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MADALYALI ÞEHÝR

Genel Bilgiler
Yüzölçümü:14.327 km²
Nüfus: 1.004.414
Ýl Trafik No: 46

Kahramanmaraþ ve çevresinin kültür ve turizm olgusu içinde ayrý bir yeri vardýr. Kahramanmaraþ, Akdeniz iklim kuþaðýnda olma
beraber Orta Anadolu ve Doðu Anadolu iklim kuþaklarýyla sýnýr teþkil etmektedir. Güney illerimize göre daha serindir. Akarsu ve
kaynak sularý bakýmýndan zengindir. Bu durum Kahramanmaraþ için büyük bir turizm potansiyeli oluþturmaktadýr.

Yöredeki yerleþimin Paleolitik Çaðdan itibaren baþladýðý il ve çevresinde yapýlan araþtýrmalarda ele geçen buluntulardan
anlaþýlmaktadýr. Yine buluntulara göre Neolitik ve Eski Tunç Çaðýnda da yerleþim devam etmiþtir. Tunç Çaðýndan baþlayarak
Mezopotamyayý Anadolu içlerine baðlayan önemli kervan yollarý bu yöreden geçmekteydi. Assur ve Hitit etkisi de görülen bölge,
Kimmer ve Ýskit istilasýna uðradýktan sonra, önce Med, daha sonra da Pers yönetimine girmiþtir. M.Ö. 333de Makedonialýlarýn
geçen kentte, bundan sonra Roma hâkimiyeti baþlamýþtýr. Bizans tesiri altýnda da kalan kentte, Büyük Selçuklu ve Osmanlý
dönemlerini de yansýtan kalýntýlar bulunmaktadýr.
KAHRAMANMARAÞ'IN ÝSTÝKLAL MADALYASI
Anadolu da tarih öncesi çaðlarda kurulmuþ þehirlerden biride Maraþ'týr. Maraþ'ýn hangi tarihte kurulduðu ve isminin nereden
kesin olarak bilinmemekle beraber, bir çok tarihi belgelerin çözümlenmesi neticesinde, Maraþ'ta ilk yerleþen kavim Hititlerdir.
KURTULUÞ SAVAÞI'NDA MARAÞ

Birinci Cihan Harbinin sonlarýna doðru Müttefiklerinin yenilmesi üzerine, Osmanlý Ýmparatorluðu 30 Ekim l9l8'de Mondros
Mütarekesini imzaladý. Bu anlaþmaya göre, Anadolu'nun bir çok yeri gibi Maraþ'ta iþgal altýna girdi. Maraþ önce, Ýngiliz kuvvetle
tarafýndan 23 Þubat l9l9'da iþgal edildi. 8,5 ay süren Ýngiliz Ýþgali sýrasýnda pek kayda deðer bir olay cereyan etmedi. Bununda
büyük nedeni iþgal kuvvetleri arasýnda çok sayýda Cezayir'li, Tunus'lu ve Hintli Müslüman askerlerin bulunmasýydý. Ancak þehir
bulunan yerli Ermeniler bundan rahatsýzlýk duyuyorlardý. Ýþgal Komutanlýklarýna yaptýklarý baþvuru neticesinde 29 Ekim l9l9'd
Ýngiliz iþgali sona erdi. Þehir bu defa da Fransýz kuvvetlerinin iþgali altýna girdi. Fransýz kuvvetlerinin þehre giriþleri yerli Ermen
tarafýndan büyük bir coþku ve taþkýnlýklarla karþýlandý. Bu durum yerli Maraþ halkýný çok rahatsýz etti. Þehir içten içe kaynama

SÜTÇÜ ÝMAM OLAYI

3l Ekim l9l9 Cuma. Ýkinci Fransýz Kuvvetlerinin þehre giriþinin ertesi günü. Bir baþka ifade ile Fransýz iþgalinin baþladýðý ik
Fransýz ve Ermeni askerleri birlik olup devriye geziyorlar, yolda-yolakta rastladýklarý Türklere olmadýk hakaretler ediyorlardý.
Yani þehirdeki huzursuzluk had safhaya varmýþtý. Bir grup Fransýz- Ermeni devriyesi ikindi üzeri Uzunoluk Caddesinde kýþlaya
dönüyorlardý. O esnada Tarihi Uzunoluk Hamam'ýn dan Ýki Müslüman Türk Kadýnlarý çýkmýþlardý. Askerler kadýnlara yaklaþa
Tüklerin deðildir. Burada artýk bu þekilde gezemezsiniz" diyerek sarkýntýlýk yapmaya baþlarlar. Olay yerine ilk yetiþen Çakmakç
isimli genç, mütecaviz askerlere karþý koymaya çalýþýr ise de gözü dönmüþ düþman kurþununa hedef olarak aðýr þekilde yarala
esnada Hamam'ýn karþýsýndaki Sütçü dükkanýnda olayý seyreden Sütçü Ýmam, tabancasýný çekerek olaya müdahale eder. "D
densizler. Yaptýklarýnýz yetti artýk. Bugün namus günüdür." deyip silahýný ateþler. Bir iþgalci askeri öldürür, ikisini de aðýr biçim
Türk Milletinin namus ve þerefine uzanmak istenen menfur eli daha orada kýrýverir. Bu kurþun, ayný zamanda, Türk Ýstiklal
Mücadelesininde ilk kývýlcýmý, ilk müjdecisi olur. Ertesi gün Sütçü Ýmam, Fransýz ve Ermeni askerleri tarafýndan ev ev aranýr,
bulunamaz. Bu durum iþgal güçlerini oldukça kýzdýrýr. 1 Kasým l9l9 günü Þeyhadil Mahallesinde Sütçü Ýmam'ýn dayýsýnýnoðlu
Kadir'i yakalayýp, ellerini ve ayaklarýný arkadan baðlayarak kulaklarýný, burnunu kesmek suretiyle hunharca Þehit ederler.
Cesedini de ibreti alem olsun diye bir tabut içerisine koyarak , Hükümet konaðý önünde halka teþhir ederler.

BAYRAK HADÝSESÝ

Ýþgalci güçlerin þehirde yaptýðý taþkýnlýklar tam bir terör havasý estirir. Olaylar bir türlü durmak bilmez. 27 Kasým l9l9 gece
ileri gelenlerinden Hýrlakyan'ýn evinde iþgal komutanýnýn þerefine bir balo tertiplenir. Baloda komutanýn dansa davet ettiði genç
ermeni kýzý "Sizinle dans etmekten mazurum. Çünkü kendimi esarette hissediyorum Kalede Türk Bayraðý dalgalandýðý sürece,
sizinle dans edemem! " diyerek teklifini reddeder. Bunun üzerine askerlerine derhal emir veren komutan, Kaledeki Türk
Bayraðýný indirtir. 28 Kasým l9l9 Cuma günü Maraþ'ýn kara sabahýdýr. Yataðýndan kalkan Maraþ'lýlar, asýrlardan beri Kale bur
dalgalanan Þanlý Bayraklarýný göremezler. Bu olay þehri infiale sürükler. Savcý-Avukat Mehmet Ali Kýsakürek derhal kaleme sa
"Alem-i Ýslam'a Hitap" beyannamesini yazarak þehrin muhtelif yerlerine daðýttýrýr. Halký, Bayraðýn indirilmesine tepki gösterme
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davet eder. Bir Milletinin Ýstiklaline son verilmesi anlamýna gelen Bayraðýnýn indirilmesi karþýsýnda Maraþlýlar sessiz kalmazla
cuma namazý vakti Ulu Camii'ye halk toplanýr. Ezan okunduktan sonra, camide toplanan halk "Bayraksýz namaz kýlýnmaz"
diye baðýrýr. O esnada Cami Ýmamý "Aziz Cemaat, Kalesinde düþman bayraðý dalgalanan bir Millet hürriyet'ini kaybetmiþ sayý
Hürriyet olmayan bir yerde cuma namazý kýlmak caiz deðildir." daðýtýlan beyannamenin doðru olduðunu tastik eder. Bunun üzer
Maraþlýlar topluca Kale'ye hücum ederek, indirilen Bayraðý yeniden Kale burçlarýna diker ve cuma namazý orada eda edilir.

BÜYÜK SAVAÞ BAÞLIYOR

Bayrak olayýnýn ardýndan þehir adým adým savaþa sürüklenir. Aslanbey Baþkanlýðýnda kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,
mahallede kurularak faaliyete geçer. Bir taraftan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile temasa geçerek direniþ hazýrlýðýna baþlanýr
Ocak l920 günü þehir harbi baþlar. 22 gün ve gece süren bir mücadeleden sonra Maraþlýlar 7 den 70'e silaha sarýlarak tek yürek
bilek halinde bütün mevcudiyetini ortaya koyar. Sonunda kendisini yok etmek isteyen düþmaný yerli iþbirlikçileri ile birlikte maðlup
eder, büyük bir zafere imzasýný atar. Bu uðurda pek çok evladýný þehit verir. Maraþ'ýn düþman istilasýndan kurtulmasý, Türk Ku
Savaþýnýn da ilk hareketini teþkil eder. Maraþlýlar, daha o tarihte "Kendini Kurtaran Þehir" ünvaný ile anýlmaya baþlamakla birlik
çevre illerinde yardýmýna koþarak milli dayanýþmanýn en güzel örneklerini verir.
ÝSTÝKLAL MADALYASI VE "KAHRAMANLIK" ÜNVANININ VERÝLMESÝ

Maraþ'ýn Kurtuluþ Savaþýnda þehir halký ile birlikte topyekün direniþ göstermesi ve çevre vilayetlerininde yardýmýna koþma
toplar ve Kurtuluþ Savaþý sonrasýnda Maraþ'a bir yazý gönderilerek Milli Mücadeleye katýlanlarýn listesi istenir. Þehrin ileri gele
yöneticileri toplanýr, bir durum tespiti yapar. Sonunda Ankara'ya "Maraþ'ta Milli Mücadeleye katýlmayan tek fert bile yoktur"
cevabý verilir. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 yýlýnda toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýstiklal Madalyasý'nýn Maraþ'ta fertlere
þehir halkýna verilmesi kararlaþtýrýlýr. Maraþ'a bir adet Kýrmýzý Þeritli Ýstiklal Madalyasý ile ödüllendirilir. Maraþ þehri yine Milli
fedakarlýðýndan ötürü TBBM tarafýndan 7 Þubat l973 tarihinde de "Kahramanlýk" payesiyle de ödüllendirilir. Kahramanmaraþlý 1
yýlýndan beri her yýl kurtuluþ günü olan 12 Þubat Bayramýnda Ýstiklal Madalyasýný Þanlý Bayraðýna törenle takarak, geçmiþini
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