ARAPLAR~N FETH~NDEN SELÇUKLULAR
ZAMANINA KADAR MARA~~
~LYAS GÖKHAN*
Islam Cografyac~larma Göre Mara~~Bölgesi:
Ortaça~'da Mara~~tarihi incelenirken, bu bölgede bulunan ve el-Hades'
olarak bilinen, bugün tamamen y~k~lm~~~olan ~ehirle birlikte ele al~nmal~d~r.
Mara~~ve Hades ~ehirleri Ortaça~~~slam ve H~ristiyan kaynaklar~nda birlikte
geçer. Hititlerin, Gurgum, Asurlular~n Maraj veya Markasi gibi isimlerle bildikleri Mara~, Romahlar zaman~nda Caligula adl~~bir generalin ismine nispetle Germanikeia olmu~tur. Müslümanlar ise ~ehri Mara~~olarak biliyorlard~.
Fethettikten sonra da ayn~~adla anmaya devam ettiler2. Mara~'tan ~slam kaynaklar~~s~kça bahseder ve ~am'~n kuzey beldelerinden biri olarak yazarlar.
~ehir hakk~nda en eski ve ayr~nt~l~~bilgilere el-Belâzuri'flin Fütfil~u'l-Büldnn
adl~~eserinde rastlan~r. Bu müellif Mara~'~n yan~~s~ra Hades'in de Müslümanlar taraf~ndan nas~l, kim taraf~ndan ve ne zaman fethedildi~ini aç~klar. Ayr~ca bu bölgelerde Müslümanlar ile H~ristiyanlar~n mücadelelerini aynnt~l~~
Doç. Dr., Kahramanmara~~Sütçü ~mam Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
Hades-Gdynük: Pazarc~k ile Çaglayancerit aras~ndaki ovan~n kuzeyindeki bo~az a~z~nda olup, ~imdiki Bozlar köyünün oldu~u yerde bulunan tarihi ~ehirdir. Islâm-Bizans çat~~malar~na sahne olan Hades,
Haleb-Dülük- Elbistan- Kayseri askeri ve ticaret yolunun üzerinde bulunan ba~ta Akçaderbent olmak
üzere birçok geçidin kontrol edilmesi aç~s~ndan da önemli bir mevkideydi. Hades, Göynük, HadestrlHamra, Derbü's-Selam, Adata, Mehdiye, Muhammediye gibi isimlerle de an~lm~~t~r. Hades'in topra~~~k~rm~z~~oldu~u için Hadesü'l-Hamra yani K~z~l Hades deniyordu. Buras~~birkaç defa yak~ld~g~~için
Türkçe yan~k anlam~na gelen Göynük de denildi~i iddia edilmektedir. Hades, Hamdânilerin elinden
Bizanshlar tarafmdan geri al~nm~~~ve Selçuldular'~n Anadolu'yu fethi s~ras~nda Türklerin eline geçmi~tir.
Ancak ~ehir Mo~ol Istilâs~~s~ras~nda Ermeniler taraf~ndan i~gal edilir. Memluk sultan' Baybars tarafmdan yeniden fethedilen Hades zamanla harabe hale gelmi~~ve terk edilmi~tir. Bk. Faruk Sümer, "el-Hades
(Göynük) ~ehri" Türk Dünyas~~Tarih Dergisi, ~stanbul Eylül 1993, s. 4-8. Merhum Faruk Sümer Hoca,
Hades'in bugün o yörede Göynük ad~~ile var olan köyün yerinde oldu~unu yazsa da, Hades'in Bozlar
kasabas~nda oldu~u, buradaki cami ve ~ehir surlar~n~n kal~nt~lar~ndan anla~~lmaktad~r. Hades'in XIII.
yüzy~lda tamamen yiluld~ktan sonra burada ya~ayan halk~n Gdynük'e gitti~i anla~~lmaktad~r. Dulkadir
Beyligi zaman~nda Göyr~ük'ün içinde, cami ve hamam~~olan küçük bir kasaba oldu~u görülmektedir.
Bk. Refet Yinanç - Mesut Elibüyük, Mara~~Tahrir Defteri, C. I, Ankara Üniversitesi, Osmanl~~Ara~t~rmalar
ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara, 1988, s. 242-243; Mehmet Özkarc~, Türk Kültür Varl~klan Envanteri:
Kahramanmara~, C. II, TTK Yay., Ankara, 2007, s. 946.
2 Ernest Honigmann, "Mara~", LI, C. VII, MEB Yay., Eski~ehir, 1997, s. 312-313.
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bir ~ekilde ortaya koyar. Böylece el-Belâzuri, verdi~i bilgiler ile birçok müellife kaynak olmu~tur3.
Önemli ~slam co~rafyaular~ ndan biri olarak kabul edilen ~bn Havkal
(ö. 977), Mara~'~~el-Cezire'nin bat~s~nda ve Hades'in yak~n~nda bir yer olarak
tarif ederek, ~ehrin do~usunda Malatya ve bat~s~nda Hâr2niye'nin4 bulundu~unu yazar. O, Malatya'dan Mara,s'a kadar olan yerlere el-Cezire Sugüru (s~n~r)
denildi~ini belirterek bölgenin bu adla an~lmas~n~n sebebini de, bu ~ehirlerin el-Cezire Sugüru 'nda olmalar~ndan dolay~~de~il de el-Cezire ahalilerinin
buralarda ~slâm hudutlar~n~~korumak için Bizans'a kar~~~karakolluk görevi yapmalar~~ve sava~malanyla aç~klar. ~bn Havkal, Mara~'in cebel-Lükam'a
(Amanos Da~~) yak~n oldu~unu da ifade eder5. Bu genel bilgilerden sonra ya~ad~~~~Hamdaniler döneminde Mara§ ve Hades'in durumu hakk~nda da bilgi
veren ~bn Havkal kendi zaman~nda bu ~ehirlerin Bizans'~n eline geçti~ini ve
daha sonra Seyfüddevle taraf~ndan fethedildi~'ini yazmaktad~r. Onun verdi~i bilgilerden bu dönemde Mara~~ve Hades'in mamur birer ~ehir oldu~u anla~~l~yor. Ancak ~bn Havkal k~sa süre sonra bu iki ~ehrin dü~man eline geçti~ine ~ahit olmu~~ve buralarda H~ristiyanlar~ n Müslümanlara eziyetlerini
i~itti~ini kaydetmi~tir. Mara~'~n bat~s~nda bulunan ba~ka bir garnizon ~ehri
olan Hârüniye'yi de ziyaret eden ~bn Havkal buran~n da mamur bir yerken,
H~ristiyanlar taraf~ndan i~gal edilerek harap bir hale getirildi~ini ifade eder.
Müellifin verdi~i bir bilgiye göre bu s~rada, ~rak üzerinden Istanbul'a gidilirken Malatya, Af~in ve Rummane (Hurman Kalesi) üzerinden gidilmekteydi6.
Yine ~am üzerinden, Haleb-Hades üzerinden Akçaderbeneten geçilerek Af,sin'e
ve Hurman'a ula~~l~p buradan yol Istanbul'a ula~maktaych7. Bu bilgilerden
el-Belâ.zuri, Fütühul-Büldön, (Çev. Mustafa Fayda), Kültür Bakanl~~~~Yay., Ankara, 1987, s.270.
Hdruniye: ~imdiki Düziçi Ilçesi. Hârtin Re~id taraf~ndan yap~lan bir hisann etraf~nda geli~en ~ehir,
islâm- Bizans çal~~malar~nda ileri bir karakol vazifesi yapm~~t~r. Buray~~gören ~bn Havkal, Hâruniye'nin
Cebel-i Lükam'~n bat~s~nda oldu~unu, gayet iyi imar edildi~ini, ahalisinin Bizans'a kar~~~Anadolu içlerinde sava~t~ldann~~ve gayretli olduklar~n~~ve bol ganimet kazand~klar~n~~belirtmektedir. Belâzuri de Hârün
Re~id'in 799-800 y~l~nda in~a edilen bu ~ehre ba~ka yerlerden sava~ç~lar getirdi~ini yazmaktad~r. Müellif
Hârtin'un daha babas~n~n zaman~nda buray~~ in~aya ba~lad~~~n~~haber vermektedir. Bk, el-Belâzuri (ö.
892) s.245; ~bn Havkal, Kitabu Suret:Vi-Arz, (Ne~r.: R Blach&e, H.A.R.Gibb, P.Kahle, J.H. Kramers, H.
Von Mz~k, C.A. Nalliona, A.J. Wensick), Leiden, 1939, s. 182; ibnül-Adim, Bugyetü't-Taleb Fi Tarih-i Hakb,
C.I, (Ne~r.: Süheyl Zekkar)
D~ma~k, 1988, s. 219.
~bn Havkal, 164-188, Ebü Ali Ahmed b. Ömer b. Rusteh, Kitabul-Alakaten- Nfflse, (Ne~r.: F. Wüstenfeld), Lugdun~~Batavorum, Apud E.J. Brill, 1892, s. 107; Yusuf Ziya Yörükan, Müslüman Cograftactlann
Gözüyle Ortaçag'da Türkler, Selenge Yay., Istanbul, 2004, s. 71-84.
6 Hurman Kalesi için bk. Clzkarc~, II, s. 752-759.
7 Yörükan, s. 77-78, 84.
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Mara~'a ba~l~~Af~in-Hurman bölgesinin yollar~n geçti~i bir kav~ak oldu~u anla~~lmaktad~r.

Kudame b. Cafer adl~~müellif Hades'in Zibatra'dan8 dört fersah mesa-

fede oldu~unu yazarak, buras~n~ n dü~man~n gö~üsünden daha tehlikeli bir
yer oldu~unu belirtmektedir. Yine Kudame Mara~'in, Hades'ten be~~fersah
uzakl~kta oldu~unu belirterek bu iki yerin tehlikeli s~n~rlar~~olu~turdu~unu
ve bunlardan sonra dü~man hududunun ba~ lad~~~n~~ifade eder9. Mara~'tan,
Mara~~Amikene inildi~ini zikreden ~bn Hurdadbih ise amik kelimesinin etraf~~da~larla çevrilmi~~ye~il ovaya dendi~ini kaydederm. Mesülikül-Memülik'in
müellifi Istahri de Mara~, Hârûniye ve Hades gibi yerleri hudut ~ehirlerinden saymakta, buralar~n F~rat'~n gerisinde olup Malatya'dan Mara~'a kadar
olan yerlerin sugûr oldu~unu ifade etmektedir". El-Mukaddesi ise Mara~~ve
Hades'i ~am ülkesinin Haleb bölgesinin ~ehirlerinden olarak belirtirm. ~bn
Rusteh de eserinde Mara~, Hades ve Malatya'dan bahsederek buralar~n sugûr
~ehirlerinden oldu~unu yazar'''.
Yakut el-Hamevi ise, Mara~'in Biladü'~-~am ve Biladü'r-Rum aras~nda
bulunan sugûr ~ehirlerinden biri oldu~unu yazarak, ~ehrin ortas~ nda iki taraf~~hendek olan bir kalesinin bulundu~unu kaydeder. Yakut, son Emevi
Halifesi II. Mervan b. Muhammed taraf~ ndan tamir edilen ve mamur hale
getirilen Mara~'in kalesi ve surlar~n~ n halifenin isminden dolay~~ MervanülHimar" olarak bilindi~ini yazar. Ayn~~müellifin verdi~i bilgiye göre, daha
sonra Harun Re~id civardaki Hades ve Hârûniye ile birlikte Mara~'a büyük
B Bugünkü Malatya'n~n Do~an~ehir ~lçesi'nin oldu~u yerdeki eski kalenin ad~d~ r. Hades'le birlikte
Habib b. Mesleme el-F~ hri taraf~ndan fethedilmi~tir. H~ristiyanlar ile Müslümanlar aras~nda birçok kez
el de~i~tiren ~ehir, Emevi ve Abbâsiler zaman~nda birkaç kez yeniden in~ a edilmi~tir. Halife Mu'tas~m
zaman~nda Bizansl~lar buray~~tahrip edip içindeki Müslümanlar~~katletmi~lerdir. Halife ~ehrin yeniden
imar edilmesini sa~lam~~t~r. Bk. ~bnü'l-Adim, I, 247-248.
9 ~bnü'l-Ferec Kudâme b. Cafer el-Ba~dadi, Kitabul-Harac, (Ne~ r. M.J. De Goeje), Matbaatü'l-Biril,
Leyden, 1889, s. 216.
19 Ebu Kas~m Abdullah ~bn Hurdadbih, el-Mesalik yel-Mana-1a, (Ne~ r.: M.J.De Goeje), Matbaatü'lBeril, Leyden, 1889, s. 97.
1' Ebu ~shak ~brahim b.Muhammed el-Farisi el-Istahri, Mesdlikül-Memâlik, Matbaatu Biril, Beyrut,
1927, s. 63-68.
r.: Muhammed Mahzum), ~ hyâü't-Tarasi'l-Arabiyye, Beyrut,
12 el-Mukaddesi, Ahsenü't-Tekiisim, (Ne~
1987, s. 36,137.
13 Ebu Ali Ahmed b. Ömer b.Rusteh, Kitabu'l-Alakati'n-Nefise, (Ne~ r.: F. Wüstenfeld), Lugdum Batavorum, Apud E.J.Brill, 1892, s.107.
14 II. Mervan b. Muhammed, yaban e~e~i çiçe~i denilen bir çi~demi sevdi~i için kendisine e~ek
rul), TTK_ Yay, Ankara
anlam~na gelen "Himar" denmi~tir. Bk. Abu'l-Farac Tarihi, C. I ( Terc.: Ö. R. Do~
1999,5.197.
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önem vermi~tir'''. Yakut, bugün Aksu olarak bilinen nehir hakk~nda da bilgi
verir. Bu nehrin ad~n~~Nehr-i Hürfs olarak yazar. O, bu nehrin Hades yak~n~ndaki göllerden suyunu ald~~~n~, daha sonra Mara~~yak~n~ndan akarak Ceyhan
Nehri'ne kar~~t~~~n~~belirtmektedir'6. Ceyhan Nehri hakk~nda da bilgi veren
Islam co~rafyac~lar~, bu nehrin Rum beldelerinden ç~k~p, Mara~~yan~ndan
geçerek Misis üzerinden Akdeniz'e döküldü~ünü belirtirler. Bu nehrin ad~~bazan Cahan ~eklinde de geçer'7.
XIII. yüzy~l müelliflerinden olup, Eyyubiler taraf~ndan Alâeddin
Keykubad'a elçi olarak gönderilen ibnill-Adim, Kayseri' ye gidip gelirken
Mara~~ve Hades'i gördü~ünü belirterek bu ~ehirler hakk~nda geni~~bilgi verir. Ona göre Mara~; Haleb yak~nlar~nda, mamur, suyu, ekinleri ve a~açlar~~bol bir yerdir. ~ehrin sa~lam bir kalesi bulunmaktad~r. Mara~'ta ya~ayan
ahaliden ilim, irfan ve ibadetle me~gul olanlar ç~ kar. Burada pek çok alim
yeti~mi~~olup onlar el-Mar'e# mahlas~yla bilinmektedirler. Bunlardan biri
Huzeyfetiii-Mer'a~i'dir. ibnül-Adim, bir co~rafyac~~olan Ebû Yezid elBelhi'den naklen Hades'in de Mara~~gibi özelliklere sahip oldu~unu belirterek her iki beldenin de sugürda bulundu~unu zikretmektedir.
Mara~'~n kendi zamamndaki tarihi hakk~nda da bilgi vermektedir. Buna göre
Mara~, Nureddin Mahmûd Zengi taraf~ndan Haçhlardan Tel-B~l~ir kontu
Joscelin'in esir edilmesi s~ras~nda fethedilmi~tir18. ~bnü'l-Adim, daha sonra
Selçuklulara terk edilen Mara~'~n 1258'e kadar onlar~n elinde kald~~~n~, bu
tarihte Ermeniler taraf~ndan istila edildi~ini haber vermektedir'9.
Islam kaynaklarmda geçen Mara~'a ba~l~~yerlerden biri de Ashabü'l-Kehf
Ma~aras~ n~n bulundu~u Efsüs'tur. Kaynaklarda Ebs~~s, Efsus, Arabsus, Arabisus
gibi isimlerle de an~lan bu yer Dikyanus/Dakyanus (Diokletiarms) ~ehri
olarak bilinir. Yakut, Efsits'u Anadolu ~ehirlerinden Elbistan yak~nlar~nda bir
Yakutü'l-Hamevi, Mucemül-Buldân, C. V., Dar Sader, Beyrut, (BTY), s. 107.
'6 Aksu nehri Arap kaynaklarmda Nehrü7-1-Ifiris olarak geçmekte olup Hades yak~nlar~nda bulunan
Göynük, Azaph ve Ba~~Göl gibi bir kaç küçük gölcükten suyunu almaktad~r. Bk, Yakut, V, 320; "Hades",
~A, C.V/I, MEB Yay.,Eski~ ehir, 1997, s. 42.
Istahri, 63; Yakut, II, 196; el-Mukaddesi, 33.
18 1097'de Haçl~lar taraf~ndan i~gal edilen Mara~
'ta Antakya Haçl~~Prenskepli~i'ne ba~l~~bir senyörlük olu~turulmu~ tur. Bazen Urfa Kontlugu'na bazen de Antakya Prenskepli~i'ne ba~lanan Mara~~Haçl~~
Senyörlü~ü 1149'a kadar devam etmi~ tir. Mara~~~ehri söz konusu tarihte Anadolu Selçuklu Sultan' I.
Mesud taraf~ndan fethedilmi~~ve Mo~ol hakimiyeti esnas~nda 1258'de ~ehri Kilikya Ermenileri i~gal
etmi~tir. Bk. Osman Turan, Selçuklu/at Zaman~nda Türkiye, Bo~aziçi Yay., ~stanbul, 1993, s. 187.
19 ~bnü'l-Adim, I, 235
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nahiye olarak zikreder ve Ashabü'l-Kehf ve er-Rakim'in" orada bulundu~unu yazar. Müellif burada harap halde bulunan büyük eserlerin oldu~unu belirti'''.
Bu ~ehri 1237'de Kayseri' ye giderken Ashabü'l-Kehf makam~~oldu~u için ziyaret
etti~ini belirten ~bnü'l-Adim ayr~nt~l~~bilgiler verir. Buna göre: Ashabü'l-Kehf
ehlinin ya~ad~~~na inan~lan ma~ara bir da~~yamac~nda olup, önünde ziyaretçiler için Mara~~sahibi taraf~ndan yap~lm~~~misafirhane ve di~er binalar
bulunmaktad~r. Ma~aran~n yak~n~nda ad~~Efsus olan bir kasaba olup, y~k~lm~~~
ve harap halde bulunan surlar~~hâlâ ortadad~r. Bu bilgileri verdikten sonra
~bnül-Adim Ashabül-Kehf ehli ve onlar~n ya~ad~~~na inan~lan ~ehir hakk~nda
bilgi veren sahabe, tarihçi, müfessir, muhaddis ve Anadolu'ya gazâ amac~yla
gelen Müslüman komutanlar~ n isimleri ve verdikleri bilgileri aktar~r. Bütün
bu bilgi ve rivayetlere dayanarak söz konusu Ashabül-Kehf ehlinin bulundu~u
ma~ara ve ~ehrin Efs~~s oldu~unu aç~klar. ibnü'l-Adiurde göre:
Yahya b. Muin'in tarihinde ismi Azabzus olarak yaz~lan Arabsus ~am
köylerinden biridir.
~bn Hurdadbih'te Ashabü'r-Rakim'in bulundu~u, Tarkis ismiyle an~lan yer Bilad-~~ Rum'un nahiyelerinden biridir. Orada Afsis kalesi bulunmakta olup Ashabü'l-Kehf buras~d~r. Mesleme Rum' a (Anadolu) girerken buradan
geçmi~tir.
Hz. Ömer'e isnad olunan rivayetlere göre göre, Anadolu'ya yürüyen
~slam ordular~n~n ba~~ nda bulunan komutanlar, kendileri ile dü~manlar~~
aras~nda Ashabü'l-Kehf ehlinin sakland~~~~ma~aran~n bulundu~u Arabsus'un
bulundu~unu söyleyerek buran~n korumas~z oldu~unu beyan etmi~lerdir.
Halife de buraya ilgili baz~~sözler söyleyerek Ashabü'l-Kehf ehlinin hay~rl~~insanlar oldu~una dair sözler söylemi~tir.
Ebü Ubeyde, Hades'in nahiyelerinden biri olarak zikretti~-i Arabus'un
Ashabül-Kehf ehlinin ya~ad~~~~mekân oldu~unu beyan eder.
Müellif kendisinin de ziyaret etti~i Ashabü'l-Kehf ma~aras~yla ilgili gözlemlerini yazar. Burada Mara~~sahibi22 taraf~ndan vak~flar kurularak binalar
"Efsus: Yedi Uyurlar~ n uyudu~u ma~aran~n bulundu~una inan~lan ~ehir. Kehf Yedi Uyurlarm uyudu~-u ma~ara, er-Rakim ise onlar~n isimlerinin yaz~l~~oldu~u bak~r levhan~n ad~d~r.
2 ' Yakut, I, 73.
' Mara~~sahibi denilen ki~i I. ~zzeddin Keykâvus ve Alâeddin Keykubad zaman~nda Mara~~valili~i
yapan Nusretüddin Hasan Bey'dir. Bkz. M. Halil Yinanç, "Mara~~Emirleri", Türk Tarih Encümeni Mecmuan, S. 82, ~stanbul, 1340, s. 87.
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tesis edildi~ini, bir çardak bulundu~unu insanlar~n buraya ziyaret amac~yla
geldiklerini yazar. Ayr~ca ma~aran~n Kur'an-: Kerim'de anlat~ld~~~~özellildere
uydu~unu belirterek Kehf SuresPnin iki ayetini yazar. ibn Hurdadbih ve
Kazvini gibi müellifler Ashabia-Kehf in Rum da~lar~nda Amuriyye yak~n bir
yerde oldu~unu zikrederler24. Ashabia-Kehf ehlinin ya~ad~~~~~ehrin neresi oldu~u günümüze kadar tam olarak tespit edilememi~~olup, bu konuda tart~~malar sürüp gitmektedir. Ancak dini, tarihi, co~rafi ve arkeolojik belge ve
~bnül-Adim, I, 330-335.
" ~bn H~~rdadbih, 106-107; Zekeriya Kazvini, Acdibü7-Mahlükdt ve Gaslibül-Mev~ud~lt, (Ne~r.: Faruk
Said), Darti'l-Afakil-Cedide, Beyrut, 1988, s. 208-209.
25 Ibnül-Adim eserinde 30 sahife ay~rd~~~~Tarsus'la ilgili maddesinde Ashab-~~Kehf Ma~aras~'mn bu
~ehirde oldu~una dair hiçbir kay~t dü~memi~tir. Baz~~bilgin ve din alimlerinin Ashab-~~Kehf Ma~aras~'mn
Tarsus'ta oldu~una dair bilgileri ise bir yanl~~~anla~~lmadan kaynaklanmaktad~r. ~slam fetihleri s~ras~nda olu~turulan Bizans hudutlar~ndaki Sugilr ya da Avas~m ~ehirlerinin merkezi genellikle Tarsus olup
valisi de burada oturmaktayd~. Efsus ya da Arabisus olarak zikredilen Ashab-~~Kehf Ma~arari'mn bulundu~u mevkiden bahsedilirken, buras~~Tarsus'~m beldelerinden biri olarak verilir. Yakut el-Hamevi,
eserinin bir yerde Efsus'u, Elbistan yak~nlar~nda zilcrederken, ba~ka bir yerinde de Tarsus Sugüru'nda
Ashabü'l-Kehf beldesinin oldu~unu yazar. Bk. Yakut, I, 231. Müellifin iki ifadesi de ayn~~yere i~aret
etmektedir. Çünkü bunu anlayabilmek için avas~m ya da sug~lr kelimelerinin ne oldu~unu bilmek gerekir. Tarsus, Avas~m'~n ya da Sugar'un merkeziydi. Buradan Antakya'ya, Mara~'a, Af~in'e, Elbistan'a ve
Malatya'ya kadar olan yerler Tarsus'un sugüru yani oraya ba~l~~~ehirlerdi. Burada bahsedilen sugar bir
~ehrin s~n~r~~olmay~p, ~slam hudutlan ile H~ristiyanlar aras~ndaki bütün s~n~r bölgelerini kapsamaktayd~.
Anadolu'da birçok yer gibi Efsus ya da Arabisus da Avas~m'~n merkezi olan Tarsus'a ba~hyd~. Ancak
zamanla Ashabül-Kehf ma~aras~~Efsus'da de~il de Tarsus'ta aranmaya ba~lanm~~t~r. Ashabül-Kehf ya
da Efsus'un nerede oldu~u konusunda tefsirci veya din alimlerinden ziyade tarihçi, cografyac~, sanat
tarihçisi ve arkeologlar~n sunduklar~~kan~t ve görü~leri esas almak daha mant~ld~~gelmektedir. Birinci
grup gezip görmeden bulundu~u yerde elde etti~i kaynak ve delillerle aç~klama yaparken, ikinci grup
tarihi, co~rafi ve arkeolojik bilgilere dayanarak hüküm verir. Günümüzde Ashabül-Kefh'in Tarsus'ta
oldu~unu söyleyenlerin XIII. yüzy~l müellifierinden Tbnül-Adim'in eserinde, ba~ta Hz. Ömer olmak
üzere baz~~sahabe ve Anadolu'ya ilk giren Müslüman komutanlann görü~lerine dayanarak yazd~~~~Efsus
maddesini dikkate almad~klan anla~~lmaktad~r. Buna kar~~l~k bu müelliften dört be~~yüz y~l sonra ya~ayan Evliya Çelebi ve Katip Çelebi gibi Osmanl~~müellifierinin görü~lerine dayanmaktad~rlar. Oysa daha
I. ~zzeddin Keykavus (1211-1220 ve karde~i Alaaddin Keykubad (1220-1237) zaman~nda Mara~~Emin
taraf~ndan Af~in'delci Ashabül-Kehf magaras~~önünde yap~lan mescit, medrese, hankfth ve kervansaray
gibi eserler görmezlikten gelinmi~tir. Dullcadir Beyli~i ve Osmanl~lar zaman~nda da burada pek çok eser
in~a edilmi~tir. Hatta bu yap~lar~n ta~lar~~incelendi~inde Bizanshlar zaman~nda burada yap~lm~~~olan
kilise ve baz~~binalar~n kahnt~lar~ndan al~nd~~~~anla~~l~r. Buradaki mescidin sütun ba~lar~~Korint ve ton
tarz~~denilen mimari tarzlar~n özelliklerini yans~t~r. Ashabül-Kehf hadisesinin Anadolu'da ilk H~ristiyanlar zaman~nda geçti~i dü~ünülürse, daha onlar zaman~nda burasm~n kutsal bir yer kabul edilmesi bu yap~lar~n olmas~yla kamtlanmaktachr. Ashabül-Kehf in Tarsus'ta oldu~unu iddia edenler buradaki en eski
eserin XIX. yüzy~lda yap~lm~~~oldu~unu görmezlikten gelmi~lerdir. Yabanc~~tarihçi ve co~rafyarilann da
neredeyse tamam~~Ashabül-Kehf ma~aras~n~n Af~in'delci yer oldu~unu kabul etmektedirler. Bu konularda hüküm verilirken tarihi belgeler daha iyi incelenerek, co~rafi bilgiler ve arkeolojik malzemeler de
dikkate al~nmal~d~r. Daha geni~~bilgi için ~u eserlere bkz: Faruk Sümer, Eshabül-Kehf (Yedi Uy~niar), Türk
Dünyas~~Ara~t~rmalar~~Vakf~, ~stanbul 1989; Refet Yinanç, "Eshab-~~Kehf Vak~flan", Vak~flar Dergisi, Say~~
XX, Ankara 1988, s. 311-319.
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kal~nt~lar~n bu ~ehrin Af~in' de oldu~unu güçlendirmektedir". Ashabül-Kehf
Ma~aras~ 'n~n Af~in' de oldu~una dair Faruk Sümer Hoca de~erli bir eser yapm~~t~ r. Bu eserde tefsir, hadis ve tarih kitaplar~~incelenerek, Ashabü7- Kehf
ehlinin ya~ad~~~~ma~aran~ n Afsin'de oldu~u ortaya konmaya çal~~~lm~~ t~r".
Refet Yinanç Hoca ise Ashabü'l- Kehfvak~flan üzerinde bir makale yazm~~t~r.
Bu makalede Selçuklu, Dulkadirli ve Osmanl~~Dönemlerinde Ashabü'l- Kehfvak~flar~~ve mütevellileri tahrir ve ar~iv kay~tlar~ndan ç~kar~larak incelenmi~tir28.

Emeviler zaman~nda ~slâm-Bizans sugitru Ceyhan' dan Fuat'a kadar uzanmaktayd~. Sugûr bölgesi bu dönemde ikiye ayr~lm~~t~: Buralar el-Cezire ve Kmnesrin valilikleri taraf~ ndan korunuyordu. el-Cezire Sugûru denilen bölgenin
merkezi Malatya idi. Di~erinin merkezi ise Tarsuslu. Ad~n~n da denilen sugûr
bölgelerinden Müslümanlar Anadolu içlerine biri yaz~n di~eri k~~~n olmak
üzere iki gazi yaparlard~. K~~~n yap~lana ~âtiye yaz~n yap~lana ise sâf~ya denirdi". Abbâsiler zaman~ nda ise Bizansl~lar ile ~slam hudutlar~~üç k~sma ayr~lm~~t~: Bunlar sahil, sugûr ve aveis~m'd~ r. Sahil denilen bölge ~ehirleri kuzeyde
Tarsus'tan ba~layarak Adana, Misis, Anavarza=Ayn Zarba, Hârûniye, Payasi içine
almaktad~r. Bu bölgenin y~ll~ k geliri yüz bin dinar olup, bu paran~n hepsi bu
~ ehirlerin askeri giderlerine harcanmaktayd~. Hattâ bu mebla~~yetmedi~i
gibi devlet hazinesinden de buraya yard~m gönderilirdi. ~am'~n kuzey hududundan sonra ise el-Ceziretia-Irak'a nispetle (Sugûr-~~Cezire) ad~~verilen hudut
~ehirleri bulunurdu. Bunlar~n ilki Mara~~olup, daha sonra Hades, Samsat,
Malatya gibi ~ehirleri kapsard~. Bu ~ehirlerin geliri ise 70.000 dinar idi. Bu
paran~n mühim bir k~sm~~askerlere bir k~sm~~da gönüllü olarak orduya kat~lanlara verilirdi. Bu suretle bu müstahkem ~ehirler uzun müddet Araplar~n
Rumlara kar~~~yapt~klar~~ak~nlar~n üssü olmu~tu". M. Halil Yinanç Hoca
ise Mara~'~~~am sugûrunda yani sahil bölgesine dahil eder ve Hadesle birlikte
üçüncü derecede müstahkem mevkiler aras~nda görür'. Harun Re~id halife
olduktan sonra Mara~'~~ Bizanshlardan al~p, yak~n~na Hârûniye ~ehrini kurup
bölgede H~ristiyanlara kar~~~yeni bir savunma hatt~~olu~turmu~tu".
Ashabül-Kehf Külliyesi için bk. özkarc~~II, 629-701.
Sümer, Eshabü'l-Kehf (Yedi Uyurlar), Türk Dünyas~~ Ara~t~rmalar~~Vakf~, ~stanbul 1989, 8.14-50.
28 Refet Yinanç, "Eshab-~~Kehf Vak~flar~", Vak~flar Dergisi, Say~~ XX, Ankara 1988, s.311-319.
29
Kâz~m Ya~ar Kopraman "Abbâsiler Zaman~ nda Bizans Sugûrunda Türklük Faaliyetleri", Makaleler, (Yay. Hazr. S. Yalç~ n, A. Çetin), Berikan Yay., Ankara 2005, s.335.
Besim Atalay, Mara~~Tarihi ve Cografiast, Matbaa-i Amire, ~stanbul H.1339, s.27..
~s31 M. Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, Anadolu'nun Fethi I, ~stanbul Üniversitesi Yay.,
27

tanbul 1944, s.26.
32 Mara~~ile Warf~ niye aras~ nda, Doluca denilen köyde (Doluca ya da Orçin Kalesi denilen) küçük bir
kale bulunmaktad~r. Bu kalenin de Islam-Bizans çat~~ malar~~ s~ras~nda yap~ ld~~~~ve Hârûniye ile Mara~~
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Hârtin Re~id, zaman~nda Menbic, Dülük, Ra'ban, Kurus, Antakya ve Tizfn
~ehirleri a~tis~m olarak te~kilatland~r~lm~~t~. el-Belâzuri'ye göre Müslüman-

lar sava~a gittiklerinde veya s~ mrlardan ç~kt~klar~ nda buralara s~~~n~yorlar& Aais~m denilen bu yerler onlar~~koruyor ve muhafaza ediyordu. Affis~m'~n
merkezi Ilkini Re~id zaman~nda Menbic'di. Antakya ve sahildeki birçok
~ehir de zamanla azi~s~m ~ehri olmu~tu33. Bununla birlikte av~ls~m ve sugür tabirleri kesin çizgilerle birbirinden ayr~lmay~p zaman zaman biri di~erinin
yerine de kullan~l~yordu. ~slam hudutlar~~Anadolu içlerine do~ru ilerledikçe
ileri karakol vazifesi yapan sugür ~ehirleri daha öndeki yerlere denmeye ba~l~yor, dolay~s~yla altis~m da buna göre de~i~ iklik gösteriyordu.

ibn Hurdazbih, Bizans ile Araplar aras~ ndaki 846'da hudut kaleleri
olarak Tarsus, Ayn~~Zarba (Anavarza), Hârüniye (Düziç~), Kenisetü's-Sevda (Kara
Kilise), Tel-Cübeyr (Tarsus yak~nlar~nda bir kale), Salagus, Kcysun, Samsat, Malatya, Zibatra, Hades, H~sn-~~Mansur (Ad~yaman), Kurus (Antakya yak~nlar~nda bir
kale), Mara~, Dülük, Raban ve Kemah'~~ saymaktad~r34. Müslümanlar~n elinde
bulunan bu hatt~n kar~~s~nda Bizans imparatorlu~u da ~slam ordular~mn sald~r~lar~n~~püskürtebilmek için Silifice'den ba~layarak Küçük Kapadokya, Kharsianon (Har~ana), Sivas ve Koloneia'da kleisuralar (da~~geçidi koruma yerleri)
zinciri denen bir savunma hatt~~olu~turmu~ tu. Buralar daha sonra stratejik
ehemmiyetleri dolay~s~yla themal~~a yani Bizans'~n idaresinde bulunan müstakil valiliklere yükseltildi35.
Dört Halife Döneminde Mara~:
Hz. Ebû Beltir'in halife seçilmesi ve Ridde harekat~n~n üstesinden gelinmesinden sonra ~slam ordular~~Suriye'nin fethine ba~lam~~lard~. K~sa süre
içinde Bizans ordular~~ma~lup edilmi~~ve Suriye'yi terke mecbur b~rak~lm~~t~. Hz. Ömer'in halife olmas~n~n akabinde Suriye'nin fethi h~zlanm~~~ve k~sa
süre içinde de tamamlanm~~t~. 635 y~l~nda ~am'~n merkezi D~ma~k'~n fethinden sonra ~slam ordular~~kuzeye do~ru ilerlemeye devam ettiler36. Bizanshlar
aras~ndaki yolun emniyetini sa~lamak amac~yla buras~n~n karakol görevi üslendi~i anla~~lmaktad~r. Bkz.
Mehmet özkarc~, Türk Kültür Varleklan Envanteri: Kahramanmara~, C. II, TTK Yay., Ankara 2007.
el-Belâzuri, 188, 234; <bn. Rusteh, 107, Hakk~~Dursun Y~ld~z, "Avas~m" DIA, C.IV, Istanbul, 1991,
s. 111-112.
34 Ibn Hurdadbih, 70-72; Honigmann, Bizans Devletinin Dogu Szn~n, (Terc.: F. I~~ltan), Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., Istanbul, 1970, s. 40.
33 F. I~~ltan , ayn~~eser, 5.40.
3' Mustafa Öztürk, "Dört Halife Döneminde Bilad-~~~am'da islâmla~ma ve Kültürel De~i~me", Onzeljan Pritsak Arnu~gant, Sakarya Üniversitesi Yay., Sakarya, 2007, s. 408.
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ile Müslümanlar aras~nda yap~lan Ecnadeyn, Yermuk, ve Fihl muharebeleri ile
Suriye'nin tamamen fethedildi~i görülmektedir. Bu s~rada Bizans imparatoru olan Heraldeios, ~slam ordular~n~~durdurmak amac~yla Antakya'ya kadar gelmi~~fakat bunun imkans~z oldu~unu görünce geri çekilmek zorunda
kalm~~t~. Bizanshlar ile Müslümanlar aras~nda yap~lan sava~lar neticesinde
Suriye tamamen Bizansin elinden ç~kt~~~~gibi Tarsus ile Iskenderun aras~nda
kalan bölge de ele geçirilmi~ti. Bizansl~lar Anadolu'nun geri kalan k~sm~n~~
ellerinde tutmak için gayret ettilerse de ~slam ordular~n~n Anadolu içlerine
seferlere devam ettiler. ~s/d~n ordular~~bu bölgede tutunabilmesi için Toros
Da~lan'n~n güney k~sm~n~~kontrol alt~nda tutmalar~~gerekiyordu. Buras~~bir
tabii s~n~r~~ te~kil etmekteydi. Maras da Toroslann güneyinde olmas~~hasebiyle
Müslümanlar~n fetih yolu üzerindeydi37.

Hz. Ömer'in Suriye ordular~~ ba~komutan~~ EM). Ubeyde b. Ebi'lCerrah, 636-637'de Halid b. Velid'i K~nnesrin üzerine gönderdi. Bu s~ rada
bölgede bulunan Bizans imparatoru Heraldeios'un ordusunun ba~~nda ise
Minas adl~~bir komutan bulunuyordu. ~slam ordusu ile kar~~la~an Bizans ordusu hezimete u~ram~~~ve K~nnesrin fethedilmi~ti. Halid b. Velid Güneydo~u
Anadolu'da Urfa taraf~na do~ru harekete geçmi~~ve kendisine komutanlar~ndan ~yaz b. Ganim, ~rak ordusundan Art~r b. Mâlik ve Abdullah b. Ga~~i~~~~
da yard~ma gelmi~lerdi. ~slam ordular~~kar~~s~nda çaresiz kalan Heraldeios
art~k Suriye'yi elinde tutamayaca~~n~~anlam~~~ve Urfa'dan Samsat'a çekilmi~ti.
Hattâ bir rivayete göre yüksekçe bir tepe üzerine ç~karak Suriye taraf~na dönmü~~ve hüzünlü bir ~ekilde "Ey Suriye !..art~k seninle bir daha bulusmamak üzere
elvedal. Ebediyen elveda!" demi~ti38.
Ebü Ubeyde, Haleb'i ve Antakya'y~~al~r; Suriye'nin kuzeyinden Fuat'a kadar olan yerler tamam~yla Müslümanlar~n eline geçer. Bu s~rada Ebû Ubeyde, Hâlid b. Velid'i Maras'a gönderdi. ~slam ordular~~ Maras'a girdi~inde
~ehir halk~n~n bir k~sm~~ kaçm~~~ve geri kalan~~da kaleye çekilerek direni~e
geçmi~ti. ~ehir ahalisi direni~lerinin nafile oldu~unu görüp yap~lan bir anla~mayla Maras'~~ 637 tarihinde Hâlid b. Velid'e teslim etti39. Bir halk inan~~~na göre Maras'~n Mikdâd b. Esved taraf~ndan Cimcime adl~~ Bizans valisinin
37 Atalay, 24.
" Gregory Abu'l-Farac, Abul-Farac Tarihi, C. I, (Süryaniceden Cey.: R.A.W.Budge, Türkçe Cey.: C~. R.
Do~rul), TTK Yay., Ankara, 1999, 177; Ebü'l-Fidâ, I, 224, ~bnü'l-Verdi, I, 137.
" el-Belâzuri, 270; ~bnü'l-Adim, I, 235; Ebet'l-Fidâ, el-Muhtasar fi Ahbdri7-Be~er,, C. I, (Nesr.: Mahmüd
Deyyub), Darü'l-Kütübü'l-~lmiye, Beyrut, 1997, s. 224.
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elinden al~nd~~~~kabul edilir40. Ancak bu ~ahs~n Mara~'t fetheden Halid b.
Velid'in ordusunda bulunan bir sahabe oldu~unu zannediyoruz. Mara~'in
fetih tarihi baz~~kaynaklarda 638 olarak verilse de 637'yi esas alanlar ço~unluktad~r. Mara~~fethedildi~i s~ralarda bölgenin di~er önemli yerle~im merkezi
olan Elbistan Müslüman askerleri taraf~ndan tahrip edilmi~ti41. MaraP alan
Müslümanlar burada ya~ayan H~ristiyan halka dokunmam~~lard~. Çünkü
~ehir sulh ile teslim al~nm~~~ve yap~lan teslim anla~mas~~ahalinin can ve mallar~na dokunulmayaca~~~~art konmu~tur. MaraPa bulunan H~ristiyanlar~n
~ehri serbestçe terk etmeleri sa~lanm~~~ve yerlerine Müslüman ahali yerle~tirilmi~ti. Müslümanlar Mara~'ta bir askeri garnizon kurarak Anadolu içlerine
yap~lacak seferler için buray~~bir üs haline getirdiler. ~ehrin fethi s~ras~nda
ve daha sonra H~ristiyanlara kar~~~savunulmas~nda pek çok sahabe de buraya gelir. Hattâ rivayetlere göre Maraf~n fethine Hz. Ali de kat~l~r. Fakat bunun rivayetten öte gitmedi~i görülmektedir42. Mara~' al~nmas~yla birlikte
bölgede bulunan Dülük, Raban (Araban), Hades gibi yerler de fethedilir. Mara~~
yak~nlar~nda olan Hades, 'yaz b. Ganim'in gönderdi~i Habib b. Mesleme
el-Fihri taraf~ndan fethedildi43. Hz. Osman'~n halifeli~i s~ras~nda Muaviye
komutas~nda bir ~s/âm ordusu Mara~~ya da Toroslardan geçerek Kaysereye kadar ula~m~~t~. Ancak ~slam ordusu bu ~ehri fethedemeden büyük ganimetler
ele geçirerek geri dönmü~tü".
Bizansltlar Sunye'yi çabucak terk edip kaçm~~lard~~fakat sugür bölgesini Müslümanlara kolayca b~rakmayacaklar~~anla~~lmaktayd~. Bölgeyi
~slâmlardan almak için yo~un faaliyetlere ve sald~r~lara ba~lad~lar. Mara~~ve
Hades de dahil olmak üzere Sugür'da ~slam-H~ristiyan çat~~malar~~965'lere
kadar üç yüzy~ldan fazla sürdü. Bu süre içinde bölge çok kez el de~i~tirip
sava~~alan~~haline geldi.
" Bu halk inan~~~n! Mara~'a yapt~~~~seyahatinde duyan Evliya Çelebi eserine kaydetmi~tir. Bk. Ev 4ya
Çelebi Seyahatnibnesi, IX, X, ( Sadele~tiren: Mümin Çevik), üçdal Ne~riyat, ~stanbul 1985, s. 135.
4' M. H. Yinanç, "Elbistan", ~A, MEB Yay, Eski~ehir, 1997, s. 243.
" Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde geçen rivayetlere göre, Haleb üzerinden Ay~ntab ve Mara~~bölgesine yakla~an Hz. Ali, Mara~~Kaszeri (Mara~~Valisi) olan Cimcime ve ahaliyi ~slam'a davet eden bir
mektup yazarak Mikdâd b. Esved ile gönderir. Bunun üzerine mektubu alan Mara~~valisi ve ahalisi ~ir
Da~~na dogru kaçarlar. Bo~alt~lan ~ehre giren Mikdad b. Esved kalesini y~kt~nr. Bk. Evliya Çelebi Seyahat=mai, IX,X, 135; Atalay, 21.
" Belazuri, 273; Yakut, II, 227-278; Mustafa Demirci, "Islam-Bizans Mücadelesinde Bir Serhat
~ehri: Mara~", L Kahramanmara~~Sempozyumu, C. I, (6-8 May~s 2004 Kahramanmara~), Mara~der ve Kahramanmara~~Belediyesi Yay., Istanbul, 2005, s. 320; Hades, 42.
Abu'l-Farac, I, 180.
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~lk ~slam fethinden bir süre sonra Mara~'~~Bizanslilar geri alm~~t~. Ancak k~sa süre sonra Hz. Osman zaman~ nda ~ehri, 651'de Süfyan b. Avf elAmicll komutas~ nda bir ordu yeniden fethetti. Ayn~~s~ralarda ba~ka bir islâm
ordusu Mara~'tan geçerek kuzeye do~ru ilerlemi~~ve H~ristiyanlara kar~~~
gazâya ç~km~~t~. Bizans imparatorlu~u Müslümanlara kar~~l~ k vermek için
büyük bir orduyu Malatya taraf~na gönderdi. Buna kar~~l~k Müslümanlar da
Selman b. Rebiatil-Whili komutas~nda bir ordu ile Anadolu'ya girdiler ve
birçok kale ve bol ganimet al~narak geri dönüldü. Bu s~ rada ~am valisi olan
Muaviye 650-51 y~l~nda, ~slâm-Bizans çat~~malar~ nda tahrip olan Mara~'~~yeniden imar ettirip, H~ristiyanlar~n Suriye hudutlar~na giri~ini engellemek ve
Anadolu'da yeni yerler fethetmek için ~ehre asker yerle~tirip tahkim etmi~ti.
Mara~, Muaviye'nin ~am valili~i s~ras~nda Müslümanlar~n Anadolu içlerine
yapacaklar~~seferler için askeri bir üs olmu~tur'''. Bu dönemlerde Mara~~bölgesinde cereyan eden ~slam-H~ristiyan çat~~malar~ nda pek çok sahabe buralarda bulunmu~~ve gazâlara kat~lm~~lard~r".
Emeviler Döneminde Mara~:
Muaviye'nin Suriye valili~i s~ras~nda ~slam ordular~~Mara~'~~geçerek Haymana yak~nlar~ nda bugün harabeleri bulunan Amuriyye ~ehrine kadar ilerlemi~lerdi. Ancak Muaviye ile Hz. Ali aras~ ndaki hilafet mücadelesi s~ ras~nda
Bizanshlar f~rsatlar~~ de~erlendirerek Mara~'~~ geri alarak Suriye hudutlar~na
el-Belazuri, 270-271; Honigmann, Mara~, 313; Yinanç, "Mara~~Emirleri", 82, 1.
Bugün Mara~'ta baz~~sahabelerin makamlar~~ya da türbeleri bulunmaktad~ r. Bunlar~n say~lar~~çok
fazla olmas~na ra~men ikisi yöre insan~n~ n gönlünde taht kurmu~ tur. Bunlardan biri Mikdad b. Esved
olup yörede Karaziyaret ad~yla me~hur makam~~olan ~ahsiyettir. Bu sahabe ~ehrin Müslümanlar taraf~ndan fethine kat~lm~~~ve Mara~'ta bulunmu~tur. Hz. Ömer, bir Iranl~~taraf~ndan yaraland~~~~s~rada ölmek
üzereyken yan~na ça~~rd~~~~Mikdad b. Esved'e, yeni halifeyi belirlemek üzere önceden belirledigi bir ~ura
heyetini toplamas~m vasiyet etmi~ti. Onun Mara~'ta vefat edip etmedi~i belli olmamakla birlikte yöre halk~~taraf~ndan mezar~n~n burada bulundu~una inan~lmaktad~r. Karacasu kasabas~n~n ad~~bu sahabeden
gelmekte olup burada onun ad~na bir de cami in~a edilmi~tir. Kahramanmara~'ta kabri bulunan ikinci
önemli ~ahsiyet ise Malik b. el-E~ ter'dir. Yemen kökenli bir tabii oldu~una inan~lan Malik b. el-E~ter de
Mara~'~n fethinde bulunmu~tur. Yap~lan ara~t~rmalara göre Malik b. el-E~ter, S~ff~n sava~~nda, Hz. Ali yan~nda yer alm~~t~. Hz. Ali onu M~s~r valili~ine tayin etse de, buraya varamadan K~z~ldeniz'de Muaviye'nin
adamlar~~taraf~ndan gemide zehirlenerek öldürülmü~ tür. Merhum Faruk Sümer'in Kahramanmara~'ta
sundu~u bir konferansta verdi~i bilgiye göre Emeviler eziyet etmesinler diye onun cesedi o~lu taraf~ndan
Mara~'a getirilip defnedilmi~ tir. Ancak bu bir varsayundan ibarettir. Mara~'~n 8 kilometre güneyinde
Türko~lu-Adana yolu üzerinde bir taraf~~Aksu di~er taraf~~Kuma~~r gölü aras~nda bir s~rt~n üzerinde bulunan Malik Ejder türbesi Mara~'~ n en kutsal ziyaretgah~d~r. Mara~l~lar sürekli Malik b. el-E~ter türbesini
ziyaret ettikleri gibi buraya defnedilmeyi de u~urlu saymaktad~rlar. Kahramanmara~~halk~n~n öteden
beri söyleyip geldi~i menk~beye göre Malik el- E~ter burada H~ristiyanlarla sava~~rken yaralanm~~~ve
~ehit olmu~ tur. Bu sahabenin admdan dolay~~Mara~hlar çocuklar~na Ejder ad~n~~verdikleri gibi, ~ehirde
bir camii ile mahalleye de bu isim verilmi~tir.
46

46

~ LYAS GÖKHAN

dayanm~~lard~ . Muaviye'nin ölümünden sonra yerine geçen o~lu Yezid zaman~nda Mara~~bölgesine Bizans ak~nlar~~h~zlanm~~t~. Mara~, bu s~rada Müslüman ahalinin ~ehri terk etmesi üzerine, Bizans'~n eline geçti. Mervan b. elHakem'in ölümünden sonra halife olan Abdülmelik döneminde Bizanshlar
Antakya'ya kadar ilerlemi~ lerdi. Bunun üzerine Abdühnelik (685-705) H~ristiyanlara kar~~~bir ordu gönderdi. Islam ordular~~ Toroslar~n ötesine kadar Bizansl~lar~~ püskürttü. Bunun üzerine Bizanshlar Müslümanlarla bar~~~yapmak
zorunda kald~ lar. Halife bir miktar para vererek H~ ristiyanlar~n bölgeden
çekilmesini sa~lam~~t~ . Ancak bar~~~n k~sa sürdü~ü, 694 yaz aylar~nda Islam
ordular~n~n Muhammed b. Me~rvan'~ n komutanl~~~nda Anadolu içlerine yürüdü~ü görülmektedir. Ancak A~ustos-Eylül 694'de Bizansh/ann kar~~~ata~a
geçerek Mara~~taraflar~ndan geçerek Amik'e indikleri görülmektedir. Bunun
üzerine islam ordusu ba~~ nda Eban b. Velid ve Ukbe b. Ebi Muayt adl~~
komutanlar oldu~u halde Bizans'a kar~~~harekete geçer. Eban'~n yan~nda
Abdulmelik b. Mervan'~n azatl~~kölesi K~nnesrin ve çevresinin valisi Dinar
b. Dinar da vard~. ~slam ve Bizans ordular~~Mara~~ovas~nda kar~~la~~rlar. Çok
~iddetli geçen sava~ta Bizansl~lar a~~r bir yenilgiye u~rad~ lar. Müslümanlar
H~ ristiyan ordusunu takip ederek pek ço~unu öldürdüler. Dinar b. Dinar,
MaraPan Samsat taraf~na do~ru giderek buran~ n 10 mil uza~~nda Göksu çay~~
üzerinde Yagni köprüsünde bir kez daha Bizansl~lar~~ma~lup eder. Halife
Velid'in o~lu, el-Abbâs b. el-Velid b. Abduhnelik, Maras'a gelerek, sava~larla harap olan ~ ehri yeniden imar ettirip güçlendirir ve buraya Müslüman
ahali yerle~tirilir. Bu s~rada Mara~'a büyük bir cami de in~a edilir. Mara~'~n
Bizans sald~r~lar~na kar~~~korunmas~~için, K~nnesrin bölgesi halk~n~n her y~l
buraya belirli say~ da asker göndermesi de zorunlu hale getirildi'".
696'da Yahya b. Hakem adl~~Müslüman komutan, Mara~'tan yola ç~karak bu bölgeye yak~n Merc-i Sahn üzerine ak~nlar yapm~~t~r. Yine 697'de ~slam
ordular~~ Velid b. Abdühnelik komutas~nda Malatya taraf~ndan Anadolu'ya
girer. Halifenin karde~ i Abdullah b. Abdulinelik, 702'de Maras'~n kuzeyinde bulunan Dârende'yi fetheden Müslümanlar harabe bir durumda bulunan
bu ~ ehri imar ederek içine asker ve insan yerle~tirirler. Islam ordular~n~n
ula~t~~~~kuzeydeki en uzak nokta olan Ddrende'nin al~nmas~~ Maras'~n güvenli~i aç~s~ ndan da mühimdi. Bir süre sonra ~slam ordular~~daha kuzeydeki
el-Belâzuri, 271; ~bnü'l-Adim, I, 236; ~bn-i Kesir, Büyük ~SIdm Tarihi (el-Bidaye ve'n-Nihaye), C. XI,
(Çev: M. Keskin), Ça~r~~Yay., ~stanbul 1995, s. 17; Casim Avc~, islöm Bizans ili~kileri, Klasik Yay., ~stanbul,
2003, s.75.
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Kemah bölgesini de ele geçirip burada bulunan ve Bizanshlarm bask~lar~na maruz kalan Ermeni ahaliyi Mara§ ve Malatya taraflar~na yerle~tirirler48.
Ebül-Farac, Ddrende'nin fethi konusunda farkl~~bir tarih vererek, Müslümanlar~n buray~~Halife Velid zaman~ nda Mesleme adl~~komutanla 711'de
ald~klar~n~~yazar. Ayn~~y~llarda Islam ordular~~Bhasipolis ad~~verilen Ablastin'i
(Elbistan) de fethederler49. 731-732'de Muaviye b. Hi~am, Mara§ üzerinden
Bizanshlann üzerine bir ak~n düzenler50. Bizanshlar 741'de Malatya ve Mara§
üzerine yürüyünce Islam ordular~~Hi~am b. Abduhnelik'in kar~~~hareketi
ile onlar~~geri püskürtür.
Bizans ~mparatorlugu taht~na 717'de Mara,s kökenli M. Leon5' geçer. Hanedana ad~n~~veren bu ki~i zaman~nda Mara§ üzerinde Bizans-Emevi çat~~ malar~~~iddetlenir. imparator 111 Leon'un asl~~ Mara~h olup buradan Trakya' ya
sürgün edilmi~ti. Onun Bizans imparatoru olmas~yla birlikte Bizans'ta saltanat kavgalar~~sona ermi~, 741 y~l~na kadar Bizans taht~nda kalm~~t~r-52. M.
Leon çoculdu~unun geçti~i Marafta daha önce Araplarla birlikte ya~am~~~
ve onlar~n dilini ö~renmi~~olup Islam kültürüne de vak~f biriydi. Onun 25
Mart 717'de Bizans imparatoru olmas~~~slam kaynaklar~na göre Mesleme b.
Abdülmelik'in ona yard~m~~sayesindeydi. Ancak III. Leon tahta ç~kt~ktan
sonra Müslümanlara ihanet eder. Bu s~rada Istanbul'u ku~atan Islam ordular~~onun ihaneti yüzünden çok say~da ~ehit verir. ~slam dini ve kültürünü iyi
tan~yan m. Leon zaman~nda Bizans ülkesinde Hz. ~sa ve Meryem ile H~ristiyan azizleri temsil eden ikonalar (resim) yasaldamr ve tahrip edilir. Ayn~~
s~ralarda Emeoi kalitesi Ömer b. Abdülaziz de H~ristiyanlardan al~nan yerlerLeon, do~du~u ve
deki ikonlar~n ortadan kald~r~lmas~n~~emrediyordu.
aile ba~lar~= bulundu~u Mara§ bölgesini ele geçirmek için Müslümanlarla
~iddetli bir mücadeleye giri~ir53.
Son Emevi halifesi 11. Mervan (744-750), bir yandan Htms bölgesinde
halk~n ayaklanmas~, di~er yandan dahili çat~~ malar yüzünden ortaya ç~kan
Belözuri, 266; Mustafa Demirci, 322.
Abu'l-Farac, I, 190.
Kesir, IX, 498.
Leon: Mara~~kökenli bir H~ristiyan olup tahta ç~kt~ktan sonra Bizans imparatorlu~unu yeniden
51
Araplara kar~~~güçlendirdi. Uzun y~llar tahta kalan bu imparator 733 y~l~nda veliaht o~lu Konstantin'i
Hazar Han~'nm k~z~yla da evlendirerek Müslümanlara kar~~~Türklerin deste~ini elde etmeyi hedefledi.
Bk. Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (Çev.: E I~~ltan), TTK Yay., Ankara, 1999, s. 146; Avc~, 153.
" Ostrogorsky, 144-145.
"Ostrogorsky, 149-150; Demirci, 322-323.
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problemlerle u~-"ra~~rken, f~rsat~~ de~erlendiren III. Leon'un o~lu Bizans
imparatoru V. Konstantin (741-775) 746 y~l~nda Mara~'a sald~rd~. Bu s~rada
Mara§ valisi olan el-Kevser b.Ziver b. el-Haris el-Kilâbi, kaleye çekilerek
Bizansl~lara kar~~~direni~e geçti. Ancak onun kuvvetlerinin azl~~~~sebebiyle V. Konstantin'e kar~~~koymas~~mümkün de~ildi. Bundan dolay~~halifeye
haber yollayarak yard~ m göndermesini istedi. Halife ise H~ms isyan~~ile u~ra~t~~~ndan dolay~~yard~m gönderecek durumda de~ildi. Bu yüzden vali ve
Mara§ halk~n~n yard~ m isteklerine, sabretmeleri ve direni~e devam etmeleri
~ eklinde bir haber gönderdi. Halifenin yard~m~~gelmeyince daha fazla zayiat
vermemek için vali ~ehri Bizans ~ mparatoruna sulh ile teslim etti. Mara~'ta
ya~ayan Müslüman halk ~ehri terk ederek Suriye ve el-Cezire taraflar~na çekildi. Mara~'a giren Bizans ordusu ~ehri yak~p y~karak tahrip etti. V. Konstantin, babas~n~ n memleketi olan Mara~'tan Suriye'nin kuzeyine kadar uzanan bölgeleri dola~arak akrabalar~~oldu~u gerekçesiyle bölge halk~n~ n bir
k~sm~n~~ Trakyaa. götürdü. Bu s~rada Mara~'ta ya~ayan H~ristiyan ahaliden
Nastunlen de sürgün etti. Mara~'a da asker ve etraftan toplad~~~~baz~~ H~ristiyanlar~~yerle~tirdi. II. Mervan, H~ndtaki ayaklanmay~~bast~rd~ktan sonra,
Mara§ üzerine bir ordu göndererek fethettirdi. ~slâm ordular~~Mara~'a girdiklerinde y~k~ k, harap ve ahalisi sürgün edilmi~~bir ~ehirle kar~~la~t~lar. Halife
buraya yeniden Müslüman ahali ve askeri birlikler gönderdi. II. Mervan,
iki taraf~~dere olan" ~ehrin etraf~na bir de sur in~a ettirdi. Içeride ise kalenin surlar~n~~tamir ettirip askerler yerle~tirdi55. Emevderin son halifesi olan
II. Mervan, Mara~'a büyük ehemmiyet vererek sürekli Bizanshlann sald~r~s~na u~rayan ve Müslümanlar ile H~ ristiyanlar aras~nda el de~i~tiren ~ehirde
hâkimiyetini sa~lamla~t~ rmak istiyordu. Bunu gerçekle~tirmek için de hem
kalenin surlar~n~~yapt~rm~~~hem de ~ehri bir d~~~sur ile çevirtmi~ tir. Bu surlar halifenin isminden dolay~~"Mervanr olarak isimlendirilmi~tir. K~sa süre
sonra Bizanddar Mard~'~~ yeniden al~rlar. Bunun üzerine Mervan,
b. Hi~âm'~~ Mara~'a gönderdi. Amik Ovas~~ üzerinden Mara§ üzerine yürüyen
~slam ordusu ~ehri tekrar fethetti. Velid, Bizansidar taraf~ndan y~k~lm~~~olan
Mara§ kalesinin surlar~n~~ yeniden yapt~rd~56. Abbdsderin Emevi iktidar~na son
verdi~i günlerde Mara~'a sald~ran Bizansl~lar ~ehri yeniden ele geçirip yak~p
y~kt~lar.
" Mara§ kalesi do~u taraf~nda Akdere, bat~~taraf~ndan ise ~ekerdere aras~nda bir tepe üzerine kurulmu~tur. Bu iki dere kale önünde birle~erek a~a~~ya dogru akar.
el-Belâzuri, 272; /bnül-Adim, IX, 3953; Ebül-Fidâ, I, 297; Ostrogorsky, 155.
56 Demirci, 323-324.
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Emevilerin 90 y~ll~ k döneminde sürekli Bizanshlar ile Araplar aras~nda
el de~i~tiren sug~~r bölgesi ~ehirleri sava~~alan~~haline gelmi~ti. ~nsanlar, can
güvenli~i olmayan bu bölgede ya~amaya pek istekli de~illerdi. Müslümanlar fethettikleri sugûr ~ehirlerinde ya~ayan H~ ristiyan ahalinin bir k~sm~n~~
göçe zorlasalar da bir k~sm~n~~da zimmi statüsüne alm~~ lard~. Ancak söz
konusu bölge Bizanshlar taraf~ndan yeniden al~nd~~~ nda Müslüman ahali ya
katlediliyor ya da Suriye'ye çekilmek zorunda b~rak~llyordu. Bizanshlar ise
daha çok Si~~yani , Nasturi ve Ermeni gibi kendi mezheplerinden olmayan H~ristiyan ahaliyi bölgeden sürgün ediyorlard~. Çünkü bu gruplar, Rumlar~n
mezhep taassuplar~~yüzünden ~slam idaresini Bizans idaresine tercih ediyorlard~. ~ki taraf aras~ ndaki sürekli çat~~ malar sebebiyle sugûr, güvensiz ve insans~ z tampon bir bölge olmu~ tu. Taberi ve ~bnü'l-Esir gibi ~slam tarihçileri
Müslüman ve H~ ristiyan devletleraras~ nda oldukça geni~~bir arazi ~eridinin
sahipsiz hudut bölgesi kabul edildi~ini, bundan dolay~~da Arapça ed-davald
(~ngilizce=no man's land) yani sahipsiz arazi dendi~ini yazmaktad~ rlar. Tamamen bo~~olmamakla birlikte, bu bölge ancak Abbr~siler zaman~nda ciddi anlamda iskâna aç~ labilmi~tir57.
Abbasiler Döneminde Mara§
750'de Abbâsiler hilafeti ele geçirdikleri esnada, bu karga~adan istifade
eden Bizanshlar Maras'~~ yeniden ele geçirmi~ lerdi. Abbâsiler ülke içinde asayi~i sa~lad~ ktan sonra selefleri gibi Sugûr'a büyük bir ehemmiyet verdiler.
Buras~~elde tutulmadan Suriye'nin güvenli~ini sa~lamak mümkün de~ildi.
Abbâsiler, Bizans-~slâm çat~~malar~~nedeniyle harap olan ve insans~zla~an sugar
~ehirlerini yeniden yerle~ime aç~ p mamur hale getirmeye karar verdiler. Bu
zamana kadar sugûr bölgesindeki yerle~ im alanlar~~daha çok kale ve ribatlardan olu~urken, Abbâsilerle birlikte ~ ehirler kurulup insanlar buralara yerle~tirilmeye ba~land~ .
~kinci Abbâsi halifesi Ebû Cafer Mansûr (753-775), ~am valisi olan amcas~~ Salh b. Ali'yi Sugi~r bölgesine gönderdi. Salih b. Ali, Maras'~~ yeniden
mamur hale getirip tahkim ettirdi. Halife de etraftan Müslüman ahaliye
arazi ve maa~~vaat ederek buraya yerle~tirdi. Hattâ Sugûr valisi Salih b. Ali
k~z karde~leri Ümm-i ~sa ve Lübabe'yi de yan~na alarak Hades üzerinden
geçip Orta Anadolu'ya girerek Bizar~shlara kar~~~gazâya ç~km~~t~. Bu dönemde
Müslümanlar Misis, Adana, Keferbiyya, Tarsus, Maras ve Hades gibi ~ehirlerin
Honigmann, Bizans Devletinin Do~u S~ntri, 36-37.
Belleten C. LXXIII, 4
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surlar~n~~tamir ettirip içine Müslüman asker ve ahali yerle~tirdiler58. 769'da
H~ristiyanlar~n Mara~~taraflar~nda bir ~slam ke~ if kolunu ele geçirdikleri haberi gelince, bu çevreye yürüyen Müslüman askerler H~ristiyanlar~~cezaland~rarak esir al~p Filistin'de Remle'ye sürgün ettiler•". Abbâsiler Tarsus, Adana,
Misis, Mara~, Elbivan, Samsat ve Malatya'ya kadar olan hatt~~tamamen ele
geçirmi~lerdi. Bizanshlann Orta Anadolu'dan Güneydo~u Anadolu ve Suriye'ye geçi~~kap~s~~ olan Elbistan ile Hades aras~ndaki Derbü'l-Hadid denilen Akçaderbent
Müslümanlar~ n eline geçmi~ ti"". Bu geçit a~z~ nda bulunan el-Hades ~ehri ise
stratejik konumuyla ön plana ç~kmaktayd~. Abbâsiler zaman~nda Hades ve Mara~~üzerinde islâm- Bizans çat~~malar~~h~zland~. A~a~~~yukar~~üç yüz y~l devam
eden iki taraf aras~ ndaki mücadelede bölge s~k s~k el de~i~ tirdi. Bu yüzden
de pek çok defa tahrib edildi.
Halife Ebû Cafer Mansitr zaman~nda Züfr b.lks~un b.Abdullah b.Yezid
b. el-Hilâli komutas~ndaki ~slam ordusu 770-771'de Misis taraflar~na girmi~,
burada Bizansl~lar ile çe~itli çat~~ malara girerek pek çok ganimet ele geçirip
Mara~~taraflar~n~~da dola~~p geri dönmü~ tüm. Halife el-Mehdi (775-785) zaman~nda 777-778'de Bizans imparatoru IV. Leon, Mihail el-Patrik komutas~nda 80 bin ki~ ilik bir orduyu Sugur bölgesine gönderdi. Bizans ordusu Hades'i
geçerek Akabetu Harretin' e inip bölge halk~n~~yenilgiye u~ratm~~t~. Buradan
Anzerân köyüne gelen Bizanshlar birçok Müslüman'~~öldü rüp buray~~ate~e verip Mara~'a ula~m~~t~. Bu s~rada Mara~'ta vali olan halife Mehdrnin büyük
amcas~~ Isa b. Ali, Sâlium el-Burnüsi adl~~ Müslüman komutanla birle~erek
Bizanshlarla sava~a tutu~tu. ~sa, bundan bir süre önce ayn~~y~l içinde H~ ristiyanlarla sava~arak onlara a~~r kay~plar verdirmi~~olmal~d~r ki, Bizanshlar
ondan intikam almak için Mara~'a gelmi~lerdi. Mara~'~~ ku~atan Bizansl~lar
çat~~man~n ba~lang~c~ nda valinin 8 adam~n~~ öldürmü~~olmalar~na ra~men
surlar~n~~geçip ~ehri ele geçiremediler. Mihail daha sonra Mara~~üzerinden
Ceyhan taraf~na geçti. Bu s~rada Dâb~k'da bulunan ve Bizans'a kar~~~gazâ ile
me~gul olan ba~ ka bir Müslüman komutan Sümâme b. el-Velid el-Abbâsi,
adamlar~ndan Mülâle b.Hilunet'i bir k~s~ m askerleri ile Mihail'in üzerine
~bn-i Kesir, X, 130,272; Demirci, 319.
" Abu'l-Farac, I, 200.
Philip K. Hitti, Histog~~ of Syria, Macmillan-Co. Ltd New York . St. Martin's Press, London, 1957,
s. 442-443.
61
Halifet b. Hayyât, Tarihu Halijit b. Hayy-7t, (Çev.: A. Bak~r), Bizim Büro Bas~ mevi, Ankara 2001,
s.510.
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göndermi~ti. Mülâle ile Bizans komutan~n~n güçleri Hades geçitlerinde kar~~la~m~~lard~. Burada iki taraf aras~nda ~iddetli muharebede Müslüman askerler a~~r bir hezimete u~rad~klar~~gibi ba~lar~ndaki komutan Mülâle de ~ehit
dü~mü~tü. Bu çat~~ madan Müslüman askerlerden çok az bir k~sm~~kaçarak
kurtulabilmi~ti62. Bizans imparatoru IV. Leon Mara~~bölgesinden çok say~da
insan~~ Trakya'ya sürgün etmi~tir63.
Bu dönemde sugûr ~ehirlerinin güçlendirilmesine önem verildi~ini görüyoruz. Abbâsiler zaman~nda ba~ta Ba~dad olmak üzere birçok ~ehir kurulmu~tur. Bu dönemde Abbâsiler imar ve kültür faaliyetlerine önem verdiklerinden dolay~~pek çok mühendis yeti~tirip ya da d~~ar~dan getirip ~ehirler
in~a ettirmi~lerdir. Bu mühendisler, Halife Ebü Cafer Mansur'un emriyle
Anadolu'da Malatya, Misis ve Mansûr (H~sn-~~Mansur) gibi baz~~~ehirleri yeniden
in~a ederler".
Abbâsilerle Bizanshlar aras~nda çat~~malar sürüp giderken, 778-779'da
Hasan b. Kahtaba et-Ti (ö.779) 80 bin askerle Anadolu'ya bir gaz(' seferine
ç~km~~t~. Birçok yeri ya~malayan, fetheden Hasan dönü~te Mara~~bölgesine
gelmi~, Bizans ordusunun bölgedeki faaliyetlerine son vererek ~ehrin asayi~~
ve güvenli~ini yeniden sa~lam~~t~. Hasan'~n zaferlerinden ve ba~ar~lar~ndan
Anadolu'nun yerli H~ristiyanlar~~da öyle y~lm~~lard~~ki, kiliselere korkudan
onun resimlerini ast~klar~~rivayet olunmaktad~r.
777-780 y~llar~~aras~nda el-Mehdi, ~ran, Horasan ve Türkistan gibi memleketlerden büyük bir ordu toplayarak o~lu el-Hadryi Ba~dad'da naip olarak b~ rakt~ktan sonra di~er o~lu Harun ile birlikte Anadolu'ya sefere ç~kt~.
Haleb'e gelen halife burada ortaya ç~kan bir isyanc~~grubu temizledikten sonra o~lu Harün'u ba~komutan olarak görevlendirip yan~na Hasan b. Kahtaba ile Hasan b. Süleyman el-Bermekiryi katarak Ceyhan nehrine kadar
geldi. Abu'l-Farac, Abbâsi halifesinin Arbisos'a (Efsus=Af~in) kadar ula~t~~~n~~
ve çad~r~m Puraman (Hurman) nehri kenar~na kurdu~unu yazar'''. M.Hal~ll
Yinanç'a göre bu m~nt~kay~~çok be~enen halife el-Mehdi burada bir ~ehir
" Halifet b. Hayyât, 520.
" Rene Grousset, Ba~lang~çtan 1071'e Kadar Ermenilerin Tarihi (Çev.: Sosi Dolanoglu), Aras Yay., ~stanbul 2005, s.318.
Ahmed b. Ebi Yakub b. Cafer b. Vehb b.Vaz~h el- Katib el-Yakut* Kitabul-Büldan (Nesr.: F. Wüstenfeld), Lugdun~~Batavorum, Apud E.J.Brill, 1892, s.231.
" Abu'l-Farac, I, 204.
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in~a etmek istediyse de bunu yapmaya zaman~~olmam~~t~r66. Halife buradan
geri dönerken, o~lu Harun da bu güçlü ordu ile Anadolu içlerine ilerlemi~~
ve birçok yeri fethederek büyük ganimetle geri dönmü~ tü. el-Mehdi, 781782'de yine o~lu Hâ'r<ufu güçlü bir orduyla gazâ yapmas~~için Anadolu'ya
gönderdi. Hârün, Anadolu'yu boydan boya geçerek Istanbul Bogazfna kadar
ilerledi. Kaynaklarda belirtilmemekle birlikte onun gerçek hedefi Istanbul'u
fethetmekti. Ancak Bizans imparatoru, Hârû'n'la y~lda 70 bin alt~n kar~~l~~~nda üç sene geçerli olacak bir anla~ma yaparak geri dönmesini sa~lam~~t~r'.
785-786 y~l~nda Ma'tuk b. Yahya, Derbü'r-Rahib yolundan geçerek Rumlann
üzerine sefere ç~karak Ha~frs'e kadar ula~m~~t~ .
Bu arada Hasan b. Kahtaba, Halife el-Mehdrden y~k~k ve harap bir
halde bulunan Hada ve Tarsus ~ehirlerinin yeniden tamir edilmesini istedi.
Bu ~ehirler tamir edilip içine garnizonlar yerle~tirilirse Bizans'~n bölgeye sald~r~lar~~durdurulabilecekti. Bu tavsiyeler üzerine her iki ~ehir yeniden in~a
edildi. Halife el-Mehdi, K~nnesrin ve el-Cezire valisi Ali b. Süleyman b. Alryi
Hadesi yeniden kurmakla görevlendirdi. Hades'in yeniden in~as~na 779'da
ba~land~~~~ve 786 y~l~nda bittirildi~i anla~~lmaktad~r. Yeniden in~a edilen
HadPs'e halifenin ad~na nispetle Mehdiye veya Muhammediye ad~~verildiyse
de bu yaygmla~may~p eski ad kullan~lmaya devam etti. Bu s~rada halife elMehdi de ölmü~tü. Ali b. Süleymân, Hades'i in~a edince 4000 asker için para
ay~rm~~~ve Malatya, Samsat, Ktysun, Dülük ve Baban ~ehirlerinden 2000 ki~iyi
buraya göç ettirmi~ti. Yeni halife olan el-Hâdr, Ali b. Süleymân'~~azledip yerine el-Cezire ve K~nnesrin valisi olarak Muhammed b. ~brahim b. Muhamed b.
Alryi tayin etti. Muhammed, ~am, el-Cezire ve Horasan ahalisinden baz~lar~m
40 dinar maa~la asker yap~p ev ve ikta vererek bu bölgeye gönderdi. Ayr~ ca
onlar~n her birine 300 dirhem ihsanda bulundu. Abbâsilerin bu bölgeye iskân
ettikleri insan say~s~~25 bine ula~m~~t~. Hades'in yap~m~n~n tamamlanmas~ndan bir y~l sonra k~~~n bölgeye a~~r~~kar ya~mas~ndan dolay~~kerpiçle yap~lan
surlar~~ve evler y~k~lmaya ba~lam~~t~. Ayn~~zamanda Bizanshlar da Hades'e
sald~rm~~t~. Bu yüzden buran~n ahalisi ~ehri terk ederek kaçm~~t~. Böylece
H~ristiyanlar Hadesi i~gal edip, içindeki camiyi y~km~~lar, Müslümanlar~n
mallar~n~~ya~malay~p evlerini yerle bir etmi~lerdi69.
66 Yinanc, "Elbistan", 224.
" Ebi'l-Fida, I, 308.
69 Yakut, II, 227; Ibn Kesir, X, 265.
el-Belâzuri, 273-274; Yakut, II, 228; Demirci, 326; Hades, 42.
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1. Hürim Re~id Döneminde Mara~:
Hâffin Re~id (786-809) halife olduktan sonra bu bölgede ya~ayan H~ristiyan halk~n, Bizans'~n lehine casusluk yapt~klar~n~~tespit edince Keysun'dan
Hades'e kadar yerlerde bulunan 15 kilisenin y~k~lmas~n~~emreder. Bu arada
halife harap olan Hades'i yeniden in~a etmek için bölgede bulunan Keysun
~ehrinin harabelerinden 2000 ka~n~~ ile mermer ta~~t~r. Muhammed b.
Ibrahim'e Hades'i yeniden in~a ettiren Harun Re~id, daha sonra onu azleder. Buraya birçok asker ve insan getirilir. Halife kiliseleri ya~malat~p, H~ristiyanlar~ n Müslümanlar gibi giyinmelerini de emretmi~ ti. Bunun nedeni
ise onlar~n Bizans'~n buraya yapt~~~~sald~r~lar~na destek vermeleriydi. Harun
Re~id Hades'in tamir edilmesinden sonra Tarsus ~ehrinin de yeniden yap~lmas~n~~emreder. ~ki ~ehrin de tamirat~n~ n bitirilmesinden sonra bölge Müslüman komutanlara ikta edilir70. Harun Re~id zaman~nda Mara~, Hades ve
Dârende ~ehirleri sürekli Bizanshlar ile Müslümanlar aras~nda çat~~ma alan~~
olmu~tur71.

Abbâsiler, Sugûr bölgesine ~ran, Horasan ve Türkistan'dan insanlar~~getirtip
yerle~tiriyorlard~. Bu gelenlerin ekseriyeti ~slâmiyet'i yeni kabul etmi~~Türklerdi. Memlük ad~~verilen bu Türkler, Bizar~s'a kar~~~sugûr bölge sini koruduklar~~
gibi ayn~~zamanda Anadolu içlerine seferler yaparak Üsküdar önlerine kadar
ak~nlarda bulunuyorlard~. Bu dönemde Mara~~ve Tarsus taraflar~nda çok say~da Türk as~ll~~komutana rastlan~r. Bunlardan biri halife taraf~ndan Tarsus'un
imar~na ve valili~ine memur edilen Ferec b. Süleym el-Had~m et-Türki'ydi.
Bu ~ah~s Çukurova'da Ayn~~Zarba'y~~ de in~a etmi~ti. Bu komutan taraf~ndan
Horasan ve Türkistan taraf~ndan getirilenler bu bölgeye yerle~ tirilmi~ti. Halife Ebül Cafer Mansûr taraf~ndan, Erzurum ve Malatya taraflar~nda Bizans'~n
tahrip etti~i ~ehirlerde, 70 bin ki~i çal~~t~r~larak Arrafe denilen 5-15 ki~ilik
askerin ya~ad~~~~evler in~a ettirildi. Bölgeye Araplardan nüfus getirilmesinin
yan~nda Türklerden de birlikler gönderildi. Bu dönemde Erzurum ve Malatya
taraflarma Orta Asya'dan getirilen gönüllü Türkler ile di~er ~slam mücahitlerinin yerle~ tirilmesi sonucunda nüfus 100 bin ki~ iye ula~m~~t~. El-Cezire bölgesinden getirilen 4 bin ki~ inin her birine on dinar zam ile yüz dinar harçl~k,
ev ve toprak da~~t~larak bölgeye yerle~meleri te~vik ediliyordu. Ayn-~~Zarba,
Hârûniye, Mara~, el-Hades, Malatya, Zibatra, Keys~^~ n ve Samsat gibi ~ehirler iskân
" el-Belâzuri, 274-275; Abu'l-Farac, I, 205; Demirci, 326-327.
71 Honig-mann, Bizans Devletinin Do~u Sznin, 39.
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edilip Müslüman nüfusla dolduruldu. Bu bölgelere Irak'~n güneyindeki Sevdd
denilen arazilerinden sürgün edilen Zutlar72 da yerle~tirilmi~ti. Söz konusu
yerlere sürgün edilen Zutlar, Halife Mutas~m zaman~nda Bizanshlann 835'te
bölgeye yapt~klar~~bir sald~r~yla k~l~çtan geçirilmi~lerdir".
Harun Resid halifeli~i döneminde her y~l Anadolu içlerine iki sefer yap~lmas~n~~emretmi~ti. Kendisi de iki senede bir bu seferlere i~tirak etmekteydi. Halife 806-807 senesinde Herseme'yi büyük bir ordu ile Anadolu'ya
sefere gönderdi. Kendisi de bizzat Mara~'~n sekiz fersah güneydo~usunda bulunan Hades'e geldi. Ermeniyye valisi Said b. Müslim b. Kuteybe elWahilryi Mara~~valili~ine atad~. Tarsus, Hades ve Malatya valileri azledilerek
yerlerine daha güçlü ve halifeye ba~l~~olanlar getirildi. Halife Sugüru ayr~~bir
vilayet yaparak el-Cezire ve K~nnesr~Vden ay~rd~. Sugür valili~ini Sabit b. Nasr
el-Huzarye verdi. Bundan sonra Mara~~valileri Sugür valilerine tabi olmaya
ba~lad~. Mara~~valisi olan Sabit, zaman~nda 808'de bölgeye Bizanshlar taarruz etti. Vali ~ehirde savunma tedbirleri alarak Bizans'a kar~~~koydu. Bunun
üzerine H~ristiyanlar çekilmek zorunda kald~lar. 809'da Mara~~valisi Sabit,
Bizanshlar üzerine bir ak~n yapt~~ve baz~~fetihlerde bulundu".
Müslümanlar bu hudutlardan Anadolu içlerine taarruzlarda bulunurlard~. Bizans da devaml~~bunlara kar~~~harekette bulunmaktayd~. Emevilerin
iktidara ç~k~~~~ile Bizans bölgeden kovulmu~tu. Abbilsiler zaman~nda Avfis~m'a
daha fazla önem verildi. Bölgede birçok yeni kale ve hisar in~ a edildi. Buralara Arap memleketlerinden, ~ran ve Türk ülkelerinden halk ve askerler yerle~tirilip maa~a ba~land~. Bunlara bölge arazileri ikta edildi. Bu dönemde
bölgenin ~slâmla~mas~~sa~lanm~~~oldu".
2. Hdrün Re~id'in Ogullan Döneminde Mara~ :
Harim Resid'in ölümünden sonra yerine o~lu Emin (809-813) halife
oldu. O, karde~i Me'mun (813-833) taraf~ndan öldürülüp halife oldu~u y~llarda Emin'e taraftar olan Araplar~n Akil adl~~kabilesinden Nasr b. Sit, Mara~~
yak~nlar~nda Keysun'da76 (Keysum) bulunmaktayd~. Bu ~ah~s Keysun ~ehrini ta72

Zutlar: Cobanl~kla u~ra~an bir Hint toplulu~udur. Abbâsiler zaman~nda Irak'a yerle~tirilmi~ler-

dir.
' Ebül-Fidâ, I, 314; Abu'l-Farac, I, 208; ~bn-i Kesir, X, s.477; Demirci, 327.
'4 el-Belâzuri, 188; ~bn-i Kesir, X, 349.
" Atalay, 28-30.
76
Keysun, Kaesoun, Kaysum, Kaesun Cesum, Keysum: Ortaça~u~~me~hur bir ~ehri olup günümüzde Ad~yaman'~n Besni ilçesine ba~l~~ bir kasabad~r. Birçok tarih ve co~rafya müellifi Keysun ile Göksun'u
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mir ettirmi~~etraf~n~~üç ayr~~surla hattâ be~~ayr~~surla çevirmi~tin. Bu do~ru
olmal~d~r ki Nasr uzun y~llar Me'mun'a direnerek Keysun ve Mara~~taraflar~nda
müstakil bir ~ekilde ya~am~~t~r. Emin'in katlini duyan bu ~ah~s isyan ederek
bölgeyi ele geçirdi. Yeni halife Me'mun kendisine hizmetlerinden dolay~~veziri Fax! b. Sehl'in karde~i Hasan b. Sehre baz~~yerleri ikta etti~i gibi Mara~~
ve Keysun taraflar~m da ona b~rakm~~t~. Ancak Fazl'in Mara~~ve Keysun'u ele
geçirebilmesi için Nasr ile mücadele etmesi gerekiyordu. O, 814-815 senesinde Musul, el-Cezire ve Mara~~taraflar~n' Tahir b. Hüseyin'e vererek onu
Nasr b. Sit üzerine gönderdi. Tahir Rakka üzerinden Mara~~taraflar~na gelerek Keysun üzerine yürüdü ve burada Nasr ile yapt~~~~sava~~~kaybederek
geri Rakka'ya döndü. Nas~r'~n kazand~~~~bu zafer onun ~öhretini art~rd~. Bu
s~rada Anadolu genel valisi olan Hasan b. Sehl halka bir tak~m zulüm yapmaktayd~. Bundan dolay~~halk memnun de~ildi. Ayr~ca bu s~rada Irak'ta da
ayaklanmalar vard~. Bu f~rsatlar~~de~erlendiren Nasr b. Sit, Keysun'dan hareketle geçerek F~rat'~~geçerek Urfa'y~~alm~~~ve Harran'~~ ku~atm~~t~. Mara~~da
Nas~r'~n kontrolündeydi".
Bu s~rada ba~ta vezir olan Fax! b. Sehl olmak üzere Abbiisi Devleti'nin
önemli makamlar~n~~elinde bulunduran idari ve askeri yetkililerin ekseriyeti Iranl~~ ve Türk'tü. Bu durum Araplar~n ho~nutsuzlu~una neden olmu~tu.
Arap as~ll~~olan Nasr b ~it, bir ölçüde Abbdsi Devleti'nin gidi~at~ndan memnun
de~il ve asabiyet duygular~~ile hareket ediyordu. Nasr, el-Cezire'yi tamamen
ele geçirmi~ti. Böylece onun kurdu~u müstakil emirli~in hudutlar~~ Mara~~ve
Keysun'dan Musul' a kadar uzanm~~t~. ~iilerden baz~lar~~onun yan~na gelerek
"Sen Abbds o~ullann~~ma~lub ettin! Arap'~~onlardan ay~rd~n! Bir halifiye biat eylesen
kuvvetin daha ziyade artar" dediklerinde, o bunu kabul etmemi~tir. Gerçek amac~n~n Abbdsilere kar~~~olmad~~~n~~ancak devletin Acemler ve Türkler taraf~ndan
istilas~n~~hazmedemedi~ini ifade ederek ~iilerin iste~ini geri çevirmi~tir".
820-821'de Me'mun Tahir b. Hüseyin'i zaptiye nâz~r~~ve o~lu Abdullah'i
da Rakka valili~ine getirdi. Ancak Tahir, karde~i Emin'in katledilmesindeki
rolü sebebiyle Me'mun kendisine kar~~~besledi~i hislerden endi~e etmektey(Koukousos, Kokusos, Kokison) birbirlerine kar~~t~ rm~~lard~r. ~slam-Bizans çat~~malar~nda geçen yer
daha çok Göksu nehri yak~ nlar~nda bulunan Keysun'dur. Göksun ise Ortaça~'da büyük bir yerle~im yeri
de~ildir. Bk. ~bnü'l-Adim, I, 265.
Honigmann, Bizans Devletinin Do~u Saz~n, 39.
78
Abu'l-Farac, I, 218; Yinanç, "Mara~~Emirleri", 286.
"Atalay, 30.
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di. Me'mun da onu yan~ndan uzakla~t~rmak istiyordu. Bu sebeple Me'mun
onu Horasan valili~-'ine atad~. Me'mun, Abdullah b. Tahir'i babas~n~n yerine
zaptiye naz~r~~tayin ederek Rakka'dan M~s~r'a kadar olan memleketleri ona
vererek Nasr b. Sit'i (Nasr b.~ebes el-Ukayli) Mara§ bölgesinden uzakla~t~rmas~m istedi. Abdullah b.Tahir, Mara§ ve Keysun (Keysun-Keysum) bölgesine gelerek bir müddet u~ra~t~ktan sonra Nasr'~~ ma~lup ederek 824-825'te
s~~~nd~~~~kalede ona aman verip teslim ald~. Abdullah b. Tahir, Nasr'~~ affedip Ba~dad'a gönderdi ve Keysun kalesini y~kt~. Bir süre sonra kendisi de
Keysun'dan M~s~r'a gitti80.
830-831'de Halife Me'mun Bizanshlar üzerine gazd amac~yla Ba~dad'tan
hareket etti. Musul, Menbic, Misis yoluyla Tarsus'a geldi. Buradan Toros geçitlerini a~arak Anadolu içlerine girdi ve pek çok ganimet elde ederek geri döndü.
Me'mun 831-832'de tekrar Anadolu'ya sefere ç~k~p ilk gitti~i yoldan ilerleyerek
Tuvana'a (Ni~de s~n~rlar~~içindeki Kilisehisar-Kemerhisar) ula~arak buralar~~ele geçirip ~ehri yeniden in~a edip içine Müslüman askerleri yerle~tirdi. Halife seferine Kayseri- Göksun ve Mara§ üzerinden devam ederek Tarsus'a geri döndü.
Burada 833 y~l~nda vefat etti ve oraya defnedildi8`.

Mu'tas~m halife olunca (833-842) a~abeyi gibi bölgeye ehemmiyet
vermedi. Hattâ bizzat Tuvana ~ehrini tahrip ettirerek askerleri geri Toros
Da~lar~' mn güney hudutlar~na çektirdi. Mu'tas~m elinde bulunan kale ve
~ehirlerle yetinerek içlerine asker yerle~tirip, sur ve hisarlar~n~~tamir ettirdi.
Onun zaman~nda Bizanshlar bölgeye hücum edemediler. Bu sayede Sugür
bölgesinde kültürel ve dini faaliyetler geli~ti. Bu halifenin zaman~nda Sugür
bölgesine birçok Türk komutan ve asker yerle~tirildi. Halife bunlarla birlikte
Bizans'a kar~~~seferlere de ç~kt~. Mu'tas~m 838'de Türk askerleriyle birlikte
Hades üzerinden Anadolu içlerine sefere ç~km~~t~. 841 y~l~nda Ebû Said Muhammed b. Yusuf, Mara§ ve Malatya üzerinden Anadolu'ya sefere ç~kmas~na
ra~men Bizanshlar onu püskürterek söz konusu ~ehirler ile Hadesi istila ederek Müslümanlardan birçok esir götürdüler. Bizanshlar Mara§ bölgesiyle ilgilerini hiç kesmiyorlar ve f~rsat buldukça sald~rmaktan geri durmuyorlard~.
Müslümanlar ise bu sald~r~lara kar~~~koymaktan b~km~yorlard~82. Mu'tas~m
zaman~nda hilafet ordular~mn önemli bir k~sm~n~~ Türkler olu~turuyorlard~.
" Atalay, 30.
Abu'l-Farac, I, 222; Besim Darkot, "Tarsus", ~A, MEB Yay., Eski~ehir, 1997, s. 18.
82
Abu'l-Farac, I, 229; Honigmann, "Mara~", 313; Faruk Sümer, 6.
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Bu dönemde Anadolu gazalanna Af~in, ~tah et-Türki, Vasif, Mengüç~~r, Ferganah Ömer, Semerkandh Haris ve Bo~a gibi pek çok Türk komutanlar
kat~ld~lar83.
Halife Mu'tas~m zaman~nda Türk komutanlar~ndan Af~in Bey" Bâbek
isyamn~~bast~rm~~t~. Af~ide yenilen Bâbek Bizans Imparatorlu~una s~~~nm~~t~. Onu takip ederek Anadolu'ya giren Af~in Bey, bu s~rada Tarsus üzerinden
Kozan, Haçin, Göksun ve Uzunyayla üzerinden Kayseri'yi ku~ atan halifeye yard~m gelmi~ti. Af~in Bey'in Bizansl~lan arka arkaya ma~lup ederek geldi~i yerin Silvan, Malatya, Akçada~, Elbistan, Rumman üzerinden Tel-Af~in'e buradan
Zamant~ 'dan Kayseri ye ula~t~~~~tahmin edilmektedir. Tel-Af~in köyünün ad~n~n
Af~in Bey'den kaynakland~~~~söylenmektedir85.
Makedonya Hanedan~~'n~~kuran I.Basileious zaman~nda (867-886) H~ristiyanlar Sugûr bölgesine do~ru yay~ lmaya devam ettiler. Imparator 872'de
F~rat bölgesine ilerleyerek Zibatra (Do~an ~ehir) ve Samsat'~~ ald~. Ancak ku~att~~~~Malatya kalesi önünde Müslümanlara a~~r bir ~ekilde yenildi86. Islâm
hudutlar~ndan say~ lan bu beldelerin al~nmas~~ Mara~~ve Hades ~ehirlerinin
elde tutulmas~n~~zorla~t~rm~~t~.
3. Tolunogullan ve Ihsidiler Zaman~nda Mara~~Bölgesi:
Halife Mu'tas~m annesinin Türk as~ll~~olmas~~sebebiyle askeri ve idari
müesseselerinin ba~~ na Türkleri getirdi. Bu dönemde Sugûr bölgesine çok
say~da Türk yerle~tirilmi~ti. Sugûr valili~ine tayin edilen komutanlar~ n da bir
iki istisna d~~~ nda tamamen Türk as~ll~~olduklar~~görülmektedir. Bu s~ rada
Mara~~~ ehri de önemli bir merkez haline gelmi~ti. Sugiir valileri bazen Malatya, bazen Tarsus ve bazen de Mara~' ta oturmaktayd~lar87. Bölgede görev yapan ki~ ilerin isimlerine bakt~~~m~z zaman bunlar~ n pek ço~unun Türk as~ll~~
olduklar~~görülmektedir. Bilhassa Halife Mütevekkil (847-861) zaman~nda
orduda Türklerin say~s~~daha da artm~~t~ . Türk as~ll~~ Tolun adl~~komutamn
ölümünden sonra yerini o~lu Ahmed alm~~t~. 860'11 y~llarda Abbasi
Kopraman, "Abbâsiler Döneminde Bizans Sugür'unda Türklük Faaliyetleri", 336.
" Af~in ad~yla tan~nan iki ünlü Türk komutan~~vard~r. Birisi Babek isyamn~~bast~ran Ferganal~~Af~in
Bey'dir. Di~eri ise Alpaslan'~n komutanlar~ ndan olup, Anadolu seferine ç~ km~~t~r. Af~in Bey Malatya, Elbistan, Sivas, Kayseri gibi Bizansl~lar~ n ellerinde bulunan ~ehirleri ya~malayarak Sakarya nehrine kadar
ula~m~~t~r. ~ki Af~ in Bey'in de ortak yönü Anadolu'ya sefer yap~p bugünkü Af~ in yöresine gelmeleridir.
Tel-Af~in köyünün isminin buradan gelme ihtimali yüksektir.
" Hasan Re~it Tankut, Mara~~Yollannda, Receb Uluso~lu Matbaas~, Ankara 1944, s. 99-102.
86
Ostrogorsky, 221; Honigman, Bizans Devletinin Do~u S~n~r~, 52-56.
87 Atalay, 31; Yinanç, "Mara~~Emirleri", 287.
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lerinin güçsüzlü~-ünden istifade eden Türk as~ll~~ümerâ birbirleriyle nüfuz
mücadelesine girmi~lerdi. Bu durumu gören Ahmed b. Tohm, Sugür'a giderek gazâ ve ilimle me~gul olmaya karar verdi. Halife taraf~ndan Tarsus
valili~ine atanan Ahmed halk ile yak~ n temasa geçerek onlar~n sevgisini
kazand~. Bu s~rada Tarsus ve çevresindeki sugiir ~ehirlerinde ~ran, Horasan
ve Türkistan'dan gelen sava~ç~, sufi vesaire gazilerin de toplanmas~yla nüfusun bir milyona ula~t~~~~görülmekteydi. Bizans'a kar~~~sava~lara kat~lmak
amac~yla toplanan bu unsurlar~n aras~nda çok say~da Türkün de oldu~u görülmektedir88. Tarsus'tan Mara~'a kadar uzanan bölgeyi idare eden Ahmed
868'de M~s~r'da müstakil bir devlet kurdu~-unda Suriye bölgesine ek olarak
Sugür'un idaresi de kendisine verildi. Bu s~ rada bölgenin nüfusunun ekseriyetini Türk, Iranl~~ve Araplar olu~ turuyordu. Bunun yan~ nda Ermeni, Sü~yani,
Nasturi ve Rum unsurlar da vard~. Ayr~ca Bizanshlar Müslümanlarla giri~tikleri mücadele s~ras~ nda Balkan milletlerinden birçok asker toplam~~lard~. Bu
askerlerin içlerinde Avrupa'ya yürüyen Türk kavimlerinden Bulgar, Peçenek,
Uz ve Kumanlar da vard~. Bizans ordusundan Müslümanlar taraf~na geçen bu
unsurlar Sugûr, Konya, Karaman ve Mersin taraflar~na yerle~tirilir89.
Tol~moglu Ahmed 868'den 884 y~l~ na kadar Barka'dan F~rat nehrine
kadar olan bölgeyi idare etmi~tir. Bir taraftan da Ba~dad Abbâsi saray~nda
bulunan rakipleri ile mücadele etmi~tir. Bu mücadeleden galip ç~kan Ahmed, Antakya, ~am ve Tarsus yörelerini de yönetimi alt~na ald~. Ahmed Anadolu içlerine kadar seferler yapmak istemi~ti. Tarsus halk~~taraf~ndan çok sevilen Ahmed birkaç defa bölgeye kadar gelmi~tir. Ahmed'in Tarsus'ta Yazmal~~
adl~~bir Türk valisi bulunmaktayd~. Ahmed'in Haleb ve Rakka taraflarma vali
tayin etti~i kölelerinden Lülü bu s~ rada Halifenin karde~i el-Muvaffak'~n k~~k~rtmas~yla ayakland~. Bu arada Abb &dere kar~~~Irak'~ n güneyindeki topraklarda çal~~ an zenci köleler de ayaklanm~~t~. Bu yüzden Lülü, el-Muvaffak'a
büyük destek vererek köle ayaklanmas~n~n bast~r~lmas~ nda büyük yararl~klar göstermi~ ti. Ancak o ald~~~~ganimetleri kendi askerlerine bölü~türünce,
el-Muvaffak'~n dü~manl~~~n~~kazand~. Önce hapsedildi, sonra peri~an bir
~ekilde M~s~r'a s~~~ nmak zorunda kald~. Lülü'nün isyan~~sebebiyle Tarsus ve
Mara~~yöreleri yeniden halifenin hâkimiyeti alt~na geçmi~~oldu.
E' K. Ya~ar Kopraman, "Toluno~ullar~", Do~u~tan Günümüze Büyük ~stdm Tarihi,
C. VI, s.57; Ayn~~müellif,, "Abbâsiler Döneminde Bizans Sugfirunda Türklük Faaliyetleri", 336.
89 Demirci, 328-329.
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Ahmed b. Tolun döneminde 877'de, bir Bizans ordusu I.Basileios
komutas~nda Kayseri'den hareket ederek Zibatra ve Samsat üzerinden geçerek Keysun ve Raban yoluyla Mara~~üzerine bir taarruz planlam~~t~. Nitekim Bizans ordusu Zamant~~(Karmalas Suyu) nehrini geçerek Sanz (Saroz) ve
Göksun'a (Kukasos) var~p buradan Mara~'a yürüdü. Mara~'a gelmeden önce,
Honigma~rm'~n ifadelerine göre, bugün yeri belli olmayan Mara~~ile Göksun
aras~nda bulunmas~~ muhtemel Kalhpolis, Padasia (Tekir çay~~kenar~nda yerle~im
yerleri olmal~d~r) ve Toroslar~n do~usundaki bo~azlar üzerinden Mara~'a yürümü~tü. imparator Ceyhan nehrini (Pyramus) Zeytun hizas~ndan geçtikten sonra bu nehir kenar~ndaki el-Kussuk Bo~az~'m a~arak Paradeisos nehrini geçmi~ti. Bu nehir Mara~'~ n yukar~s~nda Ceyhan'a kar~~an Bertiz veya Pertz~s çay~d~r.
Daha önce de buradan ilerleyen Bizans ordusu Mara~~ve el-Hades ~ehirlerini
birkaç defa tahrip etmi~ti. Bunda da böyle olmu~tur. 881 ve 882'de Mara~~ve
Hades üzerine Bizansl~lar bir sald~r~~daha planlam~~lard~r. Bu s~rada bölgeye
do~udan Ermeniler de geliyor ve Bizans onlar~~ islam hudutlar~na yerle~tiriyordu. Böylece Sugür'da durum Bizans'~n lehine de~i~iklik göstermekteydi'''.
Bu s~rada Bizans 100 bin ki~ilik bir güçle Sugar bölgesini yeniden tehdit
etmekteydi. Müslümanlar~n üzerine yürüyen Bizans ordusuna dini liderlerin
komutanl~k yapt~klar~~da görülmekteydi. Sugûr'a yürüyen Bizans ordusunun
say~s~~zaman zaman 200 bine kadar ula~maktayd~''. 881-882'de Bizanshlann
Malatya taraf~na sald~r~lar~na kar~~~koymak üzere Mara~'ta bulunan Müslümanlar oraya gönderilmi~ti92.

Ahmed b. Tolun'un vefat~~ üzerine Musul valisi ~shak b. K~mdac~k
ile Saco~ulanndan Muhammed, el-Muvaffak'~n k~~k~rtmas~yla Suriye üzerine yürümü~lerdi. Bunlar D~ma~k'a kadar ula~m~~lard~. Ahmed'in o~lu
Humâraveyh bunlar~~ ma~lup ederek bütün Suriye ve Sugûr bölges ini yeniden
Toluno~ullan'na katt~. Humâraveyh ile el-Muvaffak'~n o~lu Ebû Abbas aras~nda Suriye'de devam eden muharebelerde Abbâsi ordusu yenildi. Ebû Abbas
önce D~ma~k'a çekilmi~, daha sonra ise Antakya üzerinden Tarsus'a sonra da
Mara~'a gelip buradan Keysun ve Samsat üzerinden Ba~dad'a dönmü~tür".
904-905'da Toluno~ullar~~ hanedan~~y~k~ld~~~~zaman Sugür valisi Ebû'l-Asâyir
Honigmann, Bizans Devletinin Do~u S~n~r:, 60-62; Honigmann, "Mara~", 314.
Demirci, 330.
92
~bn-i Kesir, XI, 88.
" Ebûlfez Elçibey, Toluno~ullan Devleti, (Hazr.: Fazil Gezenfero~lu, Çey.: Selçuk Akl~ n), Ötüken Yay,
~stanbul, 1997, s. 124.
9`)
9'
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zaman~nda Bizans komutan~~ Andronikos, Mara§ ve Tarsus taraflar~n~~istila
etti". Bunun üzerine halife el-Müktefi valiyi azlederek yerine Rüstem b.
Berdu'yu tayin eder. 915-916'da Bizans ordusu bir kez daha Mara§ bölgesine kadar gelerek ya~ma ve tahribatta bulunur. Bizanshlar ile i~birli~i yapan
Ermeni as~ll~~Mleh, Mara§ bölgesini ya~malat~r. Mara~'tan Tarsus'a kadar olan
bölgede 50 bin ki~i esir edilip sürgüne gönderilir. Mleh, Mara~in kuzeyinde
Zamantrya do~ru uzanan bölgede Bizans'a ba~l~~bir askeri bölgenin (theme)
yöneticisi durumundayd~. Bu s~rada Ermeniler Anadolu'nun do~usunda küçük
devletçikler olu~turmu~lard~. Bunlardan biri de Malatya' y~~ele geçiren Ermeni
Pavlikianland~rgs. Araplar, Bizans ve Ermenilerin bu sald~r~lar~na kar~~l~k vererek 916-17-18'de Tarsus'tan Malatya'ya kadar olan yerleri istirdat etmi~lerdi.
Ancak arkas~ndan Mara§ ve Hades taraflar~~yeniden Bizanshlann eline geçti.
Seyfüddevle'nin bölgeyi al~p yeniden imar etmesine kadar Mara§ ve Hades
y~k~k ve harap halde kahrlar. Bizanshlar daha çok Mara~in kuzeyinde Dârende
bölgesini ellerinde tutuyorlar ve buraya ba~l~~olarak Hurman kalesi, Huni ve
Elbistani da yönetiyorlar& Huni ve Elbistan'da birer piskoposluk merkezi de
kurmu~lard~". Bu tarihlerde Bizanshlar Müslümanlar üzerinde bölgede üstünlük kurmaya ba~lam~~lard~. Nitekim 934 y~l~nda Bizans ordusu Malala
948-49'da Mara~i istila eder'.
905'te Toluno~ullan Devleti'nin y~k~lmas~ndan sonra Sugür bölgesi Abbâsiler
taraf~ndan Ba~dad'tan gönderilen valiler taraf~ndan idare edilmeye ba~land~.
Bu dönemde Tarsus, Adana, Antakya, Misis ve Mara§ taraflar~na yerle~en Türkler
Anadolu'nun içlerine do~ru ak~ll~lar yaparlard~. Toluno~ullan'n~n sonlar~na do~ru
Sugürla ilgilenilmemesi yüzünden onlara kar~~~bir ayaklanma olmu~~ve bölge
halk~~Abbâsi halifesine ba~vurarak yeni bir vali istemi~ti. Bunun üzerine halife
Mütezid, Türk as~ll~~komutanlar~ndan Muhammed b.Togac'~~ D~ma~k valili~i
yan~nda Sugür valisi olarak da tayin eder. Daha sonra 935'de M~s~r'da Il~~idder
ad~yla müstakil bir devlet kuran Muhammed b. Togac, M~s~r, Sunye ve Sugür
bölgesini birlikte idare eder. Haleb, Tarsus ve Mara§ yörelerini Toluno~ullan'ndan
sonra idare eden ikinci Türk hanedan~~olan Ih~idiler daha sonra Hamdanderle
giri~tikleri mücadelede bölgeyi onlara terk ederler.
" Ernest Honigmann, "Misis", ~A, MEB Yay., Eski~ehir, 1997, s. 366.
Iranhlann dinine inanan ve Bizanshlann sap~ k bir inanca sahip insanlar olarak bahsettikleri bir
Ermeni cemaatidir.
96 Abu'l-Farac, I, 248; Honigmann, Bizans Devletinin Do~u S~n~r~, 64-65, 73.
Abu'l-Farac, I, 258; Honigmann, "Mara~", 414.
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Hamdaniler Döneminde Maras
Musul'clan Haleb'e kadar uzanan bölgeyi ele geçirerek bir devlet kuran
Hamdâniler Sugûr bölgesini Bizans'a kar~~~koruma görevini de üslenmi~lerdi.
Bu devletin merkezi Musul olup a~abeyisi Nâstruddevle Hasan ad~ na Haleb
kolunu idare eden Seyfüddevle Ali b. Hamdan zaman~nda Bizanshlar ile
Sugûr bölgesinin hâkimiyeti yüzünden çetin mücadeleler ba~lad~. 944 y~l~ndan itibaren Haleb'in kuzeyine do~ru Bizans' in elinde bulunan memleketleri
ele geçirmeye ba~layan Seyfüddevle, Hades ve Maras'~~ Bizanshlardan alm~~t~. Ancak k~ sa süre sonra 948'de Bizanshlar Hades'i alarak tahrip ederler ve
arkas~ndan da 949'da Maras'~~ i~gal ederler. Bizanshlar ~slam ülkesine yani
Suriye'ye yapt~klar~~seferlerde daha çok Maras ve Hades yan~nda bulunan geçitleri kullanmaktayd~ lar. Bu geçitlerden biri Göksun üzerinden Tekir çay~~
boyunca Zeytun'dan geçerek Maras'a ula~~ yordu. Bu yol ayn~~ zamanda Zeytun- Bertiz üzerinden Hades'e de gidiyordu. Di~er bir yol ise Efsus- Elbistan ve
Hades üzerinden Suriye'ye gitmekteydi. Hamdani hükümdar~~Seyfüddevle ile
Bizanshlar aras~ndaki çat~~ malar daha çok bu geçitlerde cereyan etmi~tir".
Bizans'~n Hades ve Marasi~~ i~gali üzerine Seyfüddevle, 950 y~l~nda ~bn-i
Kesir:in ifadesine göre 30 bin askerle Hades geçitlerini a~arak Efsus (Af~in)
üzerinden Zamant~, Harsana ve ~ariha'ya kadar gitmi~ti. Bu ~ehirler al~namam~~t~~ancak etraflar~~tahrip edilip bol miktarda ganimet ele geçirilip,
dönülürken Bizans valisi Domestikos'un sald~r~s~na u~ramlm~~ t~~(20 Kas~m
950). Ayn~~y~l~n Aral~k ay~nda Sugûr bölgesinde 40 gün süren ~iddetli depremler de olmu~tu. Anadolu içlerinden bol esir ve ganimetle dönmekte olan
Seyfüdedevle'nin önü, Bizansl~ lar taraf~ndan Hades yak~nlar~nda DerbiaKengerün'de kesilmi~ti. Buras~~ Zeytun'un yak~n~nda Ceyhan nehrinin bat~s~nda Kankrut olabilir. Ma~lup bir ~ekilde geriye do~ru çekilen Seyfüddevle,
Derbü'l-Cevzat ve el-Enfar geçitlerinde bir kez daha tuza~a dü~mü~~ve a~~r kay~plar vererek geriye do~ru çekilmeye devam etmi~tir. Derbü'l-Cevzat'~n yeri
Ceyhan nehrinin do~usunda olan Engizek Da~~~bölgesinde olmal~d~ r. Bu isim
Enkuzut yani "bol cevizli bir yer" anlam~ na gelmektedir. Bundan sonra sarp bir
tepede dü~manla kar~~la~ an Hamdani ordusu sabahtan ak~ ama kadar sava~m~~~ ve ak~am~ n karanl~~~~olunca askerler Seyfüddevle'yi terk etmi~lerdi.
Ebül-Ferec Yahya b. Said b. Yahya. el-Antaki, Tarihül-Antalci, (Tahk.: Ömer Abdüsselam Tedmuri)
Jarrous Pres, Trablus, 1990, s. 77; Abu'l-Farac, I, 258; Honigmann, Bizans Devletinin Do~u S~ran, 83; Fikret
I~iltan, "Seyf-üd-devle", ~A, C. X, MEB Yay., Eski~ ehir, 1997, s. 538.
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Seyfüddevle Hades Gölü (~nekli, Ç~narl~~Göl) yak~n~ nda bir tepeye ula~t~~~ nda
yan~nda çok az ki~i kalm~~t~. Burada dü~ manla bir kez daha kar~~la~arak yenilmekten kurtulamad~~ve Haleb'e do~ru çekildi. Seyfüddevle'nin bu çat~~malarda askerlerinden 5 bin ki~i ~ehit dü~üp, 3 bin ki~i de esir edilmi~ti. Bu
a~~r ma~lubiyet nedeniyle Araplar bu olay~~gazâü'l-musibe (Belal~~Sefer- Felaketii
s~fer) ismini verdiler (26 Ekim 950 veya 15 Kas~m 13 Aral~k 950)".
Bizanshlar ilerleyerek bölgedeki birçok keleyi al~p 952 y~l~nda F~rat
nehrini geçmeye muvaffak olmu~lard~. Ancak bundan sonra Bizanshlar ile
Hamdaniler aras~ndaki çat~~malar Seyfüddevle'nin lehine geli~ti. Bizanshlara
yenildikten sonra yeniden Sugür'a giren Seyfüddevle, 952-953'de Mara~~yak~nlar~nda Bizanshlan a~~r bir yenilgiye u~ratarak Hades ve Mara~~~ehirlerinin
kontrolünü tamamen ele geçirdi. Sava~lar s~ ras~ nda harap olan birçok kaleyi
onartt~~~~gibi 948'den beri harap halde bulunan Mara~i da yeniden in~a ettirdi. Seyfüddevle 18 Ekim 954'te bizzat Hades önlerine gelerek daha önce
Bizanshlar taraf~ndan y~k~ larak harap hale getirilmi~~~ehri yeniden in~a etmeye ba~lad~. Buran~ n yeniden mamur hale getirilmesiyle bizzat ilgilendi'".
Hades'i imar etti~i ve mamur hale getirdi~i için Seyfüddevle'nin özel ~âiri
el-Mütenebbi Hades ve onun banisini öven bir kaside kaleme alm~~t~r'"'.
Seyfüddevle'nin kar~~~sald~r~s~~ ile Hades ve Mara~'~n yeniden fethedilmesi s~ras~ndaki yap~lan sava~larda Bizans Domestikos'u Caesar Bardas
Phokas'~n o~lu Konstantinos Phokas'~~ esir edilmi~ti. Bu Domestikos'un
bundan ba~ka Nikkephoros ve Konstantinos adlar~nda iki o~lu daha vard~. Hades ve Mara~~~ ehirleri imar edilirken, 50.000 ki~ilik güçlü bir Bizans
ordusu babas~~ Domestikosun kumandanl~~~~ devretti~i o~lu Nikophoros
Phokas komutas~nda Hades önlerinde göründü. Bizanshlar bu orduya Bulgar,
Rus ve di~er unsurlar~~da katm~~lard~. Seyfüddevle Hades'in yak~nlar~nda
Lfilaydip (Kamburcuk) tepesinde Bizans ordusunu ma~lup etti. (30 Ekim 954).
Bu çat~~mada ba~ta Phokas'~n damad~, torunu ve yak~nlar~~olmak üzere
birçok tutsak al~nd~. ibnül-Esir, Seyfüddeevle'nin bu çat~~malar s~ras~nda
Domestikos'un Konstantin'i ismindeki o~lunu öldürdü~ünü haber vermekbilim Tarihi (el-Kürnil fel-Tarih), (Çev.: Ahmet Ag~ rakça), Bahar Yay., Istanbul, 1991, s.
416; Abu'l-Farac, I, 258; Ibn Kesir, XI, 383; M. H. Yinanç, Türkiye Tarihi, Anadolu'nun Fethi I, s.23; Honigmann, Bizans Devletinin Do~u Suun, 83; Faruk Sümer, 6-7; Is~ltan, 538.
m° Yakut, II, 228;
Tarihu ~bnil-Verdi, C. I, Darü'l-Kütübi'l-Ilmiye, Beyrut, 1996, s.276,
Sümer, 7.
el-Antaki, 84-85; Yakut, II, 228.
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tedir. Ancak onun esir al~n~p, Haleb'te vefat etti~i de söylenmektedir. Vefat
eden Konstantin'in cesedini kefenleten Seyfüddevle, Haleb'teki H~ristiyanlar~n da kat~l~m~yla ona bir merasim düzenlemi~tir. Zafere müteakip Hadesin
in~as~na devam edilmi~~ve Kas~m 954'de tamamlanm~~t~ r. Bu mücadeleler
s~ras~nda Seyfüddevle büyük ba~ar~lar kazanm~~t~r t".
Arap kaynaklar~~ ba~ta ~bnü'l-Esir olmak üzere 956'da sonbahar~nda
Seyfüddevle'nin Hades geçitlerini ikinci kez a~arak Elbistan-Af~in üzerinden
Sar~z'~~(Saros) geçip Kayseri bölgesine do~ru ilerledi~ini yazarlar. K~z~l~rmak
k~y~lar~na ula~an Seyfüddevle, Harsana kalesini ku~atm~~~fakat alamam~~t~.
O, bu kalenin etraf~ndaki evleri y~karak, tahrip ederek buraya yak~n ~ariha
kalesine kadar bir kez daha ula~m~~t~. Daha önceki seferlerde yapt~~~~gibi
etraf~ndaki yerle~im yerlerini y~karak geri dönmü~tü. Seyfüddevle bu seferinde Mara>. ve Hades üzerinden ç~karken dönü~~yolu olarak Toros bo~azlar~n~~
tercih etmi~~ve Adana' ya gelmi~tir. Tarsus emin i onun yan~na gelerek hediyeler
sunmu~~ve daha sonra Haleb' e dönmü~tür. Bunun üzerine Bizanshlar intikam
almak için Meffifiirikin üzerine yürüyerek ya~malam~~lard~ rm. Görüldü~ü
gibi Bizanshlar ile Seyfüddevle aras~ndaki çat~~malar iki taraf~n birbirinden
intikam alma duygular~na dönü~mü~tü.
Bizans güçleri Mara~~ve Hades üzerinde Hamdanderle mücadeleye devam
ettiler. Bardas Phokas'~n o~lu Nikephoros Phokas, 957 Haziran ay~nda
Hades'i ele geçirip surlar~n~~ y~kt~rarak halk~n~~ Haleb' e gönderir. 958 y~l~nda Bizans imparatorlu~u ordular~~~oannes Çimiskes komutas~nda ilerleyerek
958'de ~iddetli bir sald~r~yla Samsat'l i~gal ederm. El-Antaki, 960 Ocak ay~nda Barclas Phokas'~n karde~i Leon'un Tarsus taraflar~na geldi~ini, Müslümanlar~~katlederek Hârt~ niye ~ehrini i~gal etti~ini yazmaktad~r'".
Bizans'~n sald~r~lar~na cevap vermek amac~yla Seyfüddevle, 960 y~l~nda 30.000 ki~ilik ordusuyla Hades üzerinden Anadolu'ya üçüncü bir serfe ç~kt~.
Efsus ve Zamantz üzerinden Har~ana'ya kadar ilerledi. Dönü~~yolunda Bizans' in
bölgedeki komutan~~ Domestikos'un komutanlar~ndan Maleinos'un ve di~er themalann ba~~nda bulunan komutanlar~n tuza~~na dü~tü. Baz~~kaynak102 el-Antald, 83-84; ibnü'l-Esir, VIII, 439; Yakut, II, 228; Ebül-Fidk I, 437; ibnül-Verdi, 275; Sümer,
7; Ostrogorsky, 263; 's~kan, 538; Nasuh! Ünal Karaarslan, "Hamdaniler", D~A, C. XV, Istanbul, 1997,
s.447.
1" ibnül-Esir, VIII, 447-448; Ebü'l-Fidk I, 438-439; ~bni'l-Verdi, I, 278.
'" Ostrogorsky, 263.
105
el-Antaki, 91.
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lar Seyfüddevle'nin Har~ana'dan dönü~~yolunun Tarsus ve Misis üzerinden oldu~unu yazsalar da, Honigmam~~bunun do~ru olmad~~~n~~belirterek, onun
yine Mara~~ve Hades üzerinden Haleb'e çekildi~ini yazmaktad~r. Seyfüddevle,
Zamant~, Sarus, Efsus yolunu takip ederek Araplar~n derb olarak zikrettikleri geçitlere girmi~tir. Ceyhan Nehri k~y~s~ndaki ma~aran~n bulundu~u el-Kussuk'tan
geçen Seyfüddevle, Hades'e 12 mil (27 km) uzakl~kta olan Ali~ar Da~~~ kenar~ndan Mal~azatü'l-Alevryi (Aleviler Geçidi) geçerek ilerlemi~tir. Bu bölgede
yine Hades'e 15 mil uzakl~kta Rahvat Mâlik bulunmaktayd~. Seyfüddevle'nin
geçti~i bu geçitler Hades'in kuzey bat~s~nda bulunmaktayd~. Seyfüddevle,
bu geçitlerde Bizanshlann pususuna dü~erek a~~r kay~plar vermi~~ve yan~nda
kalan 300 ki~iyle geri çekilmek zorunda kalm~~t~ r. Bu onun kesin ma~lubiyetidir. Bundan sonra Hamdani ve Bizans çat~~malar~~Çukurova 'da ve Güneydo~u
Anadolu'da devem eder. Fakat sava~lar Hamdanilerin aleyhine sonuçlan~r".
962'de Domestikos Nikephoros Phokas°°7 Istanbul'da kendisi için yap~lan muhte~em bir törenden sonra Anadolu'ya gönderilerek Seyfüddevle ile
mücadele için görevlendirildi. Bizanshlar üç as~rdan beri Mara.; üzerinde mücadele ettikleri Müslümanlara kar~~~üstünlük kurarak 962'de Mara~'t i~gal ettiler. Ayn~~y~l içinde Ayn-~~Zarba, 963'te Dülük ve 965'te Misis ve Tarsus'un zapt~~
takip etti. K~sa süre içinde tüm sugûr ~ehirleri Bizanshlann eline geçti. Bizans
kuvvetleri 962'de Haleb'i bile tehdit etmeye ba~lam~~lard~. Bir ara Haleb'i de
alan Bizanshlar geri çekilmek zorunda kal~rlar. Hamdânilerin zor durumda
kalmas~~üzerine M~s~r'a hâkim olan Türk hanedan~~ Il~~~diler hükümdar~~~am
valisi ZaE~m el-Ukaili~~ kumandas~nda 10 bin ki~ilik bir birlik göndermi~ti. Ih~~diler, erzak yüklü bir de donanma göndererek Hamdânilere yard~m etmek istedilerse de bu s~rada Bizanshlar Çukurova bölgesinin büyük bir k~sm~n~~i~gal
etmi~lerdi. Hamdaniler Devleti'nin y~k~lmas~ndan sonra Haleb 'te onlar~n yerini
alan Mirdasiler ile Suriye'nin büyük bir k~sm~n~~ele geçiren Fât~miler de Bizansl~lar ile mücadeleye devam ettiler. Ancak Bizans kar~~s~nda Araplar ba~ar~l~~
olamad~lar. Fât~mi ordular~~bazen Antakya'r a~~p Mara~'a kadar uzand~ysa
da yap~lan fetihler kal~c~~olmad~ m.
Abu'l-Farac, I, 260; Honigmann, Bizans Devletinin Do~u Smin , 84-85.
Nikephoros Phokas: Anadolu'da Seyfüddevle'ye kar~~~kazand~~~~ba~ar~larla ~öhreti artan bu ~ah~s
963'te imparator IL Romanos'un ölümü üzerine, Kayseri'de ordu taraf~ ndan imparator ilan edilerek
istanbul'a geldi. Bunun zaman~nda tüm Sugür bölgesi Bizansl~lar~n eline geçti. 969'da bir suikasta kurban giden Nikephoros Phokas'~n yerine Ionnes Çimiskes geçti. Bk. Urfal~~Mateos ve Papaz Grigor'un
Zeyli, (Türkçeye Çev.: H.D. Andreasyan, Notlar: E. Dulaurer, M. H. Yinanç), TTK Yay., Ankara, 1987, s.
10-11; Ostrogorsky, 265-272.
08
el-Antaki, 97;
VIII, 459; Abu'l-Farac, I, 261-262; Urfal~~Mateos, 5; Baskumandan Sim107
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Bizans Imparatoru olan Nikephoros, Sugûr ve Aviis~m bölgesinde kazand~~~~zaferlerden dolay~~kendini öven, Müslümanlar~~küçümseyen ve a~a~~layan
bir kaside yazarak ya da yazd~rarak Abbâsi halifesi Muti Lillah'a göndermi~ti. ~bn-i Kesir, bu kasideyi ~bn-i Asakir tarihinden ald~~~n~~belirtmektedir.
Bu kasidede imparator, Müslümanlardan ald~~~~yerleri saymakta ve bütün
~slam beldelerini ele geçirece~ini ifade etmektedir Ki°.
Bizans imparatorunun Abbâsi halifesine yazd~~~~bu kasideye uzun y~llar
cevap veren olmam~~t~ r. Daha sonralar~~ Endülüslü bir f~k~hç~~olan Ebû Muhammed b. Hazm yazd~~~~bir ~iirle ona cevap vermi~tir. Bu ~iirde Müslümanlar~n ilk devirlerden beri Bizanshlara kar~~~ba~ar~lar~~ve Endülüs'ün fethi
anlat~lmaktad~rm.
Abb âsi halifeleri Sugûr bölgesinin idaresini tamamen H amdandere terk etmi~lerdi. Böylece Sugür bölgesinde Islam hudutlar~m Bizanshlara kar~~~korumaya çal~~an Seyfüddevle Mara., ve Hades bölgesine özel bir önem vermi~tir.
Çünkü Hades geçitleri tutuldu~u ve Mara~~elde bulundu~u müddetçe Bizanshlar Suriye'nin kuzeyini yani islam topraklar~n~~tehdit edemezlerdi. Bizans'in
elinde bulunan Mara§ ve Hades ~ehirlerini ele geçiren Seyfüddevle b. Hamdan 954'de her iki ~ ehri de imar etmeye karar verdi. Buna mani olmaya
çal~~an Bizans ordular~~geri püskürtüldü. Bizanshlar ile Hamdander aras~nda
çat~~malar daha çok Mara,s• ve Hades üzerinde geçmi~tir. 960'11 y~llara do~ru
güçlenen Bizans imparatorlu~u bütün Sunye, Filistin bilhassa da Kudüs'ü alma
hayallerine kap~lm~~t~. Buralar ele geçirilirse ileriki hedef de M~s~r'di. Bu
hat Vekayinamesi, (951-1334), (Çev.: Hrant D. Andreasyan), Türk Tarih Kurumu Tercümeler K~sm~, s. 2;
ibnül-Verdi, I, 279-280; Ostrogorsky, 265; I~~ltan, 539; Renö Grousset , Ba~lang~çtan 1071'e Kadar Ermenilerin Tarihi, (Çev.: Sosi Dolanoglu) , Aras Yay., ~stanbul 2005, s.479; Kopraman, "Abbasiler Zaman~nda
Bizans Sugür'unda Türklük Faaliyetleri", 337; Demirci, 330-331.
" Bu kaside ile ilgili bk.~bn Kesir, XI, 418-422.
Atlar~n:In, gem/erini sak~z gibi çi~ner halde b~rakt~k
Onlar, Cezire'deki bütün s~n~rlara ve K~nnesrin'deki ordulara, Anis~m'a ve Malaa'ya
Samsat'a, Gerger'e hücum etmeye al~~kind~rlar.
Denizlerde de s~n~rdaki yerleri fazlas~yla fethet~ni~lerdir.
K~z~l toprakl~~Hades'te askerlerim dola~t~~
Caferi'den sonra Keysum'u bütün s~n~rlar~yla ele geçirdik...
Burada da Ayn~~Zerbe'yi zorla fethettik..
Styfiiddevle ile Nasir Lidinillah denen valileriniz oradan kaç~p yüz üstü süründüler.
Ak~ll~ca Tarsus'a kadar meylettik. Oradaki ac~y~, bo~azlann~n sonuna kadar tan~r:t~k_
u° Bu ~iirle ilgili bkibn-i Kesir, XI, 422-430.
Bütün ~am =takas:I:da amans~z bir darbe ve en büyük bir güçle elinizden çekip almad~k m~?
M~s~r'~, Kayrevan diyan~n, Endülüs'ü kafalann~za vura vura zorla almad~k mi?
Hükün~darn~zz, H drün Re~id'e; ma~luplara özgü vergiyi ve borçlular gibi cizye vermedi m~?
Belleten C. LXXIII, 5
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yüzden de M~s~r'a hâkim olan ll~sidiler, Bizanshlara kar~~~ Hamdandere destek
vermi~lerdir. Bir lh,sidi ordusunun Hamdanilere destek amac~yla Antakya'ya
do~ru ilerledi~ini haber alan Bizanshlar, Seyfüddevle üzerine yapt~klar~~ bir
seferden vazgeçmi~lerdir.
Seyfüddevle Maras'~~imar ve ikmalden sonra Haleb'e döndü. Bizans/dar
bunu bir f~rsat bilerek Güneydo~u Anadolu bölgesine girerek birçok yeri ele
geçirdiler. Mara~'~~da zorlad~lar. ~ki taraf aras~nda kanl~~çat~~malar meydana
geldi. Bir ara Bizans' in eline geçen Maras'~~kurtarmay~~ba~aran Seyfüddevle
daha sonraki çat~~malarda ba~ar~s~z oldu, Hades ve Mara~~Bizanshlann eline
geçti ve tahrip edildi. Seyfüddevle, Ocak- ~ubat 967'de vefat etti. Cenazesi
Meyyâfârikin'e (Silvan) götürülerek defnedildim.
Bizans imparatorlu~u Döneminde Mara~:
Büyük Roma imparatorlu~unun Anadolu'da yapt~~~~idari taksimat
VII. Yüzy~lda Bizans imparatoru Heraldeios 'tan sonra gelen imparatorlar
zaman~nda de~i~tirilmi~ti ve 18 themaya ayr~lm~~t~. 962'de Müslüman Araplar~n elinden al~nan Mara~~18. thema olan Suriye temas~na ba~lanm~~t~. Türk
fethine kadar bu durum devam etmi~ti112. 962 y~l~nda Maras'~~ i~gal eden Bizanshlar 1086 y~l~nda bölgenin Selçuklu Türkleri taraf~ndan fethedilmesine
kadar bu ~ehri ellerinde tutmay~~ba~ard~lar. Bu dönemde Bizanshlar Mara~~
bölgesini Antakya'da olu~turduklar~~ dükal~~a ba~lad~lar. Hamdanilerin y~k~lmas~yla onlar~n yerini alan Haleb'teki Mirdaso~ullar~~ zaman zaman Bizans'a
kar~~~Sugûr bölgesine ak~ nlar yaphysa da bir ba~ar~~elde edemediler. Bu arada M~s~r ve Suriye'yi ele geçiren Fât~miler de Bizans'~n elinde bulunan Antakya
ve Suriye'nin kuzeylerine kadar seferler yapt~ lar. Baz~~zaman Fât~mi ordusunun Mara~~ve Samsat'a kadar ak~nlar~~olduysa da bunlar bölgeyi elde tutacak
güçte de~ildi. Böyle bir Fât~mi seferi Halife el-Aziz zaman~nda Türk komutanlar~ndan Muncutekin taraf~ndan yap~ld~. 992 A~ustos-Eylül aylar~nda
M~s~r ordusu H~ ms, ~eyzer ve Haleb'i fetheder. Bu arada Hamdani hükümdar~~
Seyfüddevle'nin o~lu Sadüddevle Serif b. Seyfüddevle, ona hediyeler ve
para vererek Bizanshlarla sava~mas~n~~ister. M~s~r ordusu Rumlar~n üzerine
yürür. Mtmcuteltin'in yan~nda 35 bin askeri, Bizanshlann ise 70 bin askeri
vard~. Cisr-i Cedid yan~nda yap~lan sava~ta Rumlar hezimete u~rad~. Rumlar~n
büyük bir k~sm~~öldürülmü~~ve bir k~sm~~ da esir edilmi~ti. Bu zafer Fât~ mi
~bnü'l-Esir, VIII, 499.
112 M. Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, Anadolu'nun Fethi I, 5.32-33.
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halifesine bildirildi~inde M~s~r'da halka sadaka1ar dapt~lm~~t~. Bu arada Antakya da ku~at~lm~~t~. Burada yap~lan sava~ta Rumlar ma~lup edilerek 15 bin
esir ve büyük bir ganimet ele geçirilmi~ti. Bu haberler posta güvercinleri
vas~tas~yla M~s~r'da bulunan Fât~mi halifesine ula~t~nhyordu. Muncutekin
Buka ve Bagnr~s üzerinden Mara~'a kadar ilerledi. Maraftan bir güvercinle
gönderilen haberde M~n~cutekin'in buraya ula~t~~~~haberi geldi. Buradan
M~s~r ordusu Hakb'e geri dönmü~tüm. Simbat Vekâyinâmesi'nde Fât~milerin
991-92'de Antakya taraflanna sefer yaparak Bizanshlan ma~lup ettikleri yaz~lmaktad~r. Müellif Fdt~mi ordusunun Mara~'a kadar gelip gelmedi~i konusunda bir bilgi vermemektedir"4.
X. yüzy~lm ortalar~ndan XI. yüzy~l~n sonlanna kadar Mara~~bölgesinde
yüz y~ldan fazla süren Bizans imparatorlu~u hâkimiyeti, daha çok do~udan
tehcir edilen Ermenilerin bölgeye yerle~tirilmesiyle geçmi~tir. Bölgede bulunan Rum, Sü~yani ve Nasturt- gibi unsurlar Ermenilerin gelmesinden ho~nut
olmad~lar. Bundan sonra bu topluluklar ile Ermeniler aras~nda devaml~~sürtü~me ve çat~~ma olmu~tur. Bu dönemde Mara~, Antakyaya ba~l~~olarak yönetilmi~tir. Bizans ~mparator~~~ H. Basileios zaman~nda 1019-1020 y~llar~nda
do~udan tehcire tabi tutulan 50 binden fazla Ermeni Orta Anadolu taraflarma
sürgüne gönderilmi~tirlls. 1030-1031'de Bizans imparatoru Romanos büyük
bir ordu toplayarak Hakb yak~nlar~ndaki Azaz ~ehrine gelip karargfth kurdu.
Ancak Araplar~n sald~r~s~na u~rayan imparator a~~r bir yenilgiye u~rayarak
askerlerinin büyük bir k~sm~n~~kaybetti. Kendisi de ~ss~z bir yere s~~~nd~. S~~~na~~nda donmak üzere olan Bizans imparatoru Mara~'a geldi ve askerlerinin
bir k~sm~n~~toplayarak Istanbul'a döndü116.
Selçuklu Türkleri 1040'larda Do~u Anadolu bölgesine girdiler. Tu~rul Bey'in
üvey karde~i Ibrahim Yinal 1048'de birle~ik Bizans ve Gürcü ordusunu a~~r bir
yenilgiye u~ratarak Malazgirt öncesi Anadolu'ya Türklerin giri~ini sa~lam~~t~.
K~sa süre içinde Anadolu içlerine ilerleyen Türkleri durdurabilmek için, dul
kalan kraliçe Eudoxia ile evlenerek tahta ç~kan W. Diogenes (1068-1071),
imparatorlu~u kurtaracak ümit kayna~~~olmu~tu. Bu s~rada Af~in, Emir Has
"13 Takiyeddin Ahmed el-Malcrizi, ittidzul-Hunzfa bi-Ahbari'l-Eintinetil-Fdt~mlyynnel- Hulefil, C. I, (Ne~r.:
Cemaleddin e~-,Seyyal, Cumhuriyetü M~sr'l-Arabiyye Vezaretill-Evkaf, Kahire, 1996, s. 275; Honigmann,
Bizans Devletinin Do~u S~n~r~, 104; Honigmann, "Mara~n, 314.
1" Simbat, 16.
"5 Simbat, 19.
116
Urfal~~Mateos, 52; Abu'l-Farac, I, 288; Simbat, 22.
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~nal gibi Türk komutanlar~~Anadolu'da fetihlerde bulunuyorlard~. Bizans imparatoru IV. Diogenes 1069'da Anadolu içlerine bir sefer gerçekle~tirdi. Sivas- Divri~i üzerinden Göksun yoluyla Mara~'a inen imparator k~smi ba~ar~lar
elde etti. Ancak daha sonra Malazgirrte Alpaslan'a a~~r bir ~ekilde yenilerek
taht~n~~da kaybetti.
1060'11 y~llarda bu bölgenin Türklerin eline geçmesiyle, Ermeniler Çukurova ve Mara~~taraflar~na çekildiler. Malazgirt Sava~~'nda Bizans'~n yenilmesi üzerine, do~u ordular~~komutan~~Ermeni as~ll~~Fileretos (Philaretos) Çukurova'dan
Urfil'ya kadar uzanan yerleri içine alan feodal bir Ermeni beyli~i olu~turdu.
Kendisine ba~l~~ Ermeni komutanlar~n her birini bölgedeki ~ehirlere tayin
eden Fileretos kendisi de Maraf ~~idare ediyordu. Bizans' in da tabiiyetinden
ç~kan bu asi komutan Büyük Selçuklu Sultam Melik~all'a tabi oldu. Mara~~da
onun yönetimi alt~na girmi~ti'''. 1086'da Süleymansah'a tabi Emir Buldac~~
adl~~Türk komutan~~yukar~~ Ceyhan bölgesi denen Göksun, Af~in ve Elbistan't
fethetti. Bir süre sonra da Mardfta fethedilerek bölge Türklerin eline geçmi~~
oldu"8.

Seyfüddevle'nin Mara~~ve Hades'te Kültür ve imar Faaliyetleri:
Hamdâni emirleri bilim ve kültüre büyük önem verirlerdi. Bu yüzden
onlar~n zaman~nda Musul' dan ba~layarak Haleb'e, Mara~'a kadar olan pek
çok ~ehirde alim, ~air, edip ve sanatkarlar toplanm~~t~. Ünlü felsefeci, dü~ünür, astronomi bilgini, muallim ve ayn~~zamanda musiki ustas~~ Fârâbi,
Seyfüddevle'nin özel meclislerinde bulunup müzik aletleri çal~p ~ark~~
okumu~tur. Araplann büyük ~iir ustas~~ el-Mütenebbi Seyfüddevle'nin özel
~airiydi. Yine bir idareci olmas~n~n yan~nda amcas~n~n o~lu El~f~'l-Firâs da
büyük ~airlerden biri kabul edilmekteydi. Bu dönemin ya~ayan dikkate ~ayan di~er ünlü bir ki~isiyse mutasavv~f Hallâc-~~Mansur'du. Kendileri de
birer ~air olan Hamdâni emirleri bu alimlerle oturup kalkm~~lard~ r. Bu sayd~klar~m~z me~hur ~ahsiyetlerden ba~ka Hamdâniler ülkesinde pek çok bilgin
ve ~air ya~am~~t~r'''.
Bizans ~mparatorlu~u'nun elinden al~nan ve harap bir halde bulunan
Mara~~ve Hades üzerindeki hakimiyetini peki~tirmek amac~yla Seyfüddevle
Urfal~~Mateos, 150-151,156; Süryani Mikhail, Vekayiname, (1042-1193, 1195-1229) Türk Tarih Kurumu Tercümeler K~sm~, s. 30-32; Honigmann, Bizans Devletinin Do~u S~n~r:, 142.
118
Urfal~~Mateos, 164.
"9 Is~ltan, 339; Karaaslan, 447.
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harap halde bulunan bu iki ~ ehri imar etmeye karar verdi. Bilhassa bulundu~u arazi sebebiyle ya~ amaya ve savunmaya pek el veri~ li olmayan Mara~'~~ba~ka bir yere nakletmeye karar verdi. Bu amaçla eski ~ehrin do~usunda Kara
Mara~~denilen bu günkü Nam~k Kemal semtinin oldu~u yer seçildi. Buraya
hükümet binalar~, evler in~ a edilerek bir de iç kale yapt~ r~ld~. Ayr~ca ~ehrin
etraf~n~~da bir d~~~surla çevirtti. Seyfüddevle Mara~'~n in~as~na büyük önem
vermi~, bizzat amcas~n~n o~lu ayn~~zamanda bir ~air ve idareci olan Ebü'lFirâs'~~(Ebü'1-A~W~r)120 görevlendirdi. ~ehrin tamamlanmas~ndan sonra ahali buraya nakledildivn. Hamdâniler zaman~nda Seyfüddevle'nin özel ~airi,
b. Said el- Hanulani, Seyfüddevle b. Hamdan'~n amcas~n~n o~lu olan bu ~ah~s,
1" Ebül-Firaâs
onunla birlikte Ih~idilere kar~~~sava~m~~, Bizans'a kar~~~yap~lan muharebelerde görev alm~~t~ r. Dülük,
Merziban ve Mara~~~ehirlerinin yeniden yap~lmas~~ve in~as~nda görev alm~~t~ r. Seyfüddevle'yi öven ~iirleri de olan bu ~ahs~n güzel bir divan~n~n yan~nda Menbic ~ehrinde valilik de yapt~~~~görülmektedir.
962 Kas~m ay~nda Bizansl~lara esir dü~ en Ebül-Firas, daha sonra Bizansl~ lar ile yap~lan kar~~l~kl~~esir
de~i~imi s~ras~nda 965-66'da kurtar~ld~. Bk. ibnü'l-Esir, VIII, s. 469, 494; ~bnü'l-Adim, VI, 2527-2532;
Ebül-Fida, I, 442; ibnül-Verdi, I, 280, 282; ibn Kesir, XI, 443.
121 1916'da Mara~'ta Maarif Müdürlü~ü yapan Besim Atalay bu ~ehrin harabelerini gördü~ünü,
cami, hamam ve kale kal~nt~lar~n~n yak~n zamanlara kadar bulundu~unun söylendi~ini ifade etmektedir.
Buran~n ~imdiki Mara~'a çeyrek saat uzakl~kta ve yerle~meye uygun oldu~unu belirtmektedir. Atalay,
zaman~nda bu ~ehir harabelerinin sökülerek ~ehrin güneydo~usunda bulunan ~eyh Adil Mezarl~~~'nda
kabir ta~~~yerine dikildi~ini ifade etmektedir. Bk. Besim Atalay, Mara~~Tarihi ve Co~raftast, Matbaa-i- Amire
~stanbul 1339. Günümüzde tamamen yerle~im alan~~haline gelen ve binalar~n alt~nda kalan bu harabelerin oldu~u m~nt~kan~ n Hamdaniler öncesinde de meskün oldu~u anla~~lmaktad~r. Kara Mara~'ta ortaya
ç~kar~lan arkeolojik buluntular~ n Hititler, Selefkoslar ve Romal~lar zaman~ na kadar gitti~i görülmektedir.
Bilhassa bu bölgede Helenistik kültüre (~skender ve sonras~~devir) ait mozaik, lahit ve heykeller bulunmaktad~r. 1114'teki deprem sonras~~ Mara~'~n Karamara~~denilen mevkiden ~imdiki yerine ta~~nd~~~n~~
tahmin ediyoruz. Ancak Mara~~~ehrinin bu günkü yerine Dulkadiro~lu Halil Bey veya Alâüddevle Bey
taraf~ndan ta~~nd~~~~ileri sürülmektedir. Tarihi kay~ tlara dayanmadan halk a~z~ nda anlat~lan rivayetlere
göre Ah~r Da~~'ndan gelen bir sel, Seyfüddevle'nin kurdu~u Mara~'~~çamur deryas~~alt~nda b~rakarak
yok etmi~ tir. Bunun üzerine Dulkadir Bey'i Alaüddevle, Mara~'~~bugünkü yerine nakledip yeniden imar
etmi~tir. Ancak bunun do~ru olmad~~~~anla~~l~yor. Çünkü 1210 tarihli ~ekerli Cami'nde bulunan bir
kitabede ~ehrin ~imdiki oldu~u yerde Selçuklular zaman~ nda var oldu~u tespit edilmektedir. Alâüddevle
Bey'in vakfiyesinden dedesi Nas~ reddin Mehmet Bey (1399-1442) zaman~nda Ç~narl~~Cami yak~n~nda
bir medrese yapt~rd~~~~kay~tl~d~r. Mara~~Ulu camiinin Alâüddevle Bey'in babas~~ Süleyman Bey (14421454) taraf~ndan 1450% y~llarda yap~ld~~~~dü~ünülürse, Alaiiddevle öncesi Mara~~~imdiki yerindeydi.
Mara~'~n ilk yerle~im alan~n~n ise Erkenez Çay~~kenar~nda Elmalar Köyü civar~ nda Himli Höyük'te oldu~u da iddialar aras~ndad~ r. Bu günkü Mara~~Kalesi'nin yap~s~na bak~ld~~~ nda Hititler zaman~na kadar gidilmektedir. Araplar~ n fethetti~i Mara~~da bu günkü yerinde olan ~ehirdir. Son Emevi halifesi II.
Mervan'~n tamir ettirdi~i kale ve surlar da ~imdiki Mara~'tad~ r. Himli Höyük harabelerinin bulundu~u
yerdeki ~ehir kal~ nt~lar~ mn bir Asur Ticaret Kolonisi olabilece~i gibi Hititler öncesi Mara~ '~n burada
olabilece~i de dü~ünülebilir. Sonuç olarak ~lk Mara~, Erkenez kenar~ nda Himli Höyükte kurulmu~~olabilir. Daha sonra Asyrlular~n sald~r~lar~~ile Geç Hititler Mara~'~~ ~imdiki yerinde kurmu~lard~r. Ancak
~slam-Bizans çat~~malar~~sebebiyle Mara~~harap olunca Seydüddevle ~ehiri, Nam~k Kemal Mahallesi
taraf~na ta~~m~~t~ r. 1114 depremi ile yerle bir olan Kara Mara~~taraf~ndaki ~ehir, muhtemelen Haçl~lar ya
da Selçuklular ~imdiki yerine yeniden ta~~m~~lard~r. Dulkadirliler zaman~nda ise Mara~~geli~erek ~imdiki
oldu~u alanlara yay~lm~~t~r. Mara~'~n birkaç kez yer de~i~tirdi~ine dair görü~ ler, arkeolojik ve bilimsel
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Araplar~n en büyük kaside ve hiciv ustalar~ndan biri olan el-Mütenebb~l'22
Mara~~ve Hades'te bulunmu~tur. Bu ~air, Seyfüddevle'nin Mara~'~~ fetih ve
imar~~vesilesiyle 45 beyitlik güzel bir kaside123 yazm~~t~r'24.
Seyfüddevle, Bizansl~lar taraf~ndan tahrip edilen Hades ~ehrinin imar
edilmesi için 954'te buraya gelerek in~aat i~lerini yak~ndan takip etti.
Mara~'~n imar~~dolay~s~yla Seyfüddevle'yi öven, ~ air el-Mütenebbi, Hades'i
yeniden in~a etti~i için de ona bir kaside daha yazd~ '. Seyfüddevle'nin
Hades'i imar etmesinden sonra Bizans'~n Anadolu valisi yeniden buraya sald~rarak harap etmi~ tir. Bunun üzerine Seyfüddevle onu bir kez daha yenerek
Hades'i yeniden kurmu~tur. Bizansl~kr~n Hades'e sald~r~p ma~lup bir ~ekilde
verilere dayanmad~~~~müddetçe varsarmlardan ibaret kalaca~~~a~ikard~r. Bu konuda bk. Besim Darkot,
"Mara~" D1, MEB Yay, Eski~ehir, 1997, s.321; Mehmet Ozkarc~, Türk Kültür Varliklan Envanter* Kahramanmara~, C.I, TTK Yay., Ankara 2007, s. 272; Selman Canpolat, Etiler Zaman~nda Mara~, I~~Matbaas~,
Mara~, 1945, s. 5.
122 el-Mütenebb* Arap dili ve edebiyat~n~ n en belirgin ~ahsiyetlerinden biri olan ~airin as~l
ad~~Ahmed
olup Kilfe'nin Kinde mahallesinde 915-916'da do~mu~tur. ~yi bir e~itim ve ö~retimden geçen ve ~iilik dü~üncesini benimseyen el-Mütenebbi daha çocuklu~unda birçok diyar~~dola~m~~, devrinin alim ve
~airleri ile görü~erek onlardan feyiz alm~~t~r. Paraya dü~künlü~ü ile bilinen ~airin el-Mütenebbi (yalanc~~
peygamber) ad~yla an~lmas~~iki sebebe dayand~rdm~~t~ n Birincisi Semave çölünde peygamberlik iddias~nda bulunmu~, etraf~ na pek çok Arap kabilesi birikmi~ , bunun üzerine Ih~idilerin H~ms emini Lü'lü
taraf~ndan hapsedilmi~tir. iddialar~ ndan vazgeçmesi üzerine serbest b~rak~lm~~t~r. ~kinci görü~e göre
kendisinin ~iir vahyedilenlerden ilki oldu~unu iddia etmi~~ve bundan dolay~~bu isimle an~lmaya ba~lanm~~t~ n 941-942'de Seyfüddevle'nin hizmetine girerek onunla birlikte Anadolu seferlerine i~tirak etmi~tir.
Bu s~rada Mara& ilgili ~iirini söylemi~tin 957-958'de Seyfüddevle'nin yan~ ndan ayr~lan el- Mütenebbi,
M~s~ r'a giderek Muhammed b. Togaç'~ n kellesi olan ve M~s~r'~~idare eden Eb~Ci'l-Misk Kafur'un hizmetine girmi~tir. Sayda valili~ini istedi~i Kafur'a bir kaside yazm~~t~ r. Ancak bu makam~~elde edemeyince,
961-962'de ona sert bir hiciv yazarak M~s~r'~~terk etmi~tir. Buradan Büveyhiler emirinin yan~ na giden
el-Mtitenebbi, memleketi Kufe'ye dönerken 965'te bir gurup bedevinin sald~r~s~na u~rayarak o~lu ve
u~a~~~ile birlikte öldürülmü~tür. Bk.
I, 443-444; Ibni'l-Verdi, I, 281; ~bn-i Kesir, XI, 436-441;
Abdurrahman Özdemir, "el-Mütenebbrnin ~iirinde Mara~", Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi,
S. 14, Sakarya, 2006, s.160-166.
123 Bu kasidenin ilk ve Mara~'~ n ismi geçen 26. ve 38.beyitleri ~öyledir: (Bk.
I, 275-276;
Özdemir, 168.171-172.)
"Can fedayaz sana ey mesken, artt~-san da hüznümüz
Zira sende batt~~güne~~ak~am, sende do~du gündüz
Uza~~~Yak~n eden bir h~zla tuttu geldi Mara~'a
Üzerine bir vard~n; ürktü, geçti hemen kap~a,
Hayret edi~ine insanlar~n ~a~~rmah asl~nda
Yuh onlara! Diyorlar"Nastl etti Mara~i in~a?"
124 Özdemir, 159-160.
125 Bu ~iirle ilgili bk. Yakut, II, 228.
Topra~~~k~rma! olan Hades'in rengini,
Onu bir bulut gibi sulayan iki nehiri biliyor musun?
Onu bina etti ve yüceltti, ba~ar~~ba~ar~y~~ça~~nr,
Halbuki onun etrafinda ölüm dalgalan etrafint örüyor.
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geri çeldlmeleri üzerine Ebül-Hüseyin b. Küçük en-Nehavi adl~~~âir de bir
~iir kaleme al~r~m.
Hamdaniler zaman~nda Mara~'ta ya~ayan ikinci önemli ~air ve ayn~~
zamanda bir devlet adam~~olan Seyfüddevle'nin amcas~mn o~lu EbfelFirtls'br. Han~dantler zaman~nda Mara~'a gelen ve burada bir müddet kalan Ebill-Firâ's'~, Seyfüddevle Mara§ ve Htules'in yeniden in~a etmekle görevlendirdi. O da bu i~i ba~ar~~ile tamamlad~. El~tsel-FirL~s'~n hem bir ~air
hem de Menbic ~ehrinin valisi olarak görev yapt~~~, sava~lara kat~ld~~~~hattâ
Bizansl~lara esir dü~tü~ü bilinmektedir. Bir divan~~olan bu ~ah~sm devrinin büyük ~airlerinden biri olarak kabul edildi~i görülmektedir. Onun da
Seyfüddevle'yi öven ~iirleri bulunmaktad~r. Bu iki ~âirden ba~ka Seyfüddevle de iyi bir ~âirdi. Kendisi birçok ~iirler yazd~~~~gibi a~abeyisi olan
Musul hakimi de ~âirdi. Onun da Seyfüddevle'nin ölümüyle ilgili bir ~iiri
bulunmaktad~r127.
Günümüzde Türkiye'de Mara§ bölgesi ~air, halk ozan~~ve yazar yeti~tiren
bir yer olarak tan~n~r. Acaba bu ~âirlerin bunda bir tesiri olabilir mi? Bunun
ayr~ca ara~t~r~lmas~~gerekti~ine inan~yoruz.
Mara~~Bölgesinde Ya~ayan ve Yeti~en Alimler:
Mara§ ve Hades bölgesi HârtM Re~id ve o~ullar~~döneminde tamamen
~slâmla~t~~~~gibi çok say~da Türk memlükün ya~ad~~~~bir alan haline de gelmi~ti. Bu dönemde ba~ta Mara§ ve Hades olmak üzere bölgede pek çok cami
ve mescit yap~lm~~t~. Bunun yan~nda askeri garnizonlarm olu~turuldu~u ve
hisarlar~n yap~ld~~~~da görülmektedir. Bu bölgeye çok say~da ~slam alim! de
gelip yerle~mi~~ya da buralarda yeti~en pek çok ~air, muhaddis vesaire bilginlere rastlamlmaktad~r. Genellikli el-Hadesi ve el-Mer'a~i mahlaslar~~ile an~lan bu ki~iler bölgenin ilmi ve kültür seviyesinin yükselmesine müessir oldular. Abbâsiler zaman~nda Sugür bölgesinde Tarsus, Misis ve el-Hades ~ehirlerinde
birçok alimin ya~ad~~~~görülmektedir. Bilhassa el-Hades ~ehri muhaddisleri
ile ~öhret bulmu~tur. Bunlardan tespit edilenler ~unlard~r:
1. Ömer b. Ziirare el-Hadesi. Muhaddis olan bu ki~inin birçok hadis
ravi etmesinden ba~ka hakk~nda bilgi sahibi de~iliz'.
.26Bu ~airin ~iiri ile ilgili bk. Yakut, II, 228.
Bu adam (Domestikos: Bizans Valisi) Hades üzerine ~slam': y~ktnalc için geldi
Temelleri d~laletin y~k~lmasma 4aret eden, Hades ile islünz't ykmaya kastetti.
127

128

Ibn-1 Kesir, XI, 448.
Yakut, II, 228.
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Süleyman el-Mera~i. Dört halife ve Emeviler döneminde ya~am~~~
râvilerden biridir. Hz. Ali'nin Hâricileri katledilmesiyle ilgili bir tak~m bilgiler vermektedir129 .
Huzeyfe b. Katade el-Mer'a~i (Huzeyfetü'l-Mer'a~i) (ö.822). Ünlü
fakih Süfyani Servi'nin yak~n dostu olan bu ~ah~s Mara,s'ta ya~am~~t~r. Baz~~
eserleri de bulunmaktad~r. Birçok ö~renci yeti~tirmi~tir'30.
~brahim b. Ethem (ö. 813) Huzeyfe b. Katade el-Mer'a~rnin hocalar~ndan olan bu zat da Mara~'a nispet edilmektedir".
Abdullah !bn Mübarek. Türk as~ll~~muhaddis olan bu ki~i de Mara~'ta
ya~am~~t~r 132.
~sa b. Yunus Ebi ~shak (ö. 802-803): Hades kalesinde ya~am~~~ve orada muhaf~zl~k yapm~~t~r. Birçok muhaddise kaynakl~k etmi~, pek çok talebe
yeti~tirmi~~olan bu ~ah~s Hicaz, Ba~dad gibi yerleri dola~m~~~birçok hadis
derlemi~~ve el-Hades'te vefat etmi~tir. ~sa b. Yunt~s'un bir yandan gazâ ile di~er
yandan ilimle me~gul olmas~~onun ilim ve mefküre hayat~n~~birlikte sürdürdü~ünü göstermektedir'm.
~efik b. Abdullah, muhaddis olup hakk~nda pek bilgi yoktur''.
Ebû Velid Ahmed b Cenâb el-Hadesi (ö. 854) Ba~dad'ta do~mu~,
Misis'te ya~am~~~ve el-Missfsi diye me~hur olmu~tur. Bu muhaddis de Hades'e
mensup âlimlerden biridir. Birçok muhaddise kaynaklik etmi~ tir. Güvenilir
hadis bilginlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hadesli bilgin ~sa'n~n da
ö~rencisidirm5.
Ömer b. Biynhâ el-Hadesi: ~sa b. Ytmus'un talebelerinden olan bu
~ah~s Hades' e mensup âlimlerdendir. Bir müddet Ba~dad'ta ya~am~~t~r. O da
IX. yüzy~lda ya~ayan güvenilir muhaddislerden biri olarak kabul edilmektedir'36.
Ibnirl-Adim, X, 4474— 4475.
Atalay, 131-132.
Atalay, 132.
132 Demirci, 328.
' Özcan H~d~r, "Hades (Göyntik) Muhaddisleri", 1. Kahramanmara~~
Sempozyumu, C.I, (6-8 May~s 2004
Kahramanmara~), Mara~der ve Kahramanmara~~Belediyesi Yay., ~stanbul, 2005, s.21.
"4 Yakut, II, 228.
Yakuti, II, 229; H~d~r, 22.
'36 Yakut, II, 228; H~d~r, 23.
129
130
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Süveyd b. Said el-Hadesi (ö. 855): Hades' e yak~n bir köy ya da mahalle olan Hades'de ya~ayan bu bilgin de ~sa b. Yunus'un talebeleri aras~nda
say~lmaktad~r. Birçok me~ hur muhaddise kaynakl~k etmi~. Önceleri sa~l~kl~~
bir ki~i olan Süveyd daha sonra gözlerini kaybetmi~~ve 100 ya~lar~ nda vefat
etmi~tir'37.
Ali b. Hasan el-Hadesi' '
Ebû Cafer Muhammed b. Abdullah b. Süleymân el-Hazrami el-

Kufi
Ebül- Velid Ahmed b. Cenab el-Hadesi
Fehd b. Süleymân'
Sonuç:
Hz. Ebübekir zaman~nda ~slam ordular~n~n girmeye ba~lad~~~~
Suriye'nin fethi Hz. Ömer'in halifeli~inin ba~lar~nda tamamland~. K~sa süre
içinde Müslümanlar Antakya, Adana, Tarsus, Mara~~ve Urfa taraflar~na girdiler. 637'de Mara~~ve Hades ~ehirleri fethedildi. Bu iki ~ehrin tarihi birbirleriyle yak~ndan ilgilidir. Bugün Hades, Mara~~s~n~rlar~~içinde olup, ~ehre 70 km
kadar yak~nd~r. Müslümanlar Suriye'nin kuzeyini sugür olarak adland~rd~lar.
Abbösiler zaman~nda bu bölgeye an ~m da denildi. Adam in merkezi önceleri
Suriye'deki K~nnesrin ~ehri iken daha sonra Tarsus ön plana ç~kt~. Affis~m ya da
sugür valileri baz~~zamanlar Mara~~ve Malatya'da da oturduklar~~oldu.
Sugür'un kuzey hudutlar~m olu~turan Mara~~ve Hades iki önemli geçit
güzergâh~nda bulunmaktayd~. ~slam- Bizans çat~~malar~~da daha çok bu geçitlerin a~z~nda olan Hades ve Mara~'ta cereyan etmekteydi. Hades, Haleb-Ay~ntapDülük Elbistan yolu aras~ nda birçok geçitlerin bulundu~u önemli stratejik
bir mevkideydi. En önemlisi Akçaderbent (Babü'l-Hadid) olan ve Nehrü'l-Erzak
(Göksu: F~rat'~n kollar~ndan biri) yak~nlar~ nda bulunan bu geçitlerin elde tutulmas~~halinde Suriye'den Anadolu'ya, Anadolu'dan da Suriye'ye yap~lacak istilalar~n durdurulmas~~mümkün olacakt~. Bu geçitler ayn~~zamanda Malatya
üzerinden bu bölgeye yap~ lacak taarruzlar~~da engellemekteydi. Hades'in
do~usuna do~ru uzanan ve ayn~~adla an~lan bo~az tutuldu~u takdirde ve
Zibatra ve Malatya yolunun da emniyeti sa~lanm~~~oluyordu.
'37 H~d~r, 23-24.
"Yakut, II, 228.
~"Yakut, II, 228.
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Mara~~ise yine Toroslardan geçerek Orta Anadolu'ya u~rayan ve birçok
geçitlerin bulundu~u bir yol üzerindeydi. Hititler ve Asurlular~n Kültepe yolu
Mara~~ile Göksun aras~nda bulunan sarp da~lardan geçmekteydi.
Harun Re~id ve o~ullar~n~ n önem vermesiyle Hades ve Mara~~~ehirleri di~er sugür ~ehirlerine göre ön plana ç~km~~t~r. Bunun da sebebi her iki
~ehrin de Bizans s~n~r~na yak~n olmas~~sebebiyle stratejik yönünün ön plana
ç~kmas~yd~. ~slam sava~ç~lar~n~ n üsleri haline gelen Hades ve Maras'a bu dönemde Horasan ve Türkistan'dan çok say~da Türk askeri de getirilmi~ti. Müslüman ordular~~bu ~ehirler üzerinden Anadolu içlerine ak~nlar yaparak Üsküdar
önlerine kadar ya~ama ve tahrip ederek geri dönmekteydi. Bir ara Mara~~ve
Hades ~ehirleri Abbâsilere ba~l~~olarak M~s~r'da kurulan Tolunogullan ve Ilgi diler
hanedanlar~n~n nüfuz alan~ na dahil olsa da Bizans'~ n ilgi alamndan hiç ç~kmam~~t~r. Hamdaniler zaman~nda ~slam-Bizans çat~~malar~~bölgede yeniden
canlanm~~t~ r. Bir yandan Bizans'~n sald~r~lar~~ile di~er yandan da meydana
gelen büyük depremlerle tahrip olan Mara~~ve Hades ~ehirleri Seyfüddevle
taraf~ndan yeniden in~ a edilmi~tir.
960'11 y~llarda Bizans'~n güçlenmesi ve tüm Sugür bölges ini i~gali ile Mara~~ve Hades ~ehirleri de H~ristiyanlar~ n eline geçmi~ tir. Bölgenin 1086 y~l~nda
Selçuklu komutanlar~ndan Buldaa taraf~ ndan fethedilmesine kadar Bizans
idaresi devam etmi~tir. Emeviler, Abbâsiler, Tolunogullan, Ihsidler ve Hamdaniler
gibi ~slam devletlerinin idaresi alt~ nda kalan Mara~~bölgesi siyasi olaylar~n
ya~anmas~n~n yan~nda dini ve kültürel geli~ melerin geçti~i bir yer de olmu~tur. Birçok muhaddis, fakih ve ~air Mara~~ve Hades bölgesinde ya~am~~t~r.
Mara~~ve Hades ~ehirleri pek çok ~slam co~rafyac~s~~ve tarihçisinin de dikkati
çekmi~, eserlere de çokça de~inilmi~~bölgeler olmu~tur.
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