-
nı Alkış’ı çıkartmaya başladı. 
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Dernek kurucuları arasında 
Şevket Yücel, Ömer Kaya, Mus-
tafa Okumuş, Sıddık Elbistan-
lı, Haydar Okur, Sıddık Özer, 
Nihat Yücel, Serdar Yakar, Ali 
Büyükçapar, Oğuz Paköz, Ay-
şegül Taşkın gibi birçok isim 
bulunmakta idi. Amaç Kahra-
manmaraş’ta sanatsal ve kül-
türel etkinlikleri artırmak, kim-
senin siyasi, kültürel, mesleki, 
etnik, dini ve mezhepsel bağıy-
la uğraşmamak ve ayrımcılık 
yapmadan yayın yapmaktı. Bu 
amaçla ilk faaliyet olarak eği-
timci Kadir Başer ve arkadaşla-
rının hazırladıkları tiyatro gös-
terileri sahnelendi, şiir dinletisi 
gerçekleştirildi. 

Başlangıçta aylık kültür 
sanat yazın ve düşünce dergisi 
olarak planlanan Alkış dergi-
sinin ilk sayısının kapağında 
Kahramanmaraş Kültür sanat 
Evi Derneği ibaresinin yanı sıra 
bir de “Özdil Yayınıdır” ibaresi 
yer almakta idi.

Dernek adına sahipliğini 
Oğuz Alp Paköz’ün üstlendiği 
derginin Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Nihat Yücel, Genel 
Düzenleme Sorumlusu Hay-
dar Okur olarak jenerikte yer 
aldı. Özdil Yayın Kurulu ise; 
Oğuz Alp Paköz, Nihat Yücel, 
Haydar Okur, Ayşegül Taşkın, 
Ömer Kaya, Ahmet Temizyü-
rek ve Sıddık Özer’den oluş-
makta idi.

Derginin sunuş yazısında 
Oğuz Alp Paköz “Alkış çok es-
kiden dua anlamında kullanı-
lırdı” açıklamasını yaptıktan 
sonra “Alkış birleştirici ve bü-
tünleştirici bir düşünceyle yola 
çıkıyor” demektedir. 

Güncel Türkçe sözlükte ha-
yır, dua, iyi dilek anlamlarında 
kullanılan Alkış, Türkçe bir ke-
lime olup Arapçadaki dua ke-
limesinin karşılığıdır. Bir şeyin 
beğenildiğini, onaylandığını 
anlatmak için el çırpma, alkış-
lama anlamı da vardır.

Bazen gecikmeli de olsa ilk 
6 sayı aylık olarak çıkartılmaya 
çalışılır ise de 7. sayıdan itiba-
ren iki ayda bir yayınlanmasına 
karar verilir ve 16. yılında da 
halen iki ayda bir yayınlanma-
ya devam etmektedir.

Derginin 23. sayıdan itiba-
ren bir Kahramanmaraş tür-
küsü ve notasına yer vermesi, 
özellikle Kahramanmaraş’ın ta-
rihi ve kültürel birikimine dair 
önemli tespitlerde bulunması 
ve derlemelere ağırlıklı olarak 
yer vermesi onu okunabilir bir 
düzeye taşıdı. Özel sayılar ise 
araştırmacılar için kaynak ola-
bilecek önemli bilgilerle okur 
karşısına çıktı.

Derginin Türkiye’nin bir-
çok yerinden okuyucusu oldu-
ğu gibi yazarları da mevcut. 
Türkiye’nin değişik yerlerin-
den ve hatta yurtdışından ka-
lem erbabı şair ve yazarlar za-
manla dergi kadrosuna dahil 
oldu.

Tanyal Sünbül’ün özverili 
çalışmaları ile 20. sayıda der-
ginin kapak mizanpajı değişti-
rildi. “Özdil Yayınları” ibaresi 
çıkartılarak Kahramanmaraş 
Kültür Sanat Evi Derneği’nin 
adı ön plana çıkartıldı. Ayrıca 
bir de logo çalışması yapıldı.

İlk sayıda 13 şair ve yazarla 
okur karşısına çıkan dergi 16. 
yılında 378 şair ve yazara say-
falarını açmış bulunmaktadır.

KAYNAKÇA:
Mehmet Nur ESENDEMİR, “Alkış 
Dergisi’ndeki Halk Kültürü Yazıları 
(Açıklamalı Bibliyografya ve Seçme 
Yazılar)”, Yayınlanmamış Lisans bi-
tirme tezi, Kahramanmaraş 2010.
İbrahim COŞKUN, “Dergiler Arasın-

ALKIŞ DERGİSİ
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da Alkış”, Yedi İklim Dergisi, S.280, 
İstanbul 2013.
Şaban SÖZBİLİCİ, “Cumhuriyet 
Sonrası Kahramanmaraş Yayınında 
Alkış Dergisi”, Uluslararası Cumhu-
riyet Döneminde Maraş Sempozyumu, 
Kahramanmaraş Belediyesi, Kahraman-
maraş 2014.
           ,“Kahramanmaraş Dergiciliğin-
de Alkış”, Alkış Dergisi, S.74, Kahra-
manmaraş 2014.
İbrahim GÖKBURUN, “Alkış’ı Ne-
den Önemsiyorum”, Hece Dergisi, 
S.232, Ankara 2016.

SERDAR YAKAR

ALKIŞ, ALPASLAN
(d. 1969)

Akademisyen

1969 yılında on çocuklu 
bir ailenin üçüncü çocuğu ola-
rak Kahramanmaraş Göksun 
ilçesinde dünyaya geldi. 1979 
yılında İlkokulu tamamladı. 
1986 yılında Göksun İmam-Ha-
tip Lisesi’nden, 1991 yılında da 
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesinden mezun oldu. 1991 
yılında İzmit Namık Kemal Li-
sesinde Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmeni olarak göre-
ve başladı. 1991 ile 2012 yılları 
arasında sırasıyla İzmit Namık 
Kemal Lisesi, İzmit İmam Ha-
tip Lisesi, Kahramanmaraş 
Narlı Aslan Yıldırım ÇPL ve 
Kahramanmaraş Anadolu Öğ-

retmen Lisesi’nde öğretmen, 
Kahramanmaraş Erdem Beya-
zıt Anadolu Lisesi’nde müdür 
yardımcısı, Kahramanmaraş 
Kadriye Çalık Anadolu Lise-
si’nde müdür ve Kahramanma-
raş İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı olarak çalıştı. 2012 
yılında Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi’nde İslam Hukuku ala-
nında Yardımcı Doçent olarak 
öğretim üyeliğine başladı.

Akademik çalışmalarına 
1996 yılında başladı. 1999 yı-
lında Sakarya Üniversitesi’nde 
“İslam Hukukunda Faizin İlle-
ti” adlı teziyle İslam Hukuku’n-
da Yüksek Lisansını, 2012 yılın-
da da Selçuk Üniversitesi’nde 
“İslam Hukukunda Tüketicinin 
Korunması” adlı teziyle dokto-
rasını tamamladı. 2012 yılında 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si’nde İslam Hukuku alanında 
öğretim üyesi olarak akademik 
hayata geçiş yaptı. 

Eğitim Yönetimi, Bilgi-
sayar, Din Öğretiminde Yeni 
Yaklaşımlar, Okul Geliştirme, 
Hafıza Teknikleri, Hızlı Okuma 
Teknikleri, Öğrencilerin Psi-
kolojik Sorunları, İlk Yardım, 
Okuma Kültürü, İnceleme So-
ruşturma Teknikleri, Stratejik 
Planlama ve Yönetimi, Toplam 
Kalite, AB Proje Yönetimi, Ta-
şınır Mal, Sosyal Değişme ve 
Din, Fıkıh Hadis Kelam Semi-
neri konularında çeşitli eğitim-
lere katıldı. Bir dönem günlük 
mahalli bir gazetede sayfa ha-
zırlanması, yerel bir radyo ve 
televizyonda program hazır-
lanması ve sunulması, dini ve 

edebi içerikli dergi çıkartılması, 
tiyatro çalışması gibi sosyal ve 
kültürel alanlarda çalışmalar 
yaptı. Öğretmenlik yaptığı dö-
nemde eğitim sendikası il baş-
kanlığı yaptı. 

Evli ve üç çocuk babası 
olup, halen Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi’nde Öğretim 
Üyesi olarak görevine devam 
etmektedir.

ABDULLAH SOYSAL

ALKIŞ, YILDIRIM
(d. 1963)

Eğitimci, Yazar

Günümüz eğitimci ya-
zarlarındandır. Göksun’da 
doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Göksun’da tamamladı. Lise-
yi Kahramanmaraş’ta okudu. 
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesinde yüksek öğrenimini 
yaptı. Hatt at Hüseyin Öksüz 
(Konevî)’den hat dersleri aldı. 
1985’de Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmeni olarak görev 
aldı. Aynı yıllarda Ceyhan Ka-
palı Cezaevi’nde İslam Ahlakı 
dersleri verdi. 1992’de Kahra-
manmaraş İmam-Hatip Lisesi-
ne meslek dersleri öğretmeni 
olarak atandı. Müdür yardım-
cılığı yaptı. İmam-Hatip Lisesi 

Alpaslan ALKIŞ Yıldırım ALKIŞ



267

yayın organı olan “Dost” ve 
“Gonca” dergilerinin yayın ku-
rulunda yer alıp yazılar yazdı. 
Radyo kuruculuğu ve yönetici-
liği yaptı. Mahalli televizyon ve 
radyolarda programlar hazırla-
yıp sundu. 1998’de Serdar Ya-
kar ile birlikte hazırladığı “Ha-
yatı ve Mücadelesi İle Hafız Ali 
Efendi” adlı çalışması Ukde Ya-
yınları arasında yayınlandı.

Fahri olarak yürüttüğü 
cami sohbetlerini aralıksız sür-
dürdü. Yurt içi ve yurt dışı se-
minerlere konuşmacı olarak 
katıldı. Özel okul ve dershane-
lerde idareci, rehber ve öğret-
men olarak çalıştı, STK’larda 
aktif görevler aldı.

2005-2007 yılları arasın-
da Kahramanmaraş Türkoğ-
lu İmam Hatip Lisesi Mü-
dürü, 2007-2011 yılları arası 
Mersin Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü olarak görev 
yaptı. 2011’de Mustafa Çelik ile 
birlikte hazırladığı “Biz Böyle 
Geldik” adlı çalışması yayın-
landı. 2011-2012 yıllarında Ağrı 
İbrahim Çeçen Üniversitesinde 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
görevinde bulundu. Eğitim Fa-
kültesinde derslere girdi. 2012-
2014 arası Kars İl Milli Eğitim 
Müdürü olarak görev yaptı. 
2014’de Türkiye Diyanet Vakfı 
Yurtlar ve Sosyal Tesisler İkti-
sadi İşletme Müdürlüğü göre-
vine getirildi.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
Yıldırım ALKIŞ - Serdar YAKAR, Ha-
yatı ve Mücadelesi İle Hafız Ali Efendi,  
Kahramanmaraş 1998.

Serdar YAKAR, Yayınlanmamış Özel 
Söyleşi, Kahramanmaraş 2016.

SERDAR YAKAR

ALMALAR KÖYÜ
CAMİİ

Mimarî Yapı

Arşiv belgelerinde Ma-
raş’ın Almalar Köyü’nde cami 
inşâ edildiğini öğrenmekteyiz. 
Bugün mevcut olmayan yapı-
nın mimari durumunu ve ne 
zaman yıkıldığını bilemiyoruz.

KAYNAKÇA: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Şahsiyet Kayıt Defteri, Esas Nu: 169, 
Sıra Nu: 2492.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, II, 
Ankara 2007, s.1195.

MEHMET ÖZKARCI

ALMAN
EYTAMHANESİ

Tarihi Kurum

Osmanlı Devleti’nde “Ey-
tamhane” yetim yurtları, yetim-
hane anlamına gelmektedir. Ey-

tamhanelerde kimsesiz kalmış, 
erkek ve kız çocukları barın-
makta olup bunların eğitilmesi-
ne ve topluma kazandırılması-
na önem verilmiştir. Hıristiyan 
misyonerler, nüfuzlarını art-
tırmak için yetimhanelerle ya-
kından ilgilenmiştir. Osmanlı 
ülkesindeki birçok vilayette 
yabancı devletler ve himayele-
rindeki azınlık gruplar tarafın-
dan misyonerlik amaçlı yetim-
haneler açılmıştır. Almanya da 
bunlardan biridir. Almanların 
Maraş’ta faaliyet göstermesin-
deki en büyük etken şehirde 
yaşayan Ermeni nüfusu olmuş-
tur. Almanlar, Ermenileri kendi 
siyasi ve ekonomik sahalarını 
genişletecek bir kaynak olarak 
görmüş ve açtıkları kurumlarda 
bu duruma ayrı bir önem ver-
mişlerdir.

Maraş’ta Alman Hilsbund 
Misyonu, 1898 yılında Divanlı 
Mahallesi’nde Alman Eytam-
hanesi’ni (Yetimhanesini) kur-
muştur. Eytamhane’nin mü-
dürlüğünü Pastör Brunnemann 
yapmıştır. Burada erkek çocuk-
larının kaldığı bölüme “Beits-
halom (Barış Evi)” denilmiştir.  
Buradaki çocuklara ortaokul 
seviyesinde eğitim verilmiş, 
çocukların iyi eğitilmesi sağ-
lanmıştır. Eytamhanede eğitim 
veren öğretmenler ya Alman-
ya’da eğitim görmüş ya da yerel 
Erkekler Akademisi ve Kızlar 
Koleji’nden mezun olmuştur. 
Eytamhane’nin ilk Alman yö-
neticisi olan aynı zamanda bu-
rada öğretmen olan Herr Spea-
ker, öğrencilerin meslekî açıdan 
eğitim alabilmeleri için gerekli 
olan imkanları sağlamıştır. Ey-

Alman Eytamhanesi

ALMAN EYTAMHANESİ
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tamhanede dokuma tezgâhı, 
ayakkabı imalatı için gerekli 
malzemelerin bulunması bu-
rada dokumacılık, halı doku-
macılığı, ayakkabıcılık eğitimi 
üzerine çalışmaların yapıldığını 
göstermektedir. 

Alman Eytamhanesi’nde 
sadece mesleki eğitim verilmi-
yordu. 1909 yılında Eytamhane 
bünyesinde erkek öğrenciler 
için ibtidai düzeyde eğitim ve-
ren bir okul açılmıştı. Okulun 
150 erkek öğrencisi 3 öğretme-
ni vardı. Alman Eytamhane’si 
bünyesinde Alman Rüştiye-İ-
dadi Erkek Mektebi adında bir 
okul daha açılmıştır. Alman 
Mösyö Pastör Brunnemann ta-

rafından erkek çocukları için 
açılan bu okul, rüştiye- idadi 
düzeyinde eğitim vermiştir.

Almanlar (Alman Hilsbund 
Misyonu), kızlar için de bir ey-
tamhane açmıştır. Zonbatanlı 
Mahallesi’nde kızlar için açılan 
eytamhaneye “Bethel (Kutsal 
Yer)” denilmekteydi. Bu ey-
tamhanede erkek eytamhane-
siyle aynı düzene sahip olup, 
kızların ev işlerini öğrenmesi 
üzerinde durulmuştur. 1910 
yılında kız eytamhanesi için-
de ibtidai, rüşdi ve idadi dere-
cesinde bir de okul açılmıştır. 
Okulun eğitim süresi sekiz yıl 
olarak programlanmıştı. Mat-
mazel Stokmann idaresindeki 

okulda; Usana Günciyan, Des-
gon Kocaoğlanyan, Husrevito-
ht Kilikyan ve Lusiya Çorbaci-
yan isimli Ermeni öğretmenler 
ders vermiştir. 1916 yılında 
eytamhanede 1000 Ermeni kız 
öğrencinin barındığı ve buraya 
yardım amacı ile birçok fırının 
da yine bu yıllarda faaliyet gös-
terdiği görülmektedir. 

Maraş’ta I. Dünya Savaşı’n-
dan sonra Misyoner örgütle-
rinden olan Yakın Doğu Ame-
rikan Yardım Komitesi (NER), 
gayrimüslimlere ait olan ye-
timhanelerin kontrolünü ve 
işletmeciliğini üstlenmişlerdi. 
Eytamhane’nin dükkanlarında 
yerel doğramacılar, ayakkabıcı-
lar, berberler, terziler, fırıncılar, 
tenekeciler ve tüccarlar pratik 
ve gönüllü öğretmenler olarak 
bulunmuştur. Böylece bura-
daki çocuklar sadece giyindi-
rilmekle kalmıyorlar aynı za-
manda ticareti öğreniyorlar ve 
ilerideki yaşamları için gerekli 
olan becerileri kazanıyorlardı. 

I. Dünya Savaşı’ndan yenik 
çıkan Almanlar, eytamhaneyi 
tamamen Amerikalılara bıra-
karak Maraş’ı terk etmişlerdir. 
Eytamhane, Amerikan Kızılhaç 
hemşirelerinden Miss Frances 
Buckley idaresinde olup, Al-
man Hilsbund misyonundan 
Maria Timm ona yardım et-
mekteydi. 1920’li yıllarda Al-
man Eytamhanesi’nde 400 er-
kek çocuğu bulunmakta olup, 
öğretmenlerin tamamı Ermeni-
lerden oluşmaktaydı.

Millî Mücadele yıllarında 
Maraş’ı işgal eden Fransızlar, 
eytamhaneyi karargâhlarından 
biri haline getirmiş ve ilk ola-

Maraş-Yetimhanesi Ayakkabı Yapım Atölyesi (1900?-1910?)
Maraşlı Ermeni Bayanlar Alman Eytamhanesi’nde Ekmek Yapıyor (1919)

Eytamhane İçerisindeki Orijinal Ahşap Merdivenler-Isınma Aracı
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rak buraya 3 makineli tüfek ve 
80 kadar asker yerleştirmiştir. 
Fransızların kışla gibi kullandı-
ğı eytamhanede Milli Mücade-
le boyunca toplam 200 Fransız, 
50 Ermeni askeri barınmıştır. 
Fransızların Maraş’tan çekil-
mesi ile buraya (Beitsholom 
kısmına) Türk askerleri yerleş-
miştir. Savaş sonunda ise ey-
tamhanede 30 mavzer, birçok 
silah, çok sayıda bomba ve cep-
hane bulunmuştur. 

Bugün hala Divanlı Mahal-
lesi’nde (Kümbet) ayakta bu-
lunan ve bakıma ihtiyacı olan 
Alman Yetimhanesi’nin fiziki 
yapısı ise 4 katlı kagir ahşap 
bina olup, 27 odası ve geniş bir 
avlusu bulunmaktadır. Yapı; 
döneminde ilk elektrik çekilen, 
4. kata su çıkaran mekanik su 
pompalama sistemi bulunan ve 
ilk yangın merdiveni olan çok 
katlı bina özelliğine sahiptir. 
Sadece bahçesinin büyüklüğü 
bin dört yüz metrekare olup, 
bahçesinde mermer havuz bu-
lunmaktadır.

29 Aralık 1934 tarihli Tapu 
Kanunu’nun 3. maddesiyle ya-
bancılara ait kurumlar ismini 
taşıdıkları ülkenin gayrimen-

kulü olarak kabul edilmişti. 
Alman gayrimenkulü sayılan 
Eytamhane de bu tür kurum-
ların Türklere devri için baş-
latılan girişimler sonucu, 1935 
yılında Mustafa Sarıfakıoğlu  
ve varisleri tarafından Alman 
Helmunt Pinkel’den satın alın-
mıştır. 1935 yılından beri Mus-
tafa Sarıfakıoğlu ve varisleri 
tarafından konut olarak kulla-
nılmaktadır. Yakın dönemlerde 
Alman ve Ermeni turistler, bu 
tarihi binayı ziyaret ederek bu 
binada okuduklarını, kaldıkla-
rını dile getirmiş binayı görmek 
istemişlerdir.
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SEVİM CEYLAN DUMANOĞLU

ALMAN HASTANESİ
Tarihi Hastane

Maraş’ın ilk hastanesidir. 
Alman misyonerler tarafından 
kurulmuştur. Öncelikle 1889 

ALMAN HASTANESİ

Alman Eytamhanesi’nin Şimdiki Görünümü
Eytamhane’nin Şimdiki Bahçesi
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yılında 40 yataklı bir hastane 
kurmak için izin isteyen Alman 
Misyonerlere Maraş Mutasar-
rıfl ığı misyonerlik faaliyetle-
rinden duyulan rahatsızlıktan 
dolayı izin vermemiştir. Buna 
rağmen Almanlar ruhsatsız 
olarak önce kiralık bir evde iki 
odalı bir klinik açmışlar, daha 
sonra Restabaiye mahallesin-
de yeni yapılan bir binaya ta-
şınmışlardır (1904 veya 1912).  
Bu binada kadınlar ve erkekler 
için ayrı olmak üzere toplam 
22 yataklı iki koğuş ile birlikte 
bir doğum servisi ve bir ame-
liyathane vardı. Hastane daha 
sonra ruhsat almış ve özellik-
le Maraş’taki gayrimüslimle-
re hizmet vermiştir. Yapılan 
anlaşmalara göre Müslüman 
hastalara sadece % 5 oranında 
bakılıyordu.  Hastaneye daha 
sonra bir eczane ilave edilmiş-
tir.

İlk başhekim Alman kö-
kenli bir biyokimya uzmanı idi. 
Daha sonra bir cerrah olan Dr. 
Müllerleile başhekim olmuştur. 
Dr. Müllerle o yıllarda en bü-
yük problemlerden birisi olan 
trahom ve kadın sağlığı ile ilgi-
lenmiştir. Hastane bünyesinde 
ebelik ve hastabakıcılık mü-
esseseleri teşkil edilmiş olup 
Ermeni kadınlar ebe ve hasta-
bakıcı olarak yetiştirilmektey-
di. Burada çalışanların büyük 
kısmı Avrupa’nın çeşitli ülke-
lerinden ve Amerika’dan gelen 
misyoner kadınlardı. Hastane 
kadrosundaki hekimler de ge-
nellikle Ermeni kökenli doktor-
lardı. Maraş olaylarından sonra 
Ermenilerin göç etmesini taki-
ben hastanede Türk ve Ameri-

kalı doktorlar da hizmet etmiş-
tir. Birinci Dünya Savaşından 
sonra Alman misyonunun böl-
geden ayrılmasının ardından 
hastane Amerikan misyonuna 
devredilmiştir. Milli Mücade-
lenin ardından Türklere teslim 
edilen bina Devlet Hastanesi ve 
daha sonra Halk Partisi bina-
sı olarak kullanılmıştır. 1970’li 
yıllarda Çocuk Bahçesindeki 
eski hükümet konağının geniş-
letilmesi çalışmaları sırasında 
yıkılmıştır.

ALPTEKİN YASIM

ALMAN OKULLARI

Osmanlı Devleti, 1856 yılın-
da ilan ett iği Islahat Fermanı ile 
her milletin belli şartlar altında 
okul açmasına izin vermiştir. 
Osmanlı topraklarında verilen 
bu izin ile 19. yüzyıldan itibaren 
gayrimüslimler tarafından ce-
maat okullarının sayıları artmış, 
yabancı okullarda da hızlı bir 
artış olmuştur. Avrupa devlet-
leri, Osmanlı toprakları üzerin-
de okul açmak için önemli çaba 
sarf etmişler, Osmanlı toprakla-
rında yaşayan gayrimüslim hal-
kı yanlarına çekebilmek için gi-
rişimlerde bulunmuşlardır. Bu 
devletlerden biri olan Almanya 
da 1888 yılından sonra Bağdat 
Demiryolları yapımını üstlen-
mesi ile Osmanlı’dan önemli 

ayrıcalıklar elde etmiştir. Böyle-
likle seçtikleri bölgelerde çıkar-
ları konusunda ihtiyaç duyaca-
ğı kişileri yetiştirmek için okul, 
eytamhane (yetimhane), hasta-
ne gibi kurumlar açmaya baş-
lamıştır. Almanların hedefl erini 
gerçekleştirmek için seçtikleri 
bölgelerden birisi de Maraş ol-
muştur. 3 Nisan 1888 tarihinde 
Berlin Müzesi direktörü Mösyö 
Hama; Halep, Antep ve Ma-
raş’ı ziyareti sonrasında Alman 
nüfuzu Maraş’ta artmaya baş-
lamıştır. Alman misyonerleri, 
zamanla Maraş’taki Ermenileri 
Alman siyasi, kültürel ve eko-
nomik nüfuz sahasını genişlete-
cek bir kaynak olarak görmüş, 
şehirde çeşitli okullar açmıştır. 
Hedef kitle olarak seçtikleri Er-
menilere Maraş’ta iyi bir eğitim 
vermişlerdir. 

Almanların Maraş’ta açtığı 
okullar, bulunduğu mahalleler 
ve kuruluş tarihleri şu şekilde-
dir;

Maraş’ta bulunan Alman 
Okulları, “DeutschenHilfsbun-
desfürchristlichesLiebeswerk 
im Orient” (Şarkta Hıristiyan 
Şefk ati için Alman Yardım Bir-
liği) adlı cemaat tarafından 
kurulmuştur. Öncelikle 1900 
yılında Divanlı Mahallesi’nde 
bulunan eytamhane içerisinde 
erkek çocuklar için bir ibtidai 
mektep açılmış, okulun ruh-
satı ise 1909 yılında alınmış-

Bulunduğu Yer Okulun Adı
Kuruluş 
Tarihi

Maraş, Divanlı Mahallesi Alman Erkek İbtidai Mektebi 30 Aralık 1909

Maraş, Divanlı Mahallesi
Alman Rüştiye-İdadi Erkek 
Mektebi

-

Maraş, Divanlı Mahallesi Alman Rüştiye-İdadi Kız Mektebi 1911
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tır. Gündüz eğitim veren bu 
okulun 150 erkek öğrencisi 3 
öğretmeni olup kız öğrencisi 
bulunmamaktaydı. Öğretmen-
lerinden biri de Tarsus Ame-
rikan Koleji mezunlarından 
Ohannes Efendi idi. Eğitim dili 
olarak Osmanlıca ve Ermenice 
verilmiştir. Mektepte okutulan 
dersler ve ders kitapları aşağı-
daki gibidir;

Almanların açtığı bir di-
ğer okul Alman Rüştiye-İdadi 
Erkek Mektebi’dir. Mektep, 
Alman Mösyö Pastör Brunne-
mann tarafından Erkek Eytam-
hanesi (yetimhane) bünyesinde 
açılmıştır. Erkek çocukları için 
açılan bu okul, rüştiye-idadi 
düzeyinde gündüz (nehari) 
eğitim vermiştir. Protestan ce-
maatine ait olan okulda öğret-
menler çoğunlukla Ermeni ve 
İngiliz idi. 

Almanlar, 1910 yılında kız-
lar için de Alman Rüştiye-İdadi 
Kız Mektebi açmıştır. Zonba-
tanlı Mahallesi’nde bulunan 
Kız Alman Eytamhanesi bün-
yesinde açılan okul; ibtidai, rüş-
tiye ve idadi düzeyde gündüz 
(nehari) eğitim vermiştir. 1911 
yılında Honbetanlı Mahalle-
si’ne nakledilmiştir. Matmazel 
Stokmann idaresindeki okul-
da; Usana Günciyan, Deşgon 
Kocaoğlanyan, Husrevitoht 
Kilikyan ve Lusiya Çorbaciyan 
isimli Ermeni öğretmenler ders 
vermiştir. Eğitim süresi sekiz 
yıl olarak programlanan okul-
da aşağıdaki dersler verilmiştir;

Bu program, rüştiye ve 
idadi düzeyinde eğitim veren 
erkek kısmında da uygulan-
mıştır. Tablodaki programda 

ALMAN OKULLARI

Alman Erkek İbtidai Mektebi’nde Okutulan Dersler ve Ders Kitapları

Kitap Adı Konusu Dili Yazarı
Basım 
Yılı

Elifba-yı Osmani Kıraat Osmanlıca Bedros 1316

Kıraat Kısm-i evvel  “ Osmanlıca
Reşat, 
İbrahim

1323

Kıraat Kısm-i Sani  “ Osmanlıca
Reşat, 
İbrahim

1318

Muhtasar sarf-ı Osman-i  “ Osmanlıca Zeki 1315

VarjutonMankanes Kavaid Ermenice Sinpat 1320

“ Kısm-i Evvel Kıraat Ermenice  “ 1320

“ Kısm-i Sani Kıraat Ermenice “ 1317

“ Kısm-i Salis Kıraat Ermenice “ 1316

Ermenice Sarf Sarf Ermenice ZabelAsador 1318

İlm-i Hesap Kısmi Evvel Hesap Türkçe 1317

İlm-i Hesap Kısmi Sani Hesap Türkçe 1302

İlm-i Hesap Kısmi Salis Hesap Türkçe 1297

Coğrafya-yı Riyazi Coğrafya Ermenice 1319

Kerregan Kıraat Türkçe 1319

İlm-i Hayvanat Kısmi Evvel
Tarih-i 
Tabii Kıraat

Türkçe 1313

Alman Rüştiye-İdadi Kız Mektebi Ders Programı

Birinci Sene
Türkçe Okuma-Yazmak, İlm-i Eşya, Diyanet Ta’limi, 
Hesap, Terennüm, Jimnastik

İkinci Sene Birinci sene ile aynı dersler

Üçüncü Sene
Osmanlıca, Ermenice, Diyanet Ta’limi, Hesap, Maraş 
Şehri ve Sancağının Coğrafyası, Resim, Jimnastik, 
Terennüm

Dördüncü Sene
Osmanlıca, Ermenice, Diyanet Ta’limi, Hesap, Osmanlı 
Coğrafyası, Resim, Jimnastik, Terennüm

Beşinci Sene
Osmanlıca, Ermenice, Diyanet Ta’limi, Hesap, Coğrafya, 
Tarih-i Tabii, Hülasa-i Tarihi Osmaniye, Ermeni tarihin-
den bazı mühim vakalar, Resim, Terennüm, Jimnastik.

Altıncı Sene
Osmanlıca, Ermenice, Diyanet Ta’limi, Hesap, Coğrafya, 
Tarih-i Tabii, Tarih,  İlm-i Hikmet-i sade tecrübeler, Kim-
yadan sade tecrübeler, Resim, Terennüm, Jimnastik

Yedinci Sene

Osmanlıca, Ermenice, Diyanet Ta’limi Almanca, İngilizce, 
İlm-i Hendese, Sade ilmi meseleler, Coğrafya, Tarih-i 
tabii, Tevarih, İlm-i Hikmet-i Tabiiyye ve kimyadan sade 
tecrübeler, Resim, Terennüm, Jimnastik

Sekizinci Sene Yedinci sene ile aynı dersler
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bölgesel ve dini yapıların dik-
kate alındığı, bölge şartlarına 
göre bir program yürütüldüğü 
görülmektedir. Ayrıca okul-
da Ermenicenin 3. seneden 
Almancanın ise 7. seneden iti-
baren verilmesi, Almanların, 
Ermeniceye daha fazla önem 
verdiğini, Ermenilere yönelik 
bir eğitim yaptıklarını göster-
mektedir. Alman Rüştiye-İdadi 
Kız Okulu’nda okutulan kitap-
lar, yazarları, basım yeri ve yıl-
ları aşağıdaki gibidir;

Eytamhane bünyesinde 
açılan kız ve erkek rüştiye-ida-
di okullarında aynı müfredat 
uygulanmıştır. 1913-1914 eği-
tim-öğretim yılında kız ve er-
kek idadilerinde 16 öğretmen, 
140 öğrenci vardı. Bu okullarda 
eğitim dili olarak Ermenice ve 
Osmanlıca birlikte verilmişti. 
1916 yılında bu okullarda çalı-
şan 2 müstahdem ile 8 öğretme-
nin tamamı Ermeni idi. 

Bu okullardan mezun olan-
lar, mezun oldukları okulları 
örnek alarak çeşitli yerlerde 
yeni okullar açmaya çalışmış-
lardır. Örneğin;  4 Haziran 1911 
tarihinde Maraş’taki Alman 
Kız Rüştiye-İdadi Mektebi’n-
den mezun olan iki kız, Zeytun 
Kazası’na bağlı Fırnıs nahiyesi-
ne giderek bir kız mektebi aç-
mak istediklerini masrafl arının 
da Maraş’ta yaşayan Alman-
lar tarafından karşılanacağını 
söylemiş bu yönde çalışmalar 
yapmışlardır. Bu durumu bir 
senetle resmileştirdikten sonra 
eğitim öğretim dönemi başladı-
ğında kazaya mutlaka bir mu-
allime göndereceklerine dair 

sözler vermiştir. Ayrıca bu mis-
yonerler, çevre köylerdeki ihti-
yaç sahiplerine para dağıtarak 
halkın güvenini ve sevgisini 
kazanmaya çalışmışlardır. 

Sonuç olarak Maraş’ta 
1908-1911 tarihleri arasında Di-
vanlı Mahallesi’nde açılmış 3 
Alman Okulu bulunmaktadır. 
Bu okullarda yaklaşık 100-150 
kadar Ermeni asıllı çocuk eği-
tim görmüştür. Dersler ise Er-
menice ve Osmanlıca ağırlıklı 
olup Ermenilere yönelik bir 
eğitim yapıldığı görülmektedir. 
Ayrıca bölgedeki Ermeniler öğ-
renciliğin yanı sıra Almanlara 
ait yetimhane, okul, hastane 
gibi diğer müesseselerde de ça-
lışmışlardır.

KAYNAKÇA:
Mustafa ÇABUK, (1875-1925 Yılları 
Arasında Adana, Antakya, Antep, Ma-
raş ve Mersin Bölgelerinde Misyonerlik 
Faaliyetleri ve Ermeni Olayları, Kahra-
manmaraş 2013.
İlyas GÖKHAN, Başlangıcından Ku-
ruluş Harbine Kadar Maraş Tarihi, Kah-
ramanmaraş 2011, s.354-57.
Nermin GÜMÜŞALAN, XX. Yüzyı-
lın İlk Yarısında Maraş (1908-1938), 
Konya 2012, s.129-135.
Nejla GÜNAY, “Cumhuriyet Önce-
sinde Maraş’taki Yabancı Okullar” C. 
XXII, Mart- Temmuz- Kasım, Sayı 64-
65-66, 2006,  s.387-414.
Nejla GÜNAY, Maraş’ta Ermeniler ve 
Zeytun İsyanları, İstanbul 2007.
İlknur Polat HAYDAROĞLU, Os-
manlı İmparatorluğunda Yabancı Okul-
lar, Ankara 1990.
Sezen KILIÇ, Türk- Alman İlişkile-
ri ve Türkiye’de ki Alman Okulla-

Alman Rüştiye-İdadi Kız Mektebi’nde Okutulan Kitaplar, Yazarları, 
Basım Yeri ve Yılı

Dersin Adı Kitabın Adı Yazar
Basım 
Yeri

Basım 
Tarihi

Lisan-ı Osmanî Teshil-i Kıraat
Hasan ve 
Salih

Dersaadet 1301

 “
Mekteb Kütüphanesi 
(1. Kıraat)

R. Faik Dersaadet 1323

 “
Mekteb Kütüphanesi 
(2. Kıraat)

Resad 
İbrahim

Dersaadet 1324

 “
Mekteb Kütüphanesi
(3.Kıraat)

Resad 
İbrahim

Dersaadet 1313

“ Muhtasar Nevdeste Zeki Dersaadet 1316

“ İlaveli Nevdeste Zeki Dersaadet 1320

“ İktitaf (1. Kısım)
Mehmed 
Ata

Dersaadet 1320

“
Ameli ve Nazari Muh-
tasar Sarf-ı Osmanî

Zeki Dersaadet 1316

 “
Ameli ve Nazari İlaveli 
Sarf-ı Osmanî

Zeki Dersaadet 1316

“
Tabrolan-ı Osmaniya-
nı Levzi

Mihri Dersaadet 1909

Tarih-i Osmanî
Resimli ve Haritalı 
Tarih-i Osmanî

Ali Resad 
ve Ali Seydi

Dersaadet 1327
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rı (1852’den 1945’e Kadar )Ankara 
2005b, s.1.
Sezen KILIÇ, “Alman Okullarında 
Osmanlı’ya Karşı Yetiştirilen Ermeni 
Çocukları, Ermeni Araştırmaları, S. 
20-21, Bu makaleye, 2005b.
( http://www.eraren.org/index.php?-
Lisan=tr&Page=DergiIcerik&Icerik-
No=399 adresten ulaşılmıştır.)
Şamil MUTLU, Osmanlı Devletin-
de Misyoner Okulları, İstanbul 2005,  
s.103-110.
İlber ORTAYLI, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda Alman Nüfuzu, İstanbul 2004, 
s.55.
Adnan ŞİŞMAN, XX. Yüzyıl Başla-
rında Osmanlı Devleti’nde Alman 
Müesseseleri”,  Konya. 
Adnan ŞİŞMAN, XX. Yüzyıl Başların-
da Osmanlı Devleti’nde Yabancı Devlet-
lerin Kültürel ve Sosyal Müesseseleri, 
Ankara 2006, s.328.
Kemal TURAN, Türk Alman İlişkileri-
nin Tarihsel Gelişimi, İstanbul.

SEVİM CEYLAN DUMANOĞLU

ALP, AHMET
(d. 1961)

Akademisyen
 

1961 yılında Kahramanma-
raş’ın Göksun ilçesinde doğ-
muştur. Orta öğrenimini El-
bistan’da tamamladıktan sonra 
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü’n-
den mezun olmuştur. Yüksek 
lisansını Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi’nde, doktorasını ise Ege 
Üniversitesi’nde tamamlamış-

ALP, AHMET

Ahmet ALP

Dersin Adı Kitabın Adı Yazar
Basım 
Yeri

Basım 
Tarihi

Ermenice Harfli
Türkçe

Küçük Çocukların
İlk Kitabı

Boyacıyan Dersaadet
1902 
(Miladi)

“
Talim-i Kıraat-ı
Osmaniye (2. Kısım)

Boyacıyan Dersaadet 1895

“
Talim-i Kıraat-ı
Osmaniye (3. Kısım)

Boyacıyan Dersaadet 1895 

Ermenice Lisan
MayreniLezo
E-Darı

Mihitar 
Bonrasti

Dersaadet 1910

“ MayreniLezo B-Darı
Mihitar 
Bonrasti

Dersaadet 1910

“ MayreniLezo C-Darı
N.Darga-
vontyanes

Dersaadet 1906

“ MayreniLezo H-Darı
N.Darga-
vontyanes

Dersaadet 1906

“ 
CasakArti Cay
MadenaKarotyan

Biberciyan Dersaadet 1895

 “ MaretİllaloMiçones İsklimyan Dersaadet 1902

 “ ArteserenNamakani
Kapamacı-
yan

Dersaadet 1902

“
NahaBadrasdegan
Kerakaraton

Zapel 
Asador

Dersaadet 1908

 “
Korzonagan
KerekanatonEkirk

Zapel 
Asador

Dersaadet 1909

 “
Korzonagan
Kerekanaton B-Kirk

Zapel 
Asador

Dersaadet 1909

Ermeni Tarihi
BadkerazatHayones
BadmotonDarragan

Tavit Haç-
kontes

Dersaadet 1910

 “
BadkerazatHayones
BadmotonDarragan-
Miçit

Tavit Haç-
kontes

Dersaadet 1909

Coğrafya
BadkerazatAshar-
hakrotonDarragan

Tavit Haç-
kontes

Dersaadet 1909

“
Badkerazat
AsharhakrotonMiçit

Tavit Haç-
kontes

Dersaadet 1909

İngilizce Lisan
RoyalPrimier
ve First Reader

T. Nelson Londra 1905

“ Royal Second Reader T. Nelson Londra 1905

Almanca Lisan
DeutschesLehrebuch 
1. sene

F. Hirst Breslav 1910

“
DeutschesLehrebuch 
2. sene

F. Hirst Breslav 1910
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tır. 1988 ve 1997 yılları arasında 
Eğirdir Su Ürünleri Araştırma 
Enstitüsünde hidrobiyolog ola-
rak çalışmıştır. 1997 yılında 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su 
Ürünleri Bölümü’ne Yrd. Doç. 
olarak atanan Alp 2005 yılında 
doçent ve 2010 yılında ise pro-
fesör olmuştur. Prof. Dr. Alp, 
Göller bölgesindeki göllerde 
yürütülen birçok projede yü-
rütücü ve araştırmacı olarak 
görev yapmıştır. 1996 yılında 
özel sektör ve ARGE desteği ile 
Kahramanmaraş Sır Baraj Gö-
lü’nde Türkiye’deki baraj göl-
lerinde ticari anlamda ilk kafes 
balıkçılığı işletmesini kurmuş-
tur. 2008 yılından itibaren ise 
nehirlerdeki balık göçleri ve 
habitat kullanımları, balık ge-
çitleri ve hidroelektrik santral-
lerinin çevresel etkilerine yöne-
lik çalışmalar yürütmektedir.  
Değişik kurumlarca destekle-
nen 20 projede görev almıştır.  
Prof. Dr. Ahmet ALP’in 1 kitabı 
ve ulusal ve uluslararası dergi 
ve sempozyumlarda yayınlan-
mış 64 makalesi bulunmakta ve 
uluslararası üç derginin yayın 
kurulunda bulunmaktadır.

Ahmet Alp halen Kahra-
manmaraş Sütçü İmam Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi’nde öğre-
tim üyesidir.

AHMET GÜLENÇ

ALPARSLAN, İSMET
(d. 1934 - ö. 2013)

Milli Sporcu

1934 yılında Kahramanma-
raş’ta doğdu. Babası Maraş har-

binin önemli kilit isimlerinden 
birisi olan Vezir Hoca namı ile 
Mehmet Alparslan’dır.  8 kar-
deşin 4’üncüsü olan İsmet hoca 
amcasının oğlunun teşviki ile 
güreşe başlamıştır. 1951 yılın-
da minder güreşine mili emlak 
müdürü Hicazi Bey antrenörlü-
ğünde başladı. 1954-1959 yılları 
arasında 4 yıl İstanbul’da kaldı 
ve bu süre içerisinde dönemin 
önemli antrenörlerinden Mus-
tafa Çakmak, Nuri Baytorun, 
Adnan Yurdaer ve Servet Me-
riç gibi antrenörlerden güreşin 
temellerini öğrendi. İstanbul 
takımı ile birçok yarışmalara 
katıldı.  Serbest güreş stilinde o 
dönemde oldukça zor olan mü-
sabakada 62 kg’de birinci oldu. 
Daha sonra Maraş’a döndü ve 
fahri olarak Kahramanmaraş’ta 
güreşçileri çalıştırmaya başladı. 
1,5 yıl fahri olarak antrenörlük 
yaptıktan sonra dönemin va-
lisi Orhan Akbayır’ın talimatı 
ile 1961 yılında 300 lira maaşla 
göreve başladı. İsmet hoca 1961 
yılından 1984 yılına kadar gel-
miş geçmiş bütün güreşçilerde 
emeği geçen ve Kahramanma-
raş güreşine önemli katkıları 
olan bir hocadır. Kahraman-
maraş güreşine büyük emekleri 
geçen İsmet Alparslan 2013 yı-
lında vefat etmiştir.

TAMER KARADEMİR

ALPARSLAN, YAŞAR
(d. 1947)

Araştırmacı, Yazar

1947’de Maraş’ta doğdu. İlk 
olarak Bahçeci Hoca’da okudu. 
Küçük yaşta hafız oldu, aynı 
süre içerisinde ciltçilik sahafcı-
lık, iğnecilik, yaycılık vb. gibi 
sanatları da öğrendi. Dışarıdan 
imtihanlara girip ilkokulu iki 
yılda bitirdi.

K. Maraş İmam Hatip Li-
sesini bitirdi. Lise yıllarında 
Kenan Seyyidhanoğlu ile İmam 
Hatip Okulu mezunlar cemi-
yeti içinde faaliyet gösterdi. 
Bu faaliyetlerini yüksek tahsile 
gidinceye kadar devam ett irdi.  
Dışarıdan lise imtihanlarına 
girdi diplomasını aldı.  İstan-
bul Yüksek İslam Enstitüsünü 
bitirdi. Öteden beri Tarih Bö-
lümünü lisans düzeyinde oku-
mayı çok istiyordu, bu isteğini 
gerçekleştirmek için İstanbul 
Üniversitesinin Tarih bölümü-
nü kazandı, fakat ortaya çıkan 
göz hastalığı sebebiyle bu eme-
lini gerçekleştiredi. İlk olarak 
Afşin Lisesi’nde öğretmenlik 
mesleğine başladı, daha sonra 
sırasıyla K.Maraş İmam-Ha-
tip Lisesi ve Endüstri Meslek 
Liselerinde Din Kültürü öğret-
menliği yaptı ve 1997 tarihinde 
emekli oldu.

İsmet
ALPARSLAN

Yaşar
ALPARSLAN
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Yaşar Alparslan, başta ede-
biyat, tarih, felsefe olmak üzere 
sosyal bilimlere aşırı derecede 
ilgi duymaktadır, daha lise yıl-
larında iken Türk ve Dünya kla-
siklerinin neredeyse tamamını 
okur. Kitap sevgisi öyle ileridir 
ki, Karacaoğlan Halk Kütüpha-
nesinin üç bine yakın kitabını 
isim olarak hafızasına alır ve 
çoğunu da okur. Şiire de yat-
kınlığı olan Alparslan, lise yıl-
larında divanını yazar, Nurettin 
Topçu’nun Hareket Dergisi’n-
de ilk şiirini yayınlar. İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü’ne git-
tiği zaman Nurettin Topçu’nun 
sohbetlerine katılır. Daha kü-
çük yaşta başlayan okuma aşkı 
ve alışkanlığı Yaşar hocanın 
zamanla kitaplarının sayısını 
artırmasına ve emekli olduk-
tan sonra kendi evinde binlerce 
kitaptan oluşan özel bir kütüp-
hane kurmasına vesile olur. Bu 
kütüphanede özellikle Maraş 
ve yöresini ilgilendiren eserleri 
toplar ve adeta yerel ihtisas kü-
tüphanesi hüviyetine sokar. Di-
ğer taraftan aşığı olduğu Maraş 
tarihi, edebiyatı ve kültürünü 
ortaya çıkarmak adına birçok 
çalışmanın yapılmasına, yapı-
lan çalışmaların yayınlanması-
na yardımcı olur. Bu anlamda 
büyük bir boşluğu giderir. Son 
olarak Emin Toroğlu ile Kahra-
manmaraş’ın Tarihi Coğrafya-
sında Yollar kitabını hazırlayıp 
yayınlar. Birçok hizmet türün-
de emeği olan Yaşar Alparslan 
en büyük karakterinin, kaderin 
üstüne gitmemek kaydıyla hiz-
met, çalışmak ve üretmek oldu-
ğunu söylemektedir. 

Yazı ve şiir çalışmaları Ha-

reket, Altınoluk, Tohum, İslam 
Medeniyeti, Kurtuluş, Uzuno-
luk,  Alkış gibi dergilerde,  Ma-
dalyalı Şehir gibi gazetelerde 
yayınlandı.  Yazılarında kendi 
isminin yanı sıra Veziroğlu,  
Ceridoğlu gibi mahlaslar ve 
müstear isimler kullandı.  

Başlıca eserleri;  Kıssa-ı Es-
hab-ı Kehf  (1999),  Münâcaât 
ve Na’tlar  (2006),  İstiklâl Sava-
şında Maraş   (Müşterek,  2008),  
Âşık Durdu Mehmet Yoksul  
(Âşık Mahfuzî)  Hayatı ve Şi-
irleri  (Müşterek, 2008),  Âşık 
Mustafa Zulkadiroğlu Hayatı 
ve Şiirleri  (Müşterek, 2008),  
Muhammed Kâmil Ağdaş 
(Bahçeci Hoca) Hayatı ve Şiirle-
ri   (Müşterek,  2009),  Maraş’ta 
Divanından Parça Kalmış Halk 
Şairleri  (Müşterek, 2009),  Türk 
Edebiyatında Maraşlılar  (Müş-
terek, 2009), Seyâhatnâme, Şe-
hir Târihi ve Coğrafya Kitap-
larına Göre Maraş (müşterek, 
2009), Maraş’ta Saçaklızadeler 
ve Eski Maraş Âlimleri (2009), 
Büyük Hiciv Şairi Âşık Mısdılı 
(Mustafa Hartlap’ın) Hayatı ve 
Şiirleri (2009), Maraş Meşhur-
ları (Müşterek, 2009), Muhtelif 
Cönklerden Maraş Halk Şairle-
rine Ait Şiirler (Müşterek, 2009), 
Eshab-ı Kehf Vukûu-Şuyûu 
(2010), Kahramanmaraş’ın Ta-
rihi Coğrafyasında Yollar (Müş-
terek 2016)’dır. 

İBRAHİM SOLAK

ALPASLAN, ERHAN 
 (d. 1964)

Akademisyen

11.07.1964 tarihinde Ma-

raş’ta dünyaya gelen Alpaslan, 
İlköğrenimini Kayabaşı İlköğ-
retim Okulu, ortaöğrenimini 
Kahramanmaraş Merkez Orta-
okulu, lise eğitimini Kahraman-
maraş Lisesi’nde tamamladı. 
Marmara Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi Tarih Bölümün-
de lisans eğitimini tamamlayan 
Alpaslan, yüksek lisansını Kah-
ramanmaraş Sütçüimam Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Tarih Anabilim Dalında 
1247-1257 H./M. 1830-1838 Ta-
rihli 2 No’lu Varna Şer’iye Sicil 
Defterinin Transkripsiyonu ve 
Değerlendirmesi konulu tezi ile 
yaptı. Alpaslan, Doktora eği-
timini aynı üniversite ve aynı 
anabilim dalında 1923-1950 
Dönemi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Maraş Milletvekil-
leri ve Siyasi Faaliyetleri konu-
lu tezi ile tamamlamıştır.

Erhan Alpaslan, 1987-1990 
ve 1992-1993 yılları arasında 
İstanbul Başbakanlık Osmanlı 
Arşivleri Genel Müdürlüğü’n-
de arşiv uzmanı, 1990-1992 
yılları arasında Hakkâri Tica-
ret Lisesi’nde tarih öğretmeni 
ve 1993-2013 yılları arasında 
Kahramanmaraş Sütçü imam 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri 
ve İnkılâp Tarihi Bölümünde 
okutman olarak görev almıştır.

Erhan Alpaslan, 2014 yı-

Erhan
ALPASLAN

ALPASLAN, ERHAN
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lında Kahramanmaraş Sütçüi-
mam Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi Tarih Bölümünde 
Yardımcı Doçent olarak görev 
almıştır. Bildiri, makale ve pro-
je kapsamında birçok çalışma-
sı olan Alpaslan’ın uzmanlık 
alanlarını Türkiye Cumhuriyeti 
Tarihi, Osmanlı Tarihi (Yakın-
çağ Tarihi, Osmanlı Sosyo-E-
konomik Tarihi), Osmanlıca, 
Osmanlı Paleoğrafya ve Diplo-
matikası oluşturmaktadır. Kah-
ramanmaraş Sütçüimam Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü’nde halen Yrd. 
Doç. olarak görev yapmakta 
olan Alpaslan, lisans ve yüksek 
lisans düzeyinde dersler ver-
mektedir. Alpaslan evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Erhan Alpaslan’ın bireysel 
ve ortak yazarlı olmak üzere 
yayınlanmış birçok makale ve 
bildiri çalışması bulunmakta-
dır. Bunlardan bazılarına aşağı-
da yer verilmiştir.

Eserleri:
Erhan ALPASLAN - Orhan Doğan, 
Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde 
Maraş Vakıfl arı, Okutman Yayıncılık, 
Ankara 2011.
Erhan ALPASLAN - M. S. BİLGİN, 
“19. Yüzyılın İkinci yarısında An-
tep’teki Vakıfl ar Ve Faaliyetleri”, 
Uluslararası Antep-Halep Sempozyu-
mu, 21-24 Aralık 2009.
Erhan ALPASLAN - Tülay AYDIN, 
“CHP Parti Müfett işi Mitat Aydın’ın 
Teftiş Raporlarına Göre Maraş (1940-
1942)”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmala-
rı Dergisi Yıl 11 Sayı 22 (Güz 2015).
Erhan ALPASLAN - Tülay AYDIN, 
“Tek Parti Döneminde Maraş’ta 
Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 
(1934-1945)”, KSÜ Sosyal Bilimler Der-
gisi / KSU Journal of Social Sciences 12 

(2) 2015.
Erhan ALPASLAN, “Milli Mücadele 
Döneminde Anadolu’da Kurulmuş 
Olan Kadın Derneklerinin Maraş 
Milli Mücadelesine Destekleri”, Milli 
Mücadelede Güney Bölgesi Sempoz-
yumu, 25-27 Aralık 2013 Gaziantep.
Erhan ALPASLAN, “Arşiv Belgele-
rine Göre Tek Parti İktidarı Döne-
minde Uygulanan Bazı Politikaların 
Maraş’taki Yansımaları”, Uluslararası 
Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempoz-
yumu, (15 Kasım 2013, Cuma - 16 Ka-
sım 2013, Cumartesi). 

TÜLAY AYDIN

ALPEREN, CEVDET
(d. 1954) 

Eğitimci, Yazar
 

Kahramanmaraş’ın Divanlı 
Mahallesi’nde doğdu. Annesi-
nin ismi Fatma, babasının ismi 
Kamil’dir. İlkokulu Kahraman-
maraş 12 Şubat İlkokulunda 
okudu. Ortaokulu Kahraman-
maraş Ortaokulunda okuduk-
tan sonra Kahramanmaraş Ana-
dolu Öğretmen Lisesine girdi. 
1975 yılında buradan mezun 
oldu. 

Meslek hayatına 1975 yı-
lında Kahramanmaraş’ın Afşin 
ilçesine bağlı Tanır kasabasının 
Tanır İlkokuluna sınıf öğretme-
ni olarak atanmasıyla başladı. 
İki yıl burada görev yaptıktan 
sonra 1977 yılında Kahraman-

maraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı 
Karabıyıklı Köyü İlkokuluna 
sınıf öğretmeni olarak tayin 
oldu. 1978 yılında Karabıyıklı 
Köyü İlkokulunda sınıf öğret-
menliği görevine devam eder-
ken Gaziantep Eğitim Ensti-
tüsü Matematik Öğretmenliği 
bölümüne gece eğitimi öğren-
cisi olarak kaydoldu. Bu arada 
1978 yılında İstanbul Muallim 
Cevdet İlkokuluna sınıf öğret-
meni olarak tayin oldu. Burada 
bir yıl çalıştı. 1979-1980 eği-
tim-öğretim yılında İstanbul 
Beyoğlu Ermeni İlkokulunda 
Türkçe derslerini yürütmek 
üzere görevlendirildi. 1980 yı-
lında Kahramanmaraş’a döne-
rek Türkoğlu ilçesi Kılılı Köyü 
İlkokuluna sınıf öğretmeni ola-
rak tayin oldu.  

1981-1983 yıllarında asker-
lik görevini yapmak üzere as-
ker-öğretmen olarak Türkoğlu 
Altınova Köyü İlkokulunda öğ-
retmenlik yaptı. Öğretmenlik 
mesleği ile birlikte öğrenciliğe 
de devam eden Cevdet Alpe-
ren, 1982 yılında Gaziantep 
Eğitim Enstitüsü Matematik 
Öğretmenliği gece bölümün-
den mezun oldu.  

1983 yılında Kahramanma-
raş Çırçırcılar İlkokuluna sınıf 
öğretmeni olarak tayin olan 
Cevdet Alperen, 1987 yılına 
kadar burada görev yaptı. 1987 
yılından sonra matematik öğ-
retmeni ve idareci olarak mes-
lek hayatına devam ett i. 1987 
yılında Kahramanmaraş Sağ-
lık Meslek Lisesine matematik 
öğretmeni olarak tayin oldu. 
1987-1996 yılları arasında bu-
rada görev yapmakla beraber 

Cevdet ALPEREN
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bu tarihler arasında Pazarcık 
ve Andırın Sağlık Meslek Lise-
lerinin kurucu müdürlüğü gö-
revlerinde de bulundu. 1997 yı-
lında Kahramanmaraş Çıraklık 
Eğitim Merkezine (şimdiki adı 
Mesleki Eğitim Merkezi) mate-
matik öğretmeni olarak tayin 
oldu. Milli Eğitim Bakanlığın-
daki son görev yeri Kahraman-
maraş Mıllış Nuri İlköğretim 
Okuludur. 2001 yılına kadar 
burada matematik öğretmenli-
ği yapan Cevdet Alperen 2001 
yılında emekli oldu. 

Emekli olduktan sonra da 
eğitim-öğretim kurumlarından 
irtibatını koparmayan Cevdet 
Alperen, 2014 yılına kadar yak-
laşık 13 yıl çeşitli dershaneler-
de ve özel eğitim kurumlarında 
yöneticilik yaptı. Kahraman-
maraş Büyük Şehir Belediyesi 
kurulduktan sonra 2014 yılında 
özellikle Kahramanmaraş’a dair 
kültürel birikimini değerlen-
dirmek üzere Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Dairesi Başkan-
lığına memur olarak geri dön-
dü. Halen bu görevine devam 
etmektedir. 

5 Nisan 1981 yılında Sürey-
ya Karaküçük ile evlenen Cev-
det Alperen ‘in  Ertuğrul Gazi 
isimli bir oğlu ve Bilgehan isim-
li bir kızı vardır.

İlkokul yıllarından beri 
okumaya, şiire ve Kahraman-
maraş tarihine dair büyük ilgi 
duyan Cevdet Alperen, zengin 
bir kütüphane oluşturdu. İlko-
kul beşinci sınıftan beri şiir ya-
zan Cevdet Alperen’in şiirlerin-
de insana dair konuların, Türk 
tarihinin ve Kahramanmaraş’ın 

destanî yönünün özellikle ön 
planda olduğu görülmekte-
dir. Türk tarihinin her dönemi 
onun ilgi alanında olduğu gibi 
daha çok Kahramanmaraş’ın 
kurtuluşu ve bu kurtuluşu 
sağlayan manevi ruhu anlat-
maya ve gençlere öğretmeye 
gayret sarf edip bunları kitap-
larına konu edinmiştir. Kah-
ramanmaraş’ın kurtuluşu ile 
ilgili yazılmış şiirlerden oluşan 
antolojiler hazırladı. 12 Şubat 
hadisesini ve Kurtuluş’u 12 Şu-
bat Ruhu adıyla kitaplaştırdı. 
Anadolu’nun İslamlaşmasında 
ve Türkleşmesinde büyük rol 
oynayan Hoca Ahmet Yesevi’yi 
anlamaya ve anlatmaya gayret 
etti. Çeşitli dergilerde ve gaze-
telerde yazılar ve şiirler yayım-
ladı. 

Cevdet Alperen sivil top-
lum örgütlerinde de üyelik ve 
yöneticilik düzeyinde görev 
aldı. Okul aile birliği başkan-
lığı, Kahramanmaraş Kent 
Konseyinde Sağlık Komisyonu 
Üyeliği yaptı. Tebessüm Eğitim 
Kültür Çevre ve Dayanışma 
Derneğinin başkanlığını yürüt-
mekte olup dernek adına Te-
bessüm Dergisi’nin  sahibidir. 
Tebessüm Dergisi 2002 yılında 
yayın hayatına başlamış ve bu-
güne kadar 37 sayı çıkmıştır. 
Cevdet Alperen, Kahramama-
raş’ta yerel olarak yayımlanan 
Bugün Gazetesi’nde de günlük 
köşe yazıları yazmaktadır. 

Cevdet Alperen’in yayım-
lanmış sekiz kitabı bulunmak-
tadır. Kitapları şunlardır: Mes-
lek Matematiği (1991), İlimiz 
Kahramanmaraş (1985), Baha-
rın Koynunda Zindan (1989), 

Kahramanmaraş Kahramanlık 
Destanları ve Türküleri Anto-
lojisi (1993), Anadolu’yu Ay-
dınlatan Pîr-i Türkistan Hoca 
Ahmet Yesevi (1999), Şiirlerle 
Öğretmen (Antoloji) (1997), 
Bir Destandır Kahramanmaraş 
(2015), 12 Şubat Ruhu (2016).

Aşağıdaki şiir Cevdet Alpe-
ren’in şiirlerinden biridir.

KAPI

Bir kapı açılır, yolun sonunda,

Bekletmeden  hemen alır içeri.

Dört adam indirir omuzlarında,

Yastığı taştandır, toprak minderi.

Bu kapı ne çelik, ne de bir demir,

Açılır Allah’tan gelirse emir.

Bu kapıdan giren göğe yükselir,

Ya cehennemdir ya cennettir yeri.

KAYNAKÇA:
Cevdet ALPEREN, Bir Destandır Kah-
ramanmaraş, Kahramanmaraş 2015,  
s.4.
Cevdet ALPEREN, 12 Şubat Ruhu, 
Kahramanmaraş 2016, s.8-87.

SADİ GEDİK

ALPEREN, MEHMET
(d. 1956)

Gazeteci ve Yazar

Divanlı mahallesinde doğ-
du. Babası mahalle eşrafından 
Kamil Efendi, annesi ise İnceler 

Mehmet
ALPEREN

ALPEREN, MEHMET
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oymağından Fatma Hatun’dur. 
“Karanlıktagezer” olan soyadı-
nı ailecek mahkeme kararı ile 
“Alperen” yaptı. İlköğrenimini 
ortaokul yıllarında yarıda bıra-
karak çalışma hayatına başladı. 
Siyasi faaliyetler içerisine girdi. 
Kahramanmaraş Lisesi’ni dışa-
rıdan bitirdi.

1974’de İstanbul’da gaze-
tecilik hayatına başladı. Bizim 
Anadolu ve Millet gazetele-
rinde muhabir olarak çalıştı. 
İstiklal, Hakimiyet gibi farklı 
gazetelerde köşe yazarlığı yap-
tı. Memuriyete girerek Kah-
ramanmaraş Ülkü Ocakları 
ikinci başkanı ve Gençlik kol-
ları başkanı oldu. 1980 ihtilali 
sonrasında memuriyett en ay-
rılarak tekrar gazeteciliğe dön-
dü. İstiklal gazetesinde yayın 
yönetmeni olarak çalıştı. Aynı 
yıl “Edem” dergisini yayınla-
dı. 1984’de Hizmet gazetesini 
çıkartt ı. MÇP ve MHP’de aktif 
siyaset yaptı. 

Maraş millî mücadelesini 
konu alan ilk romanı “Kurtuluş 
Destanının Manevi Mimarla-
rı” 1992’de yayınlandı. 1996’da 
“Ruhların Parmakları”, 1998’de 
“Kurtuluşun Manevi Mimar-
ları” Ukde Yayınları arasında 
çıktı. 1999’da “Varolmak Kav-
gası” yayınlandı. Yunus TV’nin 
kurucuları arasında yer alarak 
yöneticilik ve program yapım-
cılığı yaptı.

1993’de Kanal 46 TV’nin 
Haber Müdürü ve Genel Ya-
yın Koordinatörü olarak çalış-
tı. 1995’de Birlik TV’ye, 1996’da 
Al Vizyon TV’ye geçti. Yunus 
TV’nin kurucu müdürü oldu. 
28 Şubat sürecinde Yunus 

TV’nin kapatılması üzerine köy 
hayatına döndü. Çiftçilik ve 
çobanlık yaptı. 1998’de Tuğrul 
Türkeş tarafından kurulan Ay-
dınlık Türkiye Partisi’nin il baş-
kanı oldu. Umduğunu bulama-
dı. Siyasett en tamamen koptu.

2002’de geçirdiği bir rahat-
sızlığın ardından hanımından 
ayrılarak 2004’te İstanbul’a 
yerleşti. 2005’de siyasi roman 
“Havva’nın Gerçek Yüzü Ha-
tice”yi yayınladı. Karakutu 
Yayınları için roman ve tarihi 
çocuk kitapları yazdı.

2006’da Sütçü İmam, Çöl 
Arslanı Fahrett in Paşa ve 
Sıla, 2008’de Mahşerin Atlısı, 
2009’da Son Cihangir Enver 
Paşa, Kurtlar Arenası’nda Yal-
nız Bir Adam Abdulhamit Han 
yayınlandı. Aynı yıl tarihi ço-
cuk kitabı olarak; Ergenekon, 
Batt al Gazi, Bozkurt, Oğuz Ka-
ğan, Zemahşer, Deli Dumrul, 
Manas, Satuk Buğra, Cengiz 
Han, Şu Destanı, Timur, Alp Er 
Tunga ve Göç yayınlandı.

Yine güncel konularla ala-
kalı olarak Generallerin Savaşı 
ve Emret Paşam yayınlandı ve 
ilgi gördü.

2010’da Almanya’ya yerleş-
ti. Yayıncılık yapmaya devam 
ett i. “Ve Tanrı İntihar Ett i” ile 
“Medine Mücevheri Hz. Aişe’yi 
yayınladı. Bu arada Gizli İlim-
ler ile ilgili çalışmalar yaptı, TV 
programlarına çıktı.

KAYNAKÇA:
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 
Âlimler, İstanbul 2000.
İhsan IŞIK, “Resimli ve Metin Örnek-
li Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür 
Adamları Ansiklopedisi” Elvan Ya-
yıncılık, Ankara 2007.

Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
Serdar YAKAR, “Yayınlanmamış 
Özel Söyleşi”, Kahramanmaraş 2016.

SERDAR YAKAR

ALPEREN, NUSRET
(d. 1944)

Yazar

Günümüz yazarlarından-
dır. Divanlı mahallesinde doğ-
du. Babası mahalle eşrafından 
Kamil Efendi, annesi ise İnceler 
oymağından Fatma hatundur. 
“Karanlıktagezer” olan soya-
dını mahkeme kararı ile “Alpe-
ren” yapmıştır. Dokuz kardeşin 
en büyüğüdür. Okul öncesi Ti-
yeklioğlu hocadan Kur’an eğiti-
mi aldı. İlk ve orta öğrenimini 
Maraş’ta tamamladı. Bakırcı, 
ayakkabıcı ve fırıncı ustaların 
yanında çıraklık yaptı.

Henüz ortaokul öğrencisi 
iken “Demokrasiye Hizmet” 
gazetesinde yazılar yazmaya 
başladı. “Engizek” gazetesinde 
mürett ip olarak çalıştı.

Gaziantep İlköğretmen oku-
lunu 1965’de bitirerek öğret-
men olarak görev aldı. Askerlik 
sonrası Maraş Kılağlı köyüne 
ataması yapıldı. Bu arada Gazi 
Üniversitesi Eğitim Enstitüsü 
Pedagoji bölümünü kazandı. 

Nusret ALPEREN
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Eğitimini tamamladıktan son-
ra Hakkari’ye müfettiş olarak 
atandı. Hakkari halkının ek-
seriyetinin Türkçe bilmiyor 
olmasından dolayı “Türkçe 
Bilmeyen Öğrencilere Türkçe 
Öğretimi” adlı kitabı hazırladı 
ve yayınladı. Ayrıca konu ile 
ilgili Bakanlığa da bir rapor ha-
zırlayıp gönderdi. Urfa ve Ma-
raş’ta da ilköğretim müfettişi 
olarak görev yaptı. Öğretmen 
Okulları Genel Müdürlüğü 
Teftiş Tahkikat Şube Müdürü 
olarak atandı. 12 Eylül ihtilali 
sonrası farklı görevlere ataması 
yapıldı ise de “Atandığım gö-
revi kendime uygun bulmuyo-
rum, memuriyetten affımı arz 
ederim” dilekçesi ile 1982’de 
emekli oldu. Bir matbaa kura-
rak haftalık “Hakimiyet” gaze-
tesini çıkarttı.

Anavatan hükümetleri dö-
neminde 1986’da tekrar memu-
riyete dönerek Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığında (baş) uz-
man olarak atandı. İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliği, İlköğ-
retim Müfettişleri Yönetmeliği, 
Çıraklık Eğitimi Yönetmeliği, 
Özel Eğitim Kurumları Yönet-
meliği ve Cumhurbaşkanlığı 
Ödül Yönetmeliğinin müellifli-
ğini yaptı. Bu arada Gazi Üni-
versitesi Türk Dili Edebiyatı 
Fakültesi Türkçe Öğretim Ana-
bilim Dalında lisans, yüksek 
lisans ve doktora yaptı. Yüksek 
lisans tezi “Çözümleme Meto-
dunun Okuma-Yazma Öğreti-
mine Uygulanması”, doktora 
tezi ise “5. Sınıf Öğrencilerinin 
Okuduklarını Anlama Düzeyi 
ve Türkçe Ders Kitap Model-
leri’dir. “Türkçe Öğretim Reh-

beri” isimli kitabını da bu dö-
nemde yayınlar. Milli Eğitim 
Bakanlığı adına Talim ve Ter-
biye Kurulunda ders kitapları 
hazırlar. 

Abant İzzet Baysal Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Sı-
nıf Öğretmenliği Bölümünden 
1990’da emekli olur. Zeka, eği-
tim, dil, medeniyet konuların-
da araştırmalar yapar. “İstiklal 
Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” 
kitabının yanı sıra “Bindik Bir 
Alamete Paradokslar” kitabı 
yayınlanır. Bunların yanı sıra 
meslek kitapları ve öğrencilere 
yönelik kitapları bulunmakta-
dır.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
Serdar YAKAR, Yayınlanmamış Özel 
Söyleşi, Kahramanmaraş 2016.

SERDAR YAKAR

ALPSAR,
İSMAİL KEMAL
(d. 1874 - ö. 1942)

Vali

Çorum İskilip doğumlu-
dur. Babası Alpsarzade Şük-
rü Efendi, annesi Hafize Ha-
nım’dır. İstanbul Çiçek Pazarı 
Orta Okulu ve İstanbul Lise-

si’nde öğrenimini tamamlayıp, 
Ağustos 1894’te Mülkiye’nin 
Yüksek Bölümünden mezun 
olmuştur. Fransızca bilen İs-
mail Kemal Bey; 20 Kasım 
1894 tarihinde Ankara Maiyet 
Memurluğu (mülki idare) ile 
devlet memurluğuna başlamış, 
maiyet memurluğu göreviyle 
eşzamanlı olarak Ankara Li-
sesi’nde tarih, hitabet, kavâd-i 
Türkî (Türkçe gramer) dersleri 
öğretmenliği yapmıştır.

Mülki idaredeki asil ilk 
görevine Mecitözü Kaymaka-
mı olarak başlamış ve kentin 
gelişimi için önemli katkılar 
sağlamıştır. 1907 Nisan’ında 
Denizli, 1909 Ağustos’unda 
Yozgat ve 1911 Mayıs’ında 
Kütahya Sancakları Mutasar-
rıflıklarına, 1914’te Bursa Vali 
Vekilliğine, 1915 Eylül’ünde 
Maraş, 1916 Ekim’inde Tokat 
Sancakları Mutasarrıflıklarına, 
1918 Mayıs’ında ise Sivas Vali-
liği görevine atanmıştır. Ocak 
1919’da Damat Ferit Hükû-
meti’nce görevden alınarak 
Ermeni tehciri ile suçlanmış 
ve tutuklanarak İngilizler tara-
fından Maraş’a gönderilmiştir. 
Maraş’ta sorgulanmış ve Ağır 
Ceza Mahkemesi’nce suçsuz 
bulunmuştur. 1919 Ekim’inde 
yapılan seçimlerde Çorum’dan 
Meclis-i Mebûsân’a üye se-
çilmiştir.16 Mart İstanbul’un 
işgali ve meclisin dağıtılması 
üzerine Aralık 1920’de gizlice 
Anadolu’ya geçmiş, Çorum’un 
İskilip kazasında Müdâfaa- ı 
Hukûk Cemiyeti’nin başkanlı-
ğını yapmıştır. Bu görevde iken 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
II. Dönem seçimlerine katılmış 

İsmail Kemal
ALPSAR

Kahramanmaraş 
valiliği web adre-
sinden alınmıştır

ALPSAR, İSMAİL KEMAL
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ve 5 Temmuz 1923’te yapılan 
seçimlerde 542 oy alarak Ço-
rum’dan milletvekili seçilmiş-
tir. Üçüncü, dördüncü, beşinci 
ve yedinci dönemlerde de Ço-
rum milletvekili olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde görev 
yapmıştır. Evli ve biri kız biri 
erkek iki çocuk babası olan İs-
mail Kemal ALPSAR, 1942 yı-
lında Çorum milletvekili olarak 
TBMM’de görev yapmakta iken 
ölmüştür.

İsmail Kemal Alpsar; 
1906’da Üla rütbesinin ikinci sı-
nıfına terfi  etmiş, 1909’da ikinci 
rütbeden mecidi nişanı, 1917’de 
Osmanî nişanı, Gümüş Donan-
ma ve Kırmızı şeritli İstiklal 
Madalyası sahibidir.

KAYNAKÇA:
Ali ÇANKAYA, Yeni Mülkiye Tarihi ve 
Mülkiyeliler, Ankara1969, s.587-588.
Tuğba GÜLEN, İki Dünya Savaşı Ara-
sında (1918-1939) Çorum’da İz Bırakan-
lar, Ankara 2015, s.98-100.
htt p://www.kunfeyekun.org/forum/
kf/iskilipli-unluler. 25249/ Erişim Ta-
rihi: 22.04.2016. 
htt p://www.kahramanmaras.gov.tr/
gecmis-donem-valilerimiz, Erişim 
Tarihi: 22.04.2016.

OSMAN AĞIR
GİZEM İĞDE

ALTAŞ MAHALLESİ

Altaş, Afşin ilçesine bağlı 
bir mahalledir.Afşin’in l0 km. 
kadar güneydoğusunda Gösun 
Çayı kenarında ve 1150 m yük-
seltisinde düz bir alanda yer 
almaktadır. Matematik konum 
olarak 38°10’25.4” kuzey enle-
mi ve 36°58’43.6” doğu boyla-

mındadır. Ova üzerinde kuru-
lan köyün güneyinden Göksun 
çayı geçmekte, kuzeyinde Erçe-
ne ve Çağılhan köyleri, doğu-
sunda Yazıdere köyü, batısında 
ise Nadir köyü bulunmaktadır. 

Köyün tarihi geçmişi 1830-
1840 yıllarına dayanmaktadır. 
Göçebelerin geçici olarak ko-
nakladıkları bir yer olan köyün, 
1881 yılında 165 olan nüfusu, 
1950 yılında 315’e, 2000 yılında 
1179’a çıkmıştır. 2015 yılında 
1245 nüfusa sahiptir. 

Köy halkı geçimini genel-
likle tarım ve hayvancılıkla 
sağlamaktadır. Tarımda ayçiçe-
ği, şekerpancarı, buğday, sebze 
ve meyvecilik ileri düzeydedir. 
Mahallede 1980’li yıllara ka-
dar bağcılık gelişmiş düzeyde 
iken şu an bağcılıkla uğraşan 
bulunmamaktadır. Adatepe 
Barajı’nın faaliyete geçmesiy-
le arazi sulamasında çekilen 
sıkıntıların bitmesiyle Altaş 
mahallesinde tarımın çok ileri 
bir seviyeye ulaşacağı öngörül-
mektedir. Mahallede  8 derslik-
li yeni ilköğretim binası,  PTT 
acentesi,  sağlık evi mevcutt ur. 
Mahalleye ulaşımı sağlayan yol 
asfalt olupiçme suyu ve kanali-
zasyon şebekesi, elektrik ve sa-
bit telefon bulunmaktadır.  

EMİN TOROĞLU

ALTINBOĞA
MAHALLESİ

Altınboğa,  Andırın ilçesi-
ne bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş’a 78 km, Andırın’a 
8 km uzaklıktadır.  Mahalle 
Andırın’ın kuzeyinde ve An-

dırın-Çokak yolu üzerindedir. 
Çokak istikametinden gelen 
Karasu ile Kümbetir deresinin 
kavuşma sahasında, vadi giri-
şinde ve 1050-1150 m yüksel-
tisinde iki yamaca toplanmış 
evlerden ibaret bir yerleşme-
dir. Matematiksel konumu 
37°38’00.6” kuzey enlemi ve 
36°21’01.6” doğu boylamında-
dır. Köyün çevresi yoğun or-
man örtüsüyle kaplı olmakla 
birlikte engebeli bir görünüme 
sahiptir.

Kafk asya’dan göç etmiş 
Çerkez-Kabardey göçmenlerin 
bulunduğu mahallenin, cum-
huriyett en sonra köy statüsü 
kazandığı tahmin edilmekte-
dir. 1935 yılında 58 nüfusa sa-
hip mahallenin, 1950 nüfusu 
Akifi ye köyü ile beraber sayıl-
mıştır. 2000 yılında 178 nüfusa 
sahiptir. 2015 yılında 60 hane 
ve 214 nüfusa sahip olduğu be-
lirlenmektedir. Ekonomisi ta-
rım ve hayvancılığa dayanmak-
tadır. Yayla turizminin de köy 
ekonomisine önemli bir etkisi 
bulunmaktadır.

Mahallede taşımalı eğitim 
yapılmakta olduğundan okul 
bulunmamaktadır. Mahalle-
ye ulaşımı sağlayan yol asfalt 
olup, içme suyu şebekesi, elekt-
rik ve sabit telefon vardır.

EMİN TOROĞLU

ALTINELMA
MAHALLESİ

Altınelma, Kahramanma-
raş ilinin Afşin ilçesine bağlı 
bir mahalledir. Afşin’e 15 km, 
Kahramanmaraş’a 160 km me-
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safededir. Binboğa dağlarının 
doğu eteklerinde yer alan ka-
saba 40000 dekarlık bir toprağa 
sahiptir. Kasabanın kurulduğu 
alanın doğu ve güney kesimi 
genelde düz iken, batı ve ku-
zeyi daha eğimli bir yapıya 
sahiptir. Kuzeyinde Tanır, Dağ-
lıca, Kırkısrak ve İncirli köyü, 
güneyinde Çobanbeyli ve ba-
tısında Arıtaş bulunmaktadır. 
Kasabada akarsu olmaması 
nedeniyle içme ve sulama suyu 
olarak Nenepınarı, Ulupınar ve 
Bülgüldek pınarı gibi kaynak 
suları kullanılmaktadır. Mate-
matik koordinatları 38°22’07.4” 
kuzey enlemi ve 36°52’14.6” 
doğu boylamıdır. 1280-1300 m 
yükseltileri arasında yer almak-
tadır.

Kuruluş tarihi çok eskilere 
dayanan köyün adı, Osmanlı 
dönemi kaynaklarında Lorşun 
olarak geçmektedir. 1969 yı-
lında Lorşun ve İncirli köyleri 
birleşerek Altunelma ismi ile 
Belediye teşkilatı kurulmuş ve 
Abdullah Solak, Ali Binboğa, 
Mustafa Taş, Selahattin Akçalı 
belediye başkanı olarak görev 
yapmıştır. Son büyükşehir be-
lediye yasası ile Afşin ilçesine 
bağlı mahalle olmuştur. 1881 
yılında 520 olan nüfusu, 1950 
yılında 1405’e, 1990’da 4405’e 
çıkmıştır. 2000 yılında 2820 
olan nüfus, 2015 yılında 2324 
olarak belirlenmiştir.  

Kasabanın ekonomisi tarım 
ve hayvancılığa dayalıdır. Ka-
sabada en çok yetiştirilen tarım 
ürünleri; buğday, arpa, nohut, 
şekerpancarı, fasulye ve mı-
sırdır. Sulu alanlarda sebze ve 
meyvecilik de yapılmaktadır. 

Mahallede bir ilköğretim okulu 
bir Çok Programlı Lise ve bir 
sağlık ocağı bulunmaktadır. 

EMİN TOROĞLU

ALTINOBA
MAHALLESİ

Altınoba, Göksun ilçesine 
bağlı bir mahalledir. İlçenin 
kuzey batısında Köroğlu Dağı 
(1952 m), Maden Tepe (1838 m) 
ve Akçal Tepe arasında kalan 
1550-1600 m yükseltileri ara-
sında yer almaktadır. Yüksek 
ve engebeli arazide yer alması 
ve sulama suyu yokluğu geçim 
şartlarını zorlaştırmaktadır. 
Matematik koordinatları bakı-
mından 38°14’24.4” kuzey en-
lemi ve 36°24’11.8” doğu boyla-
mındadır. 

Göksun’a 34,3 km mesafede 
yar alan köyün cumhuriyetten 
sonra köy tüzel kişiliği kazan-
dığı tahmin edilmektedir. 1935 
yılında 244 nüfusa sahip olan 
mahallenin 1950 yılında 253, 
2000 yılında 101 nüfusa sahip 
olduğu belirlenmektedir. 2015 
yılında 26 hane ve 62 nüfusu 
bulunmaktadır.  

Altınoba mahallesinin eko-
nomisi tarım ve büyükbaş hay-
vancılığa dayalıdır. Tarımda 
buğday ve nohut üretimi önde 
gelmektedir. Mahallenin mev-
cut ilkokulu taşımalı eğitim 
nedeniyle kapanmıştır. Mahal-
leye ulaşımı sağlayan yolun bir 
kısmı stabilize olup, mahallede 
elektrik ve sabit telefon vardır.

EMİN TOROĞLU

ALTINOVA
MAHALLESİ

Kahramanmaraş merkeze 
16 km mesafede olup, Oniki-
şubat İlçesine bağlı bir mahalle 
yerleşmesidir. Kahramanma-
raş’ın güneyinde Orçan Deresi 
ve Deliçay’ın kavuşma yerinde 
ve vadinin doğu yamaçlarında, 
600 m yükseltisinde yer almak-
tadır. 1881 yılında 143 olan nü-
fusu (Hopurlu ve Tıngırlı) 1950 
yılında Önsenhopuru içinde 
sayılmıştır. 1980 yılında 406 
olan nüfusu 2000 yılında 871’e, 
yükselmiştir. 2015 yılında 2000 
haneye sahip mahallenin nüfu-
su ise 2154’e yükselmiştir. Altı-
nova mahallesi, 0,5 km²’si dikli, 
3,7 km²’si ekili olmak üzere 4,2 
km²’si tarım 47.2 km²’ si orman 
arazisi olmak üzere toplam 52.2 
km² alana sahiptir. 250 kadar 
büyükbaş ve 300 kadar küçük-
baş hayvan varlığına sahiptir. 

EMİN TOROĞLU

ALTINÖZ, İSMAİL
(d. 1967)

Akademisyen

İsmail Altınöz, 1967 yılın-
da Kahramanmaraş’ta dünyaya 
geldi. İlk ve orta öğrenimini bu 

İsmail ALTINÖZ

ALTINÖZ, İSMAİL
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ilde tamamladıktan sonra yük-
seköğrenimine 1986 yılında Ha-
cett epe Üniversitesi Zonguldak 
Mühendislik Fakültesi Maden 
Mühendisliği bölümünde baş-
ladı. Bir yıl eğitim gördükten 
sonra buradan ayrılan Altınöz, 
Tarih ilmine olan ilgisi hasebiy-
le 1988 yılında girdiği İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümünden 1992 yılında 
mezun oldu. Aynı yıl başladığı 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi 
Ana Bilim Dalındaki yüksek 
lisans öğrenimini 1995 yılın-
da “Dulkadır Beylerbeyiliğinin 
Teşekkülü ve Gelişmesi” adlı 
teziyle bitirdi.Altınöz’ün bu 
eseri 2009 yılında Ukde Yayın-
ları tarafından “Dulkadır Eyâ-
letinin Kuruluşu ve Gelişmesi” 
ismiyle yayımlanmış, aynı ese-
rin 2011 yılında Kahramanma-
raş Belediyesi tarafından ikinci 
baskısı yapılmıştır. Yüksek Li-
sans mezuniyetini takip eden 
yıllarda Boğaziçi Üniversite-
si’nde başladığı doktora eği-
timini“Osmanlı Toplumunda 
Çingeneler” teziyle İstanbul 
Üniversitesi’nde 2005 yılında 
tamamladı. Çingenelerin Os-
manlı toplumundaki konumu-
nu ele aldığı bu çalışma Dünya 
Gazetesi tarafından Prof. Dr. 
Işıl Demirkent Tarih Ödülü’ne 
layık görüldü. Mezkûr çalışma 
2013 yılında Türk Tarih Kuru-
mu tarafından yayımlanarak 
bilim dünyasına kazandırıldı.

1993-2010 yılları arasında 
Gaziantep Üniversitesi Fen-E-
debiyat Fakültesi Tarih Bölü-
münde öğretim elemanı olarak 
çalıştı. 2010-2011 yıllarında İn-

giltere Birmingham Üniversi-
tesi’nde misafi r Öğretim Üyesi 
olarak bulunan Altınöz, aynı 
yıl içerisinde University of Bir-
mingham The Centre for By-
zantine, Ott oman and Modern 
Greek Studies’de “British and 
Ott oman Gypsies in the XVIth 
Century” konusunda Post Dok-
tora çalışmasını tamamladı. 
2012 yılında Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Fen-E-
debiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü’ne Yardımcı Doçent olarak 
atanan Altınöz’ün Toplumsal 
Tarih alanında çok sayıda yurt 
içi ve yurt dışında yayımlanmış 
çalışmaları bulunmaktadır. 

Hâlen Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Fen-E-
debiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü’nde Öğretim Üyesi olarak 
çalışmakta olan Altınöz, evli ve 
üç çocuk babasıdır.

ABDULLAH AYDOĞAN

ALTINYAPRAK
MAHALLESİ

Altınyaprak,  Ekinözü ilçe-
sine bağlı bir mahalledir. Ma-
halle 38° 0’30.60” kuzey enlemi 
ve 37°13’18.16” doğu boylamı 
üzerindedir. Kahramanmaraş’a 
179, Ekinözü’ne 8 km uzaklık-
tadır. Mahallenin kurulduğu 
yükselti 1250 ile 1300 metre ara-
sında değişmektedir.

Osmanlı döneminde içeri-
sinde yer aldığı Nergele vadi-
sinden aldığı adı, cumhuriyet 
döneminde Altın yaprak ola-
rak değişmiştir. 1881 yılında 
361 olan nüfusu, 1950 yılında 
617’ye ve 1970 yılında 1167’ye 

kadar çıkmıştır. Bu tarihten 
sonra nüfusu iç ve dış göçler 
nedeniyle azalarak 2000 yılında 
388’e düşmüştür. Hane sayısı 
kışın 70, yazında 120 adett ir. 
Hane sayısındaki bu değişimin 
sebebi mevsimlik işçi ailelerin-
den kaynaklanmaktadır. 2015 
yılı itibariyle toplam nüfusu 
256 kişidir.

Mahallenin ekonomisi ta-
rıma dayalıdır. Tarımsal üre-
timde buğday ve arpa başı 
çekmektedir. Hayvancılık çok 
azdır. Mahallede taşımalı eği-
tim yapıldığından okulu kapa-
lıdır.

MURAT KARABULUT

ALTINYAYLA (SİSNE)
MAHALLESİ 

Altınyayla,  Andırın ilçesi-
ne bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş’a 95 km, Andırın’a 
25 km uzaklıktadır. Andırın’ın 
kuzeydoğusunda Eşme Dağı 
(2086 m)’nın güney batı ya-
macında, Geben Ovası ile tek-
tono-karstik oluşumlu Koca-
çukur ovasının eşik alanında, 
1250-1350 m. yükseltileri ara-
sında yer almaktadır. Mahalle-
nin Hemen önünden Köprüağ-
zı (Körsulu) çayı geçmektedir. 
Matematik konumu 37°44’14.7” 
kuzey enlemi ve 36°29’23.1” 
doğu boylamındadır.

Osmanlı dönemi kayıtla-
rında Sinse olarak geçen köyün 
adı, Cumhuriyet döneminde 
önce Kocaçukur, daha sonra 
da Altınyayla olarak değişti-
rilmiştir. 1881 yılında 246 olan 
nüfusu 1935 yılında 374’e, 1950 
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yılında 502’ye, 2000 yılında 
909’a çıkmıştır. 2015 yılı nüfusu 
704’tür. 1990’da 1252 olan nüfu-
sunun azalmasına da bakılırsa 
köy dışarıya göç vermektedir.  

Ekonomik durum genelde 
ziraat ve hayvancılığa dayan-
maktadır. Diğer alanlarda ge-
çim sağlayıcı potansiyel bulun-
mamaktadır. Köyün sulanabilir 
büyük bir arazisi bulunmakla 
birlikte sebze ve meyvecilik 
yok denecek kadar az yapıl-
maktadır. Başlıca yetiştirilen 
tarım ürünleri nohut, ayçiçeği, 
buğday, arpa, turp ve mısır-
dır. Makineli tarım köyde ge-
lişmiştir. Köyde hayvancılığın 
geliştiği görülmektedir. Köyde 
peynir imal edilip pazarlanma-
sı hayvancılığı önemli hale ge-
tirmiştir.

Mahallede bir ilköğretim 
okulu ve bir sağlık evi bulun-
maktadır. Mahalleye ulaşımı 
sağlayan yol asfalt olup,  içme 
suyu şebekesi, elektrik ve sabit 
telefon vardır.

EMİN TOROĞLU

ALÜMİNYUM
SANAYİ ÜRÜNLERİ

Alüminyum sanayi ürünle-
ri Kahramanmaraş sanayisinin 
bu günkü düzeyine ulaşma-
sındaki önemli aşamalardan 
birisini oluşturmakta ve Kah-
ramanmaraş sanayisinin sıra-
sıyla bakır, alüminyum, çelik 
mutfak eşyaları ve ardından 
tekstil ürünleri üretimine geçen 
süreç içerisinde önemli bir yer 
teşkil etmektedir. Kahraman-
maraş sanayisinin başlangıç 

noktasını oluşturan Bakırcılar 
Çarşısında bakır ürünlerinin 
üretiminde kullanılan tezgah-
lar 1965 yılından itibaren Alü-
minyum tencere, tepsi, kazan 
vb. ürünlerinin üretiminde 
de kullanılmaya başlanmış-
tır. Alüminyum ürünlerinin 
üretiminde hammadde olarak 
kullanılan levhalar, 1970 yılına 
kadar İstanbul’dan getirilirken 
1970 yılından itibaren Kahra-
manmaraş’ta da üretilmeye 
başlanmıştır. 

1980’lere kadar Kahraman-
maraş sanayisi içerisinde çok 
önemli bir yere sahip olan Alü-
minyum ürünleri daha sonra 
çelik eşya üretiminin önem ka-
zanmasıyla geri plana çekilmiş 
olmakla birlikte, çelik tencere, 
çaydanlık ürünlerinde taban 
malzemesi olarak ve kaplanmış 
yapışmaz alüminyum vb. bir-
çok eşyanın üretiminde önemli 
bir girdi olarak kullanılmak-
tadır. Tablo 1 incelendiğinde 
Kahramanmaraş metal mut-

Tablo 1. Kahramanmaraş’ta Metal Mutfak Eşyası Sektöründe
Alüminyum Girdi Kullanılan Ürünler

Üretilen Ürünler Ürün Sayısı (Adet/Yıl)

Çaydanlık 7.707.028

Tencere 8.948.575

Düdüklü Tencere 1.038.044

Alüminyum 371.977

Teflon Tencere 1.146.834

Teflon Tava 3.605.243

Toplam 22.817.251

Kaynak: Doğaka Metal Mutfak Eşyaları Sektör Raporu, 2014, s.6’dan Uyarlanmıştır

Kaynak: DOĞAKA Metal Mutfak Eşyaları Sektör Raporu, 2014, s.6’dan  Uyarlanmıştır

Tablo 2. Türk Sanayisi İçerisinde Kahramanmaraş Bölgesinde 
Alüminyum Girdi Kullanılan Ürünlerin İhracat Pazar Payı

Metal Mutfak 
Eşyaları

Kahramanma-
raş 
İhracatı (Bin 
ABD Doları)

Kahramanma-
raş’ın Türkiye 
İçindeki Pazar 
Payı

Büyüme Hızı

Paslanmaz Çelik 
Pişirme Eşyaları

36.207 35,36% 0,96%

Kaplanmış Yapış-
maz Alüminyum

9.686 16,76% 10,23%

Paslanmaz Çelik 
Çaydanlık

10.862 90,00% 0,96%

Toplam 56.755 27,71% -

ALÜMİNYUM SANAYİ ÜRÜNLERİ
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fak eşyaları sektörü içerisinde 
377.977 adet alüminyum ürün, 
kaplanmış yapışmaz alümin-
yum ürünleri kategorisinde yer 
alan 4.752.707 tefl on tencere ve 
tava ile 17.693.647 adet çelik 
çaydanlık, tencere ve düdük-
lü tencere olarak, toplamda 
alüminyum girdi kullanılan 
22.817.251 ürün üretildiği gö-
rülmektedir.  

Tablo 2 incelendiğinde ise 
alüminyum ve alüminyum 
girdi kullanılan ürünlerin ih-
racatında Kahramanmaraş, 
yaklaşık % 28’lik pazar payı ile 
Türkiye’de son derece önemi 
bir merkezdir. Bunun yanında 
Kahramanmaraş Bölgesinin, 
kaplanmış yapışmaz alümin-
yum ürünleri ihracatı içerisin-
deki pazar payında %10,23 gibi 
son derece yüksek bir büyüme 
hızı gerçekleştirdiği görülmek-
tedir.

KAYNAKÇA:
DOĞAKA Metal Mutfak Eşyaları 
Sektör Raporu, www.doğaka.gov.
tr(20.05.2016) 2014, s.6.

ALİ HALUK PINAR

ÂMÂLİ MİLLİYE
Yerel Gazete

Milli Mücadele döneminde 
Maraş’ta yayınlanan gazetenin 
sahibi Hacı Nuri Bey, müdürü 
ve yayın sorumlusu Ayaşlıza-
de İsmail Hakkı Bey’dir. 29 Ni-
san 1920’de ilk sayısı çıkarılan 
Âmâli Milliye’nin bu ilk ve tek 
sayısı Milli Kütüphane’de bu-
lunmaktadır. Haftada iki defa 
çıkan gazetenin başka sayısı 
olup olmadığı konusunda bir 

bilgi mevcut değildir.  Milli 
Mücadele yanlısı yayın yapan 
Âmâli Milliye Gazetesinin bu 
ilk ve tek sayısında İngilte-
re’nin Türkiye üzerindeki gizli 
politikalarına işaret eden yazı-
lar yayınlanmıştır.

KAYNAKÇA:
Suat ZEYREK, “Milli Mücadele Yıl-
larında Maraş’ın Düşünce Yapısı ve 
Seviyesine Bir Kanıt: Amali Milliye 
Gazetesi”, Uluslararası Osmanlı Döne-
minde Maraş Sempozyumu, III. Cilt, 4-6 
Ekim 2012, Kahramanmaraş 2012, 
s.375.
Gürsoy DEĞİRMENCİOĞLU, “Milli 
Mücadele’de Mizah Basını: “Güler-
yüz Mizah Gazetesinde Yayımlanan 
Karikatürlerin İçerikleri Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Global Media Journal 
TR Edition, 6 (11), 2015, s.207.

TÜLAY AYDIN

AMBAR MAHALLESİ

Ambar, Ekinözü ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Kahraman-
maraş’a 89, Ekinözü ilçesine 18 
km uzaklıktadır. 37°58’23.57” 
kuzey enlemi ve 37° 7’31.40” 
doğu boylamı üzerindedir. Ma-
hallenin bulunduğu yükselti 
1500 metredir. Kuzeybatısında 
Gaziler, doğusunda Çiftlikköy, 
güneybatısında ise Türkmenler 
mahalleleri bulunmaktadır.

Ambar mahallesi, eski 
dönemlerde çevre köyler ta-
rafından ambar olarak kulla-
nılmıştır. Bu sebepten dolayı 
mahallenin ismi “Ambar” ola-
rak kalmıştır. Ambar mahalle-
si çevredeki birçok yerleşme-
ye ait tarihi yolların kesişim 
noktasındadır. Ambar olarak 
kullanılmasının sebebi de bu-

dur. Toplu yerleşme özelliği 
göstermez, haneler birbirlerin-
den uzak konumlara inşa edil-
miştir. 1881 yılında 223 olan 
nüfusu 1950 yılında 538’e, 1980 
yılında 1135’e kadar çıkmıştır. 
Yaşan göçler nedeniyle 2000 yı-
lında nüfusu 485’e düşmüştür. 
2015 yılı itibariyle toplam köy 
nüfusu 243 kişidir.

Köyün ekonomisi tarım ve 
hayvancılığa dayalıdır. Fakat 
ne tarım ne de hayvancılık ge-
lişmemiştir. Yeni ve hızlı ula-
şım yollarından dolayı mahalle 
eski canlılığını yitirmiş durum-
dadır.

MURAT KARABULUT

AMBARCIK
KÖYÜ CAMİİ

Mimarî Yapı

Arşiv belgelerinde Elbis-
tan’ın Ambarcık Köyü’nde 
cami inşâ edildiğini öğrenmek-
teyiz. Bugün mevcut olmayan 
yapının mimari durumunu ve 
ne zaman yıkıldığını bilemiyo-
ruz.

KAYNAKÇA:
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Şahsiyet Kayıt Defteri, Esas Nu: 169, 
Sıra Nu: 2492.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007, s.1230.

MEHMET ÖZKARCI

AMBARCIK
MAHALLESİ

Ambarcık, Elbistan ilçesine 
bağlıdır. Ambarcık Köyü ko-
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numu ise 38°14’26.1204’’ kuzey 
ve 37°18’20.4444’’ doğu koordi-
natlarıdır. Ambarcık bağlı ol-
duğu Elbistan ilçe merkezinin 
doğusunda Söğütlü çayı vadi-
sinde kurulmuş olup Elbistan’a 
11 km mesafe uzaklıktadır ve 
Kahramanmaraş şehir merkezi-
ne mesafesi ise yaklaşık 169 ki-
lometredir. Kuzeybatısında Er-
delek,  doğusunda Demircilik 
yerleşmeleri bulunmaktadır. 

1881 yılında 462 olan nüfu-
su 1950 yılında 671, 1990 yılın-
da 1492’ye ulaşmıştır. Bu tarih-
ten sonra Geçit köyle birleşerek 
Söğütlü belediyesi adını almış-
tır. Ekonomisi tarım ve hayvan-
cılığa dayalıdır. Köyün ekono-
misi tarla tarımına dayalıdır.

MURAT KARABULUT

AMERİKAN KOLEJİ
Amerikan Misyoner

Kurumu

Osmanlı Devleti’nin Ameri-
ka Birleşik Devletleri ile ilk kar-
şılaşması Amerikalı tüccarlar 
ve misyonerler vasıtası ile oldu. 
Daha sonra Osmanlı ülkesine 
gelen konsolos ve diplomatlar 
ikili ilişkilerin artmasını sağla-
dı. İki devlet arasındaki ticarî 
ilişkilerin iyice artması ile 1830 
yılında, iki devlet arasında ilk 
ticaret antlaşması imzalandı ve 
bunu 1862 yılında imzalanan 
diğer ticaret antlaşması izledi.

Amerikalı Protestan misyo-
nerlerin Osmanlı Devleti’ne ilk 
gelişleri, Boston’da 1810’da ku-
rulan American Board of Com-
misioners for Foreign Missions 
(BOARD) adlı misyoner örgü-

tünün, 1819 yılında, Osmanlı 
topraklarını programına alması 
ile başladı. Bunun sonucunda 
1820’lerden itibaren Amerikalı 
misyonerler, Osmanlı toprak-
larına gelmeye başladı ve ilk 
merkezlerini İzmir’de açtı.

1850 yılında Osmanlı Pro-
testanlarına millet statüsünün 
verilmesi ve Osmanlı Devle-
ti’nin o dönemdeki siyasi du-
rumu, Anadolu’da misyoner 
faaliyetlerinin artmasına sebep 
oldu. Amerikalı misyonerler, 
önce eğitim, sonra sağlık hiz-
metleri geliştirerek halkla daha 
yakın ilişkiler kurmaya çalıştı. 
Öte yandan, Protestan Erme-
niler de kendi cemaatlerinin 
devlet tarafından kabul görme-
sinden sonra serbestçe hareket 
etme fırsatı buldu. Amerikan 
misyonerlerinin çalışmaları so-
nucunda Protestan okullarına 
öğrenci gönderme talebi arttı. 
BOARD teşkilatı da bu durum-
dan yararlanarak Anadolu’ya 
yönelik çalışmalarını artırdı.

BOARD, Anadolu’yu üç 
hizmet bölgesine ayırdı. Bun-
lar, 1. Antep ve Maraş bölgesi, 
2. Van, Erzurum, Harput, Bitlis 
ve Mardin bölgesi, 3. İstanbul, 
Bursa, İzmir, Kayseri, Trab-
zon ve Merzifon  bölgesi idi. 
Antep’te 1848’de ve Maraş’ta 
1855’de hizmet istasyonu ku-
ruldu. Bu merkezlerin her bi-
rinde Amerikan kurumları da 
kuruldu. Merkezlerde İngilizce 
dersleri ücretsiz olarak verildi. 
Bu kurslara katılan yerli Pro-
testan Ermeniler, 1860’larda 
Amerikan kitaplarını ve süreli 
yayınlarını takip edebiliyordu.

Misyonerler kendi okulla-

rını açma faaliyetlerinin yanı 
sıra, Ermeniler tarafından açıl-
mış olan cemaat okullarında da 
etkili oldu. Protestan Ermeni 
okullarına öğretmen yetiştirip 
Ermeni okullarına maddi ve 
manevi yardımda bulundu.

Maraş’ta, 1899 yılında, Pro-
testan Ermeniler tarafından 
açılmış, ancak Amerikalılar ta-
rafından himaye edilen 15 okul 
vardı. Bunlardan dokuzu ilko-
kul derecesindeydi. Bu okul-
lardan ikisi, kız ve erkek okulu 
olarak ayrı bir nitelik taşırken, 
geriye kalan yedi okulda karma 
eğitim verilmekteydi. Protes-
tanlara ait beş rüştiye vardı ve 
burada karma eğitim verilmek-
teydi. Marhas Efendi, 1858 yı-
lında Maarifperver İlkokulu’nu 
kurdu. Ruhsatsız faaliyet göste-
ren bu okul ancak 1890 yılında 
ruhsat alabildi. 

Maraş’ta 1859’da Amerika-
lı misyoner George H. White, 
Maraş Misyoner Lisesi’ni açtı. 
Kilisli Avedis adlı öğretmen 
bu okulda aritmetik, coğrafya 
ve gramer derslerini okuttu. 
1860’da Maraş Misyoner Lise-
si’nde Ermenice’den Türkçe’ye 
çeviri dersi verildi. 1961’de 
programa İngilizce, tıp, İncil 
tarihi ve genel tarih dersleri 
konuldu. Amerikan misyoner 
okuluna daha çok Protestan Er-
meni öğrenciler devam etti.

1891’de Maraş Erkek Yük-
sek Akademisi kuruldu. Bu 
okulun amacı Maraş’taki Pro-
testan İlahiyat Okulu’na öğren-
ci hazırlamaktı. Okulda, Erme-
nice, İngilizce, Türkçe, Genel 
tarih, Ermeni tarihi, coğrafya, 
matematik, yeni ahit ve müzik 

AMERİKAN KOLEJİ
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dersleri okutuluyordu.
Josephine L. Goffi  ng tara-

fından 1865’te Maraş Kız Lise-
si açıldı.  Goffi  ng yönetiminde 
olan Kız Lisesi’nde yerli ve ya-
bancı öğretmenler ders verdi. 
Öğrencilerden cüzi olarak 18 
kuruş eğitim ücreti alındı. Bu-
radan mezun olan kız öğrenci-
ler Antep’e gönderildi. Okulun 
masrafı yerli halk tarafından 
karşılandı. Eğitim süresi üç yıl 
olan Maraş Kız Lisesi’nin yo-
ğun bir ders programı vardı. 
Kız Lisesi’nin amacı bir yüksek 
öğretime öğrenci hazırlamak 
ve diğer bir amacı da papaz ve 
vaizlere eğitim görmüş eşler 
yetiştirmekti. Yeterli destek bu-
lamadığından Maraş Kız Lisesi 
1879’da Saimbeyli’ye taşındı ve 
burada Haçin Ev Okulu adını 
alarak hizmet ett i.

Maraş’ta bulunan Ameri-
kan misyonerleri 1880’de Mer-
kezi Türkiye Kız Koleji’ni açtı. 
Amerikan kadın misyonerlerin 
desteklediği bu kolej lise sevi-
yesindeydi. Okula girebilmek 
için, okuma yazma ve dört 
işlem bilmek yeterliydi. İlko-
kulun devamı niteliğinde olan 
kolejde Eğitim Türkçe ve Erme-
nice yapıldı.  Yatılı olarak açılan 
kız kolejinin amacı, Orta dere-
celi okullardan gelen kız öğren-
cilerin eğitim seviyelerini yük-
seltmenin yanı sıra ihtiyaç olan 
bayan öğretmenlerin yetiştiril-
mesini sağlamaktı. Ayrıca Gü-
neydoğu Anadolu’da Hıristi-
yanlığı yayabilecek kız liderler 
yetiştirmekti. Koleje öğrenciler 
Adana, Antep ve Saimbeyli gibi 
yerlerden geliyordu. 

Merkezi Türkiye Kız Ko-

leji’nin eğitim süresi 2 yıl ha-
zırlık olmak üzere 6 yıldı. Bu-
radan mezun olan öğrenciler 2 
yıl daha İstanbul Kız Kolejine 
giderek eğitimlerini tamam-
lardı. Yönetimi Amerikalıların 
çoğunlukta olduğu mütevelli 
heyeti de yöredeki misyoner-
ler tarafından yürütülüyordu. 
Kolejin verdiği diplomalar mil-
li eğitim bakanlığı tarafından 
onaylanırdı. 1914 Öncesinde 
kolejde 118 kız öğrenci eğitim 
görürken 1915 tarihinde bu 
sayı 140 oldu.  Okulda Ermeni 
çocuklarının yanı sıra Müslü-
man ailelerin de kız çocukları 
öğrenci olarak okudu. Kolej-
de, Türkçe Ermenice, İngilizce, 
doğa bilimleri, fi zyoloji, cebir, 
psikiyatri, genel tarih, dinler 
tarihi, İngiliz edebiyatı ve ev 
ekonomisi gibi dersler okutul-
du.  

Maraş’ta 1860’da Protestan 
İlahiyat Okulu açıldı. 1865’te 
Antep’te ortaya çıkan veba sal-
gını nedeniyle buradaki İlahi-
yat Okulu da Maraş’a taşındı. 
Okul müdürlüğüne 1868’de Mr. 
Trowbridge atandı. Çok gayret-
li olan bu misyoner öğrencilere 
pratik dini dersler içeren prog-
ram hazırladı. Özellikle birinci 
sınıfa; kilise tarihi, doktrinler 
tarihi, hitabet ve papazlık ders-
lerini okutt u.

Protestan İlahiyat Oku-
lunun içinde hazırlık sınıfı 
niteliğinde orta dereceli Mis-
sion Training Scool adlı okul 
1868’de açıldı. Hazırlık okuluna 
giden öğrenciler taşralara gide-
rek uygulamalı eğitim yaptı. 
Halkı Hıristiyanlığa davet için 
vaazlar verdi. Maraş Protestan 

İlahiyat Okulu bünyesinde öğ-
rencileri ileri sınıfa hazırlamak 
için tecrübe yılı adında bir bö-
lüm 1870’de açıldı. Bu bölümün 
açılmasındaki amaç öğrenciyi 
daha iyi yetiştirmek ve ona tec-
rübe kazandırmaktı. Yüksek 
okul statüsünde olan Maraş’ta-
ki Protestan İlahiyat Okulu 
1879’da fakülteye dönüştürül-
dü. Bu okulun statüsü 1888’de 
kolej olarak kabul edildi. İlahi-
yat okulunda okutulan dersler: 
İncil, felsefe, matematik, geo-
metri, Ermenice, Türkçe, İngi-
lizce astronomi, eskiçağ tarihi, 
tarih, İncil tefsiri idi. Buradaki 
derslere alanında uzman olan 
öğretim elemanları giriyordu.

Amerikan okullarında nite-
likli eğitim vermenin yanı sıra 
Ermeni ihtilalciler de yetiştiril-
di. Bu okullar Ermeni terörist-
lerin sığınak yeri oldu. Hatt a 
burada Ermeni teröristleri le-
hine propaganda yapıldı ve Er-
meni isyanını teşvik etmek için 
afi şler asıldı. Bu nedenle II. Ab-
dülhamit 1900’de Osmanlı top-
raklarında bulunan dört yüz 
Amerikan eğitim kurumunu 
kapatmak istedi. Fakat Ameri-
kan Elçiliği, dört yüz eğitim ku-
rumundan on kurumun çalış-
malarına izin verilmesini istedi. 
Bu istek üzerine on Amerikan 
eğitim kurumunun faaliyetle-
rine izin verildi. Bu on kurum-
dan üçü Maraş’ta bulunuyor-
du. Bunlar; İlahiyat Fakültesi, 
Amerikan Kız Koleji ve Misyo-
ner İkamet Haneleri idi. Yani 
Amerikan eğitim kurumlarının 
faaliyetlerine devam etmesine 
izin verilen on kurumdan üçü 
Maraş’ta bulunuyordu. Bu üç 
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kuruma izin verildikten sonra 
Maraş’ta Amerikan misyoner-
lerinin sayısı hızla arttı, eğitim 
ve misyonerlik faaliyetleri de 
yoğunlaştı.
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AHMET EYİCİL

ANA ÇOCUK
SAĞLIĞI VE

AİLE PLANLAMASI
MERKEZİ

Toplumun en öncelikli ko-
nularından birisi olan kadın, 
anne ve çocukların sağlık dü-
zeyinin yükseltilmesi ve ko-
runması amacıyla diğer sağlık 
kuruluşlarıyla işbirliği içinde 
birinci basamak sağlık hizmet-
lerini vermek, ayrıca topluma 
aile planlaması hizmetleri sun-
mak amacıyla kurulmuş sağlık 

merkezleridir. Ana çocuk sağlı-
ğı ve aile planlaması (AÇSAP) 
merkezleri,  ana ve çocuk sağlı-
ğı ve üreme sağlığı (aile planla-
ması dahil) hizmetleri yeterince 
verilemeyen ve birinci basamak 
sağlık kuruluşları eksik olan 
bölgelere öncelik verilerek ku-
rulmuştur. Kahramanmaraş ilin-
de bir adet merkezde ve bir adet 
Elbistan ilçesinde olmak üzere 
2 tane mevcuttur. AÇSAP Mer-
kezleri, Halk Sağlığı Müdürlü-
ğü’ne bağlı olarak çalışır. Aile 
planlaması polikliniği, üreme 
sağlığı polikliniği ve evlilik 
öncesi danışmanlık ve sağlık 
kontrolü gibi hizmetleri yoğun 
olarak vermektedir. Ayrıca bu 
konularla ilgili olarak birinci 
basamak sağlık kuruluşların-
daki personele de hizmet içi 
eğitimler verir. 

AÇSAP merkezinde 2015 
yılı içerisinde 5113 kişiye aile 
planlaması danışmanlığı veril-
miş olup bunlardan 3123 kişiye 
aile planlaması yöntemi uygu-
lanmıştır. Evlilik Öncesi Sağlık 
Taraması için 13.614 eş ada-
yı başvurmuş ve başvuran eş 
adaylarından 10.903 kişiye evli-
lik öncesi danışmanlık hizmeti 
verilmiştir. Kahramanmaraş 
Talasemi (Akdeniz Anemisi) 
yönünden riskli iller arasında 
bulunmakta olup AÇSAP mer-
kezi aynı zamanda Hemoglo-
binopati Tanı Merkezi olarak 
görev yapmaktadır. 2015 yılın-
da 1 hastada major, 225 hastada 
minor olmak üzere toplam 226 
hastada Akdeniz Anemisi tes-
pit edilmiştir. Yine bu dönemde 
130 hastada hepatit B, 16 hasta-
da hepatit C ve 11 hastada sifi-

lis tespit edilmiştir. 
AÇSAP merkezinin temel 

görevlerinden birisi de eğitim 
olup 1. basamak sağlık merkez-
lerinde çalışan personele Üre-
me Sağlığı ve Aile Planlaması, 
Güvenli Annelik, Cinsel Yolla 
Bulaşan Enfeksiyonlar ve Ado-
lesan Sağlığı Eğitimleri ile RIA 
Beceri Eğitimleriverilmektedir. 

AHMET YENER
AKİF TERLİ

ANABAT (KISIKLI)
KÖYÜ CAMİİ

Mimarî Yapı

Arşiv belgelerinde Maraş’ın 
Anabat (Kısıklı) Köyü’nde cami 
inşâ edildiğini öğrenmekteyiz. 
Bugün mevcut olmayan yapı-
nın mimari durumunu ve ne 
zaman yıkıldığını bilemiyoruz.  

KAYNAKÇA:
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Şahsiyet Kayıt Defteri, Esas Nu: 169, 
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MEHMET ÖZKARCI

ANACIK KALESİ
Mimarî Yapı

Kale, Andırın İlçesi’nin Ye-
şilova Kasabası’na 6 km. mesa-
fede bulunan Anacık Köyü’nün 
içinde bulunmaktadır. İnşâ ki-
tabesi olmadığı için yapım tari-
hini bilemiyoruz, fakat mimarî 
tarzı itibariyle Bizans dönemin-
de X. yüzyılda inşâ edildiğini 
düşünmekteyiz.

ANACIK KALESİ
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Bugün şahısların mülki-
yetinde olan kale ahır olarak 
kullanılmaktadır. Kale, geniş 
ovaya hâkim konumda kara-
kol niteliğinde yapılmış ve aynı 
zamanda Sumaklı Köyü’ndeki 
kaleler ile yine yaklaşık 8 km. 
uzağındaki Burunönü (Çöğ-
dür) Kalesi’nin de bağlantısını 
sağlamaktadır. Yapı, Kadir-
li’den Andırın’a uzanan strate-
jik yolun güney tarafında bu-
lunmaktadır.

Kale iki katlı inşâ edilmiş 

ve dıştan yaklaşık 14.00 x 27.00 
m. ölçülerindedir. Yapı, kireç 
harçlı sarımtırak renkte ince 
yonu, kaba yonu ve moloz taş 
malzemeden yapılmıştır. Yapı-
nın zemin katı sağlam olmakla 
birlikte, üst kat yıkılmış olup 
sadece güney ve batı tarafında-
ki duvarlar kısmen ayaktadır. 
Yapının kalın inşâ edilen cep-
he duvarları köşelerden birer, 
batı cephenin ortasından bir ve 
doğu cephenin ortasından iki 

adet olmak üzere farklı boyut-
larda yarım daire plânlı yedi (7) 
payandayla desteklenmiştir. 

Kalenin zemin katına, doğu 
cephesinin ortalarında açılan 
ve iki taraftan yarım daire plân-
lı payanda ile takviye edilen ba-
sık kemerli kapıdan girilir. Ka-
pının alınlık kısmında boş bir 
kitabelik yeri vardır. Zemin kat, 
kuzey – güney doğrultusunda 
uzanan ve iki takviye kemeriyle 
desteklenen sivri beşik tonozla 
kapatılmıştır. Kuzey tarafta siv-
ri kemerle orta mekâna açılan 
eyvan görünüşlü derin nişlere 
yer verilmiştir. Kaleyi savun-
maya yönelik olarak batı du-
varında üç ve diğer duvarlarda 
ikişer adet olmak üzere toplam 
dokuz mazgala yer verilmiş-
tir. Aynı zamanda iç mekânın-
da aydınlığı sağlamak için altı 
adet küçük mazgal pencereye 
daha yer verilmiştir. Zemin 
katın güney tarafında üst kata 
çıkışı sağlayan oniki (12) taş ba-
samaklı merdiven bulunur.

Kalenin üst katı yıkılmış 
olup sadece güney ve batı ta-

Anacık Kalesi, Zemin Kat Planı

Anacık Kalesi

Anacık Kalesi, Zemin Katın İç Kısmı
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rafındaki duvarların bir kısmı 
günümüze gelmiştir. Mevcut 
olan duvarların yüksekliği 1.80 
m. ilâ 2.80. m. arasında değiş-
mektedir. Üst katın da, zemin 
kat gibi bir plân şemasına sahip 
olduğunu ve takviye kemerle-
riyle desteklenen beşik tonozla 
kapatıldığını düşünmekteyiz.

KAYNAKÇA:
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007, s.795-800.

MEHMET ÖZKARCI

ANACIK MAHALLESİ

Anacık,  Andırın ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş’a 106 km, Andırın’a 
ilçesine 26 km uzaklıktadır. 
Andırın ilçesinin güney doğu-
sunda, Aslantaş barajının kuze-
yinde, Berke dağının Tokmaklı 
Ovası ile kesiştiği yamaç arazisi 
üzerinde, 220-350 m yükseltile-
ri arasında yer alır. Matematik 
konum olarak 37°24’27.6” ku-
zey enlemi ve 36°20’30.5” doğu 
boylamı üzerindedir. Mahalle-
nin batısında düz tarım arazile-
ri, doğusunda ise dağlık ve or-
manlık alanlar geniş yer tutar.

Osmanlı dönemi kayıtların-
da aynı adla anılan köyün ismi, 
tarihte Payas limanından başla-
yıp, Andırın, Geben ve Göksun 
üzerinden Kayseri - Sivas isti-
kametine giden tarihi kervan 
yolunu koruyan Anacık kale-
sinden almaktadır. 1881 yılında 
124 olan nüfusu, 1950 yılında 
369’a, 2000 yılında 646’ya çık-
mıştır.  2015 yılında 124 hane 
ve 431 nüfusa sahiptir. Kızık 

ve Erenler isimli obaları bulun-
maktadır. 

Köy halkı genellikle ge-
çimini tarım ve hayvancılıkla 
sağlamaktadır. Mahallede ye-
tiştirilen önemli tarım ürünleri 
yer fıstığı, buğday, mısır ve tu-
runçgillerdir. Anacık mahalle-
sinin Haşimler obası Arslantaş 
baraj gölünün av yasağının ol-
madığı dönemlerde balıkçılık 
yaparak geçimini sağlamakta-
dır. Az olmakla beraber bazı 
aileler arıcılık yaparak geçimini 
sağlamaktadır.

Mahallede bir ilköğretim 
okulu, bir sağlık ocağı mev-
cuttur. Ulaşım yolu asfalt olup, 
obaların yolu stabilizedir. Ma-
hallede elektrik, telefon ve su 
gibi imkânlar mevcuttur. 

EMİN TOROĞLU
 

ANADOLU BAKIŞ
GAZETESİ
Yerel Gazete

Anadolu Bakış gazetesi 12 
Şubat 2010 tarihinde Tepe Med-
ya bünyesinde kurulmuştur. 
Kahramanmaraş ve Gaziantep 
merkezli çıkan yerel gazete 
haftalık olarak yayınlanmakta 
ve toplamda 6 adet yazar ile 
yayınını sürdürmektedir. Gök-
sun, Pazarcık ve Ekinözü’nde 
ilçe temsilcilikleri bulunmakta 
olup Kahramanmaraş’ın tüm 

ilçelerinde dağıtımı yapılarak 
okuyucuya ulaştırılmaktadır. 
Anadolu Bakış gazetesi  www.
anadolubakis.comve www.ha-
berinterneti.com adreslerinden 
takip edilebilmektedir. Kahra-
manmaraş’ın önde gelen yayın 
organlarından olan Anadolu 
Bakış gazetesi ‘Tutarlı Bakış’ 
sloganıyla halen faaliyet gös-
termektedir.

KAYNAKÇA:
Anadolu Bakış Gazetesi Editörü Ali 
Keklik, Görüşme Tarihi: 25.05.2016.
Tepe Medya, http://www.haberinter-
neti.com.tr, (04.05.2016). 

İBRAHİM ÖRNEK
SENA TÜRKMEN

ANALIKIZLI KÖFTE

Farklı bölgelerde yaygın 
olarak, Kahramanmaraş yemek 
kültüründe de bulunan içli köf-
teden esinlenerek yapılmış ye-
meklerden bir tanesidir. 

Malzemeler: 250 gr çiğ köf-
telik kıyma ile hazırlanmış bul-
gurlu köfte, 250 gr içliköftelik 
et ile hazırlanmış içli köfte, 250 
gr kuşbaşı et, 1 çay bardağı haş-
lanmış nohut, 4 orta boy soğan, 
2 yemek kaşığı karışık salça, 
maydanoz, sumak ekşisi, yağ, 

ANALIKIZLI KÖFTE

Sabahat Küpelikılıç, Kahramanmaraş Mutfak 
Kültürü ve Yöresel Lezzetler Kitabı, 2012.
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tuz, nane.
Hazırlanışı: Çiğköftelik et, 

bulgur ve tuz ile iyice yoğru-
lup yuvarlanır. Ayrıca az yağlı 
kıyma ile içli köfte içiorta yağlı 
kıyma kendi yağında kavrulur, 
doğranmış soğan ve tuz ilave 
edilerek soğan suyunu çekince-
ye kadar karıştırılarak pişirilir. 
Kavrulmuş ceviz, karabiber, 
kırmızıbiber ve maydanoz ila-
ve edilir ve soğumaya bırakılır. 
Köftenin bir kısmı ile küçük 
küçük içli köfteler yapılır, kalan 
kısmı ile de bilye büyüklüğün-
de bulgur köfteleri hazırlanır. 
Diğer tarafta ise kuşbaşı et haş-
lanır ve salçalı sos ilave edilir. 
Hazırlanan küçük içli köfteler, 
bulgur köfteleri ve haşlanmış 
nohut ilave edilerek kaynatılır. 
Sumak ekşisi ile ekşisi ayarla-
nıp üzeri nane ile süslenir.

KAYNAKÇA:
Nurhan GEZGİNÇ ile ikili görüşme, 
5 Mart 2016
Sabahat KÜPELİKILIÇ, Kahramanma-
raş Mutfak Kültürü ve Yöresel Lezzetler 
Kitabı, Ankara, 2012.

YEKTA GEZGİNÇ

ANAMASLU
(KARACALU) TAİFESİ

Dulkadirli Türkmenlerine
Bağlı Taife

Osmanlı toplum yapısı içe-
risinde konar-göçer olarak bi-
linen ve yarı göçebe hayatı ya-
şayan aşiretlerin önemli bir yeri 
vardır. Aşiretler, boyun altında, 
cemaatin üstünde topluluklar 
olup, aralarında güçlü akraba-
lık ilişkileri bulunan, ortak çı-
kar ve faydası olan insanlardan 

meydana gelmektedir. Hayat 
tarzlarının gereği olarak kışın 
şehir ve kasabalara yakın yer-
leşim yerlerine, yazları ise daha 
serin olan yaylalara göçerler. 
Geçimlerini genellikle hayvan-
cılıkla sağlarlar, kışlaklarında 
temel ihtiyaçları için ziraatla da 
uğraşırlar.

Aşiretler çoğunlukla Türk-
men ve Yörük diye ikiye ayrı-
lırlar. Kızılırmak’ın doğusunda 
kalanlara Türkmen, batısında 
kalanlara ise Yörük denilir. Yo-
ğun olarak Maraş, Elbistan ve 
civarında yaşayan Dulkadirli 
Türkmenleri için hem Türkmen 
hem de Yörük denilmektedir. 

Dulkadirli Ulus’una bağ-
lı cemaatlerin idari anlamda 
en büyük birimi taifedir. 1526 
yılında 26, 1580 yılında ise 21 
tâife vardır. Tâifelerin ise alt bi-
rimleri cemaatlerden meydana 
gelmektedir. Anamaslu diğer 
adıyla Karacalu, XVI. Yüzyılda 
Dulkadirli Ulus’una bağlı taife-
lerden biridir. Taifeye 1526 yı-
lında 102(Bu cemaatler; Adillü, 
Ağalu, Altun Oğlu, Anamaslu  
ve Arab, Aşıklu, Avşarlu, Ayu-
cılu, Bekilü ve Ecelü ve Yağcılu, 
Beşirlü, Bey Hacılu, Boran, Boz-
lu, Buçaklu, Ceridler (Ceridlü), 
Comranlu, Cullahan, Çanak-
cılu, Çavuşlu?,Çıbuklu, Çihlü, 
Çirkin Oğlu, Çumurlu, Delü-
celü, Demürci Oğlu, Denizlü, 
Dervişan, Diş Çıkaranlu, Dur-
du Hacı, Düdek, Düldül Bük-
süzü, Ekanlu?, Ekinci, Engü-
denlü, Esencelü, EymürBallılu, 
Fakihlü (Fakihler), Gazi Hacı-
lu, Hacı Halillü, Hacı Hasanlu, 
Hacı Oğlanları, Halaç, Halifelü, 
Hasan Kethüda, Hızır Hacılu 

ve Çihli, Hümayunlu, Hüse-
yin Fakihlü, İbişlü, Kamarlu 
(Kumarlu), Kara Çoban, Kara 
Hacı Oğlanları, Kara Halillü ve 
Kamarlu, Kara Hamzalu, Kara 
Hayıtlu, Karaca Hasanlu, Kara-
calu, Karamanlund. Çanakcılu, 
Kazancılar, Kılıçcılu (Kılıçlar), 
Kırgıl, Kökeslü, Köpeklü, Köse 
ve Tabanlu (Köselü), Kurtlu, 
Mazucılu, Mihmad Oğlu, Min-
net Hacılu, Muğlisalu ve Tana 
Boğazlıyanlu, Oğlanşalu, Oklu 
(Okcılu), Orçanlu, Oruç Bey-
lü, Ömer v. Halil, Sarbâbân ve 
Uslalu, Sarı Beylü, Savcılı, Se-
vilmezlü ve Rasullu, Sevinçlü, 
Sırçalu?,Sofuyanlu, Şarlu, Ta-
baklu, Tabbağlu, Tacirlü ve Or-
çanlu, Talib Hacı Oğlu, Taliblü, 
Tana Halil Oğlu, Taşlar, Turfa-
lu, Ulaşlu, Ulu Bey Demircilü, 
Veledân-ı Tuti ve Azazlu, Yazır, 
Yol Basanlu), 1580 yılında ise 
80 cemaat bağlıdır.(Bu cema-
atler; Adillü, Ağalu, Altınlu, 
Anamaslu  ve Arab, Arabanlu, 
Aşıklu, Azazlu, Bekirlü, Beşir-
lü, Bozlu, Büklü, Ceridler (Ce-
ridlü), Çakırlu, Çihlü, Çolaklu, 
Çöhrünlü, Çumdanlu ve Musa 
Bacılu, Deçilü?,Delilü, Delü-
celü, Deniz Hacılu, Denizlü, 
Diş Çıkaranlu, Düdek, Emir 
Ballılu, Emirlü, EyneBeylü ve 
Kulaksızlu, EyneBey Hacılu, 
Fakihlü (Fakihler), Gökçe, Ha-
cılubn.İncilü, Halifelü, Hanlı, 
Hızır Hacılu, Humurlu, Hü-
mayunlu, Hüseyin Fakihlü, 
İbişlü, İncilü, İsa Fakihlü, Ka-
marlu (Kumarlu), Kara Halil-
lü ve Kamarlu, Kara Hayıtlu, 
Karacalu, Karamanlund. Ça-
nakcılu, Kazancılar, Kazancılu, 
Kılıçcılu (Kılıçlar), Kocalu, Ko-
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dallu, Köse ve Tabanlu (Köse-
lü), Kurtlu, Kütüklü, Mazucılu, 
Menteşe Hacılu, Mihmadlu, ve 
Budaklu, Muğlisalu ve Tana 
Boğazlıyanlu, Oğlanşalu, Oklu 
(Okcılu), Orçanlu, Sarıcalu, 
Sarutanburacı oğulları, Sevil-
mezlü ve Rasullu, Sevilmezlü, 
Sevinçlü, Taliblü, Tana Musalu, 
Teke Hacılu, Tudlu, TurdıHacı-
lu, Ulaşlu, Ulu Bey Demircilü, 
Usacık?, Yazır, YegenAlilü, Yol 
Basanlu). Bu cemaatlerden ba-
zıları Maraş ve çevresini bazı-
ları da Maraş haricindeki diyar-
ları yaylak ve kışlak yeri olarak 
kullanmışlardır.

Anamaslu taifesinin top-
lam vergi nüfusu 1526 tarihin-
de 2649 hâne, 421 mücerred, 
28 imam, 15 kethüda, 98 çeri, 1 
müderris ve 1 sipahi iken, 1580 
yılında toplam nefer 5558, 3275 
bennak, 2232 mücerred, 12 ket-
hüda, 4 sipahi- sipahizade, 15 
imam, 3 pir-i fâni, 3 muhassıl, 
1 a’ma, 1 derviş, 2 müderris, 1 
ehl-i ilim, 1 duacı, 2 divane, 1 
çolak, 1 hatib ve 1 naibü’ş-şer 
olarak tespit edilmektedir. Ta-
ifenin ödediği vergi miktarı 
1526’da 86287, 1580’de 139017 
akçedir.

KAYNAKÇA:
BA TD 402, 998, TK 116.
Cengiz ORHONLU, Osmanlı İmpara-
torluğu’nda Aşiretlerin İskânı, İstanbul 
1987.
Ahmet REFİK, Anadolu’da Türk Aşi-
retleri (966-1200), İstanbul1989, s.9.
Yusuf HALAÇOĞLU, XVIII. Yüzyıl-
da Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân 
Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, 
Ankara 1991. 
M. Halil YİNANÇ, “Aşiret”, İA 
(MEB), C.1, İstanbul 1993. 

Rudı Paul LINDNER, Ortaçağ Anado-
lu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar, (Çe-
viren: Müfit Günay), İstanbul 2000.
Faruk SÜMER, “XVI. Asırda Ana-
dolu, Suriye ve Irak’ta Yaşayan Türk 
Aşiretlerine Umumi Bir Bakış”, 
İÜİFM, C.XI, İstanbul 1949-1950.
Tayyib GÖKBİLGİN, Rumeli’de Yü-
rükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fatihân, İs-
tanbul 1957. 
İlhan ŞAHİN, “Osmanlı İmparator-
luğu’nda Konar - Göçer Aşiretlerin 
Hukukî Nizamları”, Türk Kültürü, 
XX/227, Ankara 1982.

İBRAHİM SOLAK

ANDIRIN
İlçe

Andırın Adı
Andırın adının anlamı ko-

nusunda birden çok rivayet söz 
konusudur.

Bunlardan biri bu adın as-
lının “Andurana” olduğu ve 
“yüce ana tanrıça yurdu” de-
mek olan “and(a)-ura-(wa)na” 
sözlerinin birleşmesiyle oluştu-
rulduğudur. 

Bir diğer rivayet Ermeni 
kaynaklarında yer alan Andri-
on (Andriun) adıdır.

Üçüncüsü ise muhtemelen 
çok sonraları yapılmış bir ya-
kıştırma olan “Enderun” ismi-
dir. Sebebi ise Andırın bölge-
sinden Osmanlı saray mektebi 
olan Enderun’a talebe alınması 
olarak gösterilir.

KAYNAKÇA:
Akdeniz’in Altın Kenti Kahramanmaraş, 
Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü Yayınları, Kahra-
manmaraş, 2014.
Mehmet Suat BAL, “Kahramanma-
raş İlinde Bazı Yer Adlarının Tarihi 

Kökeni”, I. Kahramanmaraş Sempozyu-
mu, C.2, İstanbul 2005.
Elif KÜPELİ, “Kahramanmaraş İlin-
deki Yer Adları Üzerine Bir Çalış-
ma”, KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bitir-
me Tezi, Kahramanmaraş 2016.

İBRAHİM ERŞAHİN

Andırın Coğrafyası
Andırın, Kahramanmaraş 

iline bağlı bir ilçedir (Şekil 1). 
Yüzölçümü 1178 km²dir. 2015 
yılı verilerine göre ilçe nüfusu 
34038’dir. İlçe merkezi konu-
mundaki yerleşim yeri de ilçe 
ile aynı ismi taşımaktadır. An-
dırın ilçe merkezi Kahraman-
maraş il merkezinin 74 km ba-
tısında yer almaktadır. Andırın 
ilçesi fiziki ve beşeri coğrafya 
özellikleri bakımından oldukça 
zengin bir özellik gösterir.

Fiziki Coğrafya Özellikleri
Andırın ilçesi jeolojik ola-

rak mezozoik ve orta paleozoik 
yaşlı kalker ve marnlı kalker, 
kumtaşı ve marnlı kumtaşı ya-
pılı serilerin geniş yer kapladı-
ğı bir alandır. Tektonik hare-
ketlerin etkisi ile şekillenen bu 
alanda yükselti 119-2360 met-
reler arasında değişirken ilçe 
merkezinin ortalama yükseltisi 
(rakım) 1050 m’dir. İlçede arazi 
genel olarak güneyden kuzeye 
doğru yükselmektedir (Şekil 2). 
İlçedeki en önemli yükseltiler 
güneyde Balk Dağı (1569 m), 
orta kesimde Sarımsak Dağı 
(1504 m) ve Tırıl Dağı (1894 m), 
ilçenin kuzeydoğusunda Kö-
şürge Dağı (1953 m), kuzeyinde 
Esme Dağı (2086 m), Boncuk 
Dağı (2249 m) ve Höbek Dağı  

ANDIRIN
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(2242 m) iken, ilçenin kuzey-
batısında ise en yüksek nok-
tayı oluşturan Akçadağ (2285 
m) bulunmaktadır. Bu durum 
genel olarak Akdeniz makro ik-
lim tipi etkisindeki alanda kısa 
mesafede iklim elemanlarında 
yükseltiye bağlı değişimlerin 
yaşanmasına neden olmakta-
dır. 

İlçenin güneyinde Akdeniz 
ikliminin çok belirgin bir şekil-
de yaşandığı ve yaz sıcaklığının 
nemle beraber aşırı hissedildiği 
Çukurova yer alırken, Andırın 
ilçesinde kuzeye doğru gidil-
dikçe yükseltinin etkisi ile sı-
caklığın düştüğü ve özellikle 
yaz sezonunda insanların rahat 
yaşaması için daha elverişli bir 
ortamın oluştuğu görülmekte-
dir. 

Andırın ilçe merkezinde 
yıllık ortalama sıcaklık 13°C’dir 
(Tablo 1). Aylık ortalama sıcak-
lıklar incelendiğinde en sıcak 
ayın 22,9°C ile ağustos, en so-
ğuk ayın ise 3,2°C ile ocak ayı 
olduğu görülmektedir. En yük-
sek sıcaklık değerleri ağustos, 
en düşük sıcaklık değerleri ise 
şubat aylarında görülür. Yük-
seltinin 119-2360 m arasında 
değiştiği dikkate alındığında 
ilçe sınırları içinde yıllık ortala-
ma sıcaklık değerinin 18°C–8°C 
arasında değiştiği hesaplan-
maktadır. Kasım-Nisan ayları 
arasında donlu gün sayısı orta-
lama 60 gündür. Yaz sezonun-
da aylık ortalama sıcaklık ilçe 
merkezinde 18,7-22,9°C arasın-
dadır. Yıllık sıcaklık ortalama-
sında olduğu gibi yaz sezonun-
da daha yükseklere çıkıldıkça 
aylık ortalama sıcaklık değerle-

Şekil 1. Andırın İlçesinin Lokasyon Haritası

Şekil 2. Andırın İlçesinin Fiziki Haritası
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ri düşer. Bağıl nem (nisbi nem) 
hava akımları ve düşük sıcak-
lık nedeniyle yaz mevsiminde 
yılın diğer aylarına göre daha 
yüksektir. Andırın’da hâkim 
rüzgâr yönü ise doğu ve gü-
neydir. Rüzgârlar en çok bahar 
mevsiminde eser. Yıllık toplam 
yağış miktarı 1522,2 mm’dir. 
Bu kadar yüksek yağış mikta-
rının oluşmasında yükseltinin 
yanında nemli hava akımlarına 
açık bakı durumu da etkilidir. 
Yağış miktarı da sıcaklık gibi 
yükseltiye bağlı olarak değişir. 
Güney kesimlerde azalan yük-
selti ile beraber yağış miktarları 
da düşerken kuzeye doğru ar-
tan yükselti ile beraber özellik-
le dağların batı yamaçları çok 
yağış alır. Yağışlar genellikle 
Aralık-Nisan ayları arasında 
yoğunlaşmaktadır. Yağışın en 
az olduğu ay Temmuzdur. Ya-
ğışlar genelde yağmur şeklinde 
iken kış mevsiminde yüksek 
kesimlerde kar şeklinde düşer 
ve Mart ayının ortalarına kadar 
yerde kalır.

Andırın ilçesi su kaynak-
ları bakımından oldukça zen-
gindir. İlçede yükseltiye bağlı 
olarak yağış miktarının yüksek 
ve sıcaklık değerlerinin ise Çu-
kurova’ya göre düşük olması, 
yörede yoğun olarak bulunan 
kalker kayaçlarının da etkisiyle 

su kaynaklarını ve potansiye-
lini doğrudan etkilemektedir. 
İlçedeki dere ve çayların tama-
mı sularını Ceyhan Nehri’ne 
boşaltmaktadır. Diğer bir ifade 
ile Andırın ilçesi Ceyhan Hav-
zası’nda yer almaktadır. İlçede-
ki en önemli akarsular ilçenin 
güney sınırını oluşturan Cey-
han Nehri ile onun kolları olan 
batıdan doğuya Savrun Çayı, 
Kesiş Deresi, Başdoğan Deresi, 
Andırın (Çatak) Deresi, Kara-
su (Körsulu) Çayı’dır. Ceyhan 
nehrinin dışında Savrun ve Ka-
rasu çaylarının debileri oldukça 
yüksektir. Bu büyük akarsula-
rın debileri tarımsal sulamanın 
da etkisi ile yaz ve sonbahar 
mevsimlerinde büyük oranda 
azalsa da yıl boyunca akarlar. 
Andırın ve Kesiş derelerinin 
ortalama debisi 3 m³/sn civarın-
da iken Karasu Çayı’nın debisi 
5 m³/sn’dir. Kahramanmaraş 
şehrinin içme suyu da büyük 
ölçüde Karasu’dan karşılan-
maktadır.   

Andırın ve çevresi bitki ör-
tüsü bakımından oldukça zen-
gindir. Bu alan Anadolu diya-
gonali olarak adlandırılan ve üç 
fitocoğrafik (İran-Turan, Avru-
pa-Sibirya, Akdeniz)  bölgenin 
kesiştiği bir alan üzerinde yer 
almaktadır. Diğer bir ifade ile 
bitki örtüsü bakımından olduk-

ça zengindir.  Bu bitki çeşitliliği 
ve yoğunluğunun oluşmasında 
daha önce ifade edilen yükselti 
ve yağış koşullarının etkisi bü-
yüktür. Yükselti farklılıkları ve 
morfolojik özellikler bitki ör-
tüsünün dağılımında etkilidir. 
Dağ ve vadi yamaçları doğal 
bitki örtüsü açısından zengin-
dir ve bu alanlar ilçe yüzölçü-
münün büyük bir bölümünü 
oluşturur.  

İlçenin güneyinde yüksel-
tinin az olduğu alanlarda maki 
ve fundalıklar (zeytin (Oleaole-
aster), mersin (Myrtuscommi-
nus), sandal (Arbutusandrach-
nea) yoğun olarak yer alırken, 
bu alandan başlayan kızılçam 
örtüsü akarsu vadi yamaçların-
da ve Andırın ilçe merkezi çev-
resinde 1100 m’ye kadar çıkar.  
Asıl orman örtüsünün ortadan 
kaldırıldığı 400-100 m yüksel-
tisinde meşe (Quercus sp.), ar-
dıç (Juniperusexcelsa), gürgen 
(Carpinusorientalis), teşbih çalı-
sı (Styraxofficinalis) bitki örtü-
sü yaygındır. 1100 m üzerinde 
ise karaçam (Pinusnigra) sedir 
(Cedruslibani), göknar (Abies-
cilicia) ormanları ve bunlarla 
karışık kayın (Fagusorientalis) 
ve meşe (Quercus cerris) birlik-
leri yer alır.

Yörede orman örtüsünün 
yanında kenger (Gundelia-

ANDIRIN

Tablo 1. Andırın’da Aylık Ortalama Sıcaklık ve Yağış Değerlerinin Dağılımı

O Ş M N M H T A E E K A Y.O.

Sıcaklık 
(°C)

3,2 3,7 6,9 12,3 15,3 18,7 22,5 22,9 20,9 14,7 9,7 5,1 13

Yağış 
(mm)

204,7 183,5 195,9 204,4 136,9 78,0 20,7 23,6 60,6 87,7 112,0 214,2 1522,2

Kaynak: http://www.mgm.gov.tr/-17.04. 2016
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tournefortii), geven (Astraga-
lus sp.), sütleğen (Euphorbia 
sp.), sığırkuyruğu (Verbascum 
sp.), adaçayı (Salvia sp.), üç-
gül (Trifoliumsp.), çobanyastığı 
(Acantholimon sp.), kekik (Th-
ymussp.), çengel (Chandrilla-
juncea), papatyagiller(Compa-
sitae), yavşan (Artemisia sp.), 
sümbül (Hyacinthusorientalis), 
çiğdem (Colchicumsp.) vetur-
nagagası (Geranium sp.) gibi 
otsu bitkiler de yaygındır.

Beşeri Coğrafya Özellikleri
Çukurova’nın doğu kısmını 

İç Anadolu’ya bağlayan tarihî 
yol (Akyol) üzerinde bulunan 
ve yerleşim tarihi binlerce yıl 
öncesine uzanan Andırın, Cum-
huriyet döneminde 1925 yılın-
da ilçe statüsüne kavuşmuş ve 
aynı adı taşıyan ilçenin merkezi 
olmuştur. Andırın ilçesinde nü-
fusun gelişimi incelendiğinde 
1898 yılında 17780 olan nüfus, 
1927 yılından 2012 yılına kadar 
geçen süreç içerisinde kır nüfu-
su ağırlıklı olarak devam etmiş-
tir (Tablo 2). 2012 yılı yerleşim 
ve nüfus verilerine göre ilçe 
sınırları içerisinde idari açıdan 
Andırın ilçe merkezi dışında 
iki belde ve 55 köy yerleşmesi 
bulunmaktaydı ve ilçenin top-
lam nüfusu 36439’a ulaşmıştı. 
Bu nüfusun 7989’u Andırın ilçe 
merkezinde bulunurken Yeşi-
lova beldesinin nüfusu 2360 ve 
Geben beldesinin nüfusu ise 
1890’dı. 24200 kişi ise 55 köy-
de yaşamaktaydı.  2013 yılında 
Kahramanmaraş’ta Büyükşehir 
Belediyesi’nin oluşturulması 
nedeniyle belde ve köylerin sta-
tüsü mahalleye dönüşmüş ve 

bundan dolayı kır nüfusu veya 
köy nüfusu kavramı veriler-
den kalkmıştır. İlçe nüfusunun 
oransal olarak cinsiyet dağılımı 
birbirine yakındır.

Andırın ilçesinde arazinin 
genelde dağlık ve parçalı bir 
yapı göstermesi ekonomik faa-
liyetleri ve özellikle de tarımsal 
faaliyetleri güçleştirmektedir. 
Tarımsal faaliyetler daha çok 
akarsu vadi tabanlarında ve 
eğimin düşük olduğu vadi ya-
maçlarında yapılmaktadır. Ta-
rım alanları ilçe yüzölçümünün 
%20’sini oluşturmaktadır. Ta-
rımsal faaliyetler özellikle ilçe-
nin güney ve batı kesimlerinde 

daha yoğundur. Tarım alanları-
nın %40’ında tahıl ekimi yapı-
lırken %25’i nadasa bırakılmak-
tadır. İlçenin kuzey kesimde 
yükseltinin de etkisi ile tarım-
sal faaliyetleri sürdürmek daha 
zordur. Bu nedenle bu alanda 
hayvancılık daha yaygındır. 

Andırın ilçesinde ticaret 
faaliyetleri ve hizmet sektö-
rü daha çok ilçe merkezinde 
yoğunlaşmıştır. Ticari kuru-
luşların çoğu mikro işletmeler 
şeklindedir. Büyük ticari kuru-
luşlar çok azdır.  İlçedeki tica-
ret işletmelerinin sayısı 300’den 
fazladır ve bu işyerlerinde ça-
lışan toplam işgücü ise 800’ün 

Tablo 2. Andırın İlçesinde Nüfusun Gelişimi

Yıl
Toplam
Nüfusu

Şehir Nüfusu Kır Nüfusu

1935 16288 676 15612

1940 17060 770 16290

1945 16641 1192 15449

1950 20252 1698 18554

1955 24411 1936 22475

1960 27177 2637 24540

1965 33169 3695 29474

1970 35406 3852 31554

1975 40342 5018 35324

1980 43254 5932 37322

1985 43447 6122 37325

1990 44337 7506 36831

2000 41051 8311 32740

2007 (ADNK) 40915 8026 32889

2010 (ADNK) 39441 7988 31453

2015 (ADNK) 34038 34038 -
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üzerindedir. İlçedeki küçük 
sanayi ve imalathane sayısı ise 
30’un üzerindedir ve bu işyer-
lerinde çalışanların sayısı da 
100’den fazladır.

Andırın ilçesinde genel 
olarak yükseltinin fazla olması 
ve iklim değerlerinin özellikle 
yaz mevsiminde insanların ra-
hat bir şekilde yaşamasına im-
kân vermesi (iklimsel konfor) 
bu alanı özellikle Çukurova’da 
yaşayan insan için çekici hâle 
getirmektedir. Doğal bitki ör-
tüsünün zenginliği de bu çeki-
cilikte önemli bir yere sahiptir. 
Bu nedenle özellikle Çukurova 
çevresinde birçok alanda gö-
rüldüğü gibi burada da sayfi-
ye amaçlı yaylacılık faaliyetleri 
gelişmiştir. Mayıs-eylül ayları 
arasında Andırın ilçe merke-
zi ve diğer alanlara yaylacılık 
amacıyla geçici olarak yerle-
şen insanlar yaylacılık sezonu 
sonunda havaların soğuması 
ile beraber tekrar daimî olarak 
ikamet ettikleri alanlara dön-
mektedirler.

Doğal kaynaklar ve tarihî 
kaynaklar bakımından oldukça 
zengin olan Andırın ilçesinde 
maalesef turizm yeterince ge-
lişmemiştir.
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ERSİN KAYA SANDAL

Genel Hatlarıyla Andırın
Kahramanmaraş’ın en yeşil 

ilçesi Andırın’dır. Andırın’ın 
önemli bir özelliğide her yanı-
nın tarihi eserlerle dolu olması-
dır. Şekil 1’de Andırının güney-
doğu bölümü, Şekil 2’de Azgıt 
kalesi  görülmektedir.

Şekil 3’te Çiğşar ve Şekil 
4’te Altboğave çevresindeki 
dağlar görülmektedir.

Andırın’ın Doğal ve Yapay 
Gölleri

İlçe ve çevresinin yeryüzü 
şekilleri bakımından göllerin 
oluşmasına müsait olmasına 
rağmen, heyelanlar bakımın-
dan zayıf olması, yağışların 
çok fazla görülmemesi, bölge-
nin yüksekliklerinin az olması 
gibi nedenlerle doğal  göller 

ANDIRIN

Şekil 1. Andırın’dan Bir Görünüş
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görülmemektedir. Ancak çok 
az sayıda küçük çaplı geçici su 
birikintilerinin mevcut olduğu 
sahalarda görülebilmektedir. 

Bu göllerden biri Tatarlı mahal-
lesinde bulunan Katık ismiyle 
anılan ve yaz aylarında kuru-
yan göldür. Göl hacmi yaklaşık 

2000 dönüm dolayındadır.
İlçe yapay göl bakımından 

zengin sayılabilir. Ancak göl-
lerin hacimleri büyük değildir. 
En büyük olanı tamamı Andırın 
sınırları içinde olmayan Arslan-
taş barajı, Geben suyu üzerinde 
bir adet, Karasu üzerinde üç 
adet, Keleşli suyu üzerinde bir 
adet Keşiş suyu üzerinde bir 
adet, Andırın+Darıovası suları 
üzerinde bir adet ve Andırın 
ve Haştırın suyu üzerinde bir 
adet elektrik üreten HES bu-
lunmaktadır. Yeni HES’ler için 
araştırmalar ve incelemeler sür-
dürülmektedir. Bunlar dışında 
Kamu veya bireylerin kendi 
güçleri ile küçük bentlerle sula-
ma sistemleri yapılarak araziler 
sulanmaktadır. Yesilova ve Ge-
ben ovası sulamaları bunların 
en önemlilerinden ikisidir.Şekil 
6’da Arslantaş barajı ve Şekil 
7’de keleşli suyu üzerine inşa 
edilmiş Çınargeçidi barajı gö-
rülmektedir.

Andırın Tarihi
Birçok medeniyetin izleri-

ne rastlanılan Andırın ve yakın 
çevresinin bilinen tarihi Asur 
ve Hititlere kadar uzanmak-
tadır. Tarihi kalıntılar, bulun-
tular, yazılı kaynaklar ve yeni 
yapılan araştırmalar Andırının, 
Asur koloni çağından, Hititler-
den, Romalılardan, Bizans’tan, 
Haçlılardan, Müslüman Arap-
lardan, Memluklulardan, Sel-
çuklulardan, Dulkadirlilerden 
ve nihayet Osmanlılardan izler 
taşıdığına tanıklık etmektedir. 

Andırın, tarih içinde Er-
menilerin de boy gösterdiği 
mekânlardan biri olmuştur. 

Şekil 2. Azgıt Kalesi

Şekil 3. Çiğşar Dağı Şekil 4. Altunboğa ve Çevre Dağları

Şekil 4. Keleşli Suyu Şekil 5. Andırın Suyu

Şekil 6. Aslantaş Barajı Şekil 7. Çınar Geçidi Barajı
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İlçe 1515 yılına kadar Dulkadir-
li Beyliği’nin hâkimiyeti altında 
kalmıştır. 1515 yılında Dulka-
dirli Beyliği’ne son veren savaş 
Göksun’da başlamış ve Andı-
rın’da bulunan Turna dağında 
son bulmuştur. Turna dağı hâ-
len o acı hatıralarla yâd edilir.  
Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan 
Selim ile Dulkadirli Beyliği’nin 
son hükümdarı Alâüddevle 
Bozkurt Bey arasında meydana 
gelen bu savaşta Dulkadirliler 
yenilir ve Yavuz,Alâüddevle 
Bozkurt Bey’in kesik başını bir 
fetih nâmeyle Memluk Sultanı 
Kansu Gavri’ye yollar. Kansu 
Gavri gönderilen başları gö-
rünce elçiye hitaben şu sözleri 
sarf eder: “Bu başları bana niye 
göndermiş, bunlar Frenk başla-
rı mı ki muvaffakiyet eseri ola-
rak bana gönderiyor.”Dulka-
dirli Beyliği’nin son hükümdarı 
Alâüddevle Bokurt  Bey’in baş-
sız cesedinin, Andırın’ın Çuha-
darlı köyünün üst taraflarında 
Kalekısığı denilen yerde med-
fun olduğu tahmin edilmekte-
dir. “Padişah Mezarı” diye bili-
nen Alâüddevle Bozkurt Bey’in 
mezarı üzerinde onu hatırlatan 
ne bir yazı bulunmakta ne de 
bir türbe yapılmıştır. Çevresine 
taşlar konularak yeri korun-
muştur. (Şekil 9).

Andırın İdari Durumu
Osmanlı öncesi Andırının 

idari yapısı hakkında son de-

rece az bilgiye sahibiz. Buranın 
bir kasaba olduğuna dair bazı 
bilgiler var. Andırının Dulka-
dirli döneminde nasıl bir idari 
yapı içinde yer aldığına dair 
herhangi bir bilgiye sahip de-
ğiliz. Muhtemelen bir köy tüzel 
kişiliğine sahip idi.  Andırının 
içinde bulunduğu Zülkadir 
Beyliği 1515 yılında yıkılınca 
beyliğin hâkimiyet sahasında 
bulunan topraklar Şehsuvar 
oğlu Ali Bey’e tevcih edilmiştir. 

Tablo 3.  1284-1326 (1867-1908) Yılları Arasında Andırın Kazası 
Kaymakamları

Yıl Miladi Kaymakamlar Yıl Miladi Kaymakamlar

1284 1867 Şakir Efendi 1309 1891 Abbas Efendi

1285 1868
Veliyyüddin 
Efendi

1310 1892
Abdurrahman 
Efendi

1286 1869 Said Efendi 1312 1894
Kaymakam Vekili 
İmam Bey

1287 1870 Said Efendi 1313 1895
İsmail Hakkı 
Efendi

1288 1871 Ahmet Efendi 1314 1896 Ali Fehmi Bey

1289 1872 Bekir Efendi 1315 1897
Mehmet Ziyaed-
din Efendi

1290 1873 Ali Ata Efendi 1316 1898 Nuri Efendi

1293 1876 Reşit Efendi 1317 1899 Nuri Efendi

1295 1878 Rifat Efendi 1318 1900 Münhal (vefat)

1299 1881 Ali Ata Efendi 1319 1901
Mahmut Celalet-
tin Bey

1300 1882 Ali Ata Efendi 1320 1902
Hacı Ali Rıza 
Efendi

1302 1884 İzzet Efendi 1321 1903
Hacı Ali Rıza 
Efendi

1303 1885 İzzet Efendi 1322 1904 Nasrullah Bey

1305 1887 Osman Efendi 1323 1905 Mehmet Lütfi Bey

1306 1888 Mahmut Bey 1324 1906 Mehmet Lütfi Bey

1307 1889 Mahmut Bey 1326 1908
Ali Fehmi Bey
(Göksun kaym.)

1308 1890 İsmail Hakkı Bey

ANDIRIN

Şekil 9. Alaüddevle Bozkurt Beyin ve Arkadaşlarının Mezarları
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Yarı bağımsız bir sancak 
statüsü niteliği taşıyan bölge, 
1522 yılında Şehsuvar oğlu Ali 
Bey’in katledilmesi ile bütü-
nüyle Osmanlı idare sistemine 
dâhil edilmiştir. Bu beyliğin 
topraklarından Maraş ve Elbis-
tan 1522’de Rum (Sivas) Eyale-
ti’ne, 1523-1531’de ise Karaman 
Eyaleti’ne bağlanmıştır. 1531’de 
Dulkadir toprakları olan bu 
bölgede Zülkadir Eyaleti ku-
rulmuştur. Eyaletin teşekkü-
lünden sonra buraya bağlı bir 
sancak olarak Kars-ı Zülka-
diriye/ Kars-ı Maraş (Kadirli) 
sancağı kurulmuştur. Andırın 
ise nahiye statüsüne konularak 
Kars-ı ZülkadiriyeSancağı’na 
bağlanmıştır. Uzun dönem bu 
yapı devam etmiştir.Bundan 
dolayı 1529 ve 1563 tarihli Ma-
raş tahrir defterlerinde Andırın 
ve köyleri yer almamakta olup, 
bunlar Kadirli defteri içinde 
görülmektedir.Andırının idari 
yapısında uzun dönemler bir 
değişme olmamıştır. Osman-
lı döneminde tespit ett iğimiz 
tüm kayıtlarda Andırın Kars 
(Kadirli) Sancağı’na bağlı bir 
nahiye statüsünü korumuştur.
İdari değişiklik 19. yüzyılın 
ikinci yarısına gelindiğinde 
Andırın’ın kaza olması (1867) 
ve Göksun’un buraya bağlan-
ması ile yaşanmıştır.1867 ile 
1907 arasında Göksunun tapu 
kayıtları Andırın tapu müdür-
lüğündedir. 1907 yılına gelin-
ceye kadar Andırın’a bağlı bir 
nahiye olan Göksun bu tarihte 
kaza olmuştur.  Kaza statüsü 
bu tarihten itibaren değişmeye-
rek devam etmiştir. 19. yüzyılın 
ikinci yarısına ait zengin veriler 

sunan salnameler Andırının 
idari yapılanması hakkında şu 
bilgileri sunmaktadır. 

Andırın nahiyesinin 1867 
yılında kaza olduğun da 46 
köyü vardı. Göksun Nahiye-
si de ilhak edilince toplam 52 
köy, 1 nahiyeden müteşekkil 
bir kaza oldu. 1867 yılında 
Kaza merkezi Andırın merkez-
de teşekkül ett irilmiş iken, kaza 
merkezi 1885 yılında Ermeni 
kralı 6. Leon’un esaret mahalli 
olan Geben Karyesine nakledil-
miştir.Bu idari yapı 1904 yılına 
kadar devam etmiştir. 1904 yı-
lında ise kaza merkezi tekrar 
Andırına nakledilmiştir.

Andırının bu tarihteki kar-
yeleri şunlardır; Geben, Değir-
mendere, Taşoluk, Sisne, Bun-
duk, Şivilgi, Kürtler, Tatarlı 
(Torlar), Kabaklar, Emirler, Or-
çan, Darıovası, Torun, Gökçeli, 
Efi rağızlı, Boztopraklı, Çiçekli, 
Sarıdanışmanlı, Acemli, Bekre-
ci (Killik), Kabakçı, Bahadırlı, 
Bekdaşlı, Fatmalı, Ağcakoyun-
lu, Abazalı, Kızık, Mollameh-
metli, Erenler, Sumaklı, Ana-
cık, Boynuyoğunlu, Araplar 
(Kaleburnu), Kesin (Beylik), 
Tokmaklı, Karamanlı, Varyanlı, 
Karaköse uşağı, Kumarlı, Yayla 
Kumarlısı, Göleli, Tırtanlı, Gök 
Ahmetli.

Göksun Nahiyesi ise; Kav-

şut, Kanlıkavak, Yeniyapan, Kı-
zılcık, Kireç uşağı Kömür, Ku-
zutepesi ve Fındık köylerinden 
ibarett ir. 1867’den 1903’e kadar 
Andırın kazasının kaymakam-
larının isimleri Tablo 3’te veril-
miştir.

Andırının idari yapısı yüz-
yıllardır değişmemiş, 16. yüz-
yılın başlarından 1867 yılına 
gelinceye kadar nahiye olarak 
yapılandırılmıştır. 1867 de ise 
Göksun’la birlikte mütalaa edi-
lerek kaza yapılmıştır.1907 yı-
lına gelindiğinde gelişmelere 
bağlı olarak II. Abdülhamid’in 
iradesiyle Göksun kaza statü-
süne yükseltilmiş, Andırın da 
Göksun’a bağlı bir nahiye sta-
tüsüne geçirilmiştir. Böylece 
Andırın 21 Kasım 1907 tarihin-
den 1924 yılına kadar Göksun 
kazasına bağlı bir nahiye olarak 
idare edilmiştir. Andırın 1924 
yılında tekrar kaza yapılmış 
olup bu idari statüsünü muha-
faza etmektedir.

Andırın Eğitim-Öğretimi
Andırın, Kahramanmaraş’ın 

okuma yazma oranının %95 ile 
en fazla olduğu ilçelerden bi-
ridir. Andırın İlçe merkezinde, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesine bağlı bir Meslek 
Yüksek Okulu, Çok Program-
lı Lise, Anadolu Lisesi, İmam 

Tablo 1. Andırın İlçesinin Eğitim-Öğretim Durumu (2011-2012)

Okul/Kurum Sayı

Derslik 388

Öğrenci 7.898

Öğretmen 509

Kaynak: htt p://andirin.meb.gov.tr,2012
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Hatip Lisesi ve ihtiyaca cevap 
verecek yeterince ilköğretim 
okulu bulunmaktadır. Ayrıca, 
Geben ve Yeşilova Beldelerinde 
lise vardır. Andırın İlçesi SBS il 
sıralamasında birinci durum-
dadır. Tablo 1 ve Tablo 2’de An-
dırın İlçesinin eğitim-öğretim 
durumuna ilişkin istatistiki bil-
giler yer almaktadır.

Andırın Turizm
Kendine has coğrafya ve 

iklime sahip olan Türkiye’nin 
zengin yaşama kültürü içindeki 
yayla yaşantısı çok önemli yer 
tutar. Eski metinlerde ve halen 
dillerde dolaşan halk türküle-
rinde (Kalktı göç eyledi Avşar 
illeri türküsündeki gibi) ifade 
edilen bu gelenek, Türkiye coğ-
rafyasında yüzlerce mekanın 
yeni ve farklı yaşama alanları 
olarak açılmasını sağlamıştır.

Çin kroniklerinde, “Atları 
ve yüksek tekerlekli arabaları 
ile suları ve otları takip ede-
rek yaşayan” millet olarak da 
tanımlanan Türkler, Anadolu 
coğrafyasında yerleşik hayata 
geçtikten sonra geleneksel ya-
şama tarzlarını yeni ölçekleriy-
le yaşamaya başlamıştır.

Toros Dağları, göğsünü Ak-
deniz’in ılık meltemlerine aç-
mış, karlı dorukların eteklerin-

de, Yörük kilimi gibi üstünde 
bütün renklerin çiçeklendiği, 
yaylalar, çam, ardıç, köknar, se-
dir ağaçları ve meyve bahçeleri 
ile iç içedir.

İlkbaharla birlikte çiğdem-
ler çiçek açtığında Yörükler 
hayvanlarını otlatmak için To-
ros yaylalarına çıkmaya baş-
larlar. Akdeniz sıcaklıklarının 
etkili olduğu yaz aylarında ise 
çevre şehirlerden, soğuk ve bil-
lur gibi temiz pınarların kay-
nadığı, serin yaylalara çıkışlar 
giderek hızlanır.

Andırın’ın coğrafyası To-
rosların ortasında bulunmakta-
dır. İlçenin bir tarafı Çukurova 
bir tarafı Torosların zirvesine 
dayanmaktadır. Coğrafyası en-
gebeli, bitki örtüsü bakımından 
zengin, tarım toprakları verim-
lidir. 

Andırın Çukurova’nın yay-
lasıdır. Rakımı 900 üzerinde 
olan bütün yerleşim yerleri açık 
alanlar yaylacılığı uygundur. 
Andırın üzerine yoğun bir 
yayla baskısı vardır. Eğer yay-
lacılık, imarlı, planlı, yerleşim 
şeklinde olursa yukarıda bah-
sedilen tarımsal üretimler bu-
ralarda tüketilebilir. 

Andırın’ın en önemli tu-
rizm özellikleri; doğası ve ta-
rihinin bir arada oluşturduğu 

kompozisyondur. Tabiatla baş 
başa kalmak, buz gibi suların-
dan içmek, tertemiz ve serin ha-
vasından faydalanmak isteyen 
pek çok kişi; Andırın ilçesini 
huzurlu günler geçirme arzu-
suyla ziyaret etmektedirler. 

Andırın ilçesinde Kırksu, 
Çınargeçidi, Meryemçil, Çata-
lağaç, Halbur vb. alanlar başlıca 
dinlenme yerlerini oluşturmak-
tadır. Özellikle Aslantaş Barajı, 
Aşağı Andırın’a deniz manza-
rası güzelliği katmaktadır. An-
dırın’ın Kahramanmaraş yolu 
üzerinde bulunan Başkonuş 
Yaylaları, Milli Park haline ge-
tirilmiş olması ve geyik yetiştir-
me faaliyetinin devam ediyor 
olması nedeniyle, Andırın’ı çok 
daha cazip hale getirmektedir. 
Aşağı Andırın’dan başlayıp Ge-
ben’e kadar olan bölgelerin her 
metre karesinde; doğanın eşsiz 
zenginlikleri tadılabilir, bu göç 
yolunda tarihin mirası seyre-
dilebilir. Çok eski çağlardan 
beri yayla turizminin gözdesi 
olmuş ilçemizde, geçilecek her 
yerde yayla türküsünden izlere 
görülür. Karacaoğlan türküleri-
ne konu olmuş Harboğazı’na, 
Han’a, Haşdırın’a, Akkale’ye, 
Azgıt’a, Halbur’a, Meryemçil’e 
ve Kayranlı’ya hayranlıkla ba-
karken; tarihin ve doğanın biz-
lere bağışladığı cennet yurdu-
muzun bu parçasında huzurlu 
günler geçirilebilir.

Andırın turizmine katkıda 
bulunacak mesire yerleri:

• Çınargeçidi Mesire Yeri : 
Şehir merkezine 5 km uzaklık-
tadır. (çınargeçidi 2010 yılında 
gölet haline getirilerek hizmet-
ten kalktı)

ANDIRIN

Tablo 2. Andırın İlçesinde Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 
(2011-2012)

Okul/Kurum Sayı

İlköğretim 19

Ortaöğretim 31

Mesleki ve Teknik Eğitim 26

Kaynak: http://andirin.meb.gov.tr,2012
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• Kirazlıdere Piknik Yeri : 
Yeşiltepe mahallesindedir.

• Kataltı Piknik Yeri: Gök-
sun Yolu üzerindeki Emirler 
Mahallenindedir.

• Karasu Piknik Yeri: Tor-
lar Köyü sınırları içerisindedir. 
Amatör balıkçıların hoşça vakit 
geçirebileceği yerlerdendir.

• Elmadağ

Andırın Kaleleri
Akkale, Alameşe (Babik-

li) Kalesi, Anacık Kalesi, Azgıt 
Kalesi, Beyoğlu (Çürük) Kalesi, 
Bossek (Tuğluca) Kalesi, Boy-
nuyoğunlu Kalesi, Burunönü 
(Çöğdür) Kalesi, Bülen Kalesi, 
Büveme Kalesi, Copçalar (Çın-
kırlı) Kalesi, Çebiş Kalesi, Çu-
hadarlı (Keçibucu-Mitel) Kale-
si, Haştırın Kalesi, Hisar Kale, 
Kabakoz Kalesi, Kaleboynu 
Kalesi, Kalekısığı Kalesi, Keleş-
li Kalesi, Torlar/Tatarlı/Tahirli 
Kalesi.

Andırın Kanyonları

Andırın’da dağların eğim-
leri yüksek olduğu için kanyon 
benzeri çok sayıda vadi bulun-
maktadır. Ancak, ender bulu-

nan özelliklere sahip ve keşfe-
dilmeyi bekleyen Değirmenüstü 
kanyonu Andırın turizmi için 
önemli bir kazanımdır.

Değirmenüstü kanyonu, 
Kargaçayırı mahallesinden 
başlayıp, Karasu mevkiine ka-
dar yaklaşık 5 kilometre uzun-
luğundadır. Kanyonun girişi 
1300 m, nihayet bulduğu yerin 
rakımı 700 m’dir. Şekil 11. Kan-
yon boyunca karşılaşılan ma-
ğaralar ise dağcıların dinlenme 
alanlarını oluşturuyor. Köknar, 
kızılçam ve sedir ağaçlarının 
arasından geçen kanyon müt-
hiş bir güzelliği sahiptir.

Andırın Yayla Turizmi
Kış aylarında 8.000 civa-

rında olan Andırın’ın nüfusu, 
özellikle Haziran-Temmuz-A-
ğustos aylarında 60.000’lere çık-
maktadır. Bu artışın en önemli 
nedeni “yayla turizmi”dir. Yaz 
aylarında Kadirli, Osmaniye, 
Adana vb. sıcak yerlerden An-
dırın’a yayla amacıyla gelenler, 
ilçenin ticaret ve ekonomisine 
önemli katkılar yapmaktadır. 
Yaz aylarında yaylacılarla bir-
likte, yurtdışında çalışan gur-
betçilerin, hemen hemen Tür-
kiye’nin dört bir yanında kamu 
görevi yapan devlet memurla-
rının, başka illerde okuyan lise 
ve üniversiteli gençlerin Andı-
rın’a gelmeleri ilçede bir nüfus 
patlamasına yol açmaktadır. Bu 
nüfus, temel ve diğer ihtiyaç-
larını karşılama için harcama 
yapmakta, böylece ilçenin eko-
nomisini canlandırmaktadır.

Yaylalara ev yapılması; de-
mir, çinko, çimento briket, kum 
ve diğer inşaat malzemelerinin 
satışlarını artırmaktadır. Yaz 

aylarında ilçenin inşaat ustaları 
ve işçileri günün yaklaşık 12-15 
saatini çalışarak geçirmekte ol-
dukları halde işleri yetiştireme-
mektedir. 

Öte yandan, gıda sektörün-
de faaliyet gösteren iş yerleri 
(dükkanlar, manavlar, market-
ler, fırınlar, kasaplar, vb.) müş-
teri bolluğundan son derece 
memnun kalmaktadır.

İlçede hizmet veren iş yer-
leri de (petrol istasyonları, ec-
zaneler, lokantalar, pastaneler, 
berberler, düğün salonları vb.) 
yayla turizminin nimetlerinden 
faydalanan esnafl ardır.

Keza, pazar yerindeki es-
nafl ar yaz aylarında hasat ya-
parcasına kazanç elde etmekte-
dirler.

Yaz aylarında araba park 
yerinin birincil sorun olduğu 
Andırın’da, yaylada yaşamak 
bir başka güzeldir. 

Andırın Tıbbi ve Aroma-
tik Bitkileri

Andırın tıbbi ve aromatik 
bitkilerin yetişmesi bakımından 
zengin bir ilçedir. Andırın’ın sı-
nırları içinde defne ağacı, çam 
ağacı, katran ağacı, ardıç ağacı, 
andız ağacı, karadal ağacı, at 
elması vb. çok sayıda ağaç türü 
bulunmaktadır. Sayılan ağaçla-
rın yetişmesi için özel bir alan 
gerekmemekte; taşlık alanda 
bile yetişmektedir. Bu ağaçla-
rın bir kısmı hammadde olarak 
pazarlanırken (defne örneğin-
de olduğu gibi), bir kısmından 
yerel olarak ürünler elde edilip 
pazarlanmaktadır (örneğin an-
dız pekmezi), bir kısmı ise bu 
anlamda değerlendirilmemek-
tedir (örneğin karadal ağacı). 

Şekil 11. Değirmenüstü Kanyonu
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Şekil 15’te defne ağacı ve mey-
vesi ile Şekil 16’da andız ağacı 
verilmiştir.

Şifalı ağaçlar yanında Andı-
rın’da çok sayıda şifalı, otsu bit-
kiler de mevcuttur. Bunlardan 
birkaçı kekik, nane, ısırgan, tir-
şik, biberiye, mentivar, yaban 
mersini, keven, salep olarak 
sıralanabilir. Belli mevsimler-
de çok kaliteli doğal mantar 
türleri bulunmaktadır. Küçük 
çaplı da olsa, kültür mantarları 
da üretilmeye başlanmıştır. Şe-
kil 17’de biberiye ve Şekil 18’de 
kültür mantarı görülmektedir.

  
HÜSEYİN TEMİZ

Andırın Ekonomisi
Andırın ekonomisi, gerek 

ulaşım gerekse de yer altı kay-
nakları bakımından elverişsiz 
şartlar ve ilçenin sanayi potan-
siyelinin düşük olması nede-
niyle, genel itibariyle tarım ve 
hayvancılığa dayanmaktadır.

Başlıca tarım ürünleri buğ-
day, nohut, pamuk, karpuz, 
yerfıstığı, çilek, fındık ve ay-
çiçeğidir. Meyvecilik ve seb-
zecilik yaygın olarak yapılır. 
Yüksek kesimlerde yaylacılık 
yoluyla küçükbaş hayvan bes-
lenir. İlçede yerleşim merkez-
lerinin yakınlarında küçük 
alanlar halinde bahçe tarımı 
yapılmakla birlikte ailelerin 
kendi ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik üretim yapılmaktadır. 
Bunun yanı sıra sulanabilen 
arazilerde ticari maksatlı bahçe 
tarımı ve sebzecilik faaliyetleri 
önemli bir yer tutar. Bunların 
içerisinde domates, karpuz ve 
turp en çok yer tutanıdır.

İlçede önemli miktarda 

ANDIRIN

Şekil 17. Biberiye ve Kültür Mantarı Şekil 18. Kültür Mantarı

Şekil 15. Defne Ağacı ile Yeşil ve Olgunlaşmış Meyvesi

Şekil 16. Andız Ağacı ve Meyvesi
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hayvan varlığı olmasına rağ-
men mera hayvancılığı pek 
gelişmemiş, hayvancılık orta 
seviyede yapılmaktadır. İlçe-
de toplam 19.000 küçükbaş ve 
13.000 büyükbaş hayvan olmak 
üzere toplam 32.000 hayvan 
mevcutt ur. Bunun yanında be-
sicilik faaliyetleri gelişmekte 
olup, süt hayvancılığı bazı köy-
lerde gelişme göstermektedir. 
Bunun için Tarım Bakanlığı 
ile İlçe Tarım Müdürlüğü’nün 
denetiminde Yeşiltepe, Karga-
çayırı ve Darıovası köylerin-
de boğa ünitesi mevcut olup, 
kültür ırkı boğalarla yerli hay-

vanların ıslah çalışmalarına 
başlanmıştır. Hayvan ıslahını 
iyileştirmek maksadıyla geçmiş 
yıllarda hayvancılık, koyuncu-
luk ve arıcılık faaliyetlerini ge-
liştirmek için yöre halkına kre-
dili olarak bir takım olanaklar 
sunulmuştur.

İlçede kümes hayvancılığı 
fazla gelişme göstermemekle 
birlikte son zamanlarda yöre 
halkının beyaz ete ilgi gösterdi-
ği görülmektedir. Kümes hay-
vancılığı daha çok halkın ken-
di ihtiyacını karşılamak üzere 
evlerde yapılan tavuk besiciliği 
şeklinde yürütülmektedir. 2015 

yılı itibariyle ilçedeki kümes 
hayvanı sayısı 25.500 civarın-
dadır.

Andırın ilçe merkezine 30 
km uzaklıktaki 2.500 nüfus-
lu Çığşarköyü, sedir, ladin ve 
çam ağaçlarının arasındaki 
vadide bulunmaktadır. Son 10 
yıla kadar geçimlerini hayvan-
cılıkla sağlayan nüfus şu anda 
yılda ürett iği 8 bin ton kirazın 
% 70’ini başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere, Rusya ve Irak’a 
ihraç etmektedir. Torosların 
1650 metre yüksekliğindeki do-
ğal bir alanda yetişen ve Türki-
ye’nin son hasatını yapan köy-
de, yaklaşık 3 bin kişi geçimini 
kiraz toplayarak kazanmakta-
dır. Zengin bitki ve su kaynak-
larının avantajını en iyi şekilde 
değerlendiren köy, bu vasıtayla 
hem ilçe hem de ülke ekonomi-
sine katkı sağlamaktadır.

Andırın ile çevresi akarsu-
lar ve kaynak suları bakımın-
dan oldukça zengin olmasına 
rağmen balıkçılık yeterli dü-
zeyde değildir. Andırın ilçesi 
balık ihtiyacının büyük çoğun-
luğunu Aslantaş baraj gölü, Sır 
barajı, Karasu ve Körsulu ne-
hirlerinden gidermektedir. Bu-
nun yanında Haştırın’a, Akifi ye 
ve Kızıloluk’a kurulan Alabalık 
Tesisleri yöre halkının balık ih-
tiyacını karşılamakla birlikte 
buradan çevre ilçelere de balık 
satışı yapılmaktadır.

Andırın’da hizmet sektörü 
güçlü ekonomik faaliyet kolla-
rından biridir. 7’si anonim, 28’i 
limited, 42’si şahıs şirketi, 17’si 
kooperatif ve 1 tanesi de kol-
lektif olmak üzere toplam 95 iş 
yeri bulunmaktadır.

Andırın da maden arama 
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çalışmaları yeterli düzeyde ol-
mamakla birlikte etüt çalışma-
ları yeterince önem kazanma-
mıştır. Buna rağmen Kömür 
Zuhurları (Linyit), Talk Zuhur-
ları ve küçük çaplı mermerler 
görülmektedir.

Andırın ilçesi için öne çı-
kan önemli bir diğer ekono-
mik unsur da Alanlı Mahallesi 
bölgesinde yer alan Kale Enerji 
firmasına ait Dilek rüzgar sant-
ralleridir. Bu rüzgar santrali 
24 megawattkurulu gücü ile 
Türkiye’nin 365., Kahraman-
maraş’ın ise 14. büyük enerji 
santralidir. Tesis ayrıca Türki-
ye’nin 73. büyük Rüzgar Enerji 
Santrali’dir. RES’te 10 adet Nor-
dexrüzgartürbinikullanılmıştır. 
Dilek Rüzgar Enerjisi Santrali 
ortalama 78.743.000 kilovatsaat 
elektrik üretimi ile 23.789 kişi-
nin günlük hayatında ihtiyaç 
duyduğu (konut, sanayi, met-
ro ulaşımı, resmi daire, çevre 
aydınlatması gibi) tüm elektrik 
enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. 
Dilek Rüzgar Enerjisi Santra-
li’nde sadece konut elektrik tü-
ketimi dikkate alındığında ise 
24.998 konutun elektrik ener-
jisi ihtiyacını karşılayabilecek 
elektrik üretimi yapılmaktadır.

KAYNAKÇA:
Mesut DEDEOĞLU, Kahramanma-
raş’ın İktisadi Kalkınmadaki Yeri, An-
kara 2014.
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dürlüğü (02.05.2016), http://www.
andirin.gov.tr.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 
Odası (KMTSO) (02.05.2016) http://
www.kmtso.org.tr.
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Andırın Halk Kültürü
Andırın halk kültürü ola-

rak öncelikle “kültür” niteliğin-
deki âdet, inanış, oyun, yemek, 
halk hekimliği ve sanat-zanaat 
gibi konuları değerlendireceğiz. 
Daha sonra da halk kültürünün 
“edebiyat” olan ürünlerinden 
söz edeceğiz.

Âdet olarak temelde do-
ğum, evlenme ve ölüm ge-
leneklerinden söz edebiliriz. 
Bunların da büyük ölçüde Kah-
ramanmaraş’ın diğer yerleriyle 
benzerlik gösterdiğini söyleye-
biliriz. Bunlar arasında öne çı-
kan evlilik âdetlerinin kız gör-
me, kız isteme, tatlı yeme-söz 
kesme, nişan, düğün okuma 
(davet), bayrak kaldırma, çaba 
yapma (evlenen çifte yardım), 
kına yakma, düğün eğlence ve 
gerekleri, gelin getirme, zifaf 
(gerdek), gelin başı bağlama, el 
öpmeye gibi aşamaları vardır.
Ölüm adetlerinin aşamalarını 
ise helalleşme, vasiyet, son ne-
fes, yıkama, kefenleme, defin, 
taziye ve yas olarak ifade ede-
biliriz.

Andırın halk inanışları da 
büyük bir zenginlik gösterir. 
Biz bunlardan bazılarını bura-
ya alıyoruz:

-Ayaktaki orta parmağın, baş-
parmaktan daha uzun olması du-
rumunda o kişinin zengin olacağı-
na inanılır.

-Bebek aynaya baktırılırsa çat-
layarak ölür veya dilsiz kalır.

-Boş salıncak sallanırsa, çocu-
ğun hasta olacağına inanılır.

-Dolu yağışını önlemek için, 
evin ilk çocuğu eline bir bıçak alıp, 
bir dolu keserse; dulunun kesilece-
ğine inanılır.

-Gökkuşağının altından, om-
zuna bir heybe alarak geçenin hey-
besinin altınla dolacağına inanılır.

-Gömleklere dört düğme di-
kilmesi iyi olmaz. Dörtten az veya 
fazla olmalıdır.

-Kırlangıcın çok iyi bir kuş 
olduğu düşünülür ve ona zarar 
verenin ellerinin kuruyacağına 
inanılır.

-Kırmızı elmayı hiç kopar-
madan soyup yatarken yastığının 
altına koyup uyuyan kişi, rüyada 
evleneceği kızı görür veya dileği 
kabul olur.

-Kürek omuzda dışarı çıkıl-
maz, ölüm getireceğine inanılır.

-Nazarı değen kişinin üzerin-
den herhangi bir şey alınıp yakılır-
sa, nazarın önleneceğine inanılır.

-Sağ yanağında ben olan kızın 
zengin bir kocaya gideceğine ina-
nılır.

-Tavuğun horoz gibi ötmesi 
durumunda, o evden bir ölü çıka-
cağına inanılır.

-Ürünlerinin bereketli olması 
için tarlanın ortasına at kafası ko-
nur.

*
Andırın’da hem “halay” 

niteliğinde, hem “tiyatral ve 
sportif” özellik gösteren, hem 
de “çocuk oyunu” olan oyunlar 
oynana gelmiştir. 

Andırın halayları da-
vul-zurna eşliğinde oynanan 
oyunlar olup belli başlıları şun-
lardır: Andırın Üçayağı, Andı-
rın Kerebozu, Şirvanı ve Hale-
bi, Eminem, Pekmez, Kırıkan, 
Develioğlu, Köroğlu, Cezayir, 
Hasandağı, Ceren, Garip, Gaba, 
Lorke ve diğer güncel oyunlar.

Ayrıca, özellikle düğünler-
de oynanan kimisi tiyatral ve 

ANDIRIN
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sportif nitelikte oyunlar da var-
dır. Cirit, kös, serçe, sinsin gibi 
oyunlar bu türdendir.

Andırın’da oynanan belli 
başlı çocuk oyunlarını ise şu şe-
kilde sıralayabiliriz: Başcıllıklı 
gülle, cont, çellik, çelme topu, 
çızzan, çocuklu gülle, çotulu-
meşşeği, dana, dipi, el tutmam-
ca, eşkıya, geviş, gülle, kale, 
kaydırmaç, kılıç, kovalambaç, 
kökgüç, köküç, köşker, lött ü, 
lüğüm (beş taş), sülempe, tek 
kale.

Yörenin birçok yemeğin-
den söz etmek mümkündür. 
Bunlar:Tarhana çorbası, sütlü 
çorba, tirşik çorbası, toğga çor-
bası, katıklı çorba, döğme çor-
bası, yayla çorbası, mercimekli 
çorba, bulgur pilavı, pirinç pi-
lavı, patates sulusu, kuru fasul-
ye, yahni, bişme(güveç), merci-
mekli köfte, çaman, kebap, saç 
kavurma, çiriş yoğurtlaması, 
yumurta mıklası, çılbır, tava, 
yarma lapası, un bulamacı, nişe 
bulamacı, sütlü bulamaç, lepe, 
çiçek sarması, lahana sarması, 
patlıcan dolması, kabak dolma-
sı, içli köfte, dürüm, kısır, paça, 
kömeç, ağız, teleme vb.

Ancak bunların en çok bili-
neni “Andırın doktoru” adıyla 
da bilinen “tirşik çorbası”dır.

Bu çorba yörede kendiliğin-
den yetişen tirşik pancarından 
yapılır. Tirşik, çiğ olarak ağza 
alındığında ağzı yakan acı bir 
bitkidir. Bu yüzden iyice kıyıl-
dıktan sonra mayalanarak bir 
gece bekletilir. Bu beklemeden 
sonra pancar, yakıcılığı kaybo-
luncaya kadar pişirilir. Tirşik 
çorbası özellikle bulgur pilavı 
ile birlikte yenir. 

Her yörede olduğu gibi An-
dırın’da da geleneksel nitelikte 
halk hekimliği uygulamaları 
görülür. Bunlardan bazı örnek-
ler verelim:

-Arı soktuğu zaman, bir demir 
parçası gezdirilerek tedavi edilir.

-Eğrelti otu denilen bitki kay-
natılıp suyundan çok az içilmeli. 
Böylece barsak kurdu ve solucanı 
dökülür. 

-Ekşi ayran ve kızılcık şurubu 
ishale iyi gelir.

-İltihap ve çıbanları kurutmak 
için, bulgur kepeği lapa yapılıp bu 
bölgelere sarılır.

-Kulağı ağrıyanın kulağına 
anne sütü akıtılır.

-Üzüm pekmezi tereyağı ile pi-
şirilip içilerek öksürük kesilir.

-Yanıklara salça sürülür.
-Zeytinyağı içildiğinde boğazı 

yumuşatt ığından öksürüğü keser.
Andırın’da belli başlı sa-

natlar olarak ahşap oymacılık, 
dokumacılık, işlemecilik, ka-
laycılık, körecilik, palancılık-se-
mercilik anılabilir.

Andırın halk edebiyatını 
önce şiir, anlatmalar ve kalıp 
sözler olarak üç grupta değer-
lendireceğimizi, her bir kate-
goride de çeşitli türlerden söz 
edeceğimizi belirtelim. 

Halk şiirinin mâni, türkü, 
ağıt gibi anonim çeşitleri ile 
halk şairleri ve bunlara ait şiir-
ler söz konusudur.

Yöreye ait çok sayıda mâni-
bulunmaktadır. Burada bir mâ-
niye yer vermekle yetiniyoruz:
Andırın’ın yaylasında 

Su durmaz kovasında

Aklıma yarim düştü 

Tam namaz ortasında

Yöreye ait Karacaoğlan, 

Dadaloğlu, Elbeylioğlu, Aşık 
Hacı gibi halk şairlerinin tür-
küleşmiş birçok eseri yanında 
yöreye ait olan veya söylenen-
Gündeşlioğlu, Güvheri gibi 
türküler ile kına ve gelin övme 
türünden anonim türküler de 
vardır. Ayrıca yöreye ait birçok 
ağıt da türkü olarak söylen-
mektedir.

Yöreye ait çok sayıda ağıt 
bulunmaktadır. Bunlarla ilgili 
kapsamlı çalışmayı “Andı-
rın’dan Derlenen Ağıtlar” adıyla 
Mehmet Temiz, yüksek lisans 
tezi olarak yapmıştır. Bu çalışma 
sonradan “Kahramanmaraş 
Ağıtları” kitabı kapsamında da 
yayınlanmıştır.

Yöreye ait çeşitli ninniler 
bulunmaktadır. Burada birine 
yer vermekle yetiniyoruz:
Tahta kurdum ekmek açtım

Çocuk uyanınca şaştım 

Yanan odundan vazgeçtim 

Nenni oğlum nenninenni

Yörede söylenen çeşitli te-
kerlemeler bulunmaktadır.Bu-
rada birine yer vermekle yeti-
niyoruz:
Elim elim epenek

Elden çıkan topanak

Topanağm yarısı 

Yumurtanın sarısı 

Engele mengele 

Çil oğluna çengele 

Yel kuş yepenek

Çek ayağını topanak

Her yörede olduğu gibi 
Andırın’da da halk şairleri va-
rolagelmiştir. Bu bağlamda 
Andırın’ı da uğrak yeri yapmış 
olan Karacaoğlan ilk akla ge-
len kişidir. Ayrıca diğerlerine 
nazaran daha çok bilinen bir 
âşıkda 19. Yüzyılda yaşamış 
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olan Kul Halil’dir. Kul Halil 
dışında Ahmet Mızrakçı, Ah-
met Topal, Ali Bakırcıoğlu, Ali 
Demir, Ali İnandı, Ali Öksüz, 
Âşık Hüseyin, Aşık Paksoy, Ata 
Canani, Ballı Baba, Celil Çınkır, 
Ercüment Abuzeroğlu, H. Veli 
Doğan, Hacı Ahmet Ağa, Hacı 
Zülkadiroğlu, Harun Bahçeci, 
Hasibe Hatun, Hüseyin Dal, 
İbrahim Çıngıl, İbrahim Şah-
paz, Kadir Kara, Karı Hatun, 
Kuddusi Doğan, Kul Mehmet, 
Mahmut Çömez, Mehmet Cin-
kara, Muhittin Çuhadar, Mus-
tafa Acembekiroğlu, Necati 
Bahçeci, Nurettin Miral, Ozan 
Havayi (Mahmut Eynallı), Ök-
süz Ozan (İhsan Öksüz), R. Ali 
Çınkır, Tahsin İnekçi, TelliHa-
tun, Yusuf Eynallı, Zahide Do-
ğan, Zeki Özdamar gibi kişiler 
de vardır. 

Andırın halk kültürünün 
“edebiyat” niteliğindeki ürün-
leri arasında “anlatmalar” da 
büyük bir zenginlik gösterir.
Bunlar arasında masal, efsa-
ne-menkabe, halk hikâyesi, fık-
ra türlerinden kısaca sözedece-
ğiz.

Her yörede önceleri masal-
lar anlatılan bir yerdir Andırın. 
Biz burada bunlardan birkaçı-
nın ismini vermekle yetinelim: 
Akıllı Deli ile Zırrıkı Deli, Altın 
Bülbül, Gökgüdü Sarı, Köse, 
Kazma Dişli Kazan Başlı Kız.

Andırın yöresinde özellikle 
belli yerlere bağlı olarak çeşitli 
efsaneler anlatılmaktadır. Bun-
lar:

Battal Gazi, Cinni Mağara, 
Gökçe Oğlak, Kestel Mağara-
sı, Kızılkaya, Kız-Oğlan Taşı, 
Meryem Çil, Parmaksız, Secde 

Eden Ağaç, Üç Mezar gibi efsa-
nelerdir. Bu efsaneler arasında 
Meryem Çil Efsanesi’nin fazla-
ca bilinmesi ve birçok varyantı-
nın anlatılmasıyla öne çıktığını-
söyleyebiliriz.

Andırın halk hikâyesi ba-
kımından da zengindir. Köroğ-
lu, Karacoğlan, Dadaloğlu gibi 
halk şairlerinin hikâyeleri ya-
nında Izgınlıoğlu, Bağ Böörek, 
Sürmeli Bey, Gündeşlioğlu gibi 
hikâyeler öteden beri anlatıla 
gelmiştir.

Yörede fıkra tipleri ve bun-
lara bağlı olarak anlatılan fıkra-
lar da vardır. Andırın ile ilgili 
olarak adından söz edeceğimiz 
belli başlı fıkra tipleri Andırınlı 
Aptal, Andırınlı Köylü, Boyacı 
Ördek, Fazlı Kadir, GödeFazlı, 
Kumarlı köylü, Hüseyin Ça-
vuş, Kalalı Omar, Mehirlioğlu 
ve Osman Bölükbaşı’dır. Bunlar 
arasında Hüseyin Çavuş birçok 
fıkrasıyla öne çıkar. Buraya bir 
fıkrasını alıyoruz:

Cinlik
Hüseyin Çavuş bir gün zar 

zor ayakta duran merkebine bine-
rek köyünden epeyce uzaklıktaki 
bağına gider. 

Merkep çok yaşlıdır. Bu yüz-
den bağa az bir mesafe kala yere yı-
ğılır kalır. Hüseyin Çavuş da yu-
varlanarak yere düşer. Daha sonra 
kalkar. Kendisine bir şey olmamış-
tır. Ama merkebi hala yatmaktadır. 
Bakar ki onca yıllık merkebi ölmüş.

Yürüyüp bağa gider. İşlerin 
yapar, eve dönmek için yola koyu-
lur. Fakat biraz yürüdükten sonra 
dayanamaz ve bir gölge yere çöme-
lir.

“Ben bu yolu yürüyerek gide-

mem. Yoldan geçenlerden birinin 
atına bineyim.” diye düşünür. 

Bir süre sonra bir atlı gelir. 
Hüseyin Çavuş atlıyı durdurur:

“Beni de şu köye kadar götü-
rür müsün?” der.

Adam bunu kabul etmez ve 
çekip gider.

Bir süre sonra birkaç kişi daha 
gelir. Hüseyin Çavuş onları da 
durdurup isteğini bildirir. Onlar 
da kabul etmez.

Hüseyin Çavuş bu işin böyle 
gitmeyeceğini anlar ve bir oyun 
hazırlar. Bağında yetişen bir ot 
vardır. Bu otu ağzına alıp çiğner. 
Ağzı iyice köpürür. O sırada bir 
atlı gözükür.

Hüseyin Çavuş kendini yere 
atar ve bayılmış numarası yapar. 
Adam Hüseyin Çavuş’a acır, atına 
bindirir, evine kadar getirir.

Adam gittikten sonra evdeki-
ler Hüseyin Çavuş’a:

“Hayrola, ne oldu?” diye so-
rarlar.

Hüseyin Çavuş da:
“Valla bizim merkep beni yarı 

yolda bıraktı, ben de bir cinlik yap-
tım.” der.

Her yörede olduğu gibi 
Andırın’da da başta deyim ve 
atasözü olmak üzere alkış, kar-
gış ve diğer kalıp sözler vardır. 
Burada her bir türden örnekler 
vereceğiz:

Atasözleri:
-Acar çoban ya geç ya aç ge-

tirir.
-Ağustosta yatanı, zemheride 

büvelek tutar.
-Ağası yiğit olanın, adamı ya-

vuz olur.
-Atın yerine eşeği bağlama.
-Bir külek bal, anası akıllı kızı 

al.

ANDIRIN
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-Deli arlanmaz; sahibi arlanır.
-Ev malından öküz olmaz.
-Güz güneşinde kızım, yaz 

güneşinde gelinim olsun.
-Gamı def, parayı saf etmeli.
-Herkesin kazanı örtük kay-

nar.
-İt kılından urgan olmaz.
-Kırklı iken belleğini, kırkına 

kadar unutma.
-Kuş var kurt yer, kurt var kuş 

yer. 
-Ölüye ağıt gerek değil, deliye 

öğüt gerek değil. 
-Para buçuktan, inek bicikten 

olur.
-Pehlivan kispeti yağından 

bellidir.
-Şeytanla ceviz oynanmaz.
-Taş ol, baş yar.
-Ustanın evi, terzinin elbisesi 

olmaz.
-Yıl azmaz, kul azar.
Deyimler:
-Cin olmazdan adam çarpmak
-Cip içine yatmak
-El ile verip ayağı ile aramak
-Gelin geldi de kele kele demesi 

kaldı.
-Sarığını kabartmak
-Sulu dereye götürüp susuz 

diye geri getirmek
-Verdiği bir yumurta canımı 

aldı dürte dürte.
Alkışlar:
-Allah ağ bahtlar versin.
-Allah ağlatacak dert verme-

sin.
-Allah başını bozmaya.
-Allah yavuz dilden, yaramaz 

elden uzak eylesin.
-Dal dal uzayasın.
-Ellerin Cehennem ateşi gör-

mesin.
-Oğlun ile ordu, kızın ile oba 

olasın.

Kargışlar:
-Allah kanlı hançerlere gele-

sin.
-Allah kapıların kapana.
-Dar bıçaklara gelesin.
-Delik delik delinesin.
-Diri gidip de ölü gelesin.
-Hortlayacısa.
-Hörnecikler olasın.
-Kapına kara kilit vurula.
-Kazandığın nar kabuğu ol-

sun.
-Ocağına kibrit suyu damlaya.
-Sesin yerin dibinden gele.
-Sırtlandaki pırtılar ateşte 

yansın.
-Ününü şeytan ala.
-Yüzü yüzülesice.

KAYNAKÇA:
Akdeniz’in Altın Kenti Kahramanmaraş, 
Kahramanmaraş 2014.
Andırın Tarih ve Kültür Varlıkları 
Envanteri, Andırın Kaymakamlığı 
Yayınları, Kahramanmaraş 2011.
İbrahim ERŞAHİN, “Andırın’dan Bir 
Fıkra Tipi “Hüseyin Çavuş” (Bildi-
ri)”, Dulkadirli Beyliği’nden Türkiye 
Cumhuriyetine Andırın Sempozyumu 
(5-7 Temmuz 2012), ANDIRIN.
İbrahim ERŞAHİN, “Andırınlı Halk 
Şairleri ve Öksüz Ozan (Bildiri)”, 
Dulkadirli Beyliği’nden Türkiye Cum-
huriyetine Andırın Sempozyumu (5-7 
Temmuz 2012), ANDIRIN.
h t t p : / / a n d i r i n . 8 k . c o m / a n d i -
rin01.1.html
http://www.ofad.org.tr/site/fikra-
lar-ve-tiplemeler.html
Sözlü Kaynak: Mehmet Polat (Andı-
rın), Prof. Dr. Kadir Saltalı (Andırın).

İBRAHİM ERŞAHİN

ANDIRIN DEVLET
HASTANESİ

Hastane 02.01.1992 tarihin-
de hizmete açılmış olup 10.973 

m2 toplam arsa alanı 3202 m2 
kapalı alanda 24 yatak kapasi-
tesine sahiptir. E1 rolünde olan 
hastanede ameliyathane, do-
ğum odası, diyaliz ünitesi, diş 
ünitesi mevcutt ur. 2016 Mart 
verilerine göre 4’ü uzman he-
kim, 7’si pratisyen hekim, 5’i 
diş hekimi olmak üzere 61 sağ-
lık personeli, toplam 128 perso-
nel ile hizmet vermektedir. 

Hastaneye 2015 yılında 
39.787 acil poliklinik olmak 
üzere toplam 86.698 hasta baş-
vuru yapmış, 6664 hasta yata-
rak tedavi edilmiş, 5572 hasta 
ameliyat edilmiş, 3 doğum ger-
çekleşmiştir.

ALPTEKİN YASIM

ANDIZ 
(Juniperusdrupacea)

Andız ağacı servigiller 
(Cupressaceae) familyasından, 
10-15 m boyunda, Juniperus 
seksiyonunun Caryocedrus alt 
seksiyonunda yer alan, genel-
likle piramidal tepe çatısına sa-
hip 25 m boy ve 1-2 m çapa ula-
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şabilen bir cinsli ve iki evcikli 
bir taksondur. Pul yapraklıdır 
ve kışın yapraklarını dökmez. 
Küremsi 2-2,5 cm çapında ko-
zalaklara sahiptir. Ülkemizde 
Orta ve Doğu Akdeniz bölge-
sinde özellikle Kahramanma-
raş,  Adana, Osmaniye, Hatay, 
Mersin, Antalya, Konya ve 
Karaman illerinde yayılış gös-
termektedir. Çok dik ve sarp 
eğimli, hafif asidik ve alkalin 
toprak reaksiyonlarında farklı 
toprak tekstürüne sahip alan-
larda yetişebilmektedir. Kahra-
manmaraş’ta farklı jeolojik yaşlı 
kireç taşları, volkanik kayaçlar 
ve ofiyolit blokları üzerinde 
oluşan topraklar üzerinde bit-
ki yoğun olarak yetişmektedir. 
Ekstrem yetişme ortamlarına 
adapte olabilen genellikle 600-
1800 m yüksekliklerde yetişe-
bilen ekolojik toleransı geniş 
bir bitkidir. Andız bitkisi ilaç, 
kozmetik, gıda ve mobilya sa-
nayisinde çok yönlü kullanım 
alanlarına sahiptir. Kozalakları 
tespih yapımında da kullanıl-
makta, odunu mantar ve böcek 
hastalıklarına karşı dayanıklı 
olduğundan ve uzun süre çat-
lama yapmadığından iç mekân 
mobilyası yapımında kullanıl-
makta ve odunundan katranda 
çıkarılmaktadır. Özellikle Kah-
ramanmaraş’ta meyvelerinden 
andız pekmezi elde edilmekte 
aynı zamanda astım, bronşit ve 
basur hastalıklarının tedavisin-
de de kullanılmaktadır. Ayrıca 
idrar yolu enfeksiyonlarının te-
davisinde, balgam sökücü, ök-
sürük ve sancı kesici olarakda 
yöresel kullanımlara sahiptir. 
Tohumları yöre halkı tarafın-

dan doğrudan besin olarak da 
tüketilebilmektedir. Rekreas-
yonel düzenlemelerde estetik 
formları nedeniyle çokça tercih 
edilmektedir. 

KAYNAKÇA:
T. BAYTOP, Türkiye’de Bitkilerle Teda-
vi, 2. Baskı, s.480, İstanbul 1999.
T. DİNDAROĞLU, Vd. Some Eco-
logical Characteristicsof Arceuthos 
Drupacea in The Karst Ecosystems: 
A Case Studyin The Sarımsak Moun-
tain, Turkey. International Forestry Sy-
mposium, IFS2016, Kastamonu 2016.
F ERTUĞ, “Bodrum Yöresinde Halk 
Tıbbında Yararlanılan Bitkiler”, 14. 
Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 
Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir.
H. C. GÜLTEKİN - U. GÜLTEKİN-G- 
A DİVRİK, “Farkında Olmadığımız 
Estetik Andız Ağacı”, TUBİTAK Bi-
lim ve Teknik Dergisi, S.441, s. 72- 73, 
Ankara 2004.

TURGAY DİNDAROĞLU

ANDIZ PEKMEZİ

Türkiye’de üretilen önem-
li geleneksel gıdalardan birisi 
olan pekmez; dut, keçiboynuzu 
ve üzüm gibi birçok meyveden 
üretilebilmektedir. Andız (Lat.
Juniperusdrupacea) da ülke-
mizde Toros dağlarında, Kah-
ramanmaraş’ta Andırın ilçe-
sinde yaygın olarak yetişen bir 

ağaç olup, meyvelerinden böl-
ge çiftçisi tarafından pekmez 
yapılmaktadır. Andızın meyve-
leri ekim aylarında olgunlaşır 
ve ortalama fındık büyüklüğü 
kadar olurlar. Olgunlaşan bu 
kozaklar, içerdiği esansiyel yağ 
asitleri sayesinde antioksidan 
özelliğe sahiptir. Andız pekme-
zi hiçbir katkı maddesi kulla-
nılmadan üretilen şifalı bir pek-
mez çeşididir. Geleneksel andız 
pekmezinin bazı özelliklerinin 
ortaya konması sonucunda tü-
ketici sağlığını olumlu yönde 
etkileyecek unsurları içerdiği 
dikkat çekmektedir. Geleneksel 
Andız pekmezi, andız meyvele-
rinin (bazı bölgelerde ezilerek)
büyük kazanlarda kaynatılıp 
meyvelerin özütünün alınması 
ve suyunun süzülerek meyve-
lerinden ayrılması ile elde edi-
lir. Meyvelerinden ayrılan su 
doğru kıvama ulaşıncaya kadar 
kaynatılır. Soğutulan pekmez 
kavanozlara bölünür. Sade ola-
rak yenilebildiği gibi tahinle 
karıştırılarak da yenilebilir. 

KAYNAKÇA:
Naime Gül Menekşe GANİYUSU-
FOĞLU ile ikili görüşme, 5 Mart 
2016.
Nurhan GEZGİNÇ ile ikili görüşme, 
5 Mart 2016.

YEKTA GEZGİNÇ

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı (Pistacia vera), 
sakız ağacıgiller (Anacardia-
ceae) familyasından olup bazı 
yörelerde Şam fıstığı olarak da 
bilinir. Antep fıstığının (P.vera) 
kültüre alınması çok eski yılla-

ANTEP FISTIĞI
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ra dayanmaktadır. Antep fıstığı 
dünyada kuzey ve güney yarım 
kürelerin 30-450 paralellerin-
deki uygun mikroklimalarda 
yetişmektedir. Ülkemizdeki 
Antep fıstığı yaygın olarak Ga-
ziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, 
Siirt, Kahramanmaraş ve Kilis 
illerinde yetiştirilmekte ve Tür-
kiye üretiminin yaklaşık  %90’ı 
bu illerden elde edilmektedir. 
Dünyada Antep fıstığı üreti-
minde Türkiye, İran ve Ameri-
ka’dan sonra üçüncü (3.) sıra-
dadır. Türkiye’de Antep fıstığı 
üretiminde ise Kahramanma-
raş altıncı (6.) sıradadır (TÜİK, 
2015). Antep fıstığının; kuru ye-
miş, çikolata, pasta, dondurma, 
tatlı, fıstık ezmesi vb. alanlarda 
kullanımı ve tüketimi yaygın-
dır.

 Antep fıstığı kireçli ve bitki 
besin maddesince fakir toprak-
larda yetişebilmesine karşın, 
uygun anaçlar ile verimli top-
raklarda ve sulama ile verim 

ve kalite yükselmektedir.Yapı-
lan araştırmalarda verim, sula-
mayla %70, gübrelemeyle %50, 
uygun çeşit seçimiyle %45 ve 
hafi f budamayla %17 oranında 
artabilmektedir. Bu etkin uygu-
lamalarla birlikte kapama bah-
çelerin sayılarının artt ırılması 
ülkemizin ve ilimizin Antep fıs-
tığı üretimini artıracaktır.

KAYNAKÇA:
Türkiye İstatistik Kurumu, 2015 veri-
leri, Ankara 2015.
Yusuf NİKPEYMA, KSÜ, Ziraat Fa-
kültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kah-
ramanmaraş.

YUSUF NİKPEYMA

ANTEP İŞİ
(MARAŞ FİLESİ)

El İşi, Nakış

Her ne kadar da Antep işi 
dense de adı Maraş fi lesidir. 
Antep işinin işleme tekniği Ma-
raş fi lesinden farklıdır. Antep 

işi kumaşın teli sayılarak işle-
nir, Maraş fi lesinde ise sadece 
teli çekilirken sayılır. İpek veya 
tergal kumaşa işlenir. Kuma-
şın teli iğne batırılıp jiletle ke-
silerek boşluk oluşturmak için 
çekilir (İki tel kesilir üç tel bıra-
kılır). Oluşturulan bu boşluklar 
modeldeki boşluk sayısına göre 
yapılır. Bu boşluklar şekil ver-
mek üzere ipekle sarılır aynı za-
manda motif verilir. Bu nakış-
lar gergef veya kasnakta işlenir. 
Gergefi n, yöresel adı gergahtır. 
3 tahtadan yapılmış, 4 parçadan 
oluşan bir âlett ir. Boş olan orta 
kısma işlenecek kumaş dikilir. 
Gergef ve kasnak, ince işlerde, 
geniş bir yüzeye yayılmış işle-
melerde, kumaşı bozma teh-
likesi olan işlemelerin hemen 
hepsinde kullanılması şart olan 
gereçlerdir. İşlemede ipi gereği 
kadar çekmek ancak çok tecrü-
beli nakışçıların becerebildiği 
bir hünerdir, gergef ve kasnak 
bu işi kolaylaştırır.

KAYNAKÇA:
Mesut AKBEN, “Kahramanmaraş El 
Sanatlarının Dili: Nakış ve Oya Mo-
dellerinden Örnekler”, Kahramanma-
raş Kültürü (Tarih, Coğrafya, Edebiyat, 
Sanat), (Ed: İ. Gökhan, M. Akben ve 
K. Koç), s.459-485, Kahramanmaraş 
2012.
Dilşat Akben ile kişisel görüşme, 
20.3.2016.
Mine Akben ile kişisel görüşme, 
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MESUT AKBEN

ANTIOCHIA AD
TAURUM

Maraş Şehrinin Bilinen İlk 
İsmi

Antiochia ad Taurum ifade-
si Toroslardaki Antiochia ya 
da Torosların Antiochiası an-
lamına gelmektedir. Bölgede, 
Antik çağ tarihçisi Stephanus 
Byzantinus’un bahsettiği en az 
altı tane Antiochia şehri var-
dır. Modern çağ tarihçilerinden 
Texier ise Maraş’ın eski Antioc-
hia ad Taurum şehrinin bulun-
duğu noktada konumlandığını 
söylemektedir. Texier’e göre bu 
kent, Stephanus Byzantinus’un 
bahsettiği altı Antiochia’dan, 
Ceyhan Nehri yakınlarındaki 
Kilikia Antiochiası olarak bah-
settiği kenttir. Maraş’ın Hel-
lenistik Dönem’deki ismi olan 
ve aynı isimli altı şehirden biri 
olan Maraş Antiochiası, ismini 
ilk kez Seleukos krallarının bi-
rinden almış olmalıdır. Buna 
göre Seleukos krallarından I. 
Antiochus’un hüküm yılı MÖ 
281 yılında başlamakta, son 
Antiochus isimli V. Antioc-
hus’un hüküm yılı ise MÖ. 162 
yılında sona ermektedir. Bu 
verilerle Hellenistik Maraş’ın 
(Antiochia ad Taurum) kurulu-
şu MÖ. 281–162 yılları arasına 
verilmektedir. Kent aynı isimle 
varlığını Kommegene Krallı-
ğı’nın en büyük dört kentinden 
biri olarak MÖ 162 yılından 
itibaren sürdürmeye devam et-

miştir. Kentin ismi, MS 38–72 
yılları arasında son Kommage-
ne Kralı olan IV. Antiochus ta-
rafından Roma imparatorlarına 
ithafen Germanikeia olarak de-
ğiştirilmiştir. Kentin tam olarak 
konumu hakkında fikir veren 
buluntular, Kahramanmaraş’ta 
son yıllarda ortaya çıkartılan 
mozaikli alanlardır. Bu moza-
ikler aslında Geç Roma Döne-
mi’ne ait olsalar da, Kahraman-
maraş’ın Bağlarbaşı, Şeyhadil, 
Dulkadiroğlu ve Namık Kemal 
mahalleleri civarında, Roma 
Dönemi Maraş’ı olan Germa-
nikeia’nın lokalize edilmesine 
vesile olmuşlardır. Germani-
keia’nın aslında Antiochia ad 
Taurum’un yeni ismi olduğu 
düşünüldüğünde, Hellenis-
tik Dönem Maraş Kenti’nin de 
bahsi geçen mahalleler civa-
rında MÖ. 281 – MS. 38 yılları 
arasında var olduğu kabul edil-
mektedir. Son yıllarda başla-
tılan Germanikeia kazılarının, 
aynı zamanda bu Roma kenti-
nin altında olduğu düşünülen, 
Hellenistik Dönem Maraş’ına 
(Antiochia ad Taurum) ait ka-
lıntıları da gün yüzüne çıkar-
ması beklenmektedir.

KAYNAKÇA:
A. ERSOY, “Mozaiklerle Adım Adım 
Kayıp Kent Germanikeia’ya…” Dağ-
ların Gazeli Maraş 2010.
D. MAGIE, Roman Rule in Asia Minor 
I-II, Princeton 1950.
W. M. RAMSAY, Anadolu’nun Tarihi 
Coğrafyası (Çev. M. Pektaş), İstanbul 
1960.
M. SARTRE, The Middle East under 
Rome, Harvard 2007.
Ö. ÜRKMEZ, “Eski Çağ’da Maraşya 
da Marqašti Germanicia”, KSÜ Sosyal 
Bilimler Dergisi 11/2. 2014.

C. TEXIER, Küçük Asya Coğrafyası, 
Tarihi ve Arkeolojisi (Çev. A. Suat), İs-
tanbul 2002.

ÖZDEN ÜRKMEZ

ANTIOCHUS IV
Maraş Kralı

Kommagene Krallığı’nın 
önemli bir şehri olan Hellenistik 
Dönem (MÖ. 330-30) Maraş’ını, 
Roma kentine dönüştüren son 
Kommagene kralıdır. Hellenis-
tik İmparatorluğun kurucusu 
İskender’in ölümünden sonra, 
İmparatorluk parçalanarak İs-
kender’in generalleri arasında 
bölüşülmüştür. Bunlardan I. 
Seleukos MÖ. 312’de Maraş’ın 
da içinde bulunduğu coğrafya-
da Seleukos Krallığı’nı kurmuş-
tur. Daha sonraki dönemlerde 
krallık zayıflamaya başlamış ve 
MÖ. 162’de Ptolemaios bu kral-
lıktan ayrılarak Kommagene 
Krallığı’nın temellerini atmış-
tır. Maraş’ın da en önemli kent-
lerinden biri olduğu, başkenti 
Samosata (Adıyaman) olan 
krallık, I. Antiochus zamanın-
da doruk noktasına ulaşmıştır. 
Bugün, Nemrut Dağı’nın tepe-
sinde görülen anıtsal heykeller 
onun tarafından yaptırılmıştır. 
Kommagene’nin son kralı olan 
IV. Antiochus, MS. 38-72 yılla-
rı arasında hüküm sürmüştür. 
MS. 17 yılında Roma İmpara-
toru Tiberius’un Kommagene 
Krallığı’na aslında tamamen 
son vermesine karşın, MS. 
37/38 yılında Tiberius’un ölme-
si ve yerine İmparator Gaius’un 
(Caligula) geçmesi, IV. Antioc-
hus için çok iyi sonuçlar doğur-
muştur. Buna göre Tiberius za-

ANTIOCHUS IV
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manında Roma’da sürgün olan 
IV. Antiochus, Gaius’un yakın 
dostudur. Bu dostluk sayesin-
de, Gaius tahta çıkar çıkmaz IV. 
Antiochus’u Kommagene Kral-
lığı’nın başına geçirir. Fakat bi-
linmeyen bir nedenle Gaius, IV. 
Antiochus’u tahta geçtikten çok 
kısa bir süre sonra tahtından in-
dirmiştir. MS. 41 yılında Roma 
tahtına Gaius’un yerine Claudi-
us’un geçmesi ile IV. Antiochus 
da tekrar Kommagene tahtına 
geçer. Zaten Kommagene Kral-
lığı döneminde dört büyük şe-
hirden biri olan Maraş “Antio-
chia ad Taurum”, Claudius’un 
verdiği destekle birlikte IV. 
Antiochus tarafından aslında 
bir Roma şehri olarak yeniden 
inşa edilmeye başlanmıştır. Li-
teratürde İmparator Gaius’un 
tam adı Gaius Iulius Caesar 
Augustus Germanicus, İmpa-
rator Cladius’unki ise Tiberius 
Claudius Caesar Augustus Ger-
manicus’dur. IV. Antiochus’un 
bu iki imparatordan biri onu-
runa, yeni bir Roma kenti olan 
Maraş’a Germanikeia ismini 
verdiği bilinmektedir. Otuz 
yıldan fazla bir süre Roma’ya 
bağlı olarak Germanikeia/Ma-
raş’ı yöneten IV. Antiochus’un 
hükmü, MS. 72 yılında İmpa-
rator Vespesianus tarafından 
Kommagene Krallığı’nın tama-
men tarihten silinmesi ile son 
bulmuştur.
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ÖZDEN ÜRKMEZ

ANTOLOJİ

Eski Yunancada anthos (çi-
çek) ve legein (derlemek, topla-
mak) kelimelerinin birleşimin-
den meydana gelen “antoloji” 
(anthologia), şairlerin ve yazar-
ların eserlerinden alınan seçme 
parçaların oluşturduğu edebî 
derlemedir. Antolojinin Türk 
Dil Kurumu tarafından hazırla-
nan Türkçe Sözlük’teki karşılığı 
“seçki”dir. Türk edebiyatına 
1930’lu yıllarda giren antoloji 
kelimesi, başlangıçtan günü-
müze kadar “mecmua, cönk, 
sefi ne, güldeste, gülşen, gülzâr, 
müntehabat, nümûne, demet, 
buket, seçme” terimleri ile de 
karşılık bulmuştur. İlk dönem 
antolojilerinin (mecmua, cönk, 
güldeste vd.) hazırlanmasında 
“seçme, saklama ve biriktirme” 
niyeti oldukça etkilidir. Mo-
dern anlamdaki antolojilerin 
(demet, buket, seçme, seçki vd.)  
hazırlanmasında ise ele alınan 
dönemin veya sanatçının ede-
bî yönünü yansıtma; sanatkâ-
rını ön plana çıkaran ya da en 
iyi temsil eden türü (şiir, öykü, 
deneme vs.) okuyucuya sunma 
niyeti etkili olmuştur. 

Türk edebiyatının tarihsel 

serüveni göz önüne alındığın-
da bilinen ilk antoloji örneği 
Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu 
Lugâti’t-Türk (Türk Lehçele-
rinin Sözlüğü) adlı eseridir. 
Kâşgarlı Mahmud’un 25 Ocak 
1072’de başlayıp 10 Şubat 
1074’te tamamladığı Dîvânu Lu-
gâti’t-Türk, yalnızca bir sözlük 
çalışması değil aynı zamanda 
Türk halkının dili, coğrafyası, 
tarihi, kültürü ve edebiyatına 
dair pek çok bilgi içeren an-
siklopedik bir eserdir. Kâşgarlı 
Mahmud eserin sözlük bölü-
münde madde başındaki söz-
leri açıklarken sözlü ya da ya-
zılı kaynaklardan dizeler veya 
dörtlükler sunarak bir seçki ör-
neği ortaya koymuş, bu durum 
Dîvânu Lugâti’t-Türk’e Türk 
edebiyatındaki ilk antolojik 
eser olma özelliğini kazandır-
mıştır.

İlerleyen yüzyıllarda divan 
şairlerinin eserlerinden seçme 
parçaların bir araya getirildi-
ği ve şairler hakkında değer-
lendirmeler içeren tezkireler; 
divan şairlerinin birbirlerine 
yazdıkları nazireleri içeren na-
zire mecmuaları; halk edebiyatı 
ürünlerinin bir arada toplan-
dığı cönkler de antolojik özel-
likler göstermeleri açısından 
önem arz etmektedir. Klâsik 
edebiyatt a antoloji yerine kul-
lanılan “güldeste” (gül demeti, 
çiçek destesi), “anthologia” ke-
limesinin kökensel anlamına en 
uygun terim olarak dikkat çek-
mekte, günümüzde de seçme, 
seçki ya da antoloji terimlerine 
alternatif olarak kullanılmakta-
dır.

Türk edebiyatının Batılı 
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anlamdaki antoloji örnekleri 
19. yüzyılda görülmeye baş-
lanır. Nitekim Ziya Paşa’nın 
Harâbât’ı (1874) modern an-
lamdaki ilk antoloji örneğidir. 
Harâbât ile başlayan, Cum-
huriyet döneminde oldukça 
çoğalan antoloji örneklerinin 
günümüzde sayıları git gide 
artmaktadır. Bu konuda Mus-
tafa Kurt’un “Şiir Antolojileri” 
adlı yazısı, 1874-2000 yılları ara-
sında yayımlanan 399 antoloji-
yi bir araya getiren önemli bir 
kaynakçadır. Söz konusu yazı-
da, antolojiye yönelik geniş bir 
kaynakça sunulmakla birlikte 
antolojinin hangi ölçütler göz 
önüne alınarak oluşturulduğu-
na dair sistematik bir tasnife de 
yer verilir. Mustafa Kurt’a göre 
antolojiler; 1. Genel Antolojiler 
(Türk Şiiri Antolojisi, Halk Şi-
iri Antolojisi), 2. Dönem ya da 
Ekol/Okul Antolojileri (Servet-i 
Fünûn Antolojisi, 20. Yüzyıl 
Şiir Antolojisi), 3. Tematik An-
tolojiler (Aşk Şiirleri Antolojisi, 
Gurbet Şiirleri Antolojisi), 4. Bir 
Kişi İçin Hazırlanan Antolojiler 
(Atatürk Şiirleri Antolojisi), 5. 
Türlere/Şekillere Göre Düzen-
lenen Şiir Antolojileri (Müna-
cat Şiirleri Antolojisi, En Güzel 
Koşmalar), 6. Kavram Antolo-
jileri (Barış Şiirleri Antolojisi, 
Demokrasi Şiirleri Antolojisi), 
7. Mısra/Dize, Beyit Antolojile-
ri (Aşk imiş her ne var âlemde, 
Divan Edebiyatından En Güzel 
Beyitler), 8. Yerel Antolojiler 
(Arapgirli Şairler Antolojisi, İs-
tanbul Şiirleri Antolojisi), 9. Se-
çene ya da Seçilene Göre Derle-
nen Antolojiler (Okuyucuların 
Seçtiği Şiirler Antolojisi, Elimle 

Seçtiklerim, Namık Kemal An-
tolojisi), 10. Şairlerin Kimliğine 
Göre Hazırlanan Antolojiler 
(Kadın Şairler Antolojisi, Asker 
Şairler Antolojisi, Genç Şairler 
Antolojisi), 11. Çeviri Şiir Anto-
lojileri (Batı Edebiyatından Seç-
meler), 12. Şiir Yıllıkları (Yeni 
Şiirler 1957, Adam Şiir Yıllığı 
1999), 13. Diğer (Bir dergiden, 
bir tören ya da anma gecesin-
den derlenmiş antolojiler gibi.) 
şeklinde bir tasnife tabi tutulur.

Kahramanmaraş’taki ilk 
antoloji çalışması Şeref Tur-
han’ın 1960 yılında yayımladığı 
Maraşlı Şairler Antolojsi’dir. Tur-
han, ilk yerel antoloji niteliği ta-
şıyan bu çalışmasında 39 şaire 
yer vermiştir. Bu çalışmayı M. 
Ali Küçükpınar’ın hazırlayıp 
1967’de yayımladığı ve 20 şai-
re yer verdiği Maraş İçin Şiirler 
adlı tematik antoloji takip eder. 
60’lı yıllarda yayımlanan bu iki 
antolojiyi 80’li yıllarda bir, 90’lı 
yıllarda dokuz, 2000 ve sonra-
sında ise on bir antoloji izler. 
1960-2015 yılları arasında ya-
yımlanan yirmi üç antolojinin 
on ikisi yerel, dokuzu tematik, 
biri seçene göre derleme, bir 
diğeri de anma programından/
yarışmadan derleme nitelikli-
dir.

Ertuğrul Karakoç’un 1988’ 
de yayımladığı Yurt Güzelleme-
si adlı tematik antolojide Attilâ 
İlhan, Yavuz Bülent Bakiler, Ali 
Akbaş, Abdurrahim Karakoç, 
Dostozan, Bekir Sıtkı Erdoğan 
gibi isimlerin içinde bulundu-
ğu 39 şair yer alır.

Özellikle 90’lı yıllarda artış 
gösteren antoloji çalışmaları, 
ağırlıklı olarak “yerel antoloji” 

sınıfında yer alır. Afşin Bele-
diyesi tarafından hazırlanan 
Afşinli Şairler Antolojisi (1992), 
Celalettin Kurt’un hazırladı-
ğı Elbistanlı Şairler Antolojisi 1 
(1993) ve Elbistanlı Şairler An-
tolojisi (Genişletilmiş II. Baskı, 
1995) bu kapsamda öne çıkan 
örneklerdir. Hüseyin Burak 
Us’un 1997’de “Ortak Kitap 
Sergisi” üst başlığıyla yayım-
ladığı Antoloji, -nesir ve nazım 
ayrımı gözetmeksizin- Kahra-
manmaraşlı şair ve yazarların 
şiir, öykü, roman ve deneme-
lerini bir araya toplayan ender 
bir seçkidir. Bahaettin Karakoç, 
“alışılagelmiş tek boyutlu an-
toloji şablonunu gündemden 
çıkararak çok boyutlu yeni bir 
gündem oluşturma” gayreti ile 
hazırladığı Dolunay Şiir Gül-
destesi’nde (1996) Türkiye’nin 
farklı coğrafyalarından 62 şai-
ri buluşturur. Karakoç’unkine 
benzer bir yaklaşım Ramazan 
Avcı ve Mine Tuygun’un ha-
zırladığı Dolunay Sevda Şiirleri 
(1997) adlı antolojide de görü-
lür. Bu çalışmada Necip Fazıl 
Kısakürek, Tayyip Atmaca, 
Bahaettin Karakoç, Abdurra-
him Karakoç, Şevket Yücel vd. 
gibi Kahramanmaraşlı şairlerin 
yanı sıra Ahmet Hamdi Tanpı-
nar, Attilâ İlhan, Behçet Neca-
tigil, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan 
Seyfi Orhon vd. gibi isimlerin 
içinde bulunduğu toplam 74 
şairin sevda şiirleri yer alır.

Cevdet Alperen’in hazır-
ladığı Kahramanlık Destanları 
ve Türküleri Antolojisi (1993) ile 
Şiirlerle Öğretmen (1997); İmran 
Kılıç, Ali Maraşlıgil ve Ahmet 
Çelik’in hazırladığı Maraşlı Şa-

ANTOLOJİ
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irlerde Peygamber (SAV) Sevgisi 
(1998) adlı eserler tematik anto-
lojiler arasındadır.

90’larda antoloji çalışma-
larında görülen dinamizmin 
2000’li yıllarda artt ığı, özellik-
le yerel antoloji statüsündeki 
çalışmaların hacim ve kapsam 
açısından genişlediği görülür. 
Bu noktada Ramazan Avcı’nın 
2009’da hazırlayıp yayımladığı 
-ve 127 şaire/227 şiire yer verdi-
ği- Kahramanmaraşlı Şairler An-
tolojisi ile 2015’te hazırlayıp ya-
yımladığı -ve 200 şaire/400 şiire 
yer verdiği- Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şair-
ler, Kahramanmaraşlı şairleri 
tanıtan iki önemli antolojidir. 
Ayrıca Afşin Kaymakamlığı 
tarafından hazırlanan Afşinli 
Şairler Antolojisi (2000); Yaşar 
Alparslan ve Serdar Yakar’ın 
ortak çalışması olan ve Maraşlı 
halk şairlerini bir araya topla-
yan Muhtelif Cönklerden Maraş 
Halk Şairlerine Ait Şiirler (2009) 
ile Maraş’ta Divanından Parça 
Kalmış Halk Şairleri (2009); Arif 
Bilgin’in hazırladığı Elbistanlı 
Hanım Şairler (2015) amaç ve 
kapsamları ile Kahramanma-
raş’taki yerel antoloji çalışmala-
rını zenginleştirmiştir.

Kahramanmaraş İl Millî 
Eğitim Müdürlüğünün yayın 
organı olan Eğitim, Kültür ve 
Sanatt a Yeni Ufuk dergisi tara-
fından 2006 yılında Necip Fazıl 
Kısakürek’in doğumunun 100. 
yılı anısına “Ülke Geneli Öğret-
men ve Liseli Öğrenciler Arası 
Şiir Yazma Yarışması” düzen-
lendi. Yarışmada ödül alanların 
yanı sıra dereceye giremeyen 
katılımcıların şiirleri arasından 

seçilenler Şiir Seçkisi adı altında 
toplandı ve yayımlandı.

Diğer yandan Ramazan Av-
cı’nın hazırladığı Şiirlerle Kah-
ramanmaraş (2008) ve Şairlerin 
Dilinden Kahramanmaraş (2013); 
Duran Boz’un hazırladığı Şiirli 
Şehir Kahramanmaraş (2009) adlı 
çalışmalar Kahramanmaraş’ın 
Kurtuluş Savaşı’ndaki rolü, ta-
rihî ve kültürel dokusu, doğal 
güzellikleri, sosyal hayatı ile 
ilgili şiirlerin yer aldığı tematik 
antolojilerdir. Bu üç antolojinin 
ortak yanı Kahramanmaraşlı 
şairlerin yanı sıra Arif Nihat 
Asya, Orhan Şaik Gökyay, Dila-
ver Cebeci, Behçet Kemal Çağ-
lar, Gülten Akın, Halide Nusret 
Zorlutuna, Niyazi Yıldırım gibi 
şairlerin Kahramanmaraş için 
yazdıkları şiirlere yer veriyor 
olmasıdır.

Tüm bu bilgiler ışığında 
Kahramanmaraş’ta hazırlanan 
ve/veya yayımlanan antoloji-
lerin bir kaynakçasını vermek 
mümkündür.  Mustafa Kurt’un 
tasnifi nden yola çıkılarak ve 
her bir tasnif içinde kronolojik 
sıra takip edilerek oluşturulan 
kaynakça şu şekildedir:

Yerel Antolojiler
Şeref Turhan, Maraşlı Şair-

ler Antolojisi, Kahramanmaraş, 
1960.

Afşinli Şairler Antolojisi, 
Yağmur Basım Yayın, Ankara, 
1992.

Celalett in Kurt, Elbistan-
lı Şairler Antolojisi 1, İstanbul, 
1993.

Celalett in Kurt, Elbistanlı 
Şairler Antolojisi (Genişletilmiş 
II. Baskı), Ofset Tesisleri, Malat-

ya, 1995.
Hüseyin Burak Us, Antoloji, 

İnsan Saati Yayını, Kahraman-
maraş, 1997.

Afşinli Şairler Antolojisi, Af-
şin Kaymakamlığı, Kahraman-
maraş, 2000.

Ramazan Avcı, Kahraman-
maraşlı Şairler Antolojisi, T.C. 
Kahramanmaraş Valiliği, Kah-
ramanmaraş, 2008.

Mehmet Akif Önder, Gök-
sunlu Şairler Antolojisi, Göksun 
Belediyesi Kültür Yayınları, 
Ankara, 2008.

Yaşar Alparslan; Serdar Ya-
kar, Muhtelif Cönklerden Maraş 
Halk Şairlerine Ait Şiirler, Ukde 
Yayınları, Kahramanmaraş, 
2009.

Yaşar Alparslan; Serdar Ya-
kar, Maraş’ta Divanından Parça 
Kalmış Halk Şairleri, Ukde Ya-
yınları, Kahramanmaraş, 2009.

Ramazan Avcı, Karacaoğ-
lan’dan Günümüze Kahraman-
maraşlı Şairler, Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi Yayınla-
rı, Kahramanmaraş, 2015.

Arif Bilgin, Elbistanlı Hanım 
Şairler (1847-2015), Özgü Yayın-
ları, İstanbul, 2015.

Tematik Antolojiler
M. Ali Küçükpınar, Maraş 

İçin Şiirler, Şeref Basımevi, Kah-
ramanmaraş, 1967.

Ertuğrul Karakoç, Yurt Gü-
zellemesi, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1988.

Cevdet Alperen, Kahraman-
lık Destanları ve Türküleri Anto-
lojisi, Tekışık Matbaası, Ankara, 
1993.

Cevdet Alperen, Şiirlerle 
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Öğretmen, Alperen Yayınları, 
Kahramanmaraş, 1997.

Ramazan Avcı; Mine Tuy-
gun, Dolunay Sevda Şiirleri, Do-
lunay Yayınları, Ankara, 1997.

İmran Kılıç; Ali Maraşlıgil 
vd., Maraşlı Şairlerde Peygamber 
(SAV) Sevgisi, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, Ankara, 1998.

Ramazan Avcı, Şiirlerle Kah-
ramanmaraş, Kahramanmaraş 
Belediyesi Yayınları, Kahra-
manmaraş, 2008.

Duran Boz, Şiirli Şehir Kah-
ramanmaraş, T.C. Kahramanma-
raş Valiliği, Ankara, 2009.

Ramazan Avcı, Şairlerin Di-
linden Kahramanmaraş, Kahra-
manmaraş Belediyesi Yayınları, 
Ankara, 2013.

Seçene ya da Seçilene Göre 
Derlenen Antolojiler

Bahaettin Karakoç, Dolunay 
Şiir Güldestesi, Dolunay Yayın-
ları, Ankara, 2006.

Diğer (Bir dergiden, bir 
tören ya da anma gecesinden 
derlenmiş antolojiler.)

Ramazan Avcı, Şiir Seçkisi, 
Kahramanmaraş Millî Eğitim 
Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 
2006.

KAYNAKÇA:
Şükrü Halûk AKALIN, Bin Yıl Önce 
Bin Yıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Di-
vanü Lugati’t Türk, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara 2008.
Şükrü Halûk AKALIN, vd., Türkçe 
Sözlük, 11. Baskı, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara 2011.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.

Ramazan AVCI, Şairlerin Dilinden 
Kahramanmaraş, Ankara 2013.
Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlı-
ca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 
2005.
Bahaettin KARAKOÇ, Dolunay Şiir 
Güldestesi, Ankara 1996.
Mustafa KURT, “Şiir Antolojileri”, 
Hece Türk Şiiri Özel Sayısı 53-55,An-
kara, 2010, s.622-639.
Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve 
Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C.1, 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
Yayınları, Ankara 2001.

ARİF ÖZGEN

APARTMAN

Birkaç kat üzerinde bir-
kaç odalı daireye ya da bu 
gibi dairelere bölünmüş olan 
binalara verilen addır. Kökeni 
Fransızca dilinden gelmekte-
dir. Çoğunlukla konut olarak 
tasarlanmakla birlikte bazen 
dükkânları ve başka konut 
dışı kullanımları da barındırır. 
Apartman sözcüğünün kökeni 
İtalyanca appartamento söz-
cüğüdür. Bu sözcüğün kökü 
‘a parte’ (ayrılmış, bölünmüş) 
kavramıdır. İtalyancadan, ap-
partement olarak Fransızcaya, 
Fransızcadan Türkçeye geçmiş-
tir. Bu çeşit yapılar, dar bir alana 
çok sayıda nüfusun yerleştiril-
mesi zorunluluğunun belirdiği 
büyük şehirlerde başlamıştır. 
Bu şekilde ortaya çıkan yapılar, 
uzun asırlar boyunca tek tek ai-
lelerin oturmakta olduğu geniş 
ve bahçeli evlerin yerini almaya 
başlamıştır. Bu anlamda Kah-
ramanmaraş’ın ilk apartmanı 
Milcan apartmanıdır. 

Milcan Apartmanı (Ma-

raş’ta yapılan ilk apartman)
1968 yılında Enver Çalış-

kan tarafından projelendirilen 
Milcan Apartmanı, yine onun 
tarafından yaptırılmıştır. Enver 
Çalışkan’ın Kahramanmaraş 
Belediye Başkanına verdiği di-
lekçede Maraş Yenişehir Mahal-
lesi, Yeni Hükümet Konağı kar-
şısındaki arsasına yaptıracağı 
apartman planını sunup inşaat 
ruhsatını istemiştir. 1968’de in-
şaat ruhsatını alan Çalışkan, 
aynı yıl inşaat çalışmalarına 
başlamıştır. 1971 yılında inşaatı 
sona ermiş ve apartman faali-
yete geçirilmiştir. Aynı zaman-
da burayı yapan firma ikinci 
olarak Enurya Apartmanı’nı da 
yapmıştır. Günümüzde Trab-
zon (Hükümet) Caddesi, Vali-
lik binası karşısında bulunan 
Milcan Apartmanı altı katlıdır. 
Her katında ikişer daire bu-
lunan apartmanın toplam on 
iki dairesi vardır. Bu daireler 
kısmen işyeri kısmen de konut 
olarak kullanılmaktadır.

KAYNAKÇA:
http://frmsinsi.net/showthread.
php?t=819434 (17.08.2016).
http:/ /nedir . i lei lgi l i .org/apart-
man-nedirnedemek-ileilgili-bilgiler.
html (17.08.2016).

DENİZ KURTBOĞAN

ARABACI,
AHMET TURGUT

(d. 1995)
Milli Sporcu

26.09.1995 tarihinde Kah-
ramanmaraş’ta doğan spor-
cumuz ilk ve orta öğrenimini 

ARABACI, AHMET TURGUT
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yine burada tamamlamıştır. 
Atıcılık (Trap) sporuna 2010 
yılında girmiş olduğu Spor 
Lisesi eğitimi ile başlayan ba-
şarılı sporcumuz, aynı yıl Kah-
ramanmaraş’ta düzenlenen ve 
kendisinin ilk yarışması olan 
Türkiye Şampiyonası grup 
elemelerinde genç erkekler ka-
tegorisinde birinci olmuştur. 
Spor yaşantısındaki başarıları-
nın ilki olan bu yarışmalardan 
sonra birçok ulusal ve ulusla-
rarası yarışmalarda başarılara 
imza atmıştır. 2014 yılında mil-
li takıma seçilen sporcumuz, 
2015 yılında Slovenya’da dü-
zenlenen Avrupa Şampiyona-
sı’nda takım olarak Avrupa 
Şampiyonu olmuştur. Başarılı 
sporcumuz, Milli takım sporcu-
luğunun yanı sıra halen Düzce 
Üniversitesi, Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu Beden Eğiti-
mi ve Spor Öğretmenliği bölü-
münde eğitim hayatına devam 
etmektedir. Sporcumuzun aldı-
ğı derecelerin bazıları arasında;

-2010 yılında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde düzen-
lenen Uluslararası Dr. Fazıl 
Küçük Spor Oyunlarında genç 
erkekler birinciliği,

-2012 yılında düzenlenen 
Federasyon Cumhuriyet Kupa-
sı’nda genç erkekler üçüncülüğü,

-2013 yılında düzenlenen 
Eskişehir Türkiye şampiyona-
sında genç erkekler birinciliği,

-2014 yılında Mersin’ de 
Türkiye şampiyonasında genç 
erkekler birinciliği,

-2014 yılında Eskişehir’ de 
kulüpler arası Türkiye şampi-
yonasında birinciliği,

-2014 yılında Mersin’ de 
Cumhuriyet Kupası’nda genç 
erkekler ikinciliği,

-2015 Mersin Cumhuriyet 
Kupası genç erkeklerde üçün-
cülüğü bulunmaktadır.

TAMER KARADEMİR

ARABAN TAİFESİ
Dulkadirli Türkmenlerine 

Bağlı Taife

Osmanlı toplum yapısı içe-
risinde konar-göçer olarak bi-
linen ve yarı göçebe hayatı ya-
şayan aşiretlerin önemli bir yeri 
vardır. Aşiretler, boyun altında, 
cemaatin üstünde topluluklar 
olup, aralarında güçlü akraba-
lık ilişkileri bulunan, ortak çı-
kar ve faydası olan insanlardan 
meydana gelmektedir. Hayat 
tarzlarının gereği olarak kışın 
şehir ve kasabalara yakın yer-
leşim yerlerine, yazları ise daha 
serin olan yaylalara göçerler. 
Geçimlerini genellikle hayvan-
cılıkla sağlarlar, kışlaklarında 
temel ihtiyaçları için ziraatla da 
uğraşırlar.

Aşiretler çoğunlukla Türk-
men ve Yörük diye ikiye ayrı-
lırlar. Kızılırmak’ın doğusunda 
kalanlara Türkmen, batısında 
kalanlara ise Yörük denilir. Yo-

ğun olarak Maraş, Elbistan ve 
civarında yaşayan Dulkadirli 
Türkmenleri için hem Türkmen 
hem de Yörük denilmektedir.

Dulkadirli Ulus’una bağlı 
cemaatlerin idari anlamda en 
büyük birimi taifedir. XVI. Yüz-
yılda Dulkadirli Ulusuna bağlı 
taifelerden biride Araban Taife-
sidir. Günümüzde Gaziantep’e 
bağlı ilçeler arasında bulunan 
Araban ve çevresinin ismi Dul-
kadirli Türkmenleri içerisinde 
yer alan Araban taifesine bağlı 
aşiretlerden oluşmaktadır. Tai-
fenin 1580 tarihinde Alagözlü, 
Budak Fakihlü, Deliklü, Hu-
dud, Kara Yağmurlu ve Müfi k-
lu olmak üzere altı aşireti bu-
lunmaktadır. Bunlar Andırın, 
Kadirli, Kozan ve Güvercinlik 
tarafl arında kışlayıp, Elbistan 
civarında yaylamaktadırlar. 
Adı geçen bu aşiretlerin vergi 
nüfusu 1035 nefer, 828 bennak, 
184 mücerred, 21 sipahi-sipahi-
zade, 1 kethüda iken, ödediği 
vergi miktarı ise 20235 akçedir.

KAYNAKÇA:
TK. 116.
Cengiz ORHONLU, Osmanlı İmpara-
torluğu’nda Aşiretlerin İskânı, İstanbul 
1989.
Ahmet REFİK, Anadolu’da Türk Aşi-
retleri (966-1200), İstanbul 1989.
Yusuf HALAÇOĞLU, XVIII. Yüzyıl-
da Osmanlı İmparatorluğu’nunİskân 
Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, 
Ankara 1991. 
M. Halil YİNANÇ, “Aşiret”, İA 
(MEB), C.1, İstanbul 1993. 
Rudı Paul LINDNER, Ortaçağ Anado-
lu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar, (Çe-
viren: Müfi t Günay), İstanbul 2000.

İBRAHİM SOLAK

Ahmet Turgut
ARABACI
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ARAKCİYAN
MAHALLESİ
Tarihi Mahalle

XVIII. Yüzyıl Maraş Hu-
rufat Defterlerinde Arakciyan 
Mahallesi adıyla bir mahalle 
geçmektedir. Bu mahallenin 
yerini tespit edemedik. 

Kayıtlara göre, bu mahal-
lede mahallenin adını taşıyan 
Arakciyan Mescidi dışında üç 
cami daha bulunmaktaydı. Bu 
camiler Mehmedli, Hatip Hacı 
Mehmed, Hacı Sinan camileriy-
di. Hacı Sinan Camii’nin Hacı 
Sinan tarafından inşa ettirildi-
ği belirtilmiştir. Mahallede bu 
kadar camii bulunması, mahal-
lenin orta büyüklükte olduğu-
nu göstermektedir. Defterlerde 
mahallede bulunan camilerde 
görev yapan görevlilerin görev 
tevcihleri hakkında bilgiler bu-
lunmaktadır.

KAYNAKÇA:
Pakize YILDIZ, Hurufat Defterlerine 
Göre Maraş Kazası, Selçuk Üniversi-
tesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yük-
sek Lisans Tezi, Konya, 2010, s.10, 20, 
235, 274.
VGM Defter No: 1145, s.77.
VGM Defter No: 1135, s.24.
VGM Defter No: 1148, s.74.
VGM Defter No: 1157, s.79.

KEMALETTİN KOÇ

ARAL TEKSTİL

1989 yılında örme kumaş 
üretimine başlayan ARAL 
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, 
sektördeki birikimlerini 1995 
yılında kurduğu % 100 pamuk 
open-end iplik üretimiyle de-

vam ettirmektedir. 1994 yılın-
dan itibaren başlayan ihraca-
tı bugün toplam üretiminin 
%50’sine ulaşmış durumdadır. 
2012 yılında yapılan 18.504 iğ 
kapasiteli ring yatırımı ile ip-
lik üretim kapasitesini artıran 
şirket son olarak organize sa-
nayi bölgesinde yeni bir ring 
tesisi için de inşaatçalışmala-
rına başlamıştır. Şirketin yıllık 
iplik üretim kapasitesi 18.250 
ton, kumaş kapasitesi ise 5.800 
tondur. Hâlihazırda 15.000 m2 

kapalı, 13.000 m2 açıkalan mer-
kez üretim tesisi, OSB’de 30.400 
m2 kapalı, 19.600 m2 açıkalan ve 
Ring üretim tesisinde 7.700 m2 

kapalı, 7.500 m2 açıkalanda 400 
personeli ile hizmet vermekte-
dir.

KAYNAKÇA: 
www.araltextile.com.

SERKAN ŞAHİN

ARAM
BAGHDİKİAN
(BAĞDİKYAN)
Ermeni Komitacı

İngilizlerle Fransızlar ara-
sında imzalanan 15 Eylül 1919 
tarihli Suriye İtilafnâmesi ge-
reğince İngilizler, Kahraman-
maraş’ı Fransızlara terk etti. 
Fransızlar, Maraş’ı işgal etmek 
amacıyla hazırlıklara başladı. 
Buna karşın Türkler de işga-
li önlemek amacıyla her türlü 
tedbiri almaya çalıştı. Türk-
lerin bu çalışmalarına karşın 
Maraş’taki Ermeniler, Fransız 
askeri kuvvetlerinin bir an önce 
Maraş’a gelmesini bekliyordu. 

Ermeniler ayrıca Fransızların 
şehre gelmeden, şehirdeki İn-
giliz birliklerinin de şehirden 
ayrılmasını istemiyordu. Bu-
nun için de bazı girişimlerde 
bulunuyorlardı. Bu girişimler-
de bulunanların öncülerinden 
biri de o dönemin Ermeni Bir-
liği Başkanlığı’nı yürüten Aram 
Baghdikian idi. 

Ermenilere göre kendileri, 
Maraş’ta tehdit ediliyorlardı 
ve şehirde can güvenlikleri de 
bulunmuyordu. Maraş’ı işgal 
eden İngiliz kuvvetleri komu-
tanı General Crawford, Ekim 
sonlarında İngilizlerin, Ma-
raş’tan çekileceğini, Ermeni 
Milli Birliği Başkanı olan Aram 
Baghdikian’a bildirdi. Bunun 
üzerine Aram Baghdikian’ın 
başkanlığında Osmanlı Hükü-
meti’nce meşru olarak tanınan 
Ermeni dini cemaatlerinden 
(Ermeni Apstolic, Roman Kat-
holik, Avengelical Protestan 
Churches) oluşan bir temsil he-
yeti oluşturuldu. 

Aram Baghdikian’a göre 
Maraş, sayıları 25.000 ila 30.000 
civarındaki Türk çetelerince 
kuşatılmıştı. Oysa asırlarca 
Türk yurdu olan bölgede Türk-
lerin bulunmasından daha do-
ğal bir şey olamazdı. Ancak 
Baghdikian durumu, Fransız 
askeri idaresine şikâyet etmek 
üzere Mihrah Damadian ile 
Adana’ya gitti. Görüldüğü üze-
re Baghdikian, Maraş Milli Mü-
cadelesinde Türklerin aleyhine 
olabildiğince çok çalışmalar-
da bulunmuştur. Ancak gerek 
onun çalışmaları, gerekse de 
onun gibilerinin çalışmaları, 
savaşı ve mücadeleyi canları 

ARAM BAGHDİKİAN (BAĞDİKYAN)
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pahasına savunan Maraşlıların 
kazanmasını engelleyememiş-
tir.

Maraş Savunması başarılı 
olduktan sonra, Fransızlar İs-
lahiye’ye doğru çekildi. Erme-
nilere ihtiyaç kalmadığı için de 
onlara herhangi bir yardımda 
bulunulmadı. Aram Baghdiki-
an Ermenilerin, Fransızlar ve 
dış güçler tarafından bir piyon 
olarak kullanıldığını anlamıştı 
ve bu durumu, “Doğu Kilikya, 
Fransızlar ve Kemalistler arasında 
oynan oyunda bir piyon idi ve Ma-
raş iki güç arasındaki çarpışmanın 
kurbanı idi… Ermeniler Kilikya 
bölgesinde Fransız ve İngiliz re-
kabetinden ve Ermenilere dayalı 
politikalarından yeterli tecrübeyi 
edinmişlerdir. Kuzey Suriye ve Ki-
likya’daki kazançları Ermenilerin 
kaderiyle birleştirilmiştir” diye-
rek dile getirmişti.

İngilizler, Maraş’ta Ermeni-
lerle iletişime geçmeye çalıştı-
ğında Aram Baghdikian önemli 
bir yere sahipti. Aynı şekilde 
İngilizlerden sonra Fransızların 
şehri işgal ett ikleri dönemde de 
Aram Baghdikian’ın bu önemi 
devam ett i. Zira Aram Baghdi-
kian, gerek İngilizler gerekse 
Fransızlar tarafından, Ermeni-
lerle olan münasebetlerde ilk 
görüşülen kişiler arasında bu-
lunuyordu. 

Aram Baghdikian, bir kim-
ya öğretmeniydi. Maraş, Fran-
sız işgalinden kurtarıldıktan 
sonra o ve ailesi Maraş’tan ay-
rıldı. Daha sonra, Amerika’da 
Kolorado eyaletine bağlı, Sto-
neham’a ailesiyle yerleşti. Aram 
Baghdikian, Amerika’ya gitt ik-
lerinden takriben 3 sene sonra 

eşinin ölümünün ardından, 
bir Ermeni cemaati kilisesinin 
papazlığını yapmaya başladı. 
Baghdikian’ın beş çocuğu var-
dı. Bunlardan en küçüğü Ben 
H. Baghdikian olup Amerika/
Kaliforniya’da 96 yaşında öldü. 
Ben H. Baghdikian Amerika’da 
çeşitli basın kuruluşlarında 
önemli görevler aldı. 

KAYNAKÇA:
Yaşar AKBIYIK, Milli Mücadelede Gü-
ney Cephesi Maraş, Ankara 1999, s.72-
73, 321.
htt p://www.k-maras.com/a_dos/i_is-
gali.htm (21.06.2016).
Robert D. Mc. Fadden, Ben H. Bag-
dikian, Reporter of BroadRangeand-
Conscience, Dies at 96,htt p://www.
nytimes.com/2016/03/12/business/
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broad-range-and-conscience-dies-
at-96.html?_r=0(25.04.2016).
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ARAM ÇOLAKYAN
(d. ? - ö. 1921)

Ermeni Komitacı

Aram Çolakyan, Maraş’taki 
Ermeni isyanlarında önemli rol 
oynayan komitacılardan biri-
dir. O, 1915 Fındıcak İsyanı’nda 
20 adamıyla beraber Fındıcak’a 
geçerek isyan faaliyetlerinde 
aktif görev almıştır. Fındıcak’ta 
toplanan Ermeniler, bu çetenin 
Zeytun’da başarıya ulaştığını 
düşündükleri için bu çetenin 
ardından gitmede bir sakınca 
görmediler. Aram Çolakyan’ın 
ve kardeşlerinin bu isyanda ve 
diğer isyanlarda etkili olduğu 
anlaşılmaktadır.

Maraş Milli Mücadelesi’n-

de Aram Çolakyan, Ermenileri 
örgütleyen komitacılardandır. 
Çolakyan, Maraş tabur komu-
tanı Binbaşı Süleyman Bey ile 
birçok vatanseverin canları-
na kıymakla suçlanmışlardır. 
Aram Çolakyan başkanlığında 
örgütlenen Ermeniler, dönemin 
hükümetine müdahale etmeye 
kalkışmışlar ve hükümeti teh-
dit etmişlerdir.

Adana’daki Ermeni olay-
larının gerçek olup olmadığını 
sormak üzere Aram Çolakyan 
tarafından Adana Üyesi Da-
matyan’a bir telgraf çekildi. 
Bundan amaç bu olayın doğru-
luğunun teyit edilmesi halinde 
Maraş’taki özellikle de Süley-
manlı’nın Fırnıs Nahiyesi civa-
rındaki Ermenilerin de isyana 
başlamalarının planlanmasıy-
dı. 

Düşman işgalinden Ma-
raş’ın kurtulmasına karşın, 
Zeytun Ermenileri yine de tes-
lim olmuyordu. Zeytun bugün-
kü adı Süleymanlı olan eski bir 
yerleşimdi. Aram Çolakyan, 
Maraş’taki Ermeni İsyanların-
da önemli bir yeri olan Zeytun 
Ermenilerinin başkanlığını ve 
Yurtt aşlık Derneği Başkan-
lığı’nı yürütmekteydi. Zira 
Ocak 1920’de Zeytun civarın-
daki Ilıca’da yıkanmakta olan 3 
Türk jandarması, yakalanarak 
Zeytun’da Aram Çolakyan’ın 
evinde hapsedilmişlerdi. Yine 
bu dönemde Zeytun Ermeni-
leri Aram Çolakyan’ın başkan-
lığında 14 üyeden oluşan bir 
Ermeni Meclisi oluşturmuşlar-
dı. Bu meclis hem Ermenilerin 
hareketlerine yön verdi hem de 
Zeytun Kaymakamlığı’nın işle-
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rine müdahalelerde bulundu. 
Aram Çolakyan, Ermeni 

Protestan Ruhani Reislerinden 
Hartunian tarafından da yakın-
dan tanınıyordu. Devlet-i Âliye, 
isyan halindeki sayıları 1.000 
civarındaki Ermenileri barışa 
davet etmek amacıyla Zeytun 
Ermenilerine bir heyet gönder-
di. Bu heyette Kadızade Hacı 
Hasan Efendi, Hartunian ile iki 
Ermeni daha bulunuyordu. İşte 
bu heyet, Zeytun Ermenilerinin 
başı durumundaki Aram Ço-
lakyan ile görüştü. Bu görüşme 
sonunda heyetle bazı uzlaş-
malara varılmışsa da Aram’ın 
başkanlığındaki Ermeniler an-
laşmaya uymadılar. Aram Ço-
lakyan başkanlığındaki Zeytun 
Ermenilerinin ekserisi silahlı 
olup bölgedeki muhkem bir 
mevki olan kışlada, geri kalanı 
da kışlaya yakın evlerde ikamet 
ediyorlardı. Kışlaya birçok he-
yet gönderilmesine karşın 600 
ila 700 civarı Ermeni teslim ola-
rak devlete sığındı. Bu Ermeni-
ler, güvenli bir şekilde Maraş’a 
getirildiler. Ancak silahsız 250 
civarı, silahlı da 150 civarı Er-
meni, uzun süren müzakere-
lere, devletin tüm iyi niyetine 
karşın kışlayı terk etmeyerek is-
yan ettiler. Bunun üzerine kışla, 
27 Haziran 1921’de saat 18.00 
civarında topçu ateşine tutul-
du. Bu atışlar sırasında kışlada 
önemli hasarlar oluştu. Bu bağ-
lamda Ermeni çete reisliğini 
yapan Aram Çolakyan’ın otur-
duğu oda da tahrip edildi. Bu 
olaylar sırasında Ermenilerden 
bir kısmı firar etti. Firar eden 
Ermenilerin içinde Ermenile-
rin reisliğini yapan Aram Ço-

lakyan da bulunuyordu. Aram 
Çolakyan’ın, bu esnada Andı-
rın taraflarına kaçtığı öğrenil-
di. Kaçan Ermenilerin takibi 
sırasında çarpışmalar meydana 
geldi. Aram Çolakyan, bu çar-
pışmaların birinde öldürüldü.
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ARAP TAVA

Arap tava, Kahramanma-
raş’ın geçmişten günümüze var 
olan yöresel bir yemeğidir. Es-
kiden bu topraklarda yaşayan 
Araplarla etkileşim ya da bizim 
o topraklarda yaşayıp öğren-
memiz sonucu yapılan bir ye-
mek çeşididir. Genellikle Arap 
yemeği olarak bilinir. Gelenek-
sel yeme usulüne göre; fırından 
1-2 dakika önce çıkan sıcak tır-
naklı pide ile Arap tavayı çatal 
kaşık kullanmadan elle yemek 
ayrı bir alışkanlıktır. Pideden 
bir parça kopartılıp başparmak, 

işaret parmağı ile ekmeği kav-
rayarak tavadan alınır ve bera-
berinde tuzlu ayranla birlikte 
tüketilir.

Malzemeler: 1 kg kıyma 
için 3-4 soğan, 3-4 mor patlıcan, 
1 baş sarımsak, 4-5 domates, 7-8 
yeşil biber, 1 yemek kaşığı pul 
biber, 1 yemek kaşığı biber sal-
çası ve tuz, az zeytinyağı. 

Hazırlanışı: Kıymanın ta-
mamı fırın tepsisine konur, 
soğanlar, kabukları soyulmuş 
domatesler, kabukları şerit ya-
pılmış patlıcanlar, yeşilbiber ve 
sarımsaklar küçük küçük küp 
şeklinde doğranır, tuz ve pul 
biber ilave edilerek az bir mik-
tar sıvı yağ ile harmanlanır ve 
fırın tepsisine yayılır. Bir mik-
tar suyla azıcık sulandırılmış 
biber salçası malzemelerin üze-
rineilave edilir ve karıştırılır. 
Malzemenin üzeri bastırılarak 
tepsiye yayılır, üzeri yağlı ka-
ğıtla kapatılır ve tepsi taş fı-
rına verilir. Pişme esnasında 
arada bir çıkartılıp karıştırılır 
ve tekrar pişmeye bırakılır. Bu 
şekilde yavaş yavaş pişer. Taş 

ARAP TAVA

Fotoğraf: Öğr. Gör. Mesut AKBEN (27.04.2016)
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fırında dinlenerek pişeceği için 
elektrikli fırındakinden daha 
lezzetli olur. Kıyma yerine kuş 
gözü doğranmış kuşbaşı ile de 
Arap tava yapılabilir.

KAYNAKÇA:
Akif ARDA ile ikili görüşme, 7 Mart 
2016.
Meliha ARIKAN ile ikili görüşme, 7 
Mart 2016.
Nezihe ARIKAN ile ikili görüşme, 7 
Mart 2016.
Malik DANACI ile ikili görüşme, 7 
Mart 2016.

KENAN SİNAN DAYISOYLU

ARAPLAR
(BAŞBUCAK)
KÖYÜ CAMİİ

Mimarî Yapı

Vakıf kayıtlarında caminin, 
Andırın İlçesi’ne bağlı Araplar 
(Başbucak) Köyü’nde olduğu 
belirtilmektedir. Günümüze 
gelmeyen caminin mimari özel-
liklerini ve ne zaman yıkıldığı-
nı bilinmemektedir.

KAYNAKÇA:
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Şahsiyet Kayıt Defteri, Esas Nu: 169, 
Sıra Nu: 2431.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007.

MEHMET ÖZKARCI

ARAS, ALİ
(d. 1904 - ö. 1970)

Bakır Ustası

Maraş’ın yakın tarihinde-
ki en önemli bakır eşya yapım 
ve işleme ustası olarak kabul 

edilir. Günümüzde Kahraman-
maraş’ın en temel iş sektörle-
rinden birisi olan ve 20. yüzyıl 
başlarında (Ermeni tehciri se-
bebiyle) Maraş’ta bitme nokta-
sına gelen bakırcılığı yeniden 
icra edilen bir sanat ve sektör 
haline getiren kişidir.

Ahmet Bey ve Gülsuna Ha-
nım’ın oğlu olarak 1904 yılında 
Maraş’ta doğmuştur. Uzun yıl-
lar sanatını icra ett ikten sonra 
1950’li yıllarda tüberküloza ya-
kalanır. İşlerini yeğeni, damadı 
ve aynı zamanda çırağı olan 
Ahmet Aras’a bırakır.  1970 yı-
lında da vefat eder.

Ali Aras, meslek hayatına 
önce kalaycılıkla başlamış, us-
tasıyla birlikte köyleri dolaşa-
rak kalaycılık yapmıştır. Daha 
sonra bakırcılık sanatına yöne-
lerek aynı zamanda komşusu 
olan Artin Usta’nın yanında 
önce çırak sonra da kalfa olarak 
çalışmıştır. 

Ustasıyla olan ilişkisinin 
Ermeni tehciri sonrası da -iki 
düşman taraf olmanın tama-
men dışında- önceki gibi ol-
dukça insani ve örfe uygun bir 
şekilde, saygı-sevgi çerçevesin-
de gerçekleşmesi ise konunun 
diğer önemli bir tarafıdır.

Ermeniler Maraş’ı terk et-
tikten sonra bakır eritmeyi bi-
len kimse kalmadığından mes-

lek icra edilemez olur. Bunun 
üzerine Ali Aras, Halep’e gi-
derek ustası Artin’den yardım 
ister. Artin Usta, kendisine bir 
hafta içinde döküm yapmanın 
inceliklerini öğretir. 

Ali Usta, Maraş’a döndük-
ten sonra ustasından öğrendik-
lerini uygulayıp bakırı eriterek 
bakır levha elde etmeyi başarır. 
Böylece Maraş’ta dövme bakır-
cılığın ölmesini engellemiş olur.

Öte yandan öğrendiklerini 
hem çağdaşı olan meslektaşla-
rına öğretmiş hem de çıraklar 
yetiştirerek bakırcılık sanatının 
gelecek nesillere aktarılmasını 
sağlamıştır. 

Ali Usta’nın bakıcılıkta-
ki yeri bununla da kalmaz. O 
meslekteki değişiklikleri de 
takip eder. İstanbul’da gelişen 
fabrika bakırcılığının gerilett iği 
taşra bakırcılığının da önünü 
açar. Bu amaçla fabrika üre-
timiyle boy ölçüşebilmek için 
1946 yılında ikisi İngiltere’den, 
biri Almanya’dan olmak üzere 
toplam üç tane dövme maki-
nesi (şahmerdan) satın alarak 
Türkiye’ye ilk şahmerdanı ge-
tirir. Bu da Maraş’ta bakırcılı-
ğın büyük bir atılım yapmasını 
sağlar. 

Ali Aras Usta bütün bu yap-
tıklarıyla Maraş bakırcılığında 
silinmeyecek izler bırakmıştır.

KAYNAKÇA:
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ŞAHİN - Erol YILDIR - Cavit PO-
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Projesi, Proje No:110K049, Kahra-

Ali ARAS
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İBRAHİM ERŞAHİN

ARAS, BAHTİYAR
MURAT
(d. 1969)

Milli Atıcı

Bahtiyar Murat Aras 1969 
yılında Kahramanmaraş’ta 
doğmuştur. Dedesi Bakırcı Ali 
tarafından Ramazanoğlu olan 
soy isimleri Aras olarak de-
ğiştirilmiştir. İlkokulu Kahra-
manmaraş’ta bitirdikten sonra 

1988 yılında Kahramanmaraş 
Anadolu Lisesi’nin ilk mezun-
larından olmuştur. Aynı yıl 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesini kazanarak 1993 yı-
lında mezun olmuştur. Mezun 
olduktan sonra Kahramanma-
raş’ta serbest eczacı olarak ça-
lışmaya başlamıştır. Eczacı ola-
rak çalışırken bir yandan da ilgi 
duyduğu tarih alanına ağırlık 
vererek Kahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Tarih Ana 
Bilim Dalı’ndan Yüksek Lisans 
diploması almıştır. Daha son-
ra Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi Tarih Ana Bilim 
Dalı’nda doktora eğitimine 
başlamış olup, eğitimi devam 
etmektedir. 

Aras, Kahramanmaraş 
Türk Ocağı yöneticiliği, Kah-
ramanmaraş Spor yöneticiliği, 
Kahramanmaraş Galatasaray-
lılar Derneği Başkanlığı gibi 
birçok sivil toplum örgütünde 
başkanlık ve yöneticilik yapmış 
ve 2015 Ekim ayında 14.Bölge 
Kahramanmaraş Eczacı Odası 
Başkanı olmuştur. 

Uzun yıllar siyasetle ilgilen-
miş MKYK üyeliği, il başkanlığı 
yapmış belediye başkanı ve mil-
letvekili adayı olmuştur. Spo-
run her dalıyla ilgilenmiş, spor 
kulüplerinde idarecilik ve der-
nek başkanlığı görevlerini yü-
rütmüştür. Avcılığa olan ilgisi 
sebebiyle atıcılığın trap dalında 
uzun yıllar faaliyet göstermiş-
tir. Trap sporuna 1999 yılında 
başlamış kısa sürede çok başa-
rılı sonuçlar alarak birkaç yıl 
içinde il birincisi ve bölge birin-
ciliği dereceleri almış, 2002 ve 

2003 yılında Almanya’da yapı-
lan grad-prix yarışmasında bir 
defa 1. bir defa da 4. olmuştur. 
2004 yılında geçirdiği trafik ka-
zası sonucu spora yaklaşık iki 
yıl ara vermiş, 2006 yılında tek-
rar katıldığı ilk bölge müsaba-
kasında madalya kazanmıştır. 
2011 yılında yapılan Türkiye 
müsabakasında ilk üçte yer ala-
rak 40 yaşından sonra A milli 
takıma seçilmiş ilk kez Sloven-
ya’da yapılan Dünya Şampiyo-
nası’na katılmış ve 115 puanla 
milliler içinde en iyi skoru al-
mıştır. Aynı yıl Belgrad’da ya-
pılan Dünya Şampiyonası’nda 
Türkiye’yi temsil etmiştir. En 
son 2015 yılında Mersin’de ya-
pılan Cumhuriyet Kupası’nda 
118 puan alarak kariyer rekoru-
nu kırmıştır. Yaklaşık 15 yıllık 
sürede trap büyük erkeklerde 
Kahramanmaraş’a en çok kupa 
ve madalya kazandıran sporcu 
olmuştur.

KEMALATTİN KOÇ

ARASA (CIĞCIĞI)
MAHALLESİ
Tarihî Mahalle

Mahalle, şehir merkezinde 
Ulu Camii’nin güneyinde yer 
almaktadır. Arasa Camii’nin 
yanı başında bulunan buğday 
pazarına “Arasa” denmektey-
di. 1500 tarihli Alaüddevle Bey 
vakfiyesine göre Seyyid Maz-
lum Zaviyesi’ne kaydedilen 
vakıflar arasında Maraş Arasa-
sı civarında kervansarayın da 
bulunduğu belirtilmiştir. Bura-
dan, mahallenin adının çok es-
kiye dayandığı anlaşılmaktadır. 

ARASA (CIĞCIĞI) MAHALLESİ

Bahtiyar Murat
ARAS
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Mahalle sonraki dönem-
de Cığcığı Mahallesi olarak da 
anılmaya başlamıştır. Bu ma-
hallede halı, kilim, damalı ala-
calı astar dokuması yapılır ve 
çevre vilayetlere satılırdı. Onla-
rı dokumak için her evde yün, 
pamuk gibi şeyleri iğ ile büke-
rek iplik durumuna getiren çık-
rık bulunurmuş. Tezgahların 
ipliğini elle çevrilen çıkrıkta 
eğirir ve çevirirlermiş. Bu yüz-
den mahalle, çıkrıkçıların ken-
di mesleklerinin adıyla topluca 
yaşadıkları bir mahalle olarak 
bilinmektedir. Çok miktarda 
çıkrık eğirildiğinden mahalle-
nin ve caminin adı, çıkrıkların 
iş yaparken çıkardıkları “cığ 
cığ” seslerinden dolayı bu isim-
le anılır olmuştu. Günümüzde 
caminin adı Arasa Camii ola-
rak anılmakta olup, mahalle de 
Hayrullah Mahallesi sınırlarına 
dahil olmuştur. 

Arasa (Cığcığı) Camii, bu 
mahallede inşa edilmiştir. Kıb-
rıs Meydanı’ndan Sokakba-
şı’na doğru giden yol üzerinde 
Timur Paşa tarafından XVII. 
yüzyılın ikinci yarısında inşa 
edildiği belirtilmiştir. Cami mi-
naresi ise kapının üst kısmın-
daki kitabeye göre İmam Hacı 
İsmail tarafından 1707–1708 
yılında yaptırılmıştır. Caminin 
kuzey duvarında yer alan ki-
tabeye göre, camii harabe bir 
durumda iken tamamen yıkıla-
rak 1898–1899 yılında yeniden 
yapılmıştır. 

Maraş Ulu Camii’nin 1854–
1857 yıllarına ait geliri arasında 
Maraş Arasası vakıf hissesinden, 
üç yıllık toplam hâsılatı 24725 
kuruş olarak belirtilmiştir. 

Maraş harbinde Arasa Ki-
lisesine çok miktarda cephane 
yığıldığının haberi üzerine Ev-
liya Efendi kiliseyi basmıştır.

Arasa
Arasa, tahıl pazarı demek-

tir. İnsanların kışlık ihtiyacı 
olan buğday, dövme ve bulgur 
gibi tahıla dayalı gıda ihtiyaç-
ları buradan karşılanmaktadır. 
Kahramanmaraş’ta, zengin, 
fakir demeden herkes yazdan 
zahiresini tutardı. İktisadi du-
rumu zayıf olanlar, zahiresini 
tutt uktan sonra, kışın sadece 
“tuza ve gaza” para verirlerdi. 

Kahramanmaraş Arasası, 
1900’lü yılların başında, arala-
rında bir köprü olan Arasa Ca-
mii’nin doğu yakasında, şim-
diki Kıbrıs Meydanı’nda yer 
almıştı. Daha sonra, şimdiki 
Belman Sitesi’nin batı yüzüne, 
daha sonra da Şeyh Adil Me-
zarlığı’nın kuzeyine taşınmış-
tır. 1990’lı yılların başında ise 
buradan kaldırılarak, Haller 
bölgesinde kendilerine ayrılan 
yerlerine taşınmaları istenmiş-
tir. Buna rağmen arasa dükkân-
ları, Arasa Camii’nin kuzeyine, 
Şazi Bey Camii’nin güneyinde-
ki Andırın Garajı’nın içine, Eski 
Hal civarına ve mahalle araları-
na olmak üzere şehrin muhtelif 
yerlerine dağılmıştır. Hacı ve 
Ökkeş Yenisoğancı kardeşler, 
Abdulkadir Kutlu ve Nuri Ak-
keçeci isimli esnafl ar, 1990’lı 
yılların ortalarına kadar, Ara-
sa Camii batısında arasacılık 
yapmaktaydılar. Abdulkadir 
Kutlu, dükkânını daha sonra, 
Andırın Garajı’nın doğusuna 
taşımıştır. Andırın Garajı 2004 

yılında yıkılana kadar, içerisin-
de ve etrafında arasacı barın-
dırmıştır. 

Arasacıları bir araya topla-
mak maksadıyla, Kahraman-
maraş’ın güneyinde Haller 
bölgesine inşa edilen Arasa 
Pazarı günümüzde yavaş yavaş 
işlemeye başlamıştır. Bunun ya-
nında, mahalle aralarında arasa 
dükkânı bulmak mümkündür.

Mahallede kurulan ve 
Hanlardan sonra Kahraman-
maraş’ta açılan ilk otellerden 
birisi Uğur Palas Oteli İdi. Bu 
otel, Goca Ahmet (Karaca) ve 
Osman Kökcü tarafından Hay-
rullah Mahallesi’nde, Arasa Ca-
mii’nin batısında, 1950’li yıllar-
da yapılmıştır. 

Caminin olduğu yerde bü-
yük bir dere açıktan akmak-
taydı. Kanlıdere’den, Şeker-
dere’den ve Akdere’den gelen 
sular birleşerek buradan akar-
dı. Bu derenin aktığı yerde ve 
Arasa Camii’nin doğusunda 
bulunan bir de köprü bulun-
maktaydı. Bu köprü derelerin 
üzerleri kapatılırken kaybol-
muştur.
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KEMALETTİN KOÇ

ARASA (TİMUR
PAŞA – CIĞCIĞI)

CAMİİ
Mimarî Yapı

Yapı, Oniki Şubat İlçesi, 
Hayrullah Mahallesi, Şehit 
Üzümcü Mehmet Efendi Cad-
desi’nde yer alır. Caminin inşâ 
kitabesi yoktur. Fakat arşiv 
belgelerine göre yapının adı, 
“Timur Paşa Camii” olarak 
geçmekte ve caminin de Timur 

Paşa tarafından XVII. yüzyılın 
ikinci yarısında inşâ ettirildiği 
anlaşılmaktadır.

Ayrıca caminin bulundu-
ğu mahallenin adı Osmanlılar 
döneminde “Cığcığı” olduğu 
için, mahallenin adına izafeten 
“Cığcığı Camii” ve önceden 
yakınında yer alan “Arasa (Za-

hire Pazarı)” dan dolayı “Arasa 
Camii” olarak da kayıtlara geç-
miştir. Günümüzde ise daha 
çok “Arasa Camii” olarak bilin-
mektedir.

Kuzey cephe duvarındaki 
kitabeye göre, Timur Paşa’nın 
yaptırdığı cami harabe bir du-
rumdayken, II. Abdülhamid 
Han zamanında Maraş Muta-
sarrıfı Muhammed Arifî Paşa 
tarafından 1316 / 1898 yılında 
yıktırılarak hayırsever kişilerin 
de yardımıyla yeniden yaptı-
rılmıştır. Yine 1970’li yıllarda 
harabe bir vaziyette olan cami, 
1980’de yıkılmadan önce Va-
kıflar Genel Müdürlüğü tara-
fından rölöve plân ve kesitleri 
çizilerek, 1969 yılında birkaç 
fotoğrafı çekilmiştir. Yapının 
mimarî durumu konusunda 
bu belgelerden bilgi sahibi ol-
maktayız. Timur Paşa’nın yap-
tırdığı camiden hiçbir kalıntı 
günümüze gelmemiştir. Cami-
nin 4.00 m. kuzey tarafına ise, 
İmam Hacı İsmail tarafından Arasa (Timur Paşa - Cığcığı) Camii Plânı (V.G.M.)

Arasa (Timur Paşa - Cığcığı) Camii, kuzeydoğu taraftan görünüş (V.G.M., 1969)

ARASA (TİMUR PAŞA - CIĞCIĞI) CAMİİ
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1119/ 1707 yılında kesme taştan 
tek şerefeli minare yaptırılmış-
tır.

Dıştan 11.60 x 15.95 m. bo-
yutlarında olan yapı, ahşap ta-
vanlı camiler grubuna girer; son 
cemaat yeri yoktur. Kuzey cep-
he duvarı, mihrap ve minarede 
sarımtrak renkte ince yonu taş; 
diğer duvarlarda kaba yonu ve 
moloz taş; örtü sisteminde ise 
ahşap malzeme kullanılmıştır.

İç mekâna, kuzey duvarı-
nın ortasına yerleştirilen basık 
kemerli kapıdan girilir. Giriş 
açıklığı üstt en mızrak ucu for-
munda iç içe yerleştirilen tahfi f 
kemeriyle kuşatılmıştır.

10.80 x 13.85 m. boyutların-
daki harim, yanlarda duvarla-
ra istinat eden ahşap tavanla 
örtülmüştür. Tavanın ortasına 
4.15 m. çapında yine ahşaptan 
kubbe yerleştirilmiş ve tavan 
üstt en kırma kiremit çatıyla ka-

patılmıştır. İç mekânın aydınlı-
ğı toplam onüç (13) pencere ile 
aydınlatılmıştır. Güney duvarı-
nın ortasına yerleştirilen mihra-
bın nişi sivri kemerli ve yarım 
daire plânlıdır.

Caminin kuzey cephesine 
4.00 m. uzaklıkta olan tek şere-
feli kesme taş minare, kapısının 
üst kısmında yer alan kitabeye 
göre, İmam Hacı İsmail tarafın-
dan 1119 / 1707 yılında cami-
den sonra yaptırılmıştır.

Daha önce de zikrett iğimiz 
gibi önceki yapı, 1980 yılında 
kuzey duvarı ve minare hari-
cindeki tamamen yıkılmış ve 
betonarme olarak bugünkü 
cami yapılmış ve 1985’de ta-
mamlanmıştır. İnşaat sırasında 
güney tarafta bulunan bazı ev-
ler satın alınarak arsaları cami-
ye dahil edilmiş  ve cami önce-
ki yapıya ait kuzey duvarında 
5.20 m. güney tarafa çekilerek 

yapılmıştır.
Bugünkü cami; içten yakla-

şık 12.00 x 13.00 m. ölçülerinde 
harim, kuzeyine yerleştirilen 
2.80 x 16.00 boyutlarında altı 
kubbeli son cemaat yeri ile ku-
zeybatı köşesinde yer alan iki 
şerefeli minareden oluşur (Re-
sim: 3). Betonarme olarak inşâ 
edilen yapının duvarları sa-
rımtrak renkte ince yonu taş ile 
kaplanmıştır.

Camide dikkâti çeken be-
zeme, minare ve kuzey cephe 
duvarında görülür. Minarenin 
silindirik gövdesi bir sıra pal-
met, bir sıra dilimli yüzeysel 
kemerlerden oluşan motifl erle 
sonuçlanmaktadır. Şerefe altı 
sade olup, bezemeye yer veril-
miştir.

Kuzey cephe duvarı, II. 
Abdülhamit Han zamanında 
1316/ 1898 yılında yapılan ca-
miye aitt ir. Burada dönemin 
elektik üslûbunu yansıtan cephe 
mimarîsiyle karşılaşmaktayız. 
Özellikle kapı ve pencerelerin 
kemer biçimi, Gotik sanatının 
etkilerini yansıtmaktadır.

Minarenin kaidesinde 1119 
/ 1707 tarihli, cümle kapısının 
alınlığında ise II. Abdülhamid 
Han’ın 1316 / 1898 tarihli kita-
besi bulunmaktadır.

Vakfi ye :
Yapının günümüze gelmiş 

vakfi yesi yoktur. Fakat arşiv 
belgelerinde, caminin banisi 
Timur Paşa tarafından yapının 
giderlerini karşılamak için va-
kıf kurulduğu belirtilmektedir. 
Evâsıt-ı Zilhicce 1027/ Kasım 
1618 tarihli İskender oğlu Hacı 
Bayazıd vakfının 9 Cemâzi-

Arasa (Timur Paşa - Cığcığı) Camii
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ye’l-evvel 1174/ 17 Aralık 1760 
tarihli muhasebe ve masraf 
defterinde, Cığcığı (Arasa) Ca-
mii’nin de çerağına tahsisat ay-
rılmıştır. 8 Rebîu’l-evvel 1324/ 2 
Mayıs 1906 tarihli Maraş Şer’i-
ye Sicili’nde, Cığcığı (Hayrul-
lah) Mahallesi’ndeki boyacı ve 
kömbeci dükkânlarından elde 
edilen kiraların Timur Paşa Ca-
mii’nin ihtiyaçları için harcanıl-
ması istenilmektedir.

Zilkade 1131/ Eylül 1719 
tarihli belgede, caminin ab-
desthânesine (helâ) gelen su-
yun durumuyla ilgili bilgiler 
yer almaktadır. Zilkade 1213 / 
Nisan 1799, 1227/ 1812, 1313/ 
1895, 1314/ 1896, 24 Rebîu’l-ahir 
1323 / 28 Haziran 1905  ve 3 Re-
bîu’l-ahır 1324 / 27 Mayıs 1906  
tarihli arşiv belgelerinde, cami 
ve vakıf görevlileri hakkında 
bilgiler bulunmaktadır.
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MEHMET ÖZKARCI

ARASTA (ARASA)

Türkçeye Farsçadan geçtiği 
sanılan arasta (arasa) kelimesi 
önceleri “ordugâhta kurulan 
pazar” anlamında kullanılmış-
tır. Farsça süslü anlamına ge-
len bir kelime olup, Farsçada 
“çarşı” anlamında kullanılma-
maktadır. Eskiden üstü örtülü 

veya dükkânlarının önü saçaklı 
olan çarşılara verilen bir isim 
olmaktadır. Arastalar, her bü-
yük caminin yanında; medrese, 
darüşşifa, imaret, hamam gibi 
toplu halde yapılan hayır ku-
rumlarına gelir sağlaması için 
yaptırılırdı. Özellikle camilere 
yakın yapılmalarının başlıca 
sebebi, o camiye cemaat temin 
etmek ve çevresine canlılık ka-
zandırmaktır. Çok defa belir-
li bir esnaf grubunu bir araya 
toplayan arastalar çarşı vazifesi 
görürler, bulundukları yerleri 
de hakikaten süslerlerdi.

Türkçede pazar anlamı ka-
zanması ise, dükkânların dü-
zenli biçimde karşılıklı birer 
sıra halinde dizilmiş olmaların-
dan veya ordugâh pazarlarının 
askerî disiplin içinde “tanzim 
edilmiş satış” yapmalarından 
yahut her iki sebepten yani bu 
dükkânların gezgin satıcılara 
nispetle her hususta düzene 
konulmuş olmalarından ileri 
gelebilir. Arastalar, sonraları 
aralarına değişik esnafın da 
karışmasına rağmen, genellik-
le aynı malın ticaretini yapan 
dükkânlardan oluştukları için 
“terlikçiler arastası”, “kürk-
çüler arastası”, “baharatçılar 
arastası” gibi isimlerle de anıl-
mışlardır. 

Arasta kelimesinin yerel 
ağızda arasa olarak kullanıldı-
ğı illerden biri de Kahraman-
maraş’tır. Kahramanmaraş’ta 
ismini bir camiye de vermiş 
arasa (arasta), bu şehirde bir 
külliye şeklinde örgütlenmiştir. 
Bu külliyeden günümüzde hala 
varlığını sürdüren Arasa Cami 
kalmıştır. Cami çarşı özelliği-

ARASTA (ARASA)

Arasa (Timur Paşa - Cığcığı) Camii
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ni gösteren noktada önemini 
korumaya devam etmektedir. 
Arasa Cami günümüzde Va-
kıfl ar Genel Müdürlüğünün 
mülkiyetinde olup, Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından 
kullanılmaktadır. İbadete açık-
tır. Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulunun 
06.12.1985 tarih ve 1629 sayılı 
kararıyla tescil edilmiştir.
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YETER ÇİÇEK

ARDICIN ZİYARETİ
Ziyaret Yeri

Afşin Kaşanlı köyünün 
doğusunda Mumaraş Gediği, 
Elmalı mevkiinde ağaç ziyare-
tidir. Birkaç asırlık oldukları 
söylenen dört adet ardıç ağacı 
bulunmaktadır. Ağaçlar yük-
sekçe bir tepede olup etrafl arı 
herhangi bir duvar vs. ile çevrili 
değildir. Ziyarett e bazı geceler-
de ışık yandığı söylenmektedir. 
Ağaçlar, yılın her ayında ziya-
ret edilmekte ve çeşitli dilekler 
dilenerek çaput bağlanmak-
tadır. Ardıcın Ziyareti’ne yağ-
mur duası ve adak kurbanları-
nı kesmek için gidilmektedir. 

Ziyarett e yemek yapılıp dua 
edilmekte ve lokmalar dağıtıl-
maktadır. Yapılan duaların geri 
çevrilmediği, mesela yağmur 
yağması istendiğinde köye dö-
nülmeden yağmurun yağdığı 
anlatılmaktadır. Hastalar bura-
dan getirilen topraktan yerlerse 
hastalığın geçeceği, çocuğu ol-
mayan kadınların ise çocukla-
rının olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA:
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Ankara 2014, s.260.

HAMZA KARAOĞLAN

ARDIÇ AĞACI
 Ziyaret Yeri

Selmân-ı Pâk Dağı’nın zir-
vesinde Salmanipek köyünün 
4 km. güneyindedir. Etrafı açık 
olan Ardıç Ağacı’nın tahmi-
nen beş asırlık olduğu sanıl-
maktadır. Bulunduğu tepede 
tek başına duran ardıç, yöre 
halkı tarafından kutsal kabul 
edilmektedir. Rivayete göre 
Selmân-ı Pâk ağacın olduğu te-
pede düşman askerleri ile sava-
şırken kılıcı elinden yere düşer 
ve onun saplandığı noktada ar-
dıç ağacı biter. 

Dilek Ağacı da denilen 
ardıç daha çok yaz aylarında 
ziyaret edilmektedir. Burası 
çocuğu olmayan kadınlar, sev-
diği kişi ile evlenmek isteyen 
gençler, bir ev veya arabasının 
olmasını isteyen kimseler ta-
rafından ziyaret edilmektedir. 
Gelenler ağacın etrafında üç 
kere dolanmakta sonra da onu 
öpmektedirler. Dileklerinin 

gerçekleşmesi için ağacın da-
lına çaput bağlamaktadırlar. 
Ayrıca ağacın kökleri arasın-
dan alınan toprak hastalara ye-
dirilmekte, evlere asılmaktadır. 
Adak kurbanları da kesilen Di-
lek ağacı, yağmur duası için de 
ziyaret edilmektedir.

KAYNAKÇA: 
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HAMZA KARAOĞLAN

ARDIÇ DEDE
Ziyaret Yeri

Ardıç Dede, Hopurlu kö-
yünün 300 m. güneybatısında 
köyün en yüksek tepesi üzerin-
dedir. “Ardıç Dede Tepesi” diye 
de anılan tepenin zirvesinde 
birkaç asırlık olduğu söylenen 
tek bir ardıç ağacı vardır. Onun 
altında ise Ardıç Dede adın-
da mübarek bir zâtın yatt ığına 
inanılmaktadır. Ne zaman ya-
şayıp vefat ett iği bilinmese de 
onun bir şehit olduğu ve elinde 
fenerle Bolat Baba’yı ziyarete 
gitt iğini görenlerin olduğu ifa-
de edilmektedir. Köylüler Ar-
dıç Dede’nin bir ihtiyar olarak 
elinde ibriği ile ardıcın altında 
abdest aldığının görüldüğünü 
de söylemektedir. 

Ardıç Dede, yılın her mev-
siminde ziyaret edilmektedir. 
Buraya felçli hastalar, sara has-
taları, vücudunda ağrıları olan-
lar, bir evinin olmasını isteyen-
ler; çocuğu olmayanlar, olup 
da yaşamayanlar ile bahtının 
bağlandığını düşünenler gel-
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mektedirler. Ardıç Dede’de ço-
ğunlukla tavuk kesilmektedir. 
Bunun yanında nadiren de olsa 
oğlak gibi küçükbaş hayvan-
ların kesildiği de olmaktadır. 
Kesilen hayvanların etleriyle 
yemek yapılıp yenilmesinden 
sonra dileklerin gerçekleşmesi 
için ardıç ağacının dallarına ça-
put bağlanmaktadır.  

KAYNAKÇA: 
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.208.

HAMZA KARAOĞLAN

ARICILIK

Kahramanmaraş’ta topog-
rafik farklılıklar ve iklim çeşit-
liliği arıcılık ve bal üretimi için 
floristik zenginliği beraberinde 
getirmektedir. Kahramanma-
raş, Akdeniz ile İran-Turan Fi-
to-Coğrafya Bölgelerinin geçiş 
kuşağında bulunmakla birlikte 
Avrupa-Sibirya Fito-Coğrafya 
bölgesine ait bitki türleri de 
görülebilmektedir. İl genelin-
de arılık açısından önemli olan 

çalı, orman ve Alpin formasyo-
nu olmak üzere üç farklı bit-
ki formasyonu ile Karadeniz 
iklim tipine yakın lokal bitki 
örtüsü gözlenmektedir.  Çalı 
(Maki) formasyonu 500-1200 
metreler arasında yer almakta-
dır.  Maki formasyonu içinde, 
kermes meşesi, (Quercus cocci-
fefa) mazı meşesi (Q. infectoria), 
adaçayı yapraklı laden (Cis-
tussalviifolius), sandal (Arbutu-
sandrachne), zeytin (Oleaeuro-
pa), dış budak (Fraxinusornus), 
sumak (Rhuscoriaria), akçakes-
me (Phillyrealatifolia), karaçalı 
(Paliurusspinachristi), erguvan 
(Cercissiliquatrum) gibi türlere 
rastlanılmaktadır. 900 ile 2000 
metrelere kadar olan kısımlar-
da iğne yapraklı ağaçlardan 
kızılçam gibi ağaçların çokça 
bulunduğu kuru ve yarı nemli 
olarak sınıflandırılabilecek or-
man oluşumu gözlenmektedir. 
Kızılçam alanlarının arasında 
kışın yaprağını döken ağaçlara 
da rastlanılmaktadır. 1400-2000 
metreler arasında karaçam (P. 
nigra), göknar (Abiescilicica), se-
dir (Cedruslibani), ardıç (Junipe-
russpp.) ve bazı meşe (Quercus 

spp.) türleri kızılçamlar arasın-
da karışık halde bulunmakta-
dır. 2000 metrelerin üzerinde 
ise Alpin ot formasyonu görül-
mektedir.

Kahramanmaraş; eko-jeo-
lojik ve klimatolojik özellikleri 
nedeniyle farklı zaman dilimle-
rinde bal arılarının faydalanabi-
leceği çiçekli bitkiler ile köknar, 
kamalak, ardıç ve söğüt (salix) 
gibi salgı balı (zenk) kaynakları 
açısından zengindir. Yükselti-
ye bağlı olarak nektar ve salgı 
kaynaklarının erken ilkbahar-
dan geç sonbahara kadar kade-
meli üretim imkânı sağlaması il 
içi göçer arıcılığı uygulanabilir 
kılmaktadır.

Kahramanmaraş’ta orman-
lar, makilikler, yüksek dağ 
stepleri, sulak alanlar, mev-
simlik küçük krater, doğal ve 
yapay baraj gölleri ile çok farklı 
doğal oluşumlar arıcılık için bir 
avantaj sergilemekte olup, arı-
cılık ve bal üretimi için önemli 
olan 2.500 çiçekli bitki ve eğrel-
tiye ev sahipliği yapmaktadır. 
Bu bitkilerin % 20’si endemik 
tür olup önemli otsu ve odun-
su bitki türlerini içeren doğal 
alanları bünyesinde bulunmak-
tadır. Endemik bitki türlerine 
çoğunlukla 1000 m ve üzeri ya-
ğışlı Akdeniz biyoiklim katında 
rastlanılmakta olup 1000-2000 
m arasında % 85 oranında yayı-
lış göstermektedir. 

İl genelinde yıllara göre 
değişmekle birlikte 100.000-
130.000 adet bal arısı kolonisi 
bulunmaktadır. Profesyonel 
arıcılar kolonilerini kış ayları-
nın daha ılıman geçtiği, kışın 
nektar kaynaklarının buluna-

ARICILIK
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bildiği Arsus, Dörtyol ve Yu-
murtalık gibi Doğu Akdeniz 
sahil kuşağında kışlatmakta-
dırlar. Bazı aracıların ise An-
dırın ilçemizin güneyinde yer 
alan Aslantaş baraj gölü çev-
resinde kışlandıkları da gö-
rülmektedir. İlimizde arıcılar 
mevsim şartlarına göre naren-
ciye çiçeklenmesinden sonra, il 
içerisinde kademeli olarak taze 
nektar ve polen kaynaklarını 
takip etmektedirler. Yıl içeri-
sinde şartlara bağlı olarak 3-4 
kez arılık yeri üretim ve kışla-
ma amacı ile değiştirilmektedir. 
Erken ilkbaharda taban ova ve 
tepelerde yetişen üçgül (Trifo-
liumspp.) çeşitleri ve çiriş otu 
(Asphodelusaestivus) ile başla-
yan üretim dönemi Ahır ve Çi-
men dağının yüksek kısımları, 
Andırın, Göksun, Afşin, Elbis-
tan ve Nurhak ilçe sınırlar içeri-
sinde bulunan yüksek yaylalar-
da kekik (Thymus, Origanum), 
geven (Astragalus), arıcılar ara-
sında yonca olarak bilinen kuş 
fi ği (Viciacracca) ve salgı balı 
üretimi ile sonlandırılmaktadır. 
İl arıcılarının % 10-15’i üretim 
için Kayseri ve Sivas bölgeleri-
ne kolonilerini taşımakla birlik-
te profesyonel arıcıların % 5’i 
kolonilerini üretim sezonu son-
rası Çam Balı için Muğla iline 
taşımaktadırlar. 

Kahramanmaraş Türkiye 
arı varlığının yaklaşık % 10’unu 
bulundurmakta ve üretim ko-
lonilerinden yıl ve iklim şart-
larına göre değişmekle birlikte 
1.000-1.300 ton/yıl doğal bal 
üretimi gerçekleştirilmekte-
dir. İl geneline yüksek kaliteli 
polifl oral yayla balları ile sal-

gı karışımı ballar üretilmekte 
olup monofl oral bal üretimi 
bulunmamaktadır. Kahraman-
maraş’ta sektörü temsilen sivil 
toplum kuruluşu olan 1.320 
kayıtlı arıcısı bulunan Kahra-
manmaraş İli Arı Yetiştiricileri 
Birliği bulunmaktadır.

HALİL YENİNAR

ARIĞ, CEMAL 
(d. 1960)

 Karikatürist

1960 yılında Kahramanma-
raş’ın Elbistan ilçesinde doğ-
muştur. İlk ve orta öğrenimi 
sırasında Kahramanmaraş’ta 
okuyan sanatçı, 1977 yılında 
Kahramanmaraş Lisesinden 
mezun olmuştur. İlk karikatü-
rü 1974 yılında yayınlanmıştır. 
1984 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık-Mühen-
dislik Fakültesinden Yüksek 
Mimar olarak mezun olmuş-
tur. Türkiye’deki çeşitli dergi 
ve gazetelerde karikatürler 
çizmiştir. Yurtiçinde kişisel ve 
karma olmak üzere çok sayıda 
karikatür sergisi açmıştır. Yur-
tiçi ve yurtdışında karikatür ve 
mimarlık alanlarındaki yarış-
malarda ödüller kazanmıştır. 
Cemal Arığ yazısız karikatür 
tarzında çalışmakta, genellik-

le toplumsal, mimari konuları 
ele almakta ve bunları kendine 
ait olan, özgün üslubuyla ifade 
etmektedir. Bu özellikleriyle 
Cemal Arığ, Cumhuriyet Döne-
mi Türk Karikatür Sanatında, 
1980’li yıllar kuşağı karikatür 
sanatçıları arasındaki önemli 
isimlerden birisidir.  1984’de 
‘Karika-Mimari’, 1985’de ‘Çiz 
Git Sin’ ve 1987’de ‘Taş Taş 
Üstüne’ adlı karikatür albüm-
lerini yayınlamıştır. Halen İs-
tanbul’da yaşayan sanatçı kari-
katür ve mimari çalışmalarını 
sürdürmektedir.

KAYNAKÇA: 
Cemal ARIĞ, ‘Çiz Git Sin’, İstanbul 
1985.
Cemal ARIĞ, ‘Taş Taş Üstüne - Mi-
marlık Karikatürleri’, İstanbul 1987.
Ali KOÇ, ‘Cumhuriyet Dönemi Türk 
Plastik Sanatlar Tarihinde Maraşlı 
Ressamlar Üzerine Bir Değerlendir-
me’, Uluslararası Cumhuriyet Döne-
minde Maraş Sempozyumu’, Kahra-
manmaraş  2014.
http://www.karikatüristlerimiz.tr.
gg/karikat.ue.ristlerimiz---k1-c-c-c-
k2htm (05.04.2016).

ALİ KOÇ

ARIK, HALİL
(d. 1948)

Eğitimci, Yazar

Günümüz eğitimci ve yerel 
tarihçilerimizdendir. Pazarcık 
ilçesinde doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Pazarcık’ta, liseyi 
Maraş’ta tamamladı. 1966’da 
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesinin Tarih bölümüne 
kayıt yaptırdı. Bu fakültenin 
Yeniçağ kürsüsünden mezun 

Cemal ARIĞ



327

olarak öğretmenliğe başladı. 
Adıyaman, Kahta, Bursa, Kah-
ramanmaraş ve Pazarcık’ta öğ-
retmen ve idareci olarak görev 
yaptı. Kısa bir süre Şanlıurfa il 
müdürlüğü görevini üstlendi. 
1990’da Milli Eğitim Bakanlığı 
Müfettişliğine atandı. 2013 yı-
lında emekli oldu. Kahraman-
maraş Eğitim Vakfı ve Pazarcık 
Kültür ve Yardımlaşma Derne-
ği bünyesinde aktif görev aldı.

Tarih ve eğitim konuların-
da araştırmalar yaptı. Tarih 
ders kitaplarındaki maddi ve 
bilgi hatalarının düzeltilmesi 
yönünde çaba harcayarak konu 
ile ilgili raporlar hazırladı. “Ta-
rihi ve Kültürel Özellikleri ile 
Pazarcık” adlı çalışması 2013’de 
“Bütün Sınavlar İçin Konu An-
latımlı Tarih” çalışması ise 
2014’de yayınlandı.

KAYNAKÇA:
Halil ARIK, Tarihi ve Kültürel Özellik-
leri İle Pazarcık, Ankara 2013.
Serdar YAKAR, “Yayınlanmamış 
Özel Söyleşi”, Kahramanmaraş 2016.

SERDAR YAKAR

ARIKAN
MENSUCAT SAN. A.Ş.

Fabrika

Arıkan Mensucat San. Ve 
Tic. A.Ş’nin temelleri 1954 yılı-

na kadar uzanmaktadır. O ta-
rihlerde birinci kuşak Osman 
Arıkan’ın pamuk alım-satımı 
ve pamuk işleme (çırçır) faali-
yetleri ile başlayan tekstil gele-
neği 1990 yılında ikinci kuşak 
Mahmut Arıkan öncülüğünde 
Arıkan Mensucat San ve Tic 
A.Ş’nin kurulması ile pamuk 
ipliği üretimi olarak devam et-
miş ve bugün dünya standart-
larında üretim yapan ve üret-
tiği ürünleri dünyanın önde 
gelen pazarlarına ihraç eden bir 
düzeye ulaşmıştır.

Halen 90.000 m2 kapalı 
olmak üzere 280 000 m2 alan-
da 850 çalışanı ile; Oeko-Tex 
standartlarında üretim yapan, 
firma Ne 5/1’den Ne 80/1’e ka-
dar değişik numaralarda %100 
pamuk ipliği üretimi yapmak-
tadır. Aynı zamanda, firma pa-
muk ipliği üretiminin yanı sıra 
örme kumaş ve boyalı kumaş 
üretiminde de çok geniş ürün 
yelpazesi ve kalitesi ile yurt içi 
ve yurt dışı pazarlarda aranılan 
bir üretici olmayı başarmıştır.

KAYNAKÇA:
http://ormedunyasi.com/arikan_
mensucat-parkur, Erişim Tarihi: 
27.05.2016.
http://arikanailesi.com/, Erişim Tari-
hi: 27.05.2016.
http://www.firmasec.com/firma/
tdtcym-arsan-tekstil/, Erişim Tarihi: 
27.05.2016.

YETER ÇİÇEK

ARIKAN, FATİH
(d. 1953)

Milletvekili

Fatih Arıkan, 1953’te Kah-

ramanmaraş’ta doğdu. Babası-
nın adı Abdullah, annesinin adı 
Gülseren’dir. Atatürk Üniversi-
tesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 
Öğretmen, Çalışma Bakanlı-
ğı’nda iş müfettişi, iş adamı, sa-
nayici ve yönetici olarak çalıştı. 
“Yalnız Ardıç” dergisi sahibi 
ve sorumlu yazı işleri müdürü, 
Kahramanmaraş Belediye Mec-
lis Üyeliği görevinde bulundu. 
22. ve 23. dönem Kahramanma-
raş Milletvekili.

Arıkan, evli ve 3 çocuk ba-
basıdır.

KAYNAKÇA:
https://www.tbmm.gov.tr/develop/
owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_
donem=23&p_sicil=6180, Erişim Ta-
rihi: 29.03.2016.

YETER ÇİÇEK

ARIKLAR KÖYÜ
CAMİİ

Mimarî Yapı

Arşiv belgelerinde Andı-
rın’ın Arıklar Köyü’nde cami 
inşâ edildiğini öğrenmekteyiz. 
Bugün mevcut olmayan yapı-
nın mimari durumunu ve ne 
zaman yıkıldığını bilemiyoruz. 

KAYNAKÇA: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Şahsiyet Kayıt Defteri, Esas Nu: 169, 

Fatih ARIKAN

ARIKLAR KÖYÜ CAMİİ

Halil ARIK
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Sıra Nu: 2421.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007, s.225.

MEHMET ÖZKARCI

ARIKLAR
MAHALLESİ

Arıklar,  Andırın ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş’a 75 km, Andırın’a 
13 km uzaklıktadır. Andırın’ın 
güney doğusunda bulunan 
Arıklar Sarımsak Dağı (1504 m) 
güney yamacı ile Andırın-Kah-
ramanmaraş yolu arasında 850-
1100 m yükseltilerinde dağınık 
olarak yayılmış meskenlerden 
oluşmaktadır. Tarım arazileri-
nin sınırlı, engebeli ve orman-
lık sahaların yoğun olduğu bir 
alanda yer alır. Matematik ko-
ordinatları 37°33›31.7” kuzey 
enlemi ve 36°24›32.1” doğu 
boylamındadır.

Cumhuriyetin ilanından 
sonra köy statüsü kazandı-
ğı tahmin edilen mahallenin 
nüfusu 1935 yılında 244 iken, 
1950 yılında 225, 2000 yılında 
532, 2015 yılında 588 olmuştur. 
Arıklar Çukurova’da yaşayan 
önemli Türkmen aşiretlerinden 
birisidir. 

Ekonomisi tarım ve hay-
vancılığa dayalıdır. Kahraman-
maraş yolu üzerinde alabalık 
tesisi ve lokantası bulunmak-
tadır. Mahallede bir ilkokul 
vardır. Mahalleye ulaşımı sağ-
layan yolun yarısı asfalt ve sta-
bilizedir. Özellikle 15-20 ev bu-
lunan Soğulgan obasının yolu 
çok kötü durumdadır. Mahal-
lede içme suyu şebekesi, elekt-

rik ve sabit telefon vardır.

EMİN TOROĞLU

ARIKOĞLU, İSMAİL
(d. 1973)

Akademisyen

1973 yılında Kahramanma-
raş’ın Çağlayancerit ilçesine 
bağlı Helete kasabasında doğ-
du. İlköğrenimini Helete’de 
orta öğrenimini Kahraman-
maraş Sütçü İmam Lisesinde 
bitirdi. 1990 yılında Yüzüncü 
yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümünde başladığı lisans 
eğitimini 1994 yılında tamam-
ladı. Van’ın Gevaş ve Elazığ’ın 
Sivrice ilçelerinde Türk dili ve 
edebiyatı öğretmenliği yaptı. 
1996 yılında Fırat Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsün-
de başladığı yüksek lisansını 
“Edirneli Hüseyin Ali Divânı 
İnceleme-Karşılaştırmalı Me-
tin” adlı çalışmasıyla 1999 yı-
lında tamamladı. 2006 yılın-
da Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
“Ferişteoğlu’nun Işk-nâmesi 
İnceleme-Metin” çalışmasıyla 
doktora eğitimini bitirdi. 2007-
2012 yılları arasında Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesinde öğretim üyesi olarak 

çalıştı. Halen Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Bölümünde çalışan akademis-
yen Doç. Dr. Fatih USLUER ve 
Doç. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ 
ile birlikte  “Hurufi lik Bilgisi 
Ferişteoğlu Abdülmecid Külli-
yatı” (2014)  adlı eseri ve Ana-
dolu Üniversitesi Açık Öğretim 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümü için hazırlanan “XIX. 
Yüzyıl Türk Edebiyatı” kitabı-
nın  “Enderunlu Şairler” (2012) 
ünitesini yazmıştır. İsmail ARI-
KOĞLU evli ve üç çocuk baba-
sıdır.

AHMET GÜLENÇ

ARITAŞ (HUNU)
HÖYÜK

Kahramanmaraş ili, Afşin 
ilçesi, Arıtaş (Hunu) Mahal-
lesi’nde yer almaktadır. Yöre 
halkı tarafından kale olarak 
adlandıran höyükte, günümü-
ze kadar herhangi bir bilimsel 
araştırma yapılmamıştır. Hö-
yükte 1961 yılında bulunmuş 
bir Hitit Aslanı Kahraman-
maraş Müzesi’nde sergilen-
mektedir. Söz konusu aslan 
dikdörtgen şeklindeki bir ta-
şın yontulması ile yapılmış-
tır. Ayakları üzerinde oturur 
vaziyett e betimlenen aslanın 
gövde hatları stilize olarak be-
timlenmiştir. Arıtaş’ın (Hunu) 
Asur Ticaret Kolonileri Döne-
mi’nden Roma Dönemi’ne ka-
dar, Elbistan’ın kuzeyine doğru 
ilerleyen yol güzergahı üzerin-
deki önemli yerleşmelerden 
biri olduğu bilinmektedir. Aynı 

İsmail
ARIKOĞLU
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zamanda çevresinde Roma 
Dönemi’ne tarihlenen birçok 
mimari blok taş, sütun, sütun 
başlığı, arşitrav parçalarının 
tespit edilmiş olması; söz ko-
nusu bölgenin Geç Hitit Şehir 
Devletleri Dönemi’nden Roma 
Dönemi’ne kadar iskan görmüş 
olduğunu doğrular niteliktedir.

Türü: Höyük
Yer: Kahramanmaraş / Af-

şin / Arıtaş Mah.
Konum: 37S 0310288D / 

4246485K 
Rakım: 1307 m.
Kapladığı Alan: Yaklaşık 

25155 m². 
Tescil Tarihi: 18.11.1993.

Dönem: Geç Hitit  Şehir 
Devletleri Dönemi - Roma Dö-
nemi.  

Korunma Durumu: Üze-
rinde kaçak kazı çukurları ile 
modern yapılar bulunmakta-
dır.

KAYNAKÇA:
Ali ÇİFTÇİ, “Elbistan Ovasındaki 
Geç Hitit Şehir Devletleri Dönemin-
deki Önemi Üzerine Genel Bir De-
ğerlendirme”, Türk Arkeoloji ve Etnog-
rafya Dergisi, Sayı 9,  2009, s.9-18.
Faruk SÜMER, Eshab’ül-Kehf (Yedi 
Uyurlar), İstanbul 1989.
Mehmet TAŞDEMİR, “Elbistan”, 
TDV İslam Ansiklopedisi, C.11, 1994,  
s.1- 3.
Tahsin ÖZGÜÇ - Nimet ÖZGÜÇ, 

Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapı-
lan KarahöyükHarfiyat Raporu 1947, 
Ausgrabungen in Karahöyük, Anka-
ra 1949.
William Mitchell RAMSAY, Anado-
lu’nun Tarihî Coğrafyası, M. Pektaş 
(Çev.), İstanbul 1960.

ERCÜMENT YILDIRIM
OKTAY DUMANKAYA

ARITAŞ KASABASI - 
ESKİ CAMİİ
Mimarî Yapı

Yapı, Afşin İlçesi, Arıtaş 
Kasabası’nda yer alır. Cami 
inşâ kitabesine göre, 813/ 1410 
yılında Dulkadir Beyliği döne-
minde yapılmıştır. Eski Camii 
1977 yılında yıkılmış, yerine 
betonarme olarak tek kubbeli 
harim ile dört gözlü son cemaat 
yeri ve tek şerefeli minareden 
oluşan yeni cami yapılmıştır. 
Önceki camiden sadece mer-
mer inşâ kitabesi günümüze 
gelmiştir. Bugünkü yapı, bu-
lunduğu mahallenin isminden 
dolayı “Ferhatlı Camii” olarak 
bilinmektedir.

Kasabadaki insanlardan 
aldığımız bilgiye göre 1977’de 
yıkılan cami, aynı kasabada 
bulunan Pınarbaşı (Murta-
za Efendi) Camii’nde görülen 
plân şemasına sahipmiş. Buna 
göre Eski Camii’nin sadece ha-
rim kısmından oluştuğu ve iç 
mekânın birbirlerine üçer adet 
sivri kemerlerle bağlanan iki 
sıra mermer sütun ile mihraba 
paralel üç sahna ayrıldığı ve 
kemerlerin yanlarda duvarlara, 
ortada toplam dört mermer sü-
tuna istinat ettiği anlaşılmakta-
dır. Caminin ahşap kirişlemeli 

ARITAŞ KASABASI - ESKİ CAMİİ
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düz toprak dam ile örtüldüğü, 
duvarlarda ahşap hatıllı kaba 
yonu ve moloz taş; cümle ka-
pısı, mihrap ve kemerlerde ise 
ince yonu taş malzemenin kul-
lanıldığı belirtilmektedir. Bu-
gün mermer sütunlardan ikisi 
avluda bulunmaktadır.

KAYNAKÇA:
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
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Ankara 2007.

MEHMET ÖZKARCI

ARITAŞ KASABASI - 
PINARBAŞI

(MURTAZALAR) CAMİİ
Mimari Yapı

Yapı, Afşin İlçesi, Arıtaş Ka-
sabası’nda yer alır. Cami inşâ 
kitabesine göre, Hacı Şah Veli 
Derviş tarafından 979 / 1571-72 
yılında yaptırılmıştır. Önceden 
“Murtazalar Camii” olarak bi-
linen yapı, kasabanın Pınarbaşı 
Mahallesi’nde bulunmasından 
dolayı “Pınarbaşı Camii” de 

denmektedir. 29 Rebîu’l-âhır 
1321/ 2 Temmuz 1903 tarihli 
vakfi yede, Derviş oğlu Murta-
za camiye bazı vakıfl arda bu-
lunmuş, bundan dolayı yapı, 
“Murtazalar Camii” ismiyle 
anılmış olabilir.

Günümüze bazı onarım ve 
ilavelerle gelen cami, aslî özelli-
ğini kısmen korumaktadır. Yapı 
orijinalinde ahşap kirişlemeli 
düz toprak dam ile örtülüyken, 
1960 yılında dam yıkılmış ve 
3 yıl ibadete kapalı tutulmuş, 
1963 yılında da ortası kubbeli 
beton dam ile kapatılarak tek-
rar ibadete açılmıştır. Caminin 
kuzeydoğu köşesine 1993 yılın-
da brikett en iki şerefeli minare 
yapılmış, 1997’de harimin ku-
zey tarafına 3.50 m. genişliğin-
de son cemaat yeri niteliğinde 
betonarme mekân eklenmiştir.

Yapı ahşap tavanlı camiler 
grubuna girer ve dıştan 12.80 x 
14.20 m. ölçülerindedir. Cami-
nin duvarlarında ahşap hatıllı 

Arıtaş Kasabası – Eski Camii

Arıtaş Kasabası – Eski Camii, İnşâ Kitabesi

Arıtaş Kasabası – Pınarbaşı (Murtazalar) 
Camii Plânı
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kaba yonu taş; cümle kapısı, 
mihrap ve kemerlerde sarımt-
rak renkte ince yonu taş; mer-
merden yapılan sütun ve baş-
lıklarda devşirme malzeme; 
örtü sisteminde ise ahşap kul-
lanılmıştır. Kuzey taraftaki iki 

sütun başlığı korint düzeninde 
yapılmıştır.

Harim kısmına kuzey du-
varının ortasında açılan ve üst-
ten tahfif kemeriyle kuşatılan 
dikdörtgen kesitli cümle kapı-
sından girilir. 10.10 x 11.90 m. 

boyutlarındaki harim, birbir-
lerine üçer adet sivri kemerle 
bağlanan, iki sıra mermer sü-
tun ile mihraba paralel üç sah-
na ayrılmıştır. Her kemer sıra-
sı yanlarda duvar payalerine, 
ortada ikişer adet toplam dört 
mermer sütuna istinat etmekte-
dir. Yukarıda da ifade ettiğimiz 
gibi cami, önceden ahşap kiriş-
lemeli düz toprak dam ile örtü-
lüymüş. Tavan yanlarda duvar-
lara, ortada kârgir kemerlere 
istinat ettirilmiştir. 1963 yılın-
daki onarımda ise toprak dam 
kaldırılarak, ortası kubbeli düz 
beton dam yapılmış ve üstten 
kırma sac çatıyla kapatılmıştır. 
İç mekân toplam dokuz (9)  ah-
şap lentolu mazgal pencereyle 
aydınlatılmıştır.

Kıble duvarının ortası-
na yuvarlak kemerli ve yarım 
daire planlı mihrap yerleşti-
rilmiştir. Harimin güneybatı 
köşesindeki ahşap minber yeni-
lenmiştir. Yapı sade bir şekilde 
inşâ edilmiştir.

Caminin beş satırlık 979 / 
1571-72 tarihli mermer inşâ ki-
tabesi, aynı kasabada bulunan 
Eski Camii’nin avlusunda mu-
hafaza edilmektedir. Pınarbaşı 
Camii 1960 yılında kısmen yı-
kılınca bir süre ibadete kapa-
lı kalmış ve kitabe korunmak 
amacıyla Eski Camii’ne götü-
rülmüştür.

Vakfiye :
Hunu (Arıtaş) Köyü ahali-

sinden hayır ve hasenat sahibi 
Derviş oğlu Murtaza, 29 Re-
bîu’l-âhir 1321/2 Temmuz 1903 
yılında tanzim ettirdiği vakfiye-
sinde; Hunu Köyü’ndeki 4.000 
kuruş değerinde ve seneliği 

ARITAŞ KASABASI - PINARBAŞI (MURTAZALAR) CAMİİ

Arıtaş Kasabası – Pınarbaşı (Murtazalar) Camii

Arıtaş Kasabası – Pınarbaşı (Murtazalar) Camii
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500 kuruş kira getirir arazisini, 
30 silme tohum istîâb eder bir 
kıt’a arazisinin yarı hissesini, 3 
silme tohum istîâb eder bir kıt’a 
arazisini köydeki cami-i şerife 
vakfett iğini belirtmiştir. Elde 
edilen gelirin öncelikle caminin 
tamirine, tefrişine ve aydınlan-
masına harcanmasını, artan 
paranın da caminin imamına 
verilmesini şart koşmuştur.
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Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Defter Nu: 603, 292.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007.

MEHMET ÖZKARCI

ARITAŞ MAHALLESİ

Tarihi
Kahramanmaraş’ın Afşin 

ilçesine bağlı Arıtaş kasaba-
sının eski ismi Huni (Khunu) 
olup, ilçenin kuzey- doğusuna 
düşer. Huni’nin adı Arabissos 
ile birlikte anılır. Kasabada bu-
lunan tarihi eserlerden ve hö-
yükten önemli bir geçmişinin 
olduğu anlaşılmaktadır. Kasa-
banın ortasında bulunan höyü-
ğün kale olduğu bilinmektedir. 
Bölgede çıkan eserlerden Hitit, 
Asur, Geç Hitit, Pers, Make-
don, Roma ve Bizans dönem-
lerinin izine rastlanmaktadır. 
Huni’nin Anadolu’da M. Ö. 
2000’lerde Asur koloni çağın-
dan buyana yerleşim yeri oldu-
ğu tahmin edilmektedir. Burası 
Kaniş (Kültepe) ile Asurluların 
başkenti Ninova arasında tüc-
carların uğrak yerlerinden bi-
ridir. 

 Afşin ve çevresinde pek 
çok höyük bulunmaktadır. 
Yapılan yüzey araştırmaların-
da tespit edilen ve araştırma 
ekiplerini bekleyen arkeolojik 
alanlar arasında Arıtaş adını 
alan Hunu Höyüğü Afşin yöre-
sinde bulunan en önemli tarihi 
yerlerden biridir. Hitit, Roma 
ve Selçuklu kalıntıları bulunan 
ve bir kale üzerine inşa edilen 
Huni Höyüğünde bir de Aslan 
heykeli bulunmuştur.130 cm. 
yükseklikte, 160 m. uzunlukta 
ve 44 cm. genişlikte bulunan bu 
heykelin bazı kısımları parça-
lanmıştır. Burası kazılırsa daha 
nice eserlerin bulunabileceğini 
Kılıç Kökten ifade etmektedir. 

Roma ve Bizans döneminde 
bir yerleşim merkezi özelliğini 
sürdüren Huni Kapadokya’nın 
doğusunda olan Katanonia böl-
gesine bağlıydı. Arabissos da 
bu bölgenin şehirlerinden biriy-
di. Bu bölgede Göksun, Huni, 
Arabissos, Hurman ve Tanır ( 
Tanadaris) yerleşim merkezleri 
olarak görülmektedir.

950’li yıllarda Huni ve 
çevresindeki yerleşim yerleri 
Bizans İmparatorluğunun Ma-
latya themasının içinde göste-
rilmektedir.

Malazgirt Savaşı sonrası 
Ermeni asıllı Bizans komutan-
larından Maraş kökenli Phile-
retos, Urfa, Maraş, Malatya ve 
Antakya şehirlerini ele geçire-
rek burada bir Ermeni Feodal 
beyliği teşkil etmişti. Ermeni-
ler tarafından sevilmeyen Phi-
leretos, Ortodoks mezhebine 
girmişti. Amacı hâkimiyet sür-
düğü yerlerde bir katoligos-
lok merkezi açmaktı. Ermeni 

Katoligos Grigoris’i çağırarak 
Huni’de bir merkez açmak is-
tedi. Ancak patrik gelmeyi red-
dedince Sarkis adlı bir papazi 
Katoligos seçtirdi. Sarkis’in 
ölümünden sonra Katoligos, 
Teodoros adlı bir papaz oldu. 
Bölgenin 1086’da Türkler tara-
fından fethiyle Phileteros ama-
cına ulaşamamıştır. Phileteros 
Katoligos Teodoros’u Maraş’a 
çağırmasına rağmen geleme-
miştir. Çünkü Maraş ile Huni 
arası Türklerin elindeydi. Teo-
doros da Türk komutanların-
dan Emir Buldacı’nın emrine 
girmek zorunda kaldı. Buldacı 
Huni de dâhil olmak üzere El-
bistan ve Afşin yöresini 1085-
86’da fethetmişti. Bunun üzeri-
ne Phileretos, Maraş’ta Bogos 
adlı bir papazı katoligos yap-
mıştır. Türklerin idaresinde ya-
şamaya devam eden Teodoros 
1096 yılında Huni’de ölmüştür. 
Daha önceki patrik Sarkis’in 
kabrinin yanına defnedilmiştir.

Huni yukarıda da görüldü-
ğü gibi bir ara Ermenilere dini 
merkezlik yapmıştır. Ermeni 
katoligosluk merkezleri beşe 
çıkmıştır. Bunlar Ani, Huni, 
Maraş, Rumkale ve Mısır’dı.

Haçlı seferleri sırasında adı 
geçen Huni, Bizans’ın Kasiotis 
themasına bağlı bir hisar du-
rumundaydı. 1096’da başlayan 
Haçlı seferleri sırasında Bizans-
lılarla ile Haçlılar arasında ya-
pılan anlaşmayla, Türklerden 
alınırsa imparator tarafından 
Haçlı komutanı Behomund’a 
bağışlanacaktı. İki taraf arasın-
da yapılan anlaşmayla Haçlıla-
ra terk edilen Huni, Hurman, 
Tanır, Izgın ve Arabissos’un 
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ismi zikredilmiştir. Burada ismi 
geçen kale ve yerleşim yerleri 
Huni çevresinde bulunmakta-
dır.

Sultan I. İzzeddin Keyka-
vus (1211-1220) 1218’de Ey-
yubiler üzerine yürüdüğünde 
Kayseri- Huni- Elbistan üze-
rinden Halep tarafına yürüdü-
ğünde Ayıntab yakınlarında 
bulunan Tell- bâşir kalesini ku-
şatmıştı. Buranın sahibi Türk 
beylerinden Bedreddin Dilde-
rim İbn Bahaeddin Yarukî’ydi. 
Bu komutan kaleyi sultana tes-
lim etmiştir. Buna çok sevinen 
sultan I. İzzeddin Keykavus, 
ona Huni Vilayetini ikta olarak 
vermiştir. İbn Bibi’nin eserinde 
geçen bu bilgilerden yola çıka-
rak Selçuklular zamanında Hu-
ni’nin büyük bir yerleşim mer-
kezi olduğu anlaşılıyor. Hatta 
Vilayet olarak adlandırılıyor.

Sultan Zahir Baybars, 1277 
yılında Moğol ordusunu bu-
rada mağlup etmişti. Huni ve 
Hunu şeklinde birçok eski kay-
nakta geçen bu yerleşim mer-
kezinin eski bir şehir olduğu 
harabelerden anlaşılmaktadır. 
Huni, Elbistan’ın batısına düşer 
ve Elbistan Ovası’nın içinde yer 
alır. Dönemin kaynaklarından 
bazıları Elbistan daha tanınmış 
bir yer olduğu için Memlükler 
ile İlhanlılar arasındaki savaşın 
burada yapıldığını yazarlar. 
Huni savaşı olarak geçen bu 
mücadelede Memlûk Sultanı 
Baybars burada Moğol ordusu-
nu ağır bir yenilgiye uğratmış-
tır. Moğollar savaş meydanın-
da komutanları da dahil olam 
üzere 6700 ölü bırakmışlardır. 
Sultan Baybars’ı takip etmek 

amacıyla buraya gelen Moğol 
(İlhanlı) hükümdarı Abaka 
Han bölgede pek çok Türkmeni 
katlederek bu yenilginin intika-
mını almıştır.

Huni, Dulkadir Beyliği za-
manında küçük bir köy olarak 
varlığını sürdürmüştür. Bura-
da Dulkadir Beyliğinden kalan 
Eski Cami bulunmaktadır. Ca-
minin 1410 yılında yapıldığı 
kitabesinden anlaşılmaktadır. 
Osmanlı döneminde nüfusu 
artan Huni’ye ikinci bir camii 
yapılmıştır. Pınarbaşı (Murta-
zalar) adı ile bilinen bir camide 
II. Selim Zamanında 1571 yılın-
da inşa edilmiştir. 1563 tarihli 
Maraş Tahrir defterinde Huni, 
Elbistan kazasına bağlı Orta 
Niyabet nahiyesinin köylerin-
den biri olarak görülmektedir. 
Kalabalık bir nüfusunun oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Söz konusu 
nüfusun hemen hemen hepsi 
Müslümanlardan oluşmaktay-
dı. Huni’nin Kuyucak, Kohuz, 
Göççü, Kara Ardıç,  Kozcuğaz,  
Peknik, Gülistan Çatağı, Ser-
vi Ağacı, Kendin, ve Kışlacık 
adında mezraları bulunmakta-
dır. 

Cumhuriyet Döneminde 
Elbistan kazasına bağlı bir köy 
olan Huni 1944’te kaza haline 
getirilen Efsus’a bağlanmıştır.
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İLYAS GÖKHAN

Günümüzde Arıtaş
Arıtaş, Afşin ilçesine bağlı 

bir mahalledir. 1954 yılında be-
lediye teşkilatı kurulmuş ise 
de son Büyükşehir yasasıyla 
mahalle statüsüne indirilmiş-
tir. Afşin ilçesinin en kalabalık 
nüfusa sahip mahallesidir. Af-
şin’e 12 km, Kahramanmaraş’a 
150 km uzaklıktadır. Kasaba 
merkezi büyük bir tarihi hö-
yük üzerine kurulmuştur. Do-
ğusunda geniş Elbistan ovası, 
güneyinde ve batısında Bin-

ARITAŞ MAHALLESİ
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boğa Dağları bulunmaktadır.
Matematik konum itibariyle 
38°20›46.4” kuzey enlemi ve 
36°49›48.3” doğu boylamında 
yer almaktadır. Binboğa dağ-
larının doğu yamaçlarında 
kurulan kasabanın doğu ve 
kuzeydoğu kesimleri düzlük 
iken, güney ve batı kesimleri 
engebeli bir yapıya sahiptir. 
Mahallenin arazisi geneli iti-
bari ile Binboğa Dağları’nın 
oluşturduğu yüksek kesimler 
ile Elbistan Ovası’nın uzantısı 
olan düzlüklerden oluşur. Bu 
alanlar 1275-1310 m. yükseltiler 
arasındadır.Arıtaş mahallesin-
de iki önemli vadi ve bu vadiler 
içerisinde akışa geçmiş iki dere 
vardır. Bunlar Çatağan ve Aksu 
dereleridir.

Hunu (Honion, Hunu), 
merkezde üç tane kaynak suyu, 
geniş ve bereketli düzlükler, 
ormanlık alanların bulunma-
sı nedeniyle tarihi çok eskilere 
dayanmaktadır. Hititler döne-
minde de bir yerleşim merke-
zi olan kasabada önemli tarihi 
eserler bulunmuştur. Kahra-
manmaraş müzesindeki Hitit 
dönemine ait aslan heykeli ka-
sabadaki höyükten çıkarılmış 
ve il merkezindeki müzeye kal-
dırılmıştır. Arıtaş kasabasında 
Bizanslılardan kalma büyük 
bir höyük bulunmaktadır. Ka-
sabanın merkezinde bulunan 
höyükte (kale) bugüne kadar 
herhangi bir araştırma ya da 
kazı yapılmamıştır. Kasabada 
çok eskiden beri önemli yerle-
şim yerleri vardı.

Osmanlı dönemi kayıtla-
rında 1563 tarihli Maraş tahrir 
defterlerinde “Hunu” adı ile 

geçen Arıtaş’ın 1563 tarihinde 
774 nüfusa sahip, 12000 akçe 
vergi verenbir yerleşim merke-
zi olduğu belirtilmektedir. 1881 
yılında 1101 nüfusa sahip iken, 
nüfusu belediye teşkilatı ku-
rulmadan hemen önce yapılan 
1950 yılı nüfus sayımına göre 
24020’ye ulaşmıştır. 1954 yılın-
da belediye teşkilatı kurulmuş 
ve 2000 yılında nüfusu 8690’a 
ulaşmıştır. 2015 yılı verilerine 
göre 4828 nüfusa sahiptir. Ka-
sabadan çok sayıda kişi eko-
nomik nedenlerle yurtiçine ve 
yurtdışına göç etmiştir.

Mahallenin ekonomisi ta-
rım ve hayvancılığa dayalı-
dır. En çok yetiştirilen tarım 
ürünleri; nohut, buğday, arpa, 
fasulye, mercimek ve ayçiçeği-
dir. Binboğa dağları yaylacılık 
açısından kasaba için oldukça 
önemli bir yer tutmaktadır.

Arıtaş’ın önemli ekonomik 
faaliyetlerden biri de hayvan-
cılıktır. Hayvancılıkta 15 bin 
civarı koyun en önemli hayvan 
varlığını oluşturur. Mahallede 
genellikle mera hayvancılığı 
yapılır. Yazı sayıları 20’yi bulan 
yaylalarda ve kışın mahallede 
bulunan kışlaklarda geçirirler. 
Sayıları yaklaşık 1300 civarın-
da olan büyükbaş hayvanların 
tamamına yakını ahırlarda bes-
lenir.Binboğa dağları üzerinde 
yer alan önemli Yaylaları ise 
şunlardır; Gülistançatı, Bozko-
yun, Ebelik, Çatağındere, Cin-
nioluk, İncilikız, Osmanoğlu, 
Bel, Pendirlik, Barhana, Taşo-
luk, Subatan, Evciyurdu, Ku-
rukat, Yerliyurt, Sarıpınar, Ar-
mutluoğlu.

Arıtaş’ta arıcılık faaliyetleri 

de yapılmaktadır. Ancak arıcı-
lık için uygun arazi şartlarına 
sahip olmasına rağmen mahal-
lede arıcılık pek gelişmemiştir. 
Araştırma bölgesinde, orman-
ların kapladığı alan ise sadece 
% 15 civarındadır. Yayla yolu 
üzerindeki vadi özellikle kay-
nak suları ve yemyeşil doğası 
ile öne çıkmaktadır. Kasaba 
merkezinde birkaç tane mesire 
yeri bulunmaktadır. Son yıllar-
da ağaçlandırılmış olan Güne-
yineteği Mevkii yemyeşil orma-
nı ile insanları cezbetmektedir.

Emin TOROĞLU

ÂRİF
(d. ? - ö. 1788 - 89)

Şair

XVIII. asır şairlerinden olan 
Ârif, Zülkadiroğullarındandır. 
Hakkında fazla bilgi olmayan 
şairin elimizde iki şiiri bulun-
maktadır. Ârif’in bu şiirlerin-
den birisi Kahramanmaraş’ta 
yayımlanan Demokrasiye Hizmet 
gazetesinde yayınlanmıştır. Şa-
irin diğer bir gazeli de Maraşlı 
divan şairi Hâfız-ı Mar’aşî tar-
fından tahmis edilmiştir. Hâ-
fız-ı Mar’aşî’nin tahmisi Ârif’in 
zamanında etkili bir şair oldu-
ğunu göstermektedir. Şair, şiir-
lerinde Ârif mahlasını kullan-
mıştır. Elimizdeki şiirlerinden 
Ârif’in hem aruz hem de hece 
vezniyle şiir yazdığı görülmek-
tedir. Aşağıdaki âşıkane şiirler 
Ârif’e aitt ir.

1

Efendim çekdiğim aşkın belâsı hep senünçündür

Bana bu dehr-i dûnun her ezâsı hep senünçündür
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Hevâ anber-sirişt oldu buyur azm eyle gülşâne

Bahârın gün-be-gün zevk ü safâsı hep senünçündür

Uyanır baht-ı âşık feyz alır kâm-ı kudûmundan

Kamu derd ehli bîmârın devâsı hep seninçündür

Ziyâ-yı şems-i hüsnün müntefi’ sebzâra eşcâra

Dıraht-ı âlemin neşv ü nemâsı hep senünçündür

Muattar kıl dimâğı ıtr-ı şâh-ı bûy-ı zülfünle

Bu faslın âlî-şânı hûb-hevâsı hep senünçündür

Çemen bezminde tertîb oldı gûyâ mutribân şimdi

Nihâl-i gülde bülbüller nevâsı hep senünçündür

Ferah-bahşâ-yı Mar’aşda hemîşe Ârif-i zârın

Seher vakti tazarru’la du’âsı hep senünçündür 

2

Bir şûh-ı cihâna bend oldu gönül

Zâyi ettim aklım derilmesi güç

Dilim dönmez oldu anın vasfından

İsminin dillere verilmesi güç

Bâd-ı sabâ ile kokusu geldi

Hayâli aklımı başımdan aldı

Ferhâd Şîrîn için sarp kaya deldi

Muhabbet dağının delinmesi güç

Hayfâ gönlüm düştü hemen tezelden

Benzim renk aldı yaprak gazelden

Şikâr oldum bir arslana ezelden

Mümkün mü semtine varılması güç

Yıraktan baktım da gözüm kamaştı

Hicâb deryâları serimden aştı

Ârif şaştı dil dolaştı tez kaçtı

Huzûruna varıp durulması güç

KAYNAKÇA:
Lütfi ALICI, vd, Türk Edebiyatında 
Maraşlılar, Kahramanmaraş 2009, 
s.84-85.
Lütfi ALICI, Divan-ı Hâfız-ı Mar’aşî 
İnceleme Tenkitli Metin, Kahraman-
maraş 2010, s.144-145.

Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 
Âlimler, İstanbul 2000, s. 23-24.

LÜTFİ ALICI

ARİF
ŞEKERLEME
 Şekerlemeci

Arif şekerleme 20.12.1963 
tarihinde Maraş belediyesinin 
178 numaralı ruhsatı ile Arif 
Aktolun tarafından kurulmuş-
tur. Belediye çarşısında (Sûk-ı 
Maraş) ilk yerinde kuruldu-
ğundan itibaren hemen Mar-
mara hamamının olduğu yan 
sokakta bulunan imalathane-
sinde üretilen mamulleri taze 
olarak hizmete sunmaktaydı. 
1992 yılında şehrin ekonomik 
olarak gelişme gösteren Trab-
zon caddesinde Bahçelievler 
Camii yakınında cadde üze-
rinde bir şube açmıştır. Daha 
sonra faaliyetlerini tamamen 
bu dükkana kaydırarak ilk ku-
rulduğu Belediye çarşısındaki 
merkezi kapatılmıştır.

Kahramanmaraş’ın bir 
marka şehir olmasında önem-
li katkıları olan Arif şekerle-
me ilk kurulduğu yıllardaki 
tabelasında yazılı olan “kalite 
nefaset ve temizlik” ilkelerin-
den hiç taviz vermeden yıllar-
ca ahilik geleneği çerçevesinde 
imalatını yapmış ve hizmetini 
sunmuştur. Halep, Gaziantep, 
Maraş gibi bölge kültüründe 
öne çıkan şekerleme, Maraş’ta 
Arif ustanın ahilik geleneğiyle 
sürdürdüğü kaliteye, insan iliş-
kilerine verilen önem sayesinde 
sevilerek gelişmiştir. Özellikle 
badem şeker, fıstık ezmesi, lo-

kum ve kurabiye ürünlerinin 
Maraş’a özgü bir marka haline 
gelmesinde önemli bir fonksi-
yona sahip olmuştur. Maraş’ın 
mevlid geleneğinde Arif şeker-
lemenin külah içinde badem 
şekeri ve Maraş çöreği hediye 
edilmesi Arif ustanın bademli 
şekerininin lezzetinin bütün ev-
lere girmesine vesile olmuştur.

Arif şekerleme halen Trab-
zon caddesindeki yerinde şeh-
rin en tanınmış şekerlemecisi 
olarak, özellikle imalatını ilk 
günden bu yana kendisinin 
yaptığı bademli şeker, fıstık 
ezmesi, fıstıklı ve fındıklı lo-
kumlar, kurabiye gibi ürünle-
rin yanında bütün şekerleme ve 
kuruyemiş çeşitleriyle hizmet 
vermeye devam etmektedir.

KAYNAKÇA:
Şaban Kolukırık, Mülakat, Arif Şe-
kerleme işletmecisi.
www.arifsekerleme.com.tr

İSMAİL GÖKTÜRK

ARİF, MEHMET
(d. 1877 - ö. ?)

Vali

18.07.1932-25.12.1932 yılları 
arasında Kahramanmaraş Va-
lisi olarak görev yapmış olan 
Mehmet ARİF, Manisa’nın ileri 

ARİF, MEHMET

Mehmet ARİF

Kahramanmaraş 
valiliği web adre-
sinden alınmıştır
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gelenlerinden Ali Rıza Efen-
di’nin oğludur. 1877’de (1293) 
Manisa’da dünyaya gelmiş, 
Manisa Rüştiyesi’nde (orta-
okul) orta, İzmir İdadisi’nde 
(lise) lise öğrenimini tamam-
layarak Mülkiye’ye girmiş ve 
1900 yılında buradan mezun 
olmuştur. İzmir’de mülki idare 
memurluğu stajını tamamla-
dıktan sonra 1904 yılında kay-
makam vekili olarak Salihli’ye 
atanmıştır. Daha sonra sırasıyla 
Kırkağaç, Buldan, Beypazarı, 
Gazze, Halil’ür Rahman, Cible 
(Kudüs Sancağı), Beni Sa’ab’da 
(Beyrut Vilayeti) kaymakamlık 
yapmıştır. 1 Nisan 1919’da İn-
giliz işgali sırasında Beyrut’ta 
İngilizler tarafından esir alına-
rak Mısır’a götürülmüş ve 22 
Ağustos 1920’de serbest bırakıl-
mıştır. 1922 yılında Ankara Hü-
kümeti emrine girmiş ve çeşitli 
yerlerde kaymakamlık yaptık-
tan sonra 29 Aralık 1923’te Si-
irt Valisi olmuştur. Daha sonra 
sırasıyla Mülkiye müfett işliği, 
Rize, Zonguldak ve Maraş Va-
liliği görevlerini yürütmüş-
tür. Maraş Valisi iken 5 Ocak 
1933’de emekliye ayrılmıştır. 

KAYNAKÇA:
htt p://www.kahramanmaras.gov.tr/
gecmis-donem-valilerimiz. 
Ali ÇANKAYA, Yeni Mülkiye Tarihi ve 
Mülkiyeliler, C.III (1860-1923), Ankara 
1968-1969, s.860.
İçişleri Bakanlığı, (2016), Sicil Özeti, 
İçişleri Bakanlığı’nın 25.05.2016 gün 
ve E 9800 sayılı yazısı.

OSMAN AĞIR
GİZEM İĞDE

ARİFÎ PAŞA
(MUHAMMED

ARİFİ PAŞA) 
(d. 1857 - 1858  -  ö. 1915) 

Vali

Muhammed Arifî Paşa, 
Adana vilayeti dâhilinde bulu-
nan Cebel-i Bereket (Osmaniye) 
sancağında bulunan Hassa ka-
sabasında doğmuştur. Hassa, 
H.1282-M.1865/1866 senesi baş-
larında kurulduğundan mer-
hum ya bu kasabada veyahut 
civarında doğmuş olmalıdır.

Babası Cebel-i Bereket bey-
lerinden Karabeyzade Halil 
Bey’dir. Dedesi Kara Bey’in adı, 
Adana civarında vukuatından 
dolayı bilinmektedir. Kendile-
rinin Adana tarafl arına gelip 
yerleşen Türkmenlerden ve 
Gündüz oğullarından olduğu-
nu belirtmektedir. 

Mehmet Arifi  Beğ 
H.1290-M.1873/1874 senesinde 
Edirne vilayet Temyiz Divanı 
Kalemi’ne girip sonra Mek-
tupçu Kalemi’ne geçmiştir. 
Edirne’nin Ruslar tarafından 
işgaliyle 17 Ocak 1878 tarihin-
de İstanbul’a gelmiştir. Bu süre 
zarfında Edirne vilayeti gazete-
si yazar yardımcısı ve yazarlık 
ile Meriç gazetesinde yazarlık 
yapmıştır.

Muhammed Arifi  Beğ İs-
tanbul’da iki-üç ay kaldıktan 
sonra doğduğu yere daha ya-
kın bulunmak için Halep’e git-
ti. Orada Halep Mekteb-i Rüş-
diyesi “rika hatt ı” öğretmeni 
oldu. Biraz sonra Mektupçu 
Kalemi’ne girdi. Yeteneği ile 
kısa zamanda kendini tanıta-

rak H.1297-M. 1879/1880 se-
nesinde Halep Vilayeti İdare 
Meclisi Bas Kitabeti’ne memur 
oldu. H.1304-M.1886/1887 ta-
rihinde Hicaz Vilayeti Mek-
tupçuluğu’na ve bir müddet 
sonra Cidde Vali-i kaymakam-
lığına tayin edildi. Halep’te 
bulunduğu esnada Fırat gaze-
tesinde yazarlık yaptığı gibi ek 
memuriyet olarak Komiserlik 
memuriyeti ile Halep’te bulu-
nan zamanın Konya valisi Said 
Paşa’nın özel kâtipliğinde ve 
bazı komisyonların üyeliğinde 
bulundu. H.1306-M.1888/1889 
yılında kaymakamlıktan istifa 
etmiş ve H.1308-M.1890/1891 
senesinde Maden Sancağı mu-
tasarrıfl ığına tayin edilmişti. 
H.1309-M.1891-1892 yılında 
Mîrimîranî rütbesi verildi. 

Mehmet Arifî Paşa 
daha sonra Şehr-i Zor 
(H.1310-M.1892/1893), Muş 
(H.1312- M.1894/1895), Bayezıt 
(H.1313-M.1895/1896), Maraş 
(H.1314-M.1896/1897), Süley-
maniye (H.1318-M.1900/1901), 
Dersim (H.1321-M.1903/1904), 
Genç (H.1322-M.1904/1905), 
Mardin (H.1323-M.1905/1906) 
sancakları mutasarrıfl ıklarında 
bulundu. Mardin mutasarrı-
fı iken bir müddet Diyarbakır 
vali vekâletinde bulunmuş ve o 
esnada ve H.1325-M.1907/1908 
yılında Rumelili Beylerbeyliği 
verilmişti. 

Mehmet Arifî Paşa 
H.1326-M.1908/1909 yılında 
Trabzon valiliğine tayin edil-
miş, fakat bu görevden bir sene 
sonra kendi isteğiyle ayrılmış-
tır. H.1327-M.1909/1910 yılında 
Konya vilayeti valiliğine tayin 
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edilip, H.1330-H.1911/1912 yı-
lında azledilmişti.

Merhum dürüst ve faal bir 
kişiydi. Memuriyet tecrübesine 
sahipti. Bulunduğu memuri-
yetlerde tayini ekseriya nakil 
ve becayiş suretleriyle olup me-
muriyetten azli enderdi. Azil-
lerinin sebebi genellikle sağlık 
sorunları nedeniyle kendi tale-
bi veyahut istifası sebebiyledir. 
Yalnız Süleymaniye sancağına 
tayin edildiği halde yerine baş-
ka biri seçildiğinden yola çık-
madan ayrılmıştı.  

Arifî Paşa ağırbaşlı, nazik, 
dürüst, hoş sohbet ve zarif bir 
kişi idi. Arap, Fars ve Türk ede-
biyatına hâkimdi. Tarihi ve ah-
laki menkıbelerle sohbetini de-
rinleştirirdi. En çok Türk Dili ve 
tarih ilmi ile meşgul olmuştur. 
Türklerin asil bir hanedanına 
mensup olup Rumeli ve Ana-
dolu’nun birçok bölgelerinde 
bulunmuştu. Arapça ve Farsça 
ile beraber Bulgar, Sırp ve Rum 
dillerine vakıftı. Anadolu Tari-
hi ve bilhassa Türklerin buraya 
gelmeleri ve yerleşmelerinden 
sonra meydana gelen olaylarla 
meşgul olurdu.

Merhum bu kadar bilgi ve 
malumatına rağmen fazla eser 
yazmamıştır. Eserleri şunlardır: 
Muhtasar Edirne Tarihi, Halep 
ve Hicaz Salnameleri, bazı se-
yahatlerine dair kayıtlardır. En 
son olarak da Encümen mec-
muasında neşredilen Zulkadir 
(Dulkadır) oğulları tarihidir. 
Tarih-i Osmani Encümeni aza-
larından olan Arifî Paşa H.29 
Rebiulahir 1333-M. 16 Mart 
1915 tarihinde vefat etmiştir. 

KAYNAKÇA:
Ârifî [Paşa], “Maraş ve Elbistan’da 
Zülkadr (Dulkadır) Oğulları Hükü-
meti”, TOEM, V/31 1331, s. 400-404.
ARİFÎ PAŞA, Elbistan ve Maraş’ta 
Dulkadir Oğulları Hükumeti, ed.: Yaşar 
ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 2011, 
s.15-17.
Bekir ŞAHİN, Arifî Paşa, Konya An-
siklopedisi, C.1, ss.256-257.

KEMALETTİN KOÇ

ARİSTİL-I  HÖYÜK

Kahramanmaraş ili, Af-
şin ilçesi, Bakraç Mahallesi’n-
de yer almaktadır. Elbistan’ın 

kuzeybatısında yoğun olarak 
görülen Asur Ticaret Kolonile-
ri Dönemi’nde kullanılan yol 
güzergahı üzerinde bulunan 
höyük, ilk olarak Tahsin Öz-
güç ve Nimet Özgüç’ün 1947 
yılında gerçekleştirmiş olduğu 
yüzey araştırmasında ziyaret 
edilmiştir. Höyükte daha son-
ra yapılan araştırmalarda koyu 
renkli açkılı çanak çömlekler ile 
ince portakal renkli örnekler 
tespit edilmiştir. Höyükte Orta 
Kalkolitik’ten Son Tunç Çağı’na 
kadar geçen evreye ait buluntu-
lar tespit edilmiştir. Ramsay’a-
göre  Aristil-I  Höyüğü’nün 

ARİSTİL - I HÖYÜK
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de yer aldığı bölge, Afşin’den 
(Arabissos) Sivas’a (Sebasteia) 
giden bir Roma yolu üzerinde 
bulunmaktadır. Bölgede araş-
tırma yapan Von der Osten, 
Aristil Höyüğü’nü Küzül hö-
yük olarak belirtmiştir.

Türü: Höyük
Yer: Kahramanmaraş / Af-

şin / Bakraç Mah.
Konum: 37S 0319173D / 

4242327K
Rakım: 1202 m.
Kapladığı Alan: Yaklaşık 

4278 m².
Tescil Tarihi: 30.07.2009.
Dönem: Orta ve Son Kalko-

litik -İlk Tunç Çağı.
Korunma Durumu: Höyük 

üzerinde birçok noktada  kaçak 
kazı çukurları tespit edilmiştir. 
Çeşitli amaçlar doğrultusunda 
toprak alımı yapılmıştır. 8 m 
yüksekliğinde ki höyüğün et-
rafında tarımsal faaliyetler de-
vam ett irilmekte ve tahribat her 
geçen gün artmaktadır.

KAYNAKÇA:
Ali ÇİFTÇİ, “Elbistan Ovasındaki 
Geç Hitit Şehir Devletleri Dönemin-
deki Önemi Üzerine Genel Bir De-
ğerlendirme”, Türk Arkeoloji ve Etnog-
rafya Dergisi, Sayı 9. 2009, s.9-18.
Gavin H. BROWN, “PrehistoricPot-
teryfromtheAntitaurus”, AnatolianS-
tudies, Vol. XVII. 1967, s.123-164.
Hans Henning von der OSTEN,  Exp-
lorations in Hitt ite Asia Minor, 1927-
1928, OIC 6, Chicago 1929.
http://www.tayproject.org/TAYa-
ges.fm$Retrieve?CagNo=205&htm-
l=ages_detail_t.html&layout=web, 
(06.05.2016).
Tahsin ÖZGÜÇ - Nimet ÖZGÜÇ, 
Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapı-
lan Karahöyük Harfi yat Raporu 1947, 
Ausgrabungen in Karahöyük, Anka-
ra 1949.

William Mitchell RAMSAY, Anado-
lu’nun Tarihî Coğrafyası, M. Pektaş 
(Çev.), İstanbul 1960.

OKTAY DUMANKAYA
OKAY PEKŞEN

ARMADAŞ
Arsan Maraş Doğalgaz 

Dağıtım A.Ş

Armadaş Maraş Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş. dağıtım hizmeti 
verdiği bölgelerde evsel, ticari 
ve sanayi kullanıcıların enerji 
ihtiyaçlarını sürekli, güvenilir 
ve kaliteli bir şekilde karşılaya-
bilmek için 14.07.2005 tarihinde 
hizmete açılmıştır. EPDK’nın 
Kahramanmaraş, Türkoğlu, Kı-
lılı, Karacasu ve Kavlaklı bölge-
leri dağıtım lisansı ihalesini ka-
zanmış ve istenen ön koşulları 
sağlayarak, 29.12.2005 tarihinde 
30 yıl süreli Kahramanmaraş ve 
bölgesi dağıtım lisansını almış-
tır. Dağıtım lisansı kapsamında 
Kahramanmaraş, Türkoğlu, Kı-
lılı, Karacasu ve Kavlaklı bölge-
leri bulunmaktadır. 2016 yılı iti-
barıyla kayıtlı 85.000 doğalgaz 
abonesi bulunurken, 65 kişi de 
istihdam edilmektedir.

KAYNAKÇA:
ARMADAŞ, htt p://www.armadas.
com.tr/Ana-Sayfa/1 (16.06.2016).
ARMADAŞ, İnsan Kaynakları Gö-
rüşme Tarihi: 16.06.2016.

MUSTAFA BAYLAN
GÜLFERAH BOZKAYA

ARMUTALANI
MAHALLESİ

Armutalanı, Afşin ilçesine 

bağlı bir mahalledir. Armuta-
lan mahallesi, Afşin’in en ku-
zeyindeki yerleşmelerden bi-
risidir. Mahalle; Afşin’e 36 km 
mesafede, Sivas, K.Maraş ve 
Kayseri’nin il sınırlarının kesi-
şim noktasında bulunmakta-
dır. Mahalle, dağlık ve engebeli 
bir yapıya sahip olup, güney-
den Naldöken, güneybatıdan 
Binboğa, batıdan Çavundur, 
doğudan ise Tota dağları ile 
çevrilidir. 1550-1580 m yüksel-
tileri arasında yer alan mahal-
lenin matematik konumu ise 
38°30›23.6» kuzey enlemi ve 
36°48›45.6» doğu boylamıdır. 

Armutalanı köyü 1750’li 
yıllarda Türkmenler ve göç-
menler tarafından kurulmuş-
tur. 1881 yılında 192 olan nü-
fusu 1950 yılında 478’e, 1980’de 
730’a çıkmıştır. Bu tarihten 
sonra göçlerle nüfus kaybeden 
mahallenin 2000 yılı nüfusu 
212, 2015 yılı nüfusu 159 olarak 
belirlenmektedir.  

Mahallenin ekili alanları-
nın büyük kısmı engebeli ara-
zilerden oluşur. Ekonomisi ta-
rım ve hayvancılığa dayalıdır. 
Kurak bir araziye sahip olan 
köyde genelde az su isteyen ta-
rım ürünleri yetiştirilmektedir. 
Ayrıca köyde Rumlardan kalan 
Malören, Eşgilik ve Ömet ören 
mağaraları tarihi ve turistik açı-
dan önem taşımaktadır. Mahal-
lede bir ilkokul, bir sağlık evi 
ve ptt  acebtesi bulunmaktadır.  
Mahalleye ulaşımı sağlayan yol 
asfalt olup, içme suyu şebekesi, 
elektrik ve sabit telefon bulun-
maktadır.

EMİN TOROĞLU
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ARMUTLU

Armutlu, Pazarcık ilçesine 
bağlı bir mahalledir. Kahra-
manmaraş’a 47 km, Pazarcık’a 
13 km uzaklıktadır. Kartalkaya 
Baraj gölünün hemen batısında 
830-870 m yükseltisi arasında 
yer almaktadır. Matematik ko-
numu itibariyle 37°30›20.2572’’ 
kuzey enlemi ve 37°15’25.8192’’ 
doğu boylamındadır. 

Armutlu Mahallesi-
nin Cumhuriyet döneminde 
(1945’den sonra) köy tüzel kişi-
liği kazandığı tahmin edilmek-
tedir. 1950 yılında 233 olan nü-
fusu, 1970 yılında 479’a kadar 
çıkmış ve 2000 yılında göçler 
nedeniyle 228’e düşmüştür.  
2015 yılında yaklaşık 50 hane 
ve 219 nüfusa sahiptir. Nüfu-
sun çoğunluğu yurt dışına göç 
etmiştir.

Mahallenin ekonomisi ta-
rım ve hayvancılığa dayalıdır. 
Arpa, buğday, mercimek, no-
hut gibi tahıllar; biber, patlı-
can, kayısı, antepfıstığı, elma, 
armut gibi sebze ve meyveler 
yetiştirilmektedir. Zeytinlikler 
ve nar bahçeleri de son zaman-
larda kendini göstermektedir. 
Küçük ve büyükbaş hayvancı-
lık yapılmaktadır. Ekonomik 
sebepli yurt dışına göçler faz-
ladır. Mahalledeki bir ilkokul 
taşımalı eğitim nedeniyle kapa-
lıdır. Sağlık evi bulunmaktadır. 
Mahalleye ulaşımı sağlayan yol 
asfalt olup, elektrik, sabit tele-
fon vardır.

EMİN TOROĞLU

ARRHENIA RICKENII
(Hora) Watling, 2006

Mantar Türü

Dünyada farklı bölgelerde 
yayılışı bilinen Arrhenia rickenii 
mantarı ilk kez ülkemizde Kah-
ramanmaraş’tan tespit edilmiş-
tir. Bu mantar türü Arrhenia Fr. 
cinsine ait olup Tricholomata-
ceae familyasında yer almakta-
dır. Cinsin dünyada bilinen 50 
türü mevcuttur. Bazidiyokarp 
5-20 mm uzunluğunda bir sap 
ve 6-20 mm çapında bir şapka 
kısmından meydana gelmiştir. 
Şapka üst yüzeyi açık kahve-
rengi-krem renklidir. Sap kısmı 
krem renkli, düzgün, pürüzsüz 
ve silindirik şekillidir. Lameller 
krem-beyaz renkli olup arala-
rında buruşuk görünümlü kı-
sımlar mevcuttur. Bazidiyum-
lar 25-35 × 7-9 µm boyutlarında 
ve renksiz olup üzerinde 4 adet 
sterigma ve bunlar üzerinde 4 
adet bazidiyospor taşır. Bazidi-

yosporlar 6-9.5 × 3.5-5 µm bo-
yutlarında, eliptik şekilli, api-
küllü, renksiz ve düzgün olup 
birkaç adet damlacık içerir

KAYNAKÇA:
A. KAYA, “Macrofungi Determined 
in Andırın District”. Turk J Bot, 30, 
2006, s.85- 93. 
A. KAYA, “Macromycetes of Kahra-
manmaraş province (Turkey)”. My-
cotaxon,  108, 2009a, s. 31-34. 
A. KAYA, “First record of Cheimo-
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ternational Journal of Botany, 5, 2009b, 
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ABDULLAH KAYA

ARRHENIA
SPATHULATA

(Fr.) Redhead, 2006
Mantar Türü

Ülkemizde ilk kez Kah-
ramanmaraş’tan tespit edilen 
Arrhenia spathulata mantarı Arr-
henia Fr. cinsine ait olup Tricho-
lomataceae familyasında yer al-

ARRHENIA SPATHULATA

Fotoğraf Arşivi, KMÜ, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, KARAMAN, (Fotoğraf: Doç. Dr. Abdullah 
KAYA)
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maktadır. Bazidiyokarp spatül 
şeklinde, 3-25 mm boyutların-
da olup karayosunu üzerinde 
gelişir. Bazidiyum 30-35 × 4-8 
µm boyutlarında ve renksiz 
olup üzerinde 4 adet sterigma 
ve bunlar üzerinde 4 adet bazi-
diyospor taşır. Bazidiyosporlar 
6.5-9 × 4-5 µm boyutlarında, 
renksiz, düzgün ve eliptik şek-
lillidir.

KAYNAKÇA: 
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in Andırın District”, Turk J Bot, 30, 
2006, s.85- 93. 
A. KAYA, “Macromycetes of Kahra-
manmaraş province (Turkey)”. My-
cotaxon,  108, 2009a, s.31-34. 
A. KAYA, “First record of Cheimo-
nophyllum Singer from Turkey”. In-
ternational Journal of Botany, 5, 2009b, 
s.258-260.

ABDULLAH KAYA

ARSAN TEKSTİL
TİC. A. Ş.

Fabrika

1984’li yıllardan itibaren 
Hacı Mustafa Arıkan’ın oğlu 

Faruk Arıkan tarafından ku-
rulan Arsan Tekstil, Kahra-
manmaraş’ın bir tekstil şehri 
olmasında girişimcilere örnek 
olmuş, bir dönem Türkiye ip-
lik üretiminin tek başına %5’ini 
karşılayacak kapasiteye ulaş-
mıştır. Bugün oğulları Alişan 
ve Mehmet Arıkan tarafından 
yönetilen şirket halen iki binin 
üzerinde istihdam sağlamaya 
devam etmektedir.

Üretim hatt ına boyalı ve 
apreli örme kumaş, en sonda 
pamuklu dokuma ve ipliği bo-
yalı gömleklik kumaşların üre-
timine başlamıştır. Boya Apre 
tesisleri en son teknoloji Orta 
Avrupa menşeli makineler ile 
üretime alınmıştır. Arsan’ın 
yüksek kalitede üretim yapma 
devamlılığı, ISO 9000-2000 ve 
Oeko-Tex100 sertifi kaları ile 
ödüllendirilmiştir.

Arsan; ABD, İngiltere, İtal-
ya, Almanya, Hollanda, Fransa, 
İspanya, Portekiz ve İsrail’den 
birçok saygın markaya ürünle-
rini satar konumdadır. 

Arsan halka açık bir fi rmadır.

KAYNAKÇA:
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http://www.marasiletisim.com/ar-
san-tekstil.html#.V0iGCsCLSM8, 
Erişim Tarihi: 27.05.2016.

YETER ÇİÇEK

ARSLANBEY 
(TOĞUZ)

(d. 1886 - ö. 1963)
Millî Mücadele Kahramanı

Arslanbey, 1275 tarihinde 

Kafk asya’dan göç eden Toğu-
zata Kabilesi’nin Maraş bölge-
sine yerleştirilen bir boyuna 
mensuptur. Babası jandarma 
çavuşu Çerkez Hasanbeyzâde 
Abdullah Efendi, annesi Nazi-
re Hanımdır. Arslanbey, 1302 
(1886) yılında Maraş’a bağlı 
Göksun ilçesi Fındık köyünde 
doğmuş, ilk ve orta öğrenimini 
Elbistan İptidai Mektebi Rüş-
tiyesinde tamamladıktan son-
ra, Elbistan’da medrese tahsili 
görerek, Arapça öğrenmiştir. 
Eğitimini tamamladıktan sonra 
Göksun Kazası’nın köylerinde 
bir müddet ilkokul öğretmen-
liği yapmış, daha sonra ise iş 
bulmak amacıyla1908’de Meş-
rutiyetin ilanından sonra Ha-
lep’e giderek polislik mesleğine 
başvurmuş ve 1 Mart 1910’da 
başvurusunun kabul edilmesi 
üzerine polislik mesleğine gir-
miştir. Bir süre sonra yazılı im-
tihana girip, sınavı kazanarak 
Halep Emniyet Müdürlüğünde 
Komiser Muavinliği görevine 
atandı. 15 Şubat 1911 tarihinde 
Beyrut Polis Mektebinin 3. eği-
tim ve öğretim devresine katıla-
rak, buradan pekiyi derecesiyle 
mezun oldu. Bir süre Beyrut 
Vilayeti Polis kadrosu komiser 
muavinliği görevinde bulundu. 
Daha sonra ikinci komiserlik 
sınavını kazanarak 10 Haziran 

Fotoğraf Arşivi, KMÜ, Fen-Edebiyat Fak. Biyo-
loji Bölümü, KARAMAN, (Fotoğraf: Doç. Dr. 
Abdullah KAYA)

Arslanbey
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1915 tarihli atama kararıyla 
Halep ili Polis kadrosu ikin-
ci komiserlik görevine atandı. 
Buradaki kısa görev süresinin 
ardından 28 Nisan 1916 tarihli 
atama ile Beyrut Polis Mekte-
bi Dâhiliye Zabitliği ve Beden 
Eğitim Öğretmenliği görevine 
atandı. 1917 yılı Ağustos ayın-
da Trablusşam Polis kadrosun-
da ikinci komiserlik görevine 
getirildi ve 10 Ekim 1917 tarihli 
atama kararıyla ise başkomiser-
lik görevine atandı.

1918 Mondros Mütareke-
si’nden sonra Maraş Livasının 
düşman işgaline uğraması üze-
rine Maraş’a dönerek direniş 
kuvvetlerini örgütledi. Müda-
faa-i Hukuk Teşkilatını kurarak 
millî kuvvetlerin komutanlığı-
nı üstlendi. Müdafaa-i Hukuk 
Teşkilatının kuruluşu çok kolay 
gerçekleşmedi; Kayabaşı ve Şe-
kerli Heyetlerinin birleşmesiy-
le merkez heyeti seçildi. Daha 
sonra yapılan seçimle Arslan-
bey Reisliğe, Refet Hoca II. 
Başkanlığa, Faik Bey Katipliğe, 
Hacı Nuri Veznedarlığa seçildi. 
Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti Başkanı Arslanbey’in; “Ar-
kadaşlar harp başlamıştır. Allah’ın 
inayeti peygamberin ruhaniyeti, 
din kardeşlerinin fedakârlığı ile 
her şey göze alınmıştır. Vatanımız 
tek kişi kalana kadar düşmana tes-
lim olmayacaktır. Gayret bizden 
yardım Allah’tan…” sözleri ile 
mücadele başlamıştır. Maraş’ın 
düşman işgalinden kurtarılma-
sında olağanüstü başarılar gös-
teren Arslanbey, bir süre sonra 
millî güçlerle birlikte Antep 
savunmasına da katıldı. Maraş 
Heyeti Merkeziye Reisi Arslan-

bey’in Meclise çekmiş olduğu 
14 Mayıs 1920 tarihli telgraftan 
anlaşıldığı üzere, Antep ve İsla-
hiye Cephesinde düşmana 200 
civarında zayiat verdirildiği ve 
düşmanın Kilis istikametine çe-
kildiğini anlaşılınca; Mecliste 
büyük bir sevinç yaşanmıştır.

I. Dönem TBMM’ne Maraş 
Milletvekili seçilen Hacı Meh-
met Efendi’nin Meclis’e gelme-
yerek istifası üzerine boşalan 
Maraş Milletvekilliğine 17 Ma-
yıs 1920’de seçilerek, 4 Haziran 
1920’de Meclise katıldı. Ancak 
Maraş Mutasarrıflığı ve Adana 
Cephesi Komutanlığı’nın gös-
terdiği lüzum üzerine Meclis 
kararıyla 14 ay izinli sayılarak, 
Güney Cephesine gönderil-
di. Cephedeki görevinin sona 
ermesi üzerine Kasım ayı so-
nunda Meclise döndü ve son 
toplantı yılında PTT komisyo-
nunda çalıştı.

I. Dönem milletvekilliği 
sona erince II. Dönem millet-
vekilliği için aday olmadı. Bir 
süre Adana’da ticaretle uğra-
şan Arslanbey, Tilkili Bucak 
ve Dikilitaş Köylerinin arazisi 
yüzünden muhtemelen yanlış 
anlaşılmalardan dolayı sıkıntılı 
günler yaşamıştır. Daha sonra 
Göksun ilçesinin Büyük Ça-
murlu Köyü’nün Meryem Çil 
Yaylası’nda çiftçilikle uğraştı. 
Orayı sattıktan sonra Göksun 
İlçesi’nde halen kendi ismi ile 
anılan Arslanbey Çiftliği’nde, 
1946 yılında ise Maraş’a yerle-
şerek Pazarcık’ta çiftçilik yaptı. 
Çiftçilikle uğraşan Arslanbey, 
biryandan hatıratını yazmakla 
meşgul olurken; diğer taraftan 
Kahramanyurt Gazetesi’nden 
Doğan Keçecioğlu’na ve Cahit 

Zarifoğlu’na ve Maraş Posta-
sı’na Milli Mücadele ile alakalı 
açıklamalarda bulundu. 1948 
yılında Maraş Milli Mücadelesi 
ile ilgili kendine sorulan sorular 
üzerine; “Aziz şehitlerin ruhunu 
incitmeyiniz, Maraş’ın Müdafi 
onlardır, Kahramanmaraşlılardır. 
Bunu itiraf etmek bizim için bir 
borçtur. Tarih bunu böyle yaza-
caktır.” sözleriyle çok anlamlı 
veciz bir açıklama yapmıştır. 
Ayrıca kendisi Milli Mücade-
le’de gösterdiği fedakârlık ve 
hizmetlerinden dolayı Meclis 
tarafından Kırmızı-Yeşil Şeritli 
İstiklal Madalyası ile ödüllen-
dirilmişti. 7 Haziran 1963 yılın-
da vefat eden Arslanbey, evli 
olup üç çocuk babasıydı.
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DURMUŞ DEVECİ
CENGİZ ŞAVKILI

ARSLAN BEY
(MELİK)

Dulkadir Beyi

Dulkadir Beyliği (1337-
1522) liderlerindendir. Babası 
Süleyman Bey’in ölümünden 
sonra Dulkadiroğulları Bey-
liği’nin başına geçen Arslan 
Bey (Melik) 1454-1465 yılları 
arasında beyliğin yönetimi-
ni üstlendi. Melik Arslan hem 
Beyliğinin onaylanması hem 
de karşısına rakip çıkmaması 
için başa geçer geçmez 1455’te 
babası Süleyman Bey’in kılı-
cıyla birlikte bir elçiyi Memlûk 
sultanı AynalAcrud’a gönde-
rerek Memlûklere itaatini arz 
ett i. Melik Arslan Bey’in, on bir 
yıllık hükümranlığı dönemi-
nin neredeyse on yılı sükûnet 
içinde geçti. Çünkü onun tah-
ta çıkışından itibaren Dulka-
diroğulları beyliği diğer siyasi 
güçlerle olan ilişkilerinde barış 
politikası izledi. Melik Arslan 
Bey’in sadece iktidarının son 
günlerinde bazı önemli siyasi 
olaylar meydana geldi.

Melik Arslan Bey Dulkadir-
li tahtına çıkınca Melik Arslan 
Bey’in amcası Feyyaz beyliğin 
başına geçmek için Melik Ars-
lan Bey’e rakip oldu. Bu sıra-
da Trablusşam’daEmir’ül-tabl 

görevinde bulunan Feyyaz 
Bey Kahire’ye giderek Dulka-
dir Beyliği’nin başına geçmek 
istediğini beyan ett i. Fakat 
Memlûk sultanı Feyyaz Bey’e 
olumsuz cevap vererek Melik 
Arslan’ı Bey olarak tanıdıkları-
nı bildirdi. Melik Arslan Bey’in 
tahta çıktığı ilk zamanlar Ana-
dolu’nun doğusunda Uzun 
Hasan, Akkoyunlu Devleti’ne 
en iyi dönemini yaşatmaktaydı. 
Bu dönemde birçok Türkmen 
Beyi maiyetleriyle birlikte Ak-
koyunluların hizmetine girdi. 
Amid bölgesinde Dulkadirli 
tebaasından Kara Bey, Bayat 
liderlerinden Abdi ve Hüseyin 
Beyler 1457 yılında Akkoyunla-
ra hizmet ett iler. Bu dönemde 
Uzun Hasan’ın rakibi Cihan-
gir’e yapılan yardımlar netice-
sinde Rüstem Tarhan ile Uzun 
Hasan arasında bir savaş mey-
dana geldi. Kaynakların verdi-
ği bilgilere bakılırsa Melik Ars-
lan Bey’in tebaasında bulunan 
Bayat ve Avşar boylarından 
bazı Türkmenler bu savaşa işti-
rak etmiştir.  

Dulkadir Bey’i Melik Ars-
lan, Karamanoğlu İbrahim Bey 
1464 yılında vefat edince Kay-
seri şehrini ele geçirmek istedi. 
Melik Arslan, Kayseri’ye saldı-
rınca zor durumda kalan Kara-
manoğulları Akkoyunlulardan 
yardım istedi. Akkoyunlu hü-
kümdarı Uzun Hasan, bizzat 
Dulkadirli toprakları üzerine 
saldırıya geçti ve Dulkadirlileri 
Kayseri ve çevresinden uzak-
laştırdı. Uzun Hasan ve Mem-
lûklerin desteği ile Karaman 
Beyliği’nin başına Karamanoğ-
lu İshak Bey getirildi.

Uzun Hasan’ın Karaman-
lıların iç işlerine karışması Os-
manlıları kızdırdı. Fatih Sultan 
Mehmet 1465 yılında Karaman 
tahtına Pir Ahmet Bey’i yer-
leştirmek için harekete geçti. 
Osmanlıların bu harekâtı ile 
Karaman topraklarındaki oto-
ritesinin azalacağını düşünen 
Memlûk sultanı Hoşkadem 
hemen Dulkadir Bey’i Melik 
Arslan’a haber göndererek Ka-
raman topraklarındaki İshak 
Bey’e yardıma gitmesini istedi. 
Melik Arslan Bey ise bu teklifi  
kabul etmedi. Çünkü Osman-
lılara karşı düşmanlık kazan-
mak istemiyor, aksine onların 
dostluğuna ihtiyaç duyuyordu. 
Memlûk sultanı Hoşkadem’i 
de küstürmek istemeyen Me-
lik Arslan, Memlûk sultanına 
haber göndererek Osmanlılara 
karşı koyabilecek güçte olmadı-
ğını, mecburi olarak Osmanlıla-
ra dost gibi görünmek zorunda 
kaldığını bildirdi. Böylece Me-
lik Arslan Memlûk sultanını 
yatıştırdı ve bu mücadeleye 
müdahil olmadı. Osmanlılar, 
Karaman Bey’i İshak’ı mağlup 
ett iler. İshak Bey, Uzun Hasan’a 
sığındı ve 1465 yılında Amid’de 
vefat ett i.  

Akkoyunlular, 1465 yı-
lında Dulkadirlilerin elindeki 
Harput’u kuşatt ılar. Melik Ars-
lan otuz bin kişilik kuvvetiyle 
Fırat’ı geçip Akkoyunluların 
üzerine yürüdü.  İlk saldırıda 
Melik Arslan, Akkoyunlu kuv-
vetlerinin reislerinden Bişan 
oğlu Süleyman, Halil Tavaci ve 
İbrahim Bey’i ele geçirdi. Bu 
haberi alan Uzun Hasan, mai-
yetini toparlayarak Melik Ars-
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lan’ın üzerine yürüdü. Güçlü 
Akkoyunlu kuvvetlerine karşı 
koyamayacağını anlayan Me-
lik Arslan geri çekilerek önce 
Malatya’ya sonra da Elbistan’a 
döndü. Ancak Akkoyunlular 
onun peşini bırakmadı ve El-
bistan’a kadar ilerlediler. Melik 
Arslan, Elbistan’ı da terk ede-
rek kaçtı. Akkoyunlular şehri 
işgal ederek yağma yaptılar. 
Bu kötü haber üzerine Melik 
Arslan, Akkoyunlulara anlaş-
ma teklif etmek zorunda kaldı. 
Uzun Hasan’ın veziri Mevlana 
Yahya, Melik Arslan’ın yanına 
giderek anlaşma şartlarını gö-
rüştü. Neticede Dulkadirliler 
dört bin Eşrefi altın karşılığın-
da Harput’u Uzun Hasan’a terk 
etti.

Akkoyunlular, Mayıs 1464’ 
te Memlûklere haber göndere-
rek Gerger kalesi ile Dulkadir-
lilerin elindeki Harput kalesini 
takas etmek istemişti. Ancak 
Memlûkler Harput’un Dulka-
dirlilere ait olduğunu belirterek 
buna karşı çıkmıştı. Memlûk 
Sultanı Hoşkadem, Akkoyun-
luların Harput’u işgalinden ra-
hatsızmış gibi göründüyse de 
Karamanoğulları meselesinde 
Dulkadirlilerin tavırlarından 
hoşlanmayan Memlûk sultanı 
Hoşkadem, Akkoyunluların 
1465 yılında Harput’a saldır-
masına göz yumdu ve kasıtlı 
olarak Dulkadirlilere yardım 
etmedi. Hatta bazı kaynakla-
ra göre Hoşkadem Akkoyun-
luları Harput’a saldırmaları 
için teşvik etti. Akkoyunlular, 
Harput’u aldıktan sonra Mem-
lûklerle dostluk münasebetleri 
kurmaya çalıştılar.

Memlûk sultanı Hoşka-

dem, Akkoyunluların Harput 
muhasarasında Osmanlılara 
yakınlaşan Melik Arslan’a yar-
dım etmeyerek onu cezalandır-
dı. Buna rağmen Hoşkadem’in 
Melik Arslan’a olan öfkesi yine 
de geçmedi. Diğer taraftan 
daha önce Memlûklere sığınan 
Melik Arslan’ın kardeşi Şahbu-
dak, Sultan Hoşkadem’in Me-
lik Arslan’a olan öfkesini fırsata 
çevirerek Dulkadir Beyliği’nin 
başına geçmek için Sultan Hoş-
kadem’den yardım istedi. Şah-
budak’ı Dulkadirli tahtına ge-
çirme fikri Sultan Hoşkadem’e 
cazip geldi. Neticede Melik 
Arslan’dan kurtulmak isteyen 
sultan ona bir suikast düzen-
letti. Melik Arslan Ekim 1465’te 
Elbistan’da camide ibadet eder-
ken bıçaklanarak öldürüldü. 
Muhtemelen Melik Arslan’ın 
mezarı öldürüldüğü yer olan 
Elbistan’dadır.
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Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005.
Refet YİNANÇ, Dulkadir Beyliği, An-
kara 1989.
Selahattin TANSEL, Osmanlı Kay-
naklarına Göre Fatih Sultan Mehmet’in 
Siyasi ve Askeri Faaliyetleri,  Ankara 
1953.

SAMET ALIÇ

ARSLAN PAŞA
(d. ? - ö. ?)

Maraş Valisi

Hayatı hakkında detaylı 
bilgilere ulaşılmadı. Arşiv ka-
yıtlarından anlaşıldığına göre 
1685-86 yılında Maraş beyler-
beyi olan Arslan Paşa, 28 Ey-
lül 1686 tarihinde kapı halkı 
ve eyalet askerleri ile birlikte 
Peçoy’un muhafazasına görev-
lendirildi. Bir arşiv belgesine 
göre Peçoy kadısına, orada kış-
layacak Arslan Paşa ve askerleri 
için oturacakları evler, hayvan-
ları için ahırlar tayin edilmesi; 
kendilerinin ve hayvanlarının 
et, ekmek, saman, arpa ve odun 
gibi ihtiyaçlarının geçerli narh 
üzerinden akçeleriyle temin 
etmeleri hususunda yardımcı 
olunması ve bu konuda kimse-
ye zulmedilmemesi hususunda 
hüküm gönderilmiştir.

KAYNAKÇA:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,Bâb-ı 
Âsafi Atik Şikâyet Defterleri (Ş.d.) 
Nu:10.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bâb-ı 
Âsafi Ruûs Defterleri (A.RSK.d.) Nu: 
1560.
Mesut DEMİR, 1686-1687 (h. 1097-
1098) Tarihli Atik Şikâyet Defteri’nin 
Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, 
MÜ Türkiyat Araştırmaları Ensti-
tüsü, Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul 
2010. 
Süleyman DEMİRCİ - Hasan ARS-
LAN, Osmanlı Türkiyesi’nde Eşkıya, 
Devlet ve Siyaset Maraş Eyâleti Örneği 
(1590-1750), İstanbul 2012. 
Mustafa KESKİN - Hasan ARSLAN, 
“17. Yüzyılda Maraş Valileri/Beyler-
beyleri”, Uluslararası Osmanlı Döne-
minde Maraş Sempozyumu (4-6 Ekim 

ARSLAN PAŞA
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2012 K. Maraş) Tebliğleri, C.II, Kahra-
manmaraş 2013, ss. 13-54.

HASAN ARSLAN

ARSLAN PAŞA
(NOGAY PAŞAZADE)

(d. ? - ö. 1651)
Sancakbeyi

Nogay Paşa’nın oğludur. 
1044/1634-35’te Bir ara Beyşe-
hir sancak beyliği yaptı. Daha 
sonra Aydın mütesellimi oldu. 
Bu görevi sırasında bir takım 
zulümlere bulaşmış ve hal-
kın Merkeze şikâyetine sebep 
olmuş ise de padişahın bazı 
yakınlarının araya girmesi ile 
dönemin sadrazamı Gürcü 
Mehmed Paşa tarafından haya-
tı bağışlanmıştır. İran ile yapı-
lan savaşlarda bulundu. Arşiv 
vesikalarına göre babası da 
1626 yılında Maraş beylerbeyi 
olan Arslan Paşa,Maraş beyler-
beyliğine iki kez atanmıştır. Bu 
tayinlerin ilki Sultan Dördüncü 
Murad’ın Bağdat seferi sırasın-
da gösterdiği yararlıklardan 
dolayı 21 Ocak 1639’da; ikincisi 
de onun Temaşvar beyliğinden 
mazul olduğu sırada 21 Ekim 
1647 tarihinde gerçekleşti. Ma-
raş’tan sonra Şam valiliğine 
atandı. Sonra vezir rütbesiyle 
Kasım 1649 tarihinde atandığı 
Bağdat valiliğinden Eylül 1650 
tarihinde azledildi. Cesur ve 
akıllı bir devlet adamı olan Ars-
lan Paşa, Temmuz 1651’de vefat 
ett i.

KAYNAKÇA:
Hasan ARSLAN, 17. Yüzyılda Maraş 
Sancağı (Siyasi, İktisadi, İdari ve Sosyal 

Tarihi), K. Maraş 2014. 
Mustafa KESKİN - Hasan ARSLAN, 
“17. Yüzyılda Maraş Valileri/Beyler-
beyleri”, Uluslararası Osmanlı Döne-
minde Maraş Sempozyumu (4-6 Ekim 
2012 K. Maraş) Tebliğleri, C.II, Kahra-
manmaraş 2013, ss. 13-54.
Zeynep AYCİBİN, Kâtib Çelebi Fezleke 
Tahlil ve Metin I-II-III, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İs-
tanbul 2007.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bâb-ı 
Âsafi  Ruûs Defterleri (A.RSK.d.) 
Nu:1512.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Kamil 
Kepeci Tasnifi  (KK.d.) Nu: 266.
Ömer KUCAK, Zafernâme (Tarihçe-i 
Feth-i Revan ve Bağdad), Afyonkarahi-
sar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
Afyonkarahisar 2007.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî 
(Osmanlı Ünlüleri), C.I, (Eski Yazıdan 
Nakleden: Seyit Ali Kahraman), (Yay. 
Haz. Nuri Akbayar), İstanbul 1996.
NAİMA MUSTAFA EFENDİ, Naima 
Tarihi, C.II-III, (Çev. Zuhuri Danış-
man), İstanbul 1968.
Nermin YILDIRIM, Kara Çelebi-Zâde 
Abdülaziz Efendi’nin Zafername Adlı 
Eseri (Tarihçe-i Feth-i Revan ve Bağdad) 
Tahlil ve Metin, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstan-
bul 2005.

HASAN ARSLAN

ARSLAN, ALİ
(BERÇENEKLİ ALİ)

Halk Şairi ve Müzisyen

15.09.1966 tarihinde Af-
şin ilçesi, Berçenek Köyü’nde 
doğdu. İlkokulu köyünde, Or-
taokulu Afşin’de okudu. Daha 
sonra başladığı Elbistan En-
düstri Meslek Lisesi’ni 1986-87 
öğretim yılında bitirdi. 1987 

yılında Hacett epe Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nü ka-
zandı. Ama maddi durumu iyi 
olmadığı için okuyamadı. Kah-
ramanmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesi’nde okudu.

1989 yılında İstanbul Am-
barlı TEK’te işe başladı. 1990 
yılında EÜAŞ Afşin-Elbistan 
Termik Santrali’ne geçti. 1990 
yılından 2016 yılına kadar bu-
rada çalıştıktan sonra emekli 
oldu.

Mahzuni Şerif’in köylüsü 
olmasından dolayı onun tür-
külerini dinleyerek büyüdü 
ve ondan etkilendi. Kendisi 
“Mahzuni Şerif’i çok seviyo-
rum ve ondan feyz alıyorum.” 
der. Mahzuni Şerif’in izinden 
gitmeyi misyon edindi. Ses ve 
yorum olarak onun şiirlerini, 
türkülerini okudu. İlk ve tek al-
bümü olan “Yollar Mahzuni’yi 
Bulamıyorum” (2012) da bu 
türden bir çalışmadır.

Kendisine ait 150’yi aşkın 
şiiri bulunan Berçenekli Ali, za-
man zaman çeşitli etkinlikler ile 
yerel ve ulusal kanallarda prog-
ramlara katılır. 

2014’yılından beri Kültür 
Bakanlığı’nın verdiği “Halk Şa-
iri” kimliğine sahiptir. 

Şiirlerinden birini buraya 
alıyoruz:

Ali ARSLAN
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Heder Mahzuni
Mızrabı çileli sazı çileli

Garip bülbül gibi öter Mahzuni’m

Düşündüm kendimi bildim bileli

Ağlar gözyaşını yutar Mahzuni’m

Baktım çiçek gibi sararmış rengi

Sordum aşıklara yoğumuş dengi

Aklına düşünce Kerbela cengi

Yanar için için tüter Mahzuni’m

Berçenekli Ali’m gözlerim yaşta

Yitirdim aklımı kalmadı başta

Nevşehir elinde Hacıbektaş’ta

Pirin eşiğinde yatar Mahzuni’m

KAYNAKÇA:
Ahmet CEREN, Afşin-Elbistan’da 
Aşıklık ve Aşıklar, KSÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü Bitirme Tezi, Kahramanmaraş 
2013.
https://www.facebook.com/search/
str/Ozan%2BBer%25C3%25A7enek-
li%2BAli/keywords_top http://www.
afsinhabermerkezi.com/HD7859_
ozan-bercenekli-ali-den-ziyaret.html
Sözlü Kaynak: Berçenekli Ali-Ali As-
lan (Afşin), Teber Aslan (Afşin).

İBRAHİM ERŞAHİN

ARSLAN, HASAN
(d. 1976)

Akademisyen

Adıyaman’ın Besni ilçesin-
de 1976 yılında doğdu. İlkokul 

eğitimini Besni’de, lise eğiti-
mini, Ankara’da tamamladı. 
1994’te başladığı lisans eğitimi-
ni Gazi Üniversitesi Gazi Eği-
tim Fakültesi Tarih Öğretmen-
liği Bölümünde 1998 yılında 
bitirdi. Aynı yıl Milli Eğitim Ba-
kanlığında sosyal bilgiler öğret-
meni olarak çalışmaya başladı. 
2003-2005 arasında Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Ana Bilim Dalında yüksek li-
sansını yaptı. Doktorasını, Er-
ciyes Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Tarih Ana Bilim 
Dalının Yeniçağ Bilim Dalında 
“17. Yüzyılda Maraş Sancağı 
(Siyasi, İktisadi, İdari ve Sos-
yal Tarihi)” adlı teziyle 2014’te 
tamamladı. 2010-2015 yılları 
arasında Dicle Üniversitesi Ata-
türk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 
Bölümünde okutman olarak 
çalıştıktan sonra 07.10.2015 ta-
rihinde Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi Tarih bölümüne 
yardımcı doçent olarak atandı. 
Halen bu görevine devam et-
mektedir. Çalışma alanı olan 
yeniçağ Osmanlı kent tarihi ve 
eşkıyalık ile ilgili iki kitabı ve 
birçok makalesi yayınlanmıştır. 

Orta derecede İngilizce bil-
mektedir. Evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

AHMET GÜLENÇ

ARSLAN, HÜSEYİN
(d. 1964)

Akademisyen

Kahramanmaraş’ın Gök-
sun ilçesine bağlı Bozhüyük 

kasabasında doğdu. Anasının 
ismi Döndü, babasının ismi ise 
Hacı Osman’dır. İlköğrenimini 
adı geçen kasabada, orta öğre-
nimini ise Devlet Parasız Yatılı 
sınavını kazanarak Mersin, Es-
kişehir ve Ankara’da tamam-
ladı. 1980 yılında girdiği Dicle 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Fizik Eğitimi Bölümünden 1984 
yılında birincilikle mezun oldu. 
Aynı yıl aynı bölümde asistan-
lık sınavını kazanarak asistan 
olarak göreve başladı. 1986 yı-
lında asistan olarak ODTÜ’de 3 
yıl kadar kaldıktan sonra ihti-
yaca binaen tekrar kadrosunun 
bulunduğu Dicle Üniversite-
sine çağrıldı. 1993’e kadar bu-
rada kaldıktan sonra askerlik 
dönüşü Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi’nde öğretim 
görevliliği sınavını kazanarak 
öğretim görevlisi olarak göre-
ve başladı. 2011 yılında aynı 
bölümde öğretim üyesi olarak 
atandı ve halen aynı görevi 
sürdürmektedir. 1994 yılında 
Erciyes Üniversitesi Fen Bi-
limleri Enstitüsü Fizik Bölü-
münde “Dipol ve Quadrupol 
Momentlerinden Dolayı Mey-
dana Gelen Manyetik Alanlar 
Varlığında Spin-1 Ising Siste-
minin İncelenmesi” isimli tez 
ile yüksek lisansını tamamladı. 
2010 yılında ise Kahramanma-

ARSLAN, HÜSEYİN

Hasan ARSLAN

Hüseyin ARSLAN
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raş Sütçü İmam Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik 
Bölümünde “Fe-Mn-Si-Esaslı 
Alaşımlarının Dönüşüm Sıcak-
lıkları Ve Dönüşüm Histerisi-
zi’nin Deneysel Ve Ann Meto-
du İle İncelenmesi” isimli tez 
ile doktorasını tamamladı.

Hüseyin Arslan aynı za-
manda gönüllü bir çevrecidir. 
Özellikle 1980-2000 yılları ara-
sında Kahramanmaraş’ta çevre 
kirliliği üzerine birçok çalışma-
ları vardır. Bunun yanı sıra bu 
alanda birçok öğrencisine de 
bu alanda tez çalışmaları yap-
tırmıştır. 

Hüseyin Arslan’ın ken-
di alanındaki çalışmaları yo-
ğun madde fi ziği, malzeme, 
alaşımlar, akıllı malzemeler 
(şekil hatırlamalı alaşımlar) 
ve kompozit malzemeler gibi 
konuları içermektedir. Halen 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi 
olarak çalışmaktadır.

AHMET GÜLENÇ

ARSLAN, ÖMER
(d. 1970)

Şair

Kahramanmaraş’ın Afşin 
ilçesine bağlı Çobanbeyli kasa-
basında doğdu. İlk ve orta öğ-

renimini Afşin’de tamamladı. 
1993 yılında Afşin-Çobanbeyli 
Belediyesinde memur olarak 
göreve başladı ve çeşitli kadro-
larda görev yaptı. 2002 yılında 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesine nakil yoluyla geldi. 
Haller Şube Müdürlüğü bünye-
sinde üç yıl Müdür Yardımcısı 
olarak görev yaptı. 2013’te Hal-
ler Şube Müdür Vekili olarak 
atandı. 7 Nisan 2016 itibarıyla 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde Meclis 
ve Encümen Şube Müdür Vekili 
olarak görev yapmaktadır. Ana-
dolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölü-
mü mezunu olan Arslan, evli ve 
dört çocuk babasıdır.

Şiire küçük yaşlarda ilgi 
duyan Arslan, ilk şiirlerini Kul 
Hamit’ten etkilenerek yazdı. 
Çeşitli gazete ve dergilerde ya-
yımlanan şiirlerini ilk şiir kitabı 
Tılsımlı Gözler’de topladı (1990). 
Daha sonra yaklaşık on beş yıl-
lık bir çalışma ve birikimin ürü-
nü olan Şerare ve Şule adlı şiir 
kitabını yayımladı (2005). Ab-
durrahim Karakoç, Vakit gaze-
tesinde kaleme aldığı “Bugün 
de Kitapları Konuşturalım” 
başlıklı köşe yazısında; “Ömer 
Arslan’ın yeni çıkan kitabı ko-
nular itibari ile hayli zengin. 
Sade dil, gönülden esen dü-
şünceler ki, baştan sona okun-
mak istiyor.” diyerek Şerare ve 
Şule’ye duyduğu beğeniyi dile 
getirdi.

Hece ölçüsünün yanı sıra 
serbest ölçü ile kaleme aldığı 
pek çok şiirinde aşk, ayrılık, 
sitem, yalnızlık, ölüm, gurbet, 
umut/umutsuzluk,  hayal kırık-

lığı ve maziye özlem gibi birey 
odaklı temaları işleyen Arslan, 
bazı şiirlerinde kolektif bilinci 
harekete geçirerek millî ve ma-
nevi değerleri İslami bir pers-
pektifl e yorumladı.

Eserleri: Tılsımlı Gözler (şiir, 
1990, 2016) ve Şerare ve Şule 
(şiir, 2005, 2016).

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
Yaşar ALPARSLAN - Lütfi  ALICI 
- Serdar YAKAR, Türk Edebiyatında 
Maraşlılar, Kahramanmaraş 2009.
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.
Abdurrahim KARAKOÇ, “Bugün 
de Kitapları Konuşturalım”, Vakit, 6 
Ekim 2005, s. 3.
http://kahramanmaras.bel.tr/ozgec-
mis/omer-arslan
http://www.mehmetgoren.com/
yazi_resim.asp?baslik=3054&basli-
kalt=3054&sek=1351.

ARİF ÖZGEN

ARSLANBEY
MAHALLESİ

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı 
bir mahalledir. 1990’lı yıllar-
da Pazarcık’a bağlı olarak köy 
tüzel kişiliği kazanmış iken, 
son büyükşehir yasası ile Dul-
kadiroğlu ilçesine bağlanmış-
tır. Kahramanmaraş’a 45 km, 
Pazarcık’a 25 km uzaklıktadır. 
Nüfusu 442’dir. Aksu çayının 
hemen kenarındaki düz ve ve-
rimli bir arazide ve 550 m yük-
seltisindedir. Matematik ko-
numu  37° 21´ 38.3508” kuzey 
enlemi ve 37° 4´ 39.7272” doğu 

Ömer ARSLAN
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boylamında yer alır. 
Yörük-Türkmenleri kül-

tür gelenek ve göreneklerinin 
yaşatıldığı mahalle, önceleri 
kurucusunun adı ile bir çiftlik 
iken, 1990 yılından sonra köy 
tüzel kişiliği kazanmıştır. 1997 
yılındaki ilk nüfus sayımında 
250 olan nüfusu 2000 yılında 
244 olarak belirlenmiştir. 2015 
yılında 217 nüfusa sahiptir. 
Ekonomisi tarım ve hayvancı-
lığa dayanmaktadır. Mahalle-
de bir ilkokul vardır. Mahalle-
nin içme suyu şebekesi, elektrik 
ve sabit telefon vardır.  

EMİN TOROĞLU

ARSLANBEY ÇİFTLİĞİ
MAHALLESİ

Arslanbeyçiftliği, Kahra-
manmaraş ilinin Göksun il-
çesine bağlı bir mahalledir. 
Göksun’un güneydoğusunda 
Tekne Dağı (2100 m)’nın kuze-
yinde Göksun ovasının hemen 
kenarında yer alır. Göksun’dan 
Kahramanmaraş’a inen ve 
Eyerbel’den geçen kervan yolu 
üzerinde iken 2015 yılında hiz-
mete açılan karayolu tünelinin 
hemen önünde yer almakta-
dır. Deniz seviyesinden 1340 
m yükseltide yer alan mahal-
lenin matematik konumu ise 
37°59›55.6» kuzey enlemi ve 
36°32›02.4» doğu boylamıdır. 

Mahalle adını Maraş kur-
tuluş savaşında Kuvva-i Milli-
ye önderlerinden olan Arslan 
Bey’den almıştır. Göksun’a 4 
km uzaklıktaki mahallenin, 
köy tüzel kişiliğini kazandık-
tan sonraki ilk nüfus sayımın-

da (1960) nüfusu 289 iken, 2000 
yılında 408’e çıkmıştır. 2015 
yılında 88 hane ve 349 nüfusu 
bulunmaktadır.  

Türkmen kültür ve gele-
neklerinin yaşandığı köyün 
ekonomisi tarım ve hayvan-
cılığa dayalıdır. Büyükbaş ve 
küçükbaş hayvancılık yapıl-
maktadır. Ayçiçeği, şekerpan-
carı ve buğday üretimi önemli 
ürün desenini oluşturmaktadır. 
Mahalleye ulaşımı sağlayan 
yol asfalt olup, Mahallede bir 
ilköğretim okulu, PTT acentesi, 
içme suyu şebekesi elektrik ve 
sabit telefon vardır.

EMİN TOROĞLU

ARSLANTÜRK, FAZLI
(d. 1901 - ö. 1974)

İlim Adamı

İlim adamı olan Fazlı As-
lantürk 1901 yılında Maraş’ta 
doğdu. Babası Darendeli Vehbi 
Efendi’dir. İlk tahsilini baba-
sının gözetiminde tamamladı. 
Maraş medreselerinde okuya-
rak icazet aldı. Askerlik dönüşü 
Antep Araban’ın Aşağı Mülk 
Köyü’nde imamlığa başladı. 
Daha sonra Maraş’ın Durak-
lı Camii’ne atandı. Vaizlik ve 
müftü vekilliği yaptı. Buralarda 
öğrenci okuttu. 1965’te Erzin-
can Müftülüğü’ne atandı ise de 
Maraş’ta imam olarak kalmayı 
tercih etti. Mahallesinin fakirle-
ri ile ilgilenerek gönüllerde taht 
kurdu. Yüzlerce talebe yetişti-
rerek 1974’te vefat etti.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 

Maraş Meşhurları, Ankara 2009, s.36.

DENİZ KURTBOĞAN

ARSLANYÜREK,
YAŞAR
(d. 1983)

Akademisyen

Yaşar Arslanyürek, Kah-
ramanmaraş merkez, Dumlu-
pınar Mahallesi’nde doğdu. 
Muallim Hayrullah Efendi İl-
kokulu’nu ve Gazi Orta Oku-
lu’nu bitirdikten sonra 2000 
tarihinde Kahramanmaraş Li-
sesi’nden mezun oldu. 2002’de 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fa-
kültesi, Tarih Bölümü’nde li-
sans öğrenimine başlayarak, 
2006’da buradan mezun oldu. 
2007’de Isparta’da askerlik 
hizmetini tamamladı. 2008’de 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Da-
lı’nda yüksek lisansa başladı. 
2010’da“279 Numaralı Adıyaman 
Kadı Sicili’nin (H.1316-M.1899) 
1-100. Sayfalarının Transkripsi-
yon ve Değerlendirilmesi”,başlıklı 
yüksek lisans tezini tamamladı. 
Aynı yıl Kahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana 
Bilim Dalı’nda doktora prog-

Yaşar
ARSLANYÜREK

ARSLANYÜREK, YAŞAR
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ramına başladı. 2011 senesin-
de de Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi, Sosyal Bi-
limler Enstitüsü’nde araştırma 
görevlisi olarak çalışmaya baş-
ladı. 2015’te “Osmanlı Devleti’n-
de Mesleki ve Teknik Okullar” adlı 
doktora çalışmasını bitirerek, 
doktor unvanını aldı ve çalış-
makta olduğu araştırma görev-
liliğinden ayrıldı. Yaşar Arslan-
yürek, Nisan 2016’da atandığı 
Sütçü İmam Üniversitesi, Fen 
Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölü-
mü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak ça-
lışmaya devam etmektedir. Yrd. 
Doç. Dr. Yaşar Arslanyürek, 
ulusal ve uluslararası çalışmala-
rının yanı sıra Kahramanmaraş 
ile ilgili akademik çalışmalar da 
yapmaktadır. 

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Arslan-
yürek evli olup, İngilizce bil-
mektedir.

AHMET GÜLENÇ

ARZU ANA TÜRBESİ
Ziyaret Yeri

Türbe, Çağlayancerit-Boz-
lar beldesi Bayırlı Mahallesi 
Mezarlığı içerisindedir. Türbe-
nin içerisinde Abuzer Dede ve 
karısı Arzu Ana yatmaktadır. 
Arzu Ana’nın ermiş bir kişi 
olduğuna inanılmaktadır. An-
latıldığına göre Arzu Ana, bazı 
gün ve gecelerde vecde gel-
mektedir. Bu durum hâsıl ol-
duğunda gözden kaybolup sır 
olmaktadır. Arzu Ana, kar ya-
ğışının şiddetli olduğu bir kış 
gününde kendi köyüne 30 km. 
uzaklıkta Başpınar yaylasına 
gidip gelmiştir. Bir gün sonra 

yayladan köye dönen bir köylü 
“Dün Arzu Ana’yı yaylada gör-
düm.” demiştir. Yöre insanına 
göre Arzu Ana, ortalık günlük 
güneşlikken bir anda ortadan 
kaybolmakta ve bir süre son-
ra üzeri yağmurla ıslanmış ve 
çamur olmuş bir biçimde geri 
dönmektedir. Onu bu şekilde 
görenler onun çok uzaklara gi-
dip geldiğini söylemektedirler. 
Yaygın inanışa göre Arzu Ana 
ve kocası Abuzer Dede kimin 
iyiliği için dua etse duası ka-
bul olmakta, beddua etmeleri 
halinde ise ailenin başına türlü 
felaketler gelmektedir. 

Arzu Ana türbesi, felçli 
hastalar, ağzı eğrilenler, sara 
hastaları, psikolojik problemle-
ri olanlar, delirenler tarafından 
ziyaret edilmektedir. Bu türden 
hastalar türbede bir gece yatar-
larsa hastalıklarından kurtula-
cakları söylenmektedir. Ayrıca 
Arzu Ana sınavlarda başarılı 
olmak,  bahtının açılmasını is-
temek, sevdiklerine kavuşmak 
gibi amaçlar için de ziyaret edil-
mektedir. Ziyaretçiler burada 
kurban kesip lokma dağıtmak-
ta dileklerinin kabul olması için 
türbenin yakınlarındaki ağaçla-
ra çaput bağlamaktadırlar.

KAYNAKÇA: 
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.219.

HAMZA KARAOĞLAN

ARZU’NUN OĞLU
Ziyaret Yeri

Kahramanmaraş merkez 
Elmalar köyü sınırları içeri-

sinde yer alan bir mezar ziya-
retidir. Arzu’nun Oğlu, Elma-
lar’dan Kartal obası’na giden 
patika yolun sağında, köye 2 
km. uzaklıkta bir tepenin üze-
rindedir. Daha önceleri burada 
bir mezarın olduğu ancak bu-
nun defi ne arayıcıları tarafın-
dan tahrip edildiği belirtilmiş-
tir. Günümüzde önceki mezar 
yerinin de içerisinde olduğu 
100 m2. bir alanın etrafı taşlarla 
çevrilerek alanın tümü ziyaret 
yeri olarak kabul edilmektedir. 
Alanın içerisinde kutsal kabul 
edildiğini çevre halkından din-
lediğimiz üç adet çam ağacı bu-
lunmaktadır. Burada yatan ki-
şinin kimliği konusunda yeterli 
bilgi bulunmasa da onun, kom-
şu Çokyaşar köyünde mezarı 
bulunan Arzu Hanım’ın oğlu 
olduğu kabul edilmektedir. 

Rivayete göre ziyaret ye-
rinin bulunduğu yerde Arzu 
adında bir kadın yaşar. Hamile 
iken kocası ölen Arzu, burada 
yalnız başına yaşamaya de-
vam eder ve günü geldiğinde 
bir erkek çocuk doğurur. Çok 
fakir olan Arzu, çocuğun kırkı 
çıkmadan onu yalnız bırakıp 
devamlı işe gitmek zorunda 
kalır. Akşam işten döndüğün-
de çocuğun karnının tok oldu-
ğunu görür ve buna bir anlam 
veremez. Meğer anne işe gitt i-
ğinde bir dişi geyik gelmekte 
onu emzirip annesinin yoklu-
ğunu aratmamaktadır. Geyik-
lerin büyütt üğü çocuk zaman 
içerisinde annesi Arzu’yu kay-
betse de burayı terk etmez. 
Sonraki zamanlarda da geyik-
lerle birlikte dolaştığı söylenen 
Arzu’nun oğlu, vefat ett iğinde 
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yaşadığı bu yere defnedilir. 
Bir rivayete göre ise Elma-

lar köyü’nden Arzu’nun oğlu 
adında fakir bir kimse yaşa-
maktadır. Hiç bir şeye sahip 
olmayan bu kimse her sabah 
düzenli olarak evine bir helke 
süt getirir. Evin hanımı buna 
bir anlam veremez ve ona her 
gün sütü nereden getirdiğini 
sorar. Arzu’nun oğlu ise “Bu 
konuda kendisine bir şey sor-
mamasını, yalnızca getirdiği 
sütle yoğurt, peynir yapması 
gerektiğini” Söylerse de koca-
sının sütü nereden getirdiğini 
merak eden kadın bir gün onu 
takip etmeye karar verir. Bir sa-
bah namazı vakti evden çıkan 
kocasını takip etmeye başlar. 
-Günümüzde “Arzunun Oğlu” 
olarak bilinen yere- geldiğinde, 
kocası durup etrafı gözetleme-
ye başlar. Bu sırada kendisi de 
bir ağacın arkasına gizlenmiş 
kocasını seyretmektedir. Biraz 
bekledikten sonra ceylan ve ge-
yik sürüsünün kocasına doğru 
gelip onun yakınında durdu-
ğunu görür. Onların arasın-
dan ayrılan bir geyik ile ceylan 
ona sütlerini sağdırırlar. Kadın 
olanları biraz daha yakından 
görmek için başını ağacın ar-
kasından uzattığında geyik ve 
ceylan kadını fark eder ve süt 
kabına ayakları ile vurarak onu 
döker ve o günden sonra ne 
geyik ne de ceylan sürüsü bir 
daha görülmez. 

Burası fakirlikten kurtulup 
iş güç sahibi olmak isteyenler, 
salih ve saliha bir eşle evlen-
mek isteyenler ile hayırlı bir 
evlat sahibi olmak isteyenler ta-
rafından ziyaret edilmektedir. 

Ayrıca havaların kurak geçtiği 
dönemlerde yağmur duası için 
de gidilmektedir.

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.91-92.

HAMZA KARAOĞLAN

ASEFİ
(ASEF GÜNEŞLİ)
Halk Şairi ve Yazar

1961 yılında Elbistan’ın 
İkizpınar (Genolar) köyünde 
dünyaya geldi. Karahasanuşa-
ğı Kabilesi’nden tarımla uğra-
şan dokuz çocuklu bir ailenin 
sekizinci çocuğudur. İlkokulu 
farklı yerlerdeki üç ayrı okulda 
bitirdi. Daha sonra da yine bu 
şekilde konargöçer bir hayat 
sürdü. Çobanlık yaptı, çiftçi-
likle uğraştı. Hayatı yoklukla 
geçti.

1996-2005 yılları arasında 
Zonguldak’ta ikamet etti. 2005 
yılında Elbistan’a döndü. Bu ta-
rihten sonra söylemeye ve yaz-
maya ağırlık verdi. Evli ve 5 ço-
cuk babası olup hâlen Elbistan 
‹da yaşamaktadır.

Onun sanatını “halk şairli-
ği” ve “yazarlığı” olmak üzere 
iki grupta değerlendirmek ge-

rekir. Şiire ilgisi ilkokul gün-
lerinde babasının kitaplığında 
rastladığı Karacaoğlan, Köroğ-
lu gibi âşık kitaplarında yer 
alan deyişlerle karşılaştığında 
uyanır. Bu dönemden itibaren 
halk şiiri ve müziğine duydu-
ğu büyük heves, maddi imkân-
sızlıklar yüzünden uzun yıllar 
şiir okumak, semah ve deyiş 
dinlemekle sınırlı kalır. Niha-
yet on dokuz yaşında başladı-
ğı ilk maaşlı işinden kazandığı 
parayla bir bağlama satın alır. 
Saz çalmayı kimseden herhan-
gi bir yardım almadan öğrenir. 
Yirmi yaşından sonra şiir yazıp 
söylemeye başlar. Eserlerinde 
tarlalarda yaşadığı ırgatlık çi-
lesini, gurbet ellerde çektiği ha-
mallık eziyetini ve genel olarak 
da yoksulluğun feryadını dile 
getirir. Âşık Veysel, Mahzuni, 
Nurşani, Muhlis Akarsu gibi 
halk şairlerinin yolunda oldu-
ğunu söyler.

Asefi’nin “Asef Güneşli” 
olarak bir de yazar-romancı 
kimliği vardır. “İnsanlar Ko-
yunlar Şeytanlar” ve “İnsanlı-
ğın Fay Hattı” isimli romanları 
kendi yaşadığı olaylardan hare-
ketle oluşturulmuştur. Eserleri: 
63’ün Günahı Ne? (şiir 2005), 
Olmasın Ayrımız Gayrımız 
(şiir 2006), Yaradan Aşkına (Ka-
set-CD 2007), Bunuyom Şimdi 
(şiir 2008), İnsanlar Koyunlar 
Şeytanlar (roman 2009), Sılaya 
Mı Gider? (şiir 2010), İnsanlığın 
Fay Hattı (roman 2015) 
Buraya bir şiirini alıyoruz:

Mecnun Gibiyim
Bir Leyla misali Mecnun gibiyim

Çöllerde arayıp durdum ben beni

Asef GÜNEŞLİ

ASEFİ (ASEF GÜNEŞLİ)
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Aslı’nın aşkıyla Kerem gibiyim

Savrulan küllere sordum ben beni

 

Arzu’yla Kamber’i aratmaz aşkım

Sümani, Gülperi derdine düştüm

Karacaoğlan’ın derdini deştim

Gurbett en gurbete vurdum ben beni

 

Pir Sultan’ı darda inerken gördüm

Kara topraklarda Veysel’i sordum

Köroğlu, Ayvaz’ı dağlarda gördüm

Bolu Bey harında gördüm ben beni

 

Bağrı yanıkların oduna yandım

Bir pervane gibi doluya döndüm

Kendimi bir Ozan Asefi  sandım

Deryadan damlaya verdim ben beni

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
Yayınları, Kahramanmaraş, 2015.
Mansur EKMEKÇİ, Yaşayan Çukuro-
valı Aşıklar ve Geleneğe Tabi Halk Şa-
irleri Antolojisi, Adana Valiliği İl Kül-
tür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 
Adana 2006.
Mehmet GÖZÜKARA - Ömer Ha-
kan ÖZALP, “Elbistan Ağıtları” C.I, 
Özgü Yayınları, İSTANBUL, 2011.
http://bizimelbistan.com/haber_de-
tay.asp?haberID=3431  
http://kahramanmaras.bel.tr/kahra-
manmaras/sairler
http://ozan-asefi.blogspot.com.
tr/2013/09/ozan-asefi -kimdir.html 
htt p://ozanasefi .eniyiforum.biz/t5-ki-
taplar
htt p://umudun-bekleyisi.tr.gg
http://www.bizimelbistangazetesi.
com/haber_detay.asp?haberID=781
htt p://www.elbistaninsesi.com/gun-
cel/ozan-asefi nin-6-kitabi-okuyucuy-
la-bulustu-h30463.html
Ozanlar Vakfı Şiir Antolojisi Halk 
Ozanları Kültür Serisi 5, Halk Ozan-
ları Kültür Vakfı Yayınları, Ankara 
2003.
Oğuzhan UZUN - Mehmet TEMİZ - 

Halil İbrahim ÖZDEMİR, Kahraman-
maraş Yöresi Ağıtları C.IV, (Elbistan 
Ağıtları), Kahramanmaraş Belediyesi 
Yay., Kahramanmaraş.
Sözlü Kaynak: Asef Güneşli (Elbis-
tan), 2012.

İBRAHİM ERŞAHİN

ÂSIM-I MAR’AŞÎ 
(d. ? - ö. ?)
Divan Şairi

Âsım-ı Mar’aşî hakkında 
kaynaklarda bilgi yoktur. Bu 
sebeple Âsım-ı Mar’aşî’nin 
doğumu, vefatı, yaşadığı yer 
ve yüzyıl bilinmemektedir. 
Şiirde Âsım mahlasını kulla-
nan şairin Milli Kütüphane 
Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil 
Yz A 1808/2 numarada kayıtlı 
şiir mecmuasında “Âsım El-
Mar’aşî”  başlıklı bir şiiri bu-
lunmaktadır. Söz konusu şiir 
bahsedilen mecmuanın 72b-73a 
varaklarındadır. Şiirin başlı-
ğından Âsım’ın Maraşlı bir 
divan şairi olduğu anlaşılmak-
tadır. Buradan hareketle şairin 
Mar’aş’ta doğmuş ve yaşamış 
olduğunu söylemek mümkün-
dür. Âsım El-Mar’aşî’nin anı-
lan şiiri aruzun mefâ’îlün/
mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün 
kalıbıyla yazılmış yirmi dokuz 
beyitt en müteşekkil bir kaside-
dir. Âsım-ı Mar’aşî’nin bu ka-
sidesini muhteva/tür itibarıyla 
“bahariye” veya “nevruziye” 
olarak adlandırmak mümkün-
dür. Âsım-ı Mar’aşî, söz konu-
su bahariyesinde hülasa olarak 
şunları dile getirmektedir: Kud-
ret kaleminin fermanıyla baharda 
soğuklar gizlice çekilip gitmiş, 
cemre düşmüş, havalar ısınmış-

tır. Tabiat yeşil elbisesini tekrar 
giymeye başlamıştır. Bu ilkyaz-
daki canlanmayla birlikte baharın 
müjdeci çiçekleri sümbül, nergis, 
menekşe, karanfi l, nevruz, lale, 
nesrin, susen, papatya ve sarma-
şıklar açmıştır. Gülün yaprakla-
rını açmasıyla birlikte âşık bülbül 
tekrar bağa dönmüş ve bağda eskisi 
gibi aşk meclisleri kurulmaya baş-
lanmıştır. Hülasa Allah’ın feyiz 
ve rahmetiyle baharda her tarafta 
bolluk ve bereket artmıştır.Âsım-ı 
Mar’aşî’nin elimizdeki tek şi-
irinden, O’nun; divan şiirinin 
sanat anlayışı ve kaynaklarına 
vâkıf bir divan şairi olduğu an-
laşılmaktadır. Şairin kasidede 
Şems-i Tebrizî’yi anması onun 
Mevlevî olma ihtimalini hatı-
ra getirmektedir. Kasidesinde 
İran mitolojisine de aşina ol-
duğu görülen Âsım’ın şiirinin 
mecmuada yer alarak günümü-
ze intikali onun ileri seviyede 
bir divan şairi olduğu kanaatini 
desteklemektedir. Aşağıdaki 
şiir Âsım-ı Mar’aşî’nin anılan 
kasidesidir.

 
Âsım El-Mar’aşî
Bahâr irişdi feyz-i rahmet-i Bârî girân oldı

Revâc-ı nakd-i vaslı dilberânın râyegân oldı 

Hücûm-ı ceyş-i sermâ itdügi tahrib-i seylâbı

Debîr-i hâme-i kudret yazup sırren revân oldı 

Varup bâ-feyz-i Îzidnâme ber-ser Şems-i Tebrîze 

Refî’-i şâne burc-ı âsumânî nerdübân oldı 

Şitâ ol mihr-i âlemgîr ric’at itdigin bilmiş  

Cüyûş-ı berf ü bârân ile azm-i rezm-i cân oldı

Tüfengle toptoludur leşkeri ol şâh nevrûzun

Şihâbı  r’ad atınca  yeryüzünde hayli  kan oldı   

Keyânâsâ felek kavs-ı kuzahdan yagdırır oklar 

Dökünce eşk-i çeşmin ebrler Eşkâniyân oldı 

Edîm-i ebri çekdi hüsrev-ü meh sevr burcında

Direfş-i  Gâvyânâsâ başında sâyebân oldı 

Çeküp şemşîr-i berk-i ra’d ile yagdırdı âteşler
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Sipâh-ı mihricâna cemrelerden el-amân oldı 

Çalınsun tabl-ı âsâyiş kurılsun bezm-i işretler

Bugün hengâme-i sulh oldu rezm-i mey-keşân oldıÇa-

lınsun n’eyler ol zâhid figân-ı çeng ey sâkî 

Bugünler mevsim-i câm-ı şarâb-ı erguvân oldı 

Mey-i nâbun hele keyfiyyetin anlar mısın zâhid 

Viren zerrîn kadeh sâkî-i sîmîn-sâ’idân oldı 

Turunc-ı sîb-i gabgabdan sulu şeftâlû virmek çün 

Nihâl-i sâde-rûlar bâgıdan bâga revân oldı  

Münakkaş bir çiçekli giydiler eşcâr tıflâsâ 

Kabâ-yı berg-i atlasla mülebbes bir civân oldı  

Du’âmız berg bârı penç şâhın hıfz ide Mevlâ 

Bugün hengâme-i âsîb ü âşûb zamân oldı 

Karanfil ıtr-ı şâhile otursın taht-ı Kâvûsa 

Biri Keyhüsrevâsâ birisi Nûşrevân oldı  

Kabâ-yı sebz ile gül makdemin teşrîf ider bülbül 

Sevâd-ı zülf-i sünbül mâtem-i sûz-ı hazân oldı  

Nisâr itse aceb mi vasl-ı gülde ebr-i bârânı 

Hezârân nergis-i şehlâ yolında dür-feşân oldı 

Züleyhâ-yı cihân ârâste olmış hüsn-i Yûsufla 

Açılsun sarmaşıklar bâgda vakt-i ezân oldı 

Yüridi bî-muhâbâ gülşene tal hançer ol sûsen 

Elinde nâvek-i dil-dûz ile gonça nihân oldı 

Yetîm-i tıfl-ı gül-geşt-i bahâra reşk ider gûyâ 

Felek başında Ülker tûde tûde ukhuvân oldı 

Güzellendi açıldı lâle vü nesrîn hûr-âsâ

Çemende reşha-i ebr-ü bahâr ile cinân oldı 

Gazâlânî benefşe âhûvânî nâfe-i Çîne 

Tegazzül eylese eslâf resm-i şâ’irân oldı  

Atarsa tîr-i müjgânı kemânı ebruvânı oldı 

Dilârâ nâvek-i dil-dûzuna sînem nişân oldı 

Efendim gamze-i hûn-rîzden mi katlime fermân 

Leb-i cân-bahş-ı Îsîden mi bu rûh-ı revân oldı  

N’ola sürme çekerse gözlerinden düzd-i  nevrûzı 

Şu’â’-ı mihr mîli çeşm-i dilber sürmedân oldı 

Yakın olma ıraklaş bedr iken yâre hilâl olma 

Meh ü mihre kırân itmekle sûdında ziyân oldı 

Felek nat’ında şâha rûh sürüp at oynadurlarsa  

Binüp  fîle  piyâde  firâr  olursa  kâmrân  oldı 

Felek erbâb-ı isti’dâda eyler dâ’imâ rahne 

Niçün esb-i murâdı câhilâna hem-inân oldı 

Bu nazm-ı dil-pezîr-i hikmet-âmîzünle ey Âsım 

Kemâl-i ilm ü irfânun nihân idi ayân oldı

KAYNAKÇA:
Lütfi ALICI; “Âsım-ı Mar’aşî ve Nev-

rûziyesi”, Asım Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, 
İstanbul 2013, s. 39-41.
Milli Kütüphane Yazmalar Koleksi-
yonu, Mecmû’a-i Eş’âr,TY. Nu:1808/2, 
72b-73a; Ankara yty. www.yazmalar.
gov.tr (25.05.2016).

LÜTFİ ALICI

ASKERÎ
(d. 1532 - ö. 1604)

Mutasavvıf

XVI. asır Halvetî şairle-
rinden Askerî’nin asıl adı Şâh 
Velî’dir. 938/1532 yılında Ma-
raş’ta doğmuştur. Er-Rıhle-
tü’s-Seniyye adlı eserinde ken-
disi hakkında verdiği bilgilere 
göre Şâh Velî’nin dedesi Kaba 
Nâib Minnet Bey, Şâh İsmâil 
devrinde ailesiyle Van Erciş’ten 
Maraş’a göçmüştür. Şâh Velî’nin 
annesi Emine Hatun Alâüd-
devle neslinden Şehsuvaroğlu 
Ali Bey’in oğlunun kızıdır. Şâh 
Velî’nin dedesi Minnet Bey Ma-
raş’a geldiğinde Şehsuvaroğlu 
Ali Bey’in yanında devlet işle-
ri için görevlendirilmiş ve bu 
yakınlığın sonucu olarak Şâh 
Velî’nin annesi Emine Hatun 
ile Babası Mehmed Bey evlen-
miştir. Aile bir müddet sonra 
Maraş’tan Antep’e yerleşmiştir. 
Bu yerleşim sebebiyle Şâh Velî 
Ayıntâbî olarak anılmıştır. Şâh 
Velî, Risâletü’l-Bedriyyeadlı 
eserinde künyesini “el-Fakî-
ru’l-hakîrHâdimü’l-fukarâ Şâh 
Velî el-Halvetî b.Mehmed Bey b. 
Kaba Nâib el-Askerî” olarak ver-
mektedir.Askerî, Şâh Velî’nin şi-
irlerinde kullandığı mahlasıdır. 
Şâh Velî, Antep’te önce Halvetî 
mürşidi Yakup b. Muhyiddin 
el-Ayıntâbî’ye, ardından Molla 

Ahmed el-Halvetî’ ye intisap 
ederek seyr ü sülukünü tamam-
lamıştır. Şâh Velî, Molla Ahmed 
el-Halvetî’nin 987/1579 yılında 
vefatı üzerine, mürşidinden al-
dığı icazet ve işaretle, şeyhlik 
makamına geçmiştir. Antep’te 
1013/1604 tarihinde vefat eden 
Halvetî mürşidi Şâh Velî/As-
kerî kendi adıyla anılan câmi-
nin bahçesine defnedilmiştir. 
Askerî’nin“er-Rıhletü’s-Seniy-
yeve’l-Vasıyyetü’l-Behiyyeli’l- Fu-
karâi’l-Halvetiyye, Etvâr-ı Seb’a, 
el-Kevâkibü’l-Muzî’efi’t-tarîkati’l- 
Muhammediyye, Gelsün Redifli 
Kasîde, Kitâbü’r-Risâleti’l-Bedriy-
yeti fî Beyâni Tarîkati’l-Marziy-
yeti” adlı dinî tasavvufi muh-
tevada yazılmış manzum ve 
mensur beş eseri vardır. Bun-
lardan Risaletü’l-Bedriyye adlı 
eseri Raşit Çavuşoğlu tarafın-
danYüksek LisansTezi olarak 
hazırlanmıştır. Askerî, eserle-
rinde müntesiplerine tasavvufî 
düstur ve esasları anlatmayı 
gaye edinmiş, şekil, vezin ve 
sanat endişesinde olmamıştır. 
Halvetî tarikatının nefis terbi-
yesi ve nefisle mücadele anlayı-
şı çerçevesinde yazılmış aşağı-
daki  “ışk elinden” redifli kaside 
Askerî’ye aittir.

Olup kahrun bana yâr ışk elinden
Enîs ü hem-çü dil-dâr ışk elinden
Nitekim kahrıla Hazret-i Âdem
Cinândan taşra hem-zâr ışk elinden
Nice tuş oldı gör hem derd-i kahra
Dahi Eyyûb-ı bîmâr ışk elinden
Halîli şöyle yakdı âteş-i ışk
Ki gülzâroldı ol nâr ışk elinden
Dahi İsmâ’il oldı kahra teslim
Şu koçlar gibi hem-vâr ışk elinden
Çühüzn-i Yûsufıla Ya’kûb-ı zâr

ASKERÎ
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Ki her dem kan ağlar ışk elinden
Zelihâ ışkına düşüp o Mâhun
Nice yıl oldı ol zâr ışk elinden
Zekeriyyâ vü Yahyâ dahi Cercîs
Çüçekdi kahrı tekrâr ışk elinden
Çü balık karnına Yûnus nebî gör
Bırakdı anı Kahhâr ışk elinden
.......
Risâlet nûrunı buldı Ehadden
Çü ol Mahmûd-ı Muhtâr ışk elinden
Nebîler nefsî diyecek bes ümmet
Didi ol nûr-ı ebrâr ışk elinden
......
N’ola bu Askerî virürse varın
Diler yoklugı her bâr ışk elinden
.......

KAYNAKÇA:
Raşit ÇAVUŞOĞLU, “Şâh Velî Ayın-
tabî ve “IşkElinden” Redifl i Kasîde-
si”, Journal of Interculturaland Religi-
ous Studies, S.6, 2014, s.61-84.
http://gazianteplim27.blogcu.com/
gaziantep-evliyalari 20.06.2016.
Halil İbrahim YAKAR, Antepli Divan 
Şairleri, İstanbul 2013, s.45-51. 
Halil İbrahim YAKAR, Gaziantep Ki-
tabeleri Bir Şehrin Hüviyeti, Ankara 
2014, s.152-153.

LÜTFİ ALICI

ASLAN / ARSLANBEY
Dulkadirli Hanedan

Mensubu

Dulkadir Beylerinden Me-
lik Arslan’ın  (1454-1465) oğ-
ludur. Aslan Bey, Tebriz’e gi-
derek Akkoyunlu hükümdarı 
Uzun Hasan’ın hizmetinde 
yer aldı. Özellikle 1469 yılında 
Çağatay hükümdarı Ebu Sa-
id’e karşı yaptığı muharebede 
ön plâna çıktı. Şehsuvar Bey 
1467 yılında Dulkadir tahtına 
oturduğunda ona rakip olabi-

lecek tek şehzade Aslan Bey’di. 
Şehsuvar Bey’in Memlûklerle 
uğraştığı dönemde Aslan Bey 
Karakoyunlular ile beraber Ah-
lât kuşatmasında bulundu.As-
lan Bey, Uzun Hasan’ın öncü 
kuvvetleri ile beraber Tokat, 
Gerger ve Kâhta bölgelerinin 
Akkoyunlular tarafından alın-
masında rol oynadı. 1472 yılın-
da Dulkadir tahtına Şahbudak 
geçti Bey geçti. Akkoyunlular 
bir taraftan Şahbudak’ı itaatt e 
davet ederken diğer taraftan 
Akkoyunlular tarafından des-
teklenen Aslan Bey Dulkadir 
tahtını ele geçirme fi kri taşıyor-
du. 1473 yılında Otlukbeli sava-
şı ile Osmanlılar Akkoyunluları 
mağlup edince tek desteği olan 
Akkoyunluların müşkül du-
ruma düşmesiyle Aslan Bey’in 
Dulkadirli tahtını ele geçirme 
hayalleri sona erdi.

KAYNAKÇA:
Refet YİNANÇ, Dulkadir Beyliği,  An-
kara 1989.
EBU BEKİR TİHRANİ, Kitab-ı Diyar-
bekriyye, (Çev. Mürsel Öztürk), Anka-
ra 2011.
HASAN-I RUMLU, Ahsenü’t-Tevarih, 
(Çev. Mürsel Öztürk), Ankara 2006.

SAMET ALIÇ

ASLAN PAŞA
(d. ? - ö. ?)

Mutasarrıf ve
Devlet Adamı

1869-70 yılları arasında Ma-
raş mutasarrıfl ığı yapmış dev-
let adamıdır. Kozan mutasar-
rıfl ığı görevinde bulunan Aslan 
Paşa, Maraş mutasarrıfı Veysi 
Paşa’nın Adana’ya gitmesi üze-

rine Maraş’a atandı. Oldukça 
yetenekli bir idareci olan Aslan 
Paşa bir dizi imar faaliyetlerine 
girişti. Bu dönemde Maraş’ta 
pek çok yol yaptırdı, harap 
camileri tamir ett irdi. Aslan 
Paşa’nın en büyük icraatı ise 
Maraş Maarif Müdürlüğünü 
açması oldu. Ayrıca, ilk mualli-
mi Bursalı Ali Rıza Efendi olan 
Rüşdiye Mektebini de açtırdı. 
Aslan Paşa 1870 senesinde Ma-
raş’tan Deyrizor mutasarrıfl ı-
ğına atandı. Başarılı bir idareci 
olan Aslan Paşa, Maraş’ta yap-
mış olduğu eğitim ve imar fa-
aliyetleriyle hatırlanmaktadır. 

KAYNAKÇA: 
Besim ATALAY, Maraş Tarihi ve Coğ-
rafyası, Haz. İlyas Gökhan, Serdar Ya-
kar, Kahramanmaraş 2008, s.107.
İlyas GÖKHAN, Başlangıçtan Kurtu-
luş Harbine Kadar Maraş Tarihi, Kah-
ramanmaraş 2011, s.313.

HADİ AVA

ASLAN, BAHTİYAR
(d. 1971)

Şair, Yazar, Akademisyen

Kahramanmaraş’ın Elbis-
tan ilçesine bağlı Ortaören kö-
yünde doğdu. İlkokulu köyün-
de, ortaokulu Elbistan’da, liseyi 
Kahramanmaraş’ta tamamladı 
(1988). Fırat Üniversitesi Fen-E-

Bahtiyar ASLAN
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debiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünü bitirdi 
(1994). Öğrencilik yıllarında 
bir grup öğrenci arkadaşıyla 
birlikte -sekiz sayılık bir serü-
veni olan- Nilüfer adlı edebiyat 
dergisi çıkardı. 1994’te Muğla 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde Araştırma Görev-
lisi olarak çalışmaya başladı. 
Aynı üniversitenin Sosyal Bi-
limler Enstitüsünce yürütülen 
yüksek lisans programı çer-
çevesinde Yeni Türk Edebiya-
tı Ana Bilim Dalında “Sezai 
Karakoç’un Şiirlerinde Kadın 
ve Aşk Olgusu” adlı teziyle 
mezun oldu (1998). Doktora 
eğitimi için İstanbul Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-
ne görevlendirildi (2002). 2009 
yılında “Cumhuriyet Dönemi 
Roman Kahramanlarında Kül-
türel Bocalama” başlıklı teziyle 
doktorasını tamamladı. Bir süre 
Muğla Üniversitesi Fen-Edebi-
yat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümünde görev yaptı 
(2009-2010). Daha sonra Arda-
han Üniversitesi İnsani Bilimler 
ve Edebiyat Fakültesinde öğre-
tim üyesi olarak çalıştı (2010-
2012). 2015 Haziran’ından 
itibaren Türk Edebiyatı dergi-
sinin Genel Yayın Yönetmenliği 
görevini yürütmektedir.  Hâlen 
İstanbul Kültür Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
öğretim üyesidir.

Modern Türk şiir söyle-
minden beslenen şiirlerinde 
divan geleneğinden izler de 
görülmektedir. Şiirlerini İs-
lami bir seziş ve duyarlılıkla 

kaleme aldı. Onun şiirlerinde 
tevekkül, sükûnet, haykırış, ya-
karış, sitem, başkaldırı vb. gibi 
hâller etkin bir lirizm ile ifade 
buldu. Şiirsel söylem ve im-
kânların beslediği öykülerinde 
ise örtük/kapalı bir anlam ev-
reni hâkimdir. Sanatın, anlamı 
açığa çıkartarak değil örterek/
gizleyerek yapılacağına inanan 
Aslan, öykülerinde; insana, 
insani değerlere ve varoluşa 
dair temel gerçeklikleri imge-
sel bir dille işledi. Yazmanın 
her şeyden önce ve her şeyden 
çok kendini ve anlamı arama 
serüveni olduğunu savundu. 
“Hikâyelerimde kendimi arıyo-
rum, sınırlarımı yokluyorum.” 
ifadesi, Aslan’ın arayış arzusu-
nu yansıtmakla birlikte öyküle-
rine yön veren temel sorunsalı 
da dışa vurmaktadır.

Makale, şiir, öykü, rö-
portaj ve denemeleri Türk 
Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı 
Araştırmaları, Yedi İklim, Türk 
Dili, Dil ve Edebiyat, Bizim 
Külliye, Dergâh, Yom Sanat, 
Genç Fırat, Kanat, Nilüfer gibi 
dergilerde yayımlandı. Araştır-
ma-inceleme odaklı yazılarının 
bir kısmını (yirmi dört makale/
deneme) Günebakan-Yeni Türk 
Edebiyatı Değerlendirmeleri adlı 
eserinde toplayıp yayımladı 
(2012). İkisi şiir, ikisi öykü, ikisi 
araştırma-inceleme olmak üze-
re yayımlanmış altı kitabı bu-
lunmaktadır.

Eserleri: Su (şiir, 2004), Ses-
siz Hikâyeler-Kentin Haberi Yok 
(öykü, 2012), Günebakan-Yeni 
Türk Edebiyatı Değerlendirmele-
ri (araştırma-inceleme, 2012), 
Kalaycının Dediği (şiir, 2015), 

Sessiz Hikâyeler-Cennetin Son 
Saatleri (öykü, 2015), Sevgili 
Muhan-Muhan Bali’ye Mektuplar 
(araştırma-inceleme, 2015).
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ARİF ÖZGEN

ASLANTAŞ BARAJI

Baraj gövdesi Osmaniye 
ili sınırları içerisinde olan As-
lantaş Barajı, Kahramanmaraş 
Andırın ilçesinin 20 km güne-
yinde Ceyhan nehri üzerinde, 
taşkından koruma, enerjiüreti-
mi ve sulama amaçlı kurulanbir 
barajdır. Proje jeolojik etütleri 
1955 yılında başlayan baraj in-
şasına 1975 yılında başlanmış-
ve1984 yılında tamamlanmıştır. 

Aslantaş Baraj kret uzun-
luğu 585 metre, gövdesi te-
melden (talveg yüksekliği) 95 
metre yüksekliğinde zonlu top-
rak dolgu tipinde olup, gövde 
dolgu hacmi 8 milyon 500 bin 
m³’tür. Toprak dolgu tipi olan 
barajın normal su kotunda göl 

ASLANTAŞ BARAJI
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hacmi 1150 hm³ ve normal su 
kotunda gölalanı 49 km²›dir. 

Baraj 149.849 hektar gibi 
çok geniş bir alana sulama hiz-
meti vermekte, ayrıca 138 MW 
güç kapasitesindeki HES (hid-
roelektrik santral) yılda 569 
GWh elektrik enerjisi üretimi 
sağlamaktadır. 138 MW kurulu 
gücü ile Türkiye’nin 103. Os-
maniye’nin ise 2. büyük enerji 
santrali olan Aslantaş Barajı, 
kamuya ait olan Elektrik Üre-
tim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından iş-
letilen enerji santralidir.

MUHTEREM KÜÇÜKÖNDER

ASLANTÜRK, AHMET
İHSAN
(d. 1952)
Ressam

Ahmet İhsan Aslantürk, 
Kahramanmaraş’ta doğdu. 
Babasının ismi Süleyman, an-

nesinin ismi Hayriye’dir. İlko-
kulu Kahramanmaraş Atatürk 
İlkokulunda, ortaokulu Kah-
ramanmaraş Ortaokulunda, 
liseyi Kahramanmaraş Lisesin-
de okudu. Yükseköğrenimini 
sonradan ismi Marmara Güzel 
Sanatlar Fakültesi olarak değiş-
tirilen İstanbul Devlet Tatbiki 
Güzel Sanatlar Okulunda yaptı 
ve dekoratif ressam olarak mezun 
oldu. 1980 yılında resim öğret-
meni olarak Kahramanmaraş 
İmam Hatip Lisesinde göreve 
başladı.1987 yılında Kandilli 
Kız Lisesine tayin oldu. İstan-
bul’da hem öğretmen hem de 
grafi ker ve ressam olarak ça-

lıştı. 1990 yılında Sütçü İmam 
Lisesine, 1999 yılında Atatürk 
Kız Lisesine, 2005 yılında Al-
bayrak İlköğretim Okuluna 
tayin oldu. 2007 yılında kendi 
isteğiyle emekli oldu. Emekli 
olduktan sonra kendisini ta-
mamen resim sanatına vakfett i. 
Çocuk yaşlarındayken gazete, 
dergi ve kitap kapaklarındaki 
resimler dikkatini çekmeye ve 
resim sanatına ilgi duymaya 
başladı. İlkokuldan itibaren re-
sim çizmeye başladı. Ortaokul 
ve lisede yıllarında da resim 
yeteneğini geliştirerek devam 
ett irdi. Resmin yanı sıra hikâ-
ye ve şiirle de ilgilendi, her üç 
alanda da ortaokul ve lise yılla-
rında düzenlenen yarışmalarda 
dereceye girerek ödüller aldı. 
Sonradan özel alanı olan port-
re karikatürü çalışmasına da 
lisede bir öğretmenini çizerek 
başladı. Üniversite yıllarında 
portre resimleri yapmak su-
retiyle okul harçlığını çıkartt ı. 
Yine bu yıllarda Oğuz Aral gibi 
bazı ünlü ressamlarla tanıştı; 
Gırgır, Çaylak, Zühtü gibi ulusal 
yayın yapan karikatür dergile-
rinde müstear isimle karikatür-
leri yayımlandı. 1978 yılında 
Milliyet Sanat dergisinde Ferit 
Edgü tarafından “dikkati çeken 
genç ressamlar” arasında göste-
rildi ve adından söz ett irmeye 
başladı. 1979 yılında İstanbul 
Beşiktaş DYO Duvar Resmi Ya-
rışmasında birincilik kazanan  
“Dinamik Beşiktaş” isimli 100 
metrekarelik duvar rölyefi  Be-
şiktaş DMO’nun bina duvarına 
işlendi ve yıllarca DMO bina-
sının duvarını süsledi. Hikâye 
resimleri, kitap kapakları, ani-
masyon ve çizgi roman çalış-

Aslantaş Barajı (Kaynak:www.dsi.gov.tr)

Ahmet İhsan
ASLANTÜRK
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maları yaptı. Yerli ve yabancı 
binlerce ünlünün portresini çiz-
di. Madalyalı Şehir adlı dergide 
belgesel tarihî çizgi romanları 
çizerek Kahramanmaraş’ta bu 
alanda bir ilki gerçekleştirdi. 
Yine Kahramanmaraş’ta bir 
ilki gerçekleştirerek 1985 yı-
lında portre resim ve mizahî 
karikatürlerden oluşan bir ser-
gi açtı, canlı modelden portre 
karikatür çizimleri yaptı.  1987 
Çocuk Edebiyatı Yıllığında 
Türkiye’deki çizgi roman usta-
larından biri olarak gösterildi. 
Realist ve yan soyut çalışmala-
rıyla özgün bir tavrı olan sanat-
çı, hassas isçiliği, desenleri ve 
tiplemeleriyle tanındı. Birçok 
dergi, kitap ve gazetelerde ça-
lışmaları yayınlanan sanatçının 
eserleri 1996 yılında yükseköğ-
retimde tez konusu oldu. Özel-
likle Sultan Ahmet, Taksim, 
Üsküdar, Gülhane Parkı, Kah-
ramanmaraş Fuarı gibi geniş 
ve kalabalık sosyal mekânlarda 
canlı modelden birkaç dakika-
da çizdiği portre ve portre kari-
katürleriyle adından söz ettirdi. 
Resim çalışmalarının yanı sıra 
şiirler de yazdı. Başta sanat-
çılar, devlet adamları olmak 
üzere yerli-yabancı ünlülerden 
oluşan yüzlerce portre çalışma-
sı yaptı. Çok sayıda karma ve 
kişisel sergiler açtı. Karikatür 
ve resimleri Gırgır, Çaylak, Zü-
htü, Türkiye Çocuk, Dolunay, 
Uzunoluk, Biberli Dondurma 
gibi pek çok ulusal ve yerel der-
gilerde yayımlandı. Aksu TV’de 
“Ahmet İhsan Aslantürk ile Resim 
Saati” adlı kültür-sanat progra-
mı hazırladı ve sundu.

RAMAZAN AVCI

ASTUWARAMANZA
Maraş’ın Bilinen İlk Kralı

Eski Çağ’da, Maraş ken-
tinin ismi bilinen ilk kralıdır. 
Büyük Hitit Krallığı’nın yı-
kılmasından sonra, özellikle 
Anadolu’da ortaya çıkan birçok 
Geç Hitit beyliğinden biri de 
Gurgum’dur. Gurgum Krallı-
ğı bugünkü Kahramanmaraş 
il sınırlarının, Ahir dağlarının 
güneyinde kalan kısmını kap-
sar. Maraş adının kökenini 
oluşturan Marqaštiise, bu kral-
lığın başkentidir ve bugünkü 
Maraş Kalesi ve çevresine ko-
numlandırılmaktadır. MÖ. 10. 
yüzyılın ortalarında yaşadığı 
bilinen bir başka Gurgum kralı 
I. Larama tarafından yazdırılan 
Luwice yazıtta “Ben Larama, 
Astuwaramanza’nın torunu, 
Muwattali’nin oğlu” ifadesi, şu 
ana kadar bilinen ilk Gurgum/
Maraş kralının ismini zikret-
mektedir. Yazıttan anlaşılacağı 
üzere, Muwattali’nin dedesi 
olan Astuwaramanza’nın MÖ. 
1000 yılları civarında yaşadığı 
kabul edilmektedir. Astuwara-
manza ismi Gurgum kraliyet 
listesinin başında yer alsa da, 
yaşamı ve icraatları konusunda 
hiçbir bilgi yoktur. Aslına bakı-
lırsa bu durum Geç Hitit kral-
larının çoğu için geçerlidir. Çok 
az sayıdaki Luwice yazıt dışın-
da, Geç Hitit beylikleri ve kral-
ları ile ilgili bilgiler ancak sınırlı 
olarak Assur vesikalarında yer 
almaktadır. Bu vesikalarda As-
tuwaramanza’nın altıncı kuşak 
ardılı Gurgum Kralı II. Muwat-
tali’nin ismi Mutallu olarak ilk 
kez II. Asurnasirpal zamanın-

da (MÖ. 883-859) geçmektedir. 
Buna göre Assur kralı Assur-
nasirpal, ünlü Nimrud sarayı-
nın açılışına beş bin kişi davet 
etmiştir. Bu davetliler arasında, 
başında Mutallu’nun olduğu 
Gurgumlular / Maraşlılar da 
vardır. Astuwaramanza’nın bi-
linen ilk Gurgum kralı olması 
ile birlikte, onun Marqašti/Ma-
raş şehrinin ilk kralı yani kuru-
cusu olup olmadığını söylemek 
şu anki verilere göre mümkün 
değildir. Fakat şu ana kadarki 
arkeolojik ve epigrafik verile-
rin ondan daha önceki bir kra-
la işaret etmemesi, onun aynı 
zamanda Maraş şehrinin ilk 
kurucu kralı olma ihtimalini 
de güçlendirmektedir. Bunun-
la birlikte Maraş için Astuwa-
ramanza isminin asıl önemi, 
şehrin 3000 yıllık tarihinin baş-
langıç aşamasını ortaya koy-
masıdır. Maraş Kalesi’nin kapı 
aslanlarından günümüze kadar 
ulaşabilen tek örnek olan ve 
bugün Kahramanmaraş Arkeo-
loji Müzesi’nde sergilenen ünlü 
Maraş Aslanı ile Maraş merkez 
ve çevresinden ele geçen bir-
çok mezar taşı, Astuwaraman-
za’nın başını çektiği Maraş baş-
kentli Gurgum Krallığı’na ait 
yegâne arkeolojik eserlerdir. 

KAYNAKÇA:
T. R. BRYCE, The World of the Neo-Hit-
titeKingdoms, A PoliticalandMilitary-
History, Oxford 2012.
A. K. GRAYSON, AssyrianRulers of 
theEarly First Millenium B. C.I, (1114-
859 B.C), London 1991.
A. K. GRAYSON, AssyrianRulers of 
theEarly First Millenium B. C.II, (858-
745 B.C), London 2002.
J. D. HAWKİNS, “The Neo-HittiteS-
tates in Syriaand Anatolia”, CAH 3/1. 
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1982.
J. D. HAWKİNS, Corpus of Hierog-
liphicLuwianIncriptions, Incriptions of 
Iron Age Vol. I, Berlin 2000.
Ö. ÜRKMEZ, “Eski Çağ’da Maraş ya 
da Marqašti Germanicia”, KSÜ Sosyal 
Bilimler Dergisi 11/2, 2014.

ÖZDEN ÜRKMEZ

ASUDE

Kahramanmaraş yöresinde 
yaygın olarak özellikle soğuk 
kış günlerinde ikram edilen bir 
tatlıdır. Enerji ve besin değeri 
açısından oldukça zengin olan 
bu tatlı yörede sevilerek tüke-
tilmektedir. 

Malzemeler: 1,5 su bardağı 
şeker, 2,5 su bardağı su-süt ka-
rışımı, 1,5 su bardağı un- nişas-
ta karışımı.  Süslemek için; Ce-
viz, isteğe göre üzerine tavada 
eritilmiş tereyağı. 

Yapılışı: Tencereye su-süt 
karışımı, un-nişasta karışımı, 
1 su bardağı şekeri alıp önce 
un topakları kalmayacak şekil-
de iyice karıştırılır. Sonra oca-
ğın altını açarak karıştırılma-
ya devam edilir. Kaynamaya 
yakın diğer yarım su bardağı 
şeker de katılarak karıştırılır. 

Kaynadıktan sonra tabaklara 
boşaltılır (Arzu edenler için 
üzerine yemek kaşığı ile gezdi-
rilmiş erimiş tereyağı dökülür) 
ve üzeri ceviz ile süslenir. Ser-
vis için ılık sevenler ılık, soğuk 
sevenler için soğutularak servis 
edilebilir.

KAYNAKÇA:
Nurhan GEZGİNÇ ile ikili görüşme, 
5 Mart 2016.
Naime Gül Menekşe GANİYUSU-
FOĞLU ile ikili görüşme, 5 Mart 
2016.

YEKTA GEZGİNÇ

AŞ KATMASI

Aş katması, geleneksel 
Kahramanmaraş tarhanasının 
yapım aşamaları esnasında piş-
miş, soğutularak yoğurulmuş 
döğmeye katılan yoğurdun, 
özellikle sıcak yaz aylarında se-
vilerek tüketildiği bir gıdadır. 
Diğer yöresel yemeklerde oldu-
ğu gibi zamanla bu yemekte de 
farklı şekillerde hazırlanıp ben-
zer farklı isimler kullanılmıştır. 

Aş katması yörede  “katıklı’’ 
olarak da adlandırılmaktadır. 
Eskiden bu yemek iri bulgur 
olmadığından normal bulgurla 
yapılırmış şimdi iri bulgur hat-
ta dövme ve nohut ile daha da 
lezzetli olmaktadır. Bu gelenek-
ten esinlenerek bulgur ile ya da 
önceden yapılmış bulgur pilavı 
ile de yapılması yaygındır. Bu 
amaçla, bulgur kaynayan suya 
atılır, pişince biraz dinlendi-
rilir, soğuyunca alınır üzerine 
tuzla karıştırılmış yeteri kadar 
yoğurt konur. Yoğurt ayrandan 
daha kıvamlı olacak şekilde 
sulandırılmalıdır. Hazırlanıp 
tabaklara alındıktan sonra üze-
rine nane serpilir. Diğer yöresel 
yemeklerde olduğu gibi za-
manla bu yemekte de farklı şe-
killerde hazırlanıp benzer fark-
lı isimler kullanılmıştır. Aşçı 
ustalarımız eskiden neneleri-
mizin bu adı kullandığını artık 
kendilerinin “katıklı’’ dedik-
lerini söylemektedirler. Bir de 
ayrıca yağlı dövme çok lezzet-
lidir, ismine ‘’yağlama’’ denir, 
üzerine isteğe bağlı yoğurtt a 
ilave edilebilir. Bu tür yemekler 
şimdilerde meze olarak yemek-
lerin yanında sunulmaktadır. 
İsteğe bağlı olarak buz ile de 
servis yapılabilmektedir.

KAYNAKÇA:
Meliha ARIKAN ile ikili görüşme, 7 
Mart 2016.
Nezihe ARIKAN ile ikili görüşme, 7 
Mart 2016.
Malik DANACI ile ikili görüşme, 7 
Mart 2016.

KENAN SİNAN DAYISOYLU

orgu38.blokcu.com

Fotoğraf: Öğr. Gör. Mesut AKBEN (07.05.2016)
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AŞAĞI CEYHAN
CAMİİ

Mimarî Yapı

Yapı, Elbistan İlçesi, Köp-
rübaşı Mahallesi, Sinanlar So-
kak’ta yer alır. Yapının inşâ 
kitabesi yoktur, fakat çevredeki 
insanların ifadesine göre XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında yapıl-
dığı anlaşılmaktadır.

Cami iki taraftan evlerle 
kuşatılmış ve Ceyhan Neh-
ri’nin kenarında yer almakta-
dır. Günümüze çeşitli onarım 
ve ilâvelerle gelen cami, orijinal 
durumunu büyük ölçüde mu-
hafaza etmektedir.

Ahşap tavanlı camiler gru-
buna giren yapı, dıştan 11.90 x 

11.90 m. ölçülerindedir. Cami-
nin duvarlarında kerpiç, mih-
rapta tuğla, kapı ve pencerele-
rin çerçeveleri ile tavanda ise 
ahşap malzeme kullanılmıştır. 
Cepheler pencerelerle hare-
ketlendirilmiştir. Duvarlar son 
onarımlarda içten ve dıştan sı-
vanmıştır.

Caminin doğu tarafına son-
radan son cemaat yeri niteliğin-
de basit bir mekân eklenmiştir. 
Bu hacmin üzeri yanda duvar-
lara, önde ahşap ayaklara otu-
ran kiremit çatı kapatılmıştır.

Harim kısmına, kuzey ta-
raftaki mekândan geçilerek gi-
rilir. Dikdörtgen kesitli cümle 
kapısı, kuzey duvarının doğu 
köşesine yerleştirilmiştir. İç 
mekân 10.20 x 10.20 m. ölçüle-
rinde olup, ahşap kirişler yardı-
mıyla ortada dört ahşap ayağa, 
yanlarda duvarlara istinat eden 
ahşap tavan ile örtülmüştür. 
Ayaklar profilli ahşap başlıkla-
ra sahiptir. Harimin aydınlığı 
alttan doğu duvarında üç; üst-

Elbistan Ceyhan (Aşağı) Camii

Elbistan Ceyhan (Aşağı) Camii

AŞAĞI CEYHAN CAMİİ

Elbistan Ceyhan (Aşağı) Camii Plânı
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ten güney duvarında üç ve batı 
duvarında iki adet olmak üzere 
dikdörtgen kesitli toplam sekiz 
pencereyle aydınlatılmıştır.

Güney duvarının ortala-
rına yerleştirilen taş mihrap 
1.57 x 2.55 m. boyutlarındadır. 
mihrap nişi,  basık kemerli ve 
dikdörtgen kesitli olup köşeleri 
silindirik sütuncelerle hareket-
lendirilmiştir. Harimin güney-
batı köşesinde yer alan basit 
ahşap minber orijinal değil-
dir. İç mekânın kuzey tarafına 
ise boydan boya ahşap mahfi l 
yerleştirilmiştir. Mahfi le ahşap 
merdivenle çıkılır.

Caminin doğu tarafındaki 
avlu kısmına son onarımlarda 
yeniden tek şerefeli minare ya-
pılmış olup orijinal değildir.

Oldukça sade inşâ edilen 
yapıda dikkati çeken beze-
me ahşap ayaklarda görülür. 
Ayakların üst kısımları başlık 
biçiminde yapılarak, korint tar-
zında akantus motifl eriyle be-
zenmiştir.

KAYNAKÇA:
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-

lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007, s.989-993.

MEHMET ÖZKARCI

AŞAĞI KAŞANLI
HÖYÜĞÜ

Kahramanmaraş ili, Afşin 
ilçesi, Büget Mahallesi’nin 2 km 
kuzeydoğusundadır. Yapılan 
araştırmalarda çeşitli tip, boyut 
ve renklerde İlk Tunç Çağı,  De-
mir Çağı, Helenistik Dönem ve 
Roma Dönemi çanak çömlekle-
ri tespit edilmiştir. Arkeolojik 
bulgulara göre höyüğün düzen-
li iskan gördüğü anlaşılmakta-
dır. Aşağı Kaşanlı Höyüğü’nün 
yer aldığı bölgenin Afşin’den 
(Arabissos) Sivas’a (Sebasteia) 
giden bir Roma yolu üzerinde 
bulunduğu Ramsay tarafından 
belirtilmiştir.

Türü: Höyük
Yer: Kahramanmaraş / Af-

şin / Büget Mah.
Konum: 37S 0322883D / 

4253696K 
Rakım: 1296 m.
Kapladığı Alan: Yaklaşık 

Elbistan Ceyhan (Aşağı) Camii
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16563 m².
Tescil Tarihi: -
Dönem: İlk Tunç Çağı - De-

mir Çağı - Helenistik - Roma 
Dönemi.

Korunma Durumu: Höyük 
üzerinden çeşitli amaçlar doğ-
rultusunda toprak alındığı ve 
höyükte birçok noktada kaçak 
kazı çukuru tespit edilmiştir. 
Kaçak kazılar nedeniyle tahri-
bat her geçen gün artmaktadır.

KAYNAKÇA:
Tayfun YILDIRIM, “Doğu Kapadok-
ya Bölgesi Yüzey Araştırmalarında 
Derlenen Seramikler”, Ankara Üni-
versitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, 38/12, 1998, s.249-270.
http://www.tayproject.org/TAYages.
fm$Retrieve?CagNo=12355&htm-
l=ages_detail_t.html&layout=web, 
(06.05.2016).
William Mitchell RAMSAY, Anado-
lu’nun Tarihî Coğrafyası, M. Pektaş 
(Çev.), İstanbul 1960.

OKTAY DUMANKAYA
OKAY PEKŞEN

AŞAĞI MÜLK
MAHALLESİ

Pazarcık ilçesine bağlı bir 
mahalledir. Kahramanmaraş’a 
62 km, Pazarcık’a 22 km uzak-
lıktadır. Matematik konum iti-
bariyle 37°26’34.2960’’ kuzey 
enlemi ve 37°28’29.8560’’ doğu 
boylamı üzerinde yer alır. Pa-
zarcık’ın kuzeydoğusunda, 
Bozdağ (1701 m)’ın güney ete-
ğinde Rakımı 720-740 m yük-
seltisinde yer almaktadır.   

Türkmen aşiretinden olu-
şan mahalle, cumhuriyet dö-
neminde köy tüzel kişiliği 
kazanmıştır. 1950 yılı nüfus sa-
yımında 416 olan nüfusu 1990 

yılında 955’e kadar çıkmıştır. 
2000 yılında 844’e 2015 yılında 
719’a düşmüştür. 

Aşağımülk mahallesinin 
ekonomisi tarıma ve hayvancı-
lığa dayalıdır. Tarımsal faaliyet-
lerde ise daha çok bağcılık ön 
plana çıkmıştır. Tarım ürünle-
rinin başında fıstık, pamuk, ba-
dem, üzüm, incir gelmektedir. 
Mahallede hayvancılık geliş-
miş olup, küçükbaş ve büyük-
baş hayvancılık yapılmaktadır. 
Mahallede, ilköğretim okulu 
vardır. Mahallenin içme suyu 
şebekesi, elektrik ve sabit tele-
fon vardır.

EMİN TOROĞLU

AŞAĞI ZİYARET
Ziyaret Yeri

Aşağı ziyaret, Pazarcık-Te-
tirlik köyünün girişindedir. 
Burada yirmi adet çam ağacı 
bulunmaktadır. Bu ağaçlar, köy 
halkı tarafından kutsal kabul 
edilmekte ve “Şehit ziyareti” 
olarak da isimlendirilmektedir. 
Rivayete göre ağaçların olduğu 
bu alanda iki asker şehit olmuş-
tur. Ancak askerlerin ne zaman 
şehit oldukları, kimlikleri ve 
mezarları konusunda yeterli bir 
bilgi bulunmamaktadır. Koru-
maya alınan ağaçlara zarar ve-
rilmemektedir. Ancak yakın za-
manlarda buraya birkaç cenaze 
defnedilmiştir. Anlatıldığına 
göre köyden birisi ziyaret ağaç-
larının kurumuş olanlarından 
birini kesmiş. Bu sırada kesilen 
ağaçtan “Kolumu kırdın; sen 
de iflah olmazsın.” diye bir ses 
duyulmuş. Gerçekten de ağacı 

kesen kişi felah bulamamış ve 
kısa süre sonra ölmüş. 

Aşağı Ziyaret; günahlar-
dan arınma, sınavlarda başarılı 
olma, bahtı açma, erkek çocuk 
sahibi olma, baş ve sırt ağrıla-
rından kurtulma niyetiyle zi-
yaret edilmektedir. Gelenler, 
dileklerinin gerçekleşmesi için 
ağaçların dallarına çaput bağla-
maktadırlar.

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.280-281.

HAMZA KARAOĞLAN

AŞAĞI (YENİ)
BEDESTEN
Mimarî Yapı

Yapı, Dulkadiroğlu İlçesi, 
Kurtuluş Mahallesi, Bonmerşe 
Sokak’ta yer alır. Bedestenin 
inşâ kitabesi olmadığı için ya-
pım tarihini bilemiyoruz. Fakat 
kaynaklara göre bedestenin, 
XVI. yüzyılın sonlarına doğru 
inşâ edildiğini düşünmekteyiz.

AŞAĞI (YENİ) BEDESTEN

Yeni (Aşağı) Bedesten Plânı
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Çeşitli onarımlarla günü-
müze gelen ve fonksiyonunu 
günümüzün ticarî anlayışına 
göre sürdüren bedesten, ori-
jinal özelliğini büyük ölçüde 
korumaktadır. Yapı, 1941 yılına 
kadar “Bedesten” ismiyle fa-
aliyet göstermiş ve içinde çok 
sayıda küçük dükkân bulun-
maktaymış. 1941’de şahısların 
mülkiyetinde geçen ve bugün 
halk arasında daha çok “Bon-
marşe” ismiyle tanınan yapı, 
giyim eşyası ve halının satıldı-

ğı mağaza olarak kullanılmak-
tadır. Bedestenin üstüne 1966 
yılında otel yapılmak istenmiş, 
fakat yapı bu tarihte tescil edil-
diği için buna müsaade edilme-
miş, hâlâ briket duvarlar dur-
maktadır.

Yapı; dıştan dükkânlı, içten 
tek hacimli bedestenler grubu-
na girer. Dıştan 23.60 x 23.80 
m. ölçülerinde olan yapı, çarşı 
kompleksinin odak noktasını 
oluşturmakta ve çeşitli meslek 
gruplarına ait olan çarşı, be-

destenin etrafında şekillenmiş-
tir. Yapının güney cephesine 
organik bütünlük oluşturacak 
şekilde kapalıçarşı, doğu ve ku-
zey cephelerine de tek sıra dük-
kânlar yerleştirilmiştir; doğu 
cephedeki hacimler kapalıçar-
şının bir parçasıdır. Ayrıca batı 
cephesi de, kapı boşluğu hariç, 
sonradan yapılan dükkânlarla 
kapatılmıştır.

Bedestenin örtü sistemi 
ve duvarlarında kaba yonu ve 
moloz taş; kapı, pencere ve pa-
yelerde sarımtrak renkte ince 
yonu taş kullanılmıştır.

Bedestenin kuzey cephesin-
deki cümle kapısının iki yanına 
simetrik olarak dörder adet 
küçük hacim yerleştirilmiştir. 
Bu mekânlar önceden dükkân 
olarak kullanılırken, şimdi ma-
ğazanın vitrini şeklinde düzen-
lenmiştir.

Yapının iç kısmına cephele-
rin ortalarında açılan söveli ve 
basık kemerli toplam dört (4) 
kapıdan girilir. Cümle kapısı 
kuzey (ön) cepheye yerleştiril-
miştir. Güney cephedeki kapı 
kapalıçarşıya, doğu cephedeki 
kapı Kazzâzlar (İpekçi) Çarşı-
sı’na açılır. Batı cephedeki kapı 
caddeye açılmakta ve yoldan 
biraz içeride kalmaktadır.

İç mekân 20.20 x 20.50 m. 
ölçülerindedir. Bedesten, sivri 
kemerler yardımıyla yanlardan 
duvar payelerine, ortada kare 
kesitli dört payeye istinat eden 
dokuz çapraz tonozla örtül-
müştür. İç mekânın aydınlığı, 
altı mazgal pencereyle sağlan-
mıştır. Sade bir şekilde inşâ 
edilen yapıda önemli bir süsle-
me görülmez.

Yeni (Aşağı) Bedesten

Yeni (Aşağı) Bedesten
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Türk çarşıları bedestenler 
çevresinde şekillenerek geliş-
mişlerdir. Çarşıların odak nok-
tasını yangınlardan korunmak 
için genellikle taştan yapılmış 
bedestenler teşkil eder. Çarşı-
nın en canlı bölümü bedesten 
çevresidir. Bu özellikleri Kah-
ramanmaraş çarşı kompleksin-
de de görmekteyiz.

KAYNAKÇA:
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Defter Nu: 600, Sayfa: 194, Sıra Nu: 
240.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (1971), 
Çev.: Z. Danışman, C.XIII, Zuhuri 
Danışman Yayınevi, İstanbul.
Anonim (1982-1983), “Kahramanma-
raş” mad., Yurt Ansiklopedisi, C.VIII, 
Anadolu Yayıncılık, İstanbul, 5642-
5749.
Refet YİNANÇ - Mesut ELİBÜYÜK, 
Maraş Tahrir Defteri (1563), C.I, An-
kara Üniversitesi Basımevi, Ankara 
1988.
Süreyya FAROQHI, Osmanlı’da 
Kentler ve Kentliler, -Kent Mekânında 
Ticaret, Zanaat ve Gıda Üretimi (1550-
1650)-, Türkçesi: N. Kalaycıoğlu, 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 
1993.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007.

MEHMET ÖZKARCI

AŞEVİ

Aşevleri ve imaretler aynı 
anlamda kullanılan ve geçmiş-
ten günümüze kadar sosyal hiz-
met veren yerler olup, yoksul-
lara karşılıksız yemek verilen 
ve yiyecek dağıtılan kurumsal 
özellikteki yapılardır. Aşevleri 
vesikalarda bazen imârethane 

olarak da geçmiş olup, kelime 
olarak “imâr edilmiş, inşâ edil-
miş” anlamına gelmektedir. 
İmaretler ilk defa Hz. Muham-
med döneminde ortaya çıkmış-
tır. Osmanlı Devleti fethettiği 
yerlerde birçok sosyal mües-
seseler yaparak halka hizmet 
sunmuşlardır. Bu müesseseler-
den biri olan aşevleri Osmanlı 
ve Selçuklu döneminde imâret 
adıyla kullanılmış olup, ilk za-
manlarda birçok hayır işinin 
yapıldığı bir mekân olarak kul-
lanılmış, daha sonraları yalnız 
hayır yapmak için ve parasız 
yemek dağıtılan yerler için 
kullanılmıştır. Osmanlı Devle-
ti’nde ilk imâret 1336’da Orhan 
Gazi tarafından kurulmuştur. 
Selçuklu döneminden beri var-
lığını sürdüren imâretlerin gi-
derleri devlet tarafından ya da 
zenginlerin kurduğu vakıf mal-
ların gelirleriyle karşılanmış 
olup, bu imâretler vakıf nizam-
nâmelerine göre düzenlenirdi. 
Bu imâretlerde gün içerisin-
de iki öğün yemek çıkarılırdı.  
Genellikle imaretler, medrese, 
cami, hastane gibi kurumla-
rın veya külliyelerin içinde 
yer alırdı. Osmanlı Devleti’n-

deki en büyük imâretler Fatih 
ve Süleymaniye külliyelerine 
bağlı imâretlerdi. İmâretlerde 
öncelik yemek yiyenler misa-
firler, külliyedeki görevliler ve 
öğrencilere verilirdi. Bunlardan 
başka ihtiyaç sahipleri de imâ-
retlerden yararlanırdı. Günde 
yaklaşık 100-2000 kişi arasında 
insana yetecek kadar yemek 
çıkarılırdı. İmâretler Osmanlı 
toplum hayatında önemli bir 
yardım kurumu olarak görevi-
ni asırlarca yerine getirmiştir. 

Bugün aynı geleneği sür-
düren Kahramanmaraş Aşevi, 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi’nin 12 Şubat ilçesin-
de bulunan Şekerdere Sosyal 
Tesisleri bünyesinde 2005 yı-
lında kurulmuştur. Bu aşevi, 
günlük 500 kişi kapasiteli olup 
haftanın 6 altı günü sabah ve 
akşam yemeği olmak üzere 
kimsesizler ve  yardıma muh-
taç yoksul kimselere  hizmet 
vermektedir.

KAYNAKÇA: 
Kahramanmaraş Büyükşehir Beledi-
yesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dai-
resi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halk-
la İlişkiler Şube Müdürlüğü.

AŞEVİ

Fotoğraf: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
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Zeynep Tarım ERTUĞ, “İmâret”, İs-
lam Ansiklopedisi, C.22, İslam Araş-
tırmaları Merkezi, İstanbul 2000.

ESRA ERİKCİ

ÂŞIK ALİ ATAŞ
(d. 1946)

Halk Şairi

Çağlayancerit’te doğdu. Ce-
rid’in Dabanlı aşiretinden olup 
Ataş Veli’nin oğludur. Anası ise 
Kızıllı aşiretindendir. Okuma 
yazması olmayan bir ailenin 
üçüncü evladı olarak tarlada 
dünyaya gözlerini açar. Baba 
ekin biçmekte, ana ona hizmet 
etmektedir dünyaya merhaba 
dediğinde.

Nüfusa kaydı 8 Şubat 1948 
doğumlu olarak geçer. Yokluk 
ve yoksulluk içinde geçen bir 
hayatı olur. Molla Yusuf’un ah-
şap evinde ilkokula başlar. He-
nüz dördüncü sınıfta iken şiir 
yazar. Zor şartlar altında ilko-
kulu bitirirse de devamını geti-
remez. Bu arada dini dersler de 
alır. Kitap okumaya meraklıdır 
fakat kitap alacak parası olmaz. 
Bu ara saz çalmayı da öğren-
miştir. Saz çalmanın günah ol-
duğuna inanan babası harçlık-
larını biriktirerek aldığı sazını 
kırar. Kırgınlık ve kızgınlıkla 
köyünü terk eder. İnşaat işçili-

ği, hamallık, ayakkabı boyacılı-
ğı, seyyar satıcılık, fotoğrafçılık 
gibi bulduğu her işte çalışır. Ye-
niden bir saz alıp çalıp söyler, 
atışmalara katılır. İl il, köy köy 
dolaşır tüm bir Anadolu’yu. 

1967 yılı Temmuzu’nda 
Kahramanmaraş Çarşıbaşı’nda 
şiir satarken abalı, ham çarıklı, 
kıl çoraplı, başı poşulu birini 
görür. Yanına sokulur. İrtica-
len şiirle kim olduğunu, neden 
böyle giyindiğini sorar. Adam 
cevap vermeden dinler. Sonun-
da “âşık sözün bitt i mi?” der. 
Âşık Ali “evet”  cevabını verin-
ce “öyleyse sıra bende” deyip, 
sorulara bir bir şiirle cevap ve-
rir. Şair adının Abdulvahap ko-
caman olduğunu söyler. Âşık 
Ali şaşırır. Şairden özür dile-
yip elini öper. Büyük şair Âşık 
Ali’nin sırtını sıvazlar. Ali’ye 
bir kasetini hediye eder. 

Anasının çağrılarına da-
yanamaz ve köyüne döner. 
Evlenir. Sonrasında askerlik. 
Dönüşte yine işsizlik. Çukuro-
va’da pamuk tarlalarında işçi-
lik ve ardından kendi kendine 
kitaplardan öğrenilen radyo 
tamirciliği hayatını artık radyo 
ve televizyon tamir ederek ka-
zanacaktır. 

2003’te bilgisayar ve inter-
net ile tanışır. Hasan Üstgül’ün 
hazırladığı web sitesi sayesinde 
sesini daha geniş kitlelere du-
yurur. Şiirleri çeşitli dergi ve 
kitaplarda yer alır.

İlk eseri “Çağlayancerit” 
2011’de Ukde Yayınları arasın-
da neşredilir.  “Anlatamadım” 
adlı ikinci eseri 2012’de yine 
Ukde Yayınlarından çıkar. 

Şiirlerin kitaplaşması ile 

daha bir ilgi ve alaka ile kar-
şılanır. Çağlayancerit Bele-
diyesi’nin desteği ile 2014’te 
“İnanmadılar”, 2015’te ise 
“Dinlemediler” neşredilir.

Şiirlerinde aşkı ve hüznü iç 
içe işleyen, yaşadığı coğrafya-
nın insanına dair söylenilecek 
sözlerin tercümanı olan ozanı-
mız halen şiir yazmaya, www.
atasali.com adlı web sitesi ile 
Çağlayancerit’ten ses vermeye 
devam etmektedir. 5 çocuk ba-
bası, 12 torun sahibidir.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
Yaşar ALPARSLAN - Lütfi  ALICI 
- Serdar YAKAR, Türk Edebiyatında 
Maraşlılar, Kahramanmaraş 2009.
Serdar YAKAR, “Bir Hüznün ve Yok-
sulluğun Şairi Âşık Ali Ataş”, Alkış 
Dergisi, S.84, Kahramanmaraş 2015.

SERDAR YAKAR

ÂŞIK BEHLÜL ALİ 
 (d. 1886 - ö. 1957)

 Halk Şairi

Asıl adı Ali Kozan olan 
Behlül Ali, Elbistan’ın Izgın 
köyünde doğdu. Babası kö-
yünde imamlık yapmış olan 
Hacı Mehmet Efendi, annesi 
Fadime Hanım’dır. Fadime Ha-
nım’ın babası da asıl ismi Ah-
met olan Viranî mahlaslı halk 
şairidir. Okuma yazmayı ve 
ilk dinî bilgileri köyün imamı 
olan babasından aldı. Dedesi 
Viranî’nin de teşviki ve deste-
ğiyle iyi bir öğrenim görmesi 
için Sivas’a gönderildi. Sivas’ta 
Rüşdiye seviyesinde bir süre 

Âşık Ali ATAŞ
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eğitim gördü. Bir süre sonra 
tekrar Elbistan’a döndü. Elbis-
tan’da medrese eğitimi aldı ve 
köyüne gitti. Köyde bir süre 
çiftçilikle uğraştı. Dedesinden 
âşıklık geleneğini, babasından 
dinî bilgileri almış olması, gü-
zel sesi ve konuşması, samimi-
yeti çevresinde çok sevilmesini 
sağladı. 1910 yılında babasının 
ölümü üzerine köyünde imam 
oldu. 1945 yılına kadar imam-
lık yaptı. 1917 yılında gönül 
verip sevdiği Güllü Fadime ile 
evlendi. Fadime’nin 1929 yı-
lında vefat etmesi Behlül Ali’yi 
çok etkiledi. Bu etki ömrünün 
sonuna kadar sürdü. İlk şiirle-
rinin çoğunu genç yaşta ölen 
karısı Fadime’nin üzerine söy-
ledi. Bu şiirlerini “Behlül Ali 
ile Güllü Fadime” adlı defterin-
de topladı. Badeli âşıklardan 
olan Behlül Ali, irticalen şiirler 
söyleyen ama saz çalmayan 
şairlerdendir. Şiirlerinde tarz 
ve üslup olarak Karacaoğlan 
etkisi görülür. 8’li ve 11’li he-
ceyle yazdığı şiirlerinde koşma, 
semai, destan, türkü nazım bi-
çimlerini; nazım türü olarak da 
güzelleme, ağıt ve ilahiyi kul-
landı. Teknik, dil ve üslup bakı-
mından sağlam bir yapısı olan 
şiirlerinde diğer âşıklar gibi 
aşk, tabiat, ayrılık, gurbet, sev-
gili, yoksulluk, din, zamandan 
şikâyet gibi konulara yer verdi.  
Behlül Ali, 16 Mayıs 1957 yılın-
da vefat etti ve Izgın mezarlığı-
na defnedildi.

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.

Ali KARAÇALI, Maraşlı Âşık Behlül 
Ali, Ankara 2008.

RAMAZAN AVCI

ÂŞIK ÇİMANÎ
(ALİ ÇİMEN)

 (d. 1932 - ö. 1988)
 Halk Şairi

Asıl adı Ali Çimen olan 
Âşık Çimanî, Kahramanma-
raş’ın Elbistan ilçesinin İğde ka-
sabasında doğdu.  Henüz yedi 
yaşındayken babası Ahmet Du-
ran’ı kaybederek annesi Hatice 
Hanım ve kardeşleriyle ortada 
kalması, karakterinde bulunan 
içe kapanıklığı, ailesinin geçi-
mine katkı sağlamak için küçük 
yaşlarda çalışması, yoksulluk 
gibi etkenler, çevresi tarafın-
dan Sefil Ali olarak anılmasına 
sebep oldu. İlkokuldan sonra 
yoksulluk nedeniyle öğrenimi-
ne devam edemedi. Şoförlük, 
ev aletleri tamirciliği, mobilya-
cılık, oto tamirciliği, yapı ustalı-
ğı gibi mesleklerde çalıştı. 1978 
yılında Almanya’ya işçi olarak 
gitti. 1988 yılında Almanya’dan 
Elbistan’a gelirken geçirdiği tra-
fik kazası sonunda vefat etti. Şi-
irlerinde çoğu kez Âşık Çimanî 
veya Sefil Çimanî mahlaslarını 
kullanan şair toplum hayatında 
görülen sosyo-kültürel bozul-

malar, dinî/hamasî duygular 
gibi toplumsal konuların yanı 
sıra aşk, ayrılık, gurbet, ölüm, 
tabiat gibi konuları şiirlerinde 
sıkça işledi. 7, 8 ve 11’li hece 
vezniyle semai ve koşma biçi-
minde söylediği şiirlerinde sağ-
lam bir şiir tekniği ve üslubu 
vardır. Aşk şiirlerinde coşkun 
bir lirizm, toplumsal konuları 
ele aldığı şiirlerinde ise ince bir 
ironi ve istihza görülür. Şiirleri-
nin bir kısmı Araştırmacı/yazar 
Arif Bilgin tarafından “Âşık Çi-
manî” adlı kitapta toplanarak 
yayımlandı.

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.
Arif BİLGİN, Âşık Çimanî, İzmir 
2010.
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.
Nilgün Coşkun ÇIPLAK, Âşık Devaî 
Hayatı Sanatı ve Şiirleri, Mersin 2009.
Saim SAKAOĞLU - Ali Berat ALP-
TEKİN, Türk Saz Şiiri Antolojisi, An-
kara 2014.

RAMAZAN AVCI

ÂŞIK
DEVÂÎ (MUSTAFA

BUĞRAHAN (ÇIPLAK))
Halk Şairi

1957 yılında Elbistan’ın Sa-
rıçiçek Köyü’nde doğdu. Asıl 
ismi Mustafa Çıplak olup 1997 
yılında mahkeme kararıyla 
bu soyadını “Buğrahan” ola-
rak değiştirmiştir. Babasının 
adı Cuma, annesinin adı Hav-
va’dır. Fakir bir ailenin çocuğu-

ÂŞIK DEVÂÎ (MUSTAFA BUĞRAHAN (ÇIPLAK))

Ali ÇİMEN
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dur. İlkokulu Gürün’ün (Sivas) 
Yaylacık Köyü’nde bitirdi. İlko-
kulu bitirdikten sonra çalışma-
ya başladı. Elbistan, İzmit, Ka-
dirli, Kayseri, Libya, K.Maraş 
ve Mersin’de çalıştı.  

1973-1974 yıllarında İstan-
bul’da işçi olarak çalıştı. 1973’te 
Elbistan’ın Alkayolu Köyü’ne 
taşındı. 1974 yılında burada 
evlendi. 1974’te birkaç ay İzmit 
Tütünçifl ik’te çalıştı. 1975 yılın-
da Adana’nın Kadirli İlçesi’ne 
taşındı. Eşi Zeynep Hanım’ı 
kaybett i. Yine aynı yıl Elbis-
tan’a taşınıp ikinci hanımıyla 
evlendi. İkinci eşi de birinci 
eşinin kardeşidir. 1977 yılında 
askere gitt i. Askerliğini Sivas 
ve Kıbrıs’ta tamamladı. 1979’da 
Kayseri’ye taşındı. Burada bu-
lunduğu 12-13 yıl içinde kapı-
cılık, Yurtiçi Bölge Komutanlı-
ğı’nda bahçıvanlık yaptı, Özel 
İdare’de geçici işçi olarak çalış-
tı. Bu arada 1987 yılının sonun-
da (Aralık) Libya’ya işçi olarak 
gitt i. 1990’a kadar 27 ay kaldı. 
1991-1992 yıllarında bir kültür 
programı çerçevesinde 5 ay Al-
manya’da kaldı. 1992 yılında 
Kahramanmaraş’a taşındı. Bu 
dönemden itibaren bütünüyle 
sanatına ağırlık vererek yurt 
çapında program ve konserlere 
katılmaya başladı. Daha sonra 
Mersin’e taşındı. 2006 yılından 

bu yana SSK’den emekli olan 
Devâî, hâlâ âşıklıkla geçimini 
sağlamaktadır. Âşığın, Zeynep, 
Gülsen, Burca, Melahat adında 
dört kız ve Gökhan adında bir 
erkek olmak üzere beş çocuğu 
vardır. Bunlardan Melahat ve 
Gökhan’ı kaybetmiştir.

Çocukluktan beri âşık-
ları dinleye dinleye, saz çal-
maya, şiir söylemeye başladı. 
Devâî’nin belirli bir ustası yok-
tur, o tanıdığı ya da şiirlerini 
dinlediği âşıklar aracılığıyla, 
ayrıca kitaplarından okuduğu 
Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, 
Yunus Emre şiirleriyle gele-
neği öğrenmiş, kendi kendini 
yetiştirmiştir. Kendi dönemi-
nin âşıklarından özellikle Mah-
zunî’yi çok sevdiğini, çocukluk 
dönemlerini Reyhanî, Murat 
Çobanoğlu, Ali Kızıltuğ, Davut 
Sularî, Daimî ve Âşık Veysel 
gibi usta âşıkları, Neşet Ertaş 
gibi sanatçıları radyoda dinle-
yerek geçirdiğini belirtmekte-
dir.

Devâî, özellikle Mahzunî, 
Reyhanî ve Çobanoğlu’ndan 
çok etkilendiğini, onlar gibi 
şiir söylemek istediğini ifade 
etmektedir. Daha sonraki dö-
nemlerde ise Âşık Feymanî, 
Âşık Hilmi Şahballı, Abdulva-
hab Kocaman, Âşık Hacı Ka-
rakılçık gibi âşıklarla bizzat 
tanışma fırsatı bulmuş, onların 
şiirlerini beğenerek dinlemiştir. 
Dolayısıyla onun ustası ola-
rak âşıklık geleneğinin önde 
gelen temsilcilerini göstermek 
mümkündür. Kendisi “badeli” 
bir âşık olduğunu söyler. Fa-
kat kendisi bunun hikâyesini 
anlatmak istemedi. Mahlasını 

Kayseri Âşıklar Kahvesi’ndeki 
yaptığı bir atışmayı kazanması 
üzerine Prof. Dr. Tuncer Gülen-
soy tarafından verilmiştir. Şiir-
lerinde mahlasını Devâî, Aşık 
Devâî, Ozan Devâî şeklinde 
kullanmaktadır.

Bazı istisnalar dışında na-
zım birimi olarak bütünüyle 
dörtlüğü, nazım şekli olarak da 
genellikle koşmayı kullanmış-
tır. Hecenin 7’li, 8’li, 10’lu, 11’li 
ve 15’li kalıpları kullanılmakla 
beraber çoğunlukla 11’li vez-
nin tercih edildiğini görüyoruz. 
Sevgi, aşk, gurbet, din, ahlak, 
sosyal hiciv, vatan, kahraman-
lık, büyük zatlar gibi konu ve 
temaları kullanmıştır. Devâî, 
iştirak ett iği periyodik gezi ve 
programlarla ülkemizin birçok 
yerinde geleneği yaşatma gay-
reti içinde olan bir âşığımızdır. 
Âşıklar Bayramı başta olmak 
üzere çeşitli şölen ve yarışma-
lardan aldığı çok sayıda ödül 
ve plaketi bulunmaktadır. Bazı 
mahalli ve ulusal gazete ve der-
gilerde şiirleri yayınlanmıştır. 
Çeşitli mahalli ve ulusal radyo 
ve TV kanallarında programla-
ra çıkmıştır. Bazıları yurt dışın-
da olmak üzere çok sayıda kon-
sere katılmıştır. 1992 yılında 
yayınladığı “Gönül Pencerem” 
isimli bir kitabı ile hakkında 
yayınlanmış iki çalışma bulun-
maktadır.

Buraya bir şiirini alıyoruz.

Ayrıldım
Melek yüzlü bir güzelden ayrıldım

Arada bir fesat söz olma ile

Cihan âlem duysun bu fi ganımı

Deli gönül yanıp köz olma ile

Mustafa Buğrahan
ÇIPLAK
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Cahil bilmez kine yolun doğrusun

Başkasına verin gönül uğrusun

Âşık bilir misin maşuk eğrisin

İnsan hırsız m›olur iz olma ile

İnanmam ey dostlar dünya hilaftır

Benim canım dost olana teleftir

Ne yap ne edersen gören ol Hak’tır

Kişi görmez ki göz olma ile

Ben kara giyindim eller beyaz

Deli gönül yâre eder niyaz

Eşe dosta bir hediye niyaz

Dost dosta küser mi az olma ile

Aşık Devaî’yem görsem yârimi

Gözleri can yakar kaşlar haremi

Yârim elleriyle sarsın yâremi

Saramaz başkası öz olma ile

(1989).

KAYNAKÇA:
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Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
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vaî Hayatı Sanatı ve Şiirleri, Mersin 
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lı Âşık Devaî”, Folklor/Edebiyat, C.X,S.
XL, 2004, s.87-104.
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Kurtuluş, Düşünce Kültür Sanat Der-
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İbrahim ERŞAHİN, Aşık Devâî, Aka-
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Sözlü Kaynak: Devâî (Mustafa Buğ-
rahan (Çıplak).

İBRAHİM ERŞAHİN

ÂŞIK HÜDÂİ
(d. 1940 - ö. 2001)

Halk Şairi

Asıl adı Sabri Orak olan Âşık 
Hüdâi, 1940 yılında Kahraman-
maraş’ın Göksun ilçesine bağlı 
Yoğunoluk köyünde doğmuş-
tur. Henüz dokuz yaşında iken 
babası vefat eden Hüdâi yetim 
kalmıştır. Hüdâi, on bir yaşın-
da iken ailesi, daha iyi imkân-
lara kavuşabilmek umuduyla 
Göksun’dan Adana’nın Kadirli 
ilçesine göçüp yerleşmiştir. Bu 
yıllar umduklarının aksine ai-
lenin en acılı ve en zorlu yılları 
olmuştur. Hüdâi, çalışmak zo-
runda olduğu için okula gide-
memiş, geçim derdiyle pamuk 
tarlalarında çalışmış daha çok 
da Toroslarda çobanlık yapmış-
tır. On bir yaşından itibaren ir-
ticalen şiir söylemeye başlayan 
Hüdâi, on dört yaşında iken saz 
çalmaya başlamıştır. Âşık, “Hü-
dâi” mahlasını Kadirli Âşıklar 
Gecesi’nde gösterdiği başarı se-
bebiyle almıştır.

Okuma yazmayı asker oca-
ğında öğrenen Âşık Hüdâi, 
okuyup dinlediği halk hikâye-
leri ve eski şairlerin/âşıkların 
eserleri vasıtasıyla şiir ve âşık-
lık konularında bilgisini artırıp 
pekiştirmiştir. Hüdâi, askerliği-
ni bitirdikten sonra İstanbul’a 

yerleşmiştir. Ömrünün çoğunu 
gurbette, otel odalarında geçi-
ren Hüdâi, bu yıllarda sadece 
sazı ve sözüyle geçinmiştir. 
Gezmeyi âşıklığın bir gereği 
olarak görmüş, sık sık Anadolu 
gezilerine çıkmış, yaşayan usta 
âşıkların yakınında bulunarak 
kendisini yetiştirmiştir. Yirmi 
beş yıl İstanbul’da kalan Hüdâi, 
işsiz güçsüz ve perişan yılların 
ardından 1990’lı yıllarda Anka-
ra’ya gelmiştir. Ankara’da Çan-
kaya Belediyesi’nde işe alınan 
Hüdâi, Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü’ne bağlı olarak Âşık 
Veysel Parkı’nda çalışmıştır.

Konya’da yapılan Âşıklar 
Bayramı’na üç yıl katılan Âşık 
Hüdâi, 1968 yılında şiir dalında 
birinci olarak Fuzûlî ödülünü 
almış, 1969 yılında da atışma ve 
şiir dallarında ikinci olarak Da-
daloğluve Yunus Emre ödülleri-
ni kazanmıştır. 1970 yılında ise 
şiir dalında Karacaoğlan, atışma 
dalında Müdâmî ödüllerini al-
mıştır.

Çevresinde ağırbaşlı, ses-
siz, sakin ve mahzun tabiatıyla 
tanınan Hüdâi, hayatının son 
devresinde tasavvufa yönel-
miştir. 1995 yılında Asiye Ha-
nım’la evlenen Hûdai’nin 1996 
yılında Ali Kerem adında bir 
oğlu dünyaya gelmiştir. Biraz 
olsun huzura ve düzene ka-
vuşan Âşık Hüdâi, bu yıllar-
da daha çok şiirle uğraşmıştır. 
Âşık Hüdâi’nin geç kavuştuğu 
saadeti ileri derecedeki şeker 
hastalığı sebebiyle uzun sür-
memiştir. Ankara’da 23 Kasım 
2001 tarihinde 61 yaşında iken 
vefat eden âşık, Ankara’da top-
rağa verilmiştir.

ÂŞIK HÜDÂİ

Âşık HÜDÂİ
Güksunlu Âşık 
Hüdâi
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Âşık Hüdâi’nin âşıklık ha-
yatında usta-çırak ilişkisiyle 
bade içerek yetişme tarzının 
yansımaları görülür. Geçmişte 
yaşamış tüm ozanları ustası ka-
bul eder. Kerem, Karacaoğlan, 
Dertli ve Everekli Seyranî Hü-
dâi’nin sevip etkilendiği âşık-
lardır. Bunlar içinde Hüdâi’nin 
yanında Karacaoğlan, Kerem ve 
Âşık Veysel’in ayrıcalıklı bir 
yeri olmuştur. Hüdâi, Âşık 
Veysel ile yıllarca arkadaşlık 
etmiştir.

Âşık Hüdâi, tasavvu-
fi  yolculuğunda ise Yunus 
Emre, Mevlânâ ve Hacı Bektaş 
Velî’den etkilenmiştir. Yetiştiği 
muhit itibarıyla Alevi-Bektaşi 
âşıklarından kabul edilen Hü-
dâi’nin, gönülden bağlı oldu-
ğu mutasavvıf da Hacı Bektaş 
Velî’dir. 

Kendisini yakmayan bir 
dörtlüğün, dinleyeni ısıtmaya-
cağı düşüncesinde olan Âşık 
Hüdâi, bu titizliği sebebiyle 
ince eleyip sık dokumuş, az 
ama öz şiir yazmıştır. Âşığın 
toplam 95 şiiri, yıllara göre;  
Âşık Hüdâi, Gönül Diyarından 
Deyişler, Yağmur Yayınevi, İs-
tanbul 1971, 59s.; Ahmet Özde-
mir, Yaralar Beni-Maraşlı Hüdâi, 
1976; Âşık Hüdâi,Bütün Evren 
Semah Döner, (hzl.: Celal Kılıç), 
Yeni Deyişlerle 6. Baskı, Güldi-
keni Yay., Ankara 1998, 109s.; 
Âşık Hüdâi, Yaşamı-Kişiliği-Sa-
natı ve Şiirleri (hzl.: Zeynep 
Başaran) Emek  Matbaacılık 
ve İlancılık Yay., İstanbul 1980, 
96s. ve Âşık Hüdâi, Yaşamı, Sa-
natı, Duygu, Düşünce ve Kişiliği, 
Çankaya Belediyesi Yay., Nu: 9, 
Ankara 199-?, 69s. adlı kitaplar-
da yayınlanmıştır.

Göksunlu Âşık Hüdâi, sazı 
ve sözüyle âşıklık geleneğinin 
adap ve erkânına sahip bir âşık-
tır. Şiirlerinde daha çok tabiat, 
insani ilişkiler, sevgi, aşk ve 
tasavvuf konularını işlemiştir. 
Hece vezniyle ve çoğunlukla 
dörtlükler halinde yazdığı şi-
irlerini saz eşliğinde çalıp söy-
lemiştir. Hüdâi, hem “dilden” 
hem de “telden” söyleyebilen 
bir âşıktır. Âşık Hüdâi’nin bü-
tün şiirleri güzel bir edaya sa-
hip olmakla birlikte o, daha çok 
tasavvufi  şiir ve deyişleriyle 
tanınmıştır. Zamanla kendine 
özgü bir incelik ve deyiş gü-
zelliğine ulaşan Âşık Hüdâi, 
âşıklık geleneğinin 21. yüzyıla 
uzanan yolculuğunda önem-
li halkalardan biri olmuştur. 
Aşağıdaki şiirler Âşık Hüdâi’ye 
aitt ir.

1
Gönül, çalamazsan aşkın sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
Ne dikene dokun ne gülü incit
 
Bülbülü dinle ki gelesin coşa
Karganın nağmesi gider mi hoşa
Meyvesiz ağacı sallama boşa
Ne yaprağını dök ne dalı incit

Bekle dost kapısın sadık kul isen
Gönüller tamir et ehl-i dil isen
Sevda sahrasında Mecnun değilsen
Ne Leyla’yı çağır ne çölü incit

Rızaya razı ol Hakk’a kailsen
Ara bul mürşidi müşkülde isen
Hakikat şehrine yolcu değilsen
Ne yolcuyu eğle ne yolu incit

Gel Hak’tan ayrılma Hakk’ı seversen
Nefsini ıslah et er oğlu ersen

Hüdâi incinir inciten dersen
Ne kimseden incin ne eli incit

2
Erenler zehir getirin
Balınan öldürmen beni
Bağrıma diken batırın
Gülünen öldürmen beni

Hiçlik âleminde mestim
Varlık sevdasını kestim
Yokluk benim eski dostum
Malınan öldürmen beni
  
Yar diyerek yana yana
Can teslim ett ik canana
En yakınım kıysın bana
Elinen öldürmen beni

Bir aşktır düştü özüme
Yanarım kendi közüme
Leyla görünüp gözüme
Çölünen öldürmen beni

Duygular dönüştü söze
Yanık seda işler öze
Dertli dertli vurup saza
Telinen öldürmen beni

Hüdâi’yim daldım gama
Saldı beni demden deme
Asın kesin yüzün ama
Dilinen öldürmen beni 
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LÜTFİ ALICI

ÂŞIK HÜSEYİN
(HÜSEYİN

TENECİOĞLU)
(d. ? - ö. ?)
Halk Şairi

Âşık Hüseyin (Tenecioğ-
lu), Kahramanmaraş›ın Afşin 
ilçesi Erçene köyünde doğdu. 
Ne zaman doğduğu bilinme-
mektedir. Askerlik dönemine 
kadar doğduğu yörede ikamet 
eden şair, askerlik sonrasında 
köyüne dönmeyerek Osmani-
ye, Bahçe, Kozan, Kahraman-
maraş bölgesinde ve Gâvur-
dağları’nda köy köy gezerek, 
türküler söyleyerek âşıklık 
geleneğine uygun bir şekilde 
yaşadı. Genellikle yaşadığı çev-
redeki tanınmış kişilerin ölü-
müne ağıtlar yakarak, hoşuna 
giden güzelleri överek âşıklık 
geleneğini sürdürdü. Hayatı 
çevresinde “Âşık Hüseyin ve 
Acem Kızı”, “Âşık Hüseyin ve 
Türkmen Kızı”, “Âşık Hüseyin 
ve Benli Döne Hatun” hikâyele-
ri oluşmuş olup onun hikâyeli 
türküleri Amanos ve Gâvur-
dağları’nda hâlen yaygın olarak 

söylenmektedir. 1950’li yıllarda  
-kimi rivayetlere göre 1930’lu 
yıllarda- Çukurova’dan tekrar 
köyü Erçene’ye göçtüğü rivayet 
edilmektedir.  Âşık Hüseyin ta-
rafından söylenen “Acem Kızı” 
türküsü Türkiye’ye yayılmış, 
ancak çeşitli âşıklara ve yöreye 
mal edilmiştir. Araştırmacılar, 
bu türkünün Âşık Hüseyin’e 
ait olduğu konusunda kaynak-
larda birbirini tamamlayan ve 
doğrulayan bilgiler olduğu-
nu ifade etmektedirler.  Gerek 
Âşık İmamî, Âşık Feymanî gibi 
güçlü âşıkların ifadeleri, gerek-
se Osman Gökçe, Doğan Kaya, 
Mehmet Erkoçak gibi araştır-
macıların çalışmaları Neşat Er-
taş’ın meşhur ettiği “Acem Kızı” 
adlı türkünün Âşık Hüseyin’e 
ait olduğunu ispatlamaktadır. 
Âşık Hüseyin’in ne zaman ve-
fat ettiği tam olarak bilinme-
mektedir.
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RAMAZAN AVCI

ÂŞIK KUL AHMET
(AHMET

KARTALKANAT) 
(d. 1932 - ö. 1996) 

Halk Şairi

Asıl adı Ahmet Kartalkanat 
olan Âşık Kul Ahmet, Kahra-

manmaraş’ın Pazarcık ilçesine 
bağlı Bozlar köyünde doğdu. 
Annesinin adı Satiye, babasının 
adı ise Mehmet’tir. İlkokuldan 
sonra eğitim görmedi. Hayatı 
yoksulluk içinde geçti. Babası 
ve dedesi de âşık olan Kul Ah-
met, köylüsü Hasan Usta’dan 
saz dersleri aldı. Saz çalmaya 
12 yaşında başladı. Kul Ahmet, 
rüyasında bade içmiş, yine rü-
yasında gördüğü sevgilisi Şah 
Zeynep’i bulabilmek için pek 
çok yeri gezip dolaşmıştır. Bu 
seyahatlerde gezginci âşıklarla 
tanıştı ve onlarla birlikte dolaş-
tı. Daha sonra toplumcu söy-
leyişe yöneldi. Bazı toplumsal 
şiirleri yüzünden tutuklandı. 
Saz şiiri geleneğini sürdüren 
tanınmış âşıklardan biri olan 
Âşık Kul Ahmet, kendi ifade-
siyle Âşık Veysel, Âşık Osman 
Dağlı ve Âşık Mahzunî ile arka-
daşlık etmiş, Avrupa ülkelerini 
gezmiş, yurt içi ve yurt dışında 
sayısız konserler vermiş, ka-
setler çıkartmıştır. Şiirlerinde 
Karacaoğlan’ın, Âşık Kerem’in, 
Pir Sultan Abdal’ın, Şah Hata-
yi’nin,  Fuzuli’nin ve Aşık Vey-
sel’in etkileri görülür. Âşıklık 
geleneğinin bütün özelliklerini 
yerine getiren şair, gençlik yıl-
larında genellikle aşk, ayrılık, 
gurbet temalı bireysel temaları 
işlemiş, 1960 yılından sonra bu 

Ahmet
KARTALKANAT

ÂŞIK KUL AHMET (AHMET KARTALKANAT)
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temaların yanında toplumsal 
konulara ağırlık vermiştir. Ken-
disi de pek çok çırak yetiştir-
miştir. 16 Temmuz 1996 yılında 
vefat eden Âşık Kul Ahmet’in 
şiirleri, Kul Ahmet Hayatı ve Şi-
irleri, Kul Ahmet ile Şah Zeynep, 
Güzel Anadolu’m, Dünyanın Sesi 
adlı kitaplarda yayımlanmış-
tır. “Seher Yeli Nazlı Yâre”, “Gül 
Yüzlü Sultanım”, “Dedi ki Yok 
Yok” adlı deyişleri çok tanınmış 
olup radyo ve televizyonlarda 
pek çok ünlü sanatçı tarafından 
söylenmektedir.
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RAMAZAN AVCI

ÂŞIK KUL HAMİT 
(HAMİT KOCA)
 (d. 1914 - ö. 1979)

Halk Şairi

Âşık Kul Hamit, Kahra-
manmaraş’ın Afşin ilçesinin 

Alemdar köyünde doğdu. Asıl 
ismi Hamit Koca’dır. Annesinin 
ismi Mihriban, babasının adı 
Bekir Efendi’dir. Eğitmenlik, 
imamlık, ırgatlık, çiftçilik yaptı. 
Büyük bir kısmı köyde geçen 
ömrünün son yılları kan davası 
nedeniyle şehirde geçti. Şiirle-
rini halk şiiri formunda koş-
ma, varsağı ve semai türünde 
yazdı. İrticalen şiir söylemesine 
rağmen şiirlerini saz eşliğinde 
çalıp söylemediği için halk şi-
irinin kalem şuarası arasında 
yer almaktadır. Temiz bir halk 
Türkçesiyle aşk, tabiat, ayrılık, 
Allah sevgisi ve din temalarını 
işledi. Zaman zaman toplumsal 
konularla ilgili şiirler de yazdı. 
Şiirlerinin bir kısmını Umut Çi-
çekleri adlı kitapta yayımlandı. 
Âşık Kul Hamit, 27.01.1979 yı-
lında vefat ett i.

KAYNAKÇA:
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RAMAZAN AVCI

ÂŞIK KUL HASAN
(HASAN GÖREN) 
 (d. 1933 - ö. 2010) 

Halk Şairi

Âşık Kul Hasan, Kahra-
manmaraş’ın Afşin ilçesinin 
Emirilyas köyünde doğdu. Asıl 
adı Hasan Gören’dir. İlkokulu 
3. sınıfa kadar köyünde oku-
du. Henüz 6-7 yaşlarındayken, 
köylerine gelip giden dedeler 
ve âşıklar aracılığıyla şiirle ve 

türkülerle ilgilenmeye başladı. 
Pir Sultan, Şah Hatayî, Seyit Ne-
simî’nin şiirlerini ezberleyerek 
yetişti. 1960 yılında köyünden 
ayrılarak Mersin’e, Silifk e’ye ve 
oradan da Ankara›ya taşındı. 
Ankara Devlet Tiyatrosunda 
ve Ankara Büyükşehir Beledi-
yesinde çalıştı ve emekli oldu. 
Âşık Davut Sularî,  Âşık Vey-
sel, Âşık İhsanî, Âşık Mahzunî 
gibi âşıklarla Anadolu kon-
serlerine katıldı. Şiirleri başta 
Halk Ozanlarının Sesi dergisi, 
Yenigün gazetesi olmak üzere 
pek çok dergide ve antolojide 
yayınlandı. 1982 yılında Hacı 
Bektaş Veli’yi anma törenle-
rinde “Pirimiz” adlı şiiriyle bi-
rincilik kazandı. Gönlümdeki 
Köşk Olmasa adlı sinema fi l-
minde Âşık Veysel rolüyle yer 
aldı. Âşık Kul Hasan,  toplum-
cu bir halk şairi olarak gelenek 
içerisinde usta-çırak ilişkisi 
içinde yetişmiş, başta sosyal, 
siyasî konular olmak üzere aşk, 
gurbet, tasavvuf konulu şiirle-
rini taşlama, güzelleme, deyiş, 
nefes türünde dile getirmiştir. 
Âşık Kul Hasan’ın “Bana Bana” 
ve “Yana Yana” adlı yayınlanmış 
iki kaseti; “Yirminci Yüzyılın İn-
sanlarıyız” ve “Âşıklar Bahçesi” 
adlı iki kitabı yayınlandı.  Âşık 
Kul Hasan, 12.03.2010 tarihinde 
vefat ett i.

Hamit KOCA

Hasan GÖREN
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RAMAZAN AVCI

ÂŞIK MAHFUZÎ
(DURDU

MEHMET YOKSUL)
(d. 1923 - ö. 2012)

Halk Şairi

Alemli (Sakarya) mahalle-
sinde doğdu. Babası marangoz 
Mustafa efendi, annesi Fatma 
hatundur. Aile Zenginzadeler 
olarak bilinmekle beraber am-
caları tüm malı mülkü bitir-
diğinden “Yoksul” soy ismini 
alırlar. Ailenin diğer fertleri 
Taşlıalan, Aksu, Çokağır gibi 
soy isim alır. Marangoz Musta-
fa efendinin tercihi olan “Yok-
sul” ailenin de kaderidir.

Küçük yaşta Seydihan ho-
cadan Kur’an-ı Kerim dersi alır. 
Okula gidip diploma alamaz. 
Aileye ekonomik açıdan kat-
kı sağlamak için önceleri köş-
ker çıraklığı yapar. Tarlalarda 
gündelikçi olarak orakla ekin 
biçer. Kilim ustasının yanında 
çalışmaya karar kılar ve iyi bir 
kilim ustası olur. Okuma yaz-
mayı kendi kendine öğrenir. 
15-16 yaşlarında iken gördüğü 

bir rüya ile aşıklar kervanına 
katılır. Âşıklığın kendisine Hak 
tarafından verildiğini söyler.

1942’de askere gider. Dört 
yıl askerlik yapar. Askerlik 
dönüşü evlendirilir. Ülkenin 
içinde bulunduğu duruma uy-
gun olarak siyasi şiirler söyler. 
Şiirleri “Demokrasiye Hizmet” 
gazetesinde yayınlanır. Bu 
arada Maraş belediyesinde işe 
girer. Belediye Başkanının si-
pariş ettiği şiiri yazmadığı için 
görevinden ayrılmak zorunda 
kalır. 1953’de Orman Muha-
faza Memuru olarak göreve 
başlar. 1960 ihtilali ile bir kez 
daha görevden uzaklaştırılır. 
Vali Akbay’ın desteği ile yeni-
den belediyede görev alır. Gece 
bekçiliği yapar. Buğday Pazarı 
kontrol ve tahakkuk memuru 
iken 1978’de emekliye ayrılır.

Siyasi şiirlerinin yanı sıra 
azımsanmayacak kadar aşk 
şiiri de kaleme alır. Şiirlerinin 
sayısını tespit etmek mümkün 
değildir. Aynı günün tarihi 
ile 4-5 şiir yazdığı ve her bir 
şiirinin de diğerinden üstün 
olduğu görülür. Şiirlerinin ço-
ğunluğu hecenin 11’li kalıbıyla 
yazılmıştır. 8’li kalıbı da yer yer 
kullanmıştır.

Demokrasiye Hizmet gaze-
tesinin yanı sıra Aksu, Maraş’ın 
Sesi gibi gazetelerde de şiirle-
rini yayınlamıştır. 2008’de Ya-
şar Alparslan ve Serdar Yakar 
şairin şiirleri ile ilgilenmiş ve 
“Âşık Durdu Mehmet Yoksul 
(Âşık Mahfuzî) Hayatı ve Şiir-
leri” adı ile şiirlerin bir kısmını 
kitaplaştırmışlardır.

Emeklilik sonrası uzun bir 
süre rahatsızlıklarla imtihan 

olunan şair 22.11.2012’de vefat 
eder. Cenazesi Şeyhadil mezar-
lığına defnedilir.
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Serdar YAKAR, “Türk Edebiyatında 
Maraşlılar”, Kahramanmaraş 2009.
Serdar YAKAR, “Yoksul Durdu da 
Yok Artık”, Alkış Dergisi, S.67, Kahra-
manmaraş 2013.

SERDAR YAKAR

ÂŞIK MAHRUMÎ
(RAHMİ KAYA) 

 (d. 1932 - ö. 2006) 
Halk Şairi

Âşık Mahrumî’nin asıl adı 
Rahmi Kaya›dır. Kahraman-
maraş’ın Afşin ilçesinin Berçe-
nek Köyü’nde doğdu. Küçük 
yaşlarda annesi ve babası vefat 
etti. İlköğrenimini köyünde ta-
mamladı. Fakirlik yüzünden 
öğrenimine devam edemedi. 
12 yaşında çobanlık yapmaya 
başladı. Köylerine gelen âşık-
ların etkisiyle küçük yaşlarda 

Rahmi KAYA

Durdu Mehmet 
YOKSUL

ÂŞIK MAHRUMÎ (RAHMİ KAYA)
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âşıklık geleneğine ilgi duyma-
ya başladı. Yine 12 yaşlarında 
sazı öğrendi. Geçimini bir süre 
bahçıvanlık yaparak sağladı. 
Daha sonra Afşin-Elbistan Ter-
mik Santraline işçi olarak girdi 
ve buradan emekli oldu. Aşk, 
tabiat, ayrılık, sosyal yergi ko-
nularında yazdığı şiirlerinin 
bazıları bestelendi. Sosyal te-
malı bazı şiirleri nedeniyle bir-
takım sıkıntılar yaşadı. Şiirleri, 
araştırmacı yazar Arif Bilgin 
tarafından “Ne Ararsan Kendin-
de Ara Âşık Mahrumî” adlı ki-
tapta toplandı. Âşık Mahrumî 
18.11.2006 tarihinde vefat ett i.

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.
Arif BİLGİN, Âşık Mahrumî, Elbis-
tan 2000.

RAMAZAN AVCI

ÂŞIK MAHZUNÎ
(MEHMET

ŞERİF CIRIK)
 (d. 1939 - ö. 2002) 

Halk Şairi

Kahramanmaraş’ın Afşin 
ilçesinin Berçenek  (şimdiki adı 
Tarlacık) köyünde doğdu. Asıl 
adı Mehmet Şerif Cırık’tır. An-

cak adını sonradan Şerif Mah-
zunî olarak değiştirdi. Âşıklık 
geleneğini küçük yaşlarda öğ-
rendi. İlk derslerini de amcası 
Âşık Fezalî’den aldı. 12 yaşında 
bağlama çalmaya başladı. 

Köyünde ilkokul olmadı-
ğı için Elbistan Alembey Kö-
yü’nde bulunan Lütfü Efendi 
Medresesi’ne giden Mahzunî, 
burada Kur’an öğrendi. Köyü-
ne ilkokul yapıldıktan sonra da 
ilköğrenimini tamamladı. Daha 
sonra Mersin ve Ankara’da as-
kerî okullarda okudu ve ordu-
da görev yaptı. 1961 yılında 
ordudan ayrıldı. Bundan sonra 
kendini ozanlığa adayan şair, 
Pir Sultan Abdal, Âşık Veysel, 
Davut Sularî gibi âşıklardan 
etkilendi. Henüz yirmi yaşın-
dayken “İşte Gidiyorum Çeşmi 
Siyahım” adlı ilk plağını çıkart-
tı ve bu plağıyla geniş bir kit-
lenin beğenisini kazandı, Âşık 
Veysel tarafından da takdir 
gördü. Kitleleri coşturan özgün 
deyişlerini ezgi yaratmadaki 
ustalığı ile çalıp söyleyerek kısa 
zamanda yurt genelinde tanın-
dı. 1960’tan sonra toplumsal 
konularda eser vermeye başla-
yan Mahzunî, toplumda görü-
len sosyal aksaklıklar üzerine 
şiirler yazdı. Onun geniş halk 
kesimi tarafından sevilmesinde 
yoksul Anadolu insanının sesi 
olmasının büyük payı vardır. 
Sosyal içerikli türkülerinden 
dolayı hemen her dönemde 
hakkında dava açılan Mahzunî 
1960’lı yıllardan itibaren özel-
likle politik taşlamalarda ekol 
olmuş âşıkların başında yer 
aldı. Yaklaşık 3000 kadar şiiri 
olan Mahzunî, 400’ün üzerin-

de 45’lik plak, 15 kadar LP,  CD 
ve 50’den fazla kaset doldurdu.  
1985 yılında Hürriyet gazete-
sinin Altın Kelebek ödülünü 
kazandı. “Domdom Kurşunu”, 
“Amman Doktor”, “Çeşmi Si-
yahım”, “Gizli Gizli”, “Bilmem 
Ağlasam mı”, “Boşu Boşuna”, 
“Dumanlı Dumanlı Oy Bizim El-
ler” gibi Türküleri başka sanat-
çılar tarafından da okunan Âşık 
Mahzunî, Türkiye’nin hemen 
her yerinde ve Türkiye dışında 
birçok ülkede konserler verip 
çeşitli şenliklere katıldı. Çağı-
nın bazı ozanlarını etkiledi. 17 
Mayıs 2002 yılında vefat ett i ve 
Hacıbektaş’ta toprağa verildi.

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Kahramanmaraşlı Şa-
irler Antolojisi, Ankara 2008.
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015a.
Ramazan AVCI, “Cumhuriyet Dö-
nemi Kahramanmaraşlı Şair ve Ya-
zarlar”, (Ed. O.DOĞAN - R.AVCI 
- S.YAKAR). Akdeniz’in Altın Kenti 
Kahramanmaraş, Kahramanmaraş 
2015b, s.423-463.
Saim SAKAOĞLU - Ali Berat ALP-
TEKİN, Türk Saz Şiiri Antolojisi, An-
kara 2014.
Âşık Mahzunî ŞERİF, Dolunaya Tül 
Düştü, Ankara 1995.

RAMAZAN AVCI

ÂŞIK MEÇHULÎ
(HASAN ÖZTÜRK) 

 (d. 1946 - ö. 2011) 
Halk Şairi

Asıl adı Hasan Öztürk 
olan Âşık Meçhuli, Kahraman-
maraş’ın Afşin ilçesine bağlı 
Kaşanlı köyünde doğdu. An-

Mehmet Şerif
CIRIK
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nesinin adı Elif, babasının adı 
Hasan’dır. İlkokulu köyünde 
okudu. İçine doğduğu çevrenin 
zengin halk kültürü sayesinde 
çocuk yaşta sazla tanıştı. Do-
kuz yaşında irticalen şiir söyle-
meye başladı. Yaşadığı yörenin 
âşıklarını kendine usta edindi 
ve onlardan feyz aldı.  On bir 
yaşlarında yazdığı şiirlerden 
dolayı yörenin usta âşığı Âşık 
Kul Hasan tarafından “Sarı Ab-
dal” mahlası verildi. Üç yıl ka-
dar Kul Hasan’a çıraklık etti ve 
böylece kendi ifadesiyle “âşık-
lık geleneğinin bir üyesi” oldu. 
Askerlik dönüşü Ankara’ya 
taşındı. İsmail İpek tarafından 
plaklara okunarak seslendiri-
len Memo isimli şiiriyle adını 
Türkiye geneline duyurdu. İçiş-
leri Bakanlığı bünyesinde me-
murluk yaptı. Sosyal temalı şi-
irlerinden ve siyasî görüşünden 
dolayı askerî darbe döneminde 
Ankara’yı terk etmek zorunda 
kaldı. Bir süre ceza evinde yat-
tı. Adana, Osmaniye ve İzmir 
gibi illerde ikamet etti. 12 Eylül 
darbesinden sonra Fransa’ya 
gitti. Hayatı boyunca yalnızlık 
ve yoksulluk içinde yaşadı. Pek 
çok şiiri ses sanatçıları tarafın-
dan seslendirilen, şiirlerinde 
sosyal hayattaki bozukluklar-
dan şikâyet, dinî/tasavvufî, aşk, 
ayrılık, gurbet, dostluk, yoksul-

luk gibi konuları ele alan Meç-
huli, şiirlerini Diri Gezen Ölü, 
İsyan ve Dumansız Ataş adlı 
kitaplarında yayınladı. Ayrı-
ca şiirlerinden oluşan beş adet 
kaset doldurdu. Âşık Meçhuli, 
27.08.2011 tarihinde Fransa’da 
vefat etti ve doğduğu Kaşanlı 
köyüne defnedildi.

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.
MEÇHULÎ, Dumansız Ateş, Elbistan 
2011.

RAMAZAN AVCI

ÂŞIK MISDILI 
(MUSTAFA HARTLAP) 

(d. 1880 - ö. 1952) 
Halk Şairi

1880 yılında Kahramanma-
raş’ın Hartlap köyünün Kadılı 
mezrasında doğdu. Eğitim ha-
yatı hakkında elde bir bilgi ol-
mamakla birlikte sonraki yıllar-
da Maliye gibi önemli bir devlet 
dairesinde çalışması, şiirlerin-
de Arapça ve Farsça kelime ve 
tamlamalara yer vermesi ve 
Divan şiiri tarzında şiirler yaz-
ması, şiirlerinde derin bir tarihî 
bilginin varlığı, muhasebecilik 
yapması Âşık Mısdılı’nın dö-
nemin şartlarına göre iyi bir 
eğitim aldığını göstermekte-
dir. Köyden Maraş merkeze 
göçerek Ekmekçi mahallesin-
de ikamet etti. Önce maliyede 
çalıştı daha sonra özel işlet-
melerde muhasebecilik yaptı. 
Anşe adlı bir kadınla evlendi. 
Şiir vadisinde kendi kendini 
yetiştirdi. Sosyal, siyasî, tarihî, 

kültürel gelişmelere karşı son 
derece duyarlı olan şair, bu ge-
lişmelerin toplumda ve kendisi 
üzerinde uyandırdığı duygu 
ve düşünceleri, güçlü gözlem-
leriyle genellikle taşlama tü-
ründe dile getirdi, bir halk şairi 
sorumluluğuyla içinde yaşadı-
ğı toplumun cesur bir sözcüsü 
oldu. Sosyal taşlamaları nede-
niyle daha çok hiciv şairi olarak 
tanındı. Ancak hicviyelerinin 
yanı sıra dinî ve millî konulu 
şiirler,  memleket sevgisini dile 
getiren tabiat şiirleri ve beşerî 
aşkı konu edinen şiirler de yaz-
mıştır. Ayrıca kamu kurumu 
olarak belediyenin icraatlarını 
hicveden birçok şiiri o döne-
min sosyal hayatının zihniyeti-
ni yansıtması bakımından ilgi 
çekmektedir. Âşık Mısdılı, şi-
irlerini saz eşliğinde söyleyen 
bir saz şairi değildir. Ancak şi-
irlerinin büyük bir kısmını 11’li 
heceyle ve koşma formunda 
yazmıştır. Onu kalem şuarası 
içinde değerlendirmek gerekir. 
Şiirlerinde sık sık Arapça ve 
Farsça kelime ve tamlamalara 
da yer vermesi, gazel tarzında 
düzenlenmiş şiirlerinin bulun-
ması, aruz ölçüsünü de kullan-
mış olması Âşık Mısdılı’nın Di-
van şiirine de aşina olduğunu 
göstermektedir. Hayattayken 
şiirlerini kitaplaştıramadı, def-
terlere yazdığı şiirlerinin büyük 
bir kısmı kayboldu. Çevresi ta-
rafından sevilen ve büyük say-
gı duyulan Âşık Mısdılı, 1952 
yılında Kahramanmaraş’ta ve-
fat etti.

KAYNAKÇA: 
Yaşar ALPARSLAN, Büyük Hiciv Şâi-

Hasan ÖZTÜRK

ÂŞIK MISDILI (MUSTAFA HARTLAP)
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ri Âşık Mısdılı, Kahramanmaraş 2009.
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.

RAMAZAN AVCI

ÂŞIK MUSTAFA
ZÜLKADİROĞLU
(d. 1927 - ö. 1994)

Halk Şairi

Maraş’ta doğdu. Dulkadirli 
ailesine mensup. İlk tahsilinin 
hemen akabinde kuyumculuk 
mesleğine başladı. Askerlik gö-
revini bando takımında yaptı. 
Bu görev onun sanatçı kişiliği-
nin açığa çıkmasına katkıda bu-
lundu, şiirler yazmaya başladı. 
Askerlik dönüşü bir süre mes-
leğini ifâ etse de 1953’te Maraş 
Belediyesi’nde göreve başladı. 
Gür sesi ile 12 Şubat Kurtuluş 
Bayramları’nın değişmez sunu-
cusu oldu.

Yazdığı şiirler bazen bir gü-
zelleme, bazen karşılıklı söyle-
şi, bazen millî muhtevâlı, bazen 
dinî karakterli şiirlerdir, türkü-
lerdir. Merâmını bazen küçük 
bir dörtlükle, bazen bir kitap 
hacmine ulaşan uzun bir des-
tanla dile getirir. 

Tören alanlarında okunup 
mahalli gazete ve dergilerde 
yayınlanan Maraş şiirleri “Ma-

raş ve Dolayları” adı ile 1964’te 
kitaplaştı. Maraş İş Basımevi’n-
de bastırılan kitap “mahallin is-
rârıdır”. Şâirinin deyimiyle de 
“Kullanılan lehçeler Maraşlının 
kârıdır.”

Bu ilk kitapta yer alan Ma-
raş şiirleri şâirin doğduğu ken-
te olan hayranlığını ve Maraş 
sevgisini dile getirir. Kitabın 
sunuş yazısında “Hatırâ Bay-
rak” isimli manzum bir piyesi-
nin olduğu ve sırada “Güfteler” 
ve “Duygularım” adıyla iki şiir 
kitabının daha hazırlanmakta 
olduğu haber verilir.

1967’de “Bomboş” yayınla-
nır. Şair bu eserde bir bakıma 
kendi ile bir iç hesaplaşmada-
dır. 

“Sakın, hâkir görmeyin bomboşum diye

Bir bakıma nice dağlar da bomboş…

Bizzat tesbit ett im bunu vaktiyle

Târihi selbeden çağlar da bomboş…

İddiam yok ama gerçektir konu

Kendi köyümdeki bağlar da bomboş…

Şu anda isbâta hazırım bunu

Nice benim gibi sağlar da bomboş…” 

Şiirlerinde oldukça duygu-
sal olan şâir normal hayatında 
ve düz yazılarında sertleşir. 
Biraz da genlerinde yer etmiş 
olan beyzâdeliğin verdiği bir 
özelliktir bu.

Yıllar yılı bayramlarda tö-
renlerde Maraş’ı, millî mücâde-
leyi, kurtuluşu dile getiren şair, 
Maraş millî mücadelesindeki 
gizli kalmış hususları araştır-
maya başlar. Ne var ki emekli-
lik sonrası TRT temsilciliği de 
yaptığı 1980’li yıllarda hastala-
nır. Gırtlak kanserine yakalan-

mıştır. Gırtlağı alınır. Hastalığı 
yenmiştir. 1990’lı yıllara gelinir.  
Bu kez Karaciğer kanserine ya-
kalanır, takvimler 28.08.1994’ü 
gösterdiği gün vefat eder.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Âşık Mustafa Zülkadiroğlu Hayatı 
ve Şiirleri, Kahramanmaraş 2008.
          , Maraş Meşhurları Kahraman-
maraş 2009.
Yaşar ALPARSLAN - Lütfi  ALI-
CI-Serdar YAKAR, Türk Edebiyatında 
Maraşlılar, Kahramanmaraş 2009.

SERDAR YAKAR

ÂŞIK RIZA
(RIZA ÇİFTÇİ)

(d. 1965)
Halk Şairi

Asıl adı Rıza Çiftçi olan 
Âşık Rıza, Kahramanmaraş’ın 
Şerefoğlu köyünde doğdu. İl-
kokulu köyünde, ortaokulu 
Kahramanmaraş’ta okudu. Baş-
ta babası olmak üzere çevresin-
deki âşıklık geleneğine göre ça-
lıp söyleyenlerden etkilenerek 
küçük yaşlardan itibaren şiir 
söylemeye ve saz çalmaya baş-
ladı. İrticalen atışmalara katıldı. 
Yurdun çeşitli yerlerinde tür-
küler söyledi. Konserlere katıl-
dı. Kahramanmaraş Belediyesi 
konservatuvarında ses sanatçı-

Rıza ÇİFTÇİ

Âşık Mustafa
ZÜLKADİROĞLU
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sı olarak görev yaptı. Âşık Rıza 
mahlasını kullandığı ve halk şi-
iri formatında yazdığı şiirlerin-
de aşk, yoksulluk, memleket, 
insan sevgisi gibi konuları iş-
ledi. Âşıklık geleneğinin bütün 
özelliklerini taşıyan Âşık Rıza, 
çeşitli atışmalara katıldı. Hem 
usta malı şiirleri hem de kendi 
şiirlerini sazı ve sesiyle icra etti 
ve gerek konserlerde gerekse 
televizyon programlarında se-
sini geniş kitleye duyurdu. Şi-
irlerinin bazılarını besteledi ve 
seslendirdi. Halk Ozanları Kül-
tür ve Dayanışma Derneğinin 
yönetim kurulu üyesi olarak da 
görev yaptı. 

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.

RAMAZAN AVCI

ÂŞIK SELÂMİ
(RAMAZAN
MENGİLLİ)

(d. 1953)
Halk Şairi

Türkoğlu ilçesi Kılılı kö-
yünde doğdu. İlkokulu köyün-
de okudu. Maddi imkânsızlık-
lar nedeniyle eğitimine devam 
edemedi. Küçük yaştan itiba-

ren iş hayatının içinde oldu. 
Çobanlık yaptı, pamuk topladı, 
taş kırdı. Zayıf bünyesi ile ek-
meğini taştan çıkardı.

Saz çalıp şiir söylemeye 
gençlik yıllarında başladı. Şiir-
de ve sazda yetişmesine destek 
verenler oldu. İlkokuldan son-
ra okula gidememişti ama oku-
maktan geri durmadı. Kendini 
yetiştirdi. Tasavvufta Yunus 
Emre’yi, dilde Karacaoğlan’ı 
kendine örnek aldı. Geleneğe 
uyarak şiirilerinde “Selâmi” 
mahlasını kullandı. Bu mahlas-
la konserlere, şenliklere, festi-
vallere katıldı, ödüller aldı.

Şiirlerini sade dille yazdı. 
Türkmen karakterini, muhafa-
zakârlığını ve hayat mücadele-
sini şiirlerinde dile getirdi.

“Koç yiğit yatağı Türktür ilimiz 

Ta ahır dağından gelir yelimiz 

Bir onulmaz dertten kırık belimiz

Derman için hiç merhemin olmaz mı?

İlkbaharda açar Maraş’ın gülü

Hiç kalbimden çıkmaz nazlımın dili

Selami’yi ettin derdinden deli

Tel tel edip saçlarını yolmaz mı?”

Yaşı dolup askere çağrıldı-
ğında bünyesinin zayıflığından 
sağlık raporu alamadı. Kemik 
testi yapıldı, askerliği dört yıl 
öteye atıldı. 1977’de babası ve-
fat etti. Babasının vefatından 13 
gün sonra askere gitti.

O askerde iken annesi onu 
teyzesinin kızı Zeynep ile ni-
şanladı. Askerlik dönüşü in-
şaatlarda çalıştı, düğün yapıp 
teyzesinin kızı ile evlendi. Açı-
lan bir sınavı kazanarak Sıt-
ma-Savaş Dairesi’ne mevsimlik 

işçi olarak girdi. Sendikacılık 
yaptı. İlk eseri “Rüzgar ve Şeca-
at” 1984’de yayınlandı. 1994’de 
eşinin vefatı üzerine ikinci ev-
liliğini yaptı. 2003’de emekli 
oldu.

Emeklilik sonrası şiir yaz-
maya devam etmekle birlikte 
saz çalıp söylemeyi bıraktı. Şi-
irlerini “Âşık Selâmi (Ramazan 
Mengilli) Hayatı ve Şiirleri” 
adlı eserde topladı.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
Âşık Selâmi (Ramazan Mengilli) Hayatı 
ve Şiirleri, Kahramanmaraş 2012.

SERDAR YAKAR

ÂŞIK YENER
(HACI YENER)

  (d. 1928 - ö. 2009) 
Halk Şairi

Asıl adı Hacı olan Âşık Ye-
ner, Afşin’in Tanır kasabasında 
doğdu. İlkokulu kendi köyün-
de okudu. Seyhan Düziçi Köy 
Enstitüsü’nde üç yıl öğretmen-
lik alanında eğitim gördükten 
sonra Hasanoğlan Köy Enstitü-
sü sağlık bölümüne geçiş yaptı. 
Buradan 1946 yılında mezun 
oldu ve sağlık memuru olarak 
göreve başladı. Yurdun çeşitli 

Ramazan MENGİLLİ

Hacı YENER

ÂŞIK YENER (HACI YENER)
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yerlerinde otuz yıl görev yaptı. 
Bu süre içinde Nahiye müdürü 
olarak yöneticilik görevinde de 
bulundu. 1976 yılında emek-
li oldu, İstanbul’a yerleşti ve 
ömrünün sonuna kadar İstan-
bul’da ikamet ett i. Küçük yaş-
larda aile büyüklerinden dinle-
diği türküler ve halk hikâyeleri 
âşıklık geleneğini tanımasında 
yardımcı oldu. Köy enstitüsü 
döneminde şiir yazmaya baş-
ladı. Saz ve irticalı kuvvetli 
olmasına rağmen yarışmalara 
katılmadı, atışmalara girmedi. 
Saz şiirinin en kuvvetli, en usta 
âşıklarından biri oldu. Şiirlerin-
de toplumsal çözülmeyi, sömü-
rüyü, bozuk düzeni, insan sevgi 
ve eşitliğini ve aşkı işleyen şair, 
duyarlı ve özlü deyişlerle, yergi 
ve taşlamalarıyla da ünlendi. 
Sosyal adalet ilkelerine bağlı-
lığı, toplumda gördüğü çeşitli 
olaylar karşısındaki tutumu ve 
davranışları onu zaman zaman 
güç durumlara düşürdü. Fakat 
yılmadı, daima haksızlıklarla 
mücadele ett i. Kendi ifadesiyle 
3500’den fazla şiire imza att ı. 
200’den fazla şiiri bestelene-
rek çeşitli sanatçılar tarafından 
plaklara ve kasetlere okundu. 
Bunların arasında “Kız Sen İs-
tanbul’un Neresindensin”, “Yol 
Ver Dağlar Yol Ver Bana”, “Yol 
Üstüne Bir Gül Diktim”, “Hoşça 
Kal Dünya” “Gül Gönder Bana” 
“Suç Bizim” gibi ünlü şarkı ve 
türküler de bulunmaktadır. 
1989-90 yıllarında İstanbul 
Gülhane Parkı Etkinlikleri’ne 
katıldı. Halk Ozanlarıyla ilgili 
programlar yönett i. Şiirlerini 
Deyişler Demeti, Şiirler Deme-
ti, Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana 

ve Binboğa’dan Marmara’ya 
adlı kitaplarında toplayan Âşık 
Yener, 13 Ekim 2009 yılında İs-
tanbul’da vefat ett i ve çok sev-
diği bu şehre defnedildi.
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RAMAZAN AVCI

AŞIKLAR KÖYÜ

Aşıklar Köyü; Pazarcık’ın 6 
km doğusunda ilçeye bağlı bir 
köy iken, sonradan terk edildi-
ğinden tüzel kişiliği sona erdi-
rilmiştir. 1881 yılında 30 olan 
nüfusu, 1950 yılında 113’e çık-
mış 2000 yılında 10’a düşmüş-
tür.  

EMİN TOROĞLU
 

AŞIKLIOĞLU
HÜSEYİN

(d. 1888 - ö. 1941)
Millî Mücadele Kahramanı

Maraş’ta doğdu. Babası 
Aşıklıoğullarından Mustafa 
Efendi, annesi Ümmügülsüm 
Hanım’dır. Eğitimini Maraş’ta-
ki medreselerde tamamlar. 
Saraçlık mesleğine girer. Tey-
zesinin kızı Gülkız Hatun ile 
evlenir. Seferberlik ile askere 
gider. Başta Yemen ve Balkan 
cepheleri olmak üzere birçok 
cephede savaşır. Çanakkale ga-
zisi olarak 12 yıl sonra memle-
ketine döner. 

Önce İngilizlerin, ardından 
Fransızların işgaline uğrayan 
memleket için kaygılıdır. Sütçü 
İmam’ın sıktığı kurşunla umut-
lanır. 28 Kasım 1919 Cuma 
günü kaleye hücum edip bay-
rağı yerine dikenler arasında 
yerini alır.

Bayrak olayının ertesi günü 
sabahın erken saatlerinde Gu-
vernör, Osmaniye’den berabe-
rinde getirdiği misafi rleri ve 
Hırlakyanı’da yanına alarak 
kenti teftişe çıkar. Bu azametli 
yürüyüş karşısında yolun iki 
yanındakiler kenara çekilip yol 
vermek durumunda kalırlar. 
Kuyucak’tan geçilip Şekerli gü-
zergâhından Nakıp Camii’nin 
önüne gelindiğinde gurup 
Aşıklıoğlu Hüseyin ile karşıla-
şır.

Aşıklıoğlu Hüseyin hiç 
ödün vermez, tavrından rahat-
sız olan Guvernör geri dönüp 
Hüseyin’in karşısına dikilir. 

Bu karşılaşma belki de ta-
rihin akışını değiştirecek denli 
önemli bir karşılaşmadır aslın-
da. Başta Ali Sezai Efendi’nin 
hatıratı olmak üzere birçok ya-
zılı kaynakta yer alan bu kar-
şılaşma ve karşılıklı diyalog, 
torunu Yaşar Alparslan’ın da 
ifadelerine göre şu şekilde ge-
lişmiştir:

Guvernör sorar Hüseyin’e o 
da cevap verir açık yüreklilikle:

-Kimsin sen? Burada ne 
bekliyorsun?

-Heç... Ne bekliyorsam bek-
liyorum, adım Hüseyin, Aşık-
lıoğlu Hüseyin.

-Sen beni tanımadın mı? 
-Tanıdım.
-Kimim ben?
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-Guvernörsün. 
-Güzel ya. Ben Kuyucak’tan 

buraya kadar geldim. Beni ve 
gurubumu gören herkes ayağa 
kalktı. Ama sen ayağa kalkma-
dın. Niçin ayağa kalkmadın? 
Hürmette kusur ettin.

-Benim inancıma göre ben 
senin karşında ayağa kalka-
mam.

-Ama öbürleri kalktı.
-Olsun. Cehâletleri sebe-

biyledir. Ben biliyorum, kalka-
mam.

-Siz neyinize güveniyorsu-
nuz? Kabadayılık ediyorsunuz. 
Dünkü gün kaleye çıktınız. 
Bayrak diktiniz. Nihayetinde 
bir bez parçasıdır o. Bir bez par-
çası için kaleye hücum ettiniz. 
Ortalığı tantanaya verdiniz. O 
an ben emretseydim, sizleri ate-
şe tutup hepinizi yere sererdim. 

- İşte bunu yapamazdınız.
-Niçin yapamayacakmı-

şım?
-Burada yine ben vardım, 

onun için yapamazdın.
-Sen tek başına kim oluyor-

sun, gücün kuvvetin ne ki?
-Ben, işte benim... Her köşe 

başında benim gibi bir Hüseyin 
nöbet beklemektedir. Hem sen 
bana bak kumandan Efendi... 
Ben anamdan bu bayrağın al-
tında doğdum. Şimdiye değin 
de canımdan çok sevdiğim 
şanlı bayrağımı kale burcunda 
gururla doya doya seyretmeye 
alıştım. Senin bir bez parçası 
dediğin bu bayrak yok mu o 
benim canım, şerefim, namu-
sum, hürriyetimin simgesi ve 
her şeyimdir. Onu görmemek 
için ya kör olmalı, ya ölmeli-
yim. Kör olursam, onun taa 

yanına gider kulaklarımla gök-
lerimize coşkunluk veren dede-
lerimin kahramanlık destanını 
fısıldayan çırpıntısını dinlerim. 
Yok... Yolunda öleceksem, gene 
benden sonraya kalanların, onu 
dünya durdukça şerefle dal-
galandıracağına iman ederek 
onun için seve seve kanımı akı-
tırım. Ölüm... onu görmemek 
yanında bir hiçtir. Hem sen bizi 
bilmezsin, bizim için dünyada 
bayrak uğrunda can vermekten 
daha büyük bir rütbe ve şeref 
yoktur. 

-Sen hislerine kapılıyorsun. 
Daha tecrübesiz olduğundan 
taşkınlık ediyorsun.

-Ben her sözümü bilerek, 
düşünerek ve duyarak söylü-
yorum. Bu memleketin kadını, 
çocuğu, genci ve ihtiyarı hep 
benim gibi duyar, benim gibi 
düşünürler. Her Maraşlı Müs-
lüman Cuma günleri kalesinin 
burcunda bayrağının dalgalan-
dığına inanarak kalkar. Onu 
gören ancak, hür bir memleket-
te, kendi vatanında yaşadığını 
bilir. Göğsü kabara kabara işine 
gider. Dünkü gün kalede bay-
rağımızın dalgalandığını göre-
medik, bu ne demek kumandan 
efendi bilir misin? Bu vatan ar-
tık elden çıkıyor demektir. De-
delerimiz hep bu vatan, bu bay-
rak için kan dökmüşler. Bizde 
dökecek kan yok mu sanırsın? 
Elbette vardır. İşte hepimiz her 
şeyi göze alarak onun uğrunda 
seve seve kanımızı dökmek için 
koştuk. Burada bayrağı uğruna 
canını esirgeyecek tek kişi yok 
ki, sen bizi ölümle korkutmaya 
çalışıyorsun. Bize göre sırası 
gelince ölmesini bilmeyenler 

yaşayamazlar.
-Oğlum, böyle sertliği, 

yanlış düşünce ve davranışla-
rı bırakmazsanız çok pişman 
olursunuz. O zaman benden 
kabahat kalkar. Çocuk ve ka-
dınlarınız hep mahvolurlar. 
Memleketiniz yanar, harap 
olur, bizim ne kadar kuvvetli 
bir devlet olduğumuzu bilmi-
yor musunuz?

 Aşıklıoğlu Hüseyin belin-
deki palasını birazcık çekerek; 

-Siz de bunu görüyor mu-
sunuz? Şu palayı?

- O ne olacak?
-Eğer gerekirse, sizinle cen-

ge tutuştuğumuz gün, iyi sa-
vaşmamıza çoluk çocuğumuz 
engel olacak olursa onları biz 
kendi ellerimizle keseceğiz. O 
zaman gözümüz arkada kal-
maz. Sanıyor musunuz ki onla-
rı kesmek fırsatını sizlere bıra-
kacağız. Hayır... Türk kadınına, 
Türk çocuğuna düşman eli asla 
dokunamaz. Hem ne hâcet, biz-
ler kadını, çocuğu, genci ve ih-
tiyarı ile cenge alışmış bir mil-
letiz. Bunu her halde sizler de 
pekiyi bilirsiniz?

-Ya… Demek siz böyle yap-
mayı düşünüyorsunuz?

Tekrar elini şal kuşağına 
atarak bir demet çıra çıkarır. 

-Bu çıraları da görüyor mu-
sunuz?

-O da ne olacak?
-Bunlar mı? Ha! Bunlar ev-

lerimize kundak olacak. Biraz 
önce evlerimizin yakılacağını, 
memleketimizin harap olacağı-
nı söyleyerek beni korkutmak 
istediniz... Boş çaba… Bak ku-
mandan efendi, sizi yenmek, 
güzel yurdumuzdan kovmak 

AŞIKLIOĞLU HÜSEYİN
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için gerekirse kendi evlerimizi, 
kendi ellerimizle biz yakaca-
ğız. Bu şehirde taş üstünde taş 
bırakmayacağız. O zaman, size 
bırakılacak tek çatı kalmaya-
cak. O zaman bir daha görecek 
ve öğreneceksiniz ki Türkler 
nasıl cenk edermiş. Bizim için 
evlerin çatılarının bir kıymeti 
yoktur. Hepsini bir günde yerle 
bir etmeye hazırız. Bize bayra-
ğımızın gölgesinden daha sıcak 
bir yuva olamaz. Bizim âşık ol-
duğumuz bu yurdun mübarek 
toprağı ve hür havasıdır. İşte 
namusumuzu, topraklarımızı 
yabancılara çiğnetmemek için 
dövüşeceğiz. Onun bir karışını 
düşmana bırakmayacağız. 

-(Guvernör aşağıdan ala-
rak) Bravo genç Türk, bravo... 
Sizin böyle şeyler düşünmeni-
ze gerek yoktur. Ben, memle-
ketinizi çok iyi yöneteceğim. 
Memleketinizi yükseltmek için; 
yollar, okullar ve hastaneler 
yaptıracağım. Sizleri zengin 
edeceğim. Bak bu seyisim de 
müslümandır. Kendisine sor. 
Ben daha önce bulunduğum 
yerlerde müslümanlara ne ka-
dar iyi muamele yapmışım. 
Türkleri ne kadar sevdiğimi o 
anlatsın.

-Hacet yok... O dini bütün 
adam olsaydı senin arkana 
düşmezdi. Hem biz Adana’da 
Osmaniye’de ve daha başka 
yerlerde neler yaptıklarınızı 
çok iyi biliyoruz. Fırsat bulur-
sanız burada da aynı şeyleri 
uygulayacağınızdan şüphemiz 
yoktur. Fakat şunu iyi bilme-
lisiniz ki burada benzer şeyler 
yapmanıza rıza göstermeyece-

ğiz. Yaptıklarınızın, sizden ve 
yandaşlarınız olan Ermeniler-
den onların da öcünü alacağız.

-Bravo, bravo genç, seni 
çok sevdim. Al şu paraları.

-Ne olacak onlar?
-Harca ve beni...
-(Sözünü ağzında bıraka-

rak) Senin parana ihtiyacım 
yok. Sen onu arkanda gezenle-
re ver.

-(Israrla) Haydi al diyorum, 
harcarsın.

-Ben düşman parası harca-
maya alışık değilim. Bizi daha 
anlamadın mı? Kumandan 
efendi başımdan savul, haydi 
işine git. Bizim işimize karışma 
daha iyi edersin.

-Ya… Öyle mi? Senin bura-
da bir işin mi var?

-Evet var... O senden so-
rulmaz. Sabrımızın taştığı gün 
sizi kışkırtan ve size arkalanıp 
şımaran yandaşlarınız Ermeni-
lerle birlikte başınızı sokacak 
delik arayacaksınız. Ne çare ki 
o zaman iş işten geçmiş olacak-
tır. Bizim Allah’tan gayri kim-
seden korkumuz yoktur. Bunu 
böyle bilesin kumandan efendi. 
Hem siz buralara ne için geldi-
niz, bura sizin yurdunuz değil. 
Ne hakla buralardasınız?

-Padişahlarınız bize borç 
ett i. Veremedi. Ona mahsuben 
geldik.

-Mâdem öyle, borcu ev ba-
şına dağıtırsınız, öderiz. Olur 
biter.

...........
Konuşmalar uzar, bir bir 

buçuk saat sürer. Sonunda Gu-
vernör:

-Yahu, gel sen de benim 

askerim ol, der. Bak benim as-
kerlerimin arasında Hint’ten, 
Kuzey Afrika’dan müslüman 
askerler var, der. O da:

-Katiyen olmaz, der. 
Guvernör:
-Neyinize güveniyorsunuz, 

der. Sonra da her iki elini sağlı 
sollu açarak Aşıklıoğlu Hüse-
yin’e uzatır. Şu hayır elim, şu 
şer elim, bunlardan birini tercih 
et, der.

O da cevaben:
-Sen şer elini ver der. Ben 

Çanakkale’den yeni geldim. 
Harbi biliyorum. Biz ne ailele-
rimizi, ne çocuklarımızı, ne va-
tanımızı size olduğu gibi teslim 
etmeyiz. Çalışırız. Çırpınırız. 
Çarpışırız, der, ve ekler: “MA-
RAŞ BİZE MEZAR OLMA-
DAN DÜŞMANA GÜLİZAR 
OLMAZ”. 

Bu son sözler üzerine Gu-
vernör beraberindekilerle bir-
likte oradan ayrılır, Kanlıde-
re’ye doğru gider.

Bu diyalog Guvernörün içi-
ne düşen korkuyu daha da bü-
yütür ve hanımını dahi düşü-
necek zaman bulamadan ertesi 
gün şehri terk edip gider.

Bu gidiş 12 Şubat’ta gerçek-
leşecek kurtuluşun müjdesidir 
aslında.

Sokak çatışmaları başladı-
ğında kendi mahallesi olan Ek-
mekçi mahallesi ve Çukuroba 
semtinin savunmasına iştirak 
eder. Şehrin düşman işgalinden 
kurtuluşunun ardından Antep 
savunmasına da katılır. 

Sohbeti ile kendini dinletir. 
Mesleğini icra eder. 11 Nisan 
1941’de vefat eder.
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SERDAR YAKAR

AŞİR PAŞA
(d. ? - ö. 1867)

Mutasarrıf

1863-1866/67 tarihinde Ma-
raş’ta mutasarrıflık yaptı. Ter-
cüme kaleminden yetişen Aşir 
Paşa Baş katip olduktan sonra 
Sunne kaymakamlığı yaptı. 
Kasım 1861’de Rumeli beyler-
beyi pâyesiyle Belgrad muha-
fızı oldu. 1862 yılında vuku 
bulan Sırbistan olayları sırasın-
da Belgrat’ta Sırplarla yapılan 
müzakerelerde önemli roller 
oynadı. 1863’te Maraş mutasar-
rıfı Aziz Paşa’nın görevinden 
alınmasıyla Maraş mutasarrıf-
lığı görevine getirildi.  Göreve 
geldiği dönemde Zeytun Erme-
nileri isyan halindeydi. Zeytun 
olayları o kadar büyümüştü ki 
Fransızlar dahi Ermeniler lehi-
ne olaylara dahil olmuştu. 

Fransızların teklifi üzerine 
Ermeniler ve Müslümanlar ara-
sında vuku bulan anlaşmazlık-
ları çözmek amacıyla Aşir Paşa 

başkanlığında bir komisyon 
kuruldu. Komisyonda Aşir Pa-
şa’nın dışında sonrasında Psi-
kopos olacak olan Nerses Var-
jebaryan da bulunuyordu.

Sert ve ciddi bir idareci olan 
Aşir Paşa Maraş’ta eşkıyalar ve 
isyancılar tarafından bozulan 
asayişi yeniden tertip etti. Ma-
raş’ı yeniden imar eden Aşir 
Paşa, köprüleri tamir ettirerek 
Maraş’ta hüküm süren kıtlığı 
bir nebze hafifletti. Bu dönem-
de Derviş Paşa başkanlığındaki 
Fırka-ı Celile-i İslahiye heyeti 
mühim orduyla bölgede dağı-
nık halde bulunan Yörükleri 
iskân ettirmek amacıyla bölge-
ye gelmişti. Aşir Paşa’nın mu-
tasarrıflığı sırasında çıkan ko-
lera salgını neticesinde yaklaşık 
10 bin kişi hayatını kaybetti. 
Salgından Aşir Paşa da kurtu-
lamamış ve 1283 ‘de (1866/67) 
koleraya yakalanarak oğluyla 
birlikte Maraş’ta vefat etti. Aşir 
Paşa yabancı dil bilen alim, fa-
zıl, dirayetli ve yetenekli bir yö-
neticiydi.
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TOROSHAN ÖZDAMAR

AŞİRET

Arapça olan Aşiret terimi 
bir asıldan şubelere ayrılıp bir-
likte yaşayan ve birlikte konup 
göçen göçebe halkı ifade eder. 
Arapçada konargöçer bir toplu-
luğun en küçük birimini temsil 
eder, bir başka değişle bir bü-
yük baba ile oğul ve torunları-
nın vücuda getirdiği büyük bir 
aileyi ifade eder. Türkçede boy-
ların ayrıldığı her bir kolu ifade 
eder. Buna mukabil Arapçada 
“kabile” terimi boyların her bir 
kolu anlamına gelirken Türkçe-
de “kabile” ister konargöçer ol-
sun isterse yerleşik hayata geç-
miş olsun toplumun en küçük 
birimini ifade eder.

Arapçadaki bu tanımla-
malar Kuran’daki “Ey insanlar 
biz sizi bir erkekle bir dişiden 
yarattık ve sizi şuub ve kabile-
lere ayırdık ki tanışasınız…” 
mealindeki ayete dayanmakta-
dır. Ayette geçen “şuub” şa’bın 
çoğuludur ve topluluğun en 
tepesini ifade eder. Kabail ise 
kabilenin çoğuludur ve şa’bın 
ayrıldığı her bir kolu ifade et-
mektedir. Şa’b kabilelere ayrıl-
maktadır. Türkçede şa’bın kar-
şılığı “boy” kabilenin karşılığı 
ise aşiret olarak ifade edilebilir.

Türkçeye geçen aşiret ke-
limesi Arapçadaki anlamının 
dışına çıkarak göçebe veya yarı 
göçebe hayatı yaşayan topluluk 
anlamında kullanılagelmiştir. 
Bir aşiret yerleşik hayata geç-
tiğinde de aynı adla anılmaya 
devam eder. Osmanlı Devleti 
döneminde vücuda getirilen 
Tahrir Defterlerinde Aşiret yeri-
ne “Taife” ve “Kabail” terimleri 

AŞİRET
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de kullanılmıştır. Tahrir Def-
terlerinde Rişvan Aşireti için; 
“Taife-i Rişvan” veya “Kabail-i 
Rişvan” şeklindeki ifadelere 
rastlamak mümkündür. Taife 
veya kabail başlığının altında 
ise o aşirete mensup cemaatler 
(oymaklar) kaydedilmiştir. Bu 
duruma göre Türk kültüründe 
Aşiret cemaatin (oymağın) üst 
koludur, cemaat-oymaklar da 
aşiretin alt kollarıdır. Ancak 
bazen cemaat (oymak) da aşiret 
anlamına kullanılmıştır. Mese-
la Boynuinceli Türkmenlerin-
den olan Kurutlu ve Kızılalili 
oymakları, bazen Kurutlu Aşi-
reti, Kızılalili Aşireti ve bazen 
de Kurutlu Cemaati, Kızılalili 
Cemaati şeklinde geçmektedir. 
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Tahrir Defteri, No: 123.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Tahrir Defteri, No: 181.
Kur’an, Hucurat: 13.
Faruk SÖYLEMEZ, Osmanlı Devletin-
de Aşiret Yönetimi Rişvan Aşireti Örne-
ği, İstanbul 2007.
Şemseddin SAMİ, Kâmûs-ı Türkî, İs-
tanbul 1989.
Türkay CEVDET, Başbakanlık Belge-
lerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda 
Oymak Aşîret ve Cemaatlar, İstanbul 
1979.
Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR, 
Hak Dini Kur’an Dili, C.6, İstanbul 
1979.
Mükrimin Halil YİNANÇ, “Aşiret”, 
İslam Ansiklopedisi, C.I, İstanbul.

FARUK SÖYLEMEZ

AŞURE

Aşure Günü, hicri yılın 
ilk ayı olan Muharrem ayının 

onuncu günüdür. İslami inanca 
göre Muharrem ayının onuncu 
günü Nuh, Büyük Tufan’dan 
sonra karaya ayak bastığında 
elinde kalan son malzemelerle 
bu tatlıyı yapmıştır.  İslam kül-
türünde önemli bir yeri ve kıy-
meti olan bir gündür. İnsanlık 
kadar eski olan aşure tatlısının 
önemi ve tarihi İslam kültü-
ründe önem teşkil etmektedir. 
Aşurenin belirli bir tarifi  yok-
tur. Bölgeler arasında farklıklar 
gösterir. Geleneksel olarak en 
az 7 maddeden oluşması gerek-
tiği söylenir. Bazıları adından 
dolayı 10 madde ile yapılması 
gerektiğini söyler. Öte yandan 
toplumsal pek çok faydayı bün-
yesinde barındıran bugüne has 
tatlının harikulade hikmeti de 
millî birlik ve bütünlük timsa-
li oluşudur. Bu nedenle aşure, 
Türklerin halk geleneğinde de 
önemli bir yer tutmuş ve Mu-
harrem ayının onuncu günü 
başlamak üzere daha sonraki 
günlerde de özel merasimlerle 
pişirilip dağıtılmıştır. Bu ge-
lenek Kahramanmaraş’ta da 
günümüzde sürdürülmeye 
devam etmektedir. Aşure çok 
miktarda belli bölgelerde ya-
pıldığında, bakır masire kazanı 
denilen kazanlarda yapılmakta 
ve halka dağıtılmaktadır.  

Malzemeler: 500 gr aşu-
relik buğday (döğme), yarım 
çay bardağı pirinç, 1 su bardağı 
nohut, 1 su bardağı kuru fasul-
ye,yarım çay bardağı bulgur, 
küçük bir parça et, üzüm pek-
mezi.  Üzeri için; 100 gr ceviz ve 
tereyağı.

Yapılışı: Nohut ve fasul-
ye ayrı ayrı haşlanır. Döğme 
yıkanıp, tencereye alınır,  üze-
rine kaynar su ekleyip 10 daki-
ka kaynatılır.  Çıkan sarı suyu 
süzülür. Daha sonra kaynar su 
eklenip 50 dakika kadar döğme 
ve et kaynatılır. Yumuşayan 
döğmeye pişmiş nohut, fasul-
ye, yıkanmış pirinç, bulgur 
ilave edilir ve 15 dakika kadar 
kaynatılır. İstenilen tatlılık de-
recesine kadar üzüm pekmezi 
ilave edilir. 15 dakika daha kay-
natılır. Cam kâselere bölünür. 
Soğumaya yüz tutunca üzeri 
tereyağında kavrulmuş ceviz 
ile süslenir.

KAYNAKÇA:
Nurhan GEZGİNÇ ile ikili görüşme, 
5 Mart 2016.
Naime Gül Menekşe GANİYUSU-
FOĞLU ile ikili görüşme, 5 Mart 
2016.

YEKTA GEZGİNÇ

AT OLUĞU MEDRESESİ
Osmanlı Dönemi Eğitim 

Kurumu

Osmanlı Devleti’nde ve di-
ğer Türk İslam devletlerinde 
eğitimle ilgili hizmetlerde bu-
lunan ve bugünkü anlamıyla 
üniversiteler yerine kullanılan 
eğitim kurumları medreselerdi. 
At Oluğu Medresesi de bu eği-
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tim kurumlarından biriydi.
Dulkadiroğulları Beyle-

rinden olan Seyyid Ali Bey 
tarafından kurulmuş olan At 
Oluğu Medresesi, Duraklı 
Mahallesi’nde faaliyete başla-
mıştır. 1899-1900’de At Oluğu 
Medresesi’ne 13 öğrencinin 
kayıtlı olduğu görülmektedir. 
Benzer şekilde 1900-1904 sene-
lerinde medreseye 12 öğrenci 
kayıtlıdır. Medresenin ortala-
ma öğrenci mevcudunun 10-15 
olduğu anlaşılmaktadır. Da-
rendeli Hacı Muhammed Efen-
di’nin medresede müderrislik 
görevinde bulunduğu görül-
mektedir.

KAYNAKÇA:
Yaşar BAŞ - Rahmi TEKİN, Maraş Va-
kıfları (Dulkadirli ve Osmanlı Dönemi),  
Konya 2007, s.63-64.
Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 
(1317), Matbaa-i Âmire. 
Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 
(1318), Matbaa-i Âmire.
Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 
(1319), Matbaa-i Âmire. 
Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye  
(1321), Matbaa-i Âmire.
Yaşar ARSLANYÜREK, “Osmanlı 
Devleti’nde Maraş’ta Faaliyet Göste-
ren Medrese ve Buk’alar”, Uluslararsı 
Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyu-
mu, 4-6 Ekim, C.III, Kahramanmaraş 
2012, s.362.

YAŞAR ARSLANYÜREK

AT PAZARI
Pazar Yeri

Kahramanmaraş’ta at alım 
satımı yapılan pazarlara At 
Pazarı denir. Kahramanmaraş, 
1900’lü yıllarda at koşumculu-
ğunda Avrupa içlerine kadar 

ün salan bir şehirdir. Dolayı-
sıyla, şehirde at beslemek ve at 
ticareti de önemli ticaret alan-
larından biridir. Bilinen iki at 
pazarından önemlisi ve geniş 
olanı, Demirciler Çarşısı’nın 
altında, bugünkü Trabzon Cad-
desi’nin üstünde yer alan pa-
zardır. (Bugün Ziraat Bankası 
Merkez Şubesi’nin bulunduğu 
yer) Diğer At Pazarı ise Kuyu-
cak Çarşısı’nda bulunuyordu. 
Kuyucak Çarşısı’ndan Kazan-
cı Cami’ne çıkarken Ahlat So-
kak’ın karşısındaki sokağın 
başında 1955-60’lı yıllara kadar 
At Pazarı kurulmaya devam et-
miştir. Hayvan alım satımı ya-
pan kişilere cambaz denir. Bu 
pazarda son zamanlara kadar 
at satım işiyle uğraşan cambaz-
lardan biri aslen Kilisli olan Ki-
lisli Durmuş’tur.  

Demirciler Çarşısı’nın altın-
daki At Pazarı’nda belediyenin 
ya da Orman İdaresi’nin kaçak 
odun taşırken yakaladığı atlar 
da açık artırmayla satılırdı. Bu 
açık artırmalar cambaz ya da 
tellalların “haraç bir”, “haraç 
iki” şeklinde seslenmeleriyle 
yapılır ve en çok miktarı veren 
kişiye satışı gerçekleştirirlerdi. 
Bu At Pazarı da Trabzon Cadde-
si’nin açılmasıyla 1960’lı yılların 
ortalarında bugün Orta Hal diye 
bilinen bölgenin doğu tarafına 
Andırın Garajı’nın altına taşın-
mıştır. Şehirleşmenin artması, 
motorlu vasıtaların çoğalmasıy-
la birlikte şehir içinde hayvan 
gücüne duyulan ihtiyaç azalmış 
ve zamanla at pazarları önemini 
kaybetmiştir. 1980’li yıllardan 
itibaren hayvan pazarları, şeh-
rin dışına taşınmıştır.

KAYNAKÇA:
Anonim.
Kemalattin KOÇ, Kahramanmaraş’ta 
Sosyal Hayatın Fiziki Yapıya Etkisi, 
Kahramanmaraş 2010, s.132.

MEHMET YILMAZ
FEDAYİ YAĞAR

AT YETİŞTİRİCİLİĞİ 
Atçılık

XI. yüzyılda Kaşgarlı Mah-
mud “At Türk’ün Kanadıdır” 
diyerek Türklerin atlarla olan 
bağını vurgulamaya çalışmıştır. 
Türkler, 4–5 yaşına giren aygır-
lardan az bir kısmını damızlık 
olarak ayırdıktan sonra geri ka-
lanını iğdiş ederlerdi. Kendileri 
de bu iğdiş edilmiş atlara biner-
lerdi. Bundan dolayı Türkler 
tarafından Anadolu’da yetiş-
tirilen atlara “Anadolu İğdişi” 
adı verilmiştir. Memlûk Devleti 
müelliflerinden Şihabeddin el 
Ömeri, bu atlara “el–haylu’l–
mehasi’r–Rumiyye” demekte 
ve bu atların bazılarının Arap 
atlarından daha üstün olduğu-
nu ve fiyatlarının 1000 ve daha 
fazla altına satıldığını belirt-
mektedir.

Kahramanmaraş’ın Müslü-
man Arapların fetihleriyle bera-
ber bir Ribat ve Garnizon şehri 
olduğu görülmektedir. Garni-
zon şehirlerde ihtiyaçtan dola-
yı ata önem verildiğinden Ma-
raş’ta da Atçılık çok gelişmiştir. 
Dolayısıyla Kahramanmaraş’ta 
atçılığın eskiye dayanan bir 
geçmişi olduğu anlaşılmakta-
dır. Bölge Türk hâkimiyetine 
geçtikten sonra da aynı özel-
liğini devam ettirmiş, at yetiş-
tirme merkezi olarak kalmış-

AT YETİŞTİRİCİLİĞİ
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tır. Selçuklu ve Dulkadirli’den 
sonra Osmanlı devletine de at 
vermeye devam etmiştir. Şeh-
rin yayla kesiminde Yılkı (Başı-
boş bırakılmış, alıştırılmamış at 
sürüsü) atları için at yetiştirme 
alanları mevcutt u. Zira bu böl-
ge atları yük taşımaya müsa-
itt ir. Binimi rahat olup çok iyi 
yürür, koşar, kolay yorulmaz. 
Bu dönemlerde şehirde Atçılık, 
halkın en önemli işleri arasında 
yer almıştır. Hatt a 1336’da Türk 
atlarının yetiştirildiği verimli 
yaylalara sahip olan Elbistan 
yöresindeki Türkmen beyle-
rinden Halil’in, 700 iğdiş ve 
diğer bazı armağanlar sunarak, 
Memlûk Sultanından Elbistan 
naibliğinin (valiliğinin) kendi-
sine verilmesini rica ett iği belir-
tilmektedir.  

Dulkadir Beyliği zamanın-
da özellikle aşiretler tarafından 
at yetiştiriciliğinin önemli oldu-
ğu belirtilmektedir. Zeyneddin 
Karaca Bey, Memlukların Şam 
valisi Tengiz’in dostluğunu ka-
zanmak amacıyla yüz tane iyi 
cins at ile çeşitli hediyeler gön-
dermiştir. Dulkadir Beylerinin 
iyi cins at yetiştirilmesi için 
bazı aileleri görevlendirdikle-
ri kaydedilmektedir. Özellikle 
Alaüddevle ve Ali Bey, Binbo-
ğa Dağı çevresinde bulunan 
yirmisekiz yaylağı hassa kıs-
raklarının yetiştirilmesi için 
ayırmışlardı. Dikili, Eymen-
lice, Ağrı Çukuru, Sulu Dere-
si, Mescidli, Ağca Su, Serkeş, 
Yalnızin Dikçayır, Avunduklu, 
Halid alanı, Ali Gören, Kalecik 
Boynu, Taht Yurdu, Boşviran 
yaylakları bunlardan bazıları 
idi. Bu yaylaklarda, 57 hassa 

kısrak ve 1 aygır damızlık ola-
rak bulunmaktaydı. Bunlardan 
her yıl yetiştirilen 1 yaşına gel-
miş üç tay ve altı kısrak beyin 
ahırına teslim edilmekteydi. 
Bu yaylakların durumunun, 
Osmanlı Devleti döneminde 
de korunduğu görülmektedir. 
Bu dönemde, bölgede Mirahur 
Ağa’nın adamlarından biri gö-
revlendirilerek Osmanlı sarayı 
için iyi cins atların yetiştirilme-
sine devam edilmiştir. Yaylak-
larda görevlendirilen bu kişi, 
yaylaklarda sürekli denetim 
yapmakta, yetişmiş olan tay-
ları Mirahur Ağa’nın adamına 
teslim etmekte, yaylaklara dı-
şarıdan gelebilecek aygırların 
engellenerek iyi cins atların ko-
runmasını sağlamaktaydı.

Kahramanmaraş’ın bölge 
için önemi belgelerde şu şekil-
de vurgulanmıştır. “Uzunyay-
la’da Çerkesler, Aziziye kazasında 
Afşarlar denilen halis ve itaatkâr 
Türkler yaşamaktadır. Çerkes-
ler süvari, Türkler koyuncu ve 
ziraatçidirler. Çerkesler atlarını 
Adana’nın Çukurovası’nda yetiş-
tirirler. Türkler ürett ikleri ürün-
leri Adana çarşılarında satarlar. 
Bununla beraber, bu halk Adana 
ve Maraş ile yaşarlar o olmazsa 
manen ve maddeten ölürler.

Şehrin bu özelliğini XIX. 
Yüzyılın ortalarına kadar 
sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 
1838 yılında İngilizlerle im-
zalanan Balta Limanı Ticaret 
Antlaşması’nın şehirde atçılı-
ğın gerilemeye başlamasının 
nedenlerinden sayılmaktadır. 
Bu anlaşmayla İngiltere’den 
gelen mallara teşvik verilmiş, 
Osmanlı topraklarında üre-

tilen mallara da aynı oranda 
vergi yüklenmişti. Bu durum, 
Osmanlı Devleti’nde üretilen 
malların dünyadaki satışını 
azaltmıştır. Bu ekonomik sıkın-
tıdan Kahramanmaraş atçılığı 
da etkilenmiştir. Bu dönemle 
birlikte İngiliz atları Osmanlı 
Devleti’ne girmeye başlamış ve 
bu sürecin en az bir asır devam 
ett iği belirtilmiştir. Daha sonra 
Kahramanmaraş ovasının zira-
ata açılması, buralarda yetişen 
atların otlaklarını daraltmış, 
Atçılık yapan insanları tarıma 
yöneltmiştir. Sonuçta yılkı atı 
tarih olmuştur.

Şehirdeki atçılığın azal-
ma sebeplerinden bir diğeri 
de Fırka-i İslâhiye’nin kurul-
ması olarak gösterilmektedir. 
Fırka-i İslâhiye Maraş, Kozan 
ve Cebel-i Bereket (Osmaniye) 
tarafl arında bulunan yörükleri 
iskân etmek amacıyla, devlet 
tarafından oluşturulmuştur. 
Bu amaçla Farsaklar ve Cerit-
ler Adana Ovası’na ve Cebel-i 
Bereket’e; Afşarlar Göksun ve 
Kayseri tarafl arına; Bozdoğanlı 
Andırın tarafına; Tecirliler de 
Maraş ve İslâhiye’ye yerleştiril-
mişti. Böylece İslâhiye, Hassa 
ve Maraş’ta da Eloğlu (Türkoğ-
lu) yerleşim yerleri kurulmuş-
tur. Bu dönemde Eloğlu’na, 
İloğlu Obası’ndan 47 hane yer-
leştirildiği bildirilmiştir. Kay-
naklara göre, adı geçen yörük-
lerin ellerinde “Çukurova Kolu 
Kısası” denilen dayanıklı, çevik 
ve güzel atlar bulunmaktaydı. 

Fırka-i İslâhiye, Çukuro-
va’daki yörükleri iskân edin-
ceye kadar, bu yörükler “Çu-
kurova Kolu Kısası” denilen 
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at türünü yetiştirirlerdi. Bu 
atların “belleri kısa, gözleri iri, 
cazip ve cevval, bel ile kuy-
ruk arasındaki bölümü bağdaş 
kuracak kadar geniş, ayakları 
kalın ve iri kemikli, tırnakları 
orta derecede katı, rengi sinca-
bi, kuyrukları uzun, teşekkülatı 
muntazamdır”. Cirit oyunları 
ve at yarışları iskândan sonra 
azalmaya başlamıştır. Yörükler 
iskâna tabi tutulunca at yetiştir-
me işi gerilemeye başlamıştır. 

Günümüzde Kahraman-
maraş’ın ilçesi olan Göksun’un 
batı tarafı yayla âlemi sayıldı-
ğından at yetiştirilmeye müsa-
itti. Buraların dar fakat ağaçlı 
ve bol sulu yaylaları, büyükbaş 
hayvancılığa uygundur. 1940’lı 
yıllarda buradaki ağaçlı sırt-
larda sığır sürüleri ve “At Yıl-
kıları”nın gezindiği belirtil-
mektedir. Hasan Reşit Tankut, 
aynı yıllarda, at cinsinin artık 
yok olmaya başladığını belirt-
miştir. Buna neden olarak da, 
Göksun çarşılarında gördüğü 
binek atlarının artık cins atlar 
olmadığını müşahade etmesi-
dir. Böyle olunca, devlet atların 
tamamen ortadan kalkmasına 
engel olabilmek maksadıyla, 
XX. yüzyılın ortalarına doğru 
at çiftlikleri kurmaya başla-
mıştır. Kahramanmaraş şehir 
merkezinde at yetiştiriciliğini 
desteklemek amacıyla, şimdiki 
Tarım İl Müdürlüğü’nün yerin-
de “Aygır Çiftliği” kurulmuş-
tu. İnsanlar buradaki haraya 
gelerek atlarını çiftleştirmek 
suretiyle tay elde etmekteydi. 
Ayrıca şehrin güneyinde bulu-
nan Şekeroba Kasabası’ndaki 
Harada at yetiştirilmekteydi. 

Kahramanmaraş’ta şimdiki Kü-
çük Sanayi Sitesi’nin kuzeyinde 
yer alan, eski havaalanı denilen 
ve günümüzde Diş Hastane-
si’nin bulunduğu bölge, şehrin 
“At Yarışı Sahası” idi. Burada 
genellikle ilkbahar aylarında 
yarışlar yapılır ve at oyunları 
oynanırdı.

Şehrin güneyindeki Kuma-
şır Gölü’nü geçtikten sonra, 
“Askeriyenin Korusu” olarak 
bilinen bir yer bulunmaktadır. 
Bu yer de 1950’li yılların sonu-
na kadar Askeriyeye ait Süvari 
Birlikleri’nin otlağı olarak kul-
lanılmaktaydı. Bu atlar bahar-
la birlikte ortaya çıkan otlarla 
beslenmeleri için buraya geti-
rildi. Bahar sonuna kadar atlar 
burada kalır, otlar kurumaya 
başlayınca tekrar kışlalarına 
götürülürdü. Daha sonra Süva-
ri Birlikleri atlarını buraya ge-
tirmemeye başlayınca, bu alan 
çevre köyler tarafından kulla-
nılmaya başlanmıştır.

Maraş’ta bulunan hanlar, 
Eski Bedesten ile Yeni Bedes-
ten’in yakınında ve birkaç işlek 
çarşı merkezinde sıralanmıştır. 
Hanlarda geceleri konaklama 
maksatlı kalındığı gibi, ticaret 
ve yolcuların atlarının bakımı 
yapılmıştır. Ayrıca, Nalbantlık 
mesleği de şehirde önemliydi.

Halkın gelir durumlarına 
göre giydikleri elbiseler, ka-
dınların takıları, erkeklerin si-
lahları ve atları onların seviye-
lerini göstermekteydi. Bunun 
yanında eski düğünlerde atın 
önemi de büyüktü. Düğünler-
de çarşamba, çeyiz günüdür. 
Çeyiz getirmek için sabahleyin 
toplanan oğlanın arkadaşları 

ve akrabaları oğlan evinde da-
vul zurna eşliğinde oynarlardı. 
Daha sonra Maraş’ta “Gölük” 
adı verilen süslenmiş atlarla, 
davullar ve zurnalar eşliğinde 
alay halinde kız evine gelirler-
di. 

Şehirde atların alınıp sa-
tıldığı at pazarları bulunmak-
taydı. At alımı ve satımı yapı-
lan pazarlara At Pazarı denir. 
Kahramanmaraş’ta birçok 
yerde At pazarı kurulmuştu. 
Bunlardan bir tanesi Demirci-
ler Çarşısı’nın Sarayaltı Cadde-
si’ne yakın tarafında, çarşının 
güneyine açılan dar sokağın 
ucundadır. Pazar, genişçe bir 
alandır. Bilinen diğer At paza-
rı ise Kuyucak Çarşısı’nda idi. 
1955-60 lı yıllarda aslen Kilisli 
olan Kilisli Durmuş; şimdiki 
Kuyucak çarşısından Kazancı 
Camii’ne çıkarken sağ tarafta-
ki Ahlat Sokak’ın karşı tarafın-
daki sokağın baş kısmında at 
satıcılığı yapardı. Hayvan alım 
satımı yapan kişilere Cambaz 
denirdi. Çocuklar, atları Turan 
İlköğretim okulunun karşısın-
daki sokağın başında yer alan 
ama şimdi yıkılan çeşmeye su-
lamaya götürürlerdi. 

KAYNAKÇA:
Besim ATALAY, Maraş Tarihi ve Coğ-
rafyası, Dizerkonca Matbaası, İstan-
bul1973), s.73-75, 78
B. Sami BAYAZIT, 1865–1866 Kurt 
Dağı, Cebel–i Bereket Kozanoğulları İs-
yanı ve Güneydeki Aşiretlerin İskanları, 
Kahramanmaraş 2008, s.42–43
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KEMALETTİN KOÇ

ATA BEY (ATAY)
(d. 1882 - ö. 1931) 

Mutasarrıf ve Milletvekili

Ata Bey, 1882’de Nevşe-
hir’de doğdu ve 1 Ocak 1931’de 
Ankara’da öldü.  Annesi Şerife 
Hanım ve babası Kadı Mehmet 
Hilmi Efendi idi. 

İlk ve orta öğrenimini Nev-
şehir İptidai Mektebi ve Kara-
man Rüştiyesi’nde tamamla-
dıktan sonra İstanbul Mercan 
İdadisi’ni bitirdi. Mülkiye Mek-
tebi’ne girerek Temmuz 1905’de 
bu mektebin yüksek kısmından 
mezun oldu. Konya İl Maliyet 
Memurluğu’nda stajını bitir-
dikten sonra 1 Eylül 1908’de 
Ürgüp Kaymakamlığı’na atan-
dı. 1910-1916 arası Karaağaç, 
Aziziye, Karaman Kaymakamı 
olarak görevlendirildi. Sivas 
Mektupçusu iken Mutasarrıfl ı-
ğa yükseltilerek Nisan 1916’da 
Yozgat, Ekim 1917’de Maraş 
Mutasarrıfı oldu. Bu görevde 
iken İstanbul Mebusan Mec-
lisi’nin son dönemi için yapı-
lan seçimlerde Niğde’den 38 

yaşında Milletvekili oldu. Kış 
şartları içinde ancak 15 Şubat 
1920’de Meclise katılabildi. Bir 
süre sonra Meclisin feshedilme-
si üzerine Heyeti Temsiliye’nin 
talimatına uyarak Ankara’ya 
geldi ve 3 Temmuz 1920’de 
TBMM Genel Kurulu’na Niğ-
de Milletvekili olarak takdim 
edildi. 13 Aralık 1920’de Divan 
Kâtipliği’ne seçildi.

Mecliste birinci grup üye-
siydi. 14 Temmuz 1920 tarihin-
de Müdafaa-i Hukuk Cemiyet-
leri’nde çalışmak üzere memur 
edildi. Mecliste, İçişleri, Bütçe, 
Mali Kanunlar Komisyonla-
rı’nda ve Memurin Muhake-
matı Tetkik Kurulu’nda çalıştı. 
Daha sonra İçişleri Komisyonu 
Başkanlığı görevini yaptı. Cep-
hede hizmet gören RefetPaşa, 
memleketin iç durumu vekâlet-
le yönetime imkân vermediği 
nedeniyle istifa edince yerine 
21 Nisan 1921’de Dahiliye Ve-
kili oldu. İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi Fevzi Paşa’nın 16 Mayıs 
1921’de istifası üzerine 19 Ma-
yıs’ta yeniden teşkil edilen İcra 
Vekilleri Heyeti’nde Dâhiliye 
Vekili unvanını korudu. Ata 
Bey sağlık durumu nedeniyle 
30 Haziran 1921’de Dâhiliye 
Vekili görevinden ayrıldı.

30 Temmuz 1921’de vata-
ni hizmet için meclis kararıyla 
izinli sayıldı. Vatani görevini 
tamamladıktan sonra 17 Eylül 
1921’de Meclise döndü. 26 Ocak 
1922’de Harp Encümeni kara-
rıyla, ordu geri hizmetlerine 
gözetim ve yardım için kurulan 
Meclis Heyeti’nde görevlen-
dirildi. Fethi Bey, 10 Temmuz 
1922’de izine ayrılınca geçici 

Ata Bey

Kahramanmaraş 
valiliği web adre-
sinden alınmıştır
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vekil olarak 18 Eylül 1922’ye 
kadar Dâhiliye Vekâleti işleri-
ni yürüttü. Dönem içinde üçü 
gizli oturumlarda olmak üzere 
kürsüde on bir konuşma yaptı 
ve bir kanun önerisi verdi.

II. (1923) ve III. (1927) dö-
nemde tekrar Niğde’den Mil-
letvekili olarak yasama göre-
vini hayatının sonuna kadar 
sürdürdü. TBMM’nin İkinci 
Dönemi için 5 Ağustos 1923’te 
yapılan seçimde 287 oy alarak 
Niğde’den milletvekili seçildi, 
12 Ağustos 1923’te Mazbatası 
onaylandı ve 4 Eylül 1923’te 
Meclis’e katıldı.

İkinci dönemde, İrşad, Me-
murin Muhakemat, Divanı Mu-
hasebat, Memurin Encümeni 
Mahsus, Dâhiliye ve Nizamna-
me-i Dâhili Komisyonları’nda 
çalıştı. Divanı Muhasebat Ko-
misyonu’nun sözcülüğüne, Dâ-
hiliye Komisyonu’nun başkan-
lığına seçildi. 3 Kasım 1926’da 
Meclis’in tebriklerini Cumhur-
başkanı’na sunacak heyette yer 
aldı. Bu dönemde iki konuda 
önerge verdi, Genel Kurulda 
değişik 10 konuda 23 konuşma 
yaptı. Evli olup, dört çocuk ba-
bası olan Ata Bey’in ailesi Atay 
soyadını aldı. Nüfus kaydında 
adı Ataullah olmasına rağmen 
mecliste Ata Bey olarak anıldı.

Ata Bey Birinci Mecliste iki 
kez Dâhiliye Vekili görevini yü-
rüttü. Birinci Vekilliği 21 Nisan 
1921–30 Haziran 1921 tarihleri 
arasında; ikinci vekilliği ise 10 
Temmuz 1922–18 Eylül 1922 
tarihleri arasında oldu. Birinci 
Meclis’te milletvekillerinin ge-
lecekten beklentileri konusun-
da yapılan ankete 2 Şubat 1922 

tarihinde Ata Bey şu cevabı ver-
di. Kutsal savaşın yararlı ola-
cağını, ulusun gelecekte uzun 
süreli bir barışa ulaşacağını, 
asayiş ve huzurun sağlanacağı-
nı, uluslararası yarışmada kuv-
vetlerin birleşeceğini, dünyanın 
ilerleme kurallarının devlet ta-
rafından uygulayacağını, ilerle-
mek için siyasal, ekonomik ve 
bilimsel önlemler alacaklarını 
söyledi.

Maraş Mücadelesinde Ata 
Bey: Ata Bey 1917-1919 yılları 
arasında Maraş’ta mutasarrıf-
lık yaptı. Maraş Mutasarrıfı 
iken İşgalci bir İngiliz subayı 
hükümete giderek mütareke 
hükümleri gereğince güvenliği 
sağlamak için Maraş’ı işgal et-
tiklerini bildirdi. Mutasarrıf Ata 
Bey subaya, memlekette güven-
liği bozan bir hal olmadığın-
dan, kendilerini işgalci değil, 
ancak bir misafir sıfatıyla kabul 
edecekleri cevabını verdi. Fran-
sızların işgali sırasında Guver-
nör Andre, Hükümet Binası’n-
da Mutasarrıf Ata Bey’le bir 
müddet görüştü. Konu bayrak 
meselesine gelince, Guvernör 
kaleye Türk Bayrağı’nın çekil-
memesinde ısrar etti. Mutasar-
rıf Ata Bey bunun kötü sonuç-
lar doğuracağını ve bu nedenle 
kabul edemeyeceğini söyledi.

Muallim Hayrullah, As-
lan Bey, Dr. Mustafa ve Evliya 
Efendi Maraş’ta işgalci Fran-
sızlara karşı teşkilat kurmak 
amacıyla Mutasarrıf Ata Bey’e 
dilekçe verdi. Fakat Mutasarrıf 
Ata Bey bu teşebbüse sıcak bak-
madı. Ayrıca Ata Bey bunları 
İttihatçı olarak kabul ettiğinden 
İttihatçıların memleketi fela-

kete sürüklediklerini söyledi. 
Bunları komitacı olarak kabul 
ettiğinden isteklerini işleme 
koymadı. Mutasarrıfın bu dav-
ranışından dilekçe sahipleri 
çok üzüldü.

30 Ekim 1919 Perşembe 
günü şehirde bir telaş vardı. 
İşgalciler ve yandaşları tarafın-
dan gösteri yürüyüşleri yapılı-
yor, Fransız-Ermeni bayrakları 
hazırlanıyordu. Ermeniler taş-
kınlık yaparak Maraş’ta Kilikya 
Hükümeti kurulduğunu ilan 
ediyordu. Çarşı Karakolu Ko-
miseri Cemil Bey, Ermenilerin 
taşkınlık yaptıkları konusunu 
Mutasarrıf Ata Bey’e bildirdi. 
Bunun üzerine Mutasarrıf Ata 
Bey, bir hadiseye meydan ve-
rilmemesi için, olaylara karışan 
Müslümanların nezaret altında 
tutulmasını emretti.

Kalede bayrağın indirildi-
ğin gören Ali Sezai Bey, Muta-
sarrıf Ata Bey’in oturduğu eve 
gitti. Yanında Belediye Başkanı 
Bekir Sıtkı Bey de vardı.  Ne-
den Kale’ye Türk bayrağının 
çekilmediği ve Fransız bayra-
ğının çekildiği sorusu karşısın-
da Fransızların yaptırımından 
korkan Mutasarrıf Ata Bey, 
Andre’nin “ kuvvetimizin is-
kân ve ikame edildiği yerde 
başka devletin bandırası bulu-
namaz.” dediğini söyledi. Bu 
sırada halkın tepkisini dikkate 
almayan Andre, sadece Hükü-
met Konağı’na Türk bayrağının 
çekilebileceği talimatını verdi.

Fransızlarla birlikte Os-
maniye’den gelen misafirler, 
3 Ocak 1919’da Maraş’tan ay-
rıldı. Aynı gün Mutasarrıf Ata 
Bey, Maraş Müdafaa-i Hukuk 

ATA BEY (ATAY)
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Cemiyeti ile anlaşamadığından 
yerine tahrirat memuru Cevdet 
Bey’i vekil bıraktı ve daha fazla 
Maraş’ta kalamayacağını anla-
dığından şehirden ayrıldı.

Aslan Bey’in dediği gibi 
gölgesinden korkan Mutasarrıf 
Ata Bey, Maraş Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti ile çalışmak şöyle 
dursun, bu cemiyett e üye ola-
rak çalışanlara mani olacak bir 
tavır içine girdi. Çünkü Muta-
sarrıf, Maraş Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti mensuplarını İtt ihatçı 
görüyor ve İtt ihatçıların aley-
hinde olduğundan dolayı onlar 
hakkında iyi düşünmüyordu. 
İşte bu nedenlerle cemiyetle 
çalışamayacağını anlayan Ata 
Bey, savaşın tam arifesinde gö-
revinden ayrılarak yerine Cev-
det Bey’i vekil bıraktı. Tabiri 
caizse sudan geçerken at de-
ğiştirdi. Çok hassas bir günde 
Ata Bey, Maraş’ı mutasarrıfsız, 
yani başsız bıraktı. Savaşın ala-
metleri olan işgalcilerin neler 
yaptığını ve Maraş Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti üyelerinin 
bunlara nasıl karşılık vereceği-
ni görünce Maraş’tan ayrıldı. 
Maraş mücadelesi için Ata Bey 
çok kötü örnek oldu. İşgalci 
Fransız ve işbirlikçileri Erme-
nilere karşı savaşmaktan kaçtı. 
Mutasarrıfın bu tutumu, işgalci 
Fransızların ve işbirlikçileri Er-
menilerin, Maraş halkını imha 
etme işlerini kolaylaştırmaya 
neden oldu.
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AHMET EYİCİL

ATAÇ, YUSUF
HAFIZ (HOZALOĞLU)

(d. 1935 - ö. 2009)
Halk Şairi

05.01.1935 tarihinde Af-
şin İlçesi’nde doğdu. Baba adı 

Mustafa, ana adı Zekiye’dir. 
1943 yılında başladığı ilkokulu 
bitirmeden dördüncü sınıfta 
terk ett i. Daha sonra mesleğe 
yöneldi. Ailesine yardım için 
babasının yanında çalıştı. Uzun 
yıllar baba mesleğine devam 
ett i. İşçi olarak hayatını sürdü-
rerek emekli oldu. 09.02.2009 
tarihinde vefat ett i. Altı çocuk 
babasıdır.

Hozaloğlu badeli bir Hakk 
aşığıdır. Kendi anlatmasına 
göre ilkokula günlerinde bir 
gün Afşin bağlarındaki Altın-
çukuru mevkiinde bulunan 
bağına giderken Armutlu De-
de’nin yakınlarına vardığında 
armut ağacının dibine oturur. 
Bu sırada o ana kadar görme-
diği şeyleri görmeye, farkına 
varmadığı güzellikleri idrak et-
meye başlar. İlk şiirini da bura-
da meydana getirir. Şiirlerinde 
genelde Hozaloğlu mahlasını 
kullandı.Kültür Bakanlığının 
YB1988.0142 sertifi ka numaralı 
halk şairidir.

Bir şiirini buraya alıyoruz:

Kara Çadır
Ava çıktın Binboğa’nın dağına,

Baktım her koyakta, bir kara çadır,

Sevgi geldi doldu gönül ağına,

Köyden yolcu bekler, her kara çadır.

Bir koyağa konmuş baktım obalar,

Yusuf Hafız ATAÇ
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Kevenin altından eriyor karlar,

Güzellikleri çıkıp çıkıp bakarlar,

Avcıyım, yolcuyum gör kara çadır.

Söylemiştim köyde yaylada dursun,

Sıvasın bileğin hamur yoğursun,

Sevgilin dün burdan gitti diyorsun,

Bana doğru cevap ver kara çadır.

Hatır yıkar sanma, benim sözümü,

Görünür gerdanda yutsa üzümü,

Kırk gün oldu göremiyom yüzünü,

Hanginizde yattı yar kara çadır.

Kaçıp gitti diye aramız açma,

Kütüklüğüm dolu kurşunla saçma,

Beni avcı diye hor görüp geçme,

Ben neler bilirim sor kara çadır.

Kabul edilir mi obaya varan,

Hava kararıyor yağacak boran,

Otuzunda bana tahtını kuran,

Bir çobana ait dar kara çadır.

Dağın arasında bir güzel yayla,

Misafir etmiyon selamım söyle,

Meleğim çıkarsa çadırdan şöyle,

O zaman sen beni gör kara çadır.

Kurusun obayın akan pınarı,

Hep bekledim, durdum bu sonbaharı,

Kovdun Hozaloğlu’n attın dışarı,

Bu yaptığın bana kor kara çadır.
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İBRAHİM ERŞAHİN

ATAKÖY MAHALLESİ

Ataköy, bugün Ekinözü il-
çesine bağlı bir mahalledir. 
Kahramanmaraş’a 193 km, Eki-
nözü’ne 28 km uzaklıktadır. 
Ekinözü’nün güneyinde, Cey-
han Nehrine karışan Karanlık 
derenin su toplama havzasın-
da, Kale Tepe  (1794 m)’nin gü-
ney yamacında ve 1590-1650 m 
yükseltileri arasında dağınık 
meskenler halinde yer almak-
tadır.

2000 yılına kadar Karanlık 
Mahallesi adı ile Türkmenler 
köyünün alt birimi iken, önce 
köy tüzel kişiliği kazanmış ve 
son büyükşehir yasası ile ma-
halle olmuştur. 2007 yılında 
529 olan nüfusu 2015 yılında 
401’e düşmüştür. Ekonomisi ta-
rım ve hayvancılığa dayalıdır. 
Mahallenin ilkokulu taşıma-
lı eğitim nedeniyle kapalıdır. 

Ulaşımı sağlayan yollarının bir 
kısmı stabilize yol durumunda-
dır. Mahallede içme suyu şe-
bekesi, elektrik ve sabit telefon 
vardır.  

EMİN TOROĞLU

ATAKUL, MUSTAFA
KÂZIM

(d. 1909 - ö. 1970)
Vali

12.07.1959-02.06.1960 yıl-
larında Kahramanmaraş valisi 
olan Mustafa Kazım Atakul, 
daha önce Elazığ’ın kazası 
olan Arapkir’de 1909’da doğ-
du. 1928’de Edirne Lisesi Fen 
Bölümünü bitirdi. 1932’de Bey-
pazarı’nda hususi muhasebe 
memuru adayı olarak göre-
ve başladı. Delice Nahiyesine 
müdür olarak atandı. Ankara 
Hukuk Fakültesinden 1935’te 
mezun oldu. Bünyan, Yükseko-
va, Kızıltepe, Söke, Osmaniye, 
Ereğli, Aksaray ve Taşköprü 
ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 
Kayseri ve Elazığ Vilayetlerin-
de vali muavinliği, daha son-
ra Kayseri ve Erzincan Valiliği 
yaptı. Bu görevlerinin ardından 
1959-1961 tarihleri arasında 
Maraş Valiliği, aynı zaman da 
Ağrı Vali Vekilliği yaptı. Emek-
li olduktan sonra Cumhuriyetçi 

Mustafa Kâzım
ATAKUL

ATAKUL, MUSTAFA KÂZIM
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Köylü Partisi’nden Kayseri mil-
letvekili adayı oldu fakat seçile-
medi. 

Evli ve bir çocuk babası 
olan Kâzım Atakul, 1970 tari-
hinde vefat etmiştir.

KAYNAKÇA:
Şükrü ÖZTÜRK, “Atakul Mustafa 
Kâzım”, Kayseri Ansiklopedisi, C.I, 
Kayseri 2009, s.155-156.

MİRSAD FIRTINA

ATALAY, BESİM 
(d. 1882 - ö. 1965)
Maarif Müdürü

Türk dil âlimi ve yazar-
dır. Uşak’ta doğmuş, ilk ve 
orta öğrenimini doğduğu yer-
de yapmıştır. On bir yıl kadar 
medreseye devam ett ikten 
sonra 1905’te İstanbul’a gitmiş 
ve Şehzade Camii’nde iki yıl 
Çarşambalı Hacı Ahmed Efen-
di’nin derslerini takip etmiştir. 
Daha sonra imtihanla Darül-
muallimin’e girmiş, 1908’de 
buradan mezun olmuştur. Bu 
arada medrese derslerine de 
devam edip, 1909 yılında Ah-
med Efendi’den icazet almıştır.

1909-1919 yılları arasında 
çeşitli Muallim mekteplerin-
de müdürlük ve öğretmenlik, 
yaptı. Ayrıca, Kahramanma-
raş, İçel, Niğde ve tekrar İçel’de 
Maarif Müdürlüğü görevlerin-
de bulundu. Milli Mücadele 
yıllarında bazı siyası faaliyet-
lere de katılan Atalay, 1919’da 
Silifk e’de Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin kurulmasında 
önemli rol oynadı. Uşak’ta İs-
tiklal Savaşı’nı destekleyen ça-

lışmalar yaptı. 1920’de Maarif 
Vekâleti Hars Müdürü oldu; 
aynı yıl I. Büyük Millet Mecli-
si’ne Kütahya milletvekili ola-
rak girdi. Daha sonra üç devre 
Aksaray, üç devre de Kütahya 
milletvekili seçildi. 12 Temmuz 
1932’de Türk Dili Tetkik Cemi-
yeti adıyla kurulan ve adı son-
radan Türk Dil Kurumu olarak 
değiştirilen bu müessesede on 
sekiz yıl merkez heyeti üyesi 
olarak çalışarak 1949’da kendi 
isteğiyle Türk Dil Kurumu’n-
dan ayrıldı. 1937-1942 yılları 
arasında Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi ile Polis Enstitüsü’n-
de Farsça dersleri okutt u. Bazı 
nadir yazmaları da ihtiva eden 
kütüphanesini Milli Kütüpha-
ne’ye, Türk folkloruna ait pek 
çok eşya ile levhalarını ise Et-
nografya Müzesi’ne bağışladı. 7 
Kasım 1965’te Ankara’da öldü. 

Besim Atalay, hem son dö-
nem Osmanlı medreselerini, 
hem de İstanbul Üniversitesi’n-
de Yüksek Öğretmen Okulu’nu 
bitirmiş, yani hem Osmanlıyı, 
hem de Cumhuriyetin ilk yıl-
larını bilen bir ilim adamıdır. 
Arapça ve Farsça’nın yanında 
Türkçe’yi çeşitli lehçeleriyle 
bilen Atalay, on dokuz yıl bo-
yunca Türk Dil Kurumu üyeli-
ği ve başkanlığı yapmış, Türk 
dil bilgisi grameri ve Türkçenin 
değişik lehçeleri konusunda ki-
taplar yazmıştır.

Asıl şöhretini Türk dili sa-
hasında yayımladığı tercüme 
ve telif eserlerle yapan Besim 
Atalay’ın faaliyetleri arasın-
da en önemlisi Divanü Luga-
ti’t-Türk tercümesidir. Kur’an-ı 
Kerim’i Türkçe’ye tercüme 

eden ve bazı dini eserler de ka-
leme alan Atalay’ın diğer eser-
lerinin bazıları Türk dili için 
faydalı çalışmalardır. 

Besim Atalay, Kahraman-
maraş’ta Maarif Müdürü ola-
rak bulunduğu zaman içeri-
sinde Maraş tarihini yazmaya 
başlamıştır. Bu çerçevede şeh-
rin tarihini yazmakla yetinme-
miş ahlak, adet, örf, gelenek, 
görenek, lehçe ve coğrafyaya 
ait konuları da incelemiştir. 
Bu çalışmasını “Maraş Tari-
hi Coğrafyası” ismiyle R.1332 
– M.1916’da yazmıştır. Kitap 
R.1339 – M.1923’de basılmıştır. 
Osmanlı Türkçesi’yle basılmış 
olan kitap ilk defa Mehmet Yu-
suf Özbaş tarafından Latince’ye 
çevrilmiştir.

Kitap, Maraş’ın İslami-
yet’ten önceki tarihi, Araplar 
dönemi, Türkler dönemi, Dul-
kadir Beyliği dönemi; Maraş 
ahlak, adet ve şiveleri, türküle-
ri, meşhurları, alimleri, fakihle-
ri, şairleri ve Maraş coğrafyası 
başlıklarıyla incelenmiştir. 

Belli başlı eserleri şunlar-
dır: Maraş Tarihi ve Coğrafyası 
(Ankara R.1339 – M.1923), Bek-
taşilik ve Edebiyatı (İstanbul 
1340), Müslümanlara Öğütler 
(Trabzon 1342), Türk Dili Ku-
ralları (Ankara 1931), Türk Di-
li’nde Ekler ve Kökler Üzerine 
Bir Deneme (Ankara 1941). Di-
vanü Lugati’t-Türk Tercümesi 
(1-111, Ankara 1939-1941), Di-
vanü Lügati’t-Türk Dizini (An-
kara 1943), Türkçe’de Kelime 
Yapma Yolları (İstanbul 1946). 
Kur’an Tercümesi: Tanrı Kitabı 
(İstanbul 1965), Türk Dilinde 
Ana Kelimeler veya Türkçe Tü-
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retme Sözlüğü (Ankara 1967). 
Çeşitli Halk Fıkraları ve De-
yimleri (Ankara 1968). Abuşka 
Lugatı veya Çağatay Sözlüğü 
(Ankara 1970). Ayrıca Türk di-
linin kaynak eserlerinden olan 
et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Luga-
ti’t-Türkiyye (İstanbul 1945), 
Müyessiretü’l-ulum (İstanbul 
1946), eş-Şüzuru’z-zehebiyye 
vel-kitabül-Ahmediyye fil-lu-
gati’t-Türkiyye (İstanbul 1949) 
ve Seng-lah, Lugat-i Nevai’yi 
(İstanbul 1950) yayımlamıştır.

KAYNAKÇA:
Besim ATALAY, Maraş Tarihi ve Coğ-
rafyası, (haz. İlyas Gökhan, Mehmet 
Karataş), Kahramanmaraş 2008
Nuri YÜCE, “Besim Atalay”, DİA, 
C.4, TDV,  İstanbul 1991, s.43-44.
Ahmet ÖZ, “Besim Atalay’ın (1882-
1965) Tanrı Kitabı Adlı Meali” http://
www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/
cilt6sayi27_pdf/oz_ahmet.pdf, s.428.

KEMALETTİN KOÇ

ATALAY,
NECMEDDİN

(d. 1917 - ö. 1966)
Yazar

Eğitimci yazar. Elbistan’da 
doğdu. Maraş Yörükselim Ma-
hallesi’nde ikamet etti. Baba-
sı Ökkeş Naci Efendi, annesi 
Hüsne Hanım’dır. İlköğrenimi-
nin ardından Öğretmen Okulu-
nu ve Gazi Eğitim Enstitüsünü 
bitirdi. Öğretmen olarak görev 
aldı. Urfa, Kayseri, Mardin, 
Muğla, Çanakkale il merkezle-
ri ile ilçelerinde öğretmenlik ve 
idarecilik yaptı. 

İstanbul Kadıköy’den Hil-
miye Hanım’la 1946’da evlendi. 

Bu evlilikten Cumhur, Pınar ve 
Naci Umur adlı üç evladı dün-
yaya geldi.

Eserlerini gazetelerde tef-
rika etti. Kitaplaşan tek eseri 
“Yavuz Sultan Selim” 1944’te 
yayınlandı. 1966’da vefat etti.

KAYNAKÇA:
İhsan IŞIK, Resimli ve Metin Örnekli 
Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adam-
ları Ansiklopedisi,  Ankara 2007.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.

SERDAR YAKAR

ATASAYAR,
ASUMAN SOYDAN

(d. 1959)
Şair, Yazar, Ressam

Asuman Soydan Atasayar, 
Kahramanmaraş’ın Elbistan il-
çesinde doğdu. Yükseköğreni-
mini Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Matematik Bölümün-
de yaptı. Şiirin yanı sıra resme 
karşı da ilgi ve yeteneği olan 
Atasayar’ın resim çalışmaları 
çeşitli sergilerde yer aldı. Şiir 
ve yazıları pek çok gazete, der-
gi, site ve antolojilerde yayım-
landı. Heceyle ve serbest tarz-
da yazdığı şiirlerinde ağırlık 
olarak aşk, tabiat, sosyal hayat, 

düşünce ve Türk tarihi konula-
rını işledi. İLESAM üyesi olan 
ve Gülce Edebiyat Akımı’nın 
ekibinde de yer alan Asuman 
Soydan Atasayar’ın Üçüncü 
Mevsimdeyim, Kahraman Ve 
Öncü Kadınlarımız, Bir Yudum 
Ben adlı şiir kitapları ve Yitik 
Parçam adlı yayımlanmış roma-
nı vardır.

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.
Asuman Soydan ATASAYAR, Bir Yu-
dum Ben, Ankara 2013.

RAMAZAN AVCI

ATASÖZÜ
Halk Kültüründe

Oluşmuş Kalıp Söz

Ataların anonim-sözlü ge-
lenek ortamında ulaştıkları en-
gin tecrübeleri ve bunun oluş-
turduğu bilgece düşünceleri 
ile çıkardıkları hükümleri özlü 
olarak bildiren çoğu mecaz 
anlamlı kalıplaşmış sözlerdir. 
Atasözleri, yaşanan çok köklü 
tecrübelerin sonucu olup top-
lumun müşterek tecrübesiyle 
meydana getirdiği anonim ve-
rimlerdir. Bunları tarih düzle-
minde ilk çıkış yerlerine kadar 
izlemek mümkün olmaz. Bir 
kısmının ancak ne tür bir olay-
dan kaynaklandığı (hikâyesi)  
bilinebilir. Atasözleri sözlü kül-
tür geleneğinin atmosferi için-
de meydana gelmiş ürünler-
dendir. Dilden dile dolaşarak 
kuşaktan kuşağa geçer. Atasöz-
leri geçmiş nesillerin, sonraki-
lere miras bıraktıkları bilgi ha-

Asuman
SOYDAN
ATASAYAR

ATASÖZÜ
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zineleri; doğru, değerli fi kirler 
içeren hikmetli sözlerdir. Her 
biri birer düstur niteliğindedir. 
Birer hayat ışığı olarak insanla-
rın yolunu aydınlatır. Kesin bir 
yargıyı ifade eder. Bu durum, 
defalarca yaşanıp onaylanma-
sından kaynaklanır. 

Atasözleri, maksadı en az 
sözle, en çarpıcı ve güzel bir 
şekilde anlatır. Çoğu bir veya 
iki cümledir. Bir kısmı ölçülü 
ve kafi yelidir. Bu sözlerde ali-
terasyon, cinas gibi ses sanat-
larının yanı sıra mecaz, teşbih, 
tezat gibi sanatlar da görülür. 
Bazı atasözleri anlam bakımın-
dan birbiri ile çelişirmiş gibi 
görünür. Hâlbuki her bir sözün 
bir makamı, bir anlam çerçeve-
si vardır ve içerdiği hüküm bu-
nunla sınırlıdır. Fena anlamlıy-
mış gibi görünenleri de vardır. 
Bu sözlerin kimi zaman atasö-
zü olmadığını değerlendirmesi 
yapılsa da böylelerinin ahlaki 
bir doğru yerine sosyolojik bir 
gerçeği ifade ett iğinin bilinme-
si gerekir. Bunlarla “Böylesi 
de var.” şeklinde “dolaylı” bir 
öğüt verilmiş olur. 

Atasözleri kalıplaşmış ifa-
delerdir. Kelimelerin cümlede-
ki yeri değiştirilemez. Kelime 
çıkarmak veya eklemek müm-
kün değildir. Ancak zamanla 
eskiyen kimi kelimeler ile yö-
relerde bir kelimenin mahallî 
şeklinin tercih edilmesi gibi 
“değiştirme”leri görebiliriz. Bu 
ise genellikle kelimeyi eşan-
lamlı başka bir kelime ile de-
ğiştirmek şeklindedir. Böylesi 
bir durumun da ferdî bir mü-
dahaleyle olmadığı açıktır. Ata-
sözlerinin bazıları ölür, bazıları 

doğar. Zamanın ve şartların de-
ğişmesiyle bir anlamı kalmamış 
olanlar kullanılmaz olur. Yeni 
hayatla ilgili yeni tecrübeler de 
yeni sözleri oluşturur. 

Genel, yaygın atasözlerin 
yanı sıra yaygınlaşmamış, ma-
hallî olanları da vardır. Bazı 
atasözleri, atalarımızın dünya 
görüşünü, milletimizin değer 
yargılarını yansıtır. Bu diğer 
toplumlar için de böyledir. Her 
toplumda bu tür atasözleri bu-
lunduğu gibi, başka milletlerin 
sözleriyle benzeşenleri de var-
dır. Felsefi -bilgece düşünceler 
ve ahlaki yargılar durumunda-
ki atasözleri insan ilişkileri, sos-
yal olaylar, tabiat olayları, adet 
ve görenekler, inanışlar gibi 
pek çok kavramı içerir. Deyim, 
fıkra gibi başka türlerden akta-
rılarak oluşturulmuş atasözleri 
bulunduğu gibi çokça başka 
türler içinde malzeme olarak 
da kullanılırlar. 

Türk kültür ve edebiyatının 
eski dönemlerindeki “sav”lar 
atasözlerinin ilk şekilleri sayıla-
bilir. Sonraları bu tür sözler için 
“atalar sözü”, “mesel”, “darbı 
mesel” ve bu kelimenin çoğul 
şekli olan “durub-ı emsal” ifa-
delerinin kullanıldığı görülür. 
Kimi Türk atasözleri, dünyanın 
en eski sözleri arasındadır. Bun-
lar yüzyıllar öncesinin Orta-As-
ya’sından bugüne kadar gele-
bilmiştir. İlk metinlerimiz olan 
Göktürk Kitabeleri›nde birkaç, 
Divan ü Lügati’t-Türk’de ise 
300 kadar atasözü mevcutt ur. 
Bazı divan ve Tanzimat şairleri, 
sözlü gelenekteki atasözlerini 
manzum halde ifade ett ikleri 
eserler meydana getirmişlerdir. 

Âşık edebiyatında atasözleri-
nin yoğun olarak kullanıldığı 
bir çeşit öğüt destanı da “atasö-
zü destanı” olarak anılır. Yuka-
rıda da ifade edildiği gibi ata-
sözlerinin önemli bir grubunu 
yaygın olarak bilinmeyen, “ma-
halli” sözler oluşturur. Bunlar 
yörelerle ilgili araştırmalarda 
tespite çalışılır. 

Yöremiz Kahramanma-
raş’ın da bu türden birçok sözü 
vardır. Önce yöreye ait hikaye-
li bir atasözünü, sonra da yine 
yöre atasözlerinden bir grubu-
nu örnek olarak buraya alıyo-
ruz:

Ustası Tingir, Şaadi Ba-
vuk.

Bu söz, vaktiyle Afşin ilçesi-
nin Çoğulhan kasabasında ya-
şanmış bir olaya dayanır. Olay 
şöyledir:

Vaktiyle yörede yaşayan, la-
kapları Tingir ve Bavuk olan işe 
yaramaz iki arkadaş vardır. Lakabı 
Tingir olanın adı Hasan, Bavuk 
olanınki ise Durdu’dur. Bu ikisi 
bir araya gelince iş beceremez, yap-
tıkları iş düzgün olmaz. 

Bunlar bir gün bir iş yapmaya 
kalkar, doğal olarak da beceremez-
ler. Ama bunu köylüye becermiş 
gibi anlatırlar. Onların söyledikle-
rine inanmayan bir köylü:

“Ustası Tingir, şaadi (şahidi) 
Bavuk.” der.

Bununla:
“İşi yapan sizin gibiler 

olunca, sonucu tahmin etmek 
hiç de zor değil.” demek iste-
miştir.

Bu söz o günden sonra “Va-
sıfsız, elinden iş gelmeyen kim-
seler işbirliği bile yapsalar bir 
işi beceremezler.” anlamında 



389

atasözü olarak kullanıla gel-
miştir.

*
-Abdal abdala çatmayınca 

kasnak boyna girmez. (Kişi cezaya 
müstehak olur.) 

-Acemi katır kapı önüne yük 
indirir. (Bir işin acemisi olanlar o 
işi yanlış yaparlar.)

-Acı suvan (soğan) kabını acı-
tır. (Kötü, zararlı insanlar önce 
kendine ve etrafına zarar verirler.)

-Acımış eşşek attan yürük 
olur. (Canı yanan kimse daha çok 
gayret eder.)

-Açlıkta darı ekmeği helvadan 
âla gelir. (Zor durumdayken insa-
nın imdadına yetişen küçücük bir 
şey, o anda her şeyden daha kıy-
metlidir.)

-Adam şaşırınca avradına dez-
ze (teyze) der. (Şaşıran insan ne 
yaptığını bilmez.)

-Ak koyundan kara kuzu da 
doğar. (İyi şeyler bazen kötü sonuç 
verebilir.)

-Arhazın (sağı ve dilsiz) dilin-
den anası anlar. (Bir işi ehli olan 
bilir.)

-Arka gerek arka, düşman göre 
korka. (İnsanın her zaman destek-
çiye ihtiyacı vardır.)

-Arsız erimez, çayır çürümez. 
(Kaygısız kimse olumsuzluklardan 
pek etkilenmez. Vurdumduymaz 
kişi yıpranmaz.)

-Artıklağı mal göz çıkarmaz. 
(Fazla mal göz çıkarmaz.)

-Aş da sabahleyin, iş de sabah-
leyin. (İnsan, işini vakitlice yap-
malı, geç bırakmamalıdır.)

-Aşa dökülen yağın zararı ol-
maz. (Gerekli yerde kullanılan şey-
ler boşa gitmiş olmaz. Akrabalarla 
yapılan alış verişlerde fazladan ve-
rilen paranın zararı olmaz.)

-At ile avrat yiğidin bahtına. 
(Hayatta bazı şeyler çalışıp çaba-
lama sonucu elde edilmez. Bunlar 
kısmet meselesidir.)

-Baskısız gamgayı yel alır. 
(Başıboşluk kötü sonuç doğurur.)

-Beleş atın dişine bakılmaz. 
(Emek verilmeden kazanılan bir 
şeyin kusurlarına bakılmaz.)

-Belle de duvar kovuğuna sok 
(sakla). (Her şeyi öğren, zamanı 
gelince işine yarar.)

-Beşik arkası bile gurbet. (Ba-
zen en yakın yer bile gurbet sayı-
lır.)

-Beşir et (becer), beş-kabına 
(cebine) koy. (İşin üstesinden ge-
len, ücreti hak eder.)

-Bilmediğin köyün beri yanın-
da yat. (Özellikleri bilinmeyen şey-
lerden uzak durmak gerekir.) 

-Bin kere söyle eşeğe, bir dir-
hem inmez aşağa. (Cahil kimseye 
öğüt kâr etmez.)

-Çarşıdaki ete soğan doğran-
maz. (Olmamış bir iş için hazırlık 
yapılmaz.)

-Çengi ölüsü çalgıyla kalkar. 
(İnsan nasıl yaşarsa o şekilde ölür.)

-Çerçi (satıcı) yükünden ye-
mez. (İnsanlar emekleriyle kazan-
dıkları parayı rahat harcayamaz.)

-Çerçi başındanı çağırır. (Her-
kes kendi işiyle uğraşır.)

-Çok arpa, atı çatlatır. (Her şe-
yin çoğu zarardır.)

-Dağ başında harman savrul-
maz. (Kimsenin görmediği yerde 
bir iş yapılmaz.)

-Dağ dağ üstüne olur, ev ev 
üstüne olmaz. (İki ailenin bir ara-
da yaşaması pek mümkün olmaz.)  

-Dağına göre odun, sapına 
göre saman olur. (İnsan, imkanla-
rına göre bir şeyler elde edebilir.)

-Değneği, yiyenle sayan bilir. 

(Bir işin zorluğunu o işi yapanla o 
işten etkilenen bilir.)

-Deliğe giren porsuk terleme-
den çıkmaz. (Bir işe kalkışan insan 
onun sonuçlarından etkilenir.) 

-Don yürüyüşü öğretir. (Kılık 
kıyafetinin düzgün olması, insa-
nın hareketlerine de etki eder.)

-Düğün aşıyla (pilav) dost gö-
nüllenmez. (Başkasının kesesinden 
ikram yapılmaz.)

-Düğün iki kişiye, derdi deli 
komşuya. (Akılsız insan, kendi-
siyle hiç ilgisi olmayan şeyleri bile 
dert eder.)

-Elin gülü ele kokmaz. (Sevgi 
görecelidir, insana göre değişir.)

-Emanet ata binen ya düğünde 
iner ya bayramda. (Emanet mala 
güvenerek iş yapmak doğru değil-
dir.)

-Eşeğini övmeyen çerçi (satıcı) 
olmaz. (Her insan, ne kadar kötü 
de olsa kendi malını över.)

-Ev olsun da koz (ceviz) ka-
buğundan olsun. (Yeter ki insanın 
yaşayabileceği bir yeri olsun. İyi 
yada kötü olması önemli değildir.)

-Fakirin kaşığı bulamaçta kırı-
lır. (Fakirler genelde şanssız olur.) 

-Fiili bozuk olanın elifi yanlış 
gelir. (Kötü niyetli olan insanın 
karşısına da daima kötüler, kötü-
lükler çıkar.)

-Garamet gandan (gamdan) 
çetin(dir). (İftiraya uğramak asıl-
sız dedikodulara maruz kalmak her 
şeyden daha kötüdür.)

-Hambala (hamala) semeri 
yük gelmez. (İnsan, kazanç elde 
ettiği şeylerden sıkılıp usanmaz.)

-Har sirke küpünü çatlatır. 
(Öfkesine hakim olmayı bilmeyen 
insan, kendi kendine zarar verir.)

-Her evin (yerin) bir soğan 
doğraması olur. (Her ailenin, yö-
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renin farklı bir yaşam tarzı vardır.)
-Her tarlada bir tahıl, her kafa-

da bir akıl (vardır). (Herkesin ken-
dine göre bir düşüncesi vardır, her 
insanın düşüncesi farklı farklıdır.)

-Hilekar, dokuz ocak yıkma-
yınca bir ocak yapamaz. (Hileci in-
san, kolay kolay iyi bir şey ortaya 
çıkaramaz.)

-İllet ile dirilen mihnet ile can 
verir. (Başkasının zararından fay-
dalanan kar etmez.)

-İşini kış tut, yaz çıkarsa bah-
tına. (Yapılan iş için en olumsuz 
durumlar düşünülerek tedbir alın-
malıdır)

-Islanmışın, yağmura eyval-
lahı yoktur. (Zor durumda kalan 
insan, her şeyi göze alır.)

-Kapını bekçe kapa, komşunu 
hırsız tutma. (Önceden tedbirini 
al, sonradan kimseyi suçlama.)

-Kedinin gözü sıçan deliğinde 
olur. (Herkes kendi çıkarlarıyla il-
gili olan şeylerle ilgilenir.)

-Komşun kör ise kırptır, topal 
ise yektir. (İnsan, çevresine uyum 
sağlamalı ve etrafındakilere göre 
hareketlerine yön vermelidir.)

-Kör bıçak ele, kötü avrat dile 
yavuz olur. (Kadının kötüsü çok 
konuşur ve diliyle karşısındakini 
bıktırır.)

-Nacarın kapısı sırımla bağlı 
olur. (Kişiye kendi yaptığı iş, üret-
tiği ihtiyaç olarak görülmez.)

-Nizahsız işin karnı ağrısın. 
(Yapılan işin bir eğlenceli tarafı 
olmalıdır.)

-Oduncunun gözü omçada 
(ağacın iyisi), dilencinin gözü 
çomçada olur. (Herkes, kendi işine 
yarayacak şeyle ilgilenir.)

-Öküz, yem bitince çifte gide-
ceğini bilir. (İhtiyaç belirdiğinde 
çalışmak gerekli olur.)

-Öküzden öörün (gizli) çit 
(çift) sürünmez. (Bir işi asıl so-
rumlusunun haberi olmadan yap-
mak mümkün olmaz.)

-Ölenin malı da beraber ölür. 
(İnsan öldüğü zaman evi barkı da 
bakımsızlıktan eskir. /Ölen insana, 
malın mülkün hiçbir faydası yok-
tur.)

-Ölüm bir devedir ki herkesin 
kapısına çöker. (Ölüm, her insanın 
başına gelen bir olaydır.)

-Öndüç (ödünç) güle güle gi-
der, ağlaya ağlaya gelir. (Ödün 
verilen şeyin geri dönüşü zordur.)

-Parası aziz olanın, kendisi re-
zil olur. (Cimri sıkıntı çeker.)

-Sabır selamet, evmek (acele 
etmek) melanet. (Sabrın sonu iyi, 
acele etmenin sonu kötüdür.)

-Sahtekarla tamahkar çabuk 
anlaşır. (Tamahkar insan malına 
fazla fi yat ister, sahtekar insan pa-
rayı ödemeyeceği için o fi yata malı 
alır.)

-Sarı saman, vaktinde altın 
olur. (Zamanında yapılan küçücük 
bir iyilik, her şeyden daha değerli-
dir.)

-Sekiz abdal, dokuz kaşığı boş 
bırakmaz. (Açgözlü, görgüsüz in-
sanın gözü doymaz.)

-Seli gider, kumu kalır. (Yaşa-
nan şeyin etkisi kalır.)

-Sokma akıl yedi gün sürer. 
(Başkasının fi kriye hareket eden 
kısa süre yaya kalır.)

-Soluğuna güvenen borozan-
cıbaşı olur. (Yeterli becerisi olan, 
çekinmeden o işe girebilir.)

-Ver ekmeği ekmekçiye yarısını 
da yerse yesin. (İşi ehline yaptır-
mak gerekir.)

-Yağına göre tavası, kuyusuna 
(suyuna) göre kovası. (Herkes, du-
rumu imkanına göredir.)

-Yaşamış eşekte yıllanmış akıl 
olur. (Yaşlı, tecrübeli de olsa akıl-
sız kişinin fi kri olmaz.)

-Yazın artığı kışın katığıdır. 
(Bollukta değer verilmeyen, yok-
lukta işi yarar.)

-Yersen kabacık, yemezsen 
kapı açık. (Şartlara razı olmayanın 
ayrılması gerekir.)

-Yorgan kalkmadan döşşek 
kalkmaz. (Her işin bir düzeni, sı-
rası vardır.)

-Yumuşak diken berk batar. 
(Sessiz sakin insanın kızgınlığı çok 
kötü olur.)
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MUSTAFA KEMAL

(d. 1881 - ö. 1938)
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin Kurucusu

Modern Türkiye’nin ku-
rucusu büyük asker, düşünür, 
devrimci, lider ve devlet adamı 
Mustafa Kemal Atatürk 1881’de 
Selanik’te doğmuştur. O’na 
gün ve ay olarak doğum tarihi 
sorulduğunda, “Neden 19 Ma-
yıs olmasın” demiştir ki bu da 
onun doğum gününü tam ola-
rak 19 Mayıs 1881 yapmaktadır.

Atatürk’ün annesi Zübeyde 
Hanım, Makedonya, Teselya 
fatihlerinden inme Hacı Sofu 
ailesinden Feyzullah Ağa’nın 
kızıdır. Atalarının Anadolu’dan 
gelen “sarışın” Yörüklerden ol-
ması ile öğünmüştür. Akıllı ve 
dindar bir kadın olan Zübeyde 
Hanım, oğlunun iyi bir insan 
olarak yetişmesi için çalışmış-
tır. Babası Ali Rıza Bey ise Kon-
ya ve Aydın’dan Makedonya’ya 
gelip yerleşmiş Kocacık Yörük-
lerinden inme Kırmızı Hafız 
diye bilinen öğretmen Ahmet 
Efendi’nin oğludur. 1876’da 
Sırplarla yapılan savaşta gö-
nüllüler taburunda üsteğmen 
olarak görev yapan Ali Rıza 
Efendi, uzun yıllar gümrük me-
murluğu yapmış ve sonraları 
da kereste tüccarlığı ile meşgul 
olmuştur.  

Mustafa Kemal’in kız kar-
deşi Makbule (Atadan) Hanım 
(1885-1956)’dan başka Ahmet, 
Ömer, Fatma ve Naciye adın-
da kardeşleri dünyaya gelmiş 
ancak dönemin sağlık şartları 
ve zorlukları nedeniyle çocuk 

veya genç yaşta hayattan göç-
müşlerdir.  

Mustafa Kemal’in okuması 
için anne ve babası çaba sarf et-
miş, annesi onun dinî okullar-
da okuyarak bir din görevlisi 
olmasını isterken babası onun 
yeni açılan modern okullarda 
okuması taraftarı olmuştur. 
Konu ustalıkla halledilmiş, 
Mustafa Kemal önce mahalle 
mektebine kayıt yaptırılarak 
annesinin gönlü hoş tutulmuş, 
ancak buradan kısa süre sonra 
alınarak Şemsi Efendi İlkoku-
lu’na gönderilmiştir. İlkokulu 
takiben Selanik Mülkiye Rüşti-

yesi’ne başlamış, ancak burada 
hocasından gördüğü haksızlık 
üzerine ve askerlik mesleğine 
yönelik eğilimi doğrultusunda 
gizlice sınavlarına girerek Se-
lanik Askeri Rüştiyesi’ne geç-
miştir. Selanik Askeri Rüştiye-
si’ndeki başarıları matematik 
öğretmeni Mustafa’nın dikkati-
ni çekmiş, öğretmeni ona “Ke-
mal” adını layık görmüştür.  
Mustafa Kemal denmesi bu 
olayla başlamıştır.

Selanik Askeri Rüştiyesi’n-
den başarı ile mezun olan Mus-
tafa Kemal Manastır Askeri İda-
disi’ne başlamıştır. Derslerinde 
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başarılı olan Mustafa Kemal sa-
dece okulda aldığı eğitimle ye-
tinmemiş, dönemin geçerli dili 
olan Fransızcayı öğrenmek için 
özel çaba harcamıştır. Devlet 
adamlığında kendisine ilham 
verecek olan Aydınlanma fi kir-
lerini Fransızca orijinal kaynak-
larından öğrenecek, entelektü-
el kapasitesini derinleştirecek 
zenginliği sağlayacak bilgileri 
edinmiştir.  

İdadiden başarı ile mezun 
olan Mustafa Kemal İstanbul 
Harp Okulu’na geçmiştir. Harp 
okulunu Harp Akademisi takip 

etmiş, 1905 yılında Harp Aka-
demisi’nden Kurmay Yüzbaşı 
olarak mezun olmuştur. Okul 
yıllarında dünyada ve ülkede 
neler olup bitt iği konusunda 
etkin olan Mustafa Kemal, ül-
kenin daha etkin yönetilmesi, 
halkın daha medeni ve müref-
feh olması için fi kirler üretmiş, 
arkadaşları ile gizli oluşumlar 
içerisinde yer almıştır. Bu dö-
nem II. Abdülhamit’in istib-
dadına karşı İtt ihat ve Terakki 
başta olmak üzere gizli cemi-
yetlerin gizli ve açık faaliyetle-
rinin olduğu bir dönemdi.

Okul hayatı yıllarında ülke-
nin içine düştüğü kötü durum-
dan sürekli şikâyet eden ve II. 
Abdülhamit (1876-1909)’in bas-
kıcı yönetimine karşı gizli faa-
liyetler içinde bulunan Mustafa 
Kemal, bir ara hapis edilmiş, 
ancak okul komutanının da ara-
cılığı ile büyük bir cezaya çaptı-
rılmaktan kurtulmuştur. Harp 
Akademisi’nden mezun olduk-
tan sonra genç bir subay olarak 
1905’te Suriye’de Beşinci Ordu 
bünyesinde Kurmay Yüzbaşı 
olarak görevlendirilmiştir. Gö-
revinde gösterdiği ciddiyet ve 
başarı, O’nun diğerleri arasın-
da sivrilmesine yol açmış, onu 
güvenilen bir kimse durumuna 
yükseltmiştir. Mustafa Kemal’e 
göre, “İnsan, vazifesini cesaret, 
cür’et, sadakat ve namuskârlık-
la yapınca, elinden geleni yap-
mış olur. Aynı zamanda, bu va-
zifeyi, diğerlerine karşı hasetsiz 
yapmalıdır.  O hayatı boyunca 
işinde ve çalışmalarında fevka-
lade dikkatli olacağı, görev ve 
sorumluluğun gerektirdiği du-
rumları mükemmel bir başarı 
ile ele alacağı ve aldığı işlerde 
de hep alın akı ile çıkacağı çalış-
ma sürecine başlamıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Sa-
vaşı’nın yıkımları üzerinde yo-
luna devam eden ve ancak tür-
lü iç ve dış badire ile uğraşmak 
zorunda kalan Osmanlı Devleti 
19. asrın sonlarına doğru bir çö-
küş sürecini yaşamaktaydı. Dö-
nemin sultanı II. Abdülhamit 
kendine özgü ve genellikle “is-
tibdat” ve “baskıcı bir yöntem 
ile devleti ayakta tutmaya ça-
lışmakta ancak sorunlar devam 
etmekteydi. Ülkedeki çağdaş, 
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hürriyet yanlısı ve modernleş-
me sürecinden yana aydın ve 
subaylar devletin içine düştü-
ğü geri ve yıkım haline çareler 
bulmak, II. Abdülhamit’in ge-
leneksel üslupla koyu bir mut-
lakıyet siyasetine karşı durmak 
için gizlice örgütlenmekteydi. 
Onlara göre Abdülhamit’in 
siyaseti devlete zarar vermek-
teydi.  Büyük devletlerin ülkeyi 
parçalayacağı korkusu da bu 
endişelere katılınca gizli ör-
gütlenmeler yaygınlaşmıştı. Bu 
bağlamda kurulan ve en etkili 
olan cemiyet İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’dir.  Ülkenin içinde 
bulunduğu sıkıntılı duruma 
bir çare olarak örgütlenmenin 
gerektiğini düşünenlerden bi-
risi de Mustafa Kemal’dir. Suri-
ye’deki görevi sırasında Musta-
fa Kemal arkadaşlarıyla “Vatan 
ve Hürriyet” adlı bir gizli ce-
miyet kurmuş ve bu cemiyeti 
geliştirerek devletine daha iyi 
hizmet etmek istemiştir. Bu 
dönemde benzer cemiyetlerin 
gizli olması bir zaruretti zira 
söz, fikir ve vicdan hürriyetinin 
olduğu demokrasi rejimi yeri-
ne mutlakıyete dayalı sultanlık 
rejimi bulunmaktaydı.  Mutla-
kıyette hükümete ve yönetime 
karşı muhalefetin meşruiyeti 
söz konusu değildi. Muhalifler 
ve davranışları “gizli” ve “sis-
teme karşı” görülmekteydi. Bu 
nedenle muhalif ve eleştirel söz 
ve davranışlar gizli olmak zo-
rundaydı. 

Mustafa Kemal Suriye’de 
Beyrut kentinde Vatan ve Hür-
riyet Cemiyeti’nin bir şubesini 
kurmayı başarmış, cemiyetin 
gelişmesi için o günlerde dev-

rimci akımlar yönünde önemli 
ve elzem bir yer olan Makedon-
ya’ya geçmiş ve burada da örgü-
tü geliştirmek istemiştir. Bunun 
için Mustafa Kemal Selanik’e 
gelmiş, örgütün şubelerini bu-
rada da kurmak için çalışmıştır. 
Kendisi cemiyetin amacı için, 
“Ulusumuz baskı ve istibdat 
altında kan ağlıyor, hürriyet 
olmayan bir ülkede ölüm ve 
yok oluş vardır.  Her ilerleme 
ve kurtuluşun anası hürriyettir. 
Tarih bugün, biz çocuklarına 
bazı büyük görevler yüklüyor. 
Ben Suriye’de bir örgüt kur-
dum. İstibdat ile mücadeleye 
başladık. Buraya da örgütün 
temellerini kurmaya geldim. 
Şimdilik gizli çalışmak ve örgü-
tü organlaştırmak zorunludur” 
demiştir. Ancak istediği başa-
rıyı ve ortamı bulamayınca da 
Suriye’ye geri dönmek zorun-
da kalmıştır. Kurmaya çalıştığı 
bu cemiyet daha sonra İttihat 
ve Terakki Cemiyeti içerisinde 
erimiştir. Mustafa Kemal’de İt-
tihatçılar arasında bulunmuş, 
İttihatçıların gerçekleştirilmesi 
çok zor olan aşırı idealleri aksi-
ne, gerçekçi ve köklü çözümler 
ileri sürmüştür. Bunlardan bi-
risi cumhuriyet fikridir ki yeri 
geldiğinde icra edecektir. Bu 
sebepledir ki İttihatçılığın ile-
rici, yenilikçi, milliyetçi düşün-
cesine sempati ile yaklaşması 
ve II. Abdülhamit rejiminin 
baskıcı idaresine karşı mücade-
leci hisleri dışında İttihatçılara 
fazlaca karışmamıştır. O’na 
göre İttihat ve Terakki Cemiye-
ti, “çok laf az icraat” demekti. 
İttihatçılar amaç olarak sadece 
“Meşrutiyeti II. Abdülhamit’e 

tekrar kabul ettirmek” fikrini 
benimsemişlerdi.  

İttihat ve Terakki Cemiye-
ti’nin ve özellikle Makedon-
ya’daki askeri subay ve erlerin 
çabası ile 1908’de II. Meşrutiyet 
ilan edilmiş, ülke meşruti sis-
temle yönetilmeye başlanmış-
tır. Mustafa Kemal bu dönemde 
İttihatçıların askerlik ile siyaset 
arasına bir çizgi koyamaması-
nı eleştirmiş, askerin siyasal-
laşmasını doğru bulmamıştır. 
Kendisi bir süreliğine Trablus-
garp’a giderek meşrutiyetin 
bölgede tanıtımına çalışmıştır.  

Mustafa Kemal 1807’de Kı-
demli Yüzbaşı rütbesine yük-
seltilmiş, görev yeri olarak da 
Manastır merkezli 3. Ordu bün-
yesine tayin edilmiştir. 1908’de 
İttihat ve Terakki öncülüğünde 
oluşan muhalefet II. Abdülha-
mit’e II. Meşrutiyet’i ilan ettir-
miştir. 1909’da meşrutiyete ve 
mektepli-yenilikçi kesime kar-
şı çıkan 31 Mart Vakası olarak 
bilinin ayaklanmayı bastırmak 
üzere Selanik’ten gönderilen 
ordunun kurmay heyeti içeri-
sinde yer alan Mustafa Kemal 
ordunun siyasetten uzak kal-
ması düşüncesini her ortamda 
dile getirmiştir. İttihat ve Te-
rakki’nin partileşerek, siyaseti 
siyasi arenada yapmasını sa-
vunmuştur. İttihatçıların önde 
gelen ismi Enver Paşa Mustafa 
Kemal’i kendisine rakip gör-
müş, onun öne çıkmasını is-
tememiştir. Mustafa Kemal’in 
hak ettiği terfi ve ilerlemeleri 
zamanında elde edememesi 
kendisinde üzüntü hali doğur-
muşsa da “Adam olanlar maddi 
olarak küçük kalarak da vatana 
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borçlu oldukları büyük feda-
karlıkları yapmanın yolunu bu-
lurlar” sözüyle tüm olumsuz-
luklara rağmen vazifesine olan 
sadakati dile getirmiştir. 

Manastır’da konuşlanan 
Üçüncü Ordu bünyesinde gö-
revini sürdüren Mustafa Kemal 
bölgede sık sık görülen azınlık 
ayaklanmalarına ve komitacılık 
faaliyetlerine karşı mücadele 
etmiştir. 1910 yılında Balkan-
lar’da baş gösteren Arnavut 
asilere, Sırp, Yunan ve Bulgar 
çetelerine karşı savaşmıştır.

1911’de Trablusgarp’a sal-
dıran İtalya’ya karşı Osmanlı 
Devleti’ne ordu ne de donanma 
ile karşılık verememiş, ancak 
bölgeye giden subayların yer-
li halkı örgütlemesi ile oluşan 
milis kuvvetleri İtalyanlar ile 
savaşabilmiştir. Bu mücadele-
de gerek Enver Paşa gerekse de 
Mustafa Kemal Trablusgarp’ta 
İtalyanlara karşı savaşan bir-
liklerin başında yer almışlar-
dır. Bölgeye tebdil-i kıyafet ile 
giden bu subaylar İtalyanlara 
karşı önemli başarılar elde et-
miş, İtalyanları Trablusgarp’a 
hakim olmasını uzun süre en-
gellemişlerdir. 1912’de çıkan I. 
Balkan Savaşı Osmanlı Devle-
ti’ni müşkül duruma düşürün-
ce İtalyanlar ile Uşi Anlaşma-
sı’nı yapmak zorunda bırakmış 
ve Trablusgarp (Libya) İtalyan-
lara terk edilmiştir.

Mustafa Kemal I. Balkan 
Savaşı’nda etkin görevlerde yer 
alamamıştır. I. Balkan Savaşı 
Osmanlı Devleti için en ağır 
sonuçlara yol açan bir savaş ol-
muştur. Osmanlı Devleti Mid-
ye-Enez çizgisi batısında yer 

alan ve neredeyse Avrupa’daki 
tüm topraklarını terk etmek 
zorunda kalmıştır. Bu savaşın 
kaybedilmesinde ordunun si-
yasallaşmasının, komutanlar 
arasında siyasi didişmeden 
kaynaklı beceriksizliğin rolü 
büyüktür. Mustafa Kemal’in ıs-
rarla eleştirdiği bir durum ger-
çek olmuştur. I. Balkan Savaşı 
Mustafa Kemal’in doğup büyü-
düğü Selanik’in elden çıkma-
sına yol açmıştır.  Osmanlılar 
1913’te Balkanlı milletlerin Os-
manlı Devleti’nden elde ett ikle-
ri ganimeti paylaşımda göster-
diği aç gözlülüğün çıkardığı II. 
Balkan Savaşı’nı değerlendire-
rek, Enver Paşa komutasında-
ki kuvvetlerle Edirne’yi tekrar 
alabilmiştir. Böylece I. Balkan 
Savaşı’nın kayıpları kısmen te-
lafi  edilebilmiştir.  

Mustafa Kemal 27 Ekim 
1913’te Sofya Ateşemiliterli-
ği’ne atanmıştır. 1914’te yarbay 
olan Mustafa Kemal, Birinci 
Dünya Savaşı’nın patlak ver-
mesi üzerine 2 Şubat 1915’te 
Tekirdağ’da kurulmakta olan 
19. Tümen komutanlığına atan-
mıştır. Bu sırada kendisine En-
ver Paşa tarafından teklif edilen 
ve bir ordu ile İran üzerinden 
Hindistan’a giderek buradaki 
İngiliz üstünlüğüne son verme 
planını gerçekçi bulmadığın-
dan reddetmiştir.

Çanakkale Savaşı Mustafa 
Kemal’in hayatındaki önemli 
dönüm noktalarındandır. Bu 
savaş Türkün üstün savaşçı-
lık ve ülkesini savunmadaki 
fedakârlığını göstermesi bakı-
mından önemli olduğu kadar 
Mustafa Kemal’in dahi asker ve 

komutanlığının somutlaşmış 
bir örneğidir. Conkbayır’da ve 
Anafartalar’da, kendi komutan-
lık içgüdülerine dayanarak ver-
diği kararlarla düşmanı şaşkına 
çevirip, büyük zaferler kazanan 
Mustafa Kemal, Conkbayırı’n-
da ön safl arda yer alırken bir 
kurşun kalbi üzerindeki saatine 
çarpmış (10 Ağustos 1915), saat 
parçalanmışsa da kendisine bir 
şey olmamıştır.  Komuta ett iği 
askerlerinin gözünde, Mustafa 
Kemal artık kötülüğün ulaşa-
madığı, Tanrı tarafından koru-
nan bir kimse olarak algılan-
mıştır. Çanakkale Savaşı Türk 
tarihine bir büyük sayfa olarak 
girmiş ve Türkün anayurdunu 
işgalden kurtarmıştır. Gele-
cekte de cumhuriyeti kuracak 
olan bir lider doğurmuştur. Ça-
nakkale’deki başarısı Mustafa 
Kemal’in tüm yurt genelinde 
tanınmasına yol açmış, ülkenin 
kurtuluşu için ümit bağlanan 
kişi olmasını doğurmuştur. 1 
Haziran 1915’te albaylığa terfi  
etmiştir. Çanakkale’de Anafar-
talar Gurup Komutanı olarak 
büyük, parlak zaferler elde 
eden Mustafa Kemal’e 17 Ocak 
1916’da “Muharebe Altın Liya-
kat Madalyası” verilmiştir.

1 Nisan 1916’da tümgene-
ralliğe yükselen Mustafa Ke-
mal, aynı yıl doğuda 16. Kolor-
du komutanlığına getirilmiş, 
6-7 Ağustos 1916’da Muş ve 
Bitlis’in geri alınmasını sağla-
mıştır. Mustafa Kemal, daha 
sonra 18 Mart 1917’de Diyar-
bakır merkezli yeni kurulan 2. 
Ordu komutanlığına getiril-
miştir. İsmet İnönü ile burada 
tanışmıştır. Bu sırada kendi-
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sine Hicaz orduları komutan-
lığı teklif edilmişse de o bunu 
kabul etmeyerek, Hicaz’ın bir 
an önce tahliye edilerek düş-
manın durdurulması için sa-
vunulabilir bir çizgide askeri 
güçlerin konuşlandırılmasını 
önermiştir. Daha sonra General 
Falkenhayn komutasında ku-
rulan Yıldırım Orduları gurubu 
içerisinde 7. ordu komutanlığı-
na getirilen Mustafa Kemal (5 
Temmuz 1917), ordunun için-
de olduğu durumu ve Falken-
hayn’ın komutanlığını kabul 
etmeyince istifa ederek İstan-
bul’a dönmüş ve burada genel 
karargâh emrine alınmıştır.  

15 Aralık 1917 – 5 Ocak 
1918 tarihleri arasında Veliaht 
Prens Vahdettin ile Almanya’ya 
bir geziye katılarak batı cephe-
sini ve Alman ileri gelenlerini 
yakında görme imkanı bulan 
Mustafa Kemal, Almanya’nın 
savaşı kaybettiğini ve hemen 
bir barış yapılması gerektiğini 
dile getirmiştir. Bir süre böb-
reklerinden rahatsız olan Mus-
tafa Kemal, Karlsbad’da tedavi 
görmüştür. Temmuz 1918’de 
Mehmet Reşat’ın ölümü üze-
rine padişah olan Vahdettin, 
Mustafa Kemal’i yaveri yapmış 
ve onu tekrar 7. Ordu komu-
tanlığına atamıştır. Bu görevi 

sırasında Halep kuzeyinde bir 
savunma hattı inşa ederek düş-
manı durdurmayı başarmıştır. 
30 Ekim’de mütareke imzala-
nınca, Alman komutanlar ve bu 
arada Yıldırım orduları komu-
tanı Liman von Sanders ülke-
den ayrılmak zorunda kalınca, 
31 Ekim 1918’de Mustafa Ke-
mal Yıldırım Orduları Komu-
tanlığı’na getirilmiştir. Daha 
sonra Yıldırım Orduları lağ-
volunca Mustafa Kemal İstan-
bul’a dönmüş (13 Kasım 1918), 
İstanbul’a vardığında boğazda 
demirleyen düşman gemilerini 
görünce “Geldikleri gibi gider-
ler” diyerek düşman işgallerini 
kabullenmediğini göstermiştir.  

İstanbul’da kaldığı sürede 
Osmanlı Devleti’nin fiilen bit-
tiğini gören Mustafa Kemal, 
kurtuluşun Anadolu’nun her 
yerinde kıpırdamaya başlayan 
Kuvayı Milliye’nin örgütlene-
rek bir merkezde idaresi ile ve 
milli iradeye dayanılarak sağ-
lanabileceğini anlamıştır. Ana-
dolu’ya geçerek milli mücadele 
için çareler arayan Mustafa Ke-
mal, sonunda Samsun ve çevre-
sinde silahlanıp azınlıklara kar-
şı saldırgan tutum içine giren 
Müslüman halkı yatıştırmak ve 
bölgede düzeni sağlamak gaye-
si ile tahsis edilen Dokuzuncu 
Ordu Müfettişliğini önemli bir 
başlangıç olarak görmüştür. O, 
bu görevi aldığı zaman (30 Ni-
san 1919) “içi içine sığmayan 
bir çocuk” sevinciyle sevindi-
ğini, büyük liderlerin toplumu 
için yapması gerekeni yapma 
şansının verildiği anlara has 
hazzı duyduğunu belirtmiş-
tir. O, “Talih bana öyle müsait 
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şartlar hazırlamış ki kendimi 
onların kucağında hissett iğim 
zaman ne kadar bahtiyarlık 
duydum, tarif edemem. Bakan-
lıktan çıkarken, heyecanımdan 
dudaklarımı ısırdığımı hatır-
lıyorum. Kafes açılmış, önün-
de geniş bir âlem, kanatlarını 
çırparak uçmağa hazırlanan 
bir kuş gibi idim.” demiştir. 15 
Mayıs 1919’da Yunanların İtilaf 
kuvvetleri yardımı ile İzmir’e 
asker çıkarması ve bölgeyi iş-
gale başlaması top yekun bir 
milli kurtuluşu zorunlu kılmış-
tır. Mustafa Kemal Paşa sadece 
9. Ordu müfett işi olarak değil 
aynı zamanda mülki idareye de 
emir verecek yetkilerle dona-
tılmış olarak 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıkmıştır. Samsun’a 
çıkışı izleyen günlerde resmi 
görevinin gereklerini değil, 
vatanının dört köşesini işgal 
etmiş düşmana karşı milletini 
örgütlemek için çalışmalarına 
başlamıştır.

Milli mücadele yılları Mus-
tafa Kemal’in zor şartlarda ça-
lıştığı, büyük askeri başarılar 
elde ett iği ve ağır şartlara rağ-
men çağın gereklerine uygun 
bir lider olarak yükseldiği yıl-
lardır.  Çağdaşlığını milleti-
ne güvende ve ona hizmett e 
göstermiştir. O, “Ben milletin 
vicdanında ve geleceğinde his-
sett iğim büyük gelişme kabi-
liyetini, bir milli sır gibi vicda-
nımda taşıyarak, yavaş yavaş 
bütün bir topluma uygulamak 
mecburiyetinde idim.” söz-
leriyle milletinin yetenek ve 
gücüne inanan bir liderin gö-
nül huzurunu dile getirmiştir. 
Sadece milletine güvenmekle 

kalmamış, aynı zamanda ken-
dini milletine bırakarak orada 
rahatı ve huzuru bulmuştur. 
Mustafa Kemal Paşa, “Benim 
için en büyük korunma yeri 
ve yardım kaynağı milletimin 
bağrıdır.” demiştir. Mustafa 
Kemal’in yolunu çizen de mil-
leti olmuştur. O, “Biz, ilhamla-
rımızı, gökten ve gaipten değil, 
doğrudan doğruya hayatt an al-
mış bulunuyoruz. Bizim yolu-
muzu çizen; içinde yaşadığımız 
yurt, bağrında çıktığımız Türk 
milleti ve bir de milletler tarihi-
nin bin bir facia ve ızdırap dolu 
yapraklarından çıkardığımız 
sonuçlardır.” sözleriyle somut 
gerçeklere dayalı politikalar 
üretme felsefesinin kısa ve özlü 
tanımını dile getirmiştir.  

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a çıkışı Milli 
Mücadele’nin başlangıcı ola-
rak kabul edilmiştir. Samsun’a 
çıktıktan sonra ülkenin içerisi-
ne düştüğü durumu Nutuk’ta 
açıkça dile getiren Mustafa Ke-
mal, ülkenin kurtarılması için 
“Ya istiklal ya ölüm!” sloganını 
seçmiştir.  Samsun’dan Havza 
yoluyla Amasya’ya geçen Mus-
tafa Kemal burada silah arka-
daşları ile 22 Haziran 1919’da 
kaleme aldığı tamimde İstan-
bul Hükümeti’nin görevini ye-
rine getirmede yetersiz oldu-
ğunu, milletin bağımsızlık ve 
geleceğini milletin iradesinin 
kurtaracağını belirtmiştir. Mil-
letin bilinçlendirilmesi ve mil-
let ile birlikte işgallere karşı du-
rulması için Sivas’ta bir kongre 
toplanmasını ilan etmiştir.

Sivas Kongresi için giri-
şimler ve çalışmalar sürerken 

Doğu vilayetlerine gitmiştir. 
Burada Ermeni tehlikesinin do-
ğurduğu ciddiyetin de etkisiyle 
Osmanlı Devleti’nin tek silahla-
rını teslim etmediği ve erlerini 
terhis etmediği Kazım Karabe-
kir komutasındaki 15. Kolordu 
bulunmaktaydı.  Şark Vilayet-
leri Müdafaa-ı Hukuk-ı Milli-
ye Cemiyeti’nin organize ett iği 
Erzurum Kongresi’ne katılmış-
tır. Erzurum’da kaldığı sırada 
İstanbul Hükümeti ve Padişah 
onun ihtilâlci davranışlarından 
ürkerek askerlik görevinden 
alınması yolunda karar verdiği 
ve Mustafa Kemal’in de asker-
lik mesleğinden istifa ett iği (8 
Temmuz 1919) ve “milletin bir 
ferdi” olarak mücadeleye de-
vam edeceği bilinmektedir. Ka-
zım Karabekir Paşa’nın Mus-
tafa Kemal Paşa’yı sivil olarak 
mücadelesinde destekleyeceği 
sözü Milli Mücadele’de önemli 
bir dönüm noktası olmuştur.

Mustafa Kemal ile Rauf 
Orbay’ın katıldığı ve Mustafa 
Kemal’in başkanı olduğu Er-
zurum Kongresi (23 Temmuz-7 
Ağustos 1919) kararları Doğu 
vilayetleri için olduğu kadar 
tüm ülke sathını içeren karar-
ların alınmasına yol açmıştır. 
Tüm ülkenin işgallerden kur-
tarılması ve bağımsızlığının ka-
zanılması alınan kararlar arası-
na girmiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın 
Erzurum Kongresi’nden son-
ra katıldığı ve başkanlığını 
yaptığı Sivas Kongresi (4-11 
Eylül 1919) Milli Mücadele’de 
önemli bir yere sahiptir. Bura-
da toplanan delegeler ülkenin 
bağımsızlığı için ne yapılması 
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gerektiğini etraflıca görüşmüş, 
ülkede bölgesel kurtuluş çare-
leri peşinde olan milli kuvvet-
ler “Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı 
altında birleştirilmiştir.Mustafa 
Kemal başkanlığındaoluşturu-
lan Temsil Heyeti mücadele-
nin gidişatından sorumlu bir 
makam haline getirilmiştir. 
Sivas’tan sonra Kayseri, Ha-
cıbektaş ve Kırşehir üzerinden 
27 Aralık 1919’da Ankara’ya 
gelen Mustafa Kemal, Temsil 
Heyeti karargâhını burada kur-
muştur. Ankara Milli Mücadele 
yıllarında merkez olmuş, son-
radan da cumhuriyetin başken-
ti olarak kalmıştır.Bir yandan 
halkı bilinçlendirmek ve diğer 
taraftan milli mücadelenin hak-
lılığını ve gidişatını duyurmak 
üzere Ankara’da İrade-i Milliye 
(Hakimiyet-i Milliye) gazete-
sini çıkarmaya başlamıştır (28 
Ocak 1920).

Mustafa Kemal’in ülkenin 
kurtuluşu için çabaları; eldeki 
kaynakların etkin kullanımı, 
işgallere karşı halkın örgütlen-
mesi, haklı mücadelesinin me-
deni milletlere duyurulması ve 
Türk milletinin bağımsızlığına 
ve varlığına kast edenlere karşı 
savaşılması şeklinde olmuştur. 
Mülki ve askerî erkânı bu iş için 
sürekli uyaran Mustafa Kemal, 
halkın da bilinçli olarak milli 
kuvvetler etrafında kilitlenme-
sine çalışmıştır. Bu dönemde 
işgallerin şiddetli ve halkın 
muzdarip olduğu vatan top-
raklarının bir kısmı güney böl-
gesinde idi. Çukurova, Maraş, 
Antep ve Urfa tarafları önce 
İngilizler ve onlardan sonra 

Fransızlar tarafından işgal edil-
mişti. Fransız işgalleri halk için 
daha çekilmez ve zorluklarla 
doluydu zira Suriye üzerinde 
bir manda kurma yolunda olan 
Fransızlar kuzey sınırlarını gü-
vence altına almak için bura-
da kendilerine daha az sorun 
çıkaracak bir Ermeni bölgesi 
oluşturulması düşüncesindey-
diler. Çukurova’nın pamuğu 
Fransız tekstil sanayinin ağzı-
nı sulandırmaktaydı. Sivas’a 
kadar olan bölgede ekonomik 
ayrıcalıklar peşindeydiler. Bu 
tür amaçları için bölgeyi askeri 
olarak işgal etmekle kalmamış, 
Müslüman-Türk halkı pasivize 
etmeye çalışmışlardır. Bunun 
için de bölgedeki Ermenileri 
silahlandırmaya, eğittikleri Er-
meni Lejyonerleri’ni Fransız 
askeri kıyafetleri ile bölgede 
konuşlandırmaya çaba göster-
mişlerdir. Onların bu tutumları 
bölgedeki Türkler üzerinde bü-
yük baskılar doğurmuş, birçok 
kanlı saldırıların doğmasına 
yol açmıştır.

Fransız işgal güçlerinin 
Maraş’a girmesi 29 Ekim 1919 
günü başlamıştır. Bu güçler iki 
askeri birlik şeklinde düzen-
lenmişti. Birisindeki askerlerin 
tamamını Fransız üniforması 
giyen Ermeniler oluştururken, 
diğer grupta Fransız ve Cezayir 
kökenli askerler bulunmaktay-
dı. Bir başka kaynakta Maraş’a 
giren ilk işgalci Fransız kuvvet-
leri 1.000 Fransız, 400 Ermeni 
ve 500 Cezayirli askerden mey-
dana gelmekteydi. Fransızlar 
Çukurova, Antep, Maraş ve 
Urfa’yı işgal için Aralık 1918’de 
Mersin’e çıktıklarında yanların-

da üç Ermeni Lejyonu taburu 
ile çıkmış ve bölgeyi işgale baş-
lamışlardı. Fransız üniforması 
altında görev alan Ermeniler, 
Ermeni gönüllüler ile 1916’dan 
beri Kıbrıs’ta askeri eğitim alan 
Ermeni Lejyonu denilen güç-
lerden gelmekteydi. Ermeni 
askerleri Türklere karşı giriştik-
leri ağır hakaret içeren ve bazen 
ölümlerle sonuçlanan saldırıla-
rı ile tanınmışlardı. Maraş’taki 
işgal güçleri içerisinde de yüz-
lercesi bulunmaktaydı.  

Fransızların Maraş’ı işgal 
etmesine Ermeniler taraftar 
iken, Türkler karşı idi. Her ne 
kadar işgalin el değiştirmesi 
İtilaf güçlerinin kendi arasında-
ki anlaşmalar doğrultusunda 
şekillense de Maraş’taki halk 
kendi çıkarı doğrultusunda ha-
reket etmiş, Ermeniler bölgenin 
Fransızlarca işgal edilmesi için 
girişimde bulunurken, Türkler, 
Ali Sezai Efendi öncülüğün-
de, eğer işgal devam edecekse 
en azından İngilizlerin işgalci 
olarak şehirde kalmalarını iste-
miş, bu bağlamda hükümete ve 
uluslararası kurumlara dilekçe-
ler yazılmıştır.

Maraş, özelikle Zeytun ka-
zası, sürekli Ermenilerin ayak-
lanmalarına sahne olmuş bir 
yerdi.  Bir Ermeni yazara göre 
“Özgürlük seven” Zeytun Er-
menileri 1860, 1862 ve 1895-6’da 
başkaldırmışlar ve “belki de 
Avrupalı güçlerin müdahalesi” 
ile birçok ayrıcalıklar kazan-
mışlardı. Hükümet ofislerinin 
büyük kısmında Ermeniler gö-
rev almışlardı. Ayrıca Halep’in 
diğer yerlerinde de Ermeniler 
resmi görevlere getirilmişlerdi.  
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Fransız işgalci güçlerin 
şehre girmesi sırasında şehirde 
yaşayan Ermeniler büyük sevgi 
gösterilerinde bulunmuş, işgal-
cileri alkışlarla ve danslarla kar-
şılamışlardır. Hatt a “Yaşasın 
Ermeniler! Yaşasın Fransızlar! 
Türklere ölüm!” bağrışmalarını 
yüksek sesle dile getirmişler-
dir. Maraş’taki Fransız işgali 
daha ilk günden itibaren Sivas 
Kongresi’nde kurulan ve baş-
kanlığını Mustafa Kemal’in 
yaptığı Heyet-i Temsiliye’nin 
tepkisine yol açtığı gibi, böl-
gede yaşayan Müslüman halk 
da zorlukların farkında olarak 
tepki göstermeye başlamıştır. 
İstanbul Hükümeti’nin Paris 
Barış Görüşmelerinde olumlu 
bir sonuç almak hevesi ile iş-
gallere karşı sessiz kalması ve 
hatt a halkı pasifl eştirmeye kal-
kışması, işgalcilerin işini kolay-
laştırıyordu. Ancak, Mustafa 
Kemal için işgallere karşı sert 
tedbirler alınması ve işgallerin 
sona erdirilerek Türk yurdu-
nun özgür kılınması tek amaçtı. 
Bundan dolayı Maraş’ın işga-
line büyük tepki göstermiş ve 
tepkisini gerek beyannameler 
ve gerekse de teşkilatlanmayı 
hızlandırarak bölgeye yardım 
sağlama şeklinde göstermiştir. 
Mustafa Kemal, Fransız işgal-
lerine ve bölgedeki Ermeni taş-
kınlıklarına karşı halkı örgüt-
lemek üzere Güney cephesine 
birçok subay göndermiştir. Bu 
bağlamda Kılıç Ali’yi Pazarcık 
merkezli Antep ve Maraş’a des-
tek vermek, Yörük Selim’i Gök-
sun tarafına, Şahin Bey’i Antep 
savunmasına yardımcı olmak 
ve Tufan Bey’i Haçin tarafl arı-

na göndermiştir. Bu subaylar 
bölgede milli kuvvetlerin ör-
gütlenmesine çaba harcamış, 
Antep ve Maraş savunmala-
rında etkin rol oynamışlardır. 
Maraş’ta Fransız işgalcileri ile 
savaşın başlamasından önce şe-
hir 10 bölgeye ayrılarak ve her 
bir bölgenin başına bir yedek 
subay getirilerek halka askeri 
eğitim verilmiş ve silahlanma-
sı yoluna gidilmiştir. İşgalle 
mücadele bir bakıma işgalin 
ilk gününden başlamış, savun-
manın zaferle sonuçlandığı 12 
Şubat 1920’ye kadar sürmüştür. 
Bu sürede birçok olay ve çetin 
bir savaş yaşanmış, sayısız halk 
kahramanı doğmuş, zaferle so-
nuçlanan mücadele Türk Kur-
tuluş Savaşı içerisinde önemli 
bir yer tutmuştur.

Mustafa Kemal, ülkenin bir 
bütün olarak kurtarılması için 
çabalar harcayan ve yeri gel-
dikçe gerekli adımları atan mü-
kemmel bir organizatör idi. 16 
Kasım 1916 Osmanlı Mebusan 
Meclisi’nin açılması üzerine 
mecliste Müdafaa-i Vatan Gru-
bu’nun oluşmasına çaba har-
camış, vatanperver kimseler-
den oluşan bu gurup 17 Şubat 
1920’de Misak-ı Milliyi kabul 
ederek, 30 Ekim 1918’de Mond-
ros Mütarekesi imzalanması 
sırasında eldeki topraklar üze-
rinde ve Türklerin çoğunluk 
halinde yaşadığı yerlerde hiçbir 
taviz verilmeksizin tam bağım-
sız bir Türk devleti kurulması 
fi kri kabul edilmiştir. Gelişme-
ler üzerine 18 Mart 1918’de İti-
laf kuvvetleri İstanbul’u işgal 
ederek Meclis-i Mebusan’ı ka-
patmışlardır. Bu durum üzeri-

ne Mustafa Kemal Ankara’da 
milli bir meclisin kurulması zo-
runluluğunu dile getirerek 23 
Nisan 1920’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni açmıştır.

TBMM ile alınacak kararla-
rı ve yapılacak işleri millete da-
yandırarak meşru bir mücadele 
yolu izleyen Mustafa Kemal’in 
millet için milletin irade ve ça-
basına güvendiğini görmek 
mümkündür.  TBMM, gelecek-
te ulus-devlet temelli Cumhuri-
yet’in temelini oluşturmuştur. 
TBMM Başkanı Mustafa Kemal 
olurken, TBMM Hükümeti ül-
keyi yönetmeye talip olmuştur.

Meclisin açılması ve TBMM 
Hükümeti’nin ülkede idareyi 
ele alması padişah ve İstanbul 
Hükümeti ile işgalci devletleri 
ürkütmüş, Milli Mücadele’yi 
boğmak için ülkede ayaklan-
malar çıkarılması yoluna gidil-
miştir. Yozgat, Konya, Anzavur 
ve Koçgiri gibi ayaklanmalar, 
padişah kuvvetleri olan Kuva-
yı İnzibatiye saldırıları başarı 
ile kazanılmıştır. Bu yapılırken 
düzenli ordu kurulması yoluna 
gidilmiş, düzenli orduya katıl-
mayan Çerkez Ethem gibi kim-
seler ile de mücadele edilmek 
zorunda kalınmıştır.  

Güney cephesi Kuvayı Mil-
liye’nin desteği ve yerel milis 
kuvvetlerin fedakârca çabası ile 
sürdürülürken, Doğu Cephesi 
Kazım Karabekir Paşa komu-
tasındaki düzenli birliklerin 
bölgedeki Ermenileri bozguna 
uğratması ile sonuçlanmıştır. 
Mücadelenin ağırlıklı noktası-
nı Batı Cephesi oluşturmuştur. 
Bu cephede İtilaf kuvvetlerinin 
özellikle İngilizlerin desteğini 
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alan Yunan kuvvetleri Sakar-
ya’ya kadar gelmeyi başarmış-
tır. Mustafa Kemal Paşa’nın 
meclis tarafından ve meclisin 
yetkilerini de elde ederek Baş-
komutan sıfatı ile Sakarya’da 
22 günlük (23 Ağustos-13 Eylül 
1921) şiddetli çatışmalarla Yu-
nanları bozguna uğratması Batı 
Cephesi’nde önemli bir dönüm 
noktası olmuştur. Mustafa Ke-
mal’e meclis tarafından gazilik 
ve mareşallik payeleri veril-
miştir. Siyasi sahada Kars (13 
Ekim) ve Ankara (20 Ekim) An-
laşmalarını doğuran Sakarya 
Zaferi TBMM ile Türk milleti-
nin birlikte ve bir bütün olarak 
düşmanı yurttan atıp, istenilen 
başarının geleceğine tam güven 
verdiği bir zafer olmuştur. An-
kara Anlaşması Suriye sınırları-
nı belirlerken, Kars Anlaşması 
Doğu sınırlarının belirginleş-
mesine katkı sağlamıştır.

Sakarya Zaferi’nden sonra 
düşmanın tamamen ülkeden 
atılması gerekiyordu. Bunun 
için Başkomutan Mustafa Ke-
mal Paşa hazırlıklarını gizlilik 
içerisinde titizlikle yapmış ve 
26 Ağustos 1922’de Büyük Ta-
arruzu başlatmıştır. 30 Ağus-
tos günü düşman ordularının 
büyük kısmının imhası demek 
olan Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi’nin kazanılması 
sonrasında “Ordular İlk He-
definiz Akdeniz’dir, İleri!” ko-
mutu ile Türk ordusu hızlı bir 
şekilde düşmanı yurttan çıkar-
mıştır. 9 Eylül 1922’de İzmir 
kurtarılmış, 18 Eylül’e kadar 
tüm düşman ordusu vatandan 
atılmıştır. Bu büyük askeri ba-
şarı ardından 11 Ekim 1922’de 

imzalanan Mudanya Ateşkes 
Anlaşması Milli Mücadele’nin 
askerî zaferini taçlandırmıştır. 
Bundan sonra yapılması ge-
reken ülkenin sınırlarının ve 
siyasî durumunun uluslarara-
sında varılacak bir anlaşma ile 
medeni dünyada sağlam temel-
lere oturtulması idi.  Bu başarı 
23 Ağustos 1923’te Lozan’da 
varılan anlaşmanın TBMM’DE 
tasdiki ile sağlanmıştır.  

Mustafa Kemal ülkenin as-
keri işgallerden temizlenmesin-
den sonra çağdaş ve medeni bir 
devlet kurma çabası içerisine 
girmiştir. Amacının Türk mil-
letini çağdaş milletler seviye-
sinde görmektir. Bu amaca yö-
nelik olarak devrimler yapmış, 
ilkeler ortaya koymuştur. Mus-
tafa Kemal’in devrimlerinin 
çoğunun başlangıcı Osmanlı 
yeniliklerinde yatmaktadır. An-
cak siyasi alanda yaptığı köklü 
devrimler orijinaldir ve Tür-
kiye’nin çağdaş ve geleceğin 
ülkesi olması amacına yönelik 
olmuştur.

Yeni, çağdaş ve dinamik bir 
Türk devleti kurma yolunda 
ilk önemli inkılabı saltanatın 
kaldırılması olmuştur. Salta-
nat 1 Kasım 1922’de hilafetten 
ayrılarak kaldırılmıştır. Abdül-
mecit Efendi halife olarak tas-
dik edilmiştir. Ancak görülen 
sakıncalar, siyasi birliğin tehdit 
edilmesi ve devrim karşıtları-
nın hilafet makamını kullan-
masının doğurduğu sıkıntılar 
nedeniyle hilafet de 3 Kasım 
1924’te kaldırılmıştır. Mustafa 
Kemal’in çağdaş ülkeyi kur-
mada temel prensibin seküler 
bir devlet oluşturmak olduğu 

fikrine dayalı olarak 1928’de 
“Devletin dini İslam’dır.” ifade-
si kaldırılmış, 1937’de de laik-
lik ilkesi diğer ilkelerle birlikte 
anayasaya girmiştir.

Yeni Türk Devleti 
TBMM’nin açılmasından iti-
baren demokratik temelde 
anayasal bir devlet olarak doğ-
muştu. 1921 Teşkilat-ı Esasiye 
ile güçler birliği çerçevesinde 
olağanüstü işler görmek üze-
re kurulmuş meclis hükümeti 
iken 1924 Anayasası ile güçler 
ayrılığı ilkesine dayalı normal-
leştirilmiştir.  29 Ekim 1923’te 
Cumhuriyet ilan edilerek dev-
letin adı Türkiye Cumhuriyeti 
olarak belirlenmiştir.

Devrimler sosyal, siyasi, 
ekonomik, kültürel, eğitim ve 
idari her sahada köklü deği-
şimleri barındırmıştır. Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu’nun kabulü 
(1924), medrese, tekke ve za-
viyelerin kapatılması, şeyh, 
derviş gibi lakapların yasaklan-
ması, Arap alfabesi yerine Latin 
harflerinin kabulü (1928), me-
deni hukukun kabulü (1926), 
Türk Dil ve Tarih Kurumları-
nın açılması, kadınlara seçme 
ve seçilme hakkı verilmesi gibi 
devrimler ülkenin çağdaş ve 
medeni bir ülke olmasına yö-
nelik amacı sağlamaya hizmet 
etmiştir.

Yeni kurulan devletin so-
mut devrimler ile fiziki yapı-
sında köklü iyileştirmeler he-
deflenirken fikri zenginliğini 
sağlayacak ilkelerin de ortaya 
konması gerekiyordu. Bu bağ-
lamda milli iradeyi, demok-
rasiyi, millet dayanışmasını, 
vicdan hürriyetini, demokratik 

ATATÜRK, MUSTAFA KEMAL
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toplumu, refah toplumunu, ay-
rıcalıksız eşit ve medeni toplu-
mu doğurup sürdürecek ilkeler 
olan Laiklik, Cumhuriyetçi-
lik, Milliyetçilik, Devletçilik, 
Halkçılık ve İnkılapçılık kabul 
edilmiştir. Bu ilkeler 1937’de 
anayasaya dahil edilmiştir. Bu 
temel ilkeleri tamamlayan tam 
bağımsızlık, yurtt a sulh cihan-
da sulh gibi ilkelerin de Atatürk 
tarafından önemsendiğini bil-
mek gerekir.

29 Ekim 1923’te Cumhuri-
yetin ilanı ile Cumhurbaşkanı 
seçilen Gazi Mustafa Kemal 
Paşa ölümü olan 10 Kasım 
1938’e kadar bu makamda kal-
mıştır. Ülkenin dertlerini ye-
rinde görmek için yoğun yurt 
gezilerine çıkan Gazi Mustafa 
Kemal, halkın sorunlarını ye-
rinde görmüş, gösterdiği halkçı 
ve milliyetçi tavır Türk milleti-
nin gönlünde geniş bir yer tut-
muştur. Bu bağlamda olarak 26 
Ocak 1933’te Adana-Gaziantep 
arasında demiryolu ile yolcu-
luk yaparken Maraş’ın Narlı 
beldesine uğramış, bir süre 
burada zaman geçirmiştir. Ga-
ziantep’te çalışmalar yaptıktan 
bir gün sonra tekrar aynı güzer-
gâhtan Adana’ya dönmüştür.

Gelenekçi Orta Çağ ben-
zeri bir toplumdan çağdaş ve 
medeni bir toplum yaratma ça-
basında oldukça başarılı olan 
Mustafa Kemal, yurt içerisinde 
olduğu kadar yurt dışında da 
her kesimden ülke ve mille-
tin takdirlerini ve dostluğunu 
kazanmıştır. Onun çabaları ile 
Hatay savaşsız anavatana katı-
lırken, tarihleri boyunca savaş-
tan savaşa koşan Türk milleti 

ilk defa uzun soluklu savaşlar-
dan uzak olarak ekonomik, sos-
yal ve kültürel yönlerini geliş-
tirme imkânına kavuşmuştur. 
Mustafa Kemal’in kurduğu ve 
Türk milletine layık gördüğü 
devlet şekli geleceğin modern 
devletlerinin buluştuğu devlet 
modeli olarak varlığını güvenle 
sürdürme şansını elde etmiştir. 
Bu yeni ve büyük Türk devleti 
II. Dünya Savaşı gibi tarihin en 
kanlı boğazlaşmasının dışında 
kalmayı başarmıştır. Tarih bo-
yunca sürekli çatışmalara sah-
ne olan Balkanlar, Kafk aslar 
ve Ortadoğu arasında bir barış 
adası şeklinde yükselen Türki-
ye Cumhuriyeti Gazi Mustafa 
Kemal’in “en büyük başarım” 
dediği bir büyük ve değerli 
devlet olarak tarih sahnesine 
çıkmıştır.  

Mustafa Kemal 10 Kasım 
1938 günü saat 9’u 5 geçe Dol-
mabahçe Sarayı’ndaki yatağın-
da hayata gözlerini yummuş-
tur. Ölümü üzerine Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti bir bil-
diri yayınlayarak, “Müdavi ve 
müşavir tabiplerin neşredilen 
son raporu, Atatürk’ün dün-
yaya gözlerini kapadığını bil-
dirmektedir.  Bu acı hadise ile 
Türk vatanı büyük yapıcısını, 
Türk milleti ulu şefi ni, insanlık 
büyük evladını kaybett i. Mille-
timize içimiz yanarak bu tarife 
sığmayan ziyandan dolayı en 
derin taziyelerimizi sunarız. 
Kederlerimizin tesellisini ancak 
ve ancak onun büyük eserine 
bağlılıkla ve aziz vatanımızın 
hizmetinde ararız. Şurasını da 
her şeyden evvel beyan etmeli-
yiz ki, ölmez olan onun büyük 

eseri Cumhuriyet Türkiyesi’dir. 
Türk gençliği onun kıymetli 
vediası olan Türkiye Cumhu-
riyeti’ni daima koruyacak ve 
onun izinde yürüyecektir. Ke-
mal Atatürk, Türk tarihinde ve 
gönlünde daima yaşayacak-
tır” demiştir. 11 Kasım 1938’de 
TBMM oybirliği ile Malatya 
milletvekili ve cumhuriyetin 
uzun dönem başbakanlarından 
İsmet İnönü’yü Cumhurbaş-
kanı seçmiştir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün naaşı Ankara’ya 
getirilerek 21 Kasım 1938’de 
Ankara Etnografya Müzesi’ne 
konmuş, Ankara’da Rasatt epe 
(Anıtt epe) üzerinde Anıtkabir 
tamamlanınca buraya 10 Kasım 
1953’te defnedilmiştir. Türk 
milleti her yıl 10 Kasım günü 
O’nu anmakta, Anıtkabir res-
mi anma programları yanında 
halkın yoğun ziyaretine maruz 
kalmaktadır. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ülkesi ve milleti için 
yaptıkları takdirle anılmaya de-
vam etmektedir.

Hayatını mesleğine ve mil-
letine hizmet etmekle geçiren 
Atatürk büyük bir asker ve 
devlet adamı olduğunu cep-
helerdeki zaferleri ve kurduğu 
modern Türkiye Cumhuriyeti 
ile göstermiştir.  Komuta ett iği 
savaşlarda hep zaferler kazan-
masını bildiği gibi kurduğu 
devlet çağın ruhuna uygun 
ve geleceği parlak bir devlet 
olmuştur. Aklın ve ilmin ön-
cülüğünde medeni bir millet 
tasarlayan Atatürk, dinde sami-
miyeti önemsemiş, milletinin 
hurafeler altında ezilmesinin 
önünü almak istemiştir. Mo-
dern ve çağdaş bir milleti, barı-
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şa önem veren onurlu bir dev-
leti kurmada fevkalade başarı 
gösteren Atatürk zamanlarının 
ve tarihin ender şahsiyetleri ve 
dehaları arasına girmeyi hak 
etmiştir. Kurduğu devlet 21. 
asırda varlığı ile medeni dün-
yanın önemli bir parçası olmayı 
sürdürmektedir.
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Kahramanmaraş şubesi, kamu 
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Selim Sümen (2002), Elif Çuha-
dar (2003), Ali Kalkan (2008), 
Hüseyin Narlı (2013) ve Tayfun 
Şahinkanat (2013) şube başkan-
lığına seçilmiştir. Halen şube 
başkanlığı Tayfun Şahinkanat 
tarafından sürdürülmektedir.

Şube, Genel Merkezin is-
teği doğrultusunda yapılan 
tüm eylem ve çalışmalara katıl-
maktadır. ADD, Kahramanma-
raş dernek binasında, öğrenci 
kursları, tiyatro, müzik çalış-
maları yapılmakta, ilin büyük 
salonlarında ülke gündemi ile 
ilgili konferanslar düzenlen-
mektedir. Ulusal bayramlara 
da diğer kurumlarla katılmak-
tadır. Ülke gündemine duyarlı 
olan dernek, Cumartesi günleri 
saat 13.00 da tüm üyelerine açık 
bilgilenme ve bilgilendirme 
toplantıları yapmaktadır. 
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(1319 R.) Üsküdar’da doğdu. 
Yozgat İdadisi’nde lise öğre-
nimini tamamladı. Temmuz 
1926’da Mülkiyeden “Peki-
yi” derecede mezun oldu. 18 
Temmuz 1926’da tayin edildiği 
Balıkesir Vilayeti Maiyyet Me-
murluğu’nda stajını bitirip 6 
Ağustos 1927’de Kaymakam-
lığa terfi  ett i. 13 Eylül 1927’de 
Çerkeş, 17 Eylül 1931’de Ayan-
cık, 29 Haziran 1933’te Kilis, 
20 Nisan 1935’te Bahçe Ka-
zaları kaymakamlıklarına; 16 
Ocak 1937’de 3., 29 Haziran 
1939’da 2. Sınıf Mülkiye Mü-
fett işliklerine atandı. Bu arada 
12 Eylül 1942’den 9 Temmuz 
1943’e kadar Erzurum Vali Ve-
killiğinde görevlendirildi. 23 
Temmuz 1943’te 1. Sınıf Mül-
kiye Müfett işliğine; 8 Şubat 
1944’te Burdur Vali Vekilliği-
ne; 11 Temmuz 1945’te Isparta, 
21 Ağustos 1947’de Maraş, 4 
Ağustos 1949’da Kırklareli Va-
liliklerine; 30 Haziran 1950’de 
5439 sayılı Kanun gereğince 
kendi kadrosuyla Merkezde 
Mülkiye Müfett işliğine; 9 Tem-
muz 1953’te Müfett iş Valiliği-
ne getirildi. Son görevinden 
28 Haziran 1956’da 5434 sayı-
lı Kanun’un değiştirilen 39/B 
maddesi gereğince emekliye 
sevk edildi. Dokuz yıla yakın 
emekli olarak kaldıktan sonra, 
yukarda sözü geçen maddenin 
Anayasa Mahkemesi’nce iptal 
edilmesi üzerine, 31 Ağustos 
1965’te Merkez Valiliğine atan-
dı. 2 Mart 1967’de 4488 sayılı 
Kanun’la Merkez Valisi ola-
rak İstanbul İli emrine verildi. 
Bu görevden de 13 Temmuz 
1968’de, yaş haddi sebebiyle 

emekliliğe ayrıldı. Evli olup üç 
erkek, bir kız evlat babasıdır. 
Fransızca bildiği sicilinde ya-
zılıdır. Tamamlayıcı bilgi için 
muhtelif tarihlerde kendisine 
yazılan 3 mektuba cevap ver-
memiştir.

KAYNAKÇA:
Ali Çankaya MÜCELLİDOĞLU, Son 
Asır Türk Tarihinin Önemli Olayları ile 
Birlikte Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiye-
liler, Mülkiye Şeref Kitabı, C.V, 1924-
1949 Mülkiye Mektebi, Ankara 1968, 
s.1845-1846.

CENGİZ ŞAVKILI
ERHAN ALPASLAN

TÜLAY AYDIN

ATICILIK

Atıcılık kökenleri insanlık 
tarihi kadar eski bir uğraştır. 
İlk bulguları, (M.Ö. 35000-
10000)’de geç Paleolitik çağa ka-
dar uzanmaktadır.  Başlangıçta 
avcılık amaçlı başlanmış ancak 
daha sonra savaş meydanları-
nın vazgeçilmez birlikleri bu 
atıcılardan meydana gelmiştir. 
Her milletin yaşadığı coğrafya 
onun karakterinin oluşmasında 
büyük etki yapmaktadır. Türk-
lerinde yaşadığı zorlu bozkır 
şartları onların hayatt a kalmak 
ve avlanmak için çok farklı me-
ziyetler edinmelerini zorunlu 
kılmıştır. Bilhassa çocuk yaşta 
ata binmek ve çok süratle gi-
den atın üzerinden ok ile hedefi  
vurmak Türklerin ilk çağlar-
dan beri kullandığı bir avlan-
ma yöntemi olmuş ve zamanla 
bu özel yetenekleri onları en 
önemli fatih bir millet haline 
getirmiştir. Bu yüzden batılı ta-

rihçiler Türk kavimlerini “okçu 
milletler” olarak adlandırarak 
onların savaş becerilerini sü-
rekli övmüşlerdir. Türklerin 
atla beraber ok ve yaya verdiği 
önemi eski Türkçe sözlüklerde 
bu terimleri ilgilendiren birçok 
kelimeye sahip olmalarından 
anlamaktayız. Türklerde çok 
önemli bir kültür haline gelen 
avcılık Türklerin ekonomileri-
ne büyük katkı sağlarken, bu 
yönde inançların da doğmasına 
sebep olmuştur. Sibirya-Altay 
Türkleri bu bölge dağlarının 
sahip olduğuna inandıkları 
ruhların avın verimliliğini ve 
zenginliğini sağladığını düşün-
müşlerdir. Bu yüzden ava çık-
madan önce çeşitli ibadetler 
yapmışlar ayrıca avın insan 
dilini anladığını inanarak farklı 
bir dil kullanmaya çalışmışlar-
dır. Türkler İslamiyeti kabul et-
tikten sonra, ok ve yayı Allah’ın 
Cebrail eliyle Adem’e yolladığı 
bir silah olduğuna ve Peygam-
ber’in bıraktığı bir emanet oldu-
ğuna inanmışlardır. Bu yüzden 
ok ve yay Türkler için kutsal bir 
hüviyet kazanmış ve 17.yüzyı-
la kadar Osmanlı ordusundaki 
yerini muhafaza etmiştir. Ateş-
li silahların Osmanlı ordusuna 
gelişi yarım yüzyıl gecikmeyle 
gerçekleşmiş, ilk defa ne zaman 
kullanıldıkları kesin olmamak-
la birlikte Osmanlı ordusu 1389 
yılında I. Kosova Savaşı’nda 
top kullanmaya başlamış XV. 
yüzyıldan sonra ise batıdaki 
bütün ateşli silahlar top, tüfek 
tabanca orduya girmiştir. An-
cak tüfek Osmanlı ordusunda 
başlangıçta benimsenmemiş 
ve Kanuni döneminde kurulan 
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tüfek birliğiyle “eczacılar” diye 
alay edilmiştir. Ancak zamanla 
Osmanlı ordusunda büyük yer 
tutan tüfekli birlikler askerin 
disiplinli yapısıyla çok büyük 
başarılara imza atmıştır. Savaş-
larda daha başarılı olma isteği 
atış talimlerini başlatmış, yapı-
lan atış talimlerindeki yarışma-
lardan atış sporu doğmuştur. 
Atıcılık sporu ilk önce 10.yüz-
yılda İsviçre’de çıkmış, 13. ve 
14. yüzyıllarda Almanya’da 
atıcılık kulüpleri açılmıştır. İlk 
atış müsabakaları 1477’de Bav-
yera’daki Eichstatt’da yapılmış 
bazı kaynaklar bu müsabakala-
rın 1472’de Zürih’te yapıldığını 
belirtmiştir. Atıcılık, 1896 yılın-
da ilk defa olimpik spor olarak 
Atina Olimpiyatları’nda yer 
almıştır. Türkiye’de ise bu spor 
aktivitesini yapan topluluklar 
1923 yılında Türkiye İdman Ce-
miyeti adı altında bir araya ge-
tirilmiş ve 1989 yılında Atıcılık 
ve Avcılık Federasyonu adını 
almıştır. 

Kahramanmaraş’ta atıcılık 
sporu 1973 yılında faaliyete 
başlayan Kahramanmaraş Av-
cılık ve Atıcılık Spor Kulübü 
bünyesinde başlamış ancak 
uluslararası dereceler alınma-
sı Kahramanmaraş Belediyesi 
Mustafa Topçuoğlu Atış Poli-
gonu’nun açılışından sonra ol-
muştur. 2000 yılında bir araya 
gelen Sadi Dertli, B. Murat Aras, 
Mehmet Temizdemir, İ. Şeref 
Alkış, Necmi Manga, Mustafa 
Topçuoğlu ve Fahri Gemci’den 
oluşan bir grup atıcının giri-
şimleri ve dönemin valisi İlhan 
Atış ve belediye başkanı Ha-
nifi Mahçiçek’in destekleriyle 

Türkiye’deki o dönem ki en iyi 
trap-skeet atış poligonu Kahra-
manmaraş’a açılmış ve döne-
min Atıcılık Federasyonu Baş-
kanı merhum Metin Sertoğlu  
poligonun olimpik makinaları-
nı hediye etmiştir. Bu poligona 
2001 yılında vefat eden ilk atıcı-
lardan Mustafa Topçuoğlu’nun 
adı verilmiştir. Atıcılık alanında 
Kahramanmaraş’a en üst düzey 
başarıları havalı ve ateşli silah-
lar tabanca ve tüfek atışlarında 
Yusuf Dikeç kazandırmıştır.

İl temsilcisi ve federas-
yon as başkanı merhum Fahri 
Gemci döneminde yapılan seç-
melerde keşfedilen Safiye Sarı-
türk 2011 yılında Sırbistan’da 
yapılan dünya şampiyonasın-
da genç bayanlar dünya 2.’si 
olmuştur. Birçok kez gençler 
Türkiye şampiyonu olan Safiye 
Sarıtürk, 75/68’le gençler Türki-
ye rekorunu elinde bulundur-
maktadır. Ayrıca trap gençler 
kategorisinde Ahmet Turgut 
Arabacı, Büşra Çerçi, Emine 
Alıcı, milli takıma seçilirken 
trap dalında büyük erkeklerde 
sadece B. Murat Aras milli ta-
kıma seçilmiş, Türkiye’yi 2011 
yılında Slovenya’da yapılan 
dünya kupası ve Sırbistan’da 
yapılan dünya şampiyonasında 
temsil etmiştir.

KAYNAKÇA:
Ufuk TAVKUL, “Karaçay-Malkar 
Kültüründe Avcılık ve Av Tanrısı 
Apsatı”, Kırım Dergisi, 9 (34), 2001, 
s.36-41.
Yücel ÜNSAL, Türk Okçuluğu, Anka-
ra 1999, s.2,4,5,9,23,28.
IssfHistory http://www.issf-sports.
org/theissf/history.ashx. 2016.
T. Nejat ERALP, Tarih Boyunca Türk 

Toplumunda Silâh Kavramı ve Osmanlı 
İmparatorluğunda Kullanılan Silâhlar, 
Ankara 1993, s.10,125.

BAHTİYAR MURAT ARAS

ATINÇ, İHSAN 
(d. 1918 - ö. ?)

Vali

14.06.1960 ile 31.08.1960 ta-
rihleri arasında Maraş Valiliği 
yapmış olan İhsan Atınç, 1918 
(1334) yılında Selanik’te dünya-
ya gelmiştir. Babası tüccar Salih 
Atınç, annesi Rabia Hanım’dır. 
Darüşşafaka Lisesi’nden 1938 
yılında mezun olduktan son-
ra Siyasal Bilgiler Okulu’nda 
(Mülkiye) yüksek öğrenimini 
tamamlamıştır. Memuriyete 1 
Ağustos 1942’de atandığı Hey-
beliada Nahiye Müdürlüğünde 
başlamıştır. Ekim 1942-Nisan 
1945 döneminde askerlik yap-
mış; terhisinin ardından İstan-
bul Maiyet Memurluğunda, 
Silivri Kaymakam Vekilliğinde 
ve Taksim Nahiyesi Müdür-
lüğünde görevlendirilmiştir. 
Stajını ve aldığı kaymakamlık 
kursunu tamamladıktan son-
ra 1 Mart 1948’de Çayıralan, 1 
Mart 1950’de Yerköy, 15 Ha-
ziran 1950’de Tortum, 7 Tem-
muz 1953’te Fatsa, 12 Haziran 
1954’te Çayeli, 5 Mayıs 1955’te 

ATINÇ, İHSAN

İhsan ATINÇ

Kahramanmaraş 
valiliği web adre-
sinden alınmıştır
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Çubuk, 30 Nisan 1957’de Edre-
mit, 1 Ağustos 1959’da Gelibo-
lu’da kaymakamlık yapmıştır. 
Ardından Haziran 1960’ta Ma-
raş Valiliği görevine getirilmiş 
ve 8 Eylül 1960’ta da Mülkiye 
müfett işi olmuştur.

KAYNAKÇA:
Ali ÇANKAYA, Yeni Mülkiye Tari-
hi ve Mülkiyeliler, C.V, (1924-1949), 
Mars Matbaası, Ankara 1968-1969, 
s.2568-2569.
T.C. Kahramanmaraş Valiliği, “Geç-
miş Dönem Valilerimiz” htt p://www.
kahramanmaras.gov.tr/gecmis-do-
nem-valilerimiz, Erişim Tarihi: 
03.05.2016.
İçişleri Bakanlığı, 5035 Sicil No’lı İh-
san ATINÇ’ın Sicil Özeti, İçişleri Ba-
kanlığı’nın 25.05.2016 gün ve E 9800 
sayılı yazısı 2016.

OSMAN AĞIR
GİZEM İĞDE

ATIŞ, İLHAN 
(d. 1948)

Vali, Bürokrat 

İlk ve orta tahsilini Kars’ın 
Kağızman ilçesinde, lise öğ-
renimini ise İzmir Atatürk Li-
sesi’nde tamamlamıştır. 1970 
yılında Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 
mezun olmuştur. 1971 yılında 
İzmir Maiyet Memurluğuna 
atandı. 1972-73 yıllarında Se-

nirkent, İvrindi Kaymakam 
Vekilliği yaptı. Daha sonra 
Şarkikaraağaç, Posof, Alaçam, 
Elbistan Kaymakamlıkların-
dan sonra 1984 yılında Mülkiye 
Başmüfett işliğine geçti. Mül-
kiye Başmüfett işliği sırasında 
1990 yılında İngiltere’de altı ay 
süreyle Mahalli İdareler konu-
sunda inceleme ve araştırmada 
bulundu.

2001 yılı Kasım ayına kadar 
Mülkiye Başmüfett işliğini yü-
rütt ü. Kasım 2001’den 31 Ocak 
2003 tarihine kadar İçişleri Ba-
kanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İş-
leri Genel Müdürlüğü yaptı. Bu 
görevi esnasında Mernis proje-
sinin gerçekleştirilmesini sağla-
dı. 9 Şubat 2003 tarihinde Kah-
ramanmaraş Valiliğine, 2007 
yılında Adana Valiliğine ve 17 
Ağustos 2011 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanan bakanlar 
kurulu kararıyla merkez vali-
liğine atandı. 2013 yılında yaş 
haddinden emekliye ayrıldı. 
Evli ve bir kız, bir erkek çocuk 
babasıdır.

KAYNAKÇA:
Resmi Gazete, 2011 Ağustos Va-
liler Kararnamesi, S.28028, Tarih: 
17.08.2011. s.1.
www.yasamoykusu.com, Erişim Ta-
rihi: 13.04.2016, 23:34.

CENGİZ ŞAVKILI
ERHAN ALPASLAN

TÜLAY AYDIN

ATIŞMA

Halk şairlerinin yaptığı 
uygulamalardandır. Âşıkların 
karşılıklı deyiş söylemeleri şek-
linde gerçekleşir. Düğün, eğlen-

ce vb. etkinliklerde de rastlansa 
da daha ziyade yarışma amaçlı 
olarak yapılır. Genelde iki âşık, 
kendilerine verilen ayak (kafi ye 
sözü) üzerine oluşturdukları 
dörtlükleri sırayla söylemeye 
başlar. Bu halk şiirinin “do-
ğaçlama, doğmaca, irtical” gibi 
adlarla anılan hazırlıksız olarak 
gerçekleştirilen icralarındandır. 
Her yörede olduğu gibi Kahra-
manmaraşlı halk şairleri ara-
sında da görülür. Bu bağlamda 
özellikle 1932 doğumlu Âşık 
Kul Ahmet, 1940 doğumlu Âşık 
Hüdai ve 1953 doğumlu Hilmi 
Şahballı’yı anmak gerekiyor. 
Kul Ahmet döneminde birçok 
yerde âşıklarla atışmıştır. Âşık 
Hüdai, Konya Âşıklar Bayra-
mı’nda (1969)atışma dalında 
ikinci olarak Dadaloğlu ödülü 
almıştır. Hilmi Şahballı ise Er-
zurum’daki Âşıklar Şöleni’nde 
(1973) Âşık Reyhani, Murat Ço-
banoğlu gibi güçlü âşıkların da 
yer aldığı atışma yarışmasında 
birincilik ödülü kazanmıştır. 
Bunların dışında 1946 doğumlu 
Çağlayanceritli Âşık Ali Ataş’ın 
sazıyla Anadolu’nun çeşitli yer-
lerinde atışmalara katıldığını 
biliyoruz. Bu konuda adından 
söz edeceğimiz bir başka âşık 
1957 doğumlu Elbistanlı Âşık 
Devâî’dir. Devâî, Kayseri’de ça-
lıştığı günlerde bir gün âşıklar 
kahvehanesinde “sağlık” konu-
lu bir atışmada gösterdiği başa-
rıdan dolayı “Devâî” mahlasını 
alır. Mahlası veren kişi Prof. Dr. 
Tuncer Gülensoy’dur.

Esasen saz çalan veya 
“âşık”, “ozan” gibi unvanlarla 
anılan kişiler için bu zaten sahip 
olunması gereken bir vasıftır. 

İlhan ATIŞ
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Karaozan mahlaslı Eshabil Ka-
rademir (d.1947), Öksüz Ozan 
mahlaslı İhsan Öksüz (d.1956), 
Âşık Rıza mahlaslı Rıza Çiftçi 
(d.1965) gibi isimlerin de atış-
ma yaptığını biliyoruz.

Burada atışma ile ilgili ola-
rak Kahramanmaraş yöresinin 
çok önemli bir özelliğine de 
dikkat çekmek isteriz. Bu ise El-
bistan-Afşin havalisinde 1950’li 
yıllardan beri önceleri sözlü, 
sonraları ise özellikle mahalli 
basın üzerinden gerçekleştiri-
len “sözlü atışma” uygulama-
sıdır. Bu bağlamda öncelikle 
Ahmet Çıtak, Hayati Vasfi Taş-
yürek gibi önceki büyük usta-
ları anmak gerekir. Yakın dö-
nemde ise Mehmet Gözükara, 
Ahmet Bulut, Ali Başpınar, Arif 
Taşkale, Can Uğur, Erol Boyun-
duruk (Giryani), Eyüp Şahan, 
Fatma Kalkan, Hacı Hasan 
Uğur, Haşim Kalender, İsmail 
Kutlu Özalp, M. Ali Kepez, Ma-
hir Başpınar, Mesut Türkkahra-
man, Osman Konak, Ramazan 
Pamuk, Saliha Değirmenci gibi 
şairlerin iştirakiyle gerçekleş-
miştir.

Bu türden atışmaları içe-
ren kitaplar da yayınlanmıştır. 
Bunları şu şekilde sıralayabili-
riz:

-Boyun Büktüm Güle Doğ-
ru (2007) 

-Namluya Şiir Sürdüler-A-
tışma (2008)

-Şiir Döşedik Yollarına El-
bistan’ın Afşin’in (2010)

-Söz Kuşandı Şairler Kılıç-
tan Keskin (2012) 

-Söz Açarı (2015)
Söz konusu “sözlü atışma”-

lara yer yer Bahattin Karakoç, 

Mustafa Kök, Tayyip Atmaca 
gibi halk şiiri dışında değerlen-
direceğimiz kişilerin katıldığını 
biliyoruz.

KAYNAKÇA:
Arif BİLGİN, Namluya Şiir Sürdüler 
Atışma, Elbistan 2008.
Arif BİLGİN, Şiir Döşedik Yollarına 
Elbistan’ın Afşin’in, 2010.
İbrahim ERŞAHİN, Halk Kültürü ve 
Edebiyatı Sözlüğü, Ötüken Neşriyat, 
İstanbul 2011.
Mehmet GÖZÜKARA, Boyun Bük-
tüm Güle Doğru, İzmir 2007.
Mehmet GÖZÜKARA, Söz Kuşandı 
Şairler-Kılıçtan Keskin-Atışmalar- (Bir 
Grup Şairle), Özgü Yayınları, İstanbul 
2012.
Mehmet GÖZÜKARA - Tayyip AT-
MACA, Söz Açarı, Berikan Yayınları, 
Ankara 2014.
http://www.elbistaninsesi.com/gun-
cel/yazar-arif-bilginden-iki-eser-da-
ha-h774.html.
https://kahramanmaras.bel.tr/kahra-
manmaras/sairler.
 

İBRAHİM ERŞAHİN

ATLIK DAĞI

Ilıca beldesine gelindiğinde 
hemen kuzey doğu istikametin-
de görülen sarp kayalık blokla-
rın olduğu yerdir. Yüksekliği 
2000 m - 2050 m arasındadır. 
Zirvesi düz bir platodur. Daha 
önceleri dağın düz olan zir-
vesinde at koşturduklarından 
dolayı Atlık Dağı adını almıştır. 
Bölgede birçok mercan fosili 
bulunmakta olup zirvede kar 
mağaraları mevcuttur. Ters lale 
ve mor sümbül yoğun miktar-
da bölgede yetişir. Keven ve alt 
kısımlarda da sedir ağacı bitki 
örtüsüdür.

SAİT KILIÇSALLAYAN

ATLIK YAYLASI

Ilıca’nın kuzeyinde bulu-
nan yüksekliği 1600 m ile 1900 
m arasında değişen yoğun şe-
kilde asırlık sedir ağaçlarının 
bulunduğu sulak bir yayladır. 
Yaylada bulunan bir yapay 
gölden dolayı yaylayı Halimin 
Gölü mevkii olarak ta bilenler 
vardır. Yaylada bir mesire alanı 
mevcuttur. Turizm amaçlı işlet-
mede lokanta şeklinde hizmet 
sunulmaktadır. Yaylaya araç 
ulaşımı mevcuttur.

SAİT KILIÇSALLAYAN

ATMACA, ALİ 
(d. 1947) 
Ressam

1947 yılında Kahramanma-
raş’ın Elbistan ilçesinde doğ-
muştur. İlk ve orta öğrenimi-
ni Kadirli’de, liseyi Adana’da 
okumuştur. 1971 ile 1972 yılları 
arasında İstanbul’da Mimar Si-
nan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesinde misafir öğrenci 
olarak Bedri Rahmi Eyüboğlu 
ile Neşet Günal’ın resim atöl-
yelerindeki çalışmalara katıl-
mıştır. 1982 yılında Fransa’nın 
Paris kentinin Güzel Sanatlar 
Okulu ile 1986-1988 yılları ara-
sında İtalya’nın Roma kentinde 

ATMACA, ALİ

Ali ATMACA
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resim çalışmaları yapmıştır.Ali 
Atmaca, resim çalışmaları yanı 
sıra, Türkiye’de yayınlanan 
resimle ilgili bazı dergilerde 
sanat çerçeveli yazılar yazmak-
tadır. Ali Atmaca’nın Türkiye 
dışında Fransa, İtalya, Japonya, 
Kanada, Amerika Birleşik Dev-
letleri ve İspanya başta olmak 
üzere birçok özel koleksiyonda 
eserleri vardır. Ayrıca Fransa 
Nice Modern Sanatlar Müze-
si ile İspanya Antibes Picasso 
Müzesinde eserleri vardır. Ali 
Atmaca biçimsel yönden renk-
li bir sanat anlayışına sahiptir. 
Ali Atmaca resminin arka planı 
düz renkle boyanmıştır. Düz 
renkle boyanan tuval üzerinde 
soyut fi gürler, yuvarlak hat-
lar, şiirsel çizgiler, diri ve canlı 
renkler hâkimdir. Dolayısıyla 
Ali Atmaca resmi, Türk plastik 
sanatları tarihi sürecinde, soyut 
sanata yönelmiş; lirik ve fi gü-
ratif soyutlama yapan bir ka-
rakter sergilemektedir. Şu anki 
durumuyla Cumhuriyet Döne-
mi Türk resim sanatının günü-
müzdeki çağdaş temsilcilerin-
den biridir. Halen Muğla’nın 
Bodrum ilçesinde yaşayan sa-
natçı resim çalışmalarını kendi 
atölyesinde sürdürmektedir.

KAYNAKÇA: 
http://www.turkishpaintings.com 
(13.05.2012)
Ali KOÇ, “Cumhuriyet Dönemi Türk 
Plastik Sanatlar Tarihinde Maraşlı 
Ressamlar Üzerine Bir Degerlendir-
me’, Uluslararası Cumhuriyet Döne-
minde Maraş Sempozyumu”, Kahra-
manmaraş 2014
http://www.nilgunyuksel.net/tr-
TR/resim-yapıyor/ 04 Nisan 2007 
(05.04.2016)

htt p://www.blackorwhitedergi.com/
sanat-bir-etkileşimdir/ 07 Mayıs 2015 
Begüm Gazioğlu (05.04.2016).
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ATMACA, TAYYİP
(d. 1962)

Şair, Yazar

Tayyip Atmaca, Kahraman-
maraş’ın Afşin ilçesinin To-
paktaş köyünde doğdu. İlk ve 
ortaöğrenimini Osmaniye’de 
tamamladı. Anadolu Üniversi-
tesi İşletme Fakültesinden me-
zun oldu. 1994 yılında devlet 
memuru olarak göreve başla-
dı. 2002 yılında memuriyett en 
ayrıldı. Bir süre İstanbul‘da 
yaşadı. Mücellitlik, dizgicilik, 
reklamcılık, seyyar satıcılık, 
inşaat boyacılığı gibi işlerde ça-
lıştı. 2004 yılında Osmaniye Be-
lediyesine memur olarak geri 
döndü. Daha sonra Eskişehir 
Odunpazarı Belediyesi’ne tayin 
oldu. İlk şiirleri lise yıllarında 
Kelebek gazetesinin Ümit Ya-
şar Oğuzcan’ın yönetimindeki 
sanat sayfasında yayımlanma-
ya başladı. Şiir ve denemeleri 
Dolunay, Türk Edebiyatı, Milli 
Kültür, Harman, Mina, Kar-
delen, Karçiçeği, Palandöken, 
Güneysu, Tepe Edebiyat, Kıra-
ğı, Kardeş Kalemler, Yedi İk-

lim, Yitik Düşler Milli Eğitim, 
Ardıç, Lika, Kuşluk Vakti, Bir 
Nokta vb. dergilerde yayınlan-
dı. Osmaniye’de yayımlanan 
Güneysu Kültür Sanat Edebiyat 
Dergisi ile Kırağı Şiir Dergisi’nin 
yayın yönetmenliklerini yaptı. 
Eskişehir’de şair-yazar Mus-
tafa Özçelik ile birlikte Ardıç 
Kültür Sanat Edebiyat Dergisini 
çıkardı. Halen aylık şiir dergi-
si Hece Taşları’nıngenel yayın 
yönetmenliğini yapmaktadır. 
Tayyip Atmaca, halk şiiri gele-
neğinden beslenen şiir formu-
nu özgün üslubuyla birleştire-
rek yerli-millî şiirler yazmıştır. 
Hecenin çeşitli ölçüleriyle ve 
genellikle de 11’li hece ölçüsüy-
le yazılmış şiirlerinin yanı sıra 
serbest tarzda yazdığı şiirler 
de bulunmaktadır. Şiirlerinde 
aşk, tabiat, felsefî düşünce, sos-
yal hicivler ve millî-dinî temalı 
konulara yer verdi. Şiirlerini 
Hüzünlerin Düğünü, Külüngün 
Taşlara Çizdiği Nakış, Sarı Kitap, 
Bende Yanan Türkü Sende Sönü-
yor, Susarak Konuşsan Gözüm 
Dinlese, Döş Defteri, Uzun İnce 
Bir Türkü, Âşıklar Meclisi, Söz 
Açarı (Müşterek) adlı kitapla-
rında;  denemelerini Med Cezir 
Vakitler, Gece Vardiyası, Ebemku-
şağının Altında, Eskişehir’in Es-
kimeyen Yüzleri adlı eserlerinde 
topladı.

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.
Saliha ÜZÜMCÜ, Tayyip Atmaca’nın 
Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri, (Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi Fen-E-
debiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
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biyatı Bölümü Yüksek Lisans Tezi), 
Eskişehir 2009.

RAMAZAN AVCI

ATMALI AŞİRETİ

Atmalı adının menşei ko-
nusunda değişik rivayetler 
nakledilmektedir. Kelimenin 
Türkçe olduğu bellidir ancak 
“an” Farsça çoğul ekiyle bir-
likte (Rişvan’da olduğu gibi) 
Atmiyan tabiri de kullanılır. Riş-
van uruğunun mensubu iken 
bu topluluktan atıldığı için bu 
ismin verildiğini öne sürenler 
var. Yine başka bir rivayette 
Rişvan topluluğunun atı çok iyi 
kullanan ve at ihtiyacını karşı-
layan bir kesimi olduğu için 
At-malı (mal, Rişvan şivesinde 
ev demektir) Atevi denilir. Bu 
oymak çoğalarak zamanla At-
malı aşireti adını almıştır. Baş-
ka bir rivayette de Anadolu’ya 
gelen bir Bektaşi dedesi, Rişvan 
obasına misafir olur. Bu sırada 
Dede, bunlarla uzun süre soh-
bet eder. Sonunda Dede’nin 
sapkın fikirli olduğu kanaatine 
varan aşiret, bu dervişi obadan 
atmaya karar verir. Bunun üze-
rine Dede, atman, atmayın, yap-
mayın kâfirler diyerek kaçmaya 
başlar. Böylece bu obanın adı 
Atman, Atma, Atmi olarak ka-
lır. Pazarcık yöresinde Kürtçe 
konuşan Türkmen aşiretleri 
arasında da Atmi, Atmiyan, At-
miler vb. isimler verilmektedir. 
Diğer bir rivayete göre Atmalı 
ismi, atmaca’nın bozulmuş bir 
biçimidir. Rişvandan bir oba-
nın atmaca kuşunu çok iyi kul-
landığı, bununla avlandığı an-

latılır. Bununla birlikte Şaman 
dönemlerinden kalma totem 
geleneğinin de etkisiyle bu oy-
mak Atmaca adını almıştır. 

Atmalı aşiretinin kökeniyle 
ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. 
Atmalıların Rişvan’dan oldu-
ğunu öne sürenler bulunduğu 
gibi, Oğuzların Beydili boyun-
dan geldikleri ihtimali üzerin-
de duranlar da vardır. Osmanlı 
arşiv belgelerine, Atmalı’dan, 
Türkmen Ekradı (Konar-göçer 
Kürtler) olarak söz edilmek-
tedir. Bu çerçevede Prof. Dr. 
Mehmet Eröz, Dr. Mahmut Riş-
vanoğlu ve Cevdet Türkay’ın 
eserlerine bakıldığında Atmalı 
aşiretinin “Türkmen” kökenli 
olduğunu söylemek mümkün-
dür.

Bununla birlikte 19. yüzyıl-
da Doğu Anadolu’da yaşayan 
aşiretler üzerinde yoğunlaşan 
birçok Batılı araştırmacıların 
eserinden söz etmek mümkün-
dür. Değişik amaçlarla kaleme 
alınan bu eserlerin çoğu, böl-
gede özellikle Kürt ve Alevi 
aşiretleri arasında gezen belirli 
misyonlar yüklenmiş görevlile-
rin gözlemlerine dayanmakta-
dır. İngiliz Binbaşı E.W.Charles 
Noel, Alman Dr. O. Blau, Al-
man Carsten Niebuhr, Alman 
General Moltke bunlardan bir-
kaçıdır. Sonuncusunun 1838′de 
yazdığı mektupta: “Pazarcık 
ovasını geçtik. Bu ovada üç Türk-
men kabilesi: Atmalı, Kılıçlı, Sine-
mililer konaklamıştı. Bu üç kabile 
halkı 2000 çadırda oturuyordu...” 
ifadeleriyle Atmalıları Türk-
men aşireti olarak göstermek-
tedir.   

Alman gezgin Carsten Nie-

buhr, 1766 yılında Antep’in 
kuzeyindeki bölgede (Maraş, 
Malatya vs.) yaşayan aşiretleri 
(konar-göçer toplulukları) sı-
ralarken, Atmalı aşiretiyle ilgili 
olarak 1000 çadıra sahip bu-
lunduğunu, Rişvan’ın da 12000 
çadır olduğunu yazar. Böylece 
Atmalıları Rişvan’dan küçük 
farklı bir aşiret olarak gösterir. 

Atmalıların Beydilli boyun-
dan olduğuna dair görüşler 16. 
yüzyıla ait Malatya tahrir ka-
yıtlarına dayandırılmaktadır. 
Söz konusu kayıtlarda Atmalı 
adı geçerken Rişvan’dan hiç 
bahsedilmiyor. Göknur Göğe-
bakan, Beydillilerin ana kolu 
Halep Türkmenlerini oluşturan 
kırk obadan biri durumundaki 
“Kara Şah Kulı (Karaşeyhlü) 
obasının” Malatya civarındaki 
bir köyde rastlanan kaydında, 
Atmalu aşiretine bağlı olduk-
larının ifade edildiğini söyle-
mektedir. 1560 tarihli Malatya 
Tahrir Defterinde Atmalı ce-
maatinden 7 neferin (35 vergi 
nüfusu) Keder Beyt nahiyesine 
bağlı Salay Basan mezrasında 
bulunduğu geçmektedir. Akça-
dağ’ın güneyine düşen Keder 
Beyt nahiyesinde olduğu belir-
tilen Salay Basan mezrasının, 
bugünkü Yeşilyurt ilçesinin 
Atmalı Vadisi olduğu anlaşıl-
maktadır. Söz konusu Atmalı 
Vadisi’nin ve bu vadide yer 
alan Atmalı Çayı ile Atmalı Ka-
lesi’nin, adlarını Atmalı cema-
atinden aldıklarını düşünme-
mek için bir neden yoktur.

En eski ikinci arşiv kaydın-
da ise 1563 tarihli Maraş Tahrir 
Defteri’nde Atmalıların Maraş 
Kazası Yenice Kale nahiyesine 
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bağlı Alma Kuşağı mezrasında 
ziraat yaptıkları kaydedilmiş-
tir: “Mezra-ı Alma Kuşağı nezd-i 
mezbur, tabi-i mezbur cemaat-i 
Atmalu ve gayriler ziraat iderler.” 
Yenice Kale nahiyesi bugün 
Kahramanmaraş Onikişubat il-
çesine bağlı Başkonuş Dağı ile 
Kösürge Dağı arasında (Çınar-
pınar) Körsulu Vadisi ve Cey-
han’a kadar olan sahayı kapsar. 
Şimdiki Yenidemir köyü. Bu da 
Atmalıların Pazarcık dışında 
daha 16.yüzyılda Maraş’ta bu-
lunduklarını gösterir.     

Enver Çakar ile Füsun Ka-
ra’nın Arapgir’in 1643 tarihli 
avârız-hâne defterine daya-
narak verdikleri bilgilerden, 
Atmalı aşiretinin kökeninin 
Arapgir’in (Malatya) Atma kö-
yüne dayandığı söylenebilir. 
Atma’nın, o tarihte Arapgir’in 
99 köy içinde nüfusunun kala-
balıklığıyla ilk sırayı aldığı gö-
rülmektedir. Bu göçebe aşiretin 
göç etmelerinin ardından farklı 
beldelere yerleşip çoğalmış ol-
malarını doğal karşılamak ge-
rekir.

Atmalıların 1734 yılında 
timar sahibi oldukları, Arap-
gir’e bağlı topraklarda göçe-
be olarak yaşadıkları, harp ve 
darbe muktedir olmalarıyla 
tanındıkları Divan-ı Hümayun 
mühimme defterinden anlaşıl-
maktadır. O halde Atmalılar, 
Elbistan ve Pazarcık civarına 
ilk olarak 1750’li yıllarda yerleş-
miş olmalıdırlar. Nitekim, saha 
araştırması yaptığımız Pazarcık 
yöresinde, Atmalıların yaşadı-
ğı Kızkapanlı köyünün 1800’lü 
yıllarda kurulduğu tahmin 
edilmektedir. Yine, ilk sakinle-

rinin bir kısmının Atmalı aşire-
tinden olduğu belirtilen Tetirlik 
köyünün kuruluşunun da 150-
200 yıl öncesine dayandığı be-
lirtilmektedir. Atmalıların yaşa-
dığı Turunçlu köyünün de 150 
yıllık bir geçmişi vardır. Çöçelli 
köyüne ilk gelenler de Atmalı 
aşiretine bağlıdır ve köyün ne 
zaman kurulduğu kesin olarak 
bilinmemekle birlikte, yaklaşık 
olarak 150 senelik bir geçmişi 
olduğu söylenmektedir. Yine 
Kizirli köyünün de 250 yıl önce 
iki şahıs (aile) tarafi ndan kurul-
duğu ifade edilmektedir.

Aşiretler kapalı toplum 
özelliği arz ett iklerinden dolayı 
(mesela dışarı fazla kız vermez-
ler) Türk kültür unsurlarının 
en orijinal yaşayış tarzlarını 
sürdürmektedirler. Eski Türk 
din ve kültürüne ait pek çok 
unsurları hâlâ yaşatmaktadır-
lar. Bu yüzden Atmalı aşireti-
nin yöremiz kültürü açısından 
önemli bir yeri bulunmaktadır.  
K.Maraş’ın Elbistan ilçesinde 
iki yerde Atmalı isimli yer adı 
bulunmaktadır: Atmalı Kaşan-
lısı ve Atmalı. Her oymak (oba) 
zamanla bir köy veya mezra 
adını vermiştir. Ağcalar oyma-
ğı, Akçalar köyüne, Kızkapanlı 
oymağı, Kızkapanlı köyüne, 
Sadakalar aşireti, Sadakalar 
köyüne isimlerini vermesi gibi. 
Köylerde yaşayanlar aşiret 
bağlarını kuvvetli bir şekilde 
sürdürürken, ilçe ve şehir mer-
kezlerinde yaşayanların aşiret 
bağları çözülmüş, eriyip kay-
bolmaya yüz tutmuştur. Aşiret-
lerin genellikle dışarıya kız ver-
medikleri düşünüldüğünde bu 
husus daha net anlaşılacaktır. 

Uzun zamandır Maraş-Ma-
latya-Elbistan arasındaki dağlık 
bölgelerde yaşayan Atmalıların, 
yörede peyderpey yerleşmiş ol-
dukları anlaşılmaktadır. Yazın 
yaylalarda, kışın da kışlakları 
olan ovaya inerlerdi. Sırıklı ve 
Engizek dağları başlıca yay-
laklarıdır. Atmi aşiretinin son 
reisi Karahasan oymağından 
Yakup Hamdi Paşa’dır. Atmalı 
aşiretinin çekirdeğini meydana 
getiren 12 oymak bulunmakta 
ve bunlar genellikle K. Maraş, 
G. Antep, Adıyaman ve Malat-
ya dolaylarında yaşamaktadır. 
Yöremizdeki Atmalı aşiretinin 
oymaklarının çoğu Pazarcık ve 
çevre köylerinde yaşamakta ve 
bunlar genellikle Kürtleşmiş 
Türkler olarak kabul edilmek-
tedir. Bu aşiretin önemli bir bö-
lümü 70-80 yıl öncesine kadar 
konar-göçerdi. 1960’lara kadar 
göçebe hayat yaşayan obaları 
vardı. Sosyo-iktisadi zorunlu-
luklar onları yerleşik hayata 
geçirmiş, çoğunluğu çiftçilikle 
uğraşmaya başlamışlardır. 

Atmalıların Anadolu’ya 
Gelmesi

Birçok Türkmen aşireti gibi 
Atmalıların Horasan’da göçe-
be bozkır hayatının yaşandığı 
Ahmed Yesevî’nin nüfuz böl-
gesinden Hacı Bektaş Veli’nin 
en büyük pir telakki edildiği 
Anadolu’ya geldiği ve dola-
yısıyla Alevi-Bektaşi inancını 
benimsedikleri genel bir kabul 
görür. Anadolu’da göçebe ha-
yatını sürdüren bu aşiretin de-
ğişik kolları farklı yerlerde ya-
şadıkları için bir kısmı zamanla 
Sünni kültürün etkili olduğu 
sahada yaşayanlarının sünni-
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leştiği, kırsal kesimde yaşama-
yı sürdürenlerin ise daha az şe-
hirli-sünni toplumun etkisinde 
kaldıkları için Alevi kültürünü 
devam ettirdikleri anlaşılmak-
tadır. 

Bilindiği üzere Selçuklular, 
İran coğrafyasında Anadolu’ya 
aşiretler halinde gelen göçebe 
Türkmenlerin aşiret bağlarını 
zayıflaştıran bir iskân siyase-
ti gütmüştür. Osmanlılar za-
manında bu politika daha da 
geliştirilerek göç ve sürgün 
metoduyla Şah’ın propaganda-
larının etkisindeki Türkmen-
ler, Anadolu’dan Balkanlara 
kadar uzanan geniş bir sahaya 
dağıtılarak iskân edilmişler, 
böylece yerleşik düzenin de-
ğerlerine uyumu sağlanmaya 
çalışılmıştır. Bu siyaset karşı-
sında çoğu Safevî-Alevi göçe-
be Türkmen obaları tersine bir 
göç başlatarak, adeta Pir Sultan 
Abdal’ın meşhur deyişi “açın 
kapılar şaha gidelim” sloganıy-
la hareket ederek Osmanlı’ya 
karşı İran Şahı’nın, ordusunun 
gönüllü mistik savaşçıları ol-
dular. Bu tersine göç olayına 
bilindiği üzere Dulkadir böl-
gesinden Türkmen uruğları da 
katılmıştır. Osmanlı kaynakla-
rında bu göçler ve Anadolu’da 
sebep oldukları siyasi-sosyal 
yıkımlar tafsilatlı bir biçimde 
anlatılmaktadır. İşte sürgit de-
vam eden bu olaylar karşısın-
da Yavuz Sultan Selim meşhur 
Doğu seferine çıkar. Bu sefer 
sırasında Anadolu’da Türk-
men Alevilerini sindiren Yavuz 
Selim, dönüşte Dulkadir böl-
gesine girerek Alaüddevle ve 
Türkmenlerini de dağıtacaktır. 

İdris-i Bitlisi gibi Doğu Anado-
lu’nun Sünni Kürt aşiretleri ise 
Yavuz Selim’in iltifatlarına nail 
olacaktır. 

K.Maraş çevresinde ya-
şayan Atmalı ve Sinemili gibi 
Kürtçe konuşan aşiretler, Ho-
rasan’dan geldiklerini ve Türk-
men asıllı olduklarına vurgu 
yaparlar. Kürtçe konuşmalarını 
ise Yavuz’un bu kıyımından 
korkmalarını sebep göstererek 
kendilerini bu şekilde gizlemek 
zorunda kaldıklarını belirt-
mektedirler. Bu telakkilerin si-
yasi temelleri değişik spekülas-
yonlara konu olmakla birlikte, 
Anadolu’da “Kürtleşen Türkler 
yahut Kürtçe konuşan Türkler” 
olgusu bir vakıadır. Bununla 
birlikte daha 70 yıl öncesine ka-
dar konar-göçer hayat yaşayan 
ve bu cümleden olarak hayvan 
sürülerinin peşinde yazın En-
gizek, Ayranpınarı, Ahır Dağı 
vs. yaylalarında kıl çadırlarda 
yaşayan Atmalı, Sinemili aşiret-
lerinin yaşlılarının hatıraları bu 
hayatın izlerini taşımaktadır. 
Bu güngörmüş insanlar Sine-
mili olsun Atmalı olsun kendi-
lerini Türkmen asıllı olarak ta-
nımlarlar. İşte bu göçerler, bazı 
istisnalar hariç, geçim darlığı-
nın sebep olduğu saiklerle göç 
ettikleri için, nereye gittilerse o 
yörede hâkim olan dili konuşa-
caklar, Alevi-Sünni hangi kül-
tür hâkimse doğal olarak o kül-
türün etkisinde kalacaklardır.  

19. yüzyıldan başlayıp 20. 
yüzyıla sarkan göç olaylarında 
devletin uzun süreli askerlik 
hizmeti ve vergi dayatmaların-
dan kaçmanın da etkili oldu-
ğunu söylemeliyiz. Bu yüzden 

Fırkayı Islahiye’nin Atmalı, 
Sinemili, Kılıçlı, Ceritli, Tecirli 
vb. Türkmen aşiretlerin yoğun 
olarak yaşadığı yöremizde yü-
rürlüğe sokularak bu göçebe 
aşiretlerin zorunlu iskâna tabi 
tutulduğunu biliyoruz.  

Aşiretin Oymak ve Köyleri
1906 yılına ait Halep Salna-

mesi’nde verilen bilgiye göre, 
Pazarcık’ta Bozağa Atmalusu 
nahiyesine bağlı 12 köy bulun-
maktaydı. Bunların en büyük-
leri Ağcalar (Akçalar), Göçer, 
Tilkiler, Turunçlu, Harmancık, 
Yumuklu Cerit (Yumaklıcerit) 
ve Taşdemir köyleriydi. Atmalı 
aşiretinin Tilkiler köyü muh-
tarı Yasin ATİLA, aşiretin 12 
oymağı bulunduğunu belirt-
mektedir. Bugün çoğu G.An-
tep, Adıyaman, K.Maraş başta 
olmak üzere ülkenin her tarafı-
na dağılan ve hatta yurt dışına 
taşan Atmalı aşiretinin çeşitli 
oymaklarının Pazarcık yöre-
sinde kurmuş oldukları köyle-
ri (12 oymak) şu şekilde tasnif 
edebiliriz: Tilkiler, Kızkapanlı, 
Kizirli, Sadakalar, Karalar, Ke-
tüler, Haydarlı, Karahasanlar, 
Turunçlu, Mahkanlar, Kabalar, 
Ağcalar. Başlangıçta göçebe bi-
rer oymak olan bu köylerin her 
birinin küçük obaları yani mez-
raları bulunmaktadır. Ancak 
çoğu ekonomik sebeplere daya-
lı göçlerden dolayı boşalmıştır. 

Karahasanlar, Elbistan 
bölgesindeki Karahasanuşa-
ğı’ndan gelmiş göçer evlerdir. 
Atmalı Karahasanlar, Elbis-
tan’dan göç ederek, Haydarlı 
oymağı sınırlarında kalan Pa-
zarcık’ın Lordin (Göçer) köyü-
ne yerleşmiş, Atmalılara reislik 
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yapmışlardır. Daha önce At-
malıların boy beyi, Kızkapanlı 
aşiretinden Kosayı Atmen (At-
malı Köse) iken, obaların şikâ-
yeti üzerine Karahasanlardan 
Mehmet Bozağa’yı (Kör Mamo) 
reis seçmişlerdir. Daha sonra 
aşiretin liderliğini Bozağaoğlu 
Süleyman Ağa (Süleyman Bo-
zağa), ondan sonra oğlu Yakup 
Hamdi Ağa (Paşo) yapmışlar-
dır. Atmalı aşiretinin boy beyi-
ne bağlı her oymağın birer söz 
keseni (kethüda) vardır. Bu söz 
kesenler, daima aşiret reisi ile 
irtibat halindedir. Oymak söz 
kesenleri aşiret reisinden al-
dıkları talimatları oymaklarına 
bildirirler. Aynı zamanda bu 
oymak söz kesenleri birleşerek 
aşiret reisini değiştirebilirler. 

Maraş ve Pazarcık savun-
masında önemli hizmetleri bu-
lunan Atmalı aşiretinin lideri 
Paşa Yakup Hamdi, yörenin ilk 
milletvekillerindendir. Daha 
sonra Pazarcık kaymakamlı-
ğı yapmıştır. Çocukları Boz-
dağ soyadını kullanacaklardır. 
Cumhuriyet’ten önce Atmalıla-
rın reisi olan Bozdağlar bu gö-
revi halen sürdürürler. Maraş 
ve Antep’in işgali üzerine Ka-
ralar oymağı da Karayılan ve 
Yakup Hamdi Beyin etrafında 
toplanmışlardı. İyi silah kulla-
nan mert ve cesaretleriyle bili-
nen yörenin bu büyük aşireti 
Atmalılar, yörede çıkan birçok 
isyanın bastırılmasında da aktif 
rol aldılar. Maraş, Pazarcık ve 
Antep savunmasının efsanevi 
kahramanlarından olan Molla 
Mehmet Karayılan, son cep-
hesi Sarımsak Tepe’de (Antep) 
şehit düşmüştür. Yörede adına 

ağıt ve türküler yakılmış olan 
Karayılan’ın hem Gaziantep’te 
hem de Pazarcık’ta heykeli di-
kilmiştir.  

Atmalı aşiretine uzun süre 
reislik yapmaları, Maraş, Pazar-
cık ve Antep savunmasındaki 
önemli hizmetlerinden dolayı 
Bozağa ailesi (soyadı kanunun-
dan sonra Bozdağ olmuştur), 
diğer oymaklardan büyük sev-
gi ve saygı görürler. Büyük bir 
bölümü Pazarcık ve G.Antep’te 
yerleşmişlerdir. Yöre halkının 
kendisini Paşa (Paşo) unvanıy-
la andığı Yakup Hamdi Bey 
ilk mecliste milletvekili olarak 
çağrılmış, sonraları Pazarcık 
kaymakamlığı yapmıştır. Oğlu 
Ahmet Bozdağ, iki dönem mil-
letvekilliği, üç dönem Pazarcık 
belediye başkanlığı yapmış-
tır. Ahmet Bozdağ’ın oğlu Ali 
Bozdağ da 1984 seçimlerinde 
Pazarcık belediye başkanı seçil-
miş, iki dönem başkanlık yap-
mıştır. Yakup Hamdi Paşa’nın 
dördüncü kuşak torunu Yakup 
Hamdi Bozdağ da, 2014 seçim-
lerinde Pazarcık belediye baş-
kanı seçilmiştir. Bunun dışında 
Bozdağların büyük bölümü 
ticaret ve sanayi ile uğraşmak-
tadırlar. Pazarcık’ta Atmalıya 
bağlı olduğu öne sürülen Bu-
ğan aşiretinin Memişler ko-
lundan Mehmet ÖZDAL da iki 
dönem K.Maraş milletvekilliği 
yapmıştır.
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SELAHATTİN DÖĞÜŞ

ATMALIKAŞANLI
MAHALLESİ

Atmalıkaşanlı, Elbistan il-
çesine bağlı bir mahalledir. 
Kahramanmaraş’a 217 km, El-
bistan’a 57,5 km uzaklıktadır. 
Malatya ili sınırındaki mahalle 
38°10’18.45” kuzey enlemi ve 
37°40’6.71” doğu boylamı üze-
rindedir. Batısında Hasanalili, 
Karahasanuşağı, güneyinde ise 
Tapkıran ve Armutalan yerleş-
meleri bulunmaktadır. 1600 
metrede kurulmuş bir vadi yer-
leşmesidir.

Aslı İran-Horasan’daki Ka-
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şan Vilayetinden gelme, Maraş 
sancağına ve Elbistan Kazası’na 
bağlı olarak, göçebe aşiretleri 
tarafından kurulmuştur. 1881 
yılında 45 olan nüfusu, 1950 
yılında 453, 1980 yılında 653’e 
kadar çıkmıştır. Bu tarihten 
sonra yaşanan göçler nedeniyle 
nusufu azalmaya başlamış ve 
2000 yılında nüfusu 256’ya düş-
müştür. 2015 yılı itibariyle 186 
nüfusa sahiptir.

Mahallenin coğrafi yapısı-
nın oldukça engebeli olmasın-
dan dolayı çevresinde değer-
lendirilebilecek tarım arazisi 
çok azdır. Mahallenin ekono-
misi hayvancılık üzerinedir.

MURAT KARABULUT

AVAN, FATİH
(d. 1989)

Milli Sporcu

1 Ocak 1989 tarihinde Kah-
ramanmaraş’ın Andırın ilçe-
sinde doğmuştur. Çiftçilikle 
uğraşan, dar gelirli küçük bir 
ailenin ilk çocuğu olan başa-
rılı sporcumuz, ailesi ile Os-
maniye’nin Kadirli ilçesinde 
yaşarken çocukluk arkadaşının 
ısrarı ile atletizme (cirit) başla-
mıştır. Arkadaşının Adana’ya 
taşınacak olması ve kendisinin 
de ondan ayrılmak istememesi 

üzerine yaptığı sporu devam 
ettirmek için ailesi istememe-
sine rağmen 16 yaşında Ada-
na’ya gitmiştir. 2005’ten 2007’ye 
kadar arkadaşları ile beraber 
tuttuğu evde yaşayarak spor 
hayatına devam eden sporcu-
muz, 2007’nin Ağustos ayın-
da Ankara’ya gelmiş ve spor 
hayatının dönüm noktasını 
oluşturan Türkiye eski rekort-
menlerinden olan antrenörü 
Metin Altıntaş ile çalışma şan-
sını yakalamıştır. 2014 yılının 
Ağustos ayında Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi tarafından 
yapılan açıklamada Avan, 2016 
Rio Olimpiyatları yolunda des-
tekleyeceği, madalya vadeden 
16 “altın” çocuğun arasında yer 
almıştır. Ülkemizi cirit atma 
sporcusu olarak en iyi şekilde 
temsil eden Avan hâlen Fener-
bahçe spor kulübünde spor 
hayatını devam ettirmektedir. 
Spor yaşantısında birçok başa-
rılara imza atan sporcumuzun 
bazı dereceleri şunlardır;

-2009 yılında İspanya’ da 
düzenlenen Avrupa Atmalar 
Kış Kupası’nda Avrupa üçün-
cülüğü.

-Pescara’ da düzenle-
nen 2009 Akdeniz Oyunları’n-
da birincilik.

-2011 yılında Sofya’ da dü-
zenlenen 23 Yaş Altı Avrupa At-
malar Kış Kupası’nda Avrupa 
şampiyonluğu.

-2011 Riga Grand Prix’sin-
de 84,69 metrelik atışıyla ken-
disine ait olan Türkiye rekoru-
nu geliştirdi ve şampiyonada 
gümüş madalyanın sahibi oldu.

-Ostrava’ da düzenlenen Av-
rupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampi-

yonası’nda ikinci olmuştur.
-Mersin’deki 2013 Akdeniz 

Oyunları’na son şampiyon ola-
rak gelen Avan, unvanını koru-
mayı başarmıştır.

TAMER KARADEMİR

AVCI (EVCİ)
TAİFESİ

Dulkadirli Türkmenlerine 
Bağlı Taife

Osmanlı toplum yapısı içe-
risinde konar-göçer olarak bi-
linen ve yarı göçebe hayatı ya-
şayan aşiretlerin önemli bir yeri 
vardır. Aşiretler, boyun altında, 
cemaatin üstünde topluluklar 
olup, aralarında güçlü akraba-
lık ilişkileri bulunan, ortak çı-
kar ve faydası olan insanlardan 
meydana gelmektedir. Hayat 
tarzlarının gereği olarak kışın 
şehir ve kasabalara yakın yer-
leşim yerlerine, yazları ise daha 
serin olan yaylalara göçerler. 
Geçimlerini genellikle hayvan-
cılıkla sağlarlar, kışlaklarında 
temel ihtiyaçları için ziraatla da 
uğraşırlar.Aşiretler çoğunlukla 
Türkmen ve Yörük diye ikiye 
ayrılırlar. Kızılırmak’ın do-
ğusunda kalanlara Türkmen, 
batısında kalanlara ise Yörük 
denilir. Yoğun olarak Maraş, 
Elbistan ve civarında yaşayan 
Dulkadirli Türkmenleri için 
hem Türkmen hem de Yörük 
denilmektedir.

Dulkadirli Ulus’una bağ-
lı cemaatlerin idari anlamda 
en büyük birimi taifedir. Avcı 
ya da Evci olarak ta bilinen ta-
ife XVI. Yüzyılda Dulkadirli 
Ulus’una bağlı taifelerden biri-

AVCI (EVCİ) TAİFESİ

Fatih AVAN
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dir. Taifeye 1526 yılında 5 (Gök, 
Kara Halillü, Kürehanoğlu, Kü-
relü ve Kürsülü), 1580 yılında 
ise 8 (Avcı-Evci, Gök, Kızıl Ha-
cılu,  Köçeklü, Kürsülü, Tonlu, 
Toylu ve Uzunlar) cemaatbağ-
lıdır. Bu cemaatlerden bazıları 
Maraş ve çevresini bazıları da 
Maraş haricindeki yerleri yay-
lak (Beydağı, Koçdağı gibi) ve 
kışlak (Antep, Pazarcık, Bayın-
dır, Adana vb.) olarak kullan-
mışlardır. 

Avcı taifesinin toplam ver-
gi nüfusu 1526 tarihinde  412 
hane,  107 mücerred, 5 imam ve 
1kethüda iken, 1580’de ise top-
lam 922 nefer, 530 bennak, 372 
mücerred, 1 imam, 1 kethüda, 1 
a’ma, 1 malul, 11 sipahi-sipahi-
zade ve 1 pir-i fâni şeklindedir. 
Taifenin ödediği vergi topla-
mı 1526’da 8363, 1580’de 18843 
akçe olarak gerçekleşir.
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İBRAHİM SOLAK

AVCI, HANEFİ
(d. 1956)

Emniyet Müdürü

Kahramanmaraş Pazarcık 
ilçesinin Karabıyıklı köyünde 
doğdu. Hanefi  Avcı, öğrenim 
hayatına Karabıyıklı İlkoku-
lu’nda başladı. Gaziantep’teki 
Karşıyaka Ortaokulu’ndan me-
zun olduktan sonra Lise eğiti-
mi için Ankara Polis Koleji’ne 
girdi. Kolejden mezun olunca 
Polis Enstitüsü’nde okudu ve 
lisans öğrenimi için girdiği An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’nden 1980 yılında mezun 
oldu. Avcı memuriyete İçişle-
ri Bakanlığı’nda 1976 yılında 
Emniyet Komiserliği görevi 
ile başladı. Mersin merkez ve 
Gülnar ilçelerinde görev yaptı. 
Diyarbakır, İstanbul illerinde 
şube müdürlüklerinde çalıştı. 
1996 yılında Emniyet İstihbarat 
Daire Başkan Yardımcısı oldu. 
Bu görevi sürdürürken 4 Şubat 
1997’de Susurluk skandalını 
araştıran TBMM komisyonuna 
ifade verdi. 28 Şubat sürecin-
de, bu görevdeyken köstebek 
olayı olarak da bilinen Deniz 
Kuvvetlerindeki Batı Çalışma 
Grubu belgelerinin Emniyet İs-
tihbarat Dairesi’ne sızdırılması 
olayı meydana geldi. Avcı istih-
barat dairesindeki görevinden 

alındı ve Ana Komuta Kont-
rol Merkezi kadrosuna atandı. 
Daha sonra açılan “köstebek 
davası”nda bütün sanıklar be-
raat ett i. Katıldığı bir televiz-
yon programında Millî İstihba-
rat Teşkilatı hakkında yaptığı 
açıklamalar nedeniyle “devle-
tin gizli kalması gereken sırla-
rını ifşa etmek” ile suçlandı ve 
10 Şubat 1998’de açığa alındı. 
Ardından 20 Şubat 1998’de tu-
tuklanarak Beypazarı Cezaevi-
ne kondu. 2 Mart 1998’de tutuk-
suz yargılanmak üzere tahliye 
edilen Avcı, hakkında açılan 
davadan da beraat ett i. Beraat 
ett ikten sonra idare mahkemesi 
kararıyla görevine geri döndü. 
2003’e kadar geri hizmetlerde 
çalıştı. 2003 yılında Emniyet 
Genel Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücade-
le Daire Başkanlığı’na getirildi. 
Avcı, 2005 yılında geçici olarak, 
2006 yılında ise asaleten Edirne 
İl Emniyet Müdürü oldu. 2006 
yılında TASAM’ın Stratejik Viz-
yon Sahibi Bürokrat Ödülü’nü 
kazandı. Hanefi  Avcı Edirne 
İl Emniyet Müdürlüğü yaptı-
ğı sırada, Eskişehir İl Emniyet 
Müdürlüğü’ne atandı. Ağustos 
2010 tarihinde “Haliç’te Yaşa-
yan Simonlar” adlı kitabı An-
gora Yayıncılık tarafından ba-
sıldı. Avcı, Devrimci Karargâh 
örgütüne yardım etmek suçla-
masıyla 28 Eylül 2010 tarihinde 
tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne 
kondu. Hanefi  Avcı 2011 Millet-
vekilliği seçimleri için İstanbul 
3. Bölgeden bağımsız milletve-
kili adayı oldu. Fakat seçimler-
den birkaç gün önce çekildiğini 
açıkladı. Yargılandığı davadan 

Hanefi  AVCI



413

15 yıl 4 ay 5 gün hapis ceza-
sı alan Hanefi Avcı, Anayasa 
Mahkemesi’nin hak ihlali tespit 
etmesi neticesinde 20 Haziran 
2014’te tahliye oldu. Avcı’nın 
Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün 
Devlet Bugün Cemaat (Angora 
yayınevi, 2010) ve Cemaat’in 
İflası: Hoca’nın Ayağının Kay-
dığı Yer (Tekin Yayınevi, 2015) 
isimli iki de kitabı mevcuttur.
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MESUT AKBEN

AVCI, RAMAZAN
(d. 1962) 

Eğitimci, Yazar

Kahramanmaraş’ın Dere-
boğazı mahallesinde doğdu. 
Annesinin ismi Ayşe, babasının 
ismi Mehmet olup çevresinde 
Âşık Mehmet olarak bilinir. 
Babasının işi sebebiyle ilköğ-
renimini 1974 yılında İskende-
run’da yaptı. Orta öğrenimini 
1982’de Kahramanmaraş’ta Ti-

caret Meslek Lisesindetamam-
ladı. Yüksek öğrenimini 1982 
yılında başlamış olduğu Ata-
türk Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümünde 1986 yılında so-
nuçlandırdı. Fakülteden mezun 
olurken lisans bitirme tezini 
Kahramanmaraşlı meşhur şair 
Abdurrahim Karakoç üzerine 
yaptı. 

Meslek hayatına 1986 tari-
hinde Göksun Lisesine edebiyat 
öğretmeni olarak atanmasıyla 
başladı. 1996 yılına kadar Gök-
sun Lisesinde görev yaptıktan 
sonra sırasıyla Kahramanmaraş 
Fatih Lisesi (1990-2000), Kahra-
manmaraş Çukurova Elektrik 
Anadolu Lisesi (2000-2004)’de 
Türk dili ve edebiyatı öğret-
meni olarak görev yaptı. 2006 
yılında uzman öğretmen oldu. 
2004-2012 yılları arasında Kah-
ramanmaraş Millî Eğitim Mü-
dürlüğü Kültür ve Basın-Yayın 
Şubesi Müdürlüğü görevinde 
bulundu.  Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Eğitim 
Bilimleri Ana Bilim Dalında 
yüksek lisans eğitimini tamam-
ladı. 2013 yılının Aralık ayında 
Kahramanmaraş Bilim ve Sa-
nat Merkezine müdür olarak 
görevlendirildi. 2016 yılında 
Kahramanmaraş Akşemsettin 
Kız Anadolu İmam Hatip Lise-
sine Türk dili ve edebiyatı öğ-
retmeni olarak tayin oldu. Ha-
len buradaki görevi ile beraber 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde açılan 
yazarlık atölyesi kursunda eğit-
men olarak görev almaktadır. 

Ramazan Avcı yapmış ol-
duğu eğitim, kültür ve araş-
tırma faaliyetlerinden dolayı 
çeşitli kurumlar tarafından tak-
dir, teşekkür vb. pek çok ödül 
aldı.   

Ramazan Avcı, Kahraman-
maraş’ta kültür, sanat ve edebi-
yat faaliyetlerinin gelişmesinde 
önemli katkılar sağladı. Kah-
ramanmaraşlı şair ve yazarla-
rın tanıtılmasına ve literatüre 
geçmesine yönelik kitaplara 
özel bir önem verdi. Eğitimci-
lik mesleğini icra ederken özel-
likle üç grupta toplanabilecek 
çalışmalar yaptı. Bunlar; kitap 
yayımları, dergicilik ve diğer 
faaliyetler. On beş adet kitap 
yayımladı. Dört derginin ya-
yın yönetmenliğini yaptı. Diğer 
faaliyetler olarak şiir şölenleri, 
tiyatro çalışmaları, seminerler, 
konferanslar, yarışmalar, çocuk 
oyunları araştırmaları vb. sayı-
labilir. 

Ramazan Avcı’nın kitapla-
rının büyük çoğunluğu şiirler, 
şairler ve özellikle Kahraman-
maraş şiir çevresi ile edebiyat 
eğitimi üzerinedir. Ramazan 
Avcı’nın yayımlanmış kitapla-
rı şunlardır: Şiir Seçkisi (2004), 
Sevda Şiirleri Antolojisi (1997), 
Şiirlerle Kahramanmaraş (2006), 
Dil ve Anlatım 9 Yardımcı Ders 
Kitabı (2007), Türk Edebiyatı 
9 Yardımcı Ders Kitabı (2008),  
Kahramanmaraşlı Şairler Anto-
lojisi (2008), Dünya Dili Türkçe 
(2009), İlk ve Ortaöğretimde Oku-
ma Alışkanlığı (2009), Başarı İçin 
Kılavuz Öyküler (2011), Çocukla-
rın Gözüyle Madalyalı Kahraman 
Şehir (2012), Türk Şiirinin Beyaz 

AVCI, RAMAZAN

Ramazan AVCI
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Kartalı Bahaett in Karakoç (2012), 
Çocuk Oyunlarıyla Kurulan Kül-
tür Köprüsü (2012), Şairlerin 
Dilinden Kahramanmaraş (2013), 
Karacaoğlan’dan Günümüze Kah-
ramanmaraşlı Şairler (2015).

Ramazan Avcı; “Ötüken”, 
“Anadolu”, “Öğretmen”, “Kül-
tür, Sanat ve Eğitimde Yeni 
Ufuk” dergilerinin yayın yönet-
menliğini yaptı. Uzun soluklu 
bu dergiler Kahramanmaraş’ta 
edebiyat ikliminin oluşmasın-
da önemli katkılar sağladı. Bu 
dergiler sayesinde Kahraman-
maraş’ta pek çok şair, yazar ve 
araştırmacı çalışmalarını ya-
yımlama fırsatı buldu. 

Ramazan Avcı; kitap ve 
dergi yayınlarının yanı sıra ti-
yatro yönetmenliği yaptı, şiir 
dinletileri düzenledi, televiz-
yon ve radyo programları ha-
zırladı. Şiir, hikâye ve makale 
gibi edebî türlerle ilgili yapılan 
yarışmalarda jüri üyeliği yap-
tı. Özellikle Türk edebiyatının 
yaşayan en büyük şairlerinden 
biri olan Bahaett in Karakoç’un 
öncülüğünde 17 yıl devam 
eden Geleneksel Dolunay Şiir 
Şölenlerinin hazırlanmasında 
tertip heyetinde yer aldı. Bu 
şölenlerin sunuculuğunu yap-
tı. Kahramanmaraş’ta şiir ikli-
minin oluşmasında ve pek çok 
genç şairin yetişmesinde Dolu-
nay Şiir Şölenlerinin ciddi kat-
kısı oldu.  

Ramazan Avcı; kendi yö-
nett iği dergilerin dışında Do-
lunay, Edebiyat Bülteni, Türk 
Dili, Alkış, Edebiyat Yaprağı 
gibi dergilerde yazılar yayım-
ladı. “Akdeniz’in Altın Şehri 

Kahramanmaraş” adlı kitabın 
editörlüğünü ve bölüm yazarlı-
ğını yaptı. “Kahramanmaraş’ta 
Eğitime Can Katanlar” adlı ki-
tabın da editörlüğünü gerçek-
leştirdi. 

Ramazan Avcı evli ve üç 
çocuk babası olup dil, kültür, 
edebiyat ve eğitim faaliyetleri-
ne Kahramanmaraş’ta devam 
etmektedir. Necip Fazıl’dan 
mülhem olarak yazılmış aşağı-
daki şiir araştırmacı, yazar ve 
şair Ramazan Avcı’ya aitt ir.

ZAMAN VE BEN

Zamanın çarkları,

Sizi yürütüyor! 

Zamanın çarkları,

Beni öğütüyor.

                        Necip Fazıl Kısakürek

Bir bulutun gölgesine serdim zamanı

İsteyene kulaç kulaç verdim zamanı

Vuslat vakti bal oldu, ayrılıkta zehir

İlaç yapıp yarama sürdüm zamanı

Harcamak için vakit pazarlarında

İskambil masalarına gerdim zamanı

Bir vahada su içen ürkek ceylan gibiydi

Gün batımı anılarla vurdum zamanı

 

Irmağın akışında, âşığın bakışında

Bir kilimin nakışında gördüm zamanı

Zaman geldi akıl gitt i, akıl geldi zaman bitt i

Nihayet vade yett i mahşere kurdum zamanı

KAYNAKÇA:
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015.

SADİ GEDİK

AVCILAR
MAHALLESİ

Avcılar, Kahramanmaraş 
merkezine 63 km uzaklıkta 
ve Onikişubat ilçesine bağlı 
bir mahalledir. Kozak Dağı’nın 
doğu yamacında 930 m yük-
seltide kurulmuştur.  1881 yılı 
nüfusu bağlı diğer mahallelerle 
birlikte 479 olan (Mihal) köyün 
nüfusu; 1960 yılında 305, 2000 
yılında 491’e ulaşmıştır. 2015 
yılında 68 haneye sahip olan 
mahallenin, nüfusu 322 olarak 
kaydedilmiştir. 

Avcı mahallesi 0,7 km²’si 
dikili ve 1,9 km²’si ekili olarak 
2,7 km²’si tarım, 12,5 km²’si or-
man alanı olmak üzere toplam 
15.3 km² alan kaplamaktadır. 
Arkasında Kozak dağının bu-
lunması hayvancılığı elverişli 
kıldığından genelde keçi ve 
sığır besiciliği yapılmaktadır, 
Keçi besiciliği yapanlar İğdeli 
Yaylası’na göçerler, Mahallenin 
80’li yıllarda tüm aileleri yayla-
ya göçerken, bu gün üç-beş aile 
yaylaya gitmektedir. Bunda 
özellikle yaylaların ekilmesi ve 
en büyük yaylası olan Yılanlı 
Yaylası’na ceviz ağacı ekilme-
si ve Erikli Yaylası’nın tarım 
amaçlı kullanılması etkili ol-
muştur. Dağlarında Meşe, çam 
ve ardıç ağaçları genel olarak 
sıklıkla bulunmaktadır. Mahal-
lenin ekonomisi tarım ve hay-
vancılığa dayalıdır. Ekenek 
olarak kullanılacak arazinin 
kısıtlı ve genelde engebeli arazi 
olmasından dolayı tarlaların-
da kurak ekim yapılmakta ve 
buğday, arpa, nohut ekilmekte 
ve yem amaçlı olarak Yonca ve 
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Mısır bitkileri sulak yerlerde 
ekilmektedir. 

Mahallede ilköğretim oku-
lu vardır. 2 adet camii mev-
cuttur. Mahallenin içme suyu  
ve  kanalizasyon şebekesi bu-
lunmaktadır. Mahalleye ula-
şımı sağlayan yol asfalt olup, 
mahallede elektrik ve sabit te-
lefonvardır.

EMİN TOROĞLU

AVGIN,
SAKİNE SERAP

(d. 1977)
Akademisyen

Kahramanmaraş merke-
ze bağlı Gazipaşa mahalle-
sinde doğdu. Annesinin ismi 
Mürüvvet, babasının ismi ise 
Selim’dir. İlk, orta ve lise öğre-
nimini Kahramanmaraş mer-
kezde tamamladı. 1995 yılında 
girdiği Atatürk Üniversitesi 
Kazım Karabekir Eğitim Fakül-
tesi Biyoloji öğretmenliğinden 
1999 yılında mezun oldu. Aynı 
yıl Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Fen Bilim-
leri Enstitüsünde başladığı 
yüksek lisans öğrenimini 2002 
yılında tamamladı ve akabin-
de Çukurova Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsünde dokto-
ra öğrenimine başladı. Dokto-

ra öğrenimi sırasında Tübitak 
bursunu kazanarak doktora 
eğitiminin bir kısmını İtalya 
Roma’da yürüttü. 2009 yılında 
Osmaniye Korkut Ata Üniver-
sitesine Öğretim üyesi olarak 
atandı. 2011 yılında Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversi-
tesine geçiş yaptı. 2012 yılında 
Doçentlik sınavını kazanarak 
doçent doktor unvanını aldı. 
2012-2015 yılları arasında İlköğ-
retim Bölüm Başkanı olarak gö-
rev yaptı. Halen aynı bölümde 
öğretim üyesi olarak görevine 
devam etmekte olup, Ortaöğre-
tim Fen ve Matematik Alanlar 
Eğitimi Bölümü başkanlığı gö-
revini yürütmektedir. 

Sakine Serap Avgın, çalış-
malarını özellikle entomolo-
ji, çevre ve fen bilgisi eğitimi 
alanlarında yoğunlaştırdı. Bu 
alanlarla ilgili çalışmaları ulu-
sal ve uluslararası dergiler-
de yayınlandı. Birçok kongre, 
sempozyum ve panele katıldı. 
Bu sempozyumların bazıların-
da düzenleme kurulunda yer 
aldı. Tübitak ve Üniversite fon-
larınca desteklenen araştırma 
projeleri yürüttü. Uluslararası 
projelerde araştırmacı olarak 
görev aldı. Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Doğa 
Bilimleri Dergisi (Journal of 
Natural Sciences) (2011-), Acta 
Biologica Universitatis Dau-
gavpiliensis (2014-) ve Munis 
Entomology & Zoology (2008-) 
dergilerinin editörler kurulun-
da yer almaktadır.

Aldığı ödüller arasında Tü-
bitak Uluslararası Bilimsel Ya-
yınları Teşvik Programı (UBYT) 
kapsamında birçok yayın teşvik 

ödülü yer almaktadır. Ayrıca 
2009 ve 2010 yılında Science Ci-
tation Index ve Science Citation 
Index Expanded kapsamında 
yaptığı yayınlardan dolayı Os-
maniye Korkut Ata Üniversi-
tesi Rektörü tarafından en çok 
yayın yapan kişi olduğu için 
ödüllendirildi. 

Akademisyen, Science Ci-
tation Index ve Science Citation 
Index Expandedkapsamında 
35 makalesi dahil olmak üzeri 
uluslararası ve ulusal nitelikte-
ki dergilerde toplam 50 maka-
le yayınladı. Uluslararası 7 ve 
ulusal 13 kongre ve sempozyu-
ma katıldı buralarda toplam 24 
bildiri sundu. 

Sakine Serap Avgın, halen 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si’nde öğretim üyeliğini sür-
dürmektedir.

AHMET GÜLENÇ

AVŞAR (AFŞAR)
Dulkadirli Aşireti

Oğuzların Bozok koluna 
mensup ve Maraş’ta da Dulka-
dirli Taifesi arasında yer alan 
aşiret.

Avşar terimi, arşiv belge-
lerinde bazen “Afşar” imlasıy-
la da yazılmaktadır. Avşarlar; 
Orta Asya, İran, Irak, Azerbay-
can, Suriye ve Anadolu gibi 
geniş bir coğrafyaya yayılmış-
lardır. Anadolu’da Bozulus, 
Yeni-İl, Dulkadirli ve Halep 
Türkmenleri içinde görülen 
Avşarlar, Bayat ve Beydili ile 
birlikte Dulkadirli Beyliği’ni 
oluşturan boylar arasında yer 
almışlardır.

Sakine Serap 
AVGIN

AVŞAR (AFŞAR)
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Memluk Devleti, Güney 
Anadolu ve Kuzey Suriye’yi 
Moğol ve Ermenilerin saldırı-
larına karşı korumak amacıyla 
sınır bölgelerine Türkmenleri 
yerleştirmişti. Bu Türkmenler 
1298 yılında Kilikya Ermeni 
Prensliği hâkimiyetinde bulu-
nan Maraş’ı ele geçirdiler. Ha-
lep’ten başlayarak Amanosların 
doğusundan Elbistan’a kadar 
yerleşen bu Türkmenler Oğuz-
ların Bozok koluna mensup idi-
ler. Avşarlar, Bayat ve Beydili 
gibi Dulkadirli halkını meyda-
na getiren en büyük aşiretler-
den biriydi. Avşar Aşireti’nin 
Maraş ve Elbistan bölgesine 
gelişleri XIII. yüzyılın sonlarına 
rastlamaktadır. Avşarlar hem 
Dulkadirli Türkmenleri hem de 
Bozulus Türkmenleri arasında 
önemli bir konumda idiler.

Dulkadirli Taifesi arasın-
daki Avşarlar; Maraş, Kars-ı 
Zülkadriye (Kadirli), Yeni-İl ve 
hatt a Bozok bölgesine dağılmış 
bir hâlde bulunuyorlardı. Bun-
ların en önemlisi, İmanlı Avşarı 
olup başlıca Maraş bölgesinde 
yaşamakta idi. XVI. yüzyılın ilk 
yarısında 27 obadan meydana 
gelen İmanlı Avşarı, Bedil Av-
şarları ile diğer birçok obaları 
Suriye Çölü’nde kışlamakta 
ve Maraş sancağına ait muhte-
lif yerlerde yaylamakta idi. Bu 
dönemde Maraş’ın Güvercinlik 
Kazası’nın Til Duman, Altıntop 
ve Tumtuma köylerinde yerle-
şip ziraatla uğraşmışlardır.

XVII. yüzyılın sonlarında 
başlayan konar-göçer aşiret-
lerin iskânı çalışmalarının bir 
türlü gerçekleşemediği, XIX. 

yüzyılın ortalarına gelindiğin-
de hâlâ iskân faaliyetlerinin 
devam ett iği anlaşılmaktadır.
XVIII. yüzyılın ilk yarısında Pa-
zarcık ve Keferdiz’de konar-gö-
çer olarak yaşamaktaydılar. Av-
şar Aşireti mensuplarınınKılıçlı 
ve Bektaşlı aşiretleriyle birlikte 
1734 yılında Rakka’ya sürüle-
rek iskân edilmesi konusunda 
saltanat makamı emirler gön-
dermiştir. Ancak XIX. yüzyılın 
ilk yarısına gelindiğinde söz 
konusu aşiretlerin iskânı ger-
çekleştirilememiş, bu nedenle 
Avşar Aşireti mensuplarının 
Rakka’dan ayrılarak tekrar 
Maraş bölgesine gelmişler ve 
burada konar-göçerliğe devam 
etmişlerdir.

Avşar Türkmenleri Rak-
ka’ya birçok kez iskân edilmiş-
lerse de bir kısmı iskân ma-
hallerinden fi rar edip Kayseri, 
Zamantı (Pınarbaşı) ve Kars-ı 
Zülkadriye (Kadirli)  bölge-
lerine gelerek buraları yurt 
tutmuşlardır. Avşarların bir 
kolu 1766 yılında Pınarbaşı’n-
da bulunmaktaydı. Diğerleri 
ise Rakka’da yaşamaya devam 
etmişlerdir. Ancak bunlar da 
XVIII. yüzyılın sonlarına doğru 
Maraş’a bağlı Kars-ı Zülkad-
riye kazasının civarına gelip 
yerleşmişlerdi. Avşarlar XIX. 
yüzyılın ortalarında Kars-ı Zül-
kadriye civarındaki köylerde 
kışlamakta ve Zamantı yayla-
larında yaylamaktaydılar. Bir 
kısım Avşarlar da yazın Za-
mantı Çayı kıyılarında, kışın da 
Çukurova’da Ceyhan Nehri’nin 
sol kıyısında yaşıyorlardı.

Maraş’ta bulunan Avşar 

Aşireti’nin XIX. yüzyılın orta-
larında Hacı Minnetli, Tirkeşli, 
Torun, Çelek, Şeyh Ahmedli, 
Selmanlı, Kara Budaklı, Kara 
Şeyhli, Koca Nallı, Hacılar, Re-
ceb Uşağı, Sarı Fakihli, Çörmü-
şek, Haliloğlu ve Deliler olmak 
üzere on beş cemaatt en oluştu-
ğu anlaşılmaktadır.

Avşar Aşireti Maraş’a tabi 
iken 1849 yılından itibaren bir 
kısım mensupları yaz aylarında 
Maraş toprakları dışına çıkarak 
Uzunyayla’ya gitmişlerdir. Av-
şar Aşireti’nin Torun ve Çör-
müşek Oymakları 1861 yılında 
400 kadar hanelerini muhacir-
lere terk ederek Zamantı Irmağı 
kenarına gelip yerleşmişlerdir. 
1863 yılında Torun Oymağı’nın 
Gürün ve Elbistan toprakların-
da Kürtül Mağara, Boz Höyük 
ve Örtülü Yurt’ta yaşamaya 
başladılar. Aynı yıl Koca Nallı 
Cemaati’nin de Sarız ve Mağa-
ra tarafl arında bulundukları ve 
konar-göçer olarak yaşadıkları 
anlaşılmaktadır. Hacılar Oy-
mağı 1860 yılında hâlâ yerleşik 
hayata geçmemiş, konar-göçer 
hayatı yaşamaya devam et-
miştir. Bunlar Çukurova’daki 
kışlaklarına gitmeye devam 
etmekteydiler. Köpeklü Afşarı 
oymaklarından biri olarak gö-
rülen Deliler Oymağı da 1863 
yılında Pınarbaşı dolaylarında 
konar-göçer halde yaşamak-
taydı. Fırka-i Islahiye bölgeye 
geldiği zaman Avşar Aşire-
ti’nin Uzunyayla’daki yaylak-
larına muhacirler yerleştirilmiş 
olduğundan aşiret halkı, Sivas 
eyaletine bağlı Aziz Sancağı’n-
daki Sarız’a iskân edildi. Netice 
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itibariyle Avşar Türkmenleri-
nin XVIII. ve XIX. yüzyıllarda 
Maraş eyaletinin değişik kaza 
ve köylerinde konar-göçer ola-
rak yaşadıkları anlaşılmakta-
dır. Maraş’ta Avşar adını taşı-
yan köylerin günümüze kadar 
gelmiş olması da söz konusu 
Türkmenlerin bu bölgede uzun 
yıllar yoğun olarak bulunduk-
larını göstermektedir.

KAYNAKÇA:
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Maraş Ahkâm Defteri, No. 3.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Maraş Ahkâm Defteri, No. 4.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Maraş Ahkâm Defteri, No. 5.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Mühimme Defteri, No. 139. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Mühimme Defteri, No. 140.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Mühimme Defteri, No. 179.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Cevdet Dâhiliye, No. 6275.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
İbnü’l-Emin Dâhiliye, No. 2468
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
İrade-i Meclis-i Vâlâ, No. 3616.
Tufan GÜNDÜZ,  Anadolu’da Türk-
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1540-1640, Ankara 1997.
Faruk SÖYLEMEZ, “XVIII. ve XIX. 
Yüzyıllarda Maraş’ta Türkmen Aşi-
retleri”, Maraş Tarihi ve Sanatı Üzeri-
ne, Ed: Mehmet Özkarcı vd., Kahra-
manmaraş 2008.
Faruk SÜMER, Oğuzlar (Türkmen-
ler), Tarihleri-Boy Teşkilatı, Destan-
ları, İstanbul 1999.
Faruk SÜMER, “Avşarlar’a Dâir”, 60. 
Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprü-
lü Armağanı, Ankara 2010.
Mahmut ULUBAŞ, “Maraş ve Çev-
resinde Aşiretler (1774-1865)”, Kah-
ramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 
Tezi, Kahramanmaraş 2016.

Refet YİNANÇ, Dulkadirli Beyliği, 
Ankara 1989.
Refet YİNANÇ - Mesut ELİBÜYÜK, 
Maraş Tahrir Defteri (1563), C.I, Anka-
ra 1988.

FARUK SÖYLEMEZ

AVŞAR MAHALLESİ

Avşar,  Kahramanmaraş 
merkeze 10 km mesafede Oni-
kişubat ilçesine bağlı bir ma-
halledir. Ceyhan nehri ve Aksu 
Çayı’ın kavuşma alanında 550 
m yükseltide yer almaktadır. 
1881 yılında 68 olan nüfusu, 
1950 yılında 223, 2000 yılında 
237 olmuştur. 2015 yılında 30 
haneye sahip olan mahallenin 
nüfusu 235 kişiden oluşmak-
tadır. Avşar Mahallesi 7.8 km² 
si tarım arazisi olmak üzere 
toplam 7.91 km² alana sahiptir. 
Salatalık, pamuk, mısır ve buğ-
day üretimi yapılmaktadır. 100 
kadar büyükbaş hayvan varlı-
ğına sahiptir.

Bir ilköğretim okulu-
na sahip mahallenin, içme 
suyu şebekesi mevcuttur. Ma-
halleye ulaşımı sağlayan yol as-
falt olup, elektrik ve sabit tele-
fon vardır.

EMİN TOROĞLU

AVŞAR, FİKRİ 
 (d. 1959) 

Ozan, Eğitimci

1959 yılında Maraş ili Gök-
sun ilçesi Kanlıkavak Köyü’nde 
dünyaya geldi. İlköğrenimini 
Göksun, Kayseri, Sarız ve Yeşil-
kent’te tamamladı. Orta ve lise 

eğitimini Mimar Sinan Öğret-
men Okulunda, Yüksek öğre-
nimini Kayseri Eğitim Enstitü-
sünde tamamladı. 1979 yılında 
öğretmenliğe başlayan Fikri 
Avşar, Hakkari, Ordu, Çorum 
ve Kahramanmaraş’ta görev 
yaptı. Birçok şiir kaleme alan 
Avşar’ın şiirleri yerel gazete-
lerde yayınlanmıştır. Fikri Av-
şar daha sonra şiirlerini Yaşama 
Dair adlı kitabında toplamıştır. 
Şair evli ve üç çocuk sahibidir.

KAYNAKÇA:
Ali Kemal NACAROĞLU, Maraşlı 
Şairler, Yazarlar, Düşünürler ve Di-
ğerleri Antolojisi, Fikri Avşar Maddesi 
2014, s.1.
www.antloji.com, Erişim Tarihi: 
14.04.2016, 1358.

TÜLAY AYDIN

AVŞARLI MAHALLESİ

6 Aralık 2012 tarihli 6360 
sayılı mahalli idareler kanunu 
ile büyükşehir statüsüne kavu-
şan K.Maraş’ın bütün köyleri 
gibi Avşarlı köyüne de mahalle 
statüsü verildi.

Avşarlı Mahallesi şehrin 
güneybatısına düşmektedir. 
Mahallenin, 200 yıllık bir geç-
mişinin olduğu tahmin edil-
mektedir. 1881 tarihli Osmanlı 
nüfus kayıtlarında 66, Cumhu-

Fikri AVŞAR

AVŞARLI MAHALLESİ
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riyet döneminde 1935 nüfus 
sayımında 303 ve son nüfus sa-
yımında ise 1005 nüfusa sahip 
olup 250 hanesi bulunmakta-
dır. Bu mahalle halkının ekse-
riyeti Avşar Türkmenlerinden 
olup Kayseri-Pınarbaşı ve Sa-
rız tarafl arından gelmişlerdir. 
Mahallenin bir yaşlısı, mahalle 
ahalisinin şimdiki yerine daha 
sonra yerleştiklerini, köyde 3 
önemli aile olduğunu, Avşar ol-
duklarını ve Kayseri tarafından 
buraya geldiklerini belirtmiştir. 
Mahalleye daha sonra Kozan 
Avşarları ve etraftan insanlar 
gelip yerleşmiştir.

Avşarlı, dağ eteğinde ku-
rulmuştur. Mahallenin belli 
başlı geçim kaynağı tarım ve 
hayvancılıktır. Tarım ve hay-
vancılıkla uğraşanlar hurma 
yetiştiriciliği ve bahçe işlerin-
de çalıştıkları gibi, mevsimlik 
işçilik de yapmaktadır. Ayrıca, 
Çukurova’ya pamuk ve mısır 
sulamasına gidenler bulun-
maktadır. Tarım ve hayvancılık 

dışında, mahallenin bir kısmı 
fabrikalarda işçi olarak çalışır-
ken bir kısmı da İstanbul’da 
ayakkabıcılık yapmaktadır. Az 
da olsa nakliyatçılık yapanlar 
da vardır. Mahallenin camisi 
1950’de yapılmış, 1973’de yeni-
lenmiştir. Mahallenin ilkoku-
lu ise 1960 yılında yapılmıştır. 
Okul 2005 tarihinde müstakil il-
köğretim okulu olmuş, 2011 de 
yeni binasına taşınmıştır. Fakat 
okul yetersiz durumdadır.

Mahalle Kahramanmaraş’a 
22 km, Türkoğlu’na 18 km 
uzaklıktadır. Mahalle halkı, 
Kahramanmaraş’a gidiş-geliş 
yapmaktadır.

KAYNAKÇA:
İlyas GÖKHAN - Kemalett in KOÇ, 
Tarihi, Coğrafyası ve Kültürü ile Tür-
koğlu, 1999, s.242.
htt p://turkoglu.gov.tr/avsarli-mahal-
lesi-62 (13.07.2016).
Mustafa SAĞLAM, Görüşme, Ma-
halle Muhtarı (13.07.2016).

KEMALETTİN KOÇ

AY GEVENİ
(Astragalus hilaris Bunge, 

1869)
Bitki Türü

Astragalus cinsi baklagiller 
(Leguminosae, Fabaceae) fa-
milyasına aitt ir. Ülkemizde 439 
adet taksonuyla yüksek dağlar 
ve steplerde yayılış gösteren 
tek veya çok yıllık otsu veya 
odunsu bitkilerdir. Daha çok 
bozkır karakterli habitatlarda 
yayılış gösterip olumsuz bi-
yotik veya abiyotik çevre fak-
törlerine dayanıklı bir bitkidir. 
Astragalus cinsi geven otu ola-
rak bilinmektedir. Astragalus 
hilaris seyrek şekilde dallanmış 
ve yaklaşık 20 cm boylanan ça-
lımsı bir bitkidir. Yaprak sapla-
rı dikenlidir, 4-7 cm uzunlukta 
ve kavislidir. Yaprakçıklar 8-10 
mm, ters dönmüş yumurta bi-
çimli olup yaprak yüzeyi sey-
rek şekilde yumuşak tüylü ya 
da tüysüzdür. Genellikle her 
yaprakta 5-7 çift yaprakçık bu-
lunur. Yaprak kulakçığı yakla-
şık 8 mm olup, kılıç biçimli ve 
tüysüzdür. Çiçekleri tekil (sap-
sız) olup yaprak koltuklarında 
5-6 adet olarak çıkarlar. Top-
lamda 40 civarında çiçek taşır-
lar. Ağustos ayında çiçeklenen 
bu endemik tür ilk defa 1865 yı-
lında Alman botanikçi Haussk-
necht tarafından Zeytin beldesi 
civarından toplanmış ve isim-
lendirilmiştir. Daha sonra Prof. 
Dr. Bayram Yıldız tarafından 
1977-1981 yılları arasında yürü-
tülen çalışma ile Berit Dağı’n-
dan yeniden toplanarak varlığı 
teyit edilmiştir. Geven cinsine 
ait türlerin bazıları antioksi-

Okul Avşarlı İlköğretim Okulu

Okul Müdürü 1

Öğrenci Sayısı 165

Öğretmen Sayısı 9

Derslik Sayısı 5

Yol Durumu Asfalt

İçme Suyu Şebeke

Tarım Alanı (Da) 1564

Tarla Alanı (Da) 1266

Bahçe Miktarı (Da) 260

Bağ Miktarı 38

Çiftçi Sayısı 51
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dan, immün uyarıcı, karaciğeri 
koruyucu ve antiviral gibi far-
makolojik etkilere sahip iken 
bazıları toksiktir. Geven cinsine 
ait bitkiler çiftlik hayvanları ve 
yabani hayvanlar tarafından 
tüketilmektedir. Toksik mad-
deler içeren türler hayvanlar 
tarafından tüketildikten sonra 
et ve süt yolu ile insanlara geçe-
bildiği tespit edilmiştir. Ay ge-
veninin farmakolojik özellikleri 
henüz çalışılmamıştır.

KAYNAKÇA:
“Beypazarı Geveni (Astragalus beypa-
zaricus) Tür Eylem Planı”, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, IX. 
Bölge Müdürlüğü, Ankara 2014.
P. H. DAVİS, “Flora of Turkey and 
the East Aegean Islands”. 3, 186-187. 
Edinburgh: University Press. 1970.
Ö. KILIÇ - Ş. YILDIRIMLI, “Dikme 
(Kür) yaylası (Bingöl merkez) ve çev-
resinin florası”. Ot Sistematik Botanik 
Dergisi,  21, 1,  2014, s.69-126.
J. L. RİOS - P. G. WATERMAN, “A 
Review of the Pharmacology and 
Toxicology of Astragalus”.Phytothe-
rapy Research, 11, 1997, s. 411–418. 
B. YILDIZ, “Floristical Characteristi-
cs of Berit Dağı (Kahramanmaraş)”.
Turk J Bot 25, 2001, s.63-102.

CİHANGİR UYGUN
EMEL DIRAZ

AY, HACI (ÂŞIK HACI)
(d. 1913 - ö. ?)

Halk Şairi

1913 yılında Ekinözü’nün, 
Yaylakürtül Köyü’nde doğdu. 
Babası Mevlüt Efendi, annesi 
Sultan Hanım’dır. Gözünden 
rahatsız olması sebebiyle aske-
re alınmamıştır. Gençlik çağı 

geldiğinde evlenmiş, fakat bu 
evliliği uzun sürdürememiştir. 
Bir yıl sonra eşinden ayrılır. O 
günden sonra evlenmemiştir. 
Çocuğu da yoktur.

Uzun, karışık, siyah sakal-
lı, kavruk ve ince yüzlüdür. 
Meczup bir insandır denemez. 
Fakat “Allahlık bir hali vardır” 
denilebilir. Elbistanlı Nakşi 
Şeyhi Hacı Mustafa Efendi’nin 
mürididir. Çok muttaki ve din-
dar bir kişidir. 1960 veya 1970’li 
yıllarda Türkmenler köyünde 
vefat ettiği söylenir. Saz çal-
mayan bir kişidir. Birilerinin 
yanında şiir söyleyemeyecek 
kadar utangaç olduğu da söy-
lenir.

Buraya hikâyesiyle birlikte 
taşlama türünden bir şiirini alı-
yoruz:

Hacı, kısa süreli evliliğinden 
sonra Döndü adında bir kadınla 
evlenmek ister. Kadının kendisi-
ne uygun olmadığı söylenir. Bu 
düşüncesinden vazgeçer. Döndü 
başka birisiyle evlenir. Aradan 
zaman geçer, Döndü’nün kocası 
ölür. Âşık Hacı tekrar bu kadınla 
evlenmeyi düşünür. Fakat bu kez 
Döndü nazlanır. “Evvel sen beni 
beğenmedin, şimdi de ben sana 
varmam.” diyerek bu teklifini red-
deder. Âşık Hacı da Döndü’ye aşa-
ğıdaki taşlamayı söyler:

Döndü

Yaz ayında her bir derdi alasın

Güz ayında başın taşa çalasın

Akıbeti Cehennem’de kalasın

Orada tutuşa yanasın Döndü

Aşık olanlarda bulunmaz hila

İsmini dağıtır sağ ile sola

Akibet başından kalkmaya bela

Her zaman saçını yolasın Döndü

Baykuş gibi viranede ötesin

Hasta ola inileye yatasın

Kör ola da duvarlardan tutasın

Dünyada muratsız kalasın Döndü

Aşık Hacı der ki, söylerim ben de

Din iman eseri bulunmaz sende

Hast’ola yatasın Temmuz ayında

Çekerken çekerken ölesin Döndü

KAYNAKÇA:
Ahmet CEREN, Afşin-Elbistan’da 
Aşıklık ve Aşıklar, KSÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü Bitirme Tezi, Kahramanmaraş 
2013.
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 
Alimler,  Kitabevi Yayınları, İstanbul 
2000.

İBRAHİM ERŞAHİN

AYAKLI ÇARŞAK
(Paracaryum polycarpum 
(Rech. Fil.) R. Mill, 1977)

Bitki Türü

Paracaryum (DC.) Boiss. 
(çarşakotu) cinsi Boraginaceae 
(Hodangiller) familyasına ait 
olup ülkemizde 29 tür, 1 alt tür, 
2 varyete olmak üzere toplam 
31 taksonla yayılış göstermek-
tedir. Paracaryum polycarpum 
gövdesi gri renkli keçemsi tüy-
lerle kaplıdır. Gövde tekil veya 
az sayıdadır. Yükselici bir ta-
ban üzerinde dik yükselen göv-
de 20–45 cm yükselebilir. Taban 
yaprakları ince şekilde ters yu-
murtamsı şekilde olup yaprak 
ayası 2-10x4.5 cm ölçülerinde-
dir. Yapraklar saplıdır. Gövde 
yaprakları ise dikdörtgenimsi–

AYAKLI ÇARŞAK
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kılıç şeklinde veya ince şekilde 
dikdörtgenimsi olup yaprak 
tabanı kalp şeklindedir. Çiçek 
kümeleri gövdenin ucunda 
veya yaprak koltuklarında yer-
leşiktir. Terminal olanlar uca 
doğru küt bir açıda olurlar. 
Çiçek kümesi saplıdır ve sap 
meyvede de varlığını sürdürür. 
Taç yapraklar pembemsi veya 
koyu kırmızı olup kuruduğun-
da morlaşır. Çiçek tüpü ve çi-
çek dudağı eşit olmayan şekil-
dedir, yaprak dudağı tabanına 
kadar bölünmüştür. Genellikle 
1800–2000 m yüksekliklerde, 
dik kireçtaşı çakıllıklarında ya-
yılış gösterir ve Haziran–Tem-
muz aylarında çiçeklenir. Ül-
kemizde ilk olarak 1830 yılında 
Haradjian tarafından Ahir 
Dağı’ndan toplanan bitki ayrı-
ca Nurhak Dağları’nda ve Ha-
tay’ın Dörtyol ilçesi çevresinde 
de yayılış göstermektedir. Pa-
racaryum türlerinin bazılarının 
toprak üstü kısımlarının sala-
talarda hamur işlerinde ve yem 
bitkisi olarak kullanıldığı bi-

linmektedir. Bu bitki türlerinin 
yağ içeriğinin faydalı bir yağ 
asidi olan oleik asit miktarınca 
zengin olduğu tespit edilmiştir. 
Paracaryum polycarpum türünün 
kullanım alanları ve farmako-
lojik özelliklerine ait bulgulara 
rastlanılmamıştır.

KAYNAKÇA:
S. S. AZİMOVA - A. I. GLUSHEN-
KOVA, “Paracaryum angustifolia Bo-
iss. In Lipids, Lipophilic Components 
and Essential Oils from Plant Sources,. 
Springer London 2012, s.167-167.
E. BAĞCI - L. BRUEHL - K. AİTZET-
MULLER - Y. ALTAN, “Fatt y acid 
and tocochromanol patt erns of some 
Turkish Boraginaceae-a chemotaxo-
nomic approach”. Nordic Journal of 
Botany, 22,6, 2002, s.719–726.
L. BEHÇET - A. İLÇİM, “Paracaryum 
bingoelianum (Boraginaceae), a new 
species from Turkey”. Turk J Bot, 39, 
2015, s.334-340.
P. H. DAVİS, “Flora of Turkey and 
the East Aegean Islands”. 6,. Edin-
burgh: University Press1978,  s.294-
295.
N. ERDEMOĞLU - S. KÜSMENOĞLU 
- M. VURAL, “γ-Linolenic acid content 
and fatty acid composition of Boragi-

naceae seed oils”. European journal of 
lipid science and technology, 106 (3), 
2004, s.160-164.

CİHANGİR UYGUN
EMEL DIRAZ

AYAKLICAOLUK
KÖYÜ CAMİİ

Mimarî Yapı

24 Cemaziye’l-ahir 1324/ 
15 Ağustos 1906 tarihli Ma-
raş  Şer’iye Sicili’nde caminin 
Ayaklıcaoluk Köyü’nde yapıl-
dığı belirtilerek, cami görevlisi 
hakkında bilgi bulunmaktadır. 
Yine 5 Muharrem 1324/ 18 Şu-
bat 1907 tarihli Maraş Şer’iye 
Sicili’nde, Mübahiddin oğlu 
Ömer Efendi’nin camiye 1 bağ 
vakfett iği belirtilmektedir. Ay-
rıca vakıf kayıtlarında da cami-
nin adına rastlanılmaktadır. Ta-
rihi cami yıkılarak yerine yenisi 
yapılmıştır.

KAYNAKÇA:
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi, 
Şahsiyet Kayıt Defteri, Esas Nu: 167, 
Sıra Nu: 1493.
Adil AKBEN, 234 Numaralı Şer’iye Si-
cili (1322-1325 H./1904-1907 M.), - De-
ğerlendirme ve Transkripsiyon-, İnönü 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Malatya 1996, s.186-191.
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007, s.1192.

MEHMET ÖZKARCI

AYAKLICAOLUK
MAHALLESİ

Ayaklıcaoluk, Kahraman-
maraş merkezine 11 km uzak-

Fotoğraf Arşivi, MKÜ, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü, HATAY (Fotoğraf: Prof. Dr. Ahmet İLÇİM)
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lıkta Dulkadiroğlu ilçesine bağlı 
mahalledir. Kahramanmaraş’ın 
doğusunda Ahır dağının gü-
ney yamacında ve 1000-1100 m 
yükseltilerinde yer almaktadır. 
Sarıkızlı, gedik, Üçtut ve Üçeş 
obalarından oluşmaktadır. 1530 
yılında köy olarak varlığı bili-
nen Ayaklıcaoluk mahallesinin 
1881 yılında 366 olan nüfusu, 
1950 yılında 838, 2000 yılında 
1294’e yükselmiştir. 2015 yılın-
da 328 haneye sahip mahallenin 
nüfusu 1061 olarak belirlenmiş-
tir.

Mahallenin ismini, vak-
tiyle köye getirilen suyun 
ayaklı oluklardan geçirilmesi 
nedeniyle bu ismi aldığı riva-
yet edilmektedir. Mahallenin 
ekonomisi tarım ve hayvan-
cılığa dayalıdır. Son yıllarda 
yaygınlaşan havuç yetiştiricili-
ği önemli bir tarım faaliyetidir. 
Hayvancılığın azalması ile de 
meyve ve bağcılık öne çıkmış-
tır.

Mahallede bir ilköğre-
tim okulu ve bir sağlık ocağı 
mevcut olup, içme suyu şebe-
kesi ve sulama suyu kanalı var-
dır. Mahalleye ulaşımı sağlayan 
yol asfalt olup, köy içi ara yol-
larında ulaşım rahatlıkla sağ-
lanmaktadır. Mahallede elekt-
rik ve sabit telefon mevcuttur.

EMİN TOROĞLU

AYAROĞLU
(MEHMET AYAR)
(d. 1942 - ö. 2008)

Halk Şairi

Bazo Mehmet adıyla bilinir. 
1942 yılında Göksun İlçesi’ne 

bağlı Kanlıkavak Köyü’nde 
dünyaya geldi. Beş çocuklu 
bir ailenin ortanca çocuğudur. 
İlkokulu mezunu olup erken 
yaşta (14) evlendi. Başından 
dört evlilik geçen Ayar’ın, iki 
eşinden altısı erkek, üçü kız 
toplam dokuz çocuğu vardır. 
2008 yılında vefat etti. Çiftçi-
likle uğraştı.  Daha sonra za-
manında kağnı ustalığı yapmış 
olan babasından öğrendiği ma-
rangozluk mesleğine yöneldi. 

Halk şairlerinin bulunduğu 
bir aileden gelir. Kendisinin dı-
şında anası Ozan Hatice, küçük 
kardeşleri Ozan Musa ve Ozan 
Fazlı da aynı yoldadır. Küçük 
yaşta ilgi duyduğu şiire haya-
tının sonlarına kadar bağlı kal-
dı. Halk şiiri geleneğine uygun 
biçimlerde meydana getirdiği 
şiirlerinde ince bir mizahın hâ-
kim olduğu söylenebilir. Şiirle-
rinde genelde “Ayaroğlu” mah-
lasını kullanmıştır.

Eserleri: Gönülden Esintiler 
1, Gönülden Esintiler 2 

“Karadaki Balık” adını ver-
meyi düşündüğü üçüncü kita-
bını yayınlamaya ise ömrü vefa 
etmemiştir.

Bir şiirini buraya alıyoruz:

Geldim Bugüne

Gençlik yıllarımda oğlak güderdim

Etinen büyüdüm geldim bugüne

Ala tazıyınan ava giderim

İtinen büyüdüm geldim bugüne.

Dam üstünde sererlerdi yerimi,

Ham çarığa bağlarıdım çarığı,

Kenger, gelin eli, yemlik dürümü,

Otunan büyüdüm geldim bugüne.

Bir çuludu pencerede örtümüz,

Bir yatakta yatar idik dördümüz,

Sabahaça kaşınırdı sırtımız,

Bitinen büyüdüm geldim bugüne.

Önümde dağ gibi babam varıdı,

Bir şalvarım birde abam varıdı,

Bir çift camız karasaban varıdı,

Çitinen büyüdüm geldim bugüne.

Ayaroğlu’m artık gücüm kalmadı,

Ömrüm bitti kader bana gülmedi,

İki yakam bir araya gelmedi,

Kıtınan büyüdüm geldim bugüne.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü Yayınları, Kahramanmaraş 2009.
Duygu ARSLAN, Kahramanmaraş 
İli Göksun İlçesi Halk Kültürü Araş-
tırması, Çukurova Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 
Tezi, Adana 2011.
Ramazan AVCI, Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
Yayınları, Kahramanmaraş 2015.
http://www.allaturkaa.de/forum/
index.php?page=Thread&threa-
dID=2884
http://www.antoloji.com/mehmet_
ayar_(asik_ayar
http://www.kahramanmaras.org/
forum/archive/index.php?t-106327.
html
http://www.mehmetgoren.com/
oyku_siir_d.asp?baslik=1914&basli-
kalt=1913&sek=4&soid=4516
https://kahramanmaras.bel.tr/kahra-

Mehmet AYAR

AYAROĞLU (MEHMET AYAR)
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manmaras/sairler
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=4ArBwuaem08
Mehmet Akif ÖNDER, Göksunlu Şair-
ler Antolojisi, Göksun Belediyesi Kül-
tür Yayınları, Kahramanmaraş 2008.
Sözlü Kaynak: Aydın AYAR (Gök-
sun).

İBRAHİM ERŞAHİN

AYCAN, SEFER 
(d. 1963)

Akademisyen, Milletvekili

Sefer AYCAN 16.3.1963’de 
yılında Kahramanmaraş Mer-
kez’de dünyaya geldi. Baba 
tarafı Aycan ailesi Merkez İsa 
Divanlı mahallesinden, Anne 
tarafı Merkez Kayabaşı mahal-
lesinden Şahanoğulları ailesin-
dendir. İlk, orta ve lise tahsilini 
Kahramanmaraş’ta tamamla-
yan Sefer AYCAN Kahraman-
maraş Lisesi mezunudur. 1980 
yılında girdiği Gazi Üniversi-
tesi Tıp Fakültesinden 1986 yı-
lında mezun olmuştur. Aynı yıl 
Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Uzmanlık eğiti-
mine başlayarak, 1989 yılında 
Halk Sağlığı Uzmanı olmuştur. 
1986-1991 yılları arasında Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim Dalında, 
Araştırma görevlisi, Sorumlu 

Hekim ve Uzman Doktor olarak 
görev yaptı. 1991–1992 yılları 
arasında GATA Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalın-
da Yedek Subay olarak askerlik 
görevini ifa ett i. 1997 yılında 
Halk Sağlığı Doçenti, 2004 yı-
lında ise Halk sağlığı profesörü 
olmuştur. Özellikle Sağlık Eko-
nomisi, Sağlık Yönetimi, Çevre 
Sağlığı, Epidemiyoloji, Biyo is-
tatistik derslerini okutmuştur. 
Halk sağlığının her alanında 
her düzeyde dersler verdi. Şu 
an özellikle İlgilendiği alanlar: 
Biyo istatistiki, Epidemiyoloji 
Sağlık Yönetimi, Sağlık Sistem-
leri ve Sağlık Politikaları Sağlık 
Ekonomisi, Sağlık Harcamaları 
ve Sağlık Hizmetleri Finansı, 
Çevre sağlığıdır. 

Akademisyen olarak birçok 
araştırma ve proje yürütmüş, 
uluslararası yayınlar yapmıştır. 
Yayınlanmış on kitabı ve 100 den 
fazla makalesi vardır. Üniversi-
tede akademik idari görevlerde 
bulunmuştur. Bununla birlik-
te birçok kurulda başkan veya 
üye olarak görev almıştır. 1996 
yılında Gazi Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünde Kazaların
Demografi si ve Epidemiyoloji 
Ana Bilim Dalı Başkanlığı ya-
pan Sefer AYCAN 1998-1999 
yılları arasında Gazi Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Dönem 3. Eği-
tim Koordinatör Yardımcısı ola-
rak görev yaptı. Aynı zamanda 
1997 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri Michigan Üniversite-
si Halk Sağlığı Okulunda çeşitli 
araştırmalar yürüterek Sağlık 
Ekonomisi, Epidemiyoloji, Sağ-
lık Yönetimi dersleri aldı.

13 Temmuz 1999 tarihin-

de T.C. Sağlık Bakanlığı Te-
mel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü görevine atandı. 
Bu dönemde ülkemizin Dün-
ya Sağlık Örgütünden “poli-
odan arınmış ülke” olduğuna 
dair belge alınmasına katkıda 
bulunması ülkeye en büyük 
katkısıdır. 1999 Marmara dep-
reminde Kriz Koordinatörü 
olarak görev aldı. Birinci basa-
makta çalışan sağlık personeli-
nin ek ödeme almasını sağladı. 
25.04.2001  tarihinde T.C. Sağ-
lık Bakanlığı Müsteşarlık gö-
revine atandı. Uzmanlık eğiti-
mini düzenledi ve  Tüzüğünü 
çıkardı. 21.yy  Türkiye Sağlık 
Hedef ve Stratejileri çalışmala-
rını tamamladı.  Kahramanma-
raş’a Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi başta 
olmak üzere birçok sağlık hiz-
meti ve donanımının ulaştırıl-
masında çalışmıştır. 24.12.2002 
tarihinde Müsteşarlık göre-
vinden ayrılarak, tekrar Gazi 
Üniversitesi Tıp fakültesi Halk 
Sağlığı A.D da öğretim üyeliği 
görevine döndü. Mayıs 2009’da 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakülte-
si ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Halk Sağlığı A.B Başkanlıkları-
na seçildi ve atandı. Nisan 2013 
tarihinde aynı zamanda Gazi 
Ü. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bi-
limleri Bölüm Başkanlığına 
atandı. 07 Haziran 2015 tarihli 
Milletvekili Genel Seçiminde 
Milliyetçi Hareket Partisinden 
25. Dönem Kahramanmaraş 
Milletvekili olarak Türkiye Bü-
yük Millet Meclisine girdi. Se-
fer Aycan, evli ve iki erkek ço-
cuk babasıdır.

Sefer AYCAN
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da, 15.05.2016. 
http://www.websitem.gazi.edu.tr/
site/saycan, 10.05.2016.
ht tps : / / se feraycan .wordpress .
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https://www.tbmm.gov.tr/develop/
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Sefer AYCAN (12.05.2016), Kişisel 
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AZİZ BELLİ

AYDINKAVAK
MAHALLESİ

6 Aralık 2012 tarihli 6360 
sayılı mahalli idareler kanunu 
ile büyükşehir statüsüne kavu-
şan K.Maraş’ın bütün köyleri 
gibi Aydınkavak köyüne de 
mahalle statüsü verildi.

Aydınkavak Mahallesi şeh-
rin güneyinde yer almaktadır. 

Mahalle bir zamanlar Uzunsö-
ğüt’le birlikte Yeşilyöre’ye bağ-
lıydı. Bu yüzden de bu mahalle 
ahalisi Uzunsöğüt ve Yeşilyöre 
halkı ile aynı soydan gelmek-
tedir. Aydınkavak kurulduğu 
yıllarda Uzunsöğüt köyü ile 
bitişikti. Zamanla genişleye-
rek Aydınkavak köyü olarak 
Uzunsöğüt’ten ayrılmıştır. 1960 
yılında müstakil köy halini al-
mış olan Aydınkavak’ın bu ta-
rihteki nüfusu 226’dır. Köyün 
ismi bir rivayete göre Akkavak 
isminden geliyormuş. Akkavak 
çok güçlü ve güzel bir kız imiş. 
Akkavak zamanla değişerek 
Aydınkavak olmuş. 

Aydınkavak’ın yolu tama-
men asfalt olup, Kahramanma-
raş iline 30 km, Türkoğlu’na 
uzaklığı 9 km’dir. Tarımla uğ-
raşan bu köy 140 hane ve 672 
nüfusa sahiptir. Aydınkavak 
Mahallesinin en önemli geçim 
kaynağı bahçecilik olup ve-

rimli topraklara sahiptir. Sebze 
ve meyvelerin ekim ve dikimi 
yapılarak, Kahramanmaraş, 
Osmaniye, Gaziantep ve Ada-
na illerinde pazarlanmaktadır. 
Köyde yeşil biber, salatalık, şef-
tali, kayısı, nar ve hurma gibi 
pek çok sebze ve meyve yetiş-
mektedir. Ayrıca köyde arıcılık 
ve hayvancılık faaliyetleri de 
yapılmaktadır.

Yerleşim yerleri genellik-
le dağlıktır. Köy Bakacak adlı 
hâkim tepenin eteğine kurul-
muş olup buradan il merkezi, 
Türkoğlu’nun ışıkları havanın 
açık olduğu zamanlarda görül-
mektedir. Köy Uzunsöğüt, Ye-
nipınar ve Yeşilyöre köyleriyle 
çevrilidir. 

KAYNAKÇA:
İlyas GÖKHAN - Kemalettin KOÇ, 
Tarihi, Coğrafyası ve Kültürü ile Tür-
koğlu, 1999, s.243.
http://turkoglu.gov.tr/aydinka-
vak-mahallesi-61 (14.07.2016).

KEMALETTİN KOÇ

AYDINLILAR
Kahramanmaraş ve

Çevresindeki Konargöçer 
Yörükler

19. yüzyılın son çeyreğinde 
Batı Anadolu’dan özellikle de 
Aydın ve çevresinden   Maraş, 
Antep, Hatay, Adana, Osma-
niye, Niğde ve Kayseri bölge-
lerine gelen göçebe yörüklere 
Aydınlı adı verilir. Bu isim, 
onların geldikleri yer dolayı-
sıyla bölge halkı tarafından 
verilmiştir. Aydın Yörükleri 
1839’da Tanzimat Fermanı’nın 

Okul Aydınkavak İlköğretim Okulu

Okul Müdürü 1

Öğrenci Sayısı 84

Öğretmen Sayısı 3

Derslik Sayısı 3

Tarım Alanı (Da) 1857

Yol Durumu Asfalt

İçme Suyu Şebeke

Tarla Alanı (Da) 1257

Bahçe Miktarı (Da) 500

Bağ Miktarı 100

Çiftçi Sayısı 32

Sağlık Ocağı/Evi Var

Ebe 1

AYDINLILAR
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ilanından sonra Osmanlı Dev-
leti, ülkede konargöçer bir ha-
yat süren tüm Yörük-Türkmen 
grupları uygun mahallere iskân 
etme teşebbüsünde bulununca, 
bölgedeki Yörük-Türkmen aşi-
retlerinin bir kısmı bu karara 
karşı çıkarak yerlerini terk et-
mişlerdir. Aydın vilayetindeki 
Honamlı, Horzum, Tekeli, Sa-
rıkeçili, Saçıkaralı, Karaevli vb. 
gibi birçok aşiret Antalya (Teke 
Sancağı) bölgesindeki Batı To-
rosların bir kolu olan Amanos 
(Anamas) dağlarına çekilerek, 
kışı Antalya sahillerinde, yazı 
ise Amanos Dağlarında geçir-
mişlerdir. 1860’lı yıllarda bu 
aşiretlerin iskân edilmeleri için 
tekrar teşebbüse geçilmiştir. 
Konya, Antalya, Isparta, Bur-
dur, Denizli vilayet ve sancak-
ları arasındaki yazışmalarda 
yukarıda adı geçen ve birçok 
aşiretin hâlâ iskân edilemediği, 
vergi vermediği, yerleşik aha-
linin ekili dikili arazilerine za-
rar verdiği gibi problemlerden 
bahsedilmektedir.

Osmanlı arşiv vesikaların-
dan takip edilebildiği kadarıyla 
konargöçer aşiretlerin yerleş-
mek istedikleri, fakat kendi ha-
yat tarzlarına uygun bir mahal 
gösterilmediğinden dolayı, 
iskan edilmiş olsalar dahi bir 
süre sonra iskan mahallini terk 
ett ikleri görülmektedir. Yine 
yaylakiye ve kışlakiye diye 
isimlendirilen otlakiye parası 
(kira bedeli) sebebiyle aşiretler-
le devlet memurları ve mülte-
zimler arasında birçok olumsuz 
hadisenin meydana geldiği gö-
rülmektedir. Genellikle okur-
yazarlığı olmayan aşiret beyleri 

ilkbaharda mültezimler tarafın-
dan imza ett irilen borç senetle-
rinde yazılan miktar, sonbahar-
da aşiretlerden para tahsiline 
gelindiği vakit, istenilen para 
ile borç senedinde yazılan mik-
tar arasında çok fark ortaya çı-
kıyordu. Bundan dolayı konar-
göçer aşiretler ile mültezimler 
ve devlet görevlileri arasında 
çok büyük problemler meyda-
na çıkmaktaydı. Osmanlı arşiv 
belgelerinde bu anlaşmazlıkla-
ra dair birçok örnek vardır.

Yukarıda ifade edilen se-
beplerden dolayı Güney Ana-
dolu’da Aydınlı olarak isim-
lendirilen Saçıkara, Horzum, 
Tekeli, Karaevli, Honamlı, Sarı-
keçili gibi aşiretlerin bir kısmı-
nın 1900’lü yıllarda Çukurova 
ve Maraş bölgesinde kışlayıp, 
Kayseri yaylalarında yayladık-
ları görülmektedir. Aşiretlerin 
bölgeye geldikten sonra isim-
leri, Aydınlı şeklinde anılmaya 
ve söylenmeye başlanmıştır. 
Resmi belgelerde de yukarıda 
isimleri sayılan Aşiretlerin ta-
mamına yeni geldikleri Doğu 
Akdeniz bölgesinde Aydınlı 
denilecektir. 

Bu yer değişikliğinden son-
ra devlet takibatından ve iskân-
dan kurtulduklarını zanneden 
Aşiretler Çukurova’da tekrar 
iskân politikasıyla karşılaşmış-
tır. Batı Anadolu’da, devletin 
resmi belgelerinde yazılan aşi-
ret isimleri yerine Adana’da bu 
aşiretlerin isimleri Aydınlı ola-
rak kayıtlara geçmiştir. Devlet 
Aydınlı aşiretini Çukurova’ya 
iskân etmek için kararlar alır. 
Alınan bu kararlardan biri ar-
şiv kayıtlarında şöyle geçmek-

tedir: “Adana vilayeti ahalisinden 
olmayıp Aydınlı tabir olunan ve 
hakikat-i halde bunlardan Anadolu 
Aşairini  iskânı sırasında mükel-
lefi yett en kaçarak hiçbir vilayett e 
mükellefi yete tabi bulunmayan ve 
kışın Adana, Halep,Maraş, An-
tep, Hatay ovalarına; yazın Kon-
ya-Kayseri-Ankara-Sivas yayla-
larına kadar seyir ve hareket eden 
aşairdir ki bunların nüfus tahriri 
olunmamış olduğundan vergi ver-
mezler. Yalnız bahar vakti kışladan 
yaylaya çıkarken geçit yerlerinde 
Maraş (Ceyhan Köprüsü) alına-
bildiği kadar ağnam (koyun) resmi 
verirler. Bunlar ahlâkları saf, hâl 
ve vakitleri yerinde, dindar ve fa-
kat umumen kadim silahlarla mü-
sellahtırlar. Develeri çoktur. Kışın 
nakliye işiyle meşguldürler. Sirkat 
ve şekavet gibi hal ve hareketleri 
hemen hemen yoktur. Zararları 
güzergâhlarında tesadüf ett ikleri 
mahsulat-ı zıraiyenin mahvına 
ehemmiyet vermeyip mezruata 
hayvanlarını sevk etmektedirler. 
Bunların suret ve mahalli iskâ-
nının tahmini nüfuslarının tah-
ririyle mükellefi yetlerinin temini 
mezkur vilayetlerle muhabereye ve 
bu aşairin rüesasıyla müzakereye 
muvafıktır. Cebir suretine müra-
caat doğru olmayıp terk-i hal safı-
nı muhafaza ett iklerinden ahlak-ı 
civan merdaneye haiz muallimler 
ve seyyar tabipler ve fen memurla-
rı marifetiyle bunların irşadı mu-
vafık olur.”

Osmanlı arşivlerindeki bel-
gelerden Aydınlı Aşireti’nin 
bir kısmının Çukurova’ya, bir 
kısmının da 1910’lu yıllarda 
Hatay ve Maraş çevresine yer-
leştirildikleri anlaşılmaktadır. 
Bu sırada aşiretin bir kısmının 
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Tokat, Amasya, Çorum, Sivas, 
Yozgat ve Samsun’a kadar git-
tiği bilinmektedir.

Konuyla ilgili olarak ken-
disi de bir Aydınlı Yörüğü olan 
rahmetli Ali Aygan (d. 1909 – ö. 
1990) 1920-1922 arasında iki yıl 
Samsun’da Pelit Karakolu’nda 
(Şimdiki 19 Mayıs Üniversitesi 
yerleşkesinin bulunduğu yer) 
kışlayıp, Tokat-Sivas hududun-
daki Çamlıbel’de yayladıklarını, 
sonra Sivas-Kayseri üzerinden 
Maraş taraflarına geldiklerini, 
hatta Bafra ve Samsun arasında 
deve ile tütün taşımacılığı yap-
tıklarını anlatırdı. 

 Bafra Yörükler Kasabası 
Belediye Başkanı Mustafa Ay-
dın, Maraş bölgesinden Samsun 
taraflarına giden Aydınlı Aşi-
retlerinin hepsinin tamamen 
Maraş’a geri dönmediğini, bir 
kısmının Bafra ilçesi civarına 
yerleştikleri ve kendi isimleriy-
le “Yörükler” kasabasını kur-
duklarını anlatmıştı. Tokat-A-
masya bölgesine yaptığımız 
seyahatte Tokat ve Amasya’da 
Aydınlı Yörüklerine ‘’Zeybek‘’ 
denildiğini de müşahede ettik .

Maraş’taki Aydınlıların 
büyük çoğunluğu 1948 yılında 
Konya’nın Kadınhanı, Yunak, 
Cihanbeyli ve Ankara/Polatlı 
bölgelerine iskân edilmişlerdir. 
Yine aynı yıllarda Aydınlı aşi-
retinin  bir bölümünün Amik 
Ovası’na iskân edildiği bilin-
mektedir. Geriye kalanlar ise 
Hatay, Kırıkhan, Gaziantep, 
İslahiye ve Nurdağı’na gönül-
lü yerleşmişlerdir. 1955’te Tür-
koğlu ilçesine ise yine gönüllü 
olarak yerleşmişlerdir. Son 
olarak yine 1955 -1960’lı yıllar-

da o zaman boş bir arazi olan 
Maraş’ın Kara Maraş mahalline 
90 hane civarında Aydınlı ken-
diliğinden yerleşmiştir. Fakat 
1990’lı yıllara kadar bunların 
göçebeliği yarı göçebelik şek-
linde devam etmiştir.

Burada şunu da belirtme-
miz yerinde olacaktır: Sosyolo-
jik olarak göçebeler önce köy-
lere, bir nesil sonra kazalara, 
daha sonraki nesil de şehirlere 
yerleşmesi kuralına pek de uy-
mayan Aydınlıların doğrudan 
doğruya şehirlere yerleştikleri 
görülmektedir. Gavurdağları-
nın doğusundaki Aydınlılara 
bakıldığında %95’i şehirlere 
yerleşmişlerdir. Bunlardan sa-
dece 160 hanesi devlet eliyle 
Gaziantep Nurdağı ilçesi Say-
burun ve Nogaylar köyüne is-
kan edilmişlerdir. Aydınlılar 
yerleşik hayata geçtikten sonra 
hayvancılığı tamamen bırakıp 
daha az meşakkatli meslekleri 
icra etmişlerdir. 1980’li yılla-
ra gelindiğinde, İslahiye İlçesi 
Ticaret Odası kayıtlarına göre, 
ilçedeki dükkanların %60’ının 
Aydınlı aşiretine ait olduğunu 
rahatlıkla söylenebilir. Bugün 
Türkiye’nin ikinci büyük mini-
büs pazarına sahip olan Nurda-
ğı ilçesindeki minibüs ticareti-
nin yüzde doksanı Aydınlılara 
aittir. Son olarak Kahraman-
maraş’taki Aydınlılara bakıl-
dığında onlar da çarşıda esnaf 
ve Kahramanmaraş’ta bulunan 
en büyük peynir ve yoğurt iş-
letmelerine sahiptirler. Hatta 
içlerinde göçebeliği bıraktıktan 
sonra çırçır ve iplik fabrikası 
kuranlar da mevcuttur.

Hatay da kışlayıp bahar ay-

larında Maraş ve Kayseri yayla-
larına giden Aydınlı Aşiretinin, 
Maraş hudutları içerisindeki 
göç güzerğahı ve konalgaları şu 
şekildedir; Şekeroba Konalgası, 
Geçitler (Beyoğlu), Bababurnu, 
Şekerpınarı (Ceceli Köyü altı), 
Tanışma Tepesi, Kılılı, Yıkık 
Köprü (eski Aksu Köprüsü), 
Erkenez Konalgası, Karamaraş, 
Maraş Devlet Hastanesi üstü, 
Kocaköprü (Ceyhan Köprüsü), 
Bağırsak Deresi, İslam Pınarı 
(Menzelet Barajı altında kal-
dı), Alikayası (Menzelet Barajı 
altında kaldı), Suçatı (Fırnız), 
Alaçayır, Avratoluğu, Tekir, 
Püren (Kuruca Ova), Saraycık, 
Tuzdöken (Ortatepe Köyü/
Göksun), Tahirbey, Haydan 
Muhaciri (Doğankonak)’dir.

Yörüklerin göç esnasın 
da katettikleri mesafe günlük 
ortalama 10-15 kilometredir. 
Bu göç, Kahramanmaraş’ın 
güney ucundan (Şeker oba) 
kuzey ucuna (Doğan konak) 
kadar 15 gün sürer. Ayrıca 30 
gün boyunca bu güzergâhlar-
da göç aralıksız devam eder-
di. Mayıs ayında göç başlar ve 
şehrin içinden geçerek giderdi. 
Göç, şu an ki  Maraş’ın çarşı-
sı dediğimiz  Kıbrıs Meydanı 
ve Trabzon caddesinden Batı-
ya  Uzunoluk ve oradan Çam-
lık denilen yerde konaklanır. 
Şehirden çeşitli ihtiyaçlar te-
min edildikten sonra, yaylalara 
doğru göç devam ederdi. 

Maraş, Türkoğlu, Nurdağı, 
İslahiye ve Kırıkhan’da yerleşik 
bulunan Aydınlı aşireti için ko-
nargöçerlerden yerleşik hayata 
geçen en son Yörük-Türkmen 
gruplarıdır diyebiliriz. Şu an 

AYDINLILAR
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20-30 hanelik bir Aydınlı gru-
bu hâlâ yaylalara çıkmaktadır. 
Fakat burada eskisi gibi devey-
le yapılan bir göç söz konusu 
olmayıp, koyunlar kamyon ile 
yaylaya taşınmaktadır.
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mü, Yayınlanmamış Lisans Tezi 1989, 
s.9.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Sicil No: 6501.
Mustafa KELEBEK, Aydınlı Yörükleri, 
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HALİL AYGAN

AYDOĞAN, KAMİL 
(d. 1956)

Bürokrat, Yazar

Kahramanmaraş’ın Kert-
men köyünde doğdu. Çocuklu-
ğunu bu dağ köyünde özgürce 
yaşadı. Babasının çocukların 

eğitimi için şehre göçmesi ile 
ilk ve orta öğrenimini il mer-
kezinde, üniversiteyi ise Gazi 
Eğitim Enstitüsü Türkçe bölü-
münde tamamladı.

Edebiyata ilgisi küçük yaş-
larda başladı. İlkokul yıllarında 
okuduğu hikaye kitaplarından 
etkilenerek hikayeler yazdı. İlk 
öyküsü İmam-Hatip Lisesinde 
öğrenci iken okul gazetesinde 
yayınlandı. Erdem Bayazıt, İs-
mail Kıllıoğlu, Osman Sarı gibi 
yazarlarla tanıştı ve onlardan 
etkilendi. Büyük Doğu eko-
lü içerisinde yer alarak Üstâd 
Necip Fazıl Kısakürek’in kon-
feranslarını izledi. Kahraman-
maraş’ın yerel gazetelerinde 
köşe yazarlığı yaptı. “Kelam” 
dergisinde yer aldı. Üniversite 
yıllarında “Edebiyat” dergisin-
de yazdı. Mavera’nın kadro-
sundan etkilendi. Akif İnan’ın 
sendikal çalışmalarına katkı 
sağladı.

Türkçe öğretmeni olarak 
1981’de Çankırı’da göreve baş-
ladı. Kahramanmaraş Andı-
rın Lisesi Müdürlüğü, Ankara 
Çankaya İncesu Lisesi Müdür-
lüğü, Ankara Çankaya Kurtu-
luş Lisesi Müdürlüğü görev-
lerinde bulundu. 8 Mayıs 2003 
tarihinde İzmir İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne, 10 Ekim 2008 
tarihinde ise Ankara İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne atandı. 
14 Mart 2014 tarihinde Milli 
Eğitim Bakanlığı’na Şahsa Bağ-
lı Milli Eğitim Müdürü kadrosu 
ile geçiş yaptı. Almanya Nürn-
berg Eğitim Ataşesi olarak gö-
revlendirildi.

İlk eseri “Köy Yazıları” 
1982’de Edebiyat Dergisi Yayın-

ları arasında çıktı. Deneme türü 
bu eserinde çocukluk anılarını 
ve köy hayatını yazdı. Andı-
rın Lisesi Müdürlüğü yılların-
da M.Ali Zengin’in “Andırın 
Postası” gazetesi bünyesinde 
“İkindi Yazıları”nı kurdu. Ga-
zete içerisinde iki sayfalık bu ek 
daha sonra müstakil dergi oldu 
ve 131 sayı yayınlandı.

Başta İkindi Yazıları olmak 
üzere çeşitli dergilerde yayın-
lanan şiirlerini 1996’da “Yük” 
adı ile yayınladı. Hece dergisi-
nin kuruluş çalışmalarında yer 
aldı. 1999’da “Hayat Kaç Köşe-
li” adlı kitabı yayınlandı. İkinci 
şiir kitabı “Hayatın Şiire Sığma-
yan Yüzü” 2004’de, “İçimizin 
Yıldızları” adlı deneme kitabı 
ise 2006’da yayınlandı.

İlk romanı “Kısık Vadisi” 
2012’de yayınlandı. Köy Yazıla-
rı’nda olduğu gibi bu romanda 
da çocukluk günlerine gidip 
köy yaşantısını tüm yaşanmışlı-
ğı ile kaleme aldı. Hem ailenin 
yaşadıkları hem de bir dönemin 
gerçekleri bu romanda yer aldı.

Hece dergisinde yayınla-
nan günlüklerinden yola çıka-
rak 2015’de “Arta Kalan”ı neş-
rett i.

İki şiir kitabından sonra 
romana yoğunlaşan yazar şiiri 
hobi olarak gördüğünü belirte-
rek “ben deneme ve roman ya-
zarıyım demektedir.

KAYNAKÇA:
Kamil AYDOĞAN, “Köy Yazıları”, 
Ankara 1982.
Kısık Vadisi, İstanbul 2012.
“Arta Kalan”,  2015.
Cemil ÇİFTCİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 
Alimler, İstanbul 2000.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 

Kamil AYDOĞAN
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Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
Yaşar ALPARSLAN - Lütfi YALICI 
- Serdar YAKAR, Türk Edebiyatında 
Maraşlılar, Kahramanmaraş 2009.
Serdar YAKAR, “Yayınlanmamış Özel 
Söyleşi” Kahramanmaraş 2016.

SERDAR YAKAR

AYDOĞAN, MUSTAFA
(d. 1964)

Şair

Maraş’ta doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Maraş’ta tamam-
ladı. Henüz Kahramanmaraş 
İmam Hatip Lisesi öğrencisi 
iken 1981’de arkadaşları ile 
birlikte “Esra Yazıları” adlı bir 
edebiyat dergisi çıkarttı. İlk şiir 
ve yazıları bu dergide yayın-
landı. Mahalli gazetelerin sanat 
sayfalarında yazdı. 1982’de ise 
ilk şiirlerinden biri Mavera der-
gisinde yayınlandı. Cahit Zari-
foğlu’ndan övgüler aldı.

Ankara Gazi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İşletme Bölümünü bitirdi. 
1990’da Maliye bakanlığında 
Muhasebat Stajyer Kontrolörü 
olarak göreve başladı. Mavera, 
Yedi İklim, Dergah gibi birçok 
dergide şiirleri yayınlandı.

Resmi görevinin yanı sıra 
1997’de “Edebiyat Ortamı” 
dergisi kurucuları arasında yer 

aldı. Aynı yıl “Kendini Ayna-
larda Çoğaltan Şehir” adlı ilk 
şiir kitabı yayınlandı. Edebiyat 
Ortamı 12 sayılık yayınının 
sonrasında yayınına ara verdi. 
2008’de yeniden yayınlanmaya 
başlayan derginin yayın yö-
netmenliğini üstlendi. 2010’da 
derginin eki olarak verilmek 
üzere Edebiyat Ortamı Şiir Yıl-
lığı’nı hazırladı. Bu yıllık beş 
yıl süre ile aralıksız yayınlandı. 
Aynı zamanda Edebiyat Orta-
mı Öykü Yıllığı hazırlanmasına 
katkı sağladı. 

“Bugün Konuştuklarımız” 
adlı şiir kitabı ile Türkiye Ya-
zarlar Birliğince 2012’de Yılın 
Şairi seçildi. 2013’den itibaren 
modern edebiyat, şiir poetikası, 
metafizik, tasavvuf şiiri, edebi-
yatın tarih içindeki önemi, ede-
bi şahsiyetlerin siyasetimize ve 
geleneğimize etkileri gibi ko-
nularda konferanslar vermeye 
başladı. Yenisöz ve Milat gaze-
telerinde kısa süreli köşe yazar-
lığı yaptı. Yenişafak gazetesinin 
kitap ekine katkı sağladı. 

1997’de yayınlanan ilk şiir 
kitabının ardından 1999’da “Bir 
Dolu Bakır Yaz”, 2004’de “Bahar 
Köpüğü”, 2012’de “Az Önce” 
ve “Bugün Konuştuklarımız”, 
2014’de “Güneşin Ayak İzini Ta-
kip Et” adlı şiir kitapları yayın-
landı. Deneme türünde “Yazma 
Sevinci” 2014’de, “Kitabın Kim-
liği” ise 2015’de yayınlandı. Dü-
şünce alanında “Yüzdeki Leke” 
2014’de, “Aşk Yolcuları” 2015’de 
yayınlandı. İlk biyografi kitabı 
“Yalnızlık Mahşeri Alaeddin 
Özdenören” 2015’de yayınla-
nan eserleri arasında yer aldı. 
“Kırk Şairden Kırk Aşk Şiiri” 

ise 2016’da yayınlanarak Ede-
biyat Ortamı dergisi okurlarına 
hediye edildi.

KAYNAKÇA:
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 
Âlimler, İstanbul 2000.
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
Yaşar ALPARSLAN - Lütfi ALICI 
- Serdar YAKAR, Türk Edebiyatında 
Maraşlılar, Kahramanmaraş 2009.
Serdar YAKAR, “Yayınlanmamış 
Özel Söyleşi” Kahramanmaraş 2016.

SERDAR YAKAR

AYHAN, MEHMET
REŞİT

(d. 1939 - ö. 2010)
Şair ve Bürokrat

Elbistan’da doğdu. Ba-
bası Hayatizadelerden Rıfat 
Rıza Efendi, annesi Hacer ha-
nımdır. İlk ve orta öğrenimi-
ni Elbistan’da tamamladıktan 
sonra Teknik Okul Elektrik ve 
Mimarlık bölümünü bitirdi. 
Kahramanmaraş, Adana, Art-
vin, Kayseri, Bilecik YSE Mü-
dürlüğü, Samsun Köy Hizmet-
leri Bölge Müdürlüğü, Daire 
Başkan Yardımcılığı ve Adana 
Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreterliği görevlerinde bu-
lundu. Otuz yıllık görev süresi 

Mustafa
AYDOĞAN

Mehmet Reşit
AYHAN

AYHAN, MEHMET REŞİT
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içerisinde bölge köy ve kasaba 
yollarının açılması hususunda 
büyük gayret göstererek halkın 
gönlünde taht kurdu.

Duygusal ve hiciv tarzı şiir-
ler yazdı. Şiirleri yerel basında 
yer aldı ve kitaplaştı. Yayımlan-
mış eserleri tarih sırasıyla şöy-
ledir;

Hayat Acıları (1967), Göz-
lerin (1969), Kahır (1970), Kı-
rıkdökük (1971), Ören (Virane) 
Gönüller (1972), Yıkıl Dünya 
Yıkıl (1973), Dost (1974), Yalan 
Yaşam (1975), Beddua (1976), 
Günah (1977), Memleketim 
(1978), Atalarım (1979), Yor-
gunum (1980), Gurbet (1981), 
Hasret (1982), Bitt i (1983), Vefa 
Arıyorum (1984), Bir Yalnı-
zım ki (1985), Şükürler Olsun 
(1986), Şiirlerle Politika (1987), 
Sonbaharım (1996), Şiirlerle 
Atatürk (1996), Şifalı Şiirler ve 
Bitkiler (1997) ve Şiirlerimden 
Seçmeler (1998)’dir.

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - SerdarYAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009.
Cemil ÇİFTÇİ, Maraşlı Şairler Yazarlar 
Alimler, İstanbul 2000.
İhsan IŞIK, Resimli ve Metin Örnekli 
Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adam-
ları Ansiklopedisi, Ankara 2007.
Serdar YAKAR, Mehmet Reşit Ay-
han’ın Oğlu Mustafa Sıtkı Ayhan’la 
Yapılan Yayınlanmamış Özel Söyleşi, 
Kahramanmaraş 2016.

SERDAR YAKAR

AYNALI HÖYÜK

Kahramanmaraş ili, Afşin 
ilçesi, Yazıbelen Mahallesi’nde 

yer almaktadır. Höyük, konum 
itibari ile tarım arazilerinin 
ortasında kalmıştır. Üzerin-
de yapılan yoğun tarımsal 
faaliyetlerden dolayı büyük 
oranda tahribata uğramış ve 
düzleştirilerek tarım arazile-
rine katılmıştır. Höyüğün tes-
cil çalışmaları ve tarafımızca 
yapılan araştırma sırasında 
Roma Dönemi mermer blok 
taşlarına ve seramiklerine rast-
lanmıştır. Tuğla parçaları ve 
çatı kiremitlerinin yoğun ola-
rak gözlemlendiği höyükte, 
tahribatlardan dolayı erken 
dönem arkeolojik buluntuları 
tespit edilememiştir. Ancak El-

bistan’dan Göksun’a Hurman 
Çayı boyunca uzanan Hitit yer-
leşmeleri, bölgenin Hititler için 
taşıdığı önemi vurgular nitelik-
tedir. Söz konusu höyük, Hi-
titlerin yerleşmiş olduğu Orta 
Anadolu’dan Güney Anadolu 
ve Mezopotamya’ya uzanan 
önemli yol güzergahlarından 
birisi üzerinde yer almaktadır. 
Ramsay’a göre, Aynalı Höyü-
ğün yer aldığı bölge (Hurman) 
Afşin’den (Arabissos) Sivas’a 
(Sebasteia) giden bir Roma 
yolu üzerinde bulunmaktadır. 
Tespit edilen Roma Dönemi ka-
lıntıları bu varsayımı doğrular 
niteliktedir.
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Türü: Höyük
Yer: Kahramanmaraş / Af-

şin/ Yazıbelen Mah.
Konum: 37S 0323217D / 

4245064K
Rakım: 1198 m.
Kapladığı Alan: Yaklaşık 

29383 m². 
Tescil Tarihi: 30.10.2014.
Dönem: Roma Dönemi. 

Günümüze kadar höyükte bi-
limsel bir çalışma yapılmamış-
tır. Höyüğün erken dönem ta-
rihlemesinin belirlenebilmesi 
için detaylı çalışmaların yapıl-
ması gerekmektedir. 

Korunma Durumu: Tescilli 
kültür varlığı olmasına rağmen, 
höyükte tarımsal faaliyetler de-
vam ettirilmekte ve tahribat her 
geçen gün artmaktadır.

KAYNAKÇA:
Erkan KONYAR - DOĞAN  AL-
PARSLAN, Meltem - ALPARSLAN, 
Metin, (2012), “Kahramanmaraş Yü-
zey Araştırması 2010”, 29. Araştırma 
Sonuçları Toplantısı, C. 2,  2010, s.35-
43.
William Mitchell RAMSAY, Anado-
lu’nun Tarihî Coğrafyası, M. Pektaş 
(Çev.), İstanbul 1960.

ERCÜMENT YILDIRIM
OKTAY DUMANKAYA

AYNÜ’L-ARUS
NÂHİYESİ

Nâhiye, Osmanlı Devle-
ti’nde coğrafî ve idarî anlamda 
küçük veya büyük bir çevreyi 
ifade eder. Timar sisteminin 
uygulandığı zamanlarda, idârî 
bir merkez olmaktan ziyade ti-
marların kontrolünü sağlayan 
merkezler olarak kabul edilir.

Tablo: Aynü’l-Arus Nâhiyesi Köyleri ve Vergi Nüfusları 

Köyler
1526 1540 1563

Hâne Mücerred Nefer Hâne Mücerred Nefer Hâne Mücerred

Ağce Şehir 12 8 4

Anbarcık 32 10 111 83 17 138 65 73

Aynü’l-Arus 28 22 6

Bozdoğan 53 42 11

Butıraklu 11 9 2

Cumdan 6 1 14 9 5 14 6 8

Çırtık 14 11 3

Çoptır nd. 

Bünyan
44 34 9

Çiçek 40

Demürcilik 13 2 27 23 3 22 12 5

Depecik 31 26 5

Ekincik 25 23 2

Evliya 28 1 84 61 22 89 46 40

Göcek 54 31 23

Güney Viranı 5 50 15

İgdecik 5 3

Kankal 5 2 5 13 2 32 16 16

Kal’a-i Aşağı 

Çopurca
6 32 8

Kal’a-i Yukarı 0 43 16

Kara Çar 9 9

Kaya Pınar, 

Öküz Pınarı
8 1 7 4 3

Ketizmen 23 4

Kolmana nd. 

Kolmana Hanı
40 21 14

Konur Oğlu 11 0 3 26 7 27 14 13

Köse Yahya 9 13 6 18 13 5

Küçük 17 0 4 26 7

Malablu 

(Malab)
26 13 9 64 11 90 46 43

Melek (Melik) 13 4 7 29 8 7 6 1

Özbek 11 2 5 12 3 35 16 19

Pınarbaşı nd.  

Yenice Mezra
0

Til-i Kebir 40 8 52 19 175 93 80

Til-i Sagir 12 1 2 19 3 39 22 16

Toprak Hisarı 16 3 6 12 4 13 8 5

Yalak 10 2 5 20 5 26 12 14

Yoğun Söğüd 2 32 10 35 18 17

TOPLAM 303 45 027 794 201 887 469 399

Nd: Nâm-ı Diğer

AYNÜ’L - ARUS NÂHİYESİ
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XVI. Yüzyılda Elbistan 
Kazâsı’na bağlı nâhiyeler ara-
sında bulunan Aynü’l-Arus, gü-
nümüzdeki Nurhak Dağı’nın 
kuzeyinde yer almaktadır. Ay-
nü’l-Arus Nâhiyesine 1526’da 
17 köy 39 mezra, 1540’ta 27 köy 
51 mezra, 1563’te ise 22 köy 28 
mezra bağlıdır.

Tabloda görüldüğü gibi 
her üç tarihte de Aynü’l-Arus 
Nâhiyesine bağlı ortak olan 
köy sayısı 13’dür. Bu köyler; 
Anbarcık, Cumdan, Demür-
cilik, Evliya, Kankal, Konur 
Oğlu, Malablu, Melek, Özbek, 
Til-i Kebir, Til-i Sagir, Toprak 
Hisarı ve Yalak’tır. Nâhiyenin 
vergi nüfusu, 1526 yılında 303 
hâne, 45 mücerred, 1540 tari-
hinde 1027 nefer, 794 hâne 201 
mücerred, 1563 tarihinde ise 
887 nefer, 469 hâne 399 mücer-
reddir. Nâhiyeye bağlı köyle-
rin haricinde Köse İsa (hâne 5, 
mücerred 2) ve Sebep (hâne 5) 
mezralarında toplam 10 hâne, 2 
mücerred bulunmaktadır.  Nâ-
hiyenin tahmini toplam nüfusu 
1526’da 1612, 1540’ta 3081, 1563 
tarihinde ise 2661 kişidir.

KAYNAKÇA:
BA TD 402, 419, 998.

İBRAHİM SOLAK

AYRAN DEDE
Ziyaret Yeri

Afşin-Tanır beldesi beledi-
ye parkının içerisindedir. Gü-
nümüzde Ayran Dede olarak 
bilinen su yüksekçe bir kayanın 
üzerinden kaynayıp kayadan 
aşağıya ayran renginde aktığı 

için “Ayran Dede” denilmekte-
dir. Ancak Ayran Dede isminin 
esasında suyun çıktığı yerin 
birkaç metre doğusunda meza-
rı bulunan dervişe ait olduğu 
söylenmektedir. Anlatılanlar 
ekseninde eskiden burada me-
zar, hemen onun yanında da 
Dede’ye ait bir dergâh olduğu 
ancak bunların zaman içerisin-
de kaybolup günümüze kadar 
ulaşamadığı anlaşılmaktadır. 

Rivayete göre suyun çıktığı 
yerde ihtiyar bir derviş ikamet 
edermiş. Yavuz Sultan Selim, 
Çaldıran Seferi’ni yapmak üze-
re İstanbul’dan İran’a doğru se-
fere giderken yolu Tanıra düş-
müş. Yavuz’un geldiğini gören 
derviş, askerî kafi lenin önüne 
geçerek, Yavuz ve askerlerini 
yemeğe davet etmiş. Yavuz, 
“Bu kadar askeri nasıl doyura-
caksın, sen en iyisi bizlere içe-
cek bir şeyler varsa ikram et” 
demiş. Bunun üzerine Dede, 
su renginde akan suya “Ayran 
ol!” demiş ve su ayran şeklin-
de akmaya başlamış. Yavuz ve 
askerleri, ayrana dönüşen su-
dan kanıncaya kadar içmişler. 
Dede’nin suyu ayrana dönüş-
türdüğünü gören Yavuz Selim 
ona “Bundan sonra senin adın 
Ayran Dede olsun.” demiş ve 
Dede o günden sonra “Ayran 
Dede” adıyla anılmıştır. Yavuz 
ve askerleri ondan destur iste-
yip yollarına devam etmiş ve 
savaşı da kazanmışlar.

 Bir başka rivayete göre der-
vişin birinin yolu Tanır’a düşer. 
Derviş içmek ve abdest almak 
için su arar ama aradığı suyu 
bulamaz. Günümüzde suyun 
çıktığı kayanın başında oturur, 

bismillah deyip elindeki asayı 
kayaya vurduğunda, oradan 
ayran şeklinde su akmaya baş-
lar ve o günden sonra burası bir 
ziyaret yeri olur. Aşık Mazuni 
Şerif ise suyun çıktığı yerde 
Bektaşî Babasına ait bir tekke-
nin olduğunu söylemektedir.

Günümüzde fazlaca uygu-
lanmasa da Ayran Dede’de es-
kiden damat adaylarına banyo 
yaptırılıp ardından damatlık el-
bisesi giydirildiği, düğüne işti-
rak edenlere de yemeklerin bu-
rada verildiği ifade edilmiştir. 
Daha sonra çiftlerin bir yastıkta 
kocamaları, mutlu bir yuvaya 
sahip olmaları ve hayırlı evlat-
lara sahip olmaları gibi dilekler 
dilenip suyun gözüne madeni 
para, boncuk, düğme gibi şey-
lerin atıldığı, damat ve davetli-
lerin yakınlarda bulunan alıç ve 
iğde ağacına çaput bağladıkları 
anlatılmıştır. Ayrıca halkın Es-
hab-ı Kehf’i ziyarete gideceği 
zaman, önce Ayran Dede’yi zi-
yaret edip sonra Eshab-ı Kehf’e 
gitt ikleri, adak kurbanları için 
de Ayran Dede’nin tercih edil-
diği anlatılmaktadır. Nitekim 
adak kurbanı kesmek isteyen 
ova köylerinin sabah ezanı ile 
beraber ilahiler eşliğinde yola 
çıktıkları, gün doğumunda Ay-
ran Dede’ye ulaşıp burada kur-
ban kestikleri, ayrıca çevre köy-
lerin, ürünlerini hasat etmeye 
başlamadan önce mahsullerin 
bol çıkması ve bereketli olması 
için Ayran Dede’de kurbanlar 
kestikleri aktarılmıştır. 

Dilek tutulup suyun kay-
nağına madeni para atıldığı 
gözlemlenen Ayran Dede, yöre 
halkı tarafından mesire alanı 
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olarak kullanılmaktadır. Söz 
konusu su, sabah saat 10:00’a 
kadar ayran şeklinde beyaz 
renkte, diğer saatlerde ise nor-
mal su renginde aktığı gözlem-
lenmiştir.

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.362-364.

HAMZA KARAOĞLAN

AYRAN PINARI
Ziyaret Yeri

Çağlayancerit-Küçükcerit 
köyü Engizek Dağı’nda kendi 
adı ile anılan mevkidedir. Su, 
kaynağından çıktığında ayran 
gibi beyaz renkte aktığı için 
yöre insanı onu “Ayran Pınarı” 
diye isimlendirmiştir. Pınar, bir 
süre ayran renginde aktıktan 
sonra yeniden bir kayanın içeri-
sine girip kaybolmaktadır. Yöre 
halkı Ayran Pınarı’nı kutsal 
kabul etmektedir. İnanışa göre 
Ayran Pınarı, Göksu deresine,  
Göksu deresi de Fırat Nehri’ne 
karışmaktadır. Fırat Nehri ise 
Kerbela’da susuz kalan Hz. 
Hüseyin’e ulaşmaktadır. Hz. 
Hüseyin susuzluğunu Fırat 
suyuna karışan Ayran Pınarı 
suyundan içerek gidermekte-
dir. Saniyede 150 lt. akan su ile 
banyo yapılması halinde birçok 
hastalıktan korunulacağı inan-
cı hâkimdir. Sıtma hastalığına 
da iyi geldiği düşünülen pına-
rın fayda sağlaması için güneş 
doğmadan önce yıkanılması 
gerektiği belirtilmektedir. 

Ayran Pınarı’nın 20 m. gü-
neybatısındaki ağaçlar da ziya-

ret edilmektedir. Birkaç asırlık 
olduğu düşünülen iki adet ar-
dıç ağacının etrafı taş duvarla 
çevrilidir. Çevrili alanın ge-
nişliği ise 25 m. kare kadardır. 
Yayla yolu üzerinde olan Ay-
ran Pınar’ı ve ağaçlar Türkmen 
aşiretlerinin kurban kesmeden 
geçmedikleri bir yer konumun-
dadır. Buraya ulaşıldığında 
her aşiret kurban kesmekte ve 
aile fertleri içerisinde ağaçların 
olduğu alanın kapı girişinde 
bulunan taşları öpmektedirler. 
Ayrıca mayıs ve haziran ayları 
içerisinde burası yeniden top-
luca ziyaret edilmektedir. Bu 
esnada aşağı yukarı her ev bir 
kurban kesip yemekler yap-
makta lokmalar dağıtmaktadır. 
Mahsullerin bol ve bereketli ol-
ması, sürülerinin sağlıklı olma-
sı için Allah’a dua ve niyazda 
bulunulmaktadır. 

Ziyarette cuma akşamları 
yeşil ışık yandığı ifade edil-
mektedir. Ayranpınarı’nda 
kimi zaman da uzun boylu, 
elinde asasıyla derviş tipli bir 
kişinin görüldüğü söylenmek-
tedir. Bunun ziyaret yerinin ya-
kınlarında mezarı olan bir şehit 
veya bir veli olduğu inancı hâ-
kimdir. Bazı akşamlar burada 
duyulan seslerin ise “Kırkların 
Cem Sesi” olduğu kabul edil-
mektedir. 

Ağaçlar, işlerin rast gitme-
si, gelecek kaza ve belaların de-
fedilmesi, günahlardan arınma, 
hastalıklardan kurtulma gibi 
amaçlar için ziyaret edilmekte-
dir. Dileklerinin gerçekleşmesi 
için dallarına çaput bağlan-
maktadır. Ağaçların kökleri 
arasından alınan toprak ise bir 

bez torbaya konularak eve asıl-
maktadır.

KAYNAKÇA: 
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
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Ankara 2014, s.365-366.

HAMZA KARAOĞLAN

AYRILGAN HACI
DEDE ZÂVİYESİ

Mimarî Yapı

Zâviye, Dulkadir Beyliği 
hükümdarı Alâüddevle Bey 
(1480-1515) tarafından Ma-
raş’ın Kalendir Köyü’nde yap-
tırılmıştır. Alâüddevle Bey 906/ 
1500 tarihli vakfiyesine göre zâ-
viyeye; Kara Hayıt Nahiyesi’ne 
bağlı Ağcasu yakınında Hacı 
Bükü Köyü ile Ağcasu’dan ay-
rılan 1 değirmeni vakfetmiştir. 
1526 tarihinde 400 akçe geliri 
olan zaviyenin, 1563 tarihinde 
ise; Hacı Bükü Köyü’nün yıllık 
hasılatının 1.006 akçe, değir-
menin ise 60 akçe gelire sahip 
olduğu görülmektedir. Ayrıca 
10 Zilkade 1111/ 29 Nisan 1700 
tarihli belgede, zâviyede çalı-
şan görevliler hakkında bilgiler 
bulunmaktadır.
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432

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

manmaraş), II,  559-563, İstanbul 2005, 
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Ankara 2007, s.1213.
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s.220.

MEHMET ÖZKARCI

AYŞE HATUN
(GÜLBAHAR HATUN)

(d. ? - ö. 1505 - 6)
Yavuz Sultan Selim’in

Annesi (Dulkadirli Kızı)

II. Bayazid’in hanımı olan 
Ayşe Sultan Dulkadiroğlu Ala-
üddevle Bey’in kızı (1479–1515) 
olup Yavuz Sultan Selim’in an-
nesidir. Ayşe Sultan, oğlunun 
Trabzon Sancak beyliği sıra-
sında orada vefat etmiş olup 
mezarı Trabzon’da olup türbe-
sinde yanlış olarak Gülbahar 
Hatun yazılmıştır. Osmanlı 
Sarayında Gülbahar adıyla bi-
linen kadınlar olup bu Ayşe 
Sultanla karıştırılmıştır. Dul-
kadirlilerin son beyi olan Ala-
üddevle, Yavuz’un dedesi olup 
onun tarafından öldürülerek 
beyliği Osmanlılara katılmıştır. 
Sultan II. Bayezid ile Alaüd-
devle arasında çok yakın ilişki 
vardı. Alaüddevle Memluklara 
karşı devamlı Osmanlıları des-
tekledi. Bunun nedeni II. Ba-
yezid kayınpederi olmasından 
kaynaklanabilir. Halil Edhem 
ve Franz Babinger gibi tarih-
çiler Ayşe Hatun’un Yavuz’un 
annesi olduğunu kabul etmek-
tedirler. Ayşe Hatun, 1505’te 
oğlu Selim Trabzon sancak beyi 
iken ölmüştür.

Halil Edhem, Ayşe Ha-
tun’un Dulkadir Beyi Alaüd-
devle’nin kızı olduğunu ve 
Fatih’in oğlu II. Bayezid’le ev-
lendirildiğini yazmaktadır. Bu 
evlilik II. Bayezid’in Amasya’da 
Sancak Beyliği sırasında ger-
çekleşmiş olup, Yavuz Sultan 
Selim de 10 Eylül 1470’de ora-
da doğmuştur. Bütün Osmanlı 
kaynaklarının itt ifakla kabul 
ett iklerine göre Yavuz Sultan 
Selim’in annesidir. Yavuz’un 
Trabzon’da sancak beyliği za-
manında orada ölmüştür. Ayşe 
Hatun, yanlış olarak Gülbahar 
Hatun adıyla anılmakta olup 
türbesi Trabzon’dadır. Halil 
Edhem, Ayşe Hatun’un türbe-
sinde Gülbahar hatun yazıl-
masını bir hata olarak kabul et-
mektedir. Merhum tarihçimiz 
Şahabett in Tekindağ da Halil 
Edhem’le aynı fi kirde olup 
bu evlilikten dolayı, Fatih’in 
Memluklara karşı Alaüddev-
le Bozkurt Bey’i koruduğunu 
belirtmektedir. Aynı politikayı 
II. Bayezid de takip ett i. Ala-
üddevle II. Bayezid’e kızı Ayşe 
sultanı vermiş ve bu evlilikten 
Yavuz Sultan Selim doğmuştu.

II. Bayezid’ın Dulkadir 
Bey’i Alaüddevle Bozkurt’ın 
kızı Ayşe Sultan’la evlendiği-
ni ve bu evlilikten Yavuz Sul-
tan Selim’in doğduğunu izah 
eden Halil Edhem bu konuyu 
ayrıntılı olarak incelemiş ve 
Trabzon’daki Gülbahar Hatun 
türbesi hakkında teferruatlı bil-
giler vermiştir. Merhum Halil 
Edhem’in bu çalışması şimdi-
ye kadar pek incelenmemiş ve 
gözden uzak kalmıştır. Bu bil-
gilerden yola çıkarak Ayşe Sul-

tan’ın Gülbahar Hatun olduğu 
ve onun da Yavuz’un annesi 
olduğu ispatlanmaktadır.

Trabzon Gülbahar Hatun 
Camii diğer adıyla Ayşe Sul-
tan Camii bahsi geçen Yavuz 
Sultan Selim’in annesi tarafın-
dan inşa ett irilmiştir. Caminin 
yanında da türbesi bulunmak-
tadır. Ayşe Sultan’ın H.911/
M.1505-1506‘da vefat ett iği bi-
linmektedir. Kaynaklarda Ayşe 
Sultan’ın Anadolu Beylerinden 
birinin kızı olduğu ve Banuy-ı 
Rum olarak ifade edildiği anla-
şılmaktadır. Bu ifadeden onun 
Anadolulu bir prenses olduğu 
görülmektedir. Cenabî tarihin-
de Selim Han bahsinde onun 
Amasya’da doğduğu, annesi-
nin adının Aişe Hatun olduğu 
ve onun da bir Türkmen beyi-
nin kızı olduğu yazılıdır. II. Ba-
yezid’in Amasya’da şehzadeliği 
zamanında Ayşe Sultan’la ev-
lendiği belirtilmektedir. Selim 
ve annesinin Trabzon’a gitt iği 
de ifade edilmektedir. Sultan 
Selim hakkında bilgiler veren 
ve H.1019/M.1601’de vefat eden 
müverrih Dımaşkî de aynı bil-
gileri tekrar etmektedir. Bu iki 
müverrihin Emir-i Türkmen 
sözünü H.1030/M.1620’de vefat 
eden Taşköprüzade Kemaled-
din Efendi izah ediyor. Buna 
göre II. Bayazıd’ın hanımı Aişe 
Sultan Türkmen ümerasından 
Emir Alaüddevle’nin kızıdır. 
Sultan bundan başka cariyeler-
le de evlenmiştir.  Malum oldu-
ğu üzere Sultan Selim doksan 
yaşlarında olan dedesi Alaüd-
devle’yi İran seferi dönüşünde 
(H/921/M.1515) mağlup ederek 
öldürtmüştür. Netice olarak bu 
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müverrihlerin ifadelerinden 
Yavuz Sultan Selim’in annesi-
nin adının Ayşe Sultan olduğu 
ve onun da babasının Dulkadir 
Beyi Alaüddevle olduğu ke-
sinleşmektedir. Buna karşılık 
Trabzon’da Gülbahar Hatun 
olarak adının gösterilmesini 
hiçbir kaynak desteklememek-
tedir. Bu durumda Ayşe Sul-
tan’ın Gülbahar adında ikinci 
bir adının daha olması muhte-
mel görülmektedir. Ya da yanlış 
olarak onun adının Gülbahar 
olarak geçtiği anlaşılmaktadır. 
Gülbahar Hatun diye bir ka-
dının Fatih’in eşi olduğu ve II. 
Bayezid’in de annesi olduğu 
bilinmektedir. Fatih türbesinin 
yanındaki diğer bir türbede II. 
Bayezid annesi olan “Gülbahar 
Sultan” türbesi bulunmaktadır. 

Şehsüvar Bey’in öldürül-
mesinden sonra onun yerini 
kardeşi Şahbudak Bey almıştı, 
Ancak kardeşi Alaüddevle Bey, 
Osmanlılara yanaşarak kızı 
Ayşe Sultanı daha Amasya’da 
vali olarak bulunan Şehzade 
Bayezid’e verdi. Ayşe sultan-
dan II. Bayezid’in Selim adın-
da bir oğlu olmuştur ki Yavuz 
Sultan Selim’dir. Bu evliliğin 
1469’da gerçekleştiği iddia edil-
mektedir.

Ayşe Sultanın başta Trab-
zon olmak üzere Doğu Kara-
deniz şehirlerini imar ettiği an-
laşılmaktadır. Vakfıkebir ilçesi 
adeta onun tarafından kurul-
muştur. Rize merkez ve Atina 
(Pazar) kazasında da vakıfları 
bulunmaktadır. Bu eserler Şe-
riye sicilleri ve vakıf kayıtlarına 
girmiştir. Ayşe sultanın kur-
duğu vakıflar ve inşa ettirdiği 

eserler Doğu Karadeniz şehir-
lerinin kurulup gelişmesinde 
büyük rol oynamıştır.

Eserleri: Vakfıkebir tarihi 
bir ilçe olup, yörede yerleşim 
Fatih’in Trabzon’u Fethinden 
önceye dayanır. Bu konuda 
İlçeye bağlı Çamlık Mahalle-
si’nde tarihi kilise kanıt olarak 
gösterilebilir. İlçe bugünkü adı-
nı, Yavuz Sultan Selim’in Trab-
zon’da bulunduğu bir tarih de 
annesi Gülbahar Hatun’un onu 
görmek için İstanbul’dan deniz 
yoluyla seyahat ederken yaka-
landığı amansız fırtınada ka-
raya ayak basacağı toprakları 
Allah’a vakfedeceği adağından 
kaynaklanır. Vakfıkebir sahilin-
de fırtınayı atlatan ve bilahare 
Trabzon’a salimen ulaşan Gül-
bahar Hatun Trabzon’da kur-
muş olduğu Hatuniye Vakfı’na 
Vakfıkebir topraklarının gelir-
lerini de dâhil ettiğinden dolayı 
o zamanki adıyla Büyük liman 
olarak anılan kasaba bu tarih-
ten sonra Vakfıkebir olarak 
(Büyük Vakıf ) olarak anılma-
ya başlanmış. Ayşe Sultan’ın 
Trabzon’daki eserlerinden baş-
ka Rize Küçük Gülbahar Hatun 
Camisi (Merkez), Atina Kazası 
Gülbahar (Ayşe)Sultan Camii 
ve Pazar Sivrikale Köyü Hatu-
niye Camiilerini de yaptırdığı 
bilinmektedir.
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AYŞE VE EMİNE
HATUN VAKFI

Tarihî Hayır Kurumu

Ayşe ve Emine Hatun Ma-
raşlı hayırsever kadınlar olup 
hangi ailelere mensup olduk-
ları bilinmemektedir. Maraş’ta-
ki kadın vakıfl arından olan bu 
vakıf Kayabaşı Mahallesi’nde 
bulunmaktaydı. Vakfın han-
gi amaçla kurulduğuna dair 
vesikalarda herhangi bir bil-
gi yoktur. Bir arşiv belgesine 
göre; Ocak-Şubat 1726 (Cema-
ziyelevvel 1138) yılında, Ayşe 
ve Emine Hatun Vakfı’nın 
mütevellisi bulunmadığından 
vakfa günlüğü bir akçe maaş 
karşılığında Ali Efendi mü-
tevelli olarak atanmıştır. Bir 
başka belgeye göre; vakfa mü-
tevelli olan Veli ve Osman’ın 
beratları Mayıs-Haziran 1755’te 
(Şaban 1168) yenilenmiştir. Ka-
yabaşı Mahallesi’nde, Emine 
Hatun’un Üryanoğlu Hacı Ha-
san (Deli Alili) Cami’si görev-
lilerinin ücretlerini karşılamak 
amacıyla kurduğu bir vakfı 
daha vardır.
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TOROSHAN ÖZDAMAR

AYŞEPINARI
MAHALLESİ

Ayşepınarı, Andırın ilçesi-
ne bağlı bir köy iken yeni bü-

yükşehir Belediyesi yasası ile 
Onikişubat ilçesine mahalle 
olarak bağlanmıştır. Andırın’a 
18 km, Kahramanmaraş’a 43 
km mesafededir. Onikişubat 
ilçesinin batısında ve Körsulu 
suyu vadisinde yer alır. Mahal-
le Köşürge Dağı (1953 m.) ile 
Körsulu Suyu arasında dağınık 
obalardan (Bayramlı, Mümin-
li, Kerimli, Şabanlı, Kasımlı) 
oluşmaktadır. Mahalledeki 
obalar 800 m ile 1050 m yük-
seltileri arasında dağılmıştır.  
Matematik konumu itibarıyla 
37° 36’58.7592’’ kuzey enlemi 
ve 36° 33’11.3148’’ doğu boyla-
mındadır.  

Kaynaklarda 80 yıl kadar 
önce kurulduğu belirtilmekte 
ise de 1960 yılından sonra köy 
tüzel kişiliği kazandığı nüfus 
sayımlarından anlaşılmaktadır. 
1970 yılındaki ilk nüfus sayı-
mında 526 olan nüfusu, 2000 
yılında 365’e düşmüştür. 2015 
yılında göçler nedeniyle nüfu-
su 179’a düşmüştür. Mahalle-
nin ekonomisi tarım, ormancı-
lık ve hayvancılığa dayalıdır.

Mahallede bir ilkokul bu-
lunmakta olup, mahalleye 
ulaşımı sağlayan yol stabili-
ze toprak yoldur. Mahalle-
de elektrik ve sabit telefon bu-
lunmaktadır.

EMİN TOROĞLU

AYTAÇ, KEMAL
(d. 1931)

Akademisyen

Kemal Aytaç, 29 Ocak 
1931’de Elbistan’ın Maraba 
(Çatova) köyünde doğdu. İlk 

ve Ortaokulu Elbistan’da liseyi 
Maraş’ta okudu. Aytaç, 1951–
1955 yıllarında Dil ve Tarih, 
Coğrafya Fakültesi Felsefe Bö-
lümünden mezun oldu.1955–
1959 yıllarında Almanya’nın 
Münster-Westf Üniversitesinde 
lisansüstü öğrenim çalışmala-
rını sürdürdü. Mezun olduğu 
bölümde 1959 yılında asistan 
oldu. 1961–1962 yılında sekiz 
ay süreyle Sorbonne (Paris) 
Üniversitesinde doktora teziy-
le ilgili araştırmalarda bulun-
du. 1969’da Doçent ve 1975’te 
Eğitim Bilimi Profesörü oldu. 
Kürsü başkanlığı, Kurucu De-
kanlık ve YÖK Denetleme Ku-
rulu üyesi olarak görev yaptı. 
Dil ve Tarih, Coğrafya Fakül-
tesi Pedagoji Kürsüsü Başkan-
lığı 1982–1984 yıllarında İnönü 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
(kurucu) Dekanlığı ve Rektör 
yardımcılığı 1986–1987 Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dekanlığı görevlerin-
de bulundu. 

Kemal Aytaç’ın araştırma-
larının yanı sıra derlemeleri ve 
çok sayıda çeviri eserleri mev-
cutt ur. Telif eserleri: Politek-
nik Eğitim Reformları, Avrupa 
Okul Avrupa Eğitim Tarihi, 
Çağdaş Eğitim Akımları, Sis-
temlerimizin Demokratlaştırıl-
ması, Federal Almanya Cum-

Kemal AYTAÇ
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huriyeti’nde Okul Sistemi’dir.
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TÜLAY AYDIN

AYTEMİZ, ABDULLAH
(d. 1883 - ö. 1957)

Milletvekili

1883’te (1299) Maraş’ın Ga-
zipaşa Mahallesi’nde doğdu. 
Babası Kadı Süleyman Sab-
ri Efendi, annesi Nuriye Ha-
nım’dır. Rüştiye ve hukuk mek-
tebinden mezun olan Abdullah 
Bey, medreseden tasdiknameli 
olup, Arapça ve Farsça bilmek-
teydi. Çorlu Askerlik Şubesince 
22 Ağustos 1914’te askerliğe ba-
ğışık tutulmuştur. 14 Haziran 
1908 tarihinde Hazineyi Hassa 
(Saray Hazinesi) İdaresi Dava 
Vekâleti İlâmatı İcraiye Dairesi 
Takip Memurluğuna, 14 Nisan 
1909’da Maliye Vekaleti Emlâk 
Müdevveri Has Kâtipliğine, 24 
Ağustos 1909’da Düzce Bay-
burt Mahkemesi Ceza Başkan-
lığına, 30 Eylül 1913’te Şarköy 
Muvakkat Bidayet Mahkeme-
si Hâkim Yardımcılığına, 27 
Ekim 1917’de Temyiz Mahke-
mesi Hukuk Dairesi 2’nci Sınıf 
Mümeyyizliğine ve 7 Mayıs 
1919’da Başmümeyyizliğe, 26 
Kasım 1919’da İstanbul ve bağ-
lantıları Sulh Hâkimliğine, 8 
Ağustos 1922’de Üsküdar Bida-
yet Mahkemesi 1. Başkanlığına 
getirildi. 1 Ocak 1924’te 2. Sınıf 
Adliye Müfettişliğine terfi etti. 

1 Mayıs 1924’te İzmir Asliye 
Hukuk Başkanlığına, 24 Mayıs 
1925’te Ankara Hukuk Başkan-
lığına, 5 Eylül 1926’da Temyiz 
Mahkemesi Üyeliğine getirildi. 
2 Nisan 1933’ten 16 Ocak 1934’e 
kadar Temyiz Mahkemesi 4. 
Hukuk Dairesi Başkanlığını 
yaptı. 26 Nisan 1937’de 1 Nu-
maralı Kazanç Temyiz Komis-
yonu Başkanlığına, 4 Kasım 
1938’de Temyiz Mahkemesi 
Üyeliğine, 20 Kasım 1938’de 
Temyiz Mahkemesi İkinci Baş-
kanlığına getirildi.13 Temmuz 
1948’de emekli oldu. Abdullah 
Bey, Ankara Hukuk Başkanı 
iken Medeni Kanun şerhi için 
1 Temmuz 1926’da toplanan 
komisyona aza atanmıştır. 6 
Haziran 1929’da Bahriye Na-
zırı (Deniz Bakanı) Mahmut 
Muhtar Paşa’nın hesaplarını 
incelemek için kurulan yüce di-
van üyeliğine, 30 Ocak 1930’da 
terfiye layık hâkimleri seçmek 
için merkezde toplanacak Ayır-
ma Komisyonuna seçildi. IX. 
Dönem TBMM için yapılan 
milletvekili seçimlerine katı-
lan Abdullah Bey, 61137 oyla 
Maraş Milletvekilliğine seçil-
di. Seçim tutanağını 19.5.1950 
tarihinde alarak, 22.5.1950’de 
Meclise katıldı ve tutanağı ise 
7.7.1950’de onaylandı. Adalet 
ve Dilekçe Komisyonlarında 
çalışan Abdullah Bey, Dönemin 
3. Yasama yılında Dilekçe Ko-
misyonunun Başkanlığını yap-
tı. Camiülezher mezunlarına 
dair sözlü sorusu, irtikap ve ir-
tişa melufları hakkında ve Milli 
Korunma Kanunu’nun değiş-
tirilmesine dair 2 kanun teklifi 
verdi. Ayrıca Genel Kurulda 

dönem içerisinde değişik konu-
larda olmak üzere 18 konuda 
75 konuşma yapmıştır. X. Dö-
nemde de Maraş’tan 69453 oy 
ile milletvekili seçilerek yasama 
etkinliğini sürdüren Mehmet 
Abdullah Aytemiz, 27 Aralık 
1957’de öldü ve Ankara Cebeci 
Asrî Mezarlığı’nda toprağa ve-
rildi. Şerife Saadet Hanım ile 
evli olan Abdullah Bey’in Ömer 
Faruk ve Fatma Belkıs (Berki) 
adlarında iki çocuğu vardı.  

KAYNAKÇA: 
Abdullah AYTEMİZ, Tercüme-i Hal 
Kâğıdı, TBMM Arşivi, D. IX ve X, Şah-
si Dosya No: 1810.   
Kâzım ÖZTÜRK, Türk Parlamento Ta-
rihi (TBMM IX. Dönem 1950-1954), C. 
VII, No: 18, Ankara 1998, s.831-832.

CENGİZ ŞAVKILI

AYTEMİZ,
ÖMER FARUK
Şair, Radyocu

(d. 1919)

Kahramanmaraş’ta doğdu. 
İlköğrenimini ve orta öğrenimi-
ni Kahramanmaraş’ta tamam-
ladı. Daha sonra Ankara’ya yer-
leşti. Ankara’da Aytemiz Radyo 
Laboratuvarını kurdu. Radyo 
ve elektrik ile ilgili beş ciltlik bir 
eser yazdı. Şiirlerinde zaman 
zaman Âşık Ömer Üsküdarlı 
ismini kullandı. 

Şiir kitapları yazdı. Otuzbeş 
Damla (1959), Dal (1956), Han-
giRüzgar (1957), Dönüşü Yok Bu 
Yolun (1958), Sulusepken (1961), 
Topçu Çıkmazı (1963) onun ya-
yımlanmış şiir kitaplarıdır.

Aşağıdaki şiir Ömer Faruk 

AYTEMİZ, ÖMER FARUK



436

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

AYTEMİZ’e aitt ir.

Hangi Rüzgar

Hangi rüzgar

Tutt u elinden?

Hangi rüzgar seni

Kapıma sürükledi?

Sen günahlarım kadar kuvvetli

Sevaplarımca cılız,

Aynadan medet umarcasına

Yüz yüze bakışmışız.

Hangi rüzgar 

Savurdu kaygısızca?

Hangi rüzgar seni

Kalburumda eledi?

Sen, tane bile 

Sayılmazken harmanda,

“Bir tanem” oldun…

Toprak gibi

Kucakladım baharda

Kurda kuşa yem oldun.

Hangi rüzgar 

Dağıtt ı bulut bulut?

Hangi rüzgar seni

Dalga dalga taşırdı?

Sen, gül tomurcuğunda renk

Dalında diken

Ve rüyalarımda masalken

Hangi rüzgar seni

Gözlerime taşıdı?

KAYNAKÇA:
Yaşar ALPARSLAN - Serdar YAKAR, 
Maraş Meşhurları, Kahramanmaraş 
2009, s.43.
Ramazan AVCI,  Karacaoğlan’dan Gü-
nümüze Kahramanmaraşlı Şairler, Kah-
ramanmaraş 2015, s. 429.

SADİ GEDİK

AYTEMİZ,
SÜLEYMAN SABRİ

(d. 1933 - ö. 2010)
Bürokrat, Hukukçu ve 

Edebiyatçı

Kahramanmaraş’ın Kaya-
başı Mahallesinde ikamet et-
mekte olan Sıtkı Aytemiz ve 
Fatma Naime Aytemiz çiftinin 
çocuğu olarak 1933 yılında doğ-
du. Doğumundan yedi yıl son-
ra tahsil hayatına başlayan Sü-
leyman Sabri Aytemiz sırasıyla 
İnönü İlkokulu (1940-1946), 
Maraş Ortaokulu (1946-1950) 
ve Maraş Lisesi (1950-1954) gibi 
okullarda tahsilini tamamladı. 
Yükseköğretimine 1955 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nde başlayan Aytemiz, 
eğitiminin ikinci senesi olan 
1957 yılında Suna Hanımefendi 
ile evliliğini gerçekleştirdi. 1961 
yılında Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu.

Kitap okumayı çok seven 
ve hayatının her alanında oku-
mayı sürdüren Aytemiz genel 
anlamda din, hukuk, siyaset 
ve felsefe konularında sohbet 
etmeyi severdi, bu sohbetler 
kendisinin hatiplik özelliğini 
de ön plana çıkarmıştır. Dört 
çocuk (üç kız bir erkek) babası 
olan Süleyman Sabri Aytemiz, 

otoriter yapısına karşılık  espri-
li, yardımsever ve duygusaldı. 
Duygusallığını hece vezninde, 
serbest ve aruz tarzında yazdığı 
şiirlerine de yansıtmıştır. Görev 
yaptığı kurumlar çeşitlilik gös-
termekle beraber, dürüstlüğü 
ve adaletli yaklaşımı sayesinde 
her görüşten insanın saygısını 
ve takdirini kazanmış bir şahsi-
yet olarak sivrilmiştir.

Görev hayatına 1956  yılın-
da Temyiz Mahkemesi’nde me-
mur olarak başlayan Süleyman 
Sabri Aytemiz, Türkiye Ticaret 
ve Sanayi Odaları Birliği’nde 
raportörlük, Çalışma Bakanlı-
ğı’nda müsteşar yardımcılığı, 
Başbakanlık Neşriyat ve Mü-
devvenat Genel Müdürlüğü, 
Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Köy Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşa-
virliği görevlerini icra etmekle 
birlikte, Devlet Planlama Teş-
kilatı’nda çalışmalar sürdür-
müş ve 1998 yılında Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 1.Hukuk 
Müşavirliği’nden emekli ol-
muştur.

Aytemiz, Devlet kurumla-
rındaki görevlerine 1962 - 1968 
yılları arasında ara vermiş, ‘Ay-
temiz Kitap Evi’ni kurmuş ve iş-
letmiştir. Mehmet Akif Ersoy 
Vakfı  kurucularından olmakla 
birlikte, Standart Ekonomik ve 
Teknik Dergisi’nde yayın özel 
komitesi üyeliği de yapmıştır. 
Hukuk alanında yazmış oldu-
ğu birçok eser vardır. Hukuk-
çu tarafının yanında edebiyatçı 
yönü de olan Aytemiz’in kale-
me almış olduğu şiir kitapları 
da mevcutt ur. Yayınlanan baş-
lıca eserleri şunlardır; İçtihatlı 

Süleyman Sabri 
AYTEMİZ
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Notlu Açıklamalı Türk Tica-
ret Kanunu ve İlgili Mevzuat, 
Açıklamalı Türk Vatandaşlığı 
Kanunu, Notlu İş Kanunu, İç-
tihatlı Notlu Açıklamalı Türk 
Kanunu Medenisi ve Borçlar 
Kanunu, Temel Hukuk Bilgi-
leri, Hukuk İktisat ve Ticaret 
Lügatı’dır. Ayrıca Süleyman 
Sabri Aytemiz hece vezninde, 
serbest ve aruz tarzında şiirler 
de yazmıştır. 2009’da ‘Türk Ede-
biyatında Maraşlılar’ adlı kitapta 
aşağıdaki şiiri yayımlanmıştır;

Bir içim bâdeyi çok görme felek,                                                                                                               

Bu yanık sinede yar hasreti var.

Nûş edip bâd ile sermest olalım,                                                                                                        

Gidelim böylece gülzara kadar.

Âh zulmet seni görmez gözümüz,                                                                                                                         

Bu hazân âşıka gül mevsimidir.                                                                                                                   

Ey kadeh göklere sun bâdemizi,

Bu dem aşıkların işret demidir.
Kütüphanesindeki kitap-

ların büyük bir kısmını 2004 
yılında Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi’ne bağışlayan Süleyman 
Sabri Aytemiz, 13.09.2010 tari-
hinde Ankara’da vefat etmiştir.

KAYNAKÇA:
Sıtkı AYTEMİZ (Oğlu) ile 25.04.2016 
Tarihli Mülakat.

ÖKKEŞ KÜÇÜKDAĞILKAN

AYVA

Kahramanmaraş, Doğu Ak-
deniz bölgesi içerisinde yer alan 
bir ilimizdir. Kahramanmaraş 
bulunduğu coğrafi konumu 
itibariyle sahip olduğu iklim 
çeşitliliği ile âdeta Türkiye’nin 

genel durumunu yansıtmakta-
dır. İklim durumu incelendi-
ğinde ilin güney kesimlerinde 
Akdeniz ikliminin, kuzey ke-
simlerinde ise İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu ikliminin hâkim 
olduğu görülmektedir. Kahra-
manmaraş bu iklimlerin geçiş 
noktalarında bulunduğu için 
de değişik iklimlerin karakte-
ristik meyveleri (örneğin doğu 
kesimlerde ceviz hâkim iken 
batı kesimlerde incir yanında az 
da olsa mandalin; güneyde An-
tep fıstığı, kuzeyde ayva, elma, 
kayısı) rahatlıkla yetişmekte-
dir. Bu iklim çeşitliliği zengin 
bir meyvecilik kültürünün böl-
gede meydana gelmesine im-
kân vermiştir. Kahramanmaraş 
sahip olduğu bu iklim yapısı ve 
verimli toprakları nedeniyle çe-

şitli meyve türlerinin ekonomik 
olarak yetiştiriciliğine oldukça 
uygundur. 

Kahramanmaraş’ta ayva 
yetiştiriciliği, başta Şahinkaya 
olmak üzere Suçatı ve Tekir’in 
etrafındaki köylerde yoğun-
laşmış ve buralarda üretim, 
kapama bahçeler hâlinde ya-
pılmaktadır.  Bu bölge ayva ye-
tiştiriciliği açısından neredeyse 
tekel konumundadır ve âdeta 
bir ayva yetiştiriciliği mikro 
havzası oluşmuş durumdadır. 
Kahramanmaraş ilinde toplam 
ayva üretiminin %90’ı bu böl-
gedeki kapama ayva bahçele-
rinden elde edilmektedir. Son 
yıllarda giderek artan ayva ye-
tiştiriciliği bölge ekonomisi için 
önemli bir yere sahiptir. Bölge-
nin toplam potansiyeli Türkiye 

AYVA
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ayva yetiştiriciliğinin %1’i civa-
rındadır. 

Bölgedeki ayva yetiştirici-
liğinin en dikkat çeken yönü 
ürünlerin kalitesinin çok yük-
sek olmasıdır. Kahraman-
maraş’ta üretilen ayva, kalite 
standartları bakımından üstün 
özelliklere sahiptir. Örneğin 
meyve kalite kriterlerinden 
“irilik ve renk” yönleriyle Tür-
kiye’de diğer bölgelerde üreti-
len ürünler ile çok rahat reka-
bet ederek pazarda kolay alıcı 
bulabilmektedir. Hatt a bölgede 
üretilen ayvaların bir kısmı ih-
raç edilmektedir.

Modern meyve yetiştiricili-
ği kapsamında yapılacak yeni 
uygulamaların devam ett iril-
mesi durumunda bölge, Türki-
ye ayva yetiştiriciliği içerisinde 
yakın gelecekte çok dikkat çeki-
ci konuma gelme potansiyeline 
sahiptir.

MEHMET SÜTYEMEZ

AYVA SULUSU

Ayva sulusu, Kahraman-
maraş’ın belli bölgelerinde ya-
pılan geleneksel bir yemek çe-
şididir.

Malzemeler: 250 gr kuşbaşı 
et, 1 çay bardağı nohut (haşlan-
mış), 3 adet ayva, 1 baş soğan, 1 

yemek kaşığı salça, Maraş kır-
mızı biberi, karabiber, yağ, tuz, 
sumak ekşisi, 1 kesme şeker.

Hazırlanışı: Soğan yağda 
kavrulur, kuşbaşı et ve salça 
ilave edilip su eklenerek et pi-
şinceye kadar haşlanır. Kabu-
ğu soyulmadan ayva küp küp 
doğranır haşlanmış etin içine 
ilave edilir.  Ayvalar piştikten 
sonra haşlanmış nohut, kesme 
şeker, sumak ekşisi ve tuzu 
ayarlanır. Üzerine kırmızıbiber 
sosu eklenir.

KAYNAKÇA:
Nurhan GEZGİNÇ ile ikili görüşme, 
5 Mart 2016.
Sabahat KÜPELİKILIÇ, Kahramanma-
raş Mutfak Kültürü ve Yöresel Lezzetler 
Kitabı, Ankara, 2012.

YEKTA GEZGİNÇ

AYVA TATLISI

Kahramanmaraş yöresinde 
fazla miktarda üretimi yapılan 
ayva meyvesinin; reçel, mar-
melat gibi değerlendirilmesinin 
yanında tatlı olarak tüketimi de 
yaygındır. En güzel tatlılar için-
de yer alan ayva tatlısı, yanında 
manda kaymağı ile servis edile-
bilen nefi s bir tatlıdır. 

Malzemeler: 3 orta boy 
ayva, 2 su bardağı su, 4 adet ka-
ranfi l, 1 çubuk tarçın, 1 su bar-
dağı şeker ya da pekmez, 200 gr 

manda kaymağı. 
Yapılışı: Ayvalar soyulup 

boylamasına ikiye bölünür. 
Çekirdek yatakları çıkarılır 
ve bir kenara ayrılır. Yayvan 
bir tencerede 2 su bardağı su, 
ayva çekirdekleri, karanfi l ve 
tarçın kabuğu kaynatılır. Ay-
valar kaynar suyun içine atılır. 
Tencerenin kapağı kapatılır. 
Ayvalar yumuşayıncaya kadar, 
yaklaşık 10 dakika kısık ateşte 
pişirilir. Üzerine şekeri ya da 
isteğe göre pekmezi ilave edilir. 
10 dakika daha pişirilir. Fırın 
180 °C’ye kadar ısıtılır. Ayvalar 
bir tepsiye dizilir, hafi f pembe 
renk alana kadar 5-10 dakika 
fırınlanır. Ortasındaki boşluk-
lara kaymak konularak servis 
edilir.

KAYNAKÇA:
Nurhan GEZGİNÇ ile ikili görüşme, 
8 Mart 2016.

YEKTA GEZGİNÇ

AYVACIK KÖYÜ
ZÂVİYESİ

Mimarî Yapı

Kaynaklara göre zâviyenin, 
Dulkadir Beyliği  hükümdarı 
Alâüddevle Bey  (1480-1515) 
tarafından Andırın’ın Ayvacık 
Köyü’nde yaptırdığı anlaşıl-
maktadır. Bugün mevcut ol-
mayan zaviyenin mimari duru-
munu ve ne zaman yıkıldığını 
bilemiyoruz.

KAYNAKÇA:
Yaşar BAŞ, “Maraş  Çevresinde Dul-
kadirli ve Osmanlı Vakıfl arı”, I. Kah-
ramanmaraş Sempozyumu (6-8 Mayıs 

tarifyurdu.net

turkmax.gurme
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2004 – Kahramanmaraş), II, 565-571, 
İstanbul 2005, s.566.
 Mehmet ÖsZKARCI, Türk Kültür 
Varlıkları Envanteri: Kahramanmaraş, 
II, Ankara 2007, s.1225.

MEHMET ÖZKARCI

AYVALI BARAJI

Ayvalı Barajı, Kahraman-
maraş şehir merkezinin 20 km 
doğusunda, Erkenez Çayı üze-
rinde, sulama, içme suyu ve 
taşkın kontrolü amacıyla 1993-
2006 yılları arasında inşa edil-
miş bir barajdır. 

Kil çekirdekli alüvyon dol-
gu tipi olan barajın gövde hac-
mi 6 milyon 500 bin m³, akarsu 
yatağından yüksekliği (talveg 
yüksekliği) 75,5 m, kret uzunlu-
ğu ise 613 m’dir. Zonlu toprak 
dolgu tipi olan barajın normal 
su kotunda göl hacmi 80 hm³ 
ve normal su kotunda gölalanı 

2,73 km²’dir. 
Kahramanmaraş şehrinin 

2040 yılına kadar olan içme, 
kullanma ve endüstri kulla-
nım suyu ihtiyacını karşılaması 
planlanan Ayvalı Projesi kapsa-
mında 500 hektarlık alanda taş-
kın kontrolü de sağlanmıştır. 
Baraj aynı zamanda Kahrama-

maraş ovası, Erkenez Çayı hav-
zasında 1680 hektarlık bir alana 
sulama hizmeti sağlamaktadır. 
DSİ 20. (Kahramanmaraş) Böl-
ge Müdürlüğü tarafından 24,8 
km isale hattı ve arıtma tesisi 
tamamlanan Ayvalı Barajı Pro-
jesi Mayıs 2010 tarihinde Kah-
ramanmaraş Belediyesine dev-
redilmiştir.

KAYNAKÇA:
www.dsi.gov.tr

HÜSEYİN TEMİZ
MUHTEREM KÜÇÜKÖNDER

AZGIT KALESİ
Mimarî Yapı

Kale, Andırın İlçesi’nin 
Yeni (Azgıt) Köy’ün sınırları 
içerisinde ve ilçeye 6 km. uzak-
lıkta yer alır. Kaynaklara göre 
Azgıt Kalesi’nin, Roma Döne-
mi’nde IV. yüzyılda inşâ edil-
diğini düşünmekteyiz. Daha 
sonra yöreye 395 yılından XI. 
yüzyılın sonlarına kadar Bizans 
Devleti hâkim olmuş ve kale 
esas şeklini bu dönemde almış, 
son biçimi ise Osmanlılar za-
manında verilmiştir.

Kale; Andırın, Göksun, Ka-
dirli ve Çukurova’yı birbirine 
bağlayan stratejik yolu kont-
rol altında tutan önemli bir 
kaledir. Azgıt Kalesi, doğu ve 
güney tarafındaki dağların ge-
çit verdiği ve “Battalın Kısığı” 
denilen vâdiye hâkim konum-
dadır. Kale aynı zamanda, Ak 
Kale ile Geben ve Çukurova 
güzergâhı üzerinde bulunan 
kalelerle bağlantıyı sağlayan 
garnizon kalesidir. 

Kale, yaklaşık 40.00 x 60.00 
m. ölçülerindedir. Yapı kaya-
lık tepenin topografik yapısına 
göre şekil aldığı için oval biçi-
mine yakın bir plâna sahiptir. 
Kalenin yapımında kireç harçlı 
ince yonu, kaba yonu ve moloz 
taş malzeme kullanılmıştır. 

Kaleye batı sur duvarının 
güney tarafında açılan ve bir 
burçla takviye edilen kapıdan 
girilir. Avluya beşik tonozla ör-
tülen, fakat bugün tahrip olan 
dehlizden geçilerek ulaşılır. 
Kalenin kuzey ve kuzeydoğu 
kısımları sarp kayalık olduğu 
için bu bölümler tabi kayalık 

AZGIT KALESİ

Şekil: Ayvalı Barajı İnşaatı Su Tutulmuş Hâli
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olarak bırakılmış, diğer kısım-
lar ise kalın sur duvarlarıyla 
kuşatılmıştır. Batı ve doğu sur 
duvarlarının üst kısımları yıkıl-
mıştır. Kalenin içindeki mekân-
lar yıkılmış olup, bu hacimlere 
ait duvar ile temel kalıntıları 
günümüze gelmiştir.

Kalenin güney sur duvarı 
farklı boyutlarda inşâ edilen 
yarım daire plânlı üç (3) burç-
la desteklenmiştir. Güneydo-
ğu köşedeki ana burç iki katlı 
yapılmıştır. Burcun alt katına 
beşik tonozlarla örtülen ve iç 
duvarları sıvalı yan yana iki 
su sarnıcı yerleştirilmiştir. Ana 

burcun üst kısmı ise gözetleme 
kulesi olarak yapılmıştır. Üst 
kata giriş kuzey duvarında açı-
lan kapıdan sağlanmıştır. Bur-
cun üst duvarlarında çevreyi 
gözetlemek için dört mazgal 
pencere bulunmaktadır. Sur 
duvarları ile burçların üst kı-
sımları yıkıldığı için mazgallı 
duvar korkulukları günümüze 
gelmemiştir.

KAYNAKÇA:
Mehmet ÖZKARCI, Türk Kültür Var-
lıkları Envanteri: Kahramanmaraş, C.II, 
Ankara 2007, s.801-802,

MEHMET ÖZKARCI

AZİZ PAŞA
(d. 1815 - ö. ?)

Mutasarrıf

1860-1863 yılları arasında 
Maraş’ta mutasarrıfl ık yapmış 
devlet adamıdır. Koca Yusuf 
Paşazade Nazif Bey’in oğlu 
olan Aziz Paşa 1815’te doğdu. 
Nizamiye askerliğinden yetişip 
mirliva rütbesine erişti. 1860/61 
(1277) tarihinde Maraş’a mu-
tasarrıf olarak atandı. Maraş 
mutasarrıfl ığında bulunduğu 
sırada Zeytun Ermenileri isyan 
halindeydi. Aziz paşa görevi-
ne başlar başlamaz Zeytun Er-
menilerine karşı sert tedbirler 
almaya başladı. Yerli halktan, 
Tecirli aşiretinden ve Çerkes 
muhacirlerden topladığı 5000 
kişilik orduyla Zeytun’a yürü-
dü. Ermenilerin karşı saldırısı 
karşısında Tecirli süvarileri geri 
çekildi ve Aziz Paşa’nın bir-
likleri dağıldı. Bunun üzerine 
Zeytun isyanı genişledi. 

Ermeniler Aziz Paşa’nın 
diyalog yerine sert tedbirlere 
başvurduğu gerekçesiyle Ba-
bıali’ye bir şikayet dilekçesi 
yolladı. Bu dilekçeye göre; Aziz 
Paşa, Alabaş köyündeki manas-
tırı yıktırmış, bir rahip ile bir 
keşişi idam ett irmiş ve halktan 
bin kese akçe para talep edip 
ödenmediği takdirde Ermeni 
mallarının yağmalayacağını 
söylemiştir. Ayrıca dilekçede; 
içinde Patriği’nde hazır bulu-
nacağı bir komisyon tarafından 
Aziz Paşa’nın yargılanması is-
tendi.

Bu sırada Aziz Paşa Ha-
lep’ten getirtt iği dört bölük 
askerle Zeytun üzerine tekrar 

Azgıt Kalesi
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yöneldi ve Ermenileri bozguna 
uğrattı. Aziz Paşa’dan rahat-
sızlıkları artan Ermeniler biz-
zat Paris’e bir elçi göndererek 
Paşa’yı III. Napolyon’a şikayet 
etti. Aziz Paşa Ermenilere son 
darbeyi indirmek amacıyla 
Maraş halkından 10 bin kişi ve 
3 bin süvari toplayıp Zeytun 
önüne yığdı. Ancak Fransa’nın 
baskısı neticesinde Aziz Paşa 
görevinden azledildi ve topla-
nan ordu dağıldı. Bunu fırsat 
bilen Ermeniler kanlı eylemle-
rine devam ettiler. 

Aziz Paşa, Maraş mutasar-
rıflığından azledilince Süley-
maniye mutasarrıflığına atandı. 
Sonrasında emekli olan Aziz 
Paşa Sultan Abdülaziz devri 
(1861-1876) ortalarında vefat 
etmiştir. Aziz Paşa Ermeni eş-
kıyalarına karşı aldığı sert ted-
birler nedeniyle zaman zaman 
eleştirilsede dirayetli ve yete-
nekli bir devlet adamıdır.

KAYNAKÇA:
Osmanlı Arşive Belgelerinde Ermeniler, 
C.I, Belge Numarası 157.
Besim  ATALAY, Maraş Tarihi Ve Coğ-
rafyası, Haz. İlyas Gökhan, Serdar Ya-
kar, Kahramanmaraş 2008, s.102.
CEVDET PAŞA, Tezakir, Ankara 
1991, s.120-122.
Ahmet EYİCİL, Osmanlı Son Döne-
minde Maraş’ta Ermeni Siyasi Faaliyet-
leri, Ankara 2008, s.49-52.
İlyas GÖKHAN, Başlangıçtan Kurtu-
luş Harbine Kadar Maraş Tarihi, Kah-
ramanmaraş 2011, s.312.
Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, 7, 
Ankara 2011, s.98.
Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmanî, 2, 
İstanbul 1996.

TOROSHAN ÖZDAMAR

AZİZLER PINARI
Ziyaret Yeri

Afşin-Emirli köyü Rayıflar 
Obası sınırları içerisindedir. 
Eshab-ı Kehf’e giden eski yol 
üzerinde olan pınar, mağaranın 
50 m. doğusundadır. Kur’an-ı 
Kerime göre mağaraya sığı-
nan Yediler, 309 sene uyurlar. 
Uyandıklarında ne kadar uyu-
dukları konusunda birbirleriy-
le tartışmaya girerler. Sonra aç-
lıklarını fark ederek içlerinden 
Yemliha’yı ekmek ve yiyecek 
almak için çarşıya gönderirler. 
Şehre ulaşan Yemliha şehrin 
değişmiş, insanların boylarının 
kısalmış olduğunu görür. Fı-
rından ekmek alıp arkadaşları-
nın yanlarına dönmek isteyen 
Yemliha, uzun boyu, saç sakalı, 
kıyafeti vs. ile onların dikkatini 
çeker ve insanlar Yemliha ile 
beraber gelirler. Mağaraya yak-
laştıklarında Yemliha peşinden 
gelenlere “Azizlerim durun! 
Mağaradaki arkadaşlarım sizi 
bu şekilde (kalabalık ve her 
yönüyle değişmiş) görürlerse 

korkarlar. Bu yüzden onların 
yanına önce ben girip sizin gel-
diğinizi, haber vereyim siz de 
burada durup benden haber 
bekleyin.” der. Yemliha, hitabı-
nı bitirdiğinde ayağını bastığı 
yerde bir su çıkar. Yemliha’nın 
“Azizler durun!” hitabının ar-
dından çıkan suya ise “Azizler 
Pınarı” denilir. Menkıbeye göre 
Yemliha, halka bu şekilde ses-
lendikten sonra mağaraya girer 
ve kaybolur. 

Bir parmak kalınlığında 
akan Azizler Pınarı, aktıktan 
birkaç metre sonra kaybolur. 
Yalnızca bahar aylarında fazla-
laşan pınar diğer mevsimlerde 
değişmeden aynı oranda ak-
maktadır. Azizler Pınarı, yöre 
halkı tarafından kutsal kabul 
edilir, taharette kullanmanın 
günah olduğu söylenir ve şifa 
amaçlı olarak içilir. Buradan 
alınan su “Azizler Pınarı’nın 
suyudur, içerseniz şifa bulur-
sunuz” denilerek komşulara 
ikram edilir. Ayrıca pınar, çe-
şitli hastalıklar için şifa niyetiy-
le kullanılır. Afşin’de; Azizler 

AZİZLER PINARI
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Pınarı, Çoban Pınarı, Eshab-ı 
Kehf Pınarı, Mağara Gözü, 
Kızlar Pınarı, Elmalı Pınar ile 
Devlet hastanesine giden yol 
üzerindeki pınar da Yediler’le 
bağlantılı kabul edilmektedir. 
Sayıları yedi olan pınarların her 
birisinden alınan bir miktar su 
ile akşam namazı ile yatsı na-
mazı arasında banyo yapılırsa 
ve uygulamaya üç cuma devam 
edilirse çocuğu olmayan kadın-
ların da çocuklarının olacağı, 
felçli hastaların hastalıkların 
iyileşeceği kabul edilir.

KAYNAKÇA: 
Hamza KARAOĞLAN, Kahraman-
maraş ve Çevresinde Ziyaret Yerleri, 
Ankara 2014, s.361-362.
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