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AÇILIŞ KONUŞMALARI

Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
Sayın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanım,
Rektörüm, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, muhterem hanımefendiler beyefendiler sizleri saygıyla selamlıyorum. Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat Sempozyumu’na hoş geldiniz.
Atatürk Araştırma Merkezi ve Bitlis Eren Üniversitesi iş birliği ile
düzenlediğimiz bu etkinlikte, Ahlat ve çevresinin geçmişten günümüze tarihi ve kültürel birikimi, ekonomik ve sosyal hayatı, dokusu ve
bugünü hakkında tespitler yapılacak, incelenecek ve geleceğe perspektifler sunan araştırmaları takip edeceğiz. Bilim insanlarımızın ve araştırmacılarımızın ele aldığı konular ile Ahlat için çok değerli bir bilgi
birikimi meydana gelerek, kayda geçeceğine inanıyorum.
Bildiğiniz üzere Ahlat, Türk-İslam tarihi açısından önemli bir değere ve kadim bir şehir olma özelliğine sahiptir. Tarihi yönüyle Türklerin Anadolu topraklarına giriş kapısıdır. Türklerin Anadolu’yu yurt
edinmelerindeki en önemli tarihi tanığı olan ve Günümüze kadar varlığını koruyan tarihi eserler ile inşa edilen yüksek medeniyetin ne kadar
ihtişamlı olduğunu bizlere gösteren Ahlat “Kubbetü’l İslam” unvanını
taşımaktadır. "İslamiyet'in kubbeleri" manasında olan bu unvan sadece
üç şehre verilmiştir. Diğer ikisi ise Afganistan’ın Belh Şehri ve Özbekistan’ın Buhara Şehri’dir.
Modern Türkiye Cumhuriyet tarihi ile günümüze geldiğimizde sinesinde uzun ve köklü tarihi barındıran birçok medeniyetin izini taşıyan Ahlat, çok sayıda tarihi eseriyle tam bir açık hava müzesi özelliği
taşımaktadır. Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası bir arada taşıyan nadir yerlerden biri olduğundan kıymet ve önem arz etmektedir.

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Saygıdeğer katılımcılar,
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri ve ilkeleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyetinin
tarihini ilgilendiren her konuda bilimsel araştırmalar yapmak ve desteklemek misyonunu taşımaktayız. Bu sebeple Bitlis Eren Üniversitesi işbirliği ile planladığımız ve gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe çok
büyük bir önem vererek her aşamasında titiz bir çalışma içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. “Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir:
Ahlat Sempozyumu”nu son ana kadar Ahlat’ta yüz yüze gerçekleşmesi
için gayret sarf ederek planladık. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki,
tüm Dünya’yı ve Türkiye’yi saran covid-19 salgınının taşıdığı riskler
yüzünden genel olarak alınan tedbirler ve tavsiyeleri göz önünde bulundurarak sempozyum düzenleme kurulu olarak çevrim içi olmasını
kararlaştırdık. Temennimiz siz değerli bilim insanları ve araştırmacılar
ile yüz yüze bir araya geleceğimiz bilimsel etkinlikleri en kısa sürede
gerçekleştirmektir.
Bu düşüncelerle “Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat Sempozyumu”nun başarılı geçmesini diliyor ve amacına ulaşması temennisiyle bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü
Üniversitemiz ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı işbirliği
ile düzenlenen Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat Sempozyumuna hoş geldiniz. Ahlat uzun yıllar özelde Van Gölü Havzası genelde Ortadoğu coğrafyasına, idari merkez olarak yön vermiş, tarihi ve
arkeolojik süreç içerisinde Urartulardan Osmanlıya kadar çeşitli devlet ve hanedanlıklara ev sahipliği yapmıştır. 640 yılında Hz. Ömer’in
komutanlarından İyaz Bin Ganem tarafından fethedilen Ahlat, sonraki
dönemlerde de birçok farklı devlet veya hanedan tarafından idare edilmiştir. Dolayısıyla bu kadim kent tarihi süreçte çok ciddi değişimler ve
dönüşümler yaşamıştır. Buradan anlaşılmaktadır ki Ahlat, hemen her
dönemde önemini koruyan bir şehir olmuştur. Ahlat, ekonomi, kültür
ve medeniyet bağlamında Ahlatşahlar döneminde ayrı bir önem kazanmıştır. Günümüzde birçok tarihi ve coğrafi potansiyeliyle turizm
sektörünün en önemli uğrak noktalarından olan Ahlat’ın bilimsel olarak birçok yönüyle bu sempozyumda ele alınması, kentin potansiyelini
ortaya koymak ve tanıtımını sağlamak açısından büyük bir önem arz
etmektedir.
Yaklaşık bir yıldır hazırlıkları devam eden bu sempozyum için büyük emek harcayan başta Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Sayın
Doç. Dr. Yüksel Özgen olmak üzere Düzenleme ve Bilim Kurulunda
yer alan tüm hocalarımıza ve bildirileriyle katkı sunan bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. Sempozyumun başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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Fikret DAĞ
Ahlat Kaymakamı
Ahlat, geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır.
Ecdadımızdan devraldığımız kültürel ve tarihi hazinemizi geleceğimizin teminatı evlatlarımıza devretmekle mükellefiz.
Bu nedenle, bu sempozyumun hem akademik dünyada, hem de
Ahlat'ın öneminin ortaya konması açısından çok önemli bir fayda sağlaması açısından önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum.
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı başta olmak üzere Bitlis
Eren Üniversitesine ve emek veren tüm mesai arkadaşlarımıza, bilhassa
sempozyuma katılan değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.

Av. Abdulalim Mümtaz ÇOBAN
Ahlat Belediye Başkanı
Coğrafi konumu yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile Doğu ve Batı
uygarlıkları arasında köprü durumundaki Anadolu yarımadası aynı zamanda birçok kültürün doğma ve yayılma alanı olmuştur.
Ahlat, bin yıl önceki başkentimiz. Anadolu’ya yerleşmede Türklere
ev sahipliği yaptığı gibi, bizden önceki medeniyetlere de stratejik önemi itibari ile aynı görevi ifa etmiştir. Milattan önce Asurlarla başlayan
şehrin önemi, zaman zaman ya başkent ya da çok önemli bir ticaret
merkezi olma özelliğini korumuştur. Persler, Sümerler, Urartu, Roma
ve Bizans sonrası 641 yılında İslam ordularının fethi ile yeni bir döneme kucak açmıştır. 1018 yılında Türk İslam âlemine Çağrı ve Tuğrul
Beylerin kararı ile Büyük Selçuklu Devleti’nin başkenti, daha güvenli
bir yer olmasından dolayı İsfahan’dan Ahlat’a taşınmıştır.
1040 Dandanakan Savaşı öncesi Anadolu’nun fethinin planlandığı yer olmuştur. 1071’de Sultan Alparslan da Anadolu’yu fethederken
Diyojen’in bütün planlarını bozan kararı ile askerî üssünü Ahlat’a taşımıştır. Alparslan, Erzen ve Bitlis yolu ile Ahlat’a çıktığında önemli iki
komutanını Bizans’ın askerî birliğini imha edecek donanımı ile Ahlat
Garnizonunda toplamıştır. Ahlat’a dönen Afşin Bey, kuvveti ile Sultanı burada beklemiştir. Alparslan, Türk üssü Ahlat’a vardığı zaman
Tarkhaniotes ve Ursel kumandasında bulunan Bizans öncü kuvvetleri
de Anadolu gazalarında büyük bir şöhreti olan bu şehri almak ve buradaki Türk askerlerini imha etmek üzere ilerlemişti. Anadolu akınlarında zaferleri ile tanınmış bulunan Sanduk Bey (veya doğrusu Saltuk),
Bizans öncülerini baskına uğrattı ve perişan etti. Bizanslılar Malatya
istikametine kaçarken ellerinde taşıdıkları büyük haç ele geçirildi. Haç,
Nizamülmülk’e ve onun vasıtasıyla halifeye gönderildi. Sultanın henüz
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Ahlat’a gelmemiş olduğunu sanan imparator, durumu öğrenmek için
Ermeni kumandanı Basil’i (Basilakisi) gönderdi fakat Ahlat Garnizonu
bu kıtayı da esir ve imha etmek suretiyle öyle bir yok eylemişti ki imparatora haber verecek kimse bile kalmamıştı. Kısacası savaş bitmiş,
Diyojen esir olmaya mahkûm olmuştu.
Malazgirt Zaferi; yalnız Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de
bir "Dönüm Noktası" olacak kadar önemli bir hadisedir. Bu zafer; Türk
milletinin geleceğini sağlayan ve ona yeni bir yurt, yeni bir tarih hazırlayan çok büyük bir hadisedir. Bundan sonra Ahlat, Anadolu'ya yerleşmek üzere gelen 24 Oğuz boyuna ev sahipliği görevini üstlendi. 11.
yüzyılda ihtişamı ile Türk İslam Medeniyet merkezi olan Ahlat, adına
devlet kurulan şehirler arasında yer aldı.
Ahlatşahlar Devleti; sanat, zanaat ve ticaretteki zenginliği ile Anadolu Selçuklularının Payitahttan sonraki en zengin yeri oldu. Ahlatşahlara başkentlik yapması akabinde Akkoyunlulara başkentlik yaptı.
Ahlat; Türk dünyasının ortak mirası olduğu gibi, Kubbet'ül İslam
kimliği ile de büyük İslam coğrafyasının ortak mirasıdır. Ahlat, üstünde barındırdığı kültürel miras içerisinde yer alan 9 bin 200 adet abide ile
dünya tarihsel mirası sıralamasında da önem arz etmektedir. Anadolu
Türk tarihi, kültür ve medeniyeti açısından önemli bir yere sahip olan
Ahlat’ta; camiler, kümbetler, abidevi mezar taşları, hamamlar, köprüler
ve zaviyeler bulunmaktadır. Şehir, tarihi dokusu itibarıyla bir açık hava
müzesi görünümündedir.
Bu stratejik öneme sahip olan yer; bugün de Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımız kararı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşası
ile üstlendiği, gönül coğrafyamızın kongre ve buluşma merkezi olarak
Devletimizin ve Milletimizin Millî birlik ve bütünlüğüne hizmet etmektedir. Ahlat, dünkü şanlı tarihine bugün de kavuşmak için gerekli
önemi ortaya koymuştur.
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AHLAT BÖLGESİ’NDE BULUNAN
İSKİTLERE AİT TAŞ BABA HEYKELİ
Prof. Dr. Oktay BELLİ 1

ÖZET
M.Ö. 7. yüzyılın sonlarında, Medler ile birleşen İskitler, Kafkasya
ve Kuzeybatı İran içlerinden gelerek Doğu Anadolu Bölgesi’ne girmeye, Urartu Krallığı’na ait kale ve yerleşim merkezlerini tahrip etmeye
başladılar. Bundan da önemlisi, İskit ve Med orduları, M.Ö. 612 yılında
Eski Çağ Dünyası’nın en güçlü devleti olan Asur Krallığı’nın başkenti
Ninive’yi kuşatarak ele geçirdi ve yağmaladılar.
Ahlat’ın yaklaşık 65-70 km. batısında, bir köy evinin temel duvarlarından çıkarılan ve antika piyasasına sürülen taş baba İskit heykeli, jandarmanın müdahalesi sonucunda satılmadan müsadere edilerek,
Ahlat Müzesi’ne intikal ettirilmiştir. Yörenin yerel kalker taşı kayalıklarından çıkarılarak yapılan heykel, ortalama, 1.42 m. yüksekliğinde ve
70-80 cm. genişliğindedir. Bir İskit savaşçısını yansıtan heykelin baş
kısmı ve yüz ayrıntıları, özenli bir şekilde işlenmiştir. Taş heykel, daha
önce Kırım ve Kafkasya’da bulunan diğer İskit taş heykellerinin benzerini oluşturmasına rağmen, yalnızca yüksekliği biraz daha kısadır. Taş
heykel bu biçimiyle M.Ö. 7. yüzyılın sonları veya 6. yüzyılın başlarına
aittir.
Taştan yapılmış benzer biçimli birçok İskit heykeli, Irak’ın kuzeyinde Muşaşir Köyü yakınlarında da bulunmuş ve Prof. Dr. R. M.
Boehmer tarafından yayınlanmıştır. Tarihin babası sayılan Heredotos,
Urartu ve Assur Krallığı’nı tarih sahnesinden silen İskitlerin, Doğu
1 Prof. Dr. Oktay BELLİ, Belli Eğitim Kültür Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü, İstanbul / TÜRKİYE, e-posta: oktaybelli@gmail.com, www.oktaybelli.com
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Anadolu’da 28 yıl kaldıktan sonra, tekrar geldikleri Kırım topraklarına
geri döndüklerini yazmaktadır. Ahlat Müzesi’nde sergilenen İskit taş
baba heykeli, Anadolu topraklarında bugüne kadar bulunan tek heykel
olduğu için, çok büyük bir önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ahlat Bölgesi, Medler, İskitler, Urartu Krallığı, Assur
Krallığı, Kırım, Kafkasya, Ahlat Müzesi, İskit taş heykeli.

THE SCYTHIAN STONE FATHER STATUE FOUND
IN THE AHLAT REGION
ABSTRACT
Towards the end of the seventh century BCE the Scythians united with the Medes, and entering the Eastern Anatolian Region from
the heart of the Caucasus and North western Iran, they began to destroy the fortresses and settlements belonging to the Urartian Kingdom.
More importantly, in 612 BCE, the Scythian and Mede armies besieged
Nineveh, the capital of the Assyrian Kingdom the most powerful state
in the Ancient world, seized and plundered it.
The stone father Scythian statue, removed from the foundation
walls of a village house approximately 65-70 km west of Ahlat and put
on the antiques market, was confiscated with the intervention of the
gendarmerie before being sold and passed on to the Ahlat Museum.
The statue was made of the local limestone quarried from the rocks and
is about 1.42 m in height and 70-80 cm in width. The head of the statue represents a Scythian warrior and the features have been carefully
worked. Although the stone statue resembles other Scythian stone statues previously found in Crimea and the Caucasus, it is a little shorter in
height. This form of stone statue belongs to the late 7th century BCE or
early 6th century.
Many similarly shaped Scythian statues made of stone have also
been found in the vicinity of Mushashir Village in northern Iraq and
published by Dr. R.M. Boehmer. Herodotus, considered the father of
history, writes that the Scythians, who erased the Urartian and Assyrian Kingdoms from the history stage, returned to their lands in Crimea
9
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having stayed in East Anatolia for 28 years. The Scythian stone father
statue displayed in Ahlat Museum is of critical importance since it is the
only one found to this day in Anatolia.
Key Words: Ahlat Region, the Medes, the Scythians, the Urartian Kingdom,
the Assyrian Kingdom, Crimea, the Caucasus, Ahlat museum Scythian stone statue.

GİRİŞ
2013 yılında, Muş’un 60 km. kadar kuzeydoğusunda Bostankent
Köyü yakınlarında ele geçirilen İskit savaşçısına ait taş heykel, antika
piyasasına sürülmeden jandarmanın müdahalesi sonucu müsadere edilerek Ahlat Müzesi’ne intikal ettirilmiştir (Dipnot-1). Bostankent Köyü’nün Ahlat’a uzaklığı ise yaklaşık olarak 65-70 km kadardır. Ölen
bir İskit savaşçısı için yaptırılan taş heykelin, diğer İskit heykelleri gibi,
kurgan üzerine konulduğu anlaşılmaktadır. Ancak, kurgan mezarın nerede yer aldığı ve ne zaman defineciler tarafından kaçak olarak kazılarak tahrip edildiği, şimdilik bilinmemektedir.
Ahlat Müzesine 2013 yılında intikal ettirilen taş heykel konusundaki ilk fotoğraf, meslektaşım Sayın Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz tarafından yayımlanmıştır (Alyılmaz 2014: 115). 2001-2006 yılları arasında
İstanbul Üniversitesi Avrasya Arkeoloji Enstitüsü müdürü olarak, Kafkasya’dan Moğolistan’a kadar uzanan 10.000 km2’lik bir coğrafi alanda
yapmış olduğum arkeolojik yüzey araştırması çalışmaları kapsamında,
Türk Dünyasına ait yüzlerce taş heykel ve balbal incelenmiş, monografi
ve makaleler halinde yayımlanmıştır (Belli 2001: 427-434.; Belli 2002:
927-931.; Belli 2003a: 51-103.; Belli 2003b: 87-116.; Belli 2004: 235265.; Belli 2005a: 244-248.; Belli 2005b: 244-248.; Belli 2007: 72-83.;
Belli 2008: 43-70.; Belli 2013: 31-78.; Belli 2014: 84-116). Bu yüzden
Ahlat Müzesi’ne getirilen taş heykel, ilk kez tarafımızdan İskitlere ait
olabileceği vurgulanmıştır (Belli 2014: 97). Bu tarihten sonra, ne yazık
ki taş heykel konusunda herhangi bir inceleme yapılmadığı ve makale
yazılmadığı için, konu unutulmuştur.
İSKİT TAŞ HEYKELİ
Bostankent kırsal alanında, kurgan biçimli bir İskit mezarı üzerinde veya çevresinde bulunduğu anlaşılan taş heykel, tarla sahibi kişi
tarafından kaçak olarak kazılmış ve yerinden sökülüp alınarak, Bostankent Köyü’nde yer alan kendi evinin duvarına konulmuştur (Dipnot-2).
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Jandarma ve Ahlat Müze görevlileri tarafından el konulan taş heykel,
Ahlat Müzesi’ne getirilmiştir.
Aradan geçen yüzlerce yıl boyunca, kurgan biçimli mezarlar, ya
yağmur ve sel suları tarafından aşındırılarak tahrip olmuş, ya da tarla
süren köylüler tarafından aşındırılıp, düzleştirilmiştir. Özellikle mezar
odasının üzerine yığılan konik biçimli toprağın akıp gitmesini önleyen
çevrimli taş dizilerinin (krepis) dağılması, kurgan üzerine yığılan toprağın çok daha hızlı bir şekilde akıp gitmesini sağlamıştır. Bunların dışında kurganlar, define bulmak isteyen kişiler tarafından kaçak olarak
kazılıp tahrip edilmiştir.
Yakın çevrede bulunan sert bir bileşime sahip kalker taşı yataklarından çıkarılarak yapılan heykel, toplam 1.42 cm uzunluğundadır.
Heykel bu haliyle, Erzurum’un Şenkaya ilçesinde bulunan taş baba heykelinden 25 cm daha uzundur (Dipnot-3). Ortalama 123 cm uzunluğunda ve 45 cm genişliğinde olan Şenkaya heykeli, şimdilik Anadolu’daki
en kısa boylu taş baba heykelini oluşturmaktadır (Dipnot-4). Ancak
Bostankent heykeli, Irak’ın kuzeydoğusunda Muşaşir ören yeri yakınlarında bulunan İskit heykellerinden ise daha kısadır(Boehmer 1998:
81-88).
Heykelin büyük olarak yapılan baş kısmında, saçların olmadığı
görülmektedir. Bu özellik, diğer İskit taş heykellerinde de benzerdir.
Geniş ve kalın olan boyun kısmı, sanki omuzların devamıymış gibi
görünmektedir. Heykellerin yüz ayrıntıları işlenmesine karşın, taşın
aşırı bir şekilde aşınması yüzünden yer yer silinmiştir. Kalın kaşların
altındaki gözler, iri yapılmıştır. Kaşlar devam ederek, ortada burun ile
birleşmektedir. Uzun burun ve kaşlar, kabaca “T” harfi biçimindedir.
Aslında uzun burun, yüz hatlarının en belirgin özelliğini yansıtmaktadır. Dolgun olarak gösterilen yüz bölümünde kulaklar işlenmemiştir.
At nalı biçimli bıyıklar çok az da olsa görülmesine karşın, sivri çenede
sakalın olup olmadığı belli olmamaktadır (Foto:1).
Heykelin gövdesi, ortalama 61cm genişliğindedir. Heykelin kolları
ve gövdesi, üç boyutlu etkiyi artıracak şekilde, yüksek kabartma tekniğinde biçimlendirilmiştir. Omuzdan başlayan kollar, dirsekten bükülerek göğüs kısmına getirilmiştir. Eller açıktır ve parmaklar büyük bir
özenle tek tek işlenmiştir. Her iki elin açık parmakları, içinde ölümsüz bir yaşamı simgeleyen Bengisu’nun bulunduğu tulumu tutmaktadır
(Belli 2001: 427-434.; Belli 2003a: 53-103.; Belli 2003b: 90-97, Foto:
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14-39). Ellerin içki tulumunu tutuş şekli, tırnak ve parmakların özenli
ve başarılı işleniş yöntemi, Hakkari’de bulunan kabartmalı dikilitaşlar
üzerine işlenen erkek savaşçıların içki tulumunu tutuş şekli, tırnak ve
parmakların özenli işleniş yöntemiyle çok büyük bir benzerlik göstermektedir(Sevin 2005: 72-73).; Belli 2008: 45-68.; Belli 2013: 33-76).
Boynun altında ve göğüs hizasında bulunan içki tulumunun biçimi, ne yazık ki taşın aşınıp hasar görmesi yüzünden tam olarak belli
olmamaktadır. Ancak, içki tulumunun kabaca da olsa büyüklüğü, İskit
savaşçılarının tuttuğu küçük kadehlerden çok, Hakkari’de bulunan kabartmalı dikili taşlar üzerindeki savaşçıların tuttuğu büyük içki tulumu
ile benzerlik göstermektedir(Sevin 2005: 30-73.; Belli 2008: 43-70).
Heykelin bükülmüş olan dirseğinden aşağıdaki bel kısmı, gövde ve
kalçaya kıyasla biraz daha dar yapılmıştır. Belinde kemer olup olmadığı
belli olmamaktadır. Belden sonra, genişleyen kalça kısmı gelmektedir.
Kalçadan sonra taşın alt kısmı, kabaca üçgen bir biçimde işlenmiş ve uç
kısmı, kama gibi sivriltilmiştir. Heykelin 35-37 cm uzunluğundaki alt
kısmı, özellikle toprağa gömülmesi için üçgen bir biçime sokulmuştur.
Bu yöntem, taştan yapılmış diğer İskit heykellerinde de görülmektedir
(Belli 2003b, Fig. 14-15.; Belli 2013: Res. 12-13).
Kalçadan aşağısı toprağa gömüldüğü için herhangi bir ayrıntı işlenmemiştir. Diğer benzer biçimli İskit heykelleri gibi, bu heykelin de
arka kısmı fazla işlenmemiştir, yalnızca taşın pürüzlü olan çıkıntıları
düzeltilmiştir.
Irak’ın kuzeydoğusunda Muşaşir ören yeri yakınlarında bulunan
taştan yapılmış İskit heykelleri gibi, Bostankent İskit heykelinin de
M.Ö. 7. yüzyılın sonu veya M.Ö. 6. yüzyılın başlarında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde bu konuda yapılacak
arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında, benzer biçimli İskit taş heykellerinin bulunacağını ümit etmekteyiz.
IRAK’IN KUZEYDOĞU BÖLGESİ’NDE MUŞAŞİR’DE
BULUNAN İSKİT TAŞ HEYKELLERİ
Irak’ın kuzeydoğusunda, bugünkü Türkiye-İran-Irak sınırının kesiştiği yerin hemen güneyindeki ünlü Muşaşir ören yeri kalıntılarının
yakınında altı adet erkek İskit heykeli bulunmuştur. Yüksek ve engebeli
dağlar ile çevrili Muşaşir ile Hakkari arasında uzaklık, yaklaşık olarak
60-70 km kadardır.
12

AHLAT BÖLGESİ’NDE BULUNAN İSKİTLERE AİT TAŞ BABA HEYKELİ

Assur Krallığı’nın Muşaşir, Urartuların da Ardini olarak adını verdiği Muşaşir-Ardini Tapınağı, Eski Çağ’da bölgede bulunan tüm prenslik ve devletler tarafından kutsal sayılmaktadır. Ancak, Assur Kralı II.
Sargon, M.Ö. 714 yılında Muşaşir-Ardini Tapınağı ve sarayını tahrip
ederek, altın, gümüş ve bronzdan oluşan silah ve eşyaları yağmalanmıştır. Yağmanın boyutu o kadar büyüktür ki, Eski Çağ dünyasında
benzerine rastlanılmamaktadır.
Taştan yapılan İskit heykelleri, bölgede araştırma yapan değerli bilim insanı Prof. Dr. R. M. Boehmer tarafından bulunmuş ve 1998 yılında yayımlanmıştır (Boehmer 1998: 81-88). Yakın çevredeki taş yataklarından çıkarılarak yapılan altı heykelden dört tanesi sağlam, iki tanesi
de kırık vaziyettedir(Boehmer 1998: Foto. 2-3). Sağlam olan iki heykel,
günümüzde Süleymaniye Müzesi’nde sergilenmektedir (Foto. 2-3).
Yüksekliği 2 m’nin üzerinde olan heykeller, sakallıdır. Erkek savaşçıların elinde, ya uzun saplı bir balta, ya da içinde ölümsüz bir yaşamı
simgeleyen “Bengisu”nun bulunduğu bir kadeh tutmaktadır. Bu biçimleriyle heykeller, Kırım ve Kafkasya’da bulunan onlarca İskit heykelinin benzerini oluşturmaktadır (Belli 2003b: Fig. 14-15.; Belli 2013:
Res.12-13). Heykellerin, İskitlerin bölgede kaldığı süre olan M.Ö.7. yüzyılın başlarında veya 6. yüzyılın başlarında orada ölen İskit savaşçısı
için yapılan kurgan üzerine konulmak üzere yapıldığı anlaşılmaktadır.
Ancak, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan birçok kurgan gibi, buradaki kurganların da zaman içinde erozyona uğrayarak
aşındığı veya defineciler tarafından kaçak olarak kazıldığı için tahrip
olduğu sanılmaktadır.
SONUÇ
M.Ö.7. yüzyılın son çeyreğinde, Medler ile birleşen İskitler, Güney Kafkasya ve Kuzeybatı İran topraklarından bir çekirge sürüsü gibi
Doğu Anadolu Bölgesi’ne girmeye, Urartu Krallığı’na ait görkemli kale
ve yerleşim merkezlerini tahrip etmeye başladılar. Yüksek ve güçlü savunma duvarları içinde bulunan Urartu Tapınak, saray ve harem daireleri, erzak ve şarap depoları ile çeşitli teknikler üzerinde başarılı bir
şekilde çalışan atölyeleri yağmalayan İskitler, atmış oldukları yangın
okları ile anıtsal mimari yapıları harabeye çevirdiler. İskit savaşçılarının, tapınak, saray ve harem dairelerinden yağmaladığı altından yapılmış yüzük ve küpe gibi Urartu kadın takıları, günümüzde Ukrayna’nın
başkenti Kiev’de bulunan tarih ve arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.
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İskitlerin Urartu topraklarında yapmış olduğu korkunç yağma ve
yıkımdan taşınabilir eşya, şahsi takı ve küçükbaş hayvanları ile birlikte kaçan halk, sarp, engebeli ve yüksek dağların vadi ve eteklerine
sığınarak, zor koşullar altında varlıklarını çok önemli bir siyasal güç
olmadan, uzun süre devam ettirmeye çalıştılar.
İskit ve Med orduları, M.Ö.612 yılında Eski Çağ Dünyası’nın en
güçlü devleti olan Assur Krallığı’nın başkenti Ninive’yi kuşatarak ele
geçirdi ve yağmaladı. Bu tarihsel olayın sonucunda Eski Çağ Dünyası’nda kuvvetler dengesi tarihte eşine çok az rastlanır bir şekilde tümüyle değişti.
Tarihin babası sayılan Heredotos, Urartu ve Assur Krallığı’nı tarih
sahnesinden silen İskitlerin, Doğu Anadolu’da 28 yıl kaldıktan sonra,
tekrar geldikleri yer olan Kafkasya ve Kırım topraklarına geri döndüklerini yazmaktadır.
M.Ö. 590 yılından itibaren Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi
Medlerin egemenliği altına girdi ve M.Ö. 585 yılında ünlü Kızılırmak
Barışı ile Anadolu toprakları, Medler ile Lidyalılar arasında pay edildi.
M.Ö. 547-333 yılları arasında da Anadolu toprakları, Perslerin egemenliği altına girdi.
Urartu Krallığı’nın yıkılmasından hemen sonra, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 28-30 yıl kalan İskitler ile daha
sonraki dönemlerde bölgede yaşayan bozkır toplulukları, kurgan türü
mezarları üzerine insan biçimli taş heykel ile insan ve silah figürü kabartmalı dikilitaş yapma geleneğini uzun süre başarılı bir şekilde devam ettirmişlerdir.
Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu, Güney Kafkasya ve Kuzeybatı İran
topraklarında bulunan Urartu Krallığı’na ait kale, saray ve tapınaklarında sürdürülen arkeolojik kazılar sırasında, İskit ordusunun yaptığı
tahrip tabakasında, bronzdan döküm tekniği ile üretilen çift mahmuzlu
bronz ok uçları ile kemikten yapılmış çok sayıda İskit at koşum takımına ait parçalar ortaya çıkarılmıştır. Hedefe varma oranı çok yüksek
olan İskitlerin çift mahmuzlu bronz ok uçları ile hayvan kemiğinden
yapılmış bozkır üslubunu yansıtan at koşum takımına ait parçalar, Türkiye’de Elazığ, Erzurum, Kars ve Van Müzelerinde sergilenmektedir.
1998 yılında, Irak’ın kuzeydoğusunda Muşaşir yöresinde bulunan 6
adet İskit savaşçılarına ait taş heykel ile 2013 yılında Bostankent kırsa-
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lında bulunan İskit taş heykeli, en önemli tarihsel belgeleri oluşturmaktadır. Bu arkeolojik belgeler, M.Ö. 7 yüzyılın sonlarında Urartu ve Assur Krallıklarını yıkan İskitlerin bölgede kaldıkları süre içinde çeşitli
nedenlerden dolayı ölen savaşçılar için yaptıkları kurgan biçimli mezar
üzerine diktikleri heykelleri yansıtmaktadır.
Muşaşir ve Bostankent’de bulunan İskit savaşçılarına ait taş heykeller, tarihin babası sayılan Heredotos’un yazmış olduğu tarihsel bilgileri doğrulamaktadır. Günümüzden yaklaşık olarak 2700 yıl öncesine
ait olan İskit taş heykellerinin, araştırmaların ilerlemesi ile Doğu ve
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin diğer yörelerinde de kurgan biçimli
mezarlar ile birlikte bulunacağını ümit etmekteyiz.
Günümüzde Ahlat Müzesi’nde bulunan İskit savaşçısına ait taşbaba
heykeli, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bugüne kadar bulunan tek heykel
örneği olduğu için, çok önemli bir tarihsel belgeyi oluşturmaktadır.
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DİPNOTLAR
Dipnot-1: Bostankent kırsalında kaçak kazılar sonucunda ele geçirilen ve Ahlat Müzesi’ne getirilen İskit taş heykelinin yayınlanarak
bilim dünyasına duyurulması konusunda bizlere yardımcı olan ve her
türlü kolaylığı sağlayan Ahlat eski Müze Müdürü Sayın Ziya Kılınç
ile Ahlat yeni Müze Müdürü Sayın Mikail Ercek’e, duyarlı ve sorumlu
davranışlarından dolayı çok teşekkür ederim.
Dipnot-2: Taş heykeli ele geçiren şahıs, her ne kadar heykeli kendi
tarlasında bulduğunu belirtmişse de, heykelin aşınmış kurgan biçimli
mezarın üzerinden veya eteklerinden bulunmuş olduğu kuvvetle muhtemeldir.
Dipnot-3: “Türk Dünyası’nda Taş Heykel ve Balballar” ile “Ata
Kültünü Oluşturan Taş Heykellerin Anadolu’daki Uzantısı” konusunda uzun yıllardan beri çalışmalar ve bilimsel yayınlar yapmaktayız. En büyük dileğimiz, Anadolu coğrafyasında, Türklerin Eski Çağ
Kültürleri ile ilgili çalışmaların yapılması ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu
amaç doğrultusunda, Erzurum İli’nin 180 km kuzeydoğusunda Şenkaya İlçesi Ormanlık Mahallesinde bulunan ve günümüzde Erzurum
Müzesi’nde sergilenen “Taş Baba Heykeli” üzerindeki çalışmalarımız
devam etmektedir.
Dipnot-4: Erzurum Müze Müdürü Sayın Hüsnü Genç ile birlikte hazırladığımız “Eski Çağ’da Türklerin Anadolu’daki İzleri: Erzurum-Şenkaya’da Bulunan Taş Baba Heykeli”-“Traces of the Turks in
Anatolia in Antiquity: The Stone Ancestor Statue at Şenkaya-Erzurum” isimli bilimsel makale, baskı aşamasındadır.
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Fotoğraf 1: Muş-Bostankent’de bulunan İskit heykeli, Ahlat
Müzesi
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Fotoğraf 2: Muşaşir’de yer alan İskit heykeli, Kuzeydoğu Irak
(R. M. Boehmer)
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Fotoğraf 3: Muşaşir’de bulunan İskit heykelleri, Süleymaniye
Müzesi, Irak (R. M. Boehmer)
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AHLAT’IN ŞEHİRLEŞMESİNDE MİMARİ
DÜZENLER VE OSMANLI DÖNEMİ
Prof. Dr. Şerife TALİ 1

ÖZET
Ahlat Doğu Anadolu Bölgesinde Bitlis iline bağlı bir ilçe olup Van
Gölü’nün kuzeybatısında yer alan önemli bir merkezdir. Ahlat adı tarihte ilk olarak MÖ. 3 binlerde ortaya çıkmış ve Urartu, Med, Pers,
Makedonyalılar, Selevkiler, Partlar, Sasaniler, Roma, Bizans, Emeviler,
Abbasiler, Süleymanoğulları, Mervaniler, Ahlatşahlar, Eyyubiler, Selçuklular, Moğollar, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlıların hâkimiyetinde kalmıştır. Çok çeşitli devlet ve topluluklara ev sahipliği yaptığı
anlaşılan merkez, Urartu döneminde Halads, Ermeniler Şaleat (Şaliat),
Süryânîler Kelath, Araplar Hılât, İranlılar ve Türkler ise şehre Ahlat
adını vermişlerdir. Her dönem yaşayan medeniyetlerin mimari, kültür
ve sanat birikimlerinin harmanladığı şehir Türk ve İslam döneminde
oldukça yoğun iskân görmüştür. Ortaçağ döneminde ise şehre “Kubbetü’l-İslam” unvanı verilmiş ve kent Selçuklu çağında en güçlü dönemini yaşamıştır. Şehrin gelişmesinde inanç, kültür ve ekonomi önemli
bir unsur olup tüm sosyal ve kurumsal yapıların ve fiziki yerleşimin,
mahalleleri oluşturan yapıların mimari düzenlerinin detayları ele alınacaktır. Bu bildiride önemli, taş ustaları, mimar, mühendis, neccar
gibi sanatkârlar yetiştiren şehirde var olan mimari düzen ve yapılaşma
Sanat tarihi metodolojisinde ele alınarak, yapılar ve tekli yapı gruplarının şehirdeki yönleri temel alınarak şehirleşmeye katkısı üzerinde
durulacaktır. Kentin ve yapıların vaziyet planları, savunma mekânı ve
yaşam alanı kaleler, yönetim merkezi olan saray, şehrin etrafında geliş1 Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, E-Posta:
talisanat@hotmail.com
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tiği cami ve tüm büyük mezarlıklar, türbeler, geleneksel konutlar gibi
yapıların ayırt edici mimari özellikleri, teknik ve gelişimi değerlendirilerek günümüzdeki durumları hakkında bilgi verilecektir. Şehirdeki ilk
yerleşimin başladığı ve etrafının surla çevrili olduğu ortaya çıkarılan
eski kale ile Ahlat kapalı kent sistemine dahil olmaktadır. Ahlatta kalan yapıların dönemlere göre kente etkileri kentsel oluşumu ve gelişimi, biçimlenişi, sosyal ve kültürel çevresini ve yapı gruplarının nasıl
etkilediği detayları çıkarılacaktır. Osmanlı döneminde Ahlat şehrinin
mimari düzenleri ve şehirleşmeye katkısı üzerinde ayrıca durulacaktır.
Sonuç olarak kent dokusu ve tarihi eserleri koruma önerileri ile bildiri
tamamlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, Kent Mimarisi, Mimari Düzenler, Sanat Tarihi Disiplini, Tarihi Eserler

ABSTRAC
Ahlat is a district of Bitlis province in the Eastern Anatolia Region and is an important center located in the northwest of Lake Van.
The name Ahlat was first used in history BC. 3000 emerged and remained under the rule of Urartu, Med, Persian, Macedonians, Seleucids, Parthians, Sassanids, Roman, Byzantine, Umayyads, Abbasids,
Süleymanoğulları, Mervanis, Ahlatshahs, Ayyubids, Seljuks, Mongols,
Akkoyunlus, Safavids and Ottomans. The center, which is understood to have hosted a wide variety of states and communities, called the
city Halads, Armenians Şaleat (Şaliat), Assyrians Kelath, Arabs Hılât,
Iranians and Turks called the city Ahlat during the Urartu period. The
city, which blends the architectural, cultural and artistic accumulations
of civilizations living in every period, was heavily inhabited during the
Turkish and Islamic periods. In the medieval period, the city was given
the title of “Kubbetü’l-Islam” and the city lived its strongest period in
the Seljuk era. Belief, culture and economy are important elements in
the development of the city, and the details of all social and institutional
structures, physical settlement and architectural layout of the buildings
that make up the neighborhoods will be discussed. In this paper, the
architectural order and structuring in the city, which trains important
craftsmen such as stonemasons, architects, engineers and neccars, will
be discussed in the methodology of art history, and the contribution of
buildings and single building groups to urbanization will be emphasized based on their aspects in the city. The site plans of the city and its
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buildings, the defense area and the living area, the castles, the palace as
the administrative center, the mosque around which the city was developed, and all the major cemeteries, tombs, traditional houses, etc., will
be evaluated and information will be given about their current status
by evaluating the distinctive architectural features, technique and development. Details of how the ruined buildings affect the city according
to the periods, the urban formation and development, formation, social
and cultural environment and the building groups will be revealed. The
architectural layout of the city of Ahlat in the Ottoman period and its
contribution to urbanization will also be emphasized. As a result, the
paper will be completed with proposals to protect the urban texture and
historical artifacts.
Key Words: Ahlat, Urban architecture, Archıtectural Order, Art History Discipline, Hıstorıcal Monuments

Giriş
Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesinde Bitlis iline bağlı bir ilçe olup
Van Gölü’nün kuzeybatısında sahil kenarında kurulmuştur. Kuzeyinde
Muş’a bağlı Bulanık ile Malazgirt ilçeleri, batısında Muş, güneyinde
Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve bağlı olduğu Bitlis, doğusunda
Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlanmaktadır. 1044 km2 lik kırsal bir alana yayılmış olan ilçenin yüzey şekilleri gerek biçim gerekse
meydana geliş şekilleri bakımından farklılıklar göstermektedir. Yeryüzünün sayılı volkanlarından olan Nemrut Dağı, Ahlat’ın batısında Süphan Dağı ise doğusunda yer almaktadır. Bu dağların eteklerinde geniş
dağ platoları uzanmaktadır. Bitlis ili genelinde dağlık olmakla beraber
Ahlat Ovası, Rahva Ovası ile Bitlis’in iki büyük düzlüğünden biridir.
Cumhuriyetin ilanından sonra Ahlat, Bitlis vilayetinin ilçesi olarak kalmıştır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü ilçede, yerleşim alanları birbirinden kopuk olup arazi parçalı halde ve bir uçtan diğer uca yaklaşık 17
km.lik mesafe uzunluğundadır. Önceleri yedi mahalleden oluşan ilçe
günümüzde sayı olarak on mahalleye çıkarılmıştır. 2

2
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https://www.cografya.gen.tr/tr/bitlis/(erişim tarihi 29.08.2021)
Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Ahlat şehrini kronolojik olarak İslam öncesi, İslamiyet sonrası Türk dönemi olarak başlıca tarihi
üç dilime ayrılarak incelenmektedir. Ahlat ve çevresine sırasıyla Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Makedonyalılar, Selevkiler, Partlar,
Sasaniler, Romalılar ve Bizans egemen olmuştur. Ahlat, Urartular’dan
Osmanlılar’a kadar çeşitli devlet ve hânedanların idaresinde kalmıştır.
Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya Halads, Ermeniler Şaleat
(Şaliat), Süryânîler Kelath, Araplar Hılât, İranlılar ve Türkler ise Ahlat
demişlerdir. M.Ö. 600 yıllarında Bitlis ve Ahlat yöresinde, Romalıların
istilası ile Urartuların hâkimiyeti son bulmuştur. Romalılardan sonra
bölge Medlerin, arkasından M.Ö. 550’de de İranlıların (Perslerin) hâkimiyetine girmiştir. M.Ö. 331 yılında Makedonyalılar ve sonra sırasıyla
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Selkoid, Roma, Part ve Sasaniler bu bölgede hüküm sürmüştür. Ahlat
Hz. Ömer devrinde Cezîre fâtihi İyâz b. Ganm tarafından fethedilmiştir. Emevîler devrinde Muâviye’nin ölümüyle başlayan iç karışıklıklar
sırasında Ahlat ve yöresindeki halk da isyan ederek Bizans hâkimiyetine girdi. Abbâsîler devrinde Ahlat’taki mahallî hânedanlar yerlerinde
bırakıldıkları gibi idarî teşkilât da aynen korunmuştur. Abbâsî halifeliğinin IX. yüzyılın ikinci yarısında giderek zayıflamaya başlaması
üzerine de Ahlat ve bölgedeki diğer bazı şehirleri ellerinde tutan idareciler Ermeni krallarına veya Bizans imparatorlarına tâbi olmak zorunda kaldılar. 928’de Bizans İmparatoru Romanus Lecapenus’un doğu
“domestik”i J. Kurcuas Ahlat ve Bitlis’i ele geçirmiştir. Bizans hücumu
sırasında Ahlat’ın kimin elinde olduğu bilinmemektedir. Şehrin bu dönemde fazla gelişmediği anlaşılmaktadır. Türkler Anadolu’ya geldiklerinde Ahlat dışındaki Van, Erciş, Malazgirt, Bargiri gibi bölgedeki
şehirlerin hepsi Bizans İmparatorluğu hâkimiyetinde idi. Tuğrul Bey
1054 yılında Ahlat üzerinden giderek kuşattığı Malazgirt’i alamamıştı.
Ahlat, Alparslan döneminden itibaren (1063) Anadolu’ya yapılan akın
ve fetih hareketlerinde bir üs olarak kullanıldı. XII. Yüzyılın başlarından itibaren Ahlatşahlar’ın (Sökmenoğulları) baş şehri olan Ahlat, İslam aleminin en büyük şehirlerinden biri olmuş ve tarihinin en parlak
devrini yaşamıştır. Ahlat’ın gelişmesinde ticaretin önemli bir yeri vardı. Ahlat, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan döneminden itibaren Anadolu’ya yapılan akın ve fetihlerde üs olarak kullanılmıştır. Bu dönemde
Ahlat ‘‘Kubbetü’l-İslam’’ unvanını almıştır. Akkoyunlular’dan sonra
Van Gölü Havzası Safavi hâkimiyetine girmiş ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi sonunda (1533–1535) Ahlat’ı Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı idaresi sırasında Bitlis’e hâkim olan Şerefhan
Sülalesi, zaman zaman Ahlat’ı yağmalamış ve bu durum Cumhuriyet’e
kadar devam etmiştir (Sümer, 1986, 447-494; Sümer, 1989:19-22; Belli,
2013: 17-29).
Şehir Kavramı ve Gelişimi
Şehir, öncelikle insan etkinliklerinin içinde gerçekleştiği coğrafi
bir alandır. Şehir sürekli hareket halindedir, insanın ve mekânın değişimi yine insan eliyle şehirde gerçekleşmektedir (Özcan, 2017: 16). Şehir kelime olarak Farsça Şehr kelimesinden gelmektedir. Şehir; insanın
hayatını düzenleyen, yönelten ve çerçeveleyen en önemli fiziki ürün ve
yapıdır. Şehir, insanlar arası mesafenin en aza indiği ve dolayısıyla bu
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yoğun yaşama ortamında ortaya çıkabilecek çelişki ve çatışmaları önleyecek idari sistemlerin, ahlak ve hukuk kurallarının bir bütünlük içerisinde işlemesini sağlayacak bir üst bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Dünya
da ilk kentleşme hareketinin göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçişle
başladığını söylemek mümkündür. Bazı kaynaklarda, tarihte bilinen ilk
şehirleşmenin hakkında en erken yerleşme izlerinin bulunduğu bir coğrafya olan Anadolu’da Suriye, Filistin, Mısır ve Mezopotamya’da başladığı belirtilmiştir (Küçükaşçı, 2010: 441; Kejanlı, 2005: 90). Ancak
yapılan yeni araştırmalar sonucunda, Anadolu’da bütün aşamaları ile
9000 yıl önce insanlığın kentli yaşamını yansıtan ilk yerleşim örneğini, Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşimi yansıtmaktadır.
Yine Anadolu’ da Konya ovasının en bereketli yerinde kurulan ve dünyadaki en eski köy kültürünü yansıtan Çatalhöyük’ün M.Ö.7000 yılına
kadar inen şehir yerleşmesi olduğu ortaya koyulmuştur (Kejanlı, 2005:
90). İslamiyet öncesi Antik Yunan, Roma, Bizans ve Sasani şehirciliğinin etkileri şehirleşmede en önemli kaynaklık etmektedir. Özellikle
Anadolu’daki Bizans kentleri hakkında yapılan tasniflemede kale kent
ve çok parçalı kent olarak iki model sunulmaktadır. 1. Çok Parçalı Kent
Modeli: Çok-parçalı kent, Antik bir kentin yerleşme alanı üzerinde konumlanmış küçük ve birbirlerinden kopuk yerleşme nüvelerinden oluşmaktadır. Bu nüveler köy olarak da nitelenebilecek özellikler taşırlar.
Kendi küçük mezarlıkları ve genellikle de birer kiliseleri vardır. Hatta,
her yerleşme birimi en önemli gereksinmeleri karşılayan birkaç imalatçıyı da barındırır. Kentte örgütlü bir ticaret alanı bulunmadığından,
ticari ve tarım-dışı üretimsel etkinliklerin dağınık oluşu doğaldır. Kentin en yüksek kesimi berlirtilmiştir ve burası genellikle de eski kentin
akropolisidir. Sağladığı güvenlik avantajı nedeniyle, kentin yoğun yapılaşmış kesimi burasıdır. Antik kentte daima yerleşme alanı sınırları dışında tutulan mezarlık alanı (nekropolis), Çok-parçalı bir Bizans kentinde yerleşme alanlarının içine ve çevresine dağılmış birimler halindedir.
Kentin askerî açıdan önemli tek tahkimatı artık kalesidir. 2. Kale-Kent
Modeli: Bu tür kentlerde ana özellik, yerleşme alanının çok büyük bir
bölümünün sur içinde oluşudur. Bu sur Antikite’den kalma olabileceği
gibi, Bizans Çağı’nda da yapılmış olabilir. Hangi çağın yapısı olursa
olsun, surun çevrelediği alan daima küçüktür ve genellikle bir iç kale
vardır. İç kalenin yönetimsel ve askeri bir işlev taşıdığı anlaşılmaktadır.
Yerleşme alanını içeren kesimin oldukça yoğun bir yapılaşma gösterdiği bazı örneklerde belirgindir, Çok-parçalı kentin aksine, kale kentte
ticaret alanının daha örgütlü bir nitelikte olduğu söylenebilir ki, zaten
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kısıtlı bir alan içine sıkışmış bulunan bir yerleşmede böylesi bir düzen
kaçınılmazdır. Çünkü, çok-parçalı kentlere oranla kale-kentin yayılma
alanı çok daha ufaktır. Kentin gelişme düzeyine göre ticaret alanı sur
dışına da bir ölçüde taşmış olabilir. Ama, ticaret alanının sur dışında,
örneğin, Osmanlı Çağın’da olduğu gibi örgütlü bir yapılaşma gösterdiğine ilişkin bir kanıt yoktur. Türk fethi öncesinde Ankyra (Ankara),
İkonion (Konya), Amaseia (Amasya), Smyrna, İzmir, Prusa (Bursa),
Kaesareia (Kayseri) birer kale-kenttir. Sardis (Sart), Priene, Pergamon
(Bergama), Palatia (Balat) bu modele örnek verilebilir (Tanyeli, 1987:
20-32; Özcan 2006: 44-49; Özcan-Yenen, 2010: 61-64).

Anadolu Selçuklu Egemenlik Bölgesi, Kentler Sistemi ve
Ulaşım Ağı (Özcan-Yenen 2010, s.57 Erişim tarihi 29.08.2021)
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Anadolu’da Selçuklu dönemi siyasal-idari örgütlenme ve
egemenlik sınırları (XII-XIII. yüzyıllar). Özcan 2006:25)
(Erişim tarihi 29.08.2021)
Bu modeller üzerine Türk döneminde de şehirlerin mimari düzenleri ekonomik, din ve kültür çerçevesinde biçimlenerek farklılıklar göstermektedir. Selçuklu Kentleri plan ve kuruluşuna göre üç tip
göstermekte olup; 1. Açık Kent Modeli, 2. Kapalı Kent Modeli (Kale
Kent Tipi), 3. Dış Odaklı Büyüme Gösteren kent Modeli şeklindedir.
Anadolu Selçuklu devrinde Selçuklu kentleri Anadolu’da HırıstiyanBizans yerleşim Kültürü mirası üzerinde tarihsel kökenleri Orta Asya
(Horasan, Maveraünnehir) ve İran coğrafyasına uzanan Türk İslam
toplumunun mekânsal gereksinimlerine göre uyarlanmış ya da Türk
İslam toplumunun geleneksel yaşam biçimine göre yeniden yapılandırılmış mekânsal örgütlenme düzeni olarak tanımlanabilir. Ayrıca Selçuklu kentlerinin Orta Asya Türkistan İran Türk-İslam coğrafyasında
ulu cami olarak kayıtlı unsurları ile Anadolu Selçuklu ve sonrasında
Gelen Osmanlı kentlerindeki “Cuma kılınır Bazar durur’’ ifadelerinden yola çıkarak kent kavramını tanımlayan temel mekânsal öğelerin
ulu cami ya da Pazar gibi orta Asya ve İran coğrafyası yerleşik yaşam kültürünün Anadolu’ya kadar taşınmış olması dikkat çekmektedir. Anadolu Selçuklu kentleri genel olarak; 1. Eski kentlere yerleşerek
büyük değişimlere yol açmamış; 2. Tahrip olan kentlerin yakınına ya
da üzerine yapılar yapmış 3. ve yeni Türk kentleri kurmak olmak üzere
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üç aşamada gelişme göstermişlerdir. Anadolu’nun Türkler’in fethinden
önceki kentleri genel itibariyle sur içinde olması yönetimsel ve askeri
işlev taşıyan bir iç kalenin bulunması ve yayılımı kısıtlı olduğu için
örgütlü bir ticaret alanına sahip olma özelliklerini yansıtmaktadırlar.
Anadolu Selçuklu Kentlerinde kaleye önem verilmeye başlanmış olup
yerleşim yerlerinin çoğu kaleye sahiptir. Geldikleri bölgelerde stratejik
gördükleri alanlara kaleler inşa etmişler daha önceden var olan tahribata uğrayan kaleleri de onarmışlardır. Kent çekirdeğini kalede bulunan
iç kaleler oluşturmaktadır (Tanyeli, 1987: 20-32; Özcan 2006: 44-49;
Özcan Yenen, 2010: 61-64).
XIII. yüzyıl sonlarında konargöçer bir Türkmen boyundan tarih
sahnesine çıkan Osmanlılar ilk dönemden itibaren şehre ve şehirleşmeye önem vermişlerdir” (Aliağaoğlu-Uğur, 2016: 208). Osmanlı’da şehir
tanımını yapabilmek için birçok özelliğe açıklık getirilmesi gerekmektedir. Nüfus ölçütü bakımından Osmanlı şehirlerine bakılacak olursa
belli bir nüfustan fazla kişinin yaşadığı yere şehir denmesi Osmanlı
şehirleri için her zaman geçerli olmayan bir ölçüt olarak kalmıştır. Daha
geniş bir şehir tanımı yapılabilmesi için, sadece nüfusa odaklanmak
yerine, incelenecek olan yerleşim biriminin, ekonomisi, sosyal yaşamı,
idari işlevleri de göz önüne alınmalıdır. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı şehri, “Osmanlı idari taksimatında, kadının ve subaşının idaresinde ticaret ve sanayi ehlinin bulunduğu idari birliklerdir”. Osmanlı
belgelerinin dilinde ise şehir “cuma kılınur ve pazar durur yer” şeklinde tanımlanmaktadır (Aliağaoğlu-Uğur, 2016, 209). Osmanlılar fetih
politikalarının gereği olarak kendi topraklarına kattığı beyliklerin coğrafi sınırlarını ve yapısını bozmadan kendi sistemlerine göre düzenlemişlerdir. Fethettikleri eski yerleşim birimlerinin hukuki ve idari yapılarında köklü değişiklikler yapmamışlardır. Bunun sonucu olarak da
Osmanlı Devleti’ne katılan beylikler coğrafyasında eski idari hukuki
ve coğrafi yerlerini korumuş ve ilk Osmanlı sancaklarının kuruluşunda
önceki idari siyasi ve coğrafi durumlar esas alınmıştır (Turgut, 2011:
31; Emecen, 2010: 96). XIII. yüzyıldan beri Konya, Kayseri, Erzurum,
Sivas gibi eski ve büyük şehirlerde yalnızca Türkler değil etnik ve dini
kökeni farklı insanlar bulunuyordu. İlk dönem Osmanlı şehri içinde yaşayan Rum Ermeni ve Yahudiler gibi farklı din mensuplarına rağmen
Müslüman yöneticilerin yönettiği bir şehirdir. Bu etnik unsurla birlikte
çoğunluğunu Müslümanların teşkil ettiği bilinmektedir (Özcan, 2017:
23). Osmanlı şehir zihniyetinde mülk Allah’ındır. Kişiler mülkü ancak
güzeli korumak ve dünyayı güzelleştirmek için kullanabilirler. Şehir
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toprağı rant için kullanılamaz. Bunun önüne geçebilmek için devlet çok
katlı ev yapımına müsaade etmemiştir. Evler 1-2 katlı, bahçeli ve yer
şekillerine uyumludur. Ayrıca çok merkezli galaksi tipi yapılanma Osmanlı şehirlerinin en belirgin özelliği idi. Açık bütünlük anlayışı ile
kurulan şehirler, ekleme ve çıkarma yapmaya izin veriyordu (Karatepe,
2021:12-16).
Ahlat’ın Şehirleşmesi ve Mimari Düzenleri
Eski Ahlat, Harabe Şehrin deresindeki tepe üzerindedir. O zaman
bir sahayı kapsamaktadır. Harabe Şehir Kalesi’nin hangi devirde yapıldığı anlaşılamıyorsa da en az milâttan 1500 sene evvel yapılması mümkündür (Beygu, 1932: 80). Ahlat’ta şehirleşmeye bakıldığında, konum
olarak stratejik önemi ve Van Gölü’nün kenarında coğrafi üstünlük
özellikleri ile birçok medeniyetin uğrak noktası haline gelerek buraya yerleşmelerine sebep olmuştur. Ahlat’ta hayati öneme sahip olan su
unsuru ile birlikte en eski yerleşim alanlarının yine dere kenarlarına
dağılarak iskân edildiği anlaşılmaktadır. İlk imar faaliyeti olarak etrafı
surlarla çevrilmiş olan iç kale göle paralel kuzey-güney istikametinde batıya üçgen oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Kerpiçten olduğu
kaynaklarda belirtilen Kısmen mevcut olan ve yapılan kazılarla bazı
bölümleri ortaya çıkarılan kalenin Arkınlı Deresi kenarında Kulaksız
mahallesinden başlayarak, Ergezen Mahallesini içine aldığı, devamında orta surun İki Kubbe Mahallesinde kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Urartu dönemine tarihlendirilen 1224 yıkılan içkalenin kesin inşa
tarihi bilinmemekle birlikte büyük surun Bizans döneminde geliştirilerek kullanılmış olduğu ifade edilmektedir. Kaynaklarda muhtemelen
içkaleye ait olduğu sanılan kırkburç ibaresi şimdi kalıntılarla uymamakta ve kalan bakiyelerin dış sura ait olduğu belirtilmektedir (Karakoç, 2018: 73). Mazgallar ve burçlarla desteklenen surlara sahip kalenin
farklı isimlerle anılan kapıları şehrin güvenliği açısından önemlidir.
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Ahlat Şehrinin Planı Karakoç, 2018, 162’den Alınmıştır.
Ahlat şehrinde kalan mimari yapılar Türk-İslam dönemi öncesi ve
sonrasına ait eserler olup kaynaklarda şehrin mahalleleri ilk olarak dört,
sonra yedi olarak verilmektedir. XI. asırda Ahlat’ın geniş arazisindeki
evler, caddeler, kervansaraylarla birbirine bitişik olan mahalleler şimdi
birer köy gibi ayrılmıştır. Ahlat dört mahalleye ayrılmış olup büyük bir
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şehirdir. Bu mahalleler Tonos, Ergezen, İki Kubbe, Harabe Şehir’dir.
Aynı zamanda on beş evden meydana gelen sur dâhilinde Kale Mahallesi vardır. Günümüzde mahalleler 1. ve 3. Derece sit alanı olarak ilan
edilmiştir. Ayrıca şehirde günümüzde mahalle sayısı önce on sonra on
beşe çıkarılmıştır. Tarihi mahalleler Erkizan Mahallesi, Kale Mahallesi,
İki Kubbe Mahallesi, Harabesehir Mahallesi, Tahtısüleyman Mahallesi,
Kırklar Mahallesi ve Tunus Mahallesi şeklindedir. Ahlat şehrinde en
eski yerleşimin Harabesehir ve çevresinde olduğu görülürken ikikubbe mahallesi ve Tahtısüleyman mahallesinin alt kısımlarından oluştuğu
yaşanıldığı anlaşılmaktadır. Van Gölü’ne paralel olarak derelerin kenarında konumlandırılan mahallelerin oluşumunda özellikle şehirleşme
anlamında ticaret ve dinin önemli iki unsur olduğu kalan bakiyelerden
de anlaşılmaktadır. Tahtı Süleyman Mahallesi’nde şehrin idare edilerek yönetildiği bir saray kalıntılarının olduğu belirtilmektedir (Beygu,
1932: 23; Sümer, 1986: 467; Karakoç, 2018: 75).
Selçuklu, Türk İslam şehirlerinde düzeni belirleyen en önemli mimari cami ve ticari yapılardır. Kalan veriler üzerinden kazıları yapılarak temel seviyesinde ortaya çıkarılan ulu cami bu konuda en önemli
belirleyicidir. Cami şehrin tahtı Süleyman mahallesinde yer aldığı ve
doğusunda bir bezirhane/imalathane olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu
dönemde yerleşimin en eski yerleşim olan Harabe Şehirden Tahtı Süleyman’a doğru kaydığı çıkarılmaktadır. Yapılan kazılar sonucunda ulu
caminin etrafında küçük bir külliye şeklinde düzenler ortaya çıkarılmış bu da yeni bir mahalle ve nüfuz için yapılan külliyelerin öneminin
ortaya koymaktadır. Ulu camiler bulundukları bölgenin en büyük dini
yapıları olarak şehirleşmenin etrafında nüfusların açıldığı mimari yapılardır. Bu doğrultuda Dikine dikdörtgen planlı ve sırlı tuğlalı (malviye)
minaresi ile ulu cami özelliklerini devam ettiren (Arslan 2019: 205-207;
Erboğa 2018: 16) Toplum örgütlenmesinin gelişmesiyle tek yapıda birleşen değişik işlevlerin her birini karşılamak amacıyla ayrı yapıların
yapılması ile külliyeler ortaya çıkmıştır. Külliye bir Türk şehri içinde
belli sosyal amaçlar için inşa edilmiş sosyal bir merkezdir (Karatepe,
2021, 62).
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Ulu Cami Kazısı Genel Görünümü (Arslan 2019: 207) (erişim
tarihi 29.08.2021)
Mezar yapıları, Şeyh Necmeddin Kümbeti (619 H./ 1222 M.), Ergezen Mahallesinde Bu kümbet şeyhin adına, tekke ve zaviyenin yanında
yapılmıştır. Erzen Hatun Kümbeti’nin güneybatısında yer almaktadır.
Kümbet, kare planlı iki katlı pramidal bir külah ile örtülüdür. Hasan Padişah Kümbeti, Tahtı Süleyman Mahallesi iki satırlık kitabeye göre (673
H./1275 M.) Melikü’l-Ümera Mahmud b. Hüsameddin Hasan Aka için
yapılmıştır Kare kaideli iki katlı silindirik gövdeli bir yapıdır. Hasan
Padişah Kümbetinin Yanındaki Yarım Kümbet, TahtıSüleyman Mahallesi (13. yy. sonları), Kümbetin kare planlı cenazeliği mevcut olup, gövdesi yoktur. Hüseyin Timur –Esen Tekin Kümbeti (678 H./1279-1280
M.) İki kubbe Mahallesi, Kare kaide üzerine iki katlı, onikigen geçişli
silindirik bir gövdeye sahiptir. Şirin Hatun/Bugatay Aka Kümbeti, İki
Kubbe Mahallesi inşa kitabesine göre (680 H./1281 M.) yılında şehit
oldukları anlaşılan Ahlat hükümdarı Emir Bogatay Aka ile eşi Şirin
Hatun için yapılmıştır Kare kaide üzerinde iki katlı silindirik gövdeli
bir yapıdır. Usta Şagird (Ulu) Kümbet (13. yy. ikinci yarısı), İki kubbe
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Mahallesi Kare kaide üzerine iki katlı silindirik bir gövdeye sahiptir.
Erzen Hatun Kümbeti (707 H. / 1307 M.) Ergezen Mahallesi, kare kaide
üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir. Kümbet üçgen pahlar ile geçilen onikigen geçişli silindirik bir gövdeye sahiptir. Keşiş Kümbeti XIV.
yy. ilk çeyreği, İki Kubbe Mahallesi Kare kaide üzerine oturtulan yapı
onikigen köşeli silindirik gövdeli konik bir külah ile örtülüdür. Emir
Ali Kümbeti (14. yy.), İki Kubbe Mahallesi Kare planlı ana mekânın
önünde duvarları kademeli olarak yapıya doğru yükselen üzeri açık
dikdörtgen planlı bir ön mekân vardır. Anonim Kümbet (14. yy. ikinci
yarısı), İki kubbe Mahallesi yapı, kare planlı tek katlıdır. Kare gövdenin
üst köşeleri, üçgenlerle pahlanarak sekizgen bir kasnağa geçilmekte ve
piramidal külah ile örtülmektedir. Emır Bayındır Kümbeti (15. yy. sonları) İki Kubbe Mahallesi İki katlı düzenlenen yapı, altta dörtgen planlı
cenazelik ve yarı baldeken silindirik gövdeli üst kattan oluşmaktadır.
Mirza Muhammed Türbesi (16. yy.) İki kubbe Mahallesi yapı kare planlı olup tek katlıdır (Erboğa, 2018:31-84; Arslan, 2018: 13-14; Karakoç,
2018: 100-111).
Ahlatta tarihi öneme sahip altı mezarlık yer almaktadır. Bu mezarlıklardan ilki Harabe Şehir Mezarlığı, aynı isimli mahallede olup kalenin içerisinde bulunmaktadır. İçerisinde iki akıt ve sıradan mezar taşları
mevcuttur. Tahtı Süleyman Mezarlığı “Kara Şeyh Mezarlığı” aynı isimli mahalleden adını alır Hasan Padişah Kümbeti’nin güneybatısındadır.
14. yüzyıla ait pek çok şahideli sandık biçiminde mezar taşı, bir akıt
ve bir koyun heykeli vardır. Mezar taşları özenlidir. Kırklar Mezarlığı,
aynı isimli mahallede 13-14. yüzyıllara aittir. Şahideli sandûk tipinde,
kitabeli, imzalı mezar taşları mevcuttur. Merkez Mezarlığı, Kayı ya
da Kaya Mezarlığı, Merkez Mahallesi’nde Şeyh Necmeddîn ve Erzen
Hâtun Kümbetlerinin bulunduğu alandadır tahribat fazladır. Meydanlık Mezarlığı, 210 dönümlük alanı kuzeyden güneye Tahtı Süleyman
yolu ile Tatvan Şosesi; doğudan batıya İki Kubbe Mahallesi ile Harabe
Şehir arasındaki geniş düzlüğü kaplayan alanda yerleşir. Ahlat’ın en
büyük ve en önemli mezarlığıdır. Meydanlık mezarlığında 12. yüzyılın başından 16. yüzyıla kadar tarihlenen tahminen 1000 kadar mezar
taşı bulunmaktadır. Kale Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim zamanında
Çaldıran Seferinden sonra inşasına başlanan mezarlık Kanuni Sultan
Süleyman zamanında tamamlanmıştır. Osmanlı kalesinin dışındaki bu
mezarlık, Ahlat’ın Osmanlı devri mezarları bulunmaktadır (Karamağaralı, 1992: 42-43; Arslan 2018: 12-13; Karakoç, 2018: 111-113). Depremler ve çeşitli diğer nedenlerle 12. ve 13. yüzyıllara ait mezarların
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çoğu yerin altında veya aşırı derecede tahrip olmuş durumdadır. Mezarlıkta 14. yüzyılın ilk çeyreği sanatın zirveye ulaştığı devirdir. 15.
yüzyılın ilk yıllarındaki mezarlar emirlere ve emir soyundan gelenlere
ait mezarlardır (Bozkurt, 2016: 121-122) İslâm şehirlerinde mezarlıklar
genellikle yerleşim alanının ve surların dışında şehir kapılarına yakın
yerlerde oluşmuştur. Ayrıca önemli şahsiyetlerin defnedildiği yerlerin
etrafında küçük veya büyük mezarlıklar teşekkül etmiştir. Mezarlıkların yerleşiminin şehircilik tarihi açısından önemli olmasının yanında
Önceleri genellikle meskûn sahaların dışında bulunan mezarlıklar yerleşim alanlarının genişlemesi sonucu şehirlerin içinde kalmıştır (Bozkurt, 2004: 519-522). Osmanlı öncesi şehirlerde mezarlıklar yerleşim
alanlarının dışında yer almaktadır. Aynı şekilde Ahlat da hem Türk
sanatı hem dünya sanatı içerisinde Selçuklu mezarlığı ile önemli bir
yere sahiptir. Bu mezarlığın zamanla yerleşim alanı içinde kaldığı anlaşılırken Osmanlı dönemindeki Kale mezarlığı yerleşim alanı içindedir.
Osmanlı şehirlerinde yaşam mezarla yan yana ölüm ve yaşam iç içedir.
Ahlat şehrinde bunu görmek mümkündür.

Ahlat Erzen Hatun Kümbeti
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II. Devir Beylikler dönemine Akkoyunlulara ait olan Emir Bayındır Mescidi ise İki Kubbe Mahallesinde olup 1481 yılında Akkoyunlu
Hükümdarı Sultan Yâkub’a karşı isyan ederek verdiği savaşta öldürülen Akkoyunlu Türkmen beylerinden Emîr Bayındır b. Rüstem tarafından yaptırılmıştır. Yanında türbesi ve günümüze gelemeyen zaviyesi
ile küçük bir manzume şeklinde değerlendirilmiştir. Mescit, kıble yönündeki kümbet sebebiyle zâviye görünümü arz eden basit bir yapıdır.
Hazırlık eyvanının sağında bâninin adıyla inşa tarihini (882 H./1477-78
M.) veren kitabe, solunda ise Farsça vakfiye kitabesi bulunmaktadır.
Yan duvarda yer alan beyaz taş üzerine yazılmış “amel-i Baba Can”
ibaresinden mimarın adı öğrenilmektedir (Altun, 1995: 125).

Ahlat Emir Bayındır Mescidi ve Türbenin Genel Görünümü
Osmanlı dönemine şehirde ikinci bir kale gölün hemen yanına yapılan sahil kalesidir. Safeviler eski içkaleyi kısa bir zaman içinde yerle
bir ettiler; yani tamamıyla yaktılar. Osmanlıların birkaç yıl sonra Ahlat için göl kıyısında yeni bir hisar inşa etmelerinin ve yeni Ahlat’ın
da orada meydana gelmesinin sebebi yapılan bu korkunç tahribattan
ileri gelmiştir. Ahlat, Safevi ve Osmanlı devirlerinde Van gölü çevresinin en sönük şehirlerinden biri durumuna düşmüştü. Ahlat’da 1556
yılında aşağı yukarı bin altı yüz kişinin yaşadığı tahmin edilebilir. Bu
nüfusa askerler, diğer vazifeliler ve din adamlarının sayısı dahil değil37
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dir. Şehirdeki Müslüman nüfus arasında Budak, Şah, Verdi, Turmuş
(Durmuş), Ayna Beg, Kaya, Allah Kulı, Hüdâvirdi, Şah Kulu gibi adların görülmesi Müslüman halkın Türk asıllı olduğunu ve Türkçe konuştuğunu ortaya koyar. 1065 (1655) yılında Ahlatı ziyaret eden Evliya Çelebi, eserinde bu şehre geniş bir yer ayırmıştır. Seyyah gördüğü
eserler ile yıkıntı ve kalıntılardan Ahlat’ın parlak mâzisini iyice anlamış görünüyor. Fakat birçok yerlerde yaptığının aksine, onları bize
yakından tanıtmıyor. Şehrin birbiri arkasından geçirdiği elim felaketler
yüzünden Ahlat’da câmi, medrese ile ilgili hiçbir vakıf yoktur. Zikredilen tarihte mevcut vakıfların hepsi zâviyelere aittir (Sümer, 1986:
465). Osmanlı şehirleşmesi doğrultusunda yapılan kalenin Albert Gabriel, kale ile ilgili olarak, Evliya Çelebi’den yapım sürecini naklederken,
kalenin krokisini çıkarmıştır (Gabriel, 1942: 249-251). Nermin Tabak
“Van Gölü kıyısındaki yeni kaleyi Yavuz Sultan Selim’in yaptırdığı, bu
kaleyi Kanunî Sultan Süleyman’ın genişletip onardığı” şeklinde bilgi
vermektedir (Tabak, 1972: 44-45). Sümer Hisar olarak Kanunî Sultan
Süleyman’ın yaptırdığını II. Selim devrinde de (976 H./ 1568 M.) hisarın bir dış kale ile çevrildiği görülür (Sümer, 1986: 469). Kale 400x200
m. ölçülerinde Van gölüne dikey olarak uzanan dikdörtgen bir plana
sahiptir. Kuzey güney doğrultulu olup, güneyde göle kadar uzanmaktadır. Kalenin dış surları 6 m. ile 10 m. arasında değişen yüksekliktedir. Yapımında mezar taşları başta olmak üzere tarihi eserlerden alınan
devşirme malzeme kullanılmıştır. Özellikle lento taşları olarak mezar
taşları kullanılmıştır. Kale surlarında köşelerdeki büyük olmak üzere
on sekiz kule bulunmaktadır. Kalenin güney doğu köşesine yakın yerde
girişi bulunmaktadır (Arslan, 2018: 8).
Osmanlı şehirleşmesinin merkezi olan cami ve ait oldukları külliyeler, Ahlat Sahil Kalesi içinde karşılıklı olarak bulunmaktadır. Şehirde yedi cami bir minare olduğu hurufat defterlerinden; (1290 H./
1873-1874 M.) tarihinde Kırklar Mahallesi’nde, (1275 H. / 1858-59 M.)
yılında Ergezen Mahallesi’nde, (1306 H./1888-18889 M.) yılında Sur
Köyü’nde, (1302 H./1884-85 M.) yılında Holyak Köyü’nde, ahali tarafından bir mescit yapıldığı belirtilmektedir (Çal, 2002: 75). Şehirde
Osmanlı döneminden kalan İskenderpaşa Cami inşa kitabesine göre
Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden İskender Paşa tarafından
(972 H./1564-65 M.) tarihinde yaptırılmıştır. Medrese ve hamamının
da olduğu ve küçük bir külliye şeklinde tasarlandığı bilinmektedir. Ancak medrese ve hamam yıkılmış günümüze gelememiştir. Diğeri Kadı
Mahmud Cami olup giriş kapısı üzerindeki inşa kitabesine göre, (992
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H./ 1584 M.)’te Ahlat kadılarından Gazi Mahmud tarafından yaptırılmıştır (Erboğa, 2018:19-25). Camiler tek yapı olarak Osmanlı şehrinin
dinsel, siyasal, ekonomik ve kültürel merkez ve şehrin odak noktasıdır.
Osmanlı şehirlerinin belirleyici en önemli ögesi olarak sonra külliyeler
şeklinde küçük birer şehirler kurularak, imar faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Ahlat’ta günümüze bulunan zaviyelerden sadece biri yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılabilmiştir. İki kubbe mahallesinde bulunan
zaviyenin kesin tarihi bilinmemekte ve dönem olarak Selçuklu veya
ikinci devir beylik yapısı olacağı tahmin edilmektedir. Başbakanlık
Osmanlı arşivlerinden 16. yy. yazılmış elde edilen ve Ahlatla ilgili Osmanlı dönemine ait şehirde Tapu Tahrir defterleri ve Hurufat defterlerine göre isimleri ve yerleri belli olan on dokuz zaviye tespit edilmiştir
(Çal, 2002: 71-74). Tahrir Defterinde; Şeyh Abdülkadir Zaviyesi, Şeyh
Yoldaş Zaviyesi, Tunus Mah. Şehitler Zaviyesi, Şeyh Mehmed Zaviyesi, Ergozon Mah. Şeyh Necmettin Zaviyesi, Bayındır Zaviyesi, Şeyh
İbrahim Zaviyesi, Şeyh Abdurrahman Zaviyesi, Baba Merdan Zaviyesi, şimdi mahalle olan kırklar köyünde kırklar zaviyesi, Kiraz-ı kebir Köyü’nde Şeyh Ammar Ahlat Zaviyesi, Gürrub Köyü’nde Künbed
Zaviyesi, Hacı Hüseyin Hızani Zaviyesi ile harap bir hamamdan söz
edilmektedir. Abalı Zaviyesi, kaynakta belirtilir. Hurufat defterlerinde Karadutlu Tekkesi, Bekdonos Zaviyesi, Bağdos ve Avios Zaviyesi,
Şeyh Necmettin Zaviyesi, Şeyh Necmettin Hüdai Tekkesi, Baba Murad
Tekkesi, Kıratlı Zaviyesi, Kırklar Tekkesi, Hacı Hüseyin Tekkesi, Şeyh
Mehmed Şerhiz Zaviyesi, Şeyh Ammar Şeybani Tekkesi, Abri Köyü’nde Şeyh Abdülmelik Zaviyesi, olmak üzere on iki tekke ve zaviyenin
adı geçerken Kavaklı Nureddin Merkadi adlı bir de yatırın adı geçmektedir. Tekke sayılarının on olduğu sanılan eserlerin bazılarının yerleri
kesin olarak belirtilmemiş bunların o dönemdeki merkezde mi? köyde
mi? oldukları tespit edilememiştir. Tahrir defterlerindeki on dört zaviyeden on birinin adı belirlenmektedir, toplam on sekiz zaviye olduğu
bilgilerden anlaşılmaktadır. Şeyh Necmettin Zaviyesinin 13. yy. olduğu sanılmaktadır. Şimdi olmayan Bayındır Zaviyesi de 15. yy. olduğu belirtilmektedir (Çal, 2002: 72-75). Bu eserlerin hiçbiri günümüzde
mevcut değildir. Şehirleşmede Zaviyeler, Selçuklu yönetimi ve Anadolu
Beylikleri, göçlerden sonra Anadolu’ya gelen Türk nüfusun, boş toprağın şenlendirilmesi, iç güvenliğin sağlanarak düzenin korunması, yeni
vatanın Türk kimliğine sokulması için devlete yardım eden tekke ve
zaviyelerden yardım almışlardır. Osmanlı da bu siyaseti aynen devam
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ettirmiş, tekke ve zaviyeler konusunda iki yol izlemiştir. Birincisi, Selçuklu ve Beyliklerden kalan tekke ve zaviyelerin varlığını korumak,
ikincisi ise fethedilen topraklarda yeni tekke ve zaviyeler kurmak (Karatepe, 2021: 73). Köylere veya tamamen boş ve tenha yerlere yerleştirilen tekke ve zaviyelerle oralarda yeni yerleşim yerleri oluşturarak müritleri ile beraber ziraatla ve hayvan yetiştirmekle uğraşmışlardır. Bu
boş topraklarda kurulan tekke ve zaviyeler ile yerleşim yerini kültür,
imar ve din merkezleri haline getirmişlerdir şehrin büyümesine katkı
sağlamışlardır (Barkan, 1995: 25-26).
Şehirleşme açısından kalan su yapılarına bakıldığında yıkılmış
durumda olan hamamlar ve bir de sağlam vaziyetteki Emir Bayındır
ismi ile anılan köprü bulunmaktadır. Hamamlardan 1556 tarihli Tahrir Defteri’nde Ahlat merkezde harap bir hamamdan söz edilmektedir.
Ahlat’da halen Ikikubbe Mahallesinde birinin kazısı tamamlanmış diğeri devam eden iki ve kale içinde bir yıl önce bir kısmı yıkılan bir
hamam vardır. 1556 yılında harap durumda olduğuna bakarak, söz konusu hamamın İkikubbe Mahallesindeki iki hamamdan biri olabileceği
söylenmektedir (Çal, 2002: 75). Çifte hamamın surun kuzeydoğu köşesindeki burcun dışında ve yakınında konumlanmıştır. Plan, mimari ve
detayları kazılarla ortaya çıkarılan (Arslan, 2019: 209) hamamın çifte
fonksiyonu ile şehrin merkezinde bir çarşı hamamı olarak şehirleşmeye
katkı sağladığı söylenebilir. Şehirde daha önce 1165 yılında Ahlat Hatunu, Meyyâfârikîn’den Ahlat’a döndüğünde Bitlis Geçidi’nde gördüğü
ağaçtan yapılmış köprülerin kireç ve taşla yapılmasını emretmiştir. Büyük harcamalar yaparak yol ve dokuz köprü yaptırmıştır. Zekeriyyâ elKazvînî, Âsâr el-Bılâd (1203–1283) adlı eserinde, güzel surlarla çevrili
olan şehrin dışında nehir ve nehrin üzerinde köprünün olduğunu yazmıştır (Karakoç, 2018: 128). Van gölü kıyısında, Tahtısüleyman Deresi
veya Kaşdere denilen akarsuyun üzerinde yer alan ve kitabesi bulunmayan köprünün Akkoyunlu Türkmen beylerinden Emîr Bayındır (ö.
886/1481) tarafından yaptırılmış olduğu tahmin edilmektedir. Cevdet
Çulpan, köprünün bir yerinde koyuna benzer bir çift hayvan kabartmasının varlığından bahseder. Tamamen kesme taştan 21 m. uzunluğunda
ve tek gözlü olarak inşa edilen köprünün doğu tarafı kemerli kısımla
düz bir çizgi meydana getirmeyip yana dönüktür. Her iki ucunda merdivenler bulunur; korkuluklar da kademeli biçimde yapılmıştır. Büyük
kemer açıklığı 11,20 m., yüksekliği ise 5,60 m. kadardır; 1954’te tamir
görmüştür (Eyice, 1995: 124-125). Köprüler şehirleşme açısından yol
ağlarının kurulması ve çevre ile bağlantıların sağlanması açısından ha40
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yatidir. Güvenlik ve özellikle ulaşım ağı sayesinde şehrin ticaretinin
gelişmesi açısından köprüler en önemli yapılardır. Sadece tek kâgir bir
köprünün kaldığı şehirde akarsular üzerinde var olan ahşap veya kagir
malzemeden yapılan ve çeşitli kaynaklarda sayıları verilen köprülerin
deprem veya yangınlarda zarar görerek günümüze gelmediği anlaşılmaktadır.

https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/91611 (Erişim
tarihi, 29.08.2021)
Ahlat şehrinin tarihi evlerine bakıldığında günümüze kalan örneklerin Osmanlı geç dönem ile Cumhuriyet devrine ait konutlar olduğu
anlaşılmaktadır. Konutlar Erkizan, Harabeşehir, İki Kubbe, Tahtı Süleyman ve Harabeşehir Mahallerinde yer almaktadır. Ahlat Evleri’nin
oluşumunda coğrafi şartlar, gelenekler ve inanç belirleyici faktörler
olmuştur. Ahlat Evleri aynı zamanda harem-selamlık uygulaması ile
geleneksel Türk Evi karakteristik özelliğine sahiptir. Anadolu Türk konutlarında yaygın olan dış sofalı ve iç sofalı plan tipleri uygulanmıştır.
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Genellikle iki katlı olan evlerin alt katları depo, ahır, kiler gibi ihtiyaç
birimlerine ayrılmış, esas ikamet yerleri üst katlar olacak şekilde düzenlenmiştir. Planlamada sofa belirleyici olmuş, diğer mekânlar sofaya
göre konumlandırılmıştır. Helâlar ve tandırevleri genellikle evden bağımsız olarak düşünülmüştür (Karakuş, 2008: 27-42).
Sonuç
Ahlat’ta şehirleşme Türk İslam devri öncesi ve sonrası olarak başlıca iki dönemde kalan veya kazılarla ortaya çıkarılan eserler üzerinden
değerlendirilebilir. Şehirdeki ilk yapılaşmanın askeri ve güvenlik açısından Harabeşehir adı verilen mevkide içkalenin inşası ile başlamıştır. Şehir gelişmeye başladıktan sonra da zamanla bu kalenin içinde
ve dışında yeni yerleşim yerleri ve yeni mahalleler meydana gelmiştir.
İçkalenin, şehri alan medeniyetler tarafından özellikle Bizans, Selçuklu
döneminde yapılan tamir veya ilave imar faaliyetleri ile geliştirdikleri bilinmektedir. Stratejik konumu itibarıyla bu dönemlerde içkalenin
etrafı dış surlarla çevrilerek hem şehrin genişletildiği hem de güvenliğin artırıldığı anlaşılmaktadır. İlk yerleşimin olduğu içkaleden itibaren
şehirde önemli bir yeri olan su ile ilişkisine dikkat edildiği ve su ögesi
doğrultusunda şehrin planlamasının yapıldığı görülmektedir. Büyük
bir gölün etrafında yer alan şehrin göle dik olarak ve akar suların yönlendirdiği bir düzende mimari yapılaşma gerçekleştirilmiştir. Stratejik
önemi ile göl-akarsular (dereler) ve çevresindeki dağlarla coğrafi üstünlük özelliklerine iyi kullanan şehir bu anlamda her daim cazip bir yaşam merkezi olarak yerleşim görmüş ve zengin bir tarihi dokuya sahip
olmuştur. Maalesef bu doku günümüze kadar korunamamıştır. Ticaret
ve din merkezi olarak Kubbetül İslam unvanı ile şehrin Ortaçağ kent
kimliğine sahip olarak Ahlat, Selçuklu ve II. devir beylikler (Akkoyunlu, Karakoyunlu) döneminde de kapalı kent modelini devam ettirmiştir.
Şehrin tarihinde birçok medeniyet ve kültür söz konusu iken kalan tarihi doku oldukça sınırlıdır. Göle dikey yerleşen şehrin hemen her dönem
aynı yönde ve düzende ele alındığı mimari düzenlerin tasarlanmasındaki işlevin iyi planlandığını anlaşılmaktadır. İlk çağlarda sudan uzak
yüksek bir tepede başlayan yerleşim zamanla etrafa yayılmış olduğu ve
özellikle bu düzenin Osmanlı döneminde farklılaştığı ifade edilebilir.
Uraratu, Bizans’tan sonra Selçuklu ve II. Devir Beylikler döneminde
mahalleler kurulmuş ve mahalle sosyal ve fiziki yapının en önemli
parçası olmuştur. Kurulan mahallelerin sayıları her dönem artmasına
karşın var olan eski isimlerinin mahallelerde hala korunuyor ve kul42
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lanılıyor olması da önemlidir. Ahlat’ta depremler, yangınlar ve insan
tahribatı ile birlikte dönemlere ait çoğu eser günümüze gelememiştir.
Yapılan kazılar ve ortaya çıkarılan mimari eserlerle birlikte şehir ve mimari düzenleri hakkında bilgiler peyder peyder ortaya çıkarılmaktadır.
Türk döneminde şehrin Türk İslam şehirlerinde olduğu gibi etrafında
çoğalan yerleşkeleriyle birer mahallenin merkezini teşkil eden camiler
ve yapılan külliyeler ile şehir geliştirilmiştir. Tarihi yapısal çevresinin
yenilenmesinde başlıca etkenlerin yangınlar ve depremler olduğu bilinmektedir. Şehirde var olan çoğu doku korunamamış çok azı günümüze
gelebilmiş olmasına karşın Selçuklu ve sonrasında kısmen o dönemde
şehir dışında kalan mezar anıtları ve mezarlıkların zamanla şehre dahil
olduğu anlaşılmaktadır. Bu yapıların ayrıca tüm doğal afet ve insan
tahribatına karşın diğer yapı gruplarına göre daha sağlam gelebilmesi
önemli bir ayrıntı olup teknik olarak kullanılan malzemenin kalitesi
ile ve insanların bu yapılara karşı daha duyarlı olmaları şeklinde ifade
edilebilir. Dünyanın gözü üzerinde olan mezarlıkları ile Ahlat hem yetiştirdiği taş ustaları hem de şehirde kalan mezar anıtları ile dünya sanat
tarihinde hakkettiği değeri elinde tutması önemlidir.
Ahlat, Osmanlı idaresine Irakeyn Seferi (1533-1535) ile girdikten
sonra Şah Tahmasb’ın emri ile kale ve her yeri yakıp yıktırılmıştır. Osmanlı döneminde Ahlat’ta yeniden gölün kenarına bir kale (hisar) yaptırılmış ve gölün hemen yanında yeni bir şehir kurulmuştur. Ahlat şehri
ilk olarak yerleşimin içkale de başlaması sonrası Bizans, Selçuklu döneminde kapalı kent modeli Osmanlı döneminde devam ettirilmesi ile
farklıdır. Bu anlamda Osmanlı fethettiği şehirlerde var olan öncellikle
kale ve yapıları onararak ihtiyacı doğrultusunda değerlendirdiği ve kapalı kent modelini benimsediği bilinmektedir. Kapalı veya kale kent
modeli dışında yayılmacı bir şehir düzeni izleyen Osmanlının Ahlat’ta
buradaki tahribatın fazlalığı doğrultusunda yeni bir şehir kurulması
zorunluluğu ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. İçkalenin dışında Osmanlı
şehir düzenine uygun yeni bir yer seçilerek şehrin stratejik önemi doğrultusunda özellikle göl ve çevresinden gelecek tehlikeye karşın kalenin yaptırılmış olduğu belirtilebilir. Bu kale ve çevresinde göle paralel
yerleştirilen cami ve küçük ölçekli külliyeler ile Osmanlı döneminde
her mahalleye bir cami anlayışı ile Osmanlı şehirleri ve mahalleleri gerek yapılan imar faaliyetleri gerek iskân politikası ile canlandırılmış
ve zenginleştirilmiştir. Hem Selçuklu hem Osmanlı döneminden kalan camilerin küçük külliyeler şeklinde imar edilmiş olması şehircilik
açısından önemli olup yeni yaşam alanları açıldığı merkezler olarak
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dönemi için önem arz etmektedir. Kaynaklardan sadece isimleri tespit
edilen tekke ve çok sayıdaki zaviyeler Türk İslam şehirlerinin genişlemesi açısından hayati öneme sahip yapılardır. Osmanlı devleti fethettiği
yerlerin sosyal ve siyasi kültürünün yanı sıra önceden var olan yapı
türlerinden de faydalanarak kendisinin benimsediği İslam Hukuku anlayışı ile fetih politikasını yürütmüştür. Kazılarla küçük ölçekli de olsa
camiler ve çevresinde çeşitli üretim hanelerin olduğu bezirhanenin, din
ve ticaret yapılarının ilişkisini ve şehirleşmenin odak noktası olduğunu
gösteren eserler kazılarla ortaya çıkarılmaktadır. Ahlat’ta tam yerleri
çıkarılamasa da Ahlat merkez ve köylerinde çok sayıdaki tekke ve zaviyelerin yaptırılmış olduğu da kaynaklardan tespit edilmektedir. Selçuklu da olduğu gibi Osmanlı da şehri büyütmek yeni yaşam alanları
açmak için nüfusun olmadığı yerlere tekke ve zaviye yapıları yaptırarak
buraları şenlendirme yoluna Ahlat’ta da gittiği görülmektedir. Hiçbiri
günümüze gelmeyen bu yapıların gerçekleştirilecek kazılarla birlikte
eserlerin gün yüzüne çıkarılması ile teknik detaylar üzerinden daha
sağlıklı sonuçlara ulaşılacaktır. Ahlat’ta Osmanlı şehirleşmesinin tam
gerçekleştirilemediği başlıca Osmanlı şehirlerine göre mimari ve yapılaşmanın sınırlı kaldığı ifade edilebilir.
Günümüzde eski önemini kaybeden şehir insan tahribatının yanı
sıra birçok afet ve yangında kaybettiği tarihi eserlerini artık kazılarını
yaparak ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Zengin bir geçmişi olan şehir
yapılan kazılarla ortaya çıkarılan eserleri ve aslında daha çok toprağın
altında gün yüzüne çıkarılacak katmanları ile tarihinin ve zenginliğinin ortaya çıkarılmasını beklemektedir. Bu doğrultuda konu ile ilgili
disiplinlerin birlikte yapacağı bilimsel çalışmalar şehre şüphesiz katkı
sağlayacaktır.
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AHLAT’IN TURİZM İLETİŞİMİNİN SWOT
ANALİZİ
Şule Yüksel ÖZMEN 1

ÖZET
Türk tarihinde politik ve kültürel yönden önemli bir rol oynamış
şehirlerden biri olan Ahlat, turizm açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır. Turizm iletişimi, bir destinasyonun turizm kapasitesini artırmayı hedefleyen bir stratejik iletişim biçimidir. Bunu ilk aşamasını
turizm potansiyelinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu çalışmada Ahlat’ın turizm potansiyelinin ortaya konacaktır. Bu potansiyelin hayata
geçirilmesi için nasıl bir turizm iletişim planı uygulanması gerektiği
açıklanacaktır. Ahlat, tarihi ve kültürel bir turizm destinasyonu olmasının yanı sıra ekoturizm, alternatif turizm, doğa turizmi, gastronomi turizmi, yavaş turizm gibi hinterlandı geniş bir turizm potansiyeli
sunmaktadır. Bu çalışmada Ahlat’ın turizm potansiyeli nasıl farklılaşabileceği ilk etapta ele alınacaktır. Bu potansiyel, turizm iletişiminin
basamakları olan yerel halkın katılımı, ekonomik, kültürel ve ulaşım
imkanlarının gelişimi, tanıtım ve farkındalık çalışmaları, paydaş desteği gibi unsurları kapsamalıdır. Yerel halkın katılımı, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için önemli bir unsurdur. Halkın turizme
bakış açısı ve beklentileri turizm iletişiminin çıkış noktasıdır. Çünkü
bir fırsat mı tehdit mi onu belirlemektedir. Diğer basamaklar ise güçlü
ve zayıf yön çerçevesinde değerlendirilecek unsurlardır. Bu çalışmada fırsatlar ve tehditler güçlü çerçevesinde turizm iletişimi basamakları açısından Ahlat’ın bir fotoğrafı çekilecektir. Bu bağlamda SWOT
Analizi yapılarak Ahlat’ın turizminin gelişmesi için fırsatlar tehditler
1
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zayıf ve güçlü yönleri saptanacaktır. SWOT Analizi; bir sektörün güçlü-zayıf yönlerini bunlara karşı olduğu fırsat-tehditleri analiz ederek
gelecek için stratejiler geliştirmeyi ifade eden bir araştırma tekniğidir.
SWOT analizi Ahlat’ın turizm olanaklarının değerlendirilmesi, bu değerlendirme sonucu turizm iletişimi stratejilerinin tespit edilmesi veya
düzeltilmesine imkân vermektedir. Bu analizle de Ahlat için turizm
iletişimi basamaklarının nasıl uygulanacağına ilişkin de bir yol haritası
ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, Turizm iletişimi, SWOT analizi

AHLAT’S TOURISM COMMUNICATION SWOT
ANALYSIS
ABSTRACT
Ahlat, which is one of the cities that played an important role in
Turkish history politically and culturally, has a great potential in terms
of tourism. Tourism communication is a form of strategic communication that aims to increase the tourism capacity of a destination. The
first stage of this is to determine the tourism potential. In this study, the
tourism potential of Ahlat will be revealed. It will be explained what
kind of tourism communication plan should be implemented to realize this potential. Besides being a historical and cultural tourism destination, Ahlat offers a wide tourism potential in its hinterland such as
ecotourism, alternative tourism, nature tourism, gastronomy tourism,
slow tourism. In this study, how Ahlat’s tourism potential can be differentiated will be discussed in the first place. This potential should cover
factors such as the participation of local people, which are the steps
of tourism communication, the development of economic, cultural and
transportation opportunities, publicity and awareness activities, and
stakeholder support. The participation of local people is an important
element for the sustainability of tourism activities. The public’s perspective on tourism and their expectations are the starting point of tourism communication. Because it determines whether it is an opportunity
or a threat. The other steps are the elements to be evaluated within the
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framework of strengths and weaknesses. In this study, a photograph of
Ahlat will be taken in terms of tourism communication steps within the
framework of opportunities and threats. In this context, opportunities,
threats, weaknesses, and strengths will be determined for the development of Ahlat’s tourism by making a SWOT Analysis. SWOT Analysis;
It is a research technique that expresses developing strategies for the
future by analyzing the strengths-weaknesses of an industry and the
opportunities-threats against them. The SWOT analysis allows Ahlat’s
tourism opportunities to be evaluated and the tourism communication
strategies to be determined or corrected because of this evaluation.
With this analysis, a roadmap will be revealed on how to implement the
tourism communication steps for Ahlat.
Keywords: Ahlat, Tourism Communication, SWOT Analysis

Giriş
Ahlat Türk tarihindeki önemli yeri, kültürel özellikleri, mutfağı
ve doğal güzellikleriyle turizm potansiyeli taşıyan önemli bir destinasyondur. Bir destinasyonun turistler için ilgi çekici hale gelmesi, turizm
potansiyelinin geliştirilmesi, turizm anlamında bir marka olması turizm iletişimi faaliyetleri ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada Ahlat
turizminin geliştirilmesi, potansiyelinin ortaya çıkarılması için mevcut
turizm iletişimi faaliyetlerinin boyutları ve de yapılması gerekenlere
ilişkin yol haritası Swot analizi ile ortaya konulacaktır. SWOT Analizi,
bir işletme, örgüt veya organizasyonunun gerek iç gerekse dış çevresine ilişkin değerlendirmeleri içeren bir analiz tekniğidir. Örgütün/işletmenin/ organizasyonun tüm çevresel faktörleri bu analizle olumlu ve
olumsuz tüm yönleriyle incelenmektedir. SWOT analizi İngilizce güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.
SWOT Analizinin işletmeler için başlıca iki yararı bulunmaktadır. İlki
işletmenin mevcut durumu ortaya koyacak tespitlerin yapılması yani
“mevcut durum analizi”dir. İkincisi de işletmelerin gelecekteki durumlarına ilişkin tespit ve tahminleri içeren “gelecek durum analizi”dir
(Özköse vd, 2013). SWOT analiziyle hem mevcut durumun bir fotoğrafı
çekilmekte hem de geleceğe ilişkin bir projeksiyon ortaya konmaktadır.
Ahlat’ın Turizm İletişimi
Turizm iletişimi, bir destinasyonun turizm kapasitesinin artırmayı
hedefleyen bir stratejik iletişim biçimidir. Turizm iletişimi beş basa47
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maktan oluşmaktadır. Turizm iletişimi, potansiyelin belirlenmesi, yerel
destek, kültürel ve ekonomik gelişim, tanıtım ve farkındalık faaliyetleri
ve paydaş desteği olmak üzere beş süreçten oluşmaktadır.
Turizm potansiyelini belirlemek: Turizm kaynakları nelerdir?
Hangi turizm türleri yapılabilir? Kültürel, tarihsel ve doğal turizm kaynakları nelerdir? Konaklama, ulaşım olanakları yeterli mi? vb sorularının cevapları destinasyonun turizm potansiyelini belirlemektedir.
Ahlat’ın turizm potansiyeline bakıldığında, tarihi ve kültürel değerleri, mutfağı, el sanatları, doğal güzellikleri ve de sakin şehir olması
nedeniyle büyük bir turizm potansiyeline sahiptir.
Ahlat’ın turizm potansiyeline bakıldığında tarihsel açıdan zengin
bir geçmişe sahip olduğu görülmektedir. Bu potansiyelin Türk turizme katkı sağlaması amacıyla 2011 yılında Ahlat ve yakın çevresindeki
Selçuklu tarihi ve kültürel mirasının korunup geliştirilmesi temelinde
“Kuzey Van Gölü Selçuklu Bölgesi Kültürel Temalı Gelişme ve Eylem Planı olarak devlet tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Ahlat’ın
kadim tarihine bakıldığında Milattan Önce 15. Yüzyılda kurulduğu öngörülen Ahlat, tarihsel açıdan bakıldığında birçok medeniyetin
hüküm sürdüğü bir yerleşim yeridir. Bu açıdan da birçok farklı adla
anılmaktadır. Buraya, Urartular, “Halads”, Ermeniler “Şaleat”, Süryaniler “Kelath”, Araplar “Hil’at”, İranlilar ve Türkler ise “Ahlat” adını
vermişlerdir. XI. Yüzyılda Selçuklu egemenliğine giren Ahlat, Türklere Anadolu’nun kapısının açıldığı savaş olarak adlandırılan Malazgirt
Zaferine ev sahipliği yapmıştır. 1071 yılında Sultan Alparslan Bizans
imparatoru Romen Diyojen’i Ahlat yakınlarındaki Malazgirt ovasında
hezimete uğratmıştır (Davulcu, 2015:50). Özellikle Selçuklu Dönemine
ilişkin birçok tarihi eser bulunmaktadır. Tarihsel olarak önemli bir coğrafyada bulunan Ahlat UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesine Selçuklu mezarlıklarıyla gitmiştir. Ahlat’taki tarihi öneme sahip mezarlar
şu şekilde sıralanmaktadır (Bak, 2013):
1. Harabe Şehir Kabristanı
2. Taht-ı Süleyman Kabristanı
3. Kırklar Mezarlığı
4. Merkez Kabristanı
5. Kale Mezarlığı
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6. Selçuklu (Meydanlık) Mezarlığı
Ahlat’ın kültürel miras olarak önemli bir unsuru da kümbetlerdir.
Bu kümbetler şunlardır (Tekin, 2019):
1. Usta Şakird Kümbeti
2. Hasan Padişah Kümbeti
3. Bayındır Kümbeti
4. Erzen Hatun Kümbeti
5. Boğatay Aka ve Şirin Hatun Kümbeti
6. Hüseyin Timur ve Esen Tekin Kümbeti
7. Âlimoğlu Kümbeti
8. Mirza Muhammed Kümbeti
9. Keşiş Kümbeti
10. Şeyh Necmeddin Hâbi Kümbeti
11. Emîr Ali Kümbeti
12. Dede Maksud Türbesi
13. Şehid İsmail Kümbeti
14. Hacı Nine Kümbeti
15. Anonim Kümbet
Türklere Anadolu’nun kapısının açıldığı mekan olan Ahlat’ın bu
özelliğinin bir kültür rotası olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Kültür rotasının adını da “Sultan Alparslan’ın Anadolu Fetih Güzergâhı” olarak ifade etmektedirler (Asmadili ve Eser,
2020). Bir kültür rotasının içerik ve çekicilik türlerini Tablo 1’de gösterilmektedir. Görüldüğü gibi gerek tarihsel gerek doğal çevre, gerek
somut olmayan kültürel varlıklar gibi geniş bir çerçevede rotalar ele
alınmaktadır. Bu öneri de Ahlat’ın turizm potansiyelinin büyüklüğünü
göstermektedir.
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Tablo 1. Kültürel Rota
Çekicilik Türü

İçerik

Tarihsel ve Kültürel Tarihsel değer, çok kültürlü yerleşimler,
Alanlar
üretim deseni, kültürel ve ekonomik ilişkiler
Tarihi yol izleri

Döşeme izleri, mil taşları, köprüler

Arkeolojik
kalıntılar

Antik kentler, yapı kalıntıları (kale, kilise vb.)

Kırsal doku

Kırsal mimari, geleneksel yaşam, tarım ve
hayvancılık

Tarihi kentler

Sivil mimari, anıtsal yapılar, meydanlar vb.

Somut olmayan
kültürel mirası

El sanatları, gastronomi, hikâyeler vb.

Sembolik değerler

Önemli kişiler, olaylar ve mekânlar

Doğal değerler

Göl, nehir, dere, mağara, kanyon, şelale gibi
görülmeye değer oluşumlar

Endemik değerler

Yöreye özgü bitki ve hayvan türleri, yaban
hayatı

Korunan doğal
alanlar

Milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar,
anıt ağaçlar

Kaynak: Alkan, Adnan. (2018) sayfa 1019.
Yavaş hareketinin bir uzantısı olarak ortaya çıkan cittaslow hareketi sürdürülebilir çevreyle dost kültürel değerlerin korunduğu yerel kalkınma hareketini temel alan bir şehir anlayışını içermektedir. Merkezi
İtalya’da bulunan cittaslow ağı yedi başlıkta 72 kriteri kapsamaktadır.
Bu ağa dahil olmak için bu kriterlerin yarısından fazlasını karşılamak
gerekmektedir. Ahlat’ın son yıllarda turizm potansiyelini artıracak
unsurlardan biri de 2019 yılında sakin şehir unvanını almış olmasıdır.
Cittaslow hareketi temelde yerel unsurların korunması ve sürdürülebi50
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lir olmasını amaçlamaktadır. Bu durum turizm sektörünün gelişmesi
ve büyümesi için fırsat yaratmaktadır. Alkan (2020), Ahlat’ta yaşayan
yerel halkın şehirlerin sakin şehir unvanını almasına ilişkin olarak farkındalıklarının olmadığını söylemektedir. Farkında olan kesimin de
hareketi sadece ekonomik çıktılar üzerinden değerlendirdiğinin altını
çizmektedir:
Sonuç olarak Sakin Şehir felsefesi şehirlerin yaşam
kalitesini artırmak üzere ortaya atılan sürdürülebilir yerel
kalkınma modelidir. Sadece ekonomik çıktıları açısından
değerlendirilmesi uygun değildir. Sakin Şehir olmak bir
sonuç değil süreçtir. Sakin Şehir olabilmek bir şehir açısından markalaşma ve farklılaşma adına önemli olsa da, asıl
önemli olan bu unvanı devam ettirebilmektir. Bu da ancak
yerel yönetimlerle ortak hareket edebilecek, Sakin Şehir
felsefesini benimsemiş yerel paydaşlar ile mümkün olacaktır. Yerel halkın ve şehir bileşenlerinin yapılacak planlama,
proje ve faaliyetlere etkin katılımı ve bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. (s.278)
Ahlat için turizm potansiyeli taşıyan bir diğer unsur da mutfağıdır.
Bitlis mutfağı Ahlat’ta gastronomi turizminin gelişmesine yol açacak
niteliktedir. Van Gölü Havzası’nın zengin mutfaklarından biri olan Bitlis mutfağında Evliya Çelebi’nin de Seyahatname’sinde belirttiği üzere
tam 28 çeşit pilav bulunmaktadır. (DAKA Turizm Raporu, 2014). Gastronomi en gözde üç turizm faaliyetinden biridir ve yılın her mevsiminde günün her saatinde ve her türlü hava koşulunda yapılması da destinasyondaki sürdürülebilir turizm için avantajlı bir durumdur. (Kivela
ve Crotts, 2006:360). Yaşamdan zevk alıp, yakınlarıyla yiyip içip yeni
şeyler keşfetmeyi seven hedonist turistlerin tercihi olan gastronomi turizmi Ahlat ve hinderlandı düşünüldüğünde taşıdığı potansiyel bakımından yatırım yapılması gereken alan olan kendini göstermektedir.
Kodaş ve Dikici (2012) Ahlat’ın gastronomi turizmin toplumsal etkileri
üzerine yaptıkları çalışmada özet olarak şu sonuca ulaşmıştır:
•

Yerel halk ve turist etkileşimi olumlu şekilde gelişir. Yerel halk
tarafından mutfak kültürlerine duyulan ilgi olumlu karşılanmaktadır.

•

Altyapı yetersizlikleri Ahlat’ta gastronomi turizmini de sıkıntıya sokan bir durumdur.
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Ahlat’ta turizm anlamında potansiyel taşıyan turizm çeşitlerinden
biri de inanç turizmdir. İnanç turizmi 1990’lı yıllardan itibaren yükselme gösteren turizm faaliyetlerinden biridir. Dünya Turizm Örgütü
verilerine bakıldığında 2019 yılında 1, 460 milyon kişi seyahat etmiştir
(www.e-unwto.org). Dünya Turizm seyahat nedenlerini gösteren verilerine göre, 2019 yılında turizm faaliyetlerine katılanların %55’ünün boş
zamanları değerlendirme, rekreasyon ve tatil amaçlı, %28’sinin inanç
ve sağlık turizmi ile tanıdık ziyareti amaçlı, %11’ünün iş-ticaret amaçlı
ve %6’sinin de belirlenemeyen nedenlerle seyahat ettiği görülmektedir
(https://www.statista.com) . 2017 yılında inanç ve sağlık turizmi için
bu oran %27 iken 2019 yılı için bir yükselmenin olduğu görülmektedir.
Türkiye’deki dini ve kültürel alanları ziyaret etmek ve inançları kapsamında faaliyetlerde bulunmak üzere 2014-2019 yılları arasında 262 bin
494 turist giriş yapmıştır. Dini gerekçelerle en fazla ziyaretin gerçekleştiği yıl 83 bin 180 kişiyle 2014 oldu. 2018 yılında 29 bini aşkın kişi
“dini gerekçeler”le Türkiyeyi ziyaret etmiştir. Bu rakamın içinde tatillerini yapmak üzere ülkeye gelen ve ziyaretleri sırasında bu mekanlara
gidenler yer almamaktadır. “İnanç turizmi” kapsamında Türkiye’ye gelenler İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Şanlıurfa başta olmak üzere ülke
genelinde yer alan ve “korunması gereken kültür varlığı” kapsamında
bulunan 9 bin 876 yapıya ziyarette bulunmuştur (TRTHaber, 2019).
Ahlat’ta inanç turizm kapsamında gezilebilecek, Müslümanlar için
Tablo 2’de yer alan mekanlar bulunurken, şimdiye kadar Türkiye’de örneğine rastlanılmayan Budist inancına yönelik eser de bulunmaktadır.
2006 yılında. Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nakıs Karamağaralı’nın
yaptığı kazıda Buda inancında kutsal sayılan figürleri içeren eserlere
rastlanmıştır. Bu eserlerde iki tavus kuşuyla ortasında ‘Lotus’ yani nilüfer çiçeğini simgeleyen kabartmalar bulunmaktadır. Ahlat Harabeşehir
Mahallesi’nde Anadolu’nun ilk Budist tapınağının ve Budist mabedinin
bulunmasının ardından buradaki mağara evler yerli ve yabancı turistin
ilgisini de başlamıştır. Gerekli tanıtımlarla özellikle Uzakdoğulu turistlerin ilgi odağı olacağı düşünülmektedir (Savgın ve Belli, 2017)
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Tablo 2. Ahlat İnanç Turizm Mekanları

Ahlat

Ahlat Kenti

Dünyada sadece üç kente
verilmiş olan Kubbet’ül İslam
unvanını taşıması.

Ahlat

Meydanlık Kabristanı
(1400 anıtsal mezar taşı)

Dünyadaki en büyük Türkİslâm Mezarlığı (II Orhun
Abideleri olarak ifade edilir).

Ahlat

Abdurrahman Gazi
Türbesi

Şehit Sahabe: Muaz bin
Cebel’in oğlu

Kaynak: Arınç, 2018
Ahlat’ta planlama ve yatırım aşamasında olan turizm faaliyetleri
de bulunmaktadır. Bunlardan biri Nemrut Dağını kapsayan ve Nemrut
Kalderasının UNESCO Küresel Jeopark Ağına dahil edilmesidir. Diğeri de eko turizmi geliştirecek olan “Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi”dir. Bu proje Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)
tarafından kabul edilmiştir.
Ahlat’a 2018 yılı içinde 7836 yerli ve yabancı turist ziyarette bulunmuştur. Ahlat’a turist ziyaretlerinin Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim
aylarında yoğun şekilde olduğu görülmektedir (Tatso Turizm Raporu,
2019).
Yerel destek: Bir destinasyonun turizm potansiyeline sahip olması, bu potansiyeli hareket geçirecek altyapının inşa edilmesi, gerekli
ekonomik yatırımların yapılması diğer deyişle yerel halkın desteğinin
olmadan başarı kazanması, sürdürülebilirliğinin sağlanması mümkün
değildir. Bu yüzden yöre halkı turizme nasıl bakıyor bunun öncelikli
olarak ele alınmalıdır. Yerel halkın desteği turizmin gelişmesinde ve
sürdürülebilirliğinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bazen yerel halk şehirlerinin kültürel yapısının değişeceği korkusuyla
turizmin gelişmesi ve turizm yatırımlarına direnç gösterebilmektedir.
Eyigün ve Oral (2013), çalışmasında da bu anlamda bir sonuç çıkmıştır. Halkın turizm algısını belirlemeye yönelik bu çalışmada, Ahlat’ın
önemli bir kültür merkezi olmasına rağmen yetersiz tanıtım ve ulaşım
probleminden kaynaklı yeterince geliştirilemediğinin altı çizilmekte-
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dir. Çalışmada Ahlat halkının %88’inin Ahlat’ın kültür ve tarihi potansiyelinin farkında olduğu görülmüştür. Farkındalığın bu kadar yüksek
olmasına rağmen, halkın turizmin gelişmesi konusunda ikilim içinde
olduğu çalışmada ortaya çıkmıştır. Halkın %50’si turizmin ilçenin manevi değerlerine zarar vereceği gerekçesiyle kendilerine ait bir arazi
veya evde turizm işletmeciliği yapılmasına karşı çıkmaktadır.
Ekonomik ve kültürel gelişim: Bir şehrin ekonomik ve kültürel
açıdan gelişmiş olması o şehre olan ilgiyi artırmaktadır. Gerek tarihi
gerek doğal gerekse alternatif turizm anlamında çok geniş turizm potansiyele sahip olsa da pek çok destinasyon bu potansiyellerine paralel
bir turizm gelirine sahip olamamaktadır. Bunun için gerek ekonomiyi harekete geçirecek gerekse de kültürel unsurları turizm geliri için
kullanabilecek bütüncül bir turizm planı yapılmalıdır. Destinasyonun
adıyla özdeşleşmiş doğal ve kültürel semboller reklam ve tanıtım faaliyetlerinde daha etkin kullanılmalıdır. Yerele özgün ürünlerin turistik
ürüne dönüştürülmesi ve yerel ürünlerin kullanılması da hem kültürel
unsurların sürdürülebilirliği hem de ekonomik gelişime katkı sağlayacaktır. Ahlat’ın ekonomik ve kültürel gelişiminin turizm anlamında
yetersizliği söz konusudur. Ahlat, ulaşım, konaklama, yeme içme mekanları, alışveriş imkanları bakımından yeterli gelişime sahip değildir.
Köşker (2018), tüm koşulların iyileştirilmeden turizm talebinin artması
beklenilmeyeceğine vurgu yapmaktadır.
Tanıtım ve farkındalık çalışmaları: Altyapısal olarak destinasyona ilişkin her unsur hazır hale getirilse bile; bu unsurları toplumun
dikkatine sunulmazsa turizm anlamında beklenen geri dönüş alınamamaktadır. Turizm faaliyetlerinin de bu anlamda reklam ve halkla
ilişkiler faaliyetlerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Destinasyona ilişkin
tüm unsurların tanıtımı yapılmalıdır. Günümüzde internet ve sosyal
medya bu açıdan önemli tanıtım enstrümanları olarak dikkat çekmektedir. Yeni medyada destinasyona ilişkin içeriklerin olması önemlidir.
Gerek yerli gerekse yabancı turistleri çekmek için uygun websayfaları
ve de sosyal medya sayfaları ve paylaşımlar farkındalığı artıracak ve
tanıtıma katkı sağlayacaktır. Geleneksel medya kanalları ile de destinasyona ilişkin belgesellerin yayınlanması, televizyon programlarının
çekilmesi, haberlerin yapılması, dizi ve film platosu olması gibi medya
çıktıları tanıtım ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Medya görünürlüğü, tanırım broşürleri sayfaları, çeşitli şehir ve ülkelerin
havalimanlarında şehir meydanlarında outdoor reklam uygulamaları,
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etkin ve etkileşimi yüksek sosyal medya hesapları iletişim atılması gereken öncelikli adımlardır. İletişim açısından bir diğer unsurda o şehri
tanımlayacak bir turizm sloganının olmasıdır.
Ahlat’ın tanıtımına yönelik çalışmaların daha çok kamu bürokrasisi (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
ve Bitlis Valiliği, Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi) aracılığıyla
yapıldığı görülmektedir. Ahlat halkının yeni medyada içerik üreterek
yaptığı tanıtımlar sınırlıdır ve katkı düzeyi de sınırlı olmaktadır. Kamu
bürokrasi tarafında yapılan tanıtım çalışmaları şu şekilde sıralanabilir
(Köşker, 2018).:
•

Ahlat’ı anlatan kısa tanıtım filmleri

•

Tanıtım Kokteyleri (Örneğin; Ankara Vilayetler Evi’nde düzenlenen siyaset, sanat ve medya dünyasından birçok katılımcının
iştirak ettiği tanıtım kokteyli).

•

Ahlata ilişkin prestij kitaplar Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanan Anadolu’nun Orhun Abideleri Ahlat Mezar Taşları ile
Taşa Bezenen Çadırlar Ahlat Kümbetleri adlı iki prestij kitap.

•

Kültürel mirasın Ahlat dışında da sunumu: Emir Bayındır
Kümbeti ile Selçuklu Mezarlığı minyatürleri İstanbul Miniatürk 1. Alanında sergilenmesi ye başlandı.

•

Film ve dizilerde Ahlat: Kurtlar Vadisi filminin bir bölümünün
Ahlat’ta çekilmesi

Paydaş desteği: Paydaşlardan en önemlisi olan yerel halkı ayrı bir
başlık olarak değerlendirilmişti. Diğer paydaşlar ise yerel yönetimler, iş
dünyası, sivil toplum kuruluşları, kalkınma ajansları ve üniversitelerdir. Yüksek kaliteli ürünler sunmak, turistlerin deneyimlerinin beklentilerinin üzerine çıkarmak, yerel halkın insanının değerlerini korumak,
yerel mimarinin ve yerel kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak, doğal
kaynakları, tarihi, kültürel ve estetik değerleri korumak gibi unsurlar
ancak yukarıda sayılan paydaşların işbirliği ve katılımıyla gerçekleşebilecektir. Bu bağlamda; doğal güzelliklerin ve kaynakların öne çıkarılması, sosyal gelişim, sosyal etkinliklerin öne çıkarılması, sosyal gelişim, sosyal etkinliklerin öne çıkarılması, yerel halkın yerel değerlere
ilişkin eğitim ve bilinçlendirilmesi, yerel ürünlerin daha fazla öne çıkarılması, altyapı ve üstyapı olanaklarının geliştirilmesi tüm paydaşların
birlikte hareket ederek bilgi alışverişinde bulunmasıyla gerçekleşecek
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bir durumdur (Özmen, 2020). Paydaş olarak üniversitelere ayrı bir parantez açılmalıdır. Üniversiteler hem insan kaynağı yetiştirmek hem de
ürettikleri bilimsel bilgiyle turizm potansiyelinin oluşturulması, iyileştirilmesi konusunda kaynak sağlayan kurumlardır. Turizme yönelik
bilgi ve potansiyel belirleme kaynağı olmasının yanı sıra üniversiteler;
yerel halk, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürüteceği projelerle de altyapı desteği verecek kurumlar olarak
da vardırlar.
Tanıtım ve farkındalık bölümünde belirtildiği gibi tanıtım faaliyetlerinde özellikle kamu bürokrasi önemli bir paydaş olarak katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra turizm yatırımlarının yapılmasında buna yönelik projelerin oluşturulmasında kamu bürokrasisi paydaş olarak katkısı
bulunmaktadır. Köşker (2018) Ahlat’ta kültürel varlıkların korunması,
sürdürülebilirliği ve kültür turizmin geliştirilmesi amacı ile ulusal ve
uluslar arası platformda kamu bürokrasisi tarafından atılan adımları şu
şekilde sıralamaktadır:
1. Ahlat ve yakın çevresindeki Selçuklu tarihi ve kültürel mirasının korunması amacı ile Bitlis’in Ahlat, Adilcevaz, Tatvan;
Muş’un Malazgirt ve Van’ın Erciş ilçelerini kapsayan coğrafi
alan Bakanlar Kurulunun 26/8/2011 tarihli ve 2011/2205 sayılı
Kararnamesi ile “Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak tespiti
2. Ahlat’ın UNESCO tarafından dünya geçici kültürel miras listesine dahil edilmesi.
3. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedefleri arasında, Van ve Bitlis
illerini kapsayan bölgede kültürel ve tarihsel öğeler esas alınarak, bölgedeki şehirlerde kültür turizminin geliştirilmesi,
bununla birlikte bölgedeki kıyı ve kış turizminin geliştirilmesi
ile birlikte Van Gölü ve çevresi ulusal ve uluslararası ölçekte
kültürel varış noktası olarak öne çıkartılması.
Ahlat’ın turizm iletişiminin SWOT Analizi
Güçlü Yönler
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•

Zengin tarih, kültür ve tabiat varlıkları

•

Turizme yönlendirilebilecek işgücünün varlığı. İstihdam oran-
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larının düşük olduğu Ahlat’ta turizm bir iş kolu olarak istihdam
sağlayacak niteliktedir. İşsiz işgücü çeşitli eğitimlerle bu yönde
değerlendirilebilecek potansiyele sahiptir.
•

Turizm olgusuna çabuk uyum sağlanabilecek genç ve dinamik
bir nüfusun olması

•

Turizm çeşitliliğine sahip olması. İnanç turizmi, yavaş turizm,
eko turizm bunlardan bir kısmıdır. Bunun yanı sıra Van Gölü
kıyısında bulunması nedeniyle kıyı turizmi potansiyeli de vardır.

•

Çevresinde turizm sinerjisi oluşturabilecek yerlerin olması.
Ahlat’ın tek başına bir turizm stratejisi yerine Adilcevaz ve
Tatvan’la bir sinerji oluşturarak turizm iletişimi planı geliştirilmelidir. Nemrut Süphan Jeopark’ı gibi girişimler buna örnektir.

•

UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesine girmiş tarihi alanın
olması (Selçuklu Mezarları)

•

Kış turizmi potansiyeli de taşıması. Bitlis Ahlat Serinbayır Kayak Merkezi buna örnektir.

•

Her mevsim turizm imkanlarının bulunması

•

İklim, doğal ortam ve bozulmamış çevre

•

Ahlât halkının misafirperver ve ılımlı bir yapıya sahip olması,

•

Sakin şehir unvanına sahip olması

•

Cumhurbaşkanlığı tarafından özel önem verilen bir yer olması.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunması

•

Sürdürülebilir etkinliklerin olması: Uluslararası Avrasya-Ahlat
Kültür Buluşması

Zayıf Yönleri
•

Turizm eğitimi almış personel eksikliği

•

Yeterli tanıtım ve pazarlamanın yapılamaması

•

Turizm bilincinin yeterince gelişmemiş olması

•

Altyapı ve hizmet kalitesinin ihtiyaçlara cevap vermemesi

•

Eğlence ve alışveriş noktalarını yetersizliği
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•

Finansman sorunları

•

Yerel halkın turizme yeterince ilgi göstermemesi

•

Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasında yeterli özenin gösterilememesi

•

Turistik ürün arzının yetersiz, ürün çeşitliliğinin olmayışı

•

Yeni yatırımlar için uygun iklimin olmaması

•

İşletmelerin öz sermayelerinin zayıf olması

•

Konaklama ve ulaşım imkânlarının sınırlı olması,

•

Alanın doğallığına uygun olmayan yapıların varlığı,

•

İlçede turizm merkezi ve bilgilendirme alanlarının henüz bulunmaması,

•

Yerel halkın turizmin sosyal ve ekonomik önemini, tamamen
kavramamış olması,

Fırsatlar
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•

Ahlat Meslek Yüksek okulunda Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bölümü olması nitelikli personel istidamı açısında fırsat yaratıyor.

•

Malazgirt gibi Türk tarihi açısından önemli bir olayın etkinlik
turizm potansiyeli

•

Kültür rotası oluşturulabilir Sultan Alparslan’ın 1071 Öncesi
Anadolu Fetih Güzergâhı

•

Halen şehirleşmenin yoğun olmadığı ilçedeki çok fazla sayıda
tarihi eserin varlığı, bilhassa tarihi mezarlıkların kazandırdığı
ün bu şehrin yeniden bilinçli bir şekilde Ortaçağ kentine uygun
bir tarzda Ahlat taşı ile yeniden inşası halinde hem şehre hem
de bölgeye büyük bir tarihi turizm potansiyelinin kazandırma
fırsatı (Erkoçoğlu, 2016)

•

Alternatif turizm türleri için potansiyelin yüksekliği

•

Doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin artması

•

Ahlatın deniz, hava ve kara ulaşımı imkânlarının geliştirebilecek
elverişli bir alanda olması,
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•

Ahlat ve çevresinin Türkiye’nin doğusundaki ülkelere (İran,
Azerbaycan v.s.) hitap edecek turistik değerlere sahip olması ve
bu ülkelere yakınlığı,

•

Ahlat Selçuklu anıt Mezarlığının UNESCO kültür mirası geçici listesinde yer alması,

•

Son yıllarda Güneydoğudaki sıcak illerden Ahlat’a, yaz aylarında gelen kişi sayısındaki artış,

•

Sakin şehir unvanından kaynaklı uluslararası bilinilirlik

Kısıtlar/Tehditler
•

Turizm iletişim basamaklarından biri olan yerel desteğin olmaması önemli bir kısıttır.

•

Ülkemiz güney sınırındaki güvenlik tehdidi

•

Afganistan’dan gelen göç dalgasının güzergahında yer alması

•

Diğer ilçelerin (Tatvan, Edremit, Gevaş vb.) daha aktif bir ulaşım güzergahında yer alması ve bu sebeple daha hızlı büyümeleri

•

Son yıllarda ilçenin tarihî ve kültürel dokusuyla uyumlu olmayan çok katlı binaların inşa edilmesi

•

Kentin turistik imajının zayıflığı

•

Siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklar

•

İmar ve yapı denetiminin zayıflığı

•

Yüksek enflasyon ve alım gücü düşüklüğü

•

Projelerin hangi aşamada olduğuna dair kamuoyu ile paylaşılan
bilginin olmaması

Sonuç
Tarihi, doğal güzellikleriyle kültürel unsurlarıyla Ahlat birçok turizmine yönelik potansiyele sahiptir. Çevre ilçelerle sinerji oluşturarak
bir turizm planı geliştirildiğinde kış turizminden, doğa turizmine, jeoturizmden kıyı turizmine, yayla turizminden eko turizme kadar geniş
alana sahiptir. Ahlat, tek başına da destinasyon çekiciliği yüksek olan
bir şehirdir. Yavaş turizm, kültür turizmi, gastronomi turizmi potansi59
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yeli vardır. Bu potansiyeli faaliyete geçmesi için öncelikli olarak turizm
iletişimi belirlenmelidir. Yerel destek, paydaş desteği, ekonomik ve kültürel gelişim, tanıtım ve farkındalık stratejileriyle yukarıda sıralanan
zayıf yönler ve tehdit unsurları minimuma indirilebilir, güçlü yönler ve
fırsatlar da geliştirilebilir.
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AHLAT’TA KÜLTÜREL MİRASIN
KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
OLMASINDA BİR KENT MÜZESİNİN
GEREKLİLİĞİ
Hatice ENGİN 1

ÖZET
Van Gölü’nün Kuzeybatısında konumlanan Ahlat, Süphan ve Nemrut dağları arasında eğimli platolar üzerine kurulmuş kadim bir kenttir.
Ortaçağın önemli bir yerleşim alanı olan şehir, arkeolojik kazılar ve
tarihi kaynaklardan elde edilen bilgiler neticesinde günümüze kadar
farklı birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı anlaşılmaktadır. Urartulardan Osmanlılara kadar birçok medeniyet bu topraklarda yaşayarak
geride zengin kültürel bir miras bırakmıştır. Bu anlamda Ahlat, XIII.
yüzyılın önemli ilim, kültür ve sanat merkezlerinden olan Belh ve Buhara şehirleri ile neredeyse aynı zenginliğe ulaşacak noktaya gelmiştir
Türk İslam medeniyetine ait unsurları bünyesinde toplayan Ahlat,
Anadolu’da son bin yılda oluşturulan Türk-İslam medeniyetinin tüm
unsurlarının temelini oluşturması bakımından önem taşımaktadır.
Türklerden önce bu topraklarda bulunmuş onlarca medeniyetin birikimi ile Türk milletine ait değerlerin harmanlanarak kaynaştırıldığı
bir mekâna dönüşmüştür. Bundan dolayı Ahlat’ı geçmişten günümüze
taşıdığı tarihi kültürel mirasıyla, tarihin zuhur ettiği yer olarak tanımlamak mümkündür.
Bu çalışmada temel amaç Ortaçağın en eski ve önemli bir şehri
1 Doktora Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. E-Posta: sanattarihi90@gmail.com.
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olan Ahlat’ta, bir Kent Müzesinin eksikliğinin dile getirilmesidir. Kent
Müzelerinin bir hafıza mekânı niteliğine sahip olmalarından dolayı her
kentin kendine ait bir kent müzesinin olması gerekmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde Ahlat’ın kent belleğini yansıtacak ve onu yaşatarak sonraki nesillere aktarabileceği bir mekânın eksikliğinin giderilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Çalışmada Ahlat şehrinin önemli kadim geçmişine rağmen kültürel mirası günümüz ile paylaşan bir kent müzesinin olmaması konusu
dile getirilerek bu konuda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Bundan dolayı bir hafıza mekânına sahip olması ve kentin
en iyi şekilde turizme kazandırılması için kent müzesinin bir an önce
yapılacak olan projeler arasında yer alması gerektiği konusu üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, Kent, Müze, Ortaçağ, Türk- İslam.

THE NECESSITY OF A CITY MUSEUM FOR THE
CONSERVATION AND SUSTAINABILITY OF
CULTURAL HERITAGE IN AHLAT
ABSTRACT
Located in the northwest of Lake Van, Ahlat is an ancient city built
on sloping plateaus between the Süphan and Nemrut mountains. It is
understood that the city, which was an important settlement area of the
Middle Ages, has hosted many different civilizations until today as a
result of the information obtained from archaeological excavations and
historical sources. Many civilizations, from the Urartians to the Ottomans, have lived in these lands and left behind a rich cultural heritage.
In this sense, Ahlat has reached the point where it will reach almost the
same wealth as the cities of Belh and Bukhara, which were important
science, culture and art centers of the thirteenth century.
Ahlat, which includes the elements of the Turkish-Islamic civilization, is important in terms of forming the basis of all the elements
of the Turkish-Islamic civilization created in the last thousand years in
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Anatolia. It has turned into a place where the accumulation of tens of
civilizations found in these lands before the Turks and the values of
 the
Turkish nation are blended and fused. Therefore, it is possible to define
Ahlat as the place where history lives, with its historical cultural heritage from the past to the present.
The main purpose of this study is to express the lack of a City Museum in Ahlat, an ancient and ancient city of the Middle Ages. Since the
City Museums are a place of memory for a city, each city should have its
own city museum. Therefore, the city needs a city museum where it can
display its own culture. Considering in this context, studies should be
carried out to eliminate the lack of a place that will reflect the urban memory of Ahlat and transfer it to the next generations by keeping it alive.
In the study, the issue of the lack of a city museum that shares the
cultural heritage with the present day, despite the important ancient past
of the city of Ahlat, will be mentioned and it will be focused on how
to proceed in this regard. For this reason, the city museum should be
among the projects to be done as soon as possible in order to have a
memory place and to bring the city to tourism in the best way.
Keywords: Ahlat, City, Museum, Medieval, Turkish-Islamic.

GİRİŞ
Kültürel miras, bir toplumun ortak geçmişini anlatan ve gelecek
kuşaklara bırakılan her türlü eser ve değerler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Kültürel miras, ortak yaşam alanlarından günümüze kalabilen deneyimin, aklın ve yaratıcılığın bir nevi izleri olarak kabul edilmektedir. Tarihi yapılar, el sanatları arkeolojik kazılardan elde edilen
kalıntılar, taşınır eserlerin tümü (tablo, süs eşyası, heykel, sikke, el yazmaları vb.) somut kültürel mirasın kalıntılarıdır. Bir toplumun kimliği,
tarihi, dili, gelenek ve görenekleri, törenleri ise somut olmayan kültürel
mirası kapsamaktadır(Kuşçuoğlu-Taş,2017:60). Dolayısıyla tarihi bir kentin içinde barındırdığı mimari anıtlar onun kültürel kimliğinin geçmişteki somut delilleri iken kente ait dil, kültür gelenek ve görenekler ise
somut olmayan kültürel mirasın değerleridir (Ulusoy Binan, 2018:25).
Bu bağlamda ele alınan “Ahlat’ta kültürel mirasın korunması ve
sürdürülebilir olmasında bir kent müzesinin gerekliliği” üzerine yapılan bu çalışmada, Ortaçağ’ın önemli bir yerleşim alanı olan Ahlat’ın
zengin geçmişi göz önüne alınarak şehirde bir Kent Müzesinin eksik66
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liği dile getirilmeye çalışılmıştır. Türklerden önce sürekli el değiştiren
şehirde, onlarca medeniyetin birikimi ve Türklere ait değerlerin aynı
mekânda birleşmesi sonucunda zengin bir yerleşim yeri ve kültürel miras geride kalmıştır. Bundan dolayı Ahlat’ı günümüze kadar taşıyan
maddi manevi tüm kültürel yönleriyle müzeleştirilmesi konusunda hafıza mekânı olarak da nitelendirdiğimiz bir Kent Müzesine ihtiyacı vardır. Kent müzesinin bir bölge için önemine bakıldığında toplumlara ait
maddi manevi değerlerin saklanıldığı ve korunduğu birer bellek odası
olarak değerlendirmek de mümkündür.
Çalışmanın birinci bölümünde Ahlat’ın, Türklerden önce ve sonraki siyasi, ekonomi ve kültürel durumuna kısaca değinilecektir. Diğer
bölümde ise kent müzelerinin ortaya çıkış sebebi ve tarihsel gelişimine
yer verilecektir. Özellikle bu bölümde, bir kent için Kent Müzesinin
neden önemli olduğu konusu irdelenecektir. Dolayısıyla Ahlat’ın somut
ve somut olmayan kültürel değerlerinin müzeleştirilmesinin ve sürdürülebilir niteliğe sahip olmasında Kent müzesinin önemi vurgulanacaktır. Değerlendirme ve sonuç kısmında ise tarihi bir dokuya sahip olan
Ahlat’ta bir kent müzesinin inşa edilmesi gerektiği konusu üzerinde
durularak birtakım önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AHLAT ŞEHRİ
Günümüzde Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında yer alan Ahlat,
Anadolu’nun en eski ve önem arz eden yerleşim alanlarından bir tanesidir. Günümüzde Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bitlis iline bağlı olan
Ahlat, doğu yönünde Adilcevaz, kuzey ve batısında Malazgirt, Bulanık ve Korkut ilçeleri, güneybatı ve güney yönlerinde ise Güroymak
ve Tatvan ilçeleri ile çevrilidir (Karakoç, 2018:19). Geniş bir sahada kurulan şehir, Van Gölü’nün kıyısında bulunmasından dolayı stratejik bir
konumda yer alması buraya sürekli yerleşimlerin olmasını sağlamıştır
(Ali Kılıç, 2008: 272). Buranın yerleşimi hakkında Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van Gölü çevresinde yapılan kazılar detaylı bilgiler vermektedir.
Kazılar sonucunda elde edilen bulgularda Ahlat’ta yerleşik hayata geçişin M.Ö 5500- 6000 yıllarına kadar gittiğini göstermektedir. Bunun
yanısıra kentte tarım kültürünün izlerine de rastlanılmıştır. Buna bağlı
olarak Tilkitepe Höyüğünde yapılan kazılar, bölgenin Kalkolotik çağda
da yerleşime açık olduğunu açıkça belirtmektedir (Arınç, 1997: 185).
Urartulardan Osmanlılara kadar sürekli el değiştiren Ahlat isminin kökenine baktığımızda ise buranın en eski yerleşikleri olan Urar67
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tular Halad ismini kullanırken Bizans kaynaklarında Khlat olarak tabir
edilmiştir. Ermeniler Şaleat (Şaliat),Süryânîler Kelath, Araplar Hilât,
İranlılar ve Türkler ise Ahlat adını vermişlerdir. Bu isimlerin hemen tamamının okunuşu Hılat, Halat ve Ahlat sesini vermektedir. Hılat, Halat
ve Ahlat kelimelerinin kökü Arapça Hilt fiilinden türetilmiş “karışık”
anlamına gelmektedir (Sümer, 1989: 19). İranlı seyyah Nasr Hüsrev’e göre
şehirde üç farklı dilin (Arapça, Farsça ve Ermenice) konuşulmasından
ve farklı birçok milletten insanın bir arada yaşamasından dolayı bu ismin verildiğini ifade etmiştir (Taşkıran, 2019: 99).
Farklı halklarca yerleşim alanı olarak seçilen kent, sürekli olarak
yapılan akınlara maruz kalarak çok sık el değiştirmiştir. Bunlar sırasıyla Mervanoğulları (Mervaniler), B.Selçuklular, Ahlatşahlar (Sökmenler), Eyyubiler, Moğollar, İlhanlılar, Dilmaçoğullar, Celayirler, Karakoyunlar, Akkoyunlular Safeviler ve Osmanlılar olmuştur (Ünal, 2011: 228).
Kente ilk Müslüman akınları ise Hz. Ömer Dönemi’nde El Cezire fatihi
İyaz bin Ganem’in komutanlığında yer alan ordu tarafından yapılmıştır
(Tekin, 2018: 38).
X. yüzyıldan itibaren Mervanoğulları Ahlat’ı ele geçirmiştir. Büyük Selçuklular Dönemin’de ise Türklerin Anadolu’ya yaptıkları akınlarda Ahlat bir üs görevi görmüştür. Kentteki Türk hâkimiyetinden
sonra şehir ekonomik yönden hızla gelişmiş ve nüfusu artmaya hızla
devam etmiştir. Nüfusun artması Türkmenlerin şehre sürekli olarak
yaptıkları göçler ile gerçekleşmiştir (Yaşa, 2013: 21). Ahlat’ın asıl önem
kazanması ise 1071’de yapılan Malazgirt Savaşından sonraki dönemde
gerçekleşmiştir. İbnü-l Ezrak’a göre bu savaşa katılan Ahlat ve Malazgirt halkı savaş sonucunda elde ettikleri ganimetler ile iyice zenginleşmişlerdir (Arınç, 2008: 763).
XI. ve XII. yüzyılları arasında Ahlat, Müslümanların bir kültür
şehri ve yerel sanatçılar için sanattaki hünerlerini sergileyecekleri bir
alana dönüşmüştür. Doğu İslam dünyasının Mezopotamya, Suriye ve
Kafkasya’nın farklı gelenekleri ve yerli geleneklerin bir arada harmanlanarak heterojen bir ortamın ve sanatın yaratılmasını sağlamıştır
(Kanbarova,2015: 61). Özellikle şehrin içinde barındırdığı mezarlıklardaki
taşlar üzerindeki muhteşem yazılar ve tezyinat bunu canlı olarak göstermektedir. Mezar taşları üzerindeki yazıtlardan ayrıca anlaşılacağı
üzere burada kadı, ilim adamı ve sanatkârların yetiştiği de anlaşılmaktadır. Bundan dolayı dönemin gözde şehirlerinden olan Belh ve Buhara
şehirleriyle kıyaslanacak kadar ilim, kültür ve sanat alanlarında ileriye
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gidilmiştir (Doğru vd. 2017: 20). Şehrin yetiştirdiği sanatkârlar Anadolu’nun her yerinde imar alanında etkin bir şekilde çalışmışlardır. Birkaç
önemli isim arasında Divriği Ulu Cami ve kompleksinde ismi geçen
Hürrem Şah bin Mugis el- Hılati (Ahlatlı) ve Ahmet Nakkaş Hılati,
Konya Alaaddin Cami minber ustası el Hac Mengümberti el Hılati ve
Ahlatşahlar döneminin önemli mimarlarından Ebu’n Nema bin Mufaddulu’l- Ahval el Hılati isimlerini zikretmek mümkündür. Bunun en
temel sebebi ise daha önce Anadolu’da mevcut olmayan ahilik teşkilatının ilk kez Ahlat’ta kurulmuş olmasının büyük etkenleri vardır. (Erboğa,
2018: 13).
XIII. yüzyıla gelindiğinde Anadolu’nun en büyük ilim, kültürel ve
sanat merkezlerinden biri olan Ahlat, ‘Kubbetü’l-İslam’ unvanı ile anılmaya başlanmıştır. Bu dönemde önemli ilim adamı ve bilgin, sanatçı
yetişmeye devam etmiştir. Kent Anadolu’nun en gözde yerlerinden birine dönüşmüştür. Mimari yapılarıyla devleşen ve Anadolu’nun farklı
yerlerinde yapılan mimari anıtlarda Ahlatlı ustaların söz sahibi olduğu
görülmüştür. Ancak Moğolların yıkıcı faaliyetlerine maruz kalan kent,
zengin ihtişamlı refah düzeyine tekrar dönmesi mümkün olmamıştır.
1336 yılında İlhanlı Devleti’nin parçalaması üzerine şehir, valiler ve
emirler arasında sürekli el değiştirmeye başlamıştır. Bir süreliğine Karakoyunluların hâkimiyeti altında kalan kent, daha sonra Akkoyunların
eline geçmiştir. 1503’de Safeviler şehri zapt ettikten sonra en nihayetinde de Osmanlılar Ahlatı topraklarına katmışlardır (Tekin, 2018: 27-32).
Osmanlı Devleti’ne kadar şehirde hüküm süren farklı birçok devletten geriye çok sayıda mimari eser günümüze kadar gelebilmiştir. Fakat Ahlat’a altın çağını yaşatan, en refah ve zengin dönemi kapsayan
Ahlatşahlar Dönemi’nden birkaç mezar taşı dışında herhangi bir yapı
maalesef günümüze ulaşamamıştır (Uluçam, 2002:186) (Sümer, 1986: 470).
Şehrin en güzide, nadide eserleri ve kültürel değeri yüksek olan altı
ayrı büyük mezarlığı ise canlı tarihe şahitlik etmesi açısından önemlidir. Kubbetu-l İslam olarak bilinen şehir, mezarlıklarıyla bugün dünyanın açık hava müzesi olarak kabul edilmektedir. Bunun yanısıra kümbet, hamam, köprü, akıt, zaviye, fırın, saray, darphane, mahzen vb. gibi
farklı yapı türleri de şehrin farklı noktalarında inşa edilmiştir (Altun,
1989: 22- 23). Evliya Çelebi yapıların rakamlarını biraz daha abartarak
Ahlat’ta 70.000 ayân sarayının, 3000 adet kervansarayın, 2000 adet
bekâr konukevinin, 600.000 dükkân ve 150 bedestenin, 700 adet imaret yapısının bulunduğunu belirtmiştir (Evliya Çelebi, (çev. Kahraman-Dağlı,
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2012: 108-109).

Ayrıca Ahlat’ta bugün iki kale şehir kalıntısı dışında on
dört türbe ve kümbet, iki cami, bir mescit, bir köprü ayaktadır. Ayrıca
cami, zaviye, kümbet ve hamam kalıntıları da son dönemlerde yapılan
kazılar yoluyla ortaya çıkarılmış önemli kültür varlıkları arasındadır
(Uluçam,2002:186).
Ahlat şehrinin 1916 yılında Rusların işgaline maruz kalması kentin
nüfuz ve ekonomisi ve tarihi yapılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde şehrin büyük bir yenilenme ve
restorasyona tabi tutulduğu anlaşılmıştır 1929 öncesinde Van iline bağlı
olan kent, 1 Ocak 1936 yılında Bitlis’in il olması ile beraber buraya bağlı bir ilçe haline gelmiştir (Arınç, 2008: 771).
2. KENT MÜZELERİNİN KURULUŞ SERÜVENİ VE
ÖNEMİ
Kentler ortaya çıktıkları dönemden günümüze kadar miras
olarak devraldıkları tarihi, coğrafi yapı ve kültürel değerler ile
şekillenmişlerdir. Kentlerin oluşum süreci uzun bir zaman dilimine
yayılmaktadır. Bundan dolayı da bir kentin kendine özgü değerlerinin
oluşması ve kimliğinin ortaya çıkması zaman içerisinde meydana gelmektedir (Soydaş-Üstünbaş, 2020: 378). Kentin sahip olduğu kültürel miras,
kimliğinin oluşmasını sağlayan maddi ve manevi değerler bütünü, geniş bir zaman evresinde şekillenmektedir. Böylece kentin sahip olduğu
kültürel miras, kent kültürü ve kentlilik bilinci tarihsel süreç boyunca
elde edilen deneyimlerin sonuçlarıdır (Güler vd. 2016: 93). Bu bağlamda
düşünüldüğünde kent kimliğinin korunmasına yönelik olarak kurulan
ve birer hafıza mekânı olarak tasavvur edilen kent müzeleri, kent kültürünü yansıtmada önemli bir araç olarak kullanılmaktadırlar. Kentlinin
kentte olan aidiyet bağlılığını korumak ve yaşadığı mekânı benimsemesini sağlaması açıdan kent müzelerine bakıldığında önemli bir yere
sahip oldukları anlaşılmaktadır (Özkan, 2011: 34).
Kent müzelerinin tanımı ise genel olarak şu şekilde yapılmaktadır.
Bir kentin hafızasını korumaya yönelik olarak kentin tarihini toplumsal, sosyal, kültürel, coğrafi, ekonomik, siyasi, dini ve yerel mirasın
korunduğu ve bu anlayışla eserlerini teşhir tanzime sunan müzeler
olarak tanımlanmaktadır (Koyuncu Okca, Bilici, 2018: 252). Bu müzelerin
kuruluş amaçlarındaki en temel hedef, yukarıda da bahsedildiği gibi
kentli ve kent arasındaki bağı koruyarak aidiyet duygusunu güçlendirmektedir. Özellikle zaman içerisinde yok olmayla yüz yüze olan kentin
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hafızasının canlı tutulması ve kaybolmaya başlayan kültürel mirasa
ait değerlerin yeniden yaşatılmasını sağlamaktır. Böylece kentler, bu
müzeler vasıtasıyla geçmişten bugüne içlerinde barındırmış oldukları
farklı medeniyetlerin mirasına sahip çıkarak, kültürel birikimi geleceğe aktarmayı hedeflemektedirler (Bilgiç, 2019: 54)
Ayrıca kent müzeleri üç temel hedef gözeterek kuruldukları anlaşılmaktadır. Bunlar kentin geçmiş tarihi ve kültürel değerlerin farkına
varılmasını sağlamak, kentin fiziksel, kültürel ve sosyal dönüşümünü
gerçekleştirmek ve kentte aidiyet duygusunu yaşatarak kenti, tarihi yapıları ve somut olmayan kültürel mirası ile koruma düşüncesinin benimsenmesinin sağlanmasıdır. Bunun yanısıra somut olmayan kültürel
mirasın canlandırılarak kentte ait gelenek, görenekler, el sanatları, sözlü
gelenek, gösteri sanatları, yaşam tarzı, yeme içme kültürü, geleneksel
giyim kuşam tarzı ve farklı ritüellerin müzeleştirilmesi gerekmektedir

(Koyuncu Okca-Bilici, 2019 31).

Kent müzelerinin işleyişi ise sahip oldukları koleksiyonlara veya
bağlı oldukları kurumlara göre tanımlanmaktadır. Koleksiyonları genellikle kent kimliği ve tarihi ile alakalı çeşitli ve farklı dönemlere ait
nesnelerdir. Bağlı oldukları kurumlar ise belediye, özel veya ulusal
müze sınıflandırılması içinde yer almaktadırlar (Sevüktekin- Akmehmet,
2019: 143).

Kent müzelerinin ortaya çıkış serüvenine baktığımızda ise 19. yüzyılın sonlarına doğru ABD’de ortaya çıktığı görülmektedir. Bunun en
temel nedeni farklı coğrafyalardan gelen çeşitli dil, din ırk ve geleneğe
sahip göçmenlerin geldikleri yer ile tanışmaları ve yeni kültür ile iç içe
olmalarının sağlanmak istenmesidir (ÇEKÜL, 2013: 18). Bundan dolayı
farklı kültürlere sahip olan halklar arasında bir gelecek için aynı anda
herkesin buluşabileceği ortak bir mekâna ihtiyaç duyulmuştur. Dolayısıyla kent müzelerinin kuruluş amaçları arasında dışarıdan gelen göçmen gruplarının geçmişinde meydana geldiği tarihi olayları unutmaması, geldikleri yerde ortak bir miras ve kimlik yaratabilmek için kent
müzeleri fikri ortaya çıkmıştır (Bekar-Sekban, 2018: 1496).
Bu dönemde çok sayıda kent müzesi açılmıştır. 1880 yılında Paris
Camavalet Kent Müzesi, 1891 yılında Londra Kent Müzesi ve 1923’de
New York Kent Müzesi örnekleri sayılabilir. Kent müzelerinin asıl
gelişimi II. Dünya Savaşından sonra ICOM’un (Milletlerarası Müzeler Konseyi) kurulması ile hızlı bir ivme kazanmıştır. Bu müzeler
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için bir diğer önemli adım 2004 yılında ICOM’un bünyesinde kurulan
CAMOC (Kent Müzeleri Komitesi) komitesi olmuştur. Bu kuruluş ile
beraber kent müzelerinin amaç ve hedefleri de belirlenmiştir (Cantürk,
2021: 25). Başlıca amaçlarına baktığımızda ise kentin geçmiş ve bugüne
ait nesnelerin toparlanması, korunması ve halka sunulmasını sağlamak,
kent kimliğinin güçlendirilmesi, kentin gelişmesine katkı sunacak çalışmaların desteklemesi maddelerine yer verilmiştir. Ayrıca sürekli olarak genişleyen göç yoluyla gelen nüfusun artışı sonucunda kentin eski
halini yitirmemesi için daha çok köken ve kimlik sorunları ile karşı
karşıya kalan halkın geçmişini unutmaması adına birtakım önlemlere
de yer verilmiştir (Keskin, 2014: 34).
20. yüzyılın ikinci yarısında ise yerel yönetimlerin de destekleri sayesinde kent müzelerinin ve arşivlerinin daha fazla önem kazanmasını
sağlamıştır. Kent müzeleri bu açıdan kentte yaşanan değişim ve gelişim
ile beraber farklı işlevlerde kazanmıştır. Bu müzeler kentin geçmişi ve
bugünü birbirine bağlayan bir bütünlük içerisinde kentlilerin de bu sürece katılmasını ve kentte sahip çıkmalarını sağlamıştır. Bundan dolayı
kent müzelerinin içeriği, işlevleri, kapsamı genişleyerek çeşitlenmiştir.
Sadece eser odaklı, durağan mekânlar olmaktan çıkıp bilgi üreten, paylaşan, kendini sürekli olarak yenileyebilen, canlı ve eğitici mekânlara
dönüşmüşlerdir (Özkan, 2011: 35).
21. yüzyıla gelindiğinde dünyanın küreselleşmenin etkisi altına girmesi beraberinde var olan değerlerin yeniden tanımlanmasını gerekli
kılmıştır. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanlar diğer bölgeleri,
insanları, kültürleri merak etmeye başlamışlardır ve bundan haberdar
olmak istemişlerdir. Böylece farklı kültürler arasında bir etkileşimin
gündeme gelmesi söz konusu olmuştur. Bu anlamda kent müzeleri kendilerini yenilemeyi, kentlerin farklılıklarını, kültürel zenginliklerini ve
kimliklerini sergileyen, turizme hizmet vermeye başlayan mekânlara
dönüşmeye başlamışlardır (Cantürk, 2021: 25).
Türkiye’de ise kent müzelerinin açılması gerektiği fikri 1990’larda
gündeme gelebilmiştir. Ancak kent müzelerinin kurulması 2000’lerden
sonra gerçek anlamda gelişme kaydetmiş ve yaygınlaşarak farklı bölgelerde kurulmaya başlanmıştır. Bu müzeler daha çok “Kent Tarihi”,
Kent Arşivi” adı altında hizmet vermişlerdir (Silier, 2007: 21). Türkiye’nin
ilk kent müze çalışmaları, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve
Tanıtma Vakfının (ÇEKÜL) yedi bölge yedi kent projesi kapsamında
başlamıştır. Bu süreçte Tarihi Kentler Birliği (TKB) ile yapılan işbirliği
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sonucunda 1999 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ilk kent müzesi kurulmuştur. Bu müzeden sonra yurdun farklı noktalarında birçok
kent müzesi açılmaya başlanmıştır (ÇEKÜL, 2013: 18-9). TKB meclisi tarafından “Tarihi Kentler Birliği Kent Müzeleri ve Arşivleri” kuruluş
ve işleyiş yönergesi kabul edilmiştir. Bu yönerge ile kent müzelerinin
gelişmesinde atılan bir diğer önemli adım olmuştur (Fidangenç, 2016: 939).
3. AHLATTA BİR KENT MÜZESİNİN KURULMASI
GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE
Bir kenti coğrafi yapısı, kültürü, dili, mimari yapısı, gelenek- görenekleri ve yaşam tarzı tarih boyunca şekillendiren başlıca unsurlardır. Kentte yer alan farklı dinlere ait mimari yapılar, farklı diller, gelenek-görenekler ve el sanatları şehri zengin kılan başlıca özelliklerdir.
Dolayısıyla ortak bir gelecek için kültürel mirasın varlığının yaşatılması ve geleceğe sağlam bir şekilde devredilmesi gereklidir. Bundan
dolayı kentler, zengin tarihi geçmişini korumak ve geleceğe aktarma
hususunda kent müzesinden faydalanmalıdır. Kent müzeleri bu konuda kentlilik bilincinin aşılanmasında ve kentte yaşayan farklı etnik ve
gruptan insanı ortak bir noktada birleştiren mekânlar olması açısından
önemli bir yer teşkil etmektedir (Kurak Açıcı, Konakoğlu,2018: 671).
Kent müzeleri, daha çok kent olgusunu ele alan, toplumun tarihi süreç içinde geçirmiş olduğu yaşantıları belgelemektedirler. Ayrıca hem
yerel hem de dışarıdan gelecek olan ziyaretçinin kentin kültürel mirasını ve kentin dokusunu bir arada daha iyi bir şekilde kavramasını sağlamaktadırlar. Bu müzelerde ziyaretçiler adeta zamana yolculuk yaparak
geçmişin izlerine tanıklık ederler. Dolayısıyla geçmişi günümüz ile bağdaştırması açısından diğer müze türlerinden farklılık arz etmektedirler
(Bekar- Sekban, 2018:1495-1496). Önemli bir diğer husus kozmopolit bir yapıya sahip olan kentte, insan toplulukları yıllarca aynı topraklarda farklı kültürlerle yaşayarak bir arada kalmayı başarabilmişlerdir. Bundan
dolayı farklı kültürler aynı ortamda bir değerler sistemini oluşturarak
ortak bir kültürel miras oluşturmuşlardır. Bu anlamda kültürel mirasın
korunması ve sürekliliğinin sağlanması için kent müzelerine her daim
ihtiyaç doğmuştur (Kurak Açıcı- Konakoğlu, 2018: 671).
Ahlat kenti, tarih boyunca ev sahipliği yaptığı çok fazla sayıdaki
medeniyetin izlerini somut ve somut olmayan kültürel miras şeklinde
bünyesinde koruyarak günümüze kadar ulaştırabilmiştir. Burada özellikle kaybolmaya yüz tutmuş olan zengin dokuma, dericilik, el sanatla73
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rı, demircilik, taş işlemeciliği ve ahşap işçiliğini ön plana çıkarılması
gerekmektedir (Sökmen, 2013: 29). Şehir, Ortaçağda güzel dokumaları ile
ünlü bir kentti. Hatta bu dönemde komşu ülkelere desenli halılar ve
perde ihracatı yapmaktaydı (Tekin,2019:63). Ayrıca El- Cezire Bölgesinde
toplanan pamuklar, Ahlat ve Musul merkezlerine gönderilerek şehirdeki atölyelerde işlenmekteydi ve buradan da Bağdat’a ihraç ediliyordu (

Bakır, 2001: 763).

Ahlatta XI. yüzyıldan itibaren başlayan mimarlık, marangozluk,
oyma sanatı, taş işçiliği zengin ve çok çeşitli el sanatların gelişmesine
zemin hazırlamıştır. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Ahlat’ta
XVI. yüzyılda yaygın olarak üretilen bastonculuk gelmektedir. Bunlar
oyma, kakma ve kemik işleme teknikleri ile yapılmaktaydı. Genellikle
yapımında Ahlat’ta bir dönem çok fazla yetişen cevizi ağacından üretilmekteydi. Bunun yanısıra kemik, manda, sığır ve koç boynuzları da
kullanılırdı. Bastonlarda estetik güzellik her zaman ön planda tutulmuştur. Daha çok süsleme de Türk ve İslam kültür tezyinatına yer verilmiştir. Ahlat taşı işçiliğinde kullanılan süslemeler ve motifler ile aynı
özellikler taşımaktadır. Bastonların gövde kısmında genellikle yöresel
süslemeler ve Selçuklu motifleri yer alırken bastonların baş kısmında
ise kartal, şahin, kurt, at, güvercin, balık vb. hayvanların baş kısmını
temsil eden figürler kullanılmaktadır( Köşker, 2018: 198). Yüzden fazla
çeşidi bulunan ve kaybolma tehlikesi altında olan bastonculuk sanatının koruma altına alınması şarttır (Arınç, 1996: 86-87).
Bunların yanısıra Ortaçağdan günümüze kadar Ahlat’ta taş işçiliği
önemli bir sanat olmuştur. Taş işçiliği Ahlat’ın neredeyse tüm mimari yapılarında en zengin tezyinatı ile karşımıza çıkmaktadır (Davulcu,
2015: 51). Ahlat mezar taşları üzerinde yer alan zengin taş tezyinatı bu
açıdan önem arz etmektedir. Ayrıca Ahlatlı ustaların taş işçiliğinde muazzam eserlerini Anadolu’nun farklı bölgelerinde görmek mümkündür
(Öney,1992:9).

Bunların yanısıra Ahlat ve çevresine ait somut olmayan kültürel
mirası müzeleştirilerek koruma altına alınması gerekmektedir. Halka
ait sözlü gelenek, gündelik yaşam şekilleri, dil çeşitliliği, düğün ritüelleri, gelenek görenek ve kaybolmayla karşı karşıya kalan kültürel mirasın tümü kent müzelerinde korunma altına alınarak gelecek kuşağa en
iyi şekilde bırakılması için çalışmalar yapılmalıdır.
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4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Doğu Anadolu’nun en eski ve kadim şehirlerinden biri olan Ahlat,
onlarca medeniyetin izlerini bünyesinde taşıyarak ve besleyerek günümüze kadar ulaştırabilmiştir. Farklı birçok medeniyete ev sahipliği
yapan kent, zengin kültürel mirası ile adeta yaşayan canlı bir tarih olarak karşımızda durmaktadır. Türkler’in Anadolu’ya yaptıkları akınlar
sırasında önemli bir üs görevi gören Ahlat, Türklerin buraya yerleşmesi
ile dil, kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve daha birçok alanda bilim ve
kültürün merkezi haline dönüşmüştür.
Ahlat’ta Türkler kendilerinden önce burada yerleşik olan medeniyetlerden devraldığı kültürel mirası kendi kültürleri içerinde eriterek
yeni bir kültür sentezi yaratmışlardır. Günümüze kadar ulaşabilen tarihi yapıları ve mezarlıkları ile kent açık hava müzesi olarak nitelendirilmektedir. Yapılar ve mezarlıklar tarihi süreci canlı olarak bize aktarmaktadırlar. Adeta tarihe yolculuk yaparak geçmişin izlerini somut
deliller ile bizlere sunmaktadır. Bunun yanısıra Ahlat’ın somut olmayan kültürel mirasını oluşturan gelenek görenekler, el sanatları, dil çeşitliliği, yaşam tarzları, giyim kuşam kültürü, düğünler, sözlü gelenek,
yemek kültürü ve daha birçok değer bizlere bu topraklarda yaşamış
halklar hakkında az da olsa ipucu vermektedir.
Ahlat’ta kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir olmasında
kent müzesinin gerekliliği üzerine ele alınan bu çalışmada, amacımız
tarihi dokusuyla, el sanatlarıyla ve somut olmayan kültürel mirasıyla
zengin bir kent olan Ahlat’ta, bir kent müzesinin varlığının önemi vurgulanarak, kültürel mirasın belleğe yani bir kent müzesinde kaydedilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla Ahlat’ın kültürel mirasının korunması
ve gelecek kuşaklara aktarımı konusunda sürdürülebilirliği sağlaması
adına bir kent müzesinin kurulması gerekmektedir. Günümüze kadar
gelebilen mezarlıklar, tarihi yapılar Ahlat’ın tarihi geçmişinin izlerini
taşıyan somut deliller iken somut olmayan kültürel miras kapsamına
giren sanatlar, zanaatlar, gelenekler, yerel diller, geleneksel yemek kültürü, dengbejlik geleneği ve daha birçok kültür yavaş yavaş yok olmakla karşı karşıyadır. Bunun önüne geçebilmenin en iyi yolu da birer
bellek mekânı olarak nitelendirilen bir kent müzesinin kurularak somut
olmayan kültürel mirasın müzeleştirilermesidir. Peki Kültürel mirasın
korunması kapsamında Ahlat’ta nasıl bir kent müzesi kurulmalıdır konusuna geldiğimizde ise şu öneriler geliştirilebilir.
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Müze Binası
Kent müze binası için birkaç öneri sunulabilir. Öncelikle yeni bir
bina inşa edilmeli veya tarihi bir yapının müzeye dönüşümü sağlanabilir. Bu anlamda tarihi bir yapı, hem kentin dokusuna uygunluk gösterir
hem de müzenin ruhunu daha iyi yansıtır. Bunun yanında Eski Ahlat Müzesi yeniden işlevlendirilerek Kent Müzesi olarak kullanılabilir.
Daha öncesinde müze binası olarak kullanıldığı için yeni müze binasına
daha kolay bir şekilde adaptasyonu sağlanacaktır.
Müzenin Teşhir Tanzimi
Müzenin teşhir tanzimini oluşturacak olan malzemeler, objeler
Ahlat ve çevresinden halkın yapabileceği bağışlar ile sağlanabilir ve
bu sayede de zengin koleksiyonlar elde edileceği düşünülmektedir.
Ahlat’ın kültürel mirasına sahip çıkılması yalnızca tarihi yapıların ve
mezarlıkları korunması ile sağlanması mümkün değildir. Ahlat somut
ve somut olmayan kültürel mirası ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Sözlü gelenekler (destan, masal, halk hikayeleri, atasözleri),
toplumsal gelenek görenek, ritüeller, kutlamalar (düğün, nişan, doğum,
nevruz vb.), el sanatları, geleneksel yemek kültürü, dengbejlik kültürü
ve daha birçok somut olmayan kültürel mirasın alanına giren konularda
maalesef yeterince araştırma yapılamadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla
bu konuda araştırmaların yapılması ve bunun müzede sergilenerek kaybolmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.
Müzenin teşhir tanzimi buna yönelik olarak hem somut hem de
somut olmayan kültürel mirası bir arada sunması açısından zengin bir
müzeye dönüşümünü sağlayacaktır. Bu anlamda Ahlat’ın gelecek nesillere bırakabileceği mirası, kentin tüm yönleri ile sağlanmalıdır. Sadece
mimari dokusu ve belli sanatların korunarak diğer kültürel mirasın göz
ardı edilmemelidir. Sergi düzeni de buna uygun şekilde yapılmalıdır.
Bunun için Malatya’da yer alan Kent müzesi model olarak alınabilir.
Malatya Kent Müzesi Doğu Anadolu’da örnek bir müzedir. Müzenin
teşhir tanzimi tüm şehri yansıtacak ve her yönüyle gelen ziyaretçiye
sunulacak şekilde yapılmıştır. Bu açıdan şehrin tarihi süreci belgelerle, maketlerle ve siyaset adamlarının canlandırılmaları yapılarak
görseller eşliğinde daha canlı bir atmosferin yaratılmasına yardımcı
olmuştur. Ayrıca Malatyalı âlimleri, bilginleri, sanatçıları, sporcuları
ve ünlülerine de canlandırmalarına yer verilmiştir. Âlimler, bilginlerin
kendilerini tanıtacak şekilde canlandırmaları ve seslendirmeleri yapıl76

AHLAT’TA KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASINDA
BİR KENT MÜZESİNİN GEREKLİLİĞİ

mıştır. Bu da gelen ziyaretçinin hem görsel hem de işitsel olarak konuyu
hafızasında daha uzun süre tutmasını sağlamaktadır. Diğer salonlarda
ise Malatya’nın geleneksel mutfak kültürü, giyim kuşamı, düğünleri,
eczacılığı, el sanatları ve daha birçok yönleriyle sergilenmiştir.
Malatya Kent müzesi örneğinden hareketle Ahlat’ta kurulması gerekli olan Kent müzesinde kentin tarihsel süreci kronolojik bir düzen takip edilerek belgelerle, maketlerle, görsellerle, canlandırmalar ile ziyaretçiyi Ahlat’ın Tarihi hakkında kısaca bilgilendirebilir. Ayrıca Ahlat’ın
tarihsel sürecinin kısa tanıtımlı videoları yapılarak sinevizyon gösteri
salonuna yer verilebilir. Ahlat’ta hüküm sürmüş tüm medeniyetlerin
kısa tanıtımı videolar veya görseller eşliğinde ziyaretçiye aktarabilir.
Özellikle müzede Ahlat’ın kaybolan veya kaybolmakta olan el sanatlarının yeniden canlandırılması konusu üzerinde durulmalıdır. Bu
sanatların nasıl yapıldığını gösteren işlemleri ile beraber mankenler
yardımıyla canlandırılması yapılabilir. Özellikle halı, kilimin nasıl bir
işlemden geçtikten sonra yapıldığı anlatan tanıtıcı kısa videolara yer
verilmedir.
Kent müzesinin hizmet edeceği bir diğer bölüm, somut olmayan
kültürel mirasın yeniden yaşatılarak müzeleştirilmesini sağlamaktı.
Malatya kent müzesinde ve Türkiye’de yer alan diğer kent müzelerinde
olduğu gibi burada da Ahlat’ın geleneksel yemekleri, sözlü geleneği,
sanatçıları, el sanatları görseller, maketler ve daha birçok kültürel mirası teknolojiden de faydalanarak farklı yöntemler sayesinde daha canlı
ve görselliğin ön planda olduğu sunumlar yapması gerekmektedir. Bu
açıdan interktif uygulamalar ve sanal gerçeklik uygulamaları gençler ve çocuklar arasında daha eğlenceli ve öğretici bir şekilde aktaran
düzenlemelere yer vermelidir. Çorum Arkeoloji müzesinde uygulanan
savaş arabası simülatörü ile ziyaretçiler Hititlerin başkenti Hattuşaş’ta
sokakları, tapınakları, döneme ait her türlü unsuru bu düzenek sayesinde zamana yolculuk yapmaları mümkün olmaktadır. Aynı şekilde
Ahlat kent Müzesinde böyle bir düzeneğin varlığı kent dokusunun tüm
yönleriyle canlı ve daha bilgilendirici şekilde tanınmasına olanak verecektir.
Müzede bulunması gerekli diğer bölümler ise çocuk eğitim atölyeleri, el sanatları ve diğer sanatlar için atölyeler, kütüphane, depo, fotoğraf stüdyosu gibi birçok önemli bölüme yer verilmelidir. Bunun yanında kütüphanede Ahlat’ı tüm yönleriyle ele alan çalışmalar toplanarak
burada bir Ahlat arşivi oluşturulabilir.
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Sonuç olarak Ahlat’ta bir kent müzesinin gerekliliği konusunda
ele alınan çalışmada kent kültürünün, tarihinin özellikle de kentlilik
bilincinin yaratılması konusunda bir kent müzesinin kurulması gerekmektedir. Yalnızca bir teori olarak ortaya attığımız bu fikrin gerçekte
pratiğe dökülerek Ahlat’ın bir kent müzesine kavuşturulması temennimizdir. Unutulmamalıdır ki bir kentin hafıza mekânı olarak tasarlanan
kent müzeleri, kenttin somut ve somut olmayan kültürel değerlerini bir
bütün olarak ele almalı ve korumalıdır. Bu anlamda gelecek kuşaklar
için daha sağlam ve sürdürülebilir devamlılığı olan kültürel bir miras
kalacaktır.
Kente gelen yerli ve yabancı turistler ören yerlerini, tarihi yapıları
ziyaret etmek dışında kent müzesini de ziyaret ederek Ahlat’ı tüm
yönleriyle tanıma imkanı bulabileceklerdir. Ahlat’ın geleneksel yaşam
stillerini, kıyafetlerini, yemek kültürünü, sözlü geleneklerini, düğün ritüllerini ve daha birçok yönden detaylı bir şekilde kentti tanıma fırsatı
bulabileceklerdir. Ayrıca mezarlığın, ve şehirde yer alan birçok tarihi
yapının kısa tanıtıcı videoları, görselleri, maketleri ve küçük ebatlarda
minyatürleri yapılarak müzede sergilenmelidir. Böylece Ahlat’ın zengin kültürel mirası daha detaylı ve daha toplu bir şekilde tanıtımı gerçekleşmiş olacaktır.
Sonuç olarak Ahlat’ın kadim kent kültürü ve mirası kaybolmadan
deyim yerinde ise müzeye kaydedilmelidir. Kent müzesinin yardımı ile
Ahlat’ın kültürel mirası korunarak geleceğe daha toplu ve bilgilendirici
bir kültürel miras bırakılacaktır. Temennimiz, kent müzesinin bir an
önce hayata geçirilmesi ve bu konuda yetkilerin yapacakları projeler
arasında bir kent müzesini de eklemeleridir. Unutulmamalıdır ki kent
dokusu, kent bilinçliliği, ve kültürel miras kent müzesi ile daha anlaşılır
kılınır ve turizme daha faydalı katkılar sunar.
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Malatya Kent müzesi teşhir salonlarından birkaç örnek (Hatice
Engin 2019)
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Çorum Arkeoloji Müzesi ve Şanlıurfa Müzelerinde interaktif
uygulama örnekleri
https://www.google.com/search?q=m%C3%BCzelerde+teknoloji+kullan%C4%B1m%C4%B1 Erişim Tarihi. 23.08.2021)
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AHLAT’TA TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI
KORUMA ÇALIŞMALARI
İlhami NALBANTOĞLU 1

GİRİŞ
26 Ağustos 1071 tarihine kadar büyük Türk Komutanı Alparslan’ın
karargahı olarak bir misyonu üstlenen Ahlat, 1071’de Roma İmparatorluğu’nun sonunu getiren büyük zaferin ardından Anadolu’nun Türklere açılmasını sağlayan bir kapı olarak onurlu bir unvana kavuşmuştur.
Ahlat, Selçuklu döneminde büyüdü, gelişti, muhteşem sanat eserleriyle donatıldı, 300.000’i aşan nüfusu ile dünyanın sayılı büyük kentlerinden biri olarak “Kubbe-tül İslam” unvanıyla taçlandırıldı.
Osmanlı döneminde, İmparatorluğun yüzünü Batıya dönmesiyle
eski itibarını görmekten yoksun kaldı, Padişah Yavuz Sultan Selim’in
İran Seferi sırasında Ahlat’a uğrayıp “Ahlat Kalesi”ni inşa etmenin
dışında başka da bir lütuf görmesi nasip olamadı.
Cumhuriyet döneminde ise, geçmişte 300.000’i aşan nüfusu
3.000’lere kadar düştü, eski şaşasından, ihtişamından ve görkeminden
eser kalmadı, üzerine “Ölümü Yaşayan Kent” örtüsü serildi.
Ne zaman ki Ahlat’tan “Abdurrahim Şerif BEYGU” adında bir
Tarih Öğretmeni geçti, işte o zaman üzerindeki örtü kaldırılıp, muhteşem tarihi zenginliği yeniden insanlık aleminin gözleri önüne serilmesinin ilk adımı atılmış oldu.
Erzurum Lisesi Tarih öğretmeni “Abdurrahim Şerif BEYGU”
Ankara’dan Erzurum’a giderken yolu Ahlat’a düştü, şiddetli kış koşul1

Araştırmacı, Yazar.E-Posta : i_nalbantoglu@yahoo.com

AHLAT’TA TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA ÇALIŞMALARI

ları nedeniyle burada mahsur kaldı. Bu süre içinde tarihçi gözlüğüyle çevreyi araştırırken Selçuklu döneminin muhteşem şaheserleriyle
karşılaştı. Hayran kaldığı bu kenti dünyaya tanıtmak için çalışmalarını
“Ahlat Kitabeleri” adlı bir kitapta toplayarak, Cumhuriyet döneminde
Ahlat hakkında yazdığı kitabı ile bir ilke imza atmış oldu.
AHLAT KİTABELERİ
Abdurrahim Şerif BEYGU, “Ahlat Kitabeleri” adlı bu eserinde
Ahlat’ın kültürel zenginliği ve bunun önemi hakkındaki görüşlerini
şöyle ifade etmektedir.
“1923 senesi Eylülünde muallimlikle Bitlis’e mekare ile gidiyordum. Şehre iki konak mesafeden yolumuz yakınında Ahlat görünüyordu. Mekareciye bu kasabayı görmek arzusunu söylediğimde bana
cevaben; “Yoldan sapadır, konak yerine kavuşamayız” dedi. Çaresiz
olarak bu sözü kabul ile yolumuza devam ettik.
Bitlis’e geldikten sonra bütün kış temas ettiğim zatlardan Ahlat
hakkında rivayet ve malumat dinliyordum. Fakat bunlar sathi, hiç ilmi
kıymeti haiz olmayan menkulattan ibaretti. Bunun için bende Ahlat’ı
görmek arzusu kuvvetleşti. Nihayet imtihan tatilinden istifade ederek
at ile kasabaya bir seyahat ettim.
Türk tarihi için hazineler değerinde olan bu asar ve mahkukatın
şimdiye kadar Türk alemi irfanınca az tanınmış olmasına müteessir olmamak mümkün değildir. Bu cihetten milletimin naçiz bir tarih muallimi olmak münasebetiyle bu teessürü evvela kendimde duydum.
Mazideki muazzam Türk asarı medeniyesinin bir kısmını mübarek
topraklarda yaşatan Ahlat’ı vatandaşlarıma tanıtmak ve burada yine
bir kısım Türklerin vekaiyi tarihiyesine sahne olan tarihi hadiseleri
mümkün mertebe izah etmek gibi ağır olan milli bir vazifeyi ifa etmek
mecburiyetini duydum.
Ahlat’ı yazmak için dokuz sene geçti; bu müddet zarfında dört defa
İstanbul’a, bir defe da Ahlat’a seyahat ettim.” 2
Abdurrahim Şerif BEYGU, Ahlat Gazetesi’nde yayımlanan bir makalede “Ahlat’ı Dünyaya Tanıtan İnsan” olarak anılıyordu. 3
2 Beygu Abdurrahim Şerif, Ahlat Kitabeleri “Önsöz” Hamit Matbaası, İstanbul, 1932,
s.5-6
3

Ahlat Gazetesi, “Ahlat’ı Dünyaya Tanıtan İnsan” Sayı 4, Ankara, 1996. s. 6-7
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Abdurahhim Şerif BEYGU’nun Erzurum Lisesi’nden öğrencisi
olan Haluk KARAMAĞARALI, hocasından aldığı Ahlat sevgisi ile
yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünün mütevazı bütçesiyle soluğu Ahlat’ta aldı ve “Ahlat Tarihi Kazıları”nı başlattığında takvimler 1960’lı yılların başlarını gösteriyordu.
Prof. KARAMAĞARALI, kazı için Ahlat’a yaklaşık 10-15 kişilik
bir ekiple gelmişti.
Ekipte, öğrencileri ile birlikte birkaç akademisyen ve bir de Nalan
KUŞLU adında bir ressam hanımefendi vardı.
Nalan KUŞLU, kazı süresince Ahlat Meydanlık Mezarlığındaki
görkemli mezar taşlarının bire bir boyutta yağlıboya resimlerini yaptı.
Bu resimler daha sonra Ankara’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sergi
salonunda sergilendi ve sanat camiasından büyük ilgi gördü. Daha sonraları bu resimlerin röprodüksiyonları Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü’nün koridorlarına asıldı. 4
Bu sergi, Cumhuriyet döneminde Başkent Ankara’da Ahlat ile ilgili
ilk sanatsal etkinlik açısından büyük bir anlam taşıyordu.
Öte yandan Ahlat’ta yapılan “Tarihi Ahlat Kazıları” çalışmalarının ürünü olarak Prof. Dr. Beyhan KARAMAĞARALI “Ahlat Mezartaşları” adlı eseriyle Cumhuriyet döneminde A.Şerif BEYGU’nun
“Ahlat Kitabeleri”nden sonraki Ahlat hakkında yazılan ikinci kitabı
yayımlanmış, bu eserle Ahlat’ın daha geniş kitlelere ulaşmasının yolu
açılmıştı. 5
AHLAT MEZARTAŞLARI
O dönemde Doçent olan Dr. Beyhan KARAMAĞARALI, bu eserinin önsözünde kitabı ile ilgili olarak şu hususların altını çizmişti:
“Mezartaşları yapıldıkları çevrenin ve devrin inançlarının, adetlerinin, sanat geleneklerinin, tabii iktisadi ve sosyal şartlarının müşterek
mahsulüdür.
Bu bakımdan sanat tarihimiz için olduğu kadar kültür tarihimiz
yönünden de büyük önem taşımaktadırlar. Ancak, mezartaşları hakkındaki çalışmalar henüz bu önemle orantılı bir duruma gelmemiştir.
Buna karşılık tabiatın ve insan elinin bu eserler üzerindeki tahribatı
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4

Ahlat Gazetesi, “Afet Nalan Kuşlu” Sayı 84, Ankara, 2007, s. 10

5

Karamağaralı Beyhan, Ahlat Mezartaşları, Güven Matbaası, Ankara, 1972
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devam etmektedir.
Burada ikamet ile halkın tarif ve tavsiyesinden kat kat fazla calibi dikkat ve merak birçok kadim asar harabelerini tetkik ile uğraştım;
harap camiler, bir çok kümbetler, türbeler, zaviyeler, tahtelarz metfen
ittihaz edilen harap mahzenler, mağaralar kale ve hamam enkazı gibi
ecdadımızın tarihi hatıralarını yad eden bu asar ve mahkukat bakayaları karşısında hayret ve takdir duydum. Hep tarihi olan bu milli mevcudiyet ve asarımızın bu kadar zengin hatırat ve menabiini sinesinde
saklayan Anadolu’da diyebilirim ki pek az bir şehir Ahlat derecesinde
çıkabilir.
Türkiye’nin hatta bütün İslam aleminin en büyük tarihi mezarlığı
Ahlat’tadır. Burada mezartaşları hem ölçü hem de muhteva bakımından bir anıt karakterindedir. Bu mezar anıtları Türk sanatının ve kültür
tarihinin sekiz yüz yıllık belgeleridir.
Ahlat’taki bin kadar mezarı gözden geçirdik ve bunların üç yüzden
fazlasını inceledik. Fakat kataloğumuza sadece yüz on sekiz eseri alabildik.” 6
Prof. Beyhan KARAMAĞARALI, çalışmaların başarı boyutunu
değerlendirirken dönemin teknik zorlukları ve elde olmayan nedenlerle
eksik kalan, hususların da altını çizmeyi özellikle belirtmiştir.
“Bütün gayretimize rağmen mezarlığın bir planını meydana getirmeye muvaffak olamadık. Bunun için lazım olan hava fotoğrafları beş
yıldan beri temin edilememiştir.”
Ahlat Mezartaşları adlı kitap ile ilgili olarak bir değerlendirme yazısı kaleme alan Sanat Tarihçi Prof. Dr. Semavi EYİCE, kitap ile ilgili
olarak şu değerlendirmede bulunuyordu;
“… Meydanlık Kabristanı, bu anıt-şahidelerle eski Orta Asya mezarlıklarının görünüşünü almıştır. XIV. Asrın hemen ortalarına kadar
bu muhteşem lahitlerin bol miktarda yapılması; işçiliğin son derece itinalı olması, bu devirde Ahlat’ın hiçbir devirde olmadığı kadar refah ve
zenginlik içinde bulunduğunu göstermektedir.
……….
Bu lahitler üzerindeki yazılar, bu sanat dalının şaheser örnekleri
6 Karamağaralı Beyhan, Ahlat Mezartaşları “Önsöz” Güven Matbaası, Ankara, 1972,
s, 4-5
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olmaktan başka, küfiden, neshe ve nesihten sülüse kadar devam eden
gelişmeyi bize kronolojik olarak bütün safhaları ile vermesi bakımından da önemlidir…..” 7
AHLAT KÜLTÜR HAFTASI
25 Ağustos 1990 tarihinde Prof. Dr. Haluk KARAMAĞARALI ile
küçük ölçekli çalışmaları ve dayanışması olan İlhami NALBANTOĞLU, yanına aldığı bir gurup Ahlatlı gençle “Ahlat Kültür Haftası”
etkinliklerini başlattı. Hemen ardından bu etkinliklerin kurumsallaşmasını sağlamak için, önce “Ahlat Kültür Vakfı”nı, bir süre sonra da
“Ahlat Kültür Sanat ve Çevre Vakfı”nı kuruluşunu gerçekleştirdi.
Bu vakıflar gözetim ve denetiminde yapılan “Ahlat Kültür Haftası” etkinlikleri Cumhuriyet döneminde Ahlat’ta yapılan “Tarihi
ve Kültürel Mirasımızı Koruma” amacına yönelik ilk akademik ve
bilimsel çalışmalar olarak bilim ve kültür dünyasında saygın bir yer
edindi.
“Ahlat Kültür Hatası” etkinlikleri kapsamında Ahlat pek çok ilk
ile tanışma fırsatı buldu. Bu dönem içinde 7 adet kitap yayımlandı. Ahlat’ın kültürel potansiyelinin tanıtımı, ulusal ve uluslararası platformlara taşınması için Ankara’da, İstanbul’da, Ahlat’ta, Berlin’de Tebriz’de,
Varda’da sergiler açıldı.
Ankara’da başta Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sergi organizasyonları olmak üzere, GESAM, İLESAM gibi değişik kurum ve kuruluşlarda konferanslar verildi, görsel sunumlar eşliğinde Ahlat’ın tarihi
zenginliğinin ulusal ve uluslararası platformlara taşınması gerçekleştirildi.

7 Karamağaralı Beyhan, Ahlat Mezartaşları, “Önsöz” Güven Matbaası, Ankara, 1972,
s.7-8
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AHLAT KÜLTÜR HAFTASI’NIN ÇALIŞMA OFİSİ VE
TANITIM DUYURULARI
Bu etkinliklerin sonucunda yayımlanan “Ahlat ve Kültürel Mirasımızın Korunması” adlı kitabın “Sonuç Değerlendirme Raporu”nda şu noktalara dikkat çekiliyordu;

AHLAT’TA KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI
HAKKINDA YAYIMLANAN İLK KİTAP
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“Ahlat Kültür Haftası”nın amacı, Ahlat’ın Türk Kültür Tarihindeki yeri, kültür varlıkları ve kültür mirasımızın korunması konusunda, halkı kültürel yönden aydınlatmak ve bilgi sahibi yapmakla birlikte
kültür varlıklarının korunması ve şehirleşme biçiminin kültür varlıklarının tahribini önleyecek bir şekilde ele alınması; Ahlat’ın daha geniş
kitlelere tanıtılmasının sağlanması, buradaki kültürel varlığımızın korunması için daha fazla Devlet desteğinin sağlanması, bu amaçla Devlet-Vatandaş işbirliği imkanlarının geliştirilmesi.
Bu amaç doğrultusunda Ahlat Kültür Haftası, Bitlis Valiliği ve
Organizasyon Komitesi’nce belirlenen program çerçevesinde iyi bir biçimde gerçekleştirilmesi.
Bu etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen
1.Tanışma Yemeği
2.Ahlat Gezisi
3.Kültürel Mirasın Korunması Paneli
4.Güzel Sanatlar ve El Sanatları Sergisi
5.Ahlat Gecesi
6.Van Gölü Çevre Gezisi
7.Nemrut Dağı Gezisi
8.Sportif Faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 8

8 Nalbantoğlu İlhami, Ahlat ve Kültürel Mirasımızın Korunması, “Sonuç Değerlendirme Raporu”, Ahlat Kültür Vakfı Yayınları, Ankara, 1992, s,115
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İLHAMİ NALBANTOĞLU SEMPOZYUMUN AÇIŞ
KONUŞMASINI YAPARKEN
Organizasyon Komitesi Başkanı İlhami NALBANTOĞU, yapmış
olduğu açış konuşmasında şu noktalara dikkat çekmiştir.
“Ahlat, parlak bir geçmişe ve bu geçmişten kalan müstesna bir kültürel zenginliğe sahiptir. Ata yadigarı olan bu kültürel mirasımızı en iyi
bir biçimde korumamızın gerektiği düşüncesinden hareketle bu bilimsel toplantıyı düzenlemiş bulunmaktayız. Bu nedenledir ki konu başlığı
olarak “Kültürel Mirasımızın Korunması” dedik.
Konunun bilimsel yanını değerli bilim insanlarımız sunacaklardır.
Bu tür bilimsel faaliyetlerimizin bir defa ile sınırlı kalmaması en büyük
arzularımızdan biridir.
Burada yapılmakta olan bu tür toplantıların sürekli ve kalıcı olabilmesi için bir vakıf çatısı altında toplanmanın çok gerekli olduğu inancındayız.
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Bunun için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Çok kısa
bir süre içinde Ahlat Kültür Vakfı’nın hayatiyet kazanacağını umuyorum. 9
Ahlat’ın önemli bir tarih ve kültür merkezi olması dolayısıyla yaşatılmalı, bünyesindeki eserler korunmalı, restorasyona gereksinimi olanların restore edilmesi.
Bu destek sembolik olmamalı, Şehir olarak bir bütün halinde ele
alınmalıdır.
Ahlat’ta gerçekleştirilen bu akademik toplantı halkın olduğu kadar
Kamu kuruluşlarının da ilgisini çekmişti.
Bu ilginin sonucunda daha ciddi ve kalıcı etkinlikleri gerçekleşme amacına yönelik olarak başta Milli Güvenlik Kurulu olmak üzere,
Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bitlis Valiliği,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediye Başkanlığı gibi kuruluşlar bu etkinlikleri desteklemeye yönelik
girişimlerde bulunmuşlardı.
O dönemde Milli Güvenlik Kurulu Danışmanı olarak görev yapan
Prof. Dr. Abdülhaluk ÇAY ve Prof. Dr. Haluk KARAMAĞARALI da
etkinliklerin başarısı için bilgi ve birikimleri ile organizasyonlara katkı
sağlıyorlardı.
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Dairesi’nde görev yapan
Tümgeneral Muzaffer ERENDİL Başkanlığında Ahlat’ta yapılan Sempozyum, alanlarında ünlü bilim insanlarının katılımı ile gerçekleşti.

9 Nalbantoğlu İlhami, Ahlat ve Kültürel Mirasımızın Korunması, “Sonuç Değerlendirme
Raporu”, Ahlat Kültür Vakfı Yayınları, 1992, s,118
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AHLAT KÜLTÜR HAFTASINA KATILAN BİLİM
İNSANLARI TOPLU HALDE

AHLAT’TA YAPILAN İLK SEMPOZYUMUN OTURUM
BAŞKANI TÜMGENERAL MUZAFFER ERENDİL
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TÜMGENERAL ERENDİL’İN AHLAT YORUMU
“Ben, Genelkurmay Askeri Tarih ve strateji Etüt Başkanlığından
Emekli Tümgeneral Muzaffer ERENDİL.
Sayın Bitlis Valisi’nin mümtaz kişiliğinde bütün Ahlatlıları, bütün
dinleyicileri saygıyla selamlıyorum.
Efendim ben Ahlat’a ilk defa geliyorum. Yirmi günden beri Ahlat’ı
inceliyorum. Bir şeyler öğrendiğimi zannediyorum. Ahlat beni daima
işgal etmiştir, meraklandırmıştır. Binaenaleyh bana bu fırsatı verdiği
için Sayın İlhami NALBANTOĞLU’na huzurunuzda teşekkür ediyorum.
Efendim, bugünkü toplantımızın konusu “Ahlat Kültür Haftası
Etkinlikleri İçinde, Kültürel Mirasın Korunmasıdır.”
Bazı otoriteler derler ki; her kültür bir millet yaratır. Yine her millet
gerçeği ayrı bir kültür varlığı ortaya koyar.
Ahlat, Türk milli kültürünün özgün, ilginç ve görkemli merkezlerinden biri ve belki de kalesidir.
Ahlat, Türk değerler bütününün ayrılmaz bir parçası olarak, önemli
ve değerlidir. Çünkü Türk milletine kişilik kazandıran yönü baskındır.
Anadolu’ya Türk akınları Selçuklulardan önce de olmuştur. Ancak
burada yerleşme Selçuklularla gerçekleşmiştir. Bu tarihi olay, Anadolu’nun Türkiye haline getirilmesinin başlangıcıdır.” 10
Bu tür kültürel aktivitelerin olmazsa olmazlarından birinin halkın
özellikle genç kesimin katılımın sağlanması yadsınamaz. Ahlat gençliği de büyük bir heyecanla bir tiyatro gösterisi ile üzerlerine düşen
görevi yerine getirme çabası içine girdiler.
Hazırladıkları gösteri halk tarafından büyük beğeni ile karşılandı,
oyunlardaki parodi ve diyaloglar yıllarca dillerden düşmedi. 11
Ertesi yıl tekrarlanan bu çalışmaların sonuçları “Anadolu’da Türk
Mührü: Ahlat” adlı kitapta toplanarak Ahlat Kültür Vakfı’nın ikinci
kitabı olarak akademik dünyanın hizmetine sunuldu.
10 Nalbantoğlu İlhami, Ahlat ve Kültürel Mirasımızın Korunması, Ahlat Kültür Vakfı
Yayınları, Ankara, 1992, s. 15
11 Nalbantoğlu İlhami, Ahlat ve Kültürel Mirasımızın Korunması, “Sonuç Değerlendirme Raporu”, Ahlat Kültür Vakfı Yayınları, Ankara, 1992, s. 116
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İLHAMİ NALBANTOĞLU AHLAT GECESİ’NİN AÇIŞ
KOUŞMASINI YAPARKEN

ANADOLU’DA TÜRK MÜHRÜ:AHLAT
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AHLAT KÜLTÜR VAKFI
Ahlat’ta gerçekleştirilen “Ahlat Kültür Haftası” çok büyük bir
ilgi ile karşılanınca, bu etkinliklerin kurumsal bir kimlik kazanması
için bazı önlemlerin alınması gerekiyordu. İlk akla gelen ise bu çalışmaların bir vakıf çatısı altında toplanması olmuştu. Bunun için bir “Vakıf Senedi” hazırlandı ve kurucular kurulu oluşturularak yasal süreç
başlatıldı. Çok geçmeden kuruluş gerçekleşti ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu gelişme aynı zamanda Ahlat Gazetesi’nde de yer aldı. 12
Vakıf Senedi’nde Vakfın kuruluş amacı şöyle belirlenmişti;
a) Memleketimizin kültürel ve turistik potansiyelini en iyi bir biçimde değerlendirmek, Ahlat’ın bünyesinde yaşattığı tarihi ve kültürel
güçten yararlanarak, milli kültürümüzün bütün dallarını ülke ve dünya
kamuoyuna tanıtmak için her türlü faaliyette bulunmak.
b) Kültürel mirasımızı oluşturan tarihi ve kültürel eserlerimizin
maruz kaldığı doğa ve insan tahribatını önlemek, korunmasını sağlamak, hasar görmüş olanları onarmak tarihi ve kültürel önemini yeni
kuşaklara aktarmak.
c) Ön planda Ahlat olmak üzere, tarihi ve kültürel potansiyeli
yüksek yörelerde belirli sürelerde ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemek.
Görüldüğü gibi amaç öncelikle Ahlat’ın kültürel mirasının korunmasına yöneliktir. 13
Ahlat Kültür Vakfı, bu ilkeler doğrultusunda “Ahlat Kültür Haftası” etkinliklerini gerçekleştiriyor, her yıl katlanarak büyüyüp gelişen
etkinlikler bölgede büyük sükse yapıyordu.
Bu başarılı çalışmaların süreklilik kazanması ve daha nitelikle bir
yapıya kavuşması için halktan Devlete kadar her kesime düşen görevler olduğunu unutmamalıyız. Gerek Ahlat Kültür Vakfı, Gerekse Ahlat
Kültür, Sanat ve Çevre Vakıfı olarak ödev telakki edilen bu görevlerin
yapılabilmesi için Kamu kaynaklarından sağlanan maddi ve manevi
destek ile Ahlat halkının desteğini de yanımıza alarak, eksiklerimizle
birlikte belirli bir başarıyı elde ettik.
Amacımız önümüzdeki dönemlerde daha fazla destek, daha büyük
12 Ahlat Gazetesi, Yıl 1, Sayı 1, 1993, Ankara, s. 1
13
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dayanışma, daha büyük bir çaba ile Ahlat’ın önemine yaraşır bir biçimde etkinlikler gerçekleştirmek olacaktır.
AHLAT GAZETESİ
Büyük sükse yapan “Ahlat Kültür Haftası” etkinliklerinin daha
geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için bir yayın organı çıkarma fikri
oluşmuştu. Bunu gerçekleştirebilecek gençlerden oluşan geniş bir kadro mevcuttu. Bu potansiyeli değerlendirmek için yola çıkmış ve Ahlat
Gazetesi adında bir gazete çıkarmaya karar verildi.
Ahlat Gazetesi 1 Ağustos 1993 tarihinde Ankara’da Ahlat Kültür
Vakfı’nın yayın organı olarak yayın hayatına başladı. Bin adet basılan
İlk sayısında Ahlat Kültür Vakf’nın kuruluş haberini manşetine taşıdı.
Ahlat Kültür Vakfı’nın kurucu Başkanı Sayın İlhami NALBANTOĞLU’nun başmakalesinin yer aldığı ilk sayıda Vakıf Resmi Senedi de
yayımlandı.
Ahlat Gazetesi’nin çıkış amacı; geniş kitleler arasında yeteri kadar
tanınıp bilinmeyen Ahlat ve çevresinin tarihi, kültürel ve doğa zenginliğin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, anlatılması ve gelecek
kuşaklara taşınması için her türlü çabayı göstermek olarak belirlenmiştir.
Ahlat Gazetesi’nin ilk sayısının kimlik bilgileri şöyleydi: Sahibi:
Ahlat Kültür Vakfı Adına: Vakfın Kurucu Başkanı İlhami NALBANTOĞLU, Genel Yayın Yönetmeni: Sıtkı ÖZYURT, Yazı İşleri Müdürü:
Şinasi KOÇ, Yayın Koordinatörü: Alparslan AYDOĞAN, Reklam Koordinatörü: Gül BAYAR, Spor Sayfası Sorumlusu: Vedat KOCAASLAN.
Ahlat Gazetesi’nin Yayın Kurulunda ise; İlhami NALBANTOĞLU, Muzaffer SAYIN, A.Turan KAZGÖL, Sıtkı ÖZYURT, Hayrettin
BİLGİÇ, Alparslan AYDOĞAN, Şinasi KOÇ ve Betül ŞEREFOĞLU
bulunuyordu.
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AHLAT GAZETESİ’NIN İLK SAYISI
Ahlat Gazetesi, ilk çıkışında “üç aylık” olarak planlanmıştı. Ancak o dönemin ekonomik koşulları buna izin vermediğinden altı ayda
bir ancak okuyucularıyla buluşabildi. Zaman zaman bu süre kısaldı,
kimi zaman da günün koşullarına göre daha sık aralıklarla yeni sayıları
çıktı.
Ahlat Gazetesi’nin bu düzensiz yayın yaşamı 2000 Yılının Nisan
ayına kadar sürdü. Bu tarihten itibaren Ahlat Gazetesi düzenli bir biçimde “aylık” olarak okuyucularına ulusal ve yerel haberler verme işlevini sürdürdü.
Ahlat Gazetesi, yayın hayatına 4 sayfa olarak başladı, daha sonra
6 sayfaya, bir süre sonra da sayfa sayısını 8’e çıkardı. Ahlat Gazetesi
2005 Yılı Ocak ayından itibaren sayfa sayısını 16’ya, Temmuz 2013
tarihinden itibaren 152. sayısıyla 20 sayfa olarak çıkarmış, önümüzdeki
dönemde sayfa sayısını 24’e çıkarma hazırlığı içindedir.

AHLAT GAZETESİ’NİN YÜZÜNCÜ SAYISI
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Ahlat Gazetesi’nin 100. Sayısı “% 100 Ahlat Gazetesi” sloganı
ile 100 sayfa olarak çok renkli ve çok kaliteli bir teknikle 1000 adet
basılmış, zengin içeriği ile bir “başucu” kaynağı olarak okuyucusuyla
buluşmuştur.
Ahlat Gazetesi, 2005 Yılından itibaren yazılı basın olarak okuyucularına ulaşmanın yanında internet ortamında e-posta yoluyla da basın hizmeti vermeye başlamıştır. 2007 Yılının Eylül ayından itibaren de
www.aksav.com adresinden web sayfası yoluyla tüm dünyaya hizmet
sunmaktadır. Son dönemlerde her sayısı bin civarında e-posta yoluyla
okuyucu adreslerine gönderilmektedir.
Ahlat Gazetesi, Türk Patent Enstitüsünden almış olduğu belge ile
marka haline gelmiştir. Adının başkaları tarafından kullanılmaması
yasaların teminatı altına alınmıştır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığından almış olduğu ISSN numarası ile uluslararası bir kimliğe sahip
olmuştur.
Ahlat Gazetesi, bu yönleri ile yayın hayatı boyunca pek çok ilke
de örnek teşkil etmiştir. Ahlat Gazetesi, yayın hayatı içerisinde pek
çok ünlü devlet adamı, bilim insanı, politikacı, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, sanat ve edebiyat çevreleri, özel sektör yöneticileri ile çok
sayıda çeşitli röportajlar gerçekleştirmiştir.
Yayın hayatına başladığı tarihten günümüze kadar geçen bu 28 yıllık süre içinde büyük mesafeler kat edilmiş, Ahlat ve çevresi üzerine
dikkat çekilmiş, Ahlat adı, tarihi misyonuna yakışır bir biçimde evrensel bir boyut kazanmıştır. Okuyucu kitlesi ile bir köprü kurulmuş
karşılıklı bir iletişim ortamı yaratılmıştır.
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AHLAT GAZETESİ 250. SAYI
AHLAT KÜLTÜR SANAT VE ÇEVRE VAKFI
Ahlat Kültür Vakfı, yedi yıl süreyle başarılı hizmetler yapmış, yedi
adet kitap yayımlamış, her yıl gerçekleştirilen Kültür Haftası etkinliklerini gerçekleştirmiş, ulusal ve uluslararası ortamlarda açtığı sergilerle
büyük sükse yapmıştı.
Kuruluş aşamasında kuşku duyup mesafeli duranlar Vakıf çatısı
altında olmak için sıraya giriyorlardı. Herşey bu kadar iyiye giderken
Vakfın o günkü yönetiminde bazı tavsamalar, Kültür Haftası etkinliklerini ciddiye almak yerine geçiştirme eğilimi gösterenler belirmişti.
Vakfa hizmet yerine, Vakfı siyasi bir basamak gibi görüp buradan
nemalanmak isteyenler türemişti.
Bu durumlar Vakfın Kurucu Başkanı tarafından kabul görmüyordu. Uyarılar sonuç vermeyince Vakıftaki görevinden ayrılıp bu kez tek
başına “Ahlat Kültür Sanat ve Çevre Vakfı”nın kuruluşunu gerçekleştirip, buradan kaldığı yerden yoluna devam etmek durumunda kalmıştı.
Böylece Cumhuriyet döneminde Ahlat’ta bir kişi tarafından iki vakıf kurularak bir ilke daha imza atılmış oluyordu.
Ahlat Kültür Sanat ve Çevre Vakfı’nın Resmi Senedinde de ilkine
benzer hükümler yer alıyordu.
a) Ülkemizin kültürel, sanatsal potansiyelini en iyi bir biçimde değerlendirmek, Ahlat’ın bünyesinde barındırdığı tarihsel güçten, sahip
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olduğu müstesna çevre yapısından yararlanarak, ulusal kültürümüzün,
sanatsal değerlerimizin tüm unsurlarını ülke ve dünya kamuoyuna tanıtmak için her türlü faaliyetlerde bulunmak.
b) Kültürel mirasımızı teşkil eden tarihi, kültürel ve sanatsal değeri
olan yer ve mekânları, bilimsel ve çevreci bir yaklaşımla koruma altına
almak için gerekli tedbirlerin alınması için girişimlerde bulunmak.
c) Korunmalarına katkıda bulunmak, onarımlarının yapılması için
tedbirler almak, tarihi, kültürel ve sanatsal özelliği bulunan eser ve
mekânların özelliklerinin ve değerlerinin anlatılması için sanatsal faaliyetlerde bulunmak.
d) Ahlat’ın UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’ne alınması
için çalışmalarda bulunmak gibi günün koşullarına göre güncel konular
da Vakfın gündeminde yer almıştı.” 14
Ahlat Kültür Sanat ve Çevre Vakfı’nın ilk icraatı Almanya’nın Berlin kentinde “Ahlat Selçuklu Eserleri Sergisi” açmak oldu. Bu sergi
aynı zamanda Ahlat’ın uluslararası platformlara taşınmasının ilk adımı
olmuştu. Daha sonraları İran’ın Tebriz, Bulgaristan’ın Varna kentlerinde de benzer sergiler ile Ahlat’ın yurt dışında tanıtımı gerçekleştirildi.
Bu faaliyetlere paralel olarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan kaynaklarla Ankara, İstanbul ve bazı kentlerde de sergi açılışları,
kitap yayınları gerçekleştirildi.
Tüm bu etkinliklerin tek amacı Ahlat’taki Kültürel Mirasın korunması adına farkındalık yaratarak Ahlat’ın görünüm ve bilinirliliğini artırmaktır.
KAMU VAKIF İŞBİRLİĞİ
Kültürel Mirasın korunması ve gelecek kuşaklara taşınması konusu
ciddi ve önemli bir konu olması bakımından yeteri kadar teknik bilgi
gerektirdiği gibi büyük ölçekli bütçelere de gereksinim duyulmaktadır.
Bu bağlamda Sivil toplum kuruluşlarının ya da gönüllülerden oluşan girişimcilerin bütçe kapasitelerin yeterli olmayacağı bilinmektedir.
Bu nedenle bu tür projelerin başarılı sonuçlar elde edebilmeleri için
Kamu kaynaklarına gereksinim duymaları kaçınılmazdır.
Gerek Ahlat Kültür Vakfı, gerekse Ahlat Kültür Sanat ve Çevre
14

Ahlat Kültür Sanat ve Çevre Vakfı Resmi Senedi Madde 3.
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Vakfı olarak bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi aşamalarında ilgili
Kamu kuruluşlarının katkılarından yararlanıldığını belirtmeliyiz.
İsimlerinin burada açıklanmasını uygun bulmadığımız ilgili tüm
Kamu kuruluşlarına biradan teşekkürlerimizi ve minnet duygularımızı sunuyoruz.
AHLAT’TAN GEÇECEK DEMİRYOLU
Kültürel mirasın en büyük düşmanı üzerinden geçecek olan ve bütün özelliğini yerle bir edecek demiryolu ve viyadük inşaatlarıdır. 90’lı
yılların sonlarına doğru Türkiye-İran Demiryolu’nun Van Gölü üzerinden geçirilen Feribot işletmesinin kaldırılarak trenin Ahlat üzerinden geçirilmesi ilgili Bakanlık tarafından kararlaştırılmıştı.
Proje tam uygulamaya konulmak üzereyken Vakıf olarak bu uygulamanın Ahlat’taki Kültürel Mirasımıza büyük zarar verebileceğini ve
kentin Göl ile bağını koparacağını belirterek güzergahının daha yukarılara çekilmesi isteğinde bulunduk.
Ulaştırma Bakanlığı bu itirazımızı dikkate almadı ve demiryolunun
tam da Meydanlık Mezarlığı üzerinden geçeceğini bildirdi. Bu kötü
haber üzerine Türkiye’deki tüm kültür ve kültürel değerlerle ilgili olan
kuruluşlara “imdat” çağrısında bulunduk.
Olumlu bir sonuç alamayınca durumu dönemin Cumhurbaşkanı
Sayın Süleyman Demirel’e intikal ettirdik.
Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Ahlat’ı çok iyi bildiğinden bizim
feryadımıza yanıt verdi ve projenin Kültürel Mirasımıza zarar vermeden daha yukarı bir güzergahtan geçirileceği kararı alındığının müjdesini vermişti.
Bu mutlu haber üzerine Ahlat Heyeti olarak Cumhurbaşkanımızı
ziyaret edip teşekkürlerimizi ve minnet duygularımızı ilettik.
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CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ AHLAT’TAN
GEÇECEK DEMİRYOLU GÜZERGAHININ
DEĞİŞTİRİLMESİ YAZISI
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AHLAT KÜLTÜR SANAT VE ÇEVRE VAKFI HEYETİ’NİN
CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL’İ ZİYARETİ
ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
Ulusal çapta gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlik Ankara’da Vakıfbank
Çankaya Sanat Galerisinde açtığımız Selçuklu Eserleri Sergisi oldu. Bu
sergi amacıyla Başkent’in ilgisini Ahlat üzerinde odaklaştırmak için o
dönemde Ahlat’ta “Taşların Sırrı” adlı dizi ile Ahlat’ı gündeme getiren dizinin yapımcısı, yönetmeni ve baş rol oyuncuları Ayşegül Aldinç
ile Tarık Akan’ı Ankara’ya serginin açılışına davet edip birer plaket ile
ödüllendirmiş olduk.
Bu serginin açılış günün ertesinde Başkent medyası konuyu gündeme taşıdı. O dönemin ünlü dergileri bu konuyu ilginç bulup başrol
oyuncusu olan sanatçılarla röportajlar yapıp, Ahlat’ı gündemde tutmayı sağlamışlardı.
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BAŞKENT ANKARA’DA AÇILAN AHLAT SERGİSİNE
ÜNLÜ KONUKLAR KATILMIŞ AHLAT İLK KEZ ULUSAL
PLATFORMLARA TAŞINMIŞ ULUSAL MEDYADA
BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ
Ahlat’ın tanıtımı ile ilgili ilk uluslararası etkinlik ise Almanya’nın
Berlin kentinde Berlin Türk Cemaati Başkanı Mustafa Çakmakoğlu’nun desteği ile gerçekleştirilen “Ahlat Selçuklu Eserleri Sergisi”
adlı etkinlik oldu.
Bu sergi, 10 gün süreyle başta Berlin’de yaşayan Türk vatandaşlarımızın akınına uğradı, bu vatandaşlarımız sergi ziyaretine gelirken
yanlarında Alman dost ve arkadaşlarını da beraberlerinde getirdiler.
Serginin ilgi görmesi üzerine Almanya’da yayın yapan bir televizyon kanalı bizimle röportaj yaparak, etkinliğin daha geniş kitlelere
ulaşmasını sağladı. 15

15

Ahlat Gazetesi, “Ahlat Sergisi Avrupa’da” Sayı. 5, Ankara, 1996, s. 1
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AHLAT SELÇUKLU ESERLERİ İLK ULUSLARARASI
PLATFORM BERLİN SERGİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ANADOLU’NUN KAPISI TÜRKİYE’NİN TAPUSU AHLAT
KİTABI
108
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ALPARSLAN AHLAT ATATÜRK ANADOLU
Tanrı, Kainatı yaratırken bazı gezegenlere özenmiş olmalı, örneğin
dünyayı, başta insanlık alemi olmak üzere canlıların hizmetine tahsis
etmiş. Dünya’nın coğrafik yapısına da özen göstermiş, bazı bölgeleri
dağlık, kayalık, bazı bölgeleri ise cennetten bir parça olarak tasarlamış.
Acaba önce uhrevi dünyayı yaratmış, daha sonra mı dünyayı yaratmaya
karar vermiş diye insanın aklına takılmıyor değil.
Belki de Adem ile Hava’yı Cennet’ten kovunca, onlar evsiz barksız, dımdızlak ortada kalmasınlar diye mi? Adem ile Havva, Cennet’ten
gelirken bazı güzellikleri de beraberlerinde getirdikleri için mi, dünyanın bazı yerleri Cennet’ten bir parça gibi güzel?
Bu güzelliklerden biri de Anadolu değil mi? Uygarlığın ilk izlerinin Anadolu’da görülmesi bunun bir belirtisi olamaz mı? Adem ile
Havva’nın ilk geldikleri dünya parçasının Anadolu olma olasılığını da
göz ardı etmemek gerek.
Nuh’un gemisini Anadolu’nun taşkın sellerinde yüzdürüp, Ağrı
Dağı’nın tepesine kondurduğu tesadüf olmasa gerek. Anadolu işte bu
yüzden tarif edilemeyecek kadar güzel, bu yüzden herkesin gözünü kamaştıran bir sevgili. Kimi düşünürler, şairler yazarlar, bilim insanları
boşuna mı Anadolu için bu güzellemeleri dizelere döktüler,
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Büyük Türk Kumandanı Alparslan, Anadolu’yu Türklerden almak için leş kargaları gibi üstüne
çökenleri çil yavrusu gibi dağıtarak Anadolu’yu ilelebet Türk Yurdu
yapan ise Atatürk’tür. 16
ÖNERİLER
Ahlat, Türk-İslam dünyasının en önemli kültür sanat ve medeniyet
merkezi olması sebebiyle tüm eserleriyle korunmalı, bakıma ihtiyacı
olan eserler restore edilmelidir.
Ahlat, bir Türk-İslam kenti olması sebebiyle bir bütün halinde ve
bir bütün içinde kentin karakteristik özelliği ele alınarak değerlendirilmelidir.
Ahlat’ın ulusal ve uluslar arası platformlarda daha geniş kitlelere
tanıtımı sağlanmalıdır.
16

Ahlat Gazetesi, “Alparslan Ahlat, Atatürk Anadolu” Ankara, 2021, Sayı, 249, s. 5
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Ahlat’ın kültürel dokusunun korunması için halk bilinçlendirilmeli
bunun için özel eğitim programları düzenlenmelidir.
Ahlat’ta konaklama, yeme içme sektörünü ayağa kaldırmak için
destek programları uygulamaya konulmalıdır.
SONUÇ
Kültür, toplumların duygu ve düşünce birliğini sağlayan maddi ve
manevi değerlerdir. Ulusların var olmaları kültürlerini kuşaktan kuşağa aktarmalarıyla mümkündür. Bu değerler bir bütün içinde ele alınıp
değerlendirilmelidir.
Ahlat, Türk Kültürü’nün özgün, ilginç ve görkemli merkezlerinden
biridir. Bu bakımdan edebiyat, kültür, sanat ve folklor değerleri açısından zengin bir kültür merkezi olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.
Ahlat, Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasında ilk iskan
merkezi olarak da önemli ve değerlidir. Kümbet, kale mezar taşları,
han, hamam, cami, medrese gibi Selçuklu Rönesansı’nın en zengin ve
özgün örnekleriyle bezenmiştir.
Bu özellikler Ahlat’ın her geçen gün daha da gelişmesine, büyümesine, dünyanın hemen her yöresinden gezginlerin, bilim insanlarının,
kültür ve sanat dünyasının akınına uğrayacaktır.
Ahlat, ne kutsal bir tarihi kenttir ki; tarihin her döneminde kendisine uygun görülen bir unvan ile taçlandırılmıştır. Ahlat’a Büyük
zafer öncesi “Oğuz Taifesi Kent”, zafer sonrası “Kubbet-ül İslam”,
Osmanlı döneminde “Ata Yadigarı Kent”, Cumhuriyet döneminde ise;
“ANADOLU’NUN KAPISI TÜRKİYE’NİN TAPUSU” unvanı verilmiştir. Dünya durdukça öyle de kalacaktır.
1990 yılında Ahlat’ın tarihi ve kültürel önemine Devletimizin dikkatini çekmek adına Ahlat’tan yükselen çığlık, Devletimiz tarafından
duyulmuş, sadece duyulmakla kalınmamış, el uzatmakla yetinilmemiş,
Ahlat ile komşu olunmuş, “Ben de Ahlatlıyım” yaklaşımı ile Ahlat’a
Devletimizin bir meskeni inşa edilmiştir.
Bu gelişme ile Ahlat 13. Yüzyılda 300.000 nüfusu, ve “Kubbet-ül
İslam” unvanıyla o günkü dünyanın sayılı ve saygın merkezlerinden
biri olduğu gibi günümüzde de aynı düzeyi yakalama fırsatı ile karşı
karşıya gelmiştir.
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Bu gelişme, 30 yıl önce başlattığımız hareketin ve birikimin inanç,
sabır ve kararlılıkla üzerine giderek takipçisi olmanın bir sonucu olarak
değerlendirilmektedir.
Ahlat Devletimize minnettardır…
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti…
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ORTAÇAĞ’DA AHLAT ŞEHRİNİN
EKONOMİK POTANSİYELİ 1
Doç. Dr. Ahmet N. ÖZDAL,

ÖZET
Bugün Bitlis’in bir ilçesi olan Ahlat, Ortaçağ’da bölgenin en büyük ve mamur şehridir; İslam şehirleri arasında da manevi konumu
itibarıyla hatırı sayılır bir yere sahiptir. Ahlat şehri, bostanları, bağ ve
bahçeleri ile meşhurdur. Şehir, güneyinde Van Gölü, diğer üç tarafında
bahçelerle çevrili bir ovada konumlanmıştır. Ovadaki akarsuların çevresinde sebze ve meyve bahçeleri, yamaçlıklarda üzüm bağları, ovanın
kalanında ise alabildiğine uzanan bostanlar ve buğday tarlaları yer almaktadır. Ahlat’ın cevizi, elması ve kayısısı adından söz ettirir. Şehirde
pamuklu ve yünlü kumaşlar, halı, şalvar ipi üretimi yapılır. Diğer zanaat ürünleri arasında, ev kullanımına yönelik bıçaklar, benzersiz kapı
kilidi mekanizmaları, cami kubbeleri ve minarelerinin üzerine konulan
âlemler vardır. Anıtsal yapıların dış cephe giydirmelerinde kullanılan
siyah tüf bloklar bu şehrin taş ocaklarında çıkarılmakta ve Van Gölü
üzerinden çevre bölgelere gönderilmektedir.
Bir tüccarlar şehri olan Ahlat, 1200’lü yılların başında 350.000 civarı bir nüfusa sahiptir. Şehrin tüccarları oldukça varlıklıdırlar; zenginlikleri kaynaklarda vurgulanır. Aralarında, Karadeniz’de gemiler
işletecek düzeyde çok yönlü ve uluslararası düzeyde çalışanların da bulunduğu bu tüccarlar, Arapça, Farsça ve Ermenice olmak üzere üç dil
bilmektedirler. Burada esnaf birliği (fityân) çok güçlüdür ve koordine
hareket edebilmektedir. Şehir, fazlasıyla kozmopolit bir yapıya sahiptir.
1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü E Posta :
ahozdal@gmail.com
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Ahlat mezar taşlarının üzerlerindeki mezar taşı sahiplerine ait bilgiler,
bu kozmopolit yapı hakkında bize fazlasıyla ipucu vermektedir. Şehir
halkının, huysuzluk, fitneci olmak, yabancı dostu olmamak gibi kötü
karakterleri de kaynaklarda anılır.
Ortaçağ’da Ahlat sık sık istilalara, yağmalara maruz kalır. Bizans ordusunun 931 yılındaki tahrip hareketi; Gürcülerin 1205’deki,
1206’daki ve 1208’deki yağmaları; 1230 yılında Celâleddîn Harezmşah’ın ordusu tarafından günlerce yağmalanması ve Moğol İstilası şehrin gerilemesine neden olur. Ahlat, 1072 kıtlığı ve 1229 yılındaki birkaç
ay boyunca süren hiperenflasyon vakası gibi krizlerle de karşılaşır. Büyük yıkımlar getiren depremler arasında, 4 Kasım 1042 Perşembe günü
yaşanan Ahlat depremi; 20 Mayıs 1202 Salı sabahı yaşanan, Ahlat ile
birlikte Suriye, Irak, Güneydoğu Anadolu’yu da etkileyen deprem ve
3 Ekim 1276 yılında Erciş ile Ahlat’ı vuran, geride çok sayıda ölü ve
enkaza dönüşmüş iki şehir bırakan depremler zikredilebilir. 1164 yılı
Ahlat çarşı yangınının da şehrin ticaretine kısa vadede ket vurduğu
söylenebilir. Bu yangında, ticari mallarla ve kumaşlarla ağzına kadar
dolu çok sayıda depo alev almış, 70 dükkân ve birçok ev de yanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Ticaret tarihi, Şehir tarihi, Ortaçağ, Ahlat

ECONOMIC POTENTIAL OF AHLAT CITY IN THE
MEDIEVAL
ABSTRACT
Ahlat, which is a district of Bitlis today, was the largest and prosperous city of the region in the Middle Ages. It had a considerable place
among Islamic cities in terms of its spiritual position. The city of Ahlat
was famous for its orchards, vineyards and gardens. The city is located
on a plain surrounded by Lake Van from the south and gardens from
the other three sides. There were vegetable and fruit gardens around
the streams on the plain, vineyards on the slopes, and wide-ranging
vegetable gardens and wheat fields in the rest of the plain. Ahlat’s walnut, apple and apricot had fame during these times. Cotton and woolen
fabrics, carpets and baggy yarn were produced in the city. Other arti114
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sanal items included household knives, unique door-lock mechanisms,
mosque domes and orbs placed on minarets. The black tuff blocks used
in the exterior cladding of monumental buildings were mined in the
quarries of this city and sent to the surrounding regions via Van Lake.
Ahlat, a city of traders, had a population of around 350,000 at the
beginning of the 1200s. The merchants of the city were quite wealthy;
richness was highlighted in the sources. These merchants, including
those who were versatile and international enough to operate ships in
the Black Sea, speak three languages, Arabic, Persian and Armenian.
Here, the union of tradesmen (fityan) was very strong and could act in
a coordinated manner. The city had a very cosmopolitan structure. The
information about the owners of the tombstones on the Ahlat tombstones gives us plenty of clues about this cosmopolitan structure. The
bad characters of the people of the city, such as being moody, being a
fitna people, and not being friendly to strangers, were also mentioned
in the sources.
In the Middle Ages, Ahlat was frequently exposed to invasions
and looting. The destruction movement of the Byzantine army in 931;
the plunders of the Georgians in 1205, 1206 and 1208; the looting of
Celaleddin Harezmşah’s army for several days in 1230 and the Mongol invasion caused the city to decline. Ahlat also faced crises such as
the famine of 1072 and the hyperinflation event that lasted for several
months in 1229. Among the earthquakes that brought great destruction,
the Ahlat earthquake on Thursday, November 4, 1042; the earthquake
that took place on Tuesday morning, May 20, 1202, affecting Syria, Iraq
and Southeastern Anatolia along with Ahlat, and the earthquakes that
struck Erciş and Ahlat on October 3, 1276 left behind many dead and
two cities turned into debris can be mentioned. It can be said that the
Ahlat bazaar fire of 1164 hindered the trade of the city in the short term.
In this fire, many warehouses filled to the brim with commercial goods
and fabrics caught fire, and 70 shops and many houses were burned.
Keywords: Economy, Trade history, City history, Medieval, Ahlat
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GİRİŞ
Van Gölü’nün kuzeyindeki Ahlat, Müslüman coğrafyacıların ve
seyyahların taksimatlarına göre İrminiyye bölgesinde yer almaktadır.
Bu bölge içerisinde, bazı coğrafyacılara göre IV. İrminiyye bölgesine 2
bazılarına göre ise Dış İrminiyye’ye 3 dâhil edilir. Sipâhizâde, şehrin
matematiksel koordinatlarını 65º 50’ enlem (tûlî) ve 39º 40’ boylam
(‘arz) olarak verir. 4 Mukaddesî, şehrin düz bir ovada yer aldığını, bir
tahkimata, akarsuya ve güzel bahçelere sahip olduğunu söyler. 5 Genel
olarak Müslüman coğrafyacılar Ahlat’ı bayındır, kalabalık, bol nimete
sahip bir şehir olarak nitelerler 6 ve burada kış aylarının çok sert geçtiğini hatırlatırlar. 7
Bugün Bitlis’in bir ilçesi olan Ahlat, Ortaçağ’da bölgenin en büyük
ve mamur şehriydi ve İslam şehirleri arasında da manevi konumu itibarıyla çok özel bir konuma sahipti. Müslümanlar tarafından fethedildiği
dönemden itibaren şehir, hızlı bir biçimde Müslümanlaşacak, klasik bir
İslam şehri görünümü alacaktı. Van Gölü Havzası’nın kuzeyinde Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Muradiye’nin oluşturduğu kısım Müslüman Arap
hanedanların yönetimindeydi. Halkın ekseriyeti Hıristiyan Ermenilerden; 8 kalan kısmı ise İslami fetihlerin sonrasında bölgeye göç etmiş ya
da ettirilmiş çeşitli Arap kabileleri ve daha sonraki dönemlerde Horasan, Maveraünnehir bölgelerinden gelerek buralara yerleşmiş olan
azımsanmayacak orana sahip Müslümanlardan oluşmaktaydı. Ahlat
çevresine yerleşmiş Arap kabileler arasında, Benî Tağlîb, Benî Kays,
2 Kudame İbn Ca’fer, Kitâbul’l-Harâc, çev. Ramazan Şeşen, İstanbul (Yeditepe Yayınları), 2018, s. 48; Belâzurî, Fütûhu’l-Buldân, çev. Mustafa Fayda, Ülkelerin Fetihleri, İstanbul,
2013, s. 225.
3 İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, çev. Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyası, İstanbul (Yeditepe Yayınları), 2014, s. 267; İdrisî, Nüzhetü’l-Müştâk fî İhtirâki’l-Ȃfâk, ilgili kısmı çev. Ramazan
Şeşen, Kadim Dünya Coğrafyası, İstanbul (Yeditepe Yayınları), 2021, s. 174.
4 Sipâhizâde Mehmed, Evzâhu’l-Mesâlîk ilâ Ma’rifeti’l-Büldân ve’l-Memâlîk, haz. İlhami
Danış, Ankara (Türkiye Bilimler Akademisi), 2019, s. 348.
5 Mukaddesî, Ahsenü’t-Tekâsîm fî Maʽrifeti’l-Ekâlîm, çev. Ahsen Batur, İslam Coğrafyası,
İstanbul (Selenge Yayınları), 2015, s. 388.
6 Bkz. Hudûdu’l-Ȃlem mine’l-Meşrik ile’l-Mağrib, haz. V. Minorsky, çev. Abdullah Duman
- Murat Ağarı, İstanbul (Kitabevi Yayınları), 2008, s. 102; İdrisî, Nüzhetü’l-Müştâk, s. 179.
7 Ebu’l-Fidâ, Takvîmü’l-Büldân, çev. Ramazan Şeşen, Ebu’l-Fidâ Coğrafyası, İstanbul
(Yeditepe Yayınları), 2017, s. 315; el-Bağdâdî, Merâsıdü’l-Ittılâ’, haz. H. İ. Gökbörü, Ankara,
2020, I, s. 518; Sipâhizâde Mehmed, Evzâhu’l-Mesâlîk, s. 348.
8 Bkz. İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 267; Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd, haz. M. Ağarı, İstanbul,
2019, s. 546; el-Bağdâdî, Merâsıdü’l-Ittılâ’, I, s. 85.
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Benî Şeybânî bulunmaktaydı. 9
XI. yüzyılın ortalarından itibaren Van Gölü çevresini yurt tutan
Türklere dair kayıtlar artmaya başladı. Türklerin aslında Anadolu’da
ilk etapta fethettikleri bölge Van Gölü havzasıydı ve görünüşe göre bölgeyi tümüyle hâkimiyetleri altına almışlardı. Ahlat ve Erciş ve çevresi
daha Selçukluların kuruluş döneminde Türklerin geniş çapta yerleştikleri yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. 10 Takip eden yüzyıllar içerisinde de bölgeye kalıcı olarak yerleşen yahut daha batıya doğru göç
ederken buraları ara-konak olarak gören Türklere dair verilere rastlanır.
Zaten havzadaki mevcut mimari eserler buraların Türkler tarafından
en erken yerleşilen ve buna paralel olarak Anadolu’daki ilk Türkleşen
yerler olduğunu kanıtlar niteliktedir. 11 Bölgeye ağırlıklı olarak Oğuzlar
(Türkmenler), daha az oranda da Kıpçaklar yerleşmişti.
XIV. yüzyılın ortalarında bazı Moğol boylarının da Van Gölü’nün
batısındaki ve kuzeydoğusundaki bölgelere kondukları görülmektedir.
Hususiyetle Aladağ yaylası ve Ahlat çevresi, Sutayların gözde yaylak
mekânları haline gelmiştir. 12 Sutaylardan başka, daha az miktarda Çobanlı, Oyrat, Celayir ve Kara Tatar kollarından Moğollara da bu bölgede rastlanılmaktadır. 13 Moğolların ve konar-göçer Türklerin bölgedeki
varlıkları sürekli olarak hareketli ve değişkendi. Göçebe Türkler XVII.
yüzyıl ortalarına kadar bu hareketliliklerini muhafaza etmişler ve sonraki süreçte zamanla yerleşik yaşama adapte olmuşlardı. Moğol gruplarının da bir kısmı bölgede yerleşik hayata geçerek Türkleşmiş; daha kalabalık Moğol grupları ise XV. yüzyılda, tersine bir göç ile İç-Asya’ya
geri dönmüşlerdir.
Yörede Kürtlerin varlığına dair ilk veriler XIV. yüzyıldan sonrası9 Gerard Dedeyan, Ermeni Halkının Tarihi, çev. Şule Çiltaş, İstanbul (Ayrıntı Yayınları),
2015, s. 259-260; Rene Grousset, Ermenilerin Tarihi, çev. S. Dolanoğlu, İstanbul, 2006, s.
418; Abdulgani Bulduk, el-Cezîre’nin Muhtasar Tarihi, yay. haz. M. Öztürk - İ. Yılmazçelik,
Elazığ, 2004, s. 21; Bayram Arif Köse, Sâcoğulları ve Güney Kafkasya (276-317 / 889-929),
İstanbul (İdeal Kültür & Yayıncılık), 2017, s. 199.
10 Bu erken dönemde Oğuzların Üç-oklar kolunun Gök Han evladına mensup, zengin küçükbaş hayvan sürülerine malik, varlıklı, 170.000 kişilik bir grubun Ahlat bölgesini yurt tutması hakkında bkz. Matrakçı Nasuh, Târîh-i Âli Osman, haz. G. İnan, İstanbul, 2019, s. 114.
11 Ahmet Yaşar Ocak, “Toplum, Kültür ve Entelektüel Hayat (1071-1453)”, Türkiye Tarihi (1071-1453): Bizans’tan Türkiye’ye, ed. Kate Fleet, çev. A. Özdamar, s. 421-499, İstanbul,
2016, s. 449.
12 Muammer Gül, Orta Çağlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Tarihi Arka Plan ve XIIIXIV. Yüzyıl Moğol Hâkimiyeti, İstanbul (Bilge Kültür Sanat), 2010, s. 213.
13

Gül, Orta Çağlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu, s. 207-217.
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na tekabül etmektedir ki bu, Kürtlerin bu yüzyıllardan itibaren buraya
göç etmiş olduklarını düşündürtür. XV. yüzyıla ait bir kaynakta, Ahlat’ta faal Kürt asıllı Rozki (belki Rojki) Aşireti’nden bahsedilir. 14
Van Gölü çevresinde yaşayan halkların çeşitliliğinin ekonomiyi
ilgilendiren önemli nedenleri bulunmaktadır. Öncelikle, sosyal ya da
ticari münasebet kurmak hususunda buna Hıristiyanların kendi dindaşlarıyla, Müslümanların da kendi dindaşlarıyla daha meyilli olacaklarını söyleyebiliriz. Böylelikle, iki Müslüman kent olan Ahlat ve Erciş’in
limanları arasındaki hareketliliğin yoğun olması beklenebilir. 15 Farklı
kültürler arasındaki arz-talep dengelerinin oluşturduğu hareketlilik ise
başka bir ticaret güzergâhını besler. Güneyde Vaspuragan Prensliği,
kuzeyde ise Kays Emirliği, Mervânîler, Ahlatşahlar gibi Müslüman yönetimler ya da güneyde Ermeniler, kuzeyde ise Araplar, Türkler, Ermeniler ve diğerleri şeklindeki bu farklı kültür kümelenmelerin Van-Ahlat
deniz güzergahını ve Van-Muradiye-Erciş-Ahlat arasında uzanan kara
güzergâhını hareketlendirdiği tahmin edilebilir.
Mesele üretim grupları açısından ele alındığında, üç farklı zümre ile karşılaşılır: Köylüler, göçebeler, şehirliler. Tarımsal üretim ve az
oranda hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan köylüleri, kırsala yerleşmiş
Araplar ile kendi köylerinde yaşayan Ermeniler temsil etmekteydiler.
Hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan göçebeleri, Türkler, Moğollar ve
Kürtler temsil ediyordu. Burada, hayvancılık denildiğinde yalnızca et,
süt, peynir üreten bir grup düşünülmemelidir. Göçebeler, bunların yanında tekstil hammaddesi olarak yün, tiftik, deri üreten, çeşitli el sanatları ve dokumacılık ürünleri ortaya koyan, yük hayvanları yetiştiriciliği ve canlı hayvan ticaretinin yanında hayvan kiralama, lojistik, kervan
ticareti organizatörlüğü gibi hizmet sektörüne de hitap eden faaliyetleri
yürütmekte olan çok yönlü bir üretici gruptu. Diğer yandan göçebeler, kendilerinin üretemedikleri, şehirlerden temin edebildikleri birçok
ürünün ve hububat gibi gıda maddelerinin alıcısı olmaları hasebiyle,
pazardaki canlılığı arttıran kalabalık bir tüketici grubunu temsil etmekteydiler. Şehirliler ise zanaat ve ticaretle uğraşan kesimi oluşturmaktaydılar. Zanaat, çömlekçilik, demircilik, kuyumculuk, dericilik benzeri
meslekleri ile birlikte, evlerde yapılan dokumacılığı da kapsamaktaydı.
14 Ebu Bekr-i Tihrânî, Kitab-ı Diyarbekriyye, çev. Mürsel Öztürk, Ankara, 2014, s. 73. XV.
yüzyılda Ahlat’a kısa süreliğine bir Kürt beyinin hâkim olması hakkında bkz. aynı eser, s.
249.
15 Orhan Kılıç, “Orta ve Yeniçağda Van Gölü’nde Gemi Yapımı, Taşımacılık ve Ticaret”,
Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, S. V/2, s. 1-24, Aralık-2019, s. 6.
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X. yüzyılda, ticaretin serpilmesi, esnaf sınıfının güçlenmesi ve İslam
hâkimiyeti, Ahlat’ta hem bu zanaatkârlar sınıfının hem de dükkan işleten esnaf grupları ve daha geniş çapta ticaret yapan tüccar sınıfının
oluşmasını hızlandıracaktı. 16 Şehirlerde yaşayan bu gruplar da şehirli
Araplardan, yerleşik Türklerden, Ermenilerden ve Müslümanlaşmış yerel unsurlardan oluşmaktaydı.
ÜRÜNLER
Van Gölü ve çevresinden bahseden tüm Ortaçağ kaynakları, göle
dökülen nehir ağızlarında avlanan inci kefalinden (et-tirrîh) bahsetmektedirler. Bu balığın avlandığı yerler, Muradiye, Erciş, Ahlat’ın Van
Gölü’ne dökülen akarsularının ağızlarıydı. Senenin sadece iki aylık
zaman aralığında (Nisan sonu-Haziran sonu arası) avlanılan bu balık,
küpler içerisinde tuz ile salamuraya yatırılarak uzak ülkelere ihraç
edilmekteydi. 17 X. yüzyıl kaynaklarında tuzlanmış inci kefalinin ihraç edildiği bölgeler arasında, Horasan, Irak, Suriye zikredilmektedir.
Eserlerini daha geç dönemlerde (XIII. yy.) kaleme almış olan Yâkut
el-Hamevî ve Zekeriya Kazvînî gibi müellifler ise inci kefalinin ihraç
edildiği bölgelere Hindistan’ı ve bugün Afganistan sınırları içerisinde
yer alan Gazne’yi de dâhil etmekteydiler. Bu durum, zaman içerisinde
söz konusu ticaret kaleminin talep sahasında bir genişleme olduğunu
bize düşündürtür. XVII. yüzyıla gelindiğinde bu ihracatın İran’a yoğun
şekilde yapılmaya devam ettiği görülmektedir. 18
Ahlat şehri, bostanları, bağ ve bahçeleri ile meşhurdu. 19 Şehir, güneyinde Van Gölü, diğer üç tarafında bahçelerle çevrili bir ovada konumlanmıştı. 20 Ovadaki akarsuların çevresinde çok sayıda ceviz ağacı,
sebze ve meyve bahçeleri, yamaçlıklarda üzüm bağları, ovanın kalanında da alabildiğine uzanan bostanlar ve buğday tarlaları yer almak16

Dedeyan, Ermeni Halkının Tarihi, s. 255.

17 Bkz. İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 270; Ebu’l-Fidâ, Takvîmü’l-Büldân, s. 53; el-Bağdâdî,
Merâsıdü’l-Ittılâ’, I, s. 518; Horasânî, Cihân-nâme, çev. M. Doygun, İstanbul, 2021, s. 80;
Bîrûnî, Kitâbu’s-Saydana fi’t-Tıb, çev. Esin Kahya, Ankara, 2011, 253.
18 Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, ed. Stefanos Yerasimos, çev. Teoman Tunçdoğan, İstanbul (Kitap Yayınevi), 2006, s. 292.
19 Mukaddesî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 388; Ebu’l-Fidâ, Takvîmü’l-Büldân, s. 315; el-Bağdâdî,
Merâsıdü’l-Ittılâ’, I, s. 518.
20 Guy Le Strange, Doğu Hilafetinin Memleketleri, haz. Adnan Eskikurt - Cengiz Tomar,
İstanbul (Yeditepe Yayınları), 2015, s. 240.
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taydı. Ahlat’ın cevizi, elması ve kayısısı adından söz ettiriyordu. 21 Şehir, IX. yüzyıl ortalarından itibaren dokumacılık alanında kendisinden
söz ettirecektir. Burada daha çok pamuklu ve yünlü kumaşlar dokunmaktaydı. Muradiye, Erciş ve Ahlat’ın, Erciş ve Muradiye ile birlikte,
yünlü kumaşlar, halı ve şalvar ipi üretiminde uzmanlaştıklarını görürüz. 22 Bunun yanında Ahlat, motifli yolluk ve halı dokumacılığında iyi
bir konumdadır. 23 Türklerin bölgeye göç etmeleriyle birlikte buradaki
halı dokumacılığının daha da hareketlendiğini tahmin edebiliriz. Diğer
zanaat ürünleri arasında, ev kullanımına yönelik bıçaklar 24 ve benzerlerine başka hiçbir yerde rastlanılmayan usta işi kapı kilidi mekanizmaları bulunurdu. 25 Bir Ermeni kaynağında geçen ifadeden anlaşıldığı
kadarıyla 26 bu şehirde, cami kubbeleri ve minarelerinin üzerine konulan âlemler de imal edilmekteydi. Anıtsal yapıların dış cephe giydirmelerinde kullanılan siyah tüf bloklar da Ahlatlı ustalarca taş ocaklarında
kesilmekte ve hem Van Gölü üzerinden gemilerle kıyıdaki şehirlere
hem de kara yoluyla, en azından yakın çevredeki şehirlere gönderilmekteydi. 27 Ortaçağ’da varlığına dair bir kayda rastlamasak da Osmanlı
döneminde şehir limanının yanı başında bir gemi yapımı merkezinin
olduğunu bilmekteyiz. 28
Ahlat’ın kendi ürünlerinin üretilmesine yönelik dışarıdan tedarik
ettiği çeşitli hammadde ve ara-maddelere de burada değinmeliyiz. Sözgelimi, dokumacılık için ihtiyaç duyulan pamuk el-Cezire bölgesinden
ve Musul’dan temin edilmekteydi. 29 Yine Ahlat’tan etrafa kesme blok
taş satışı yapılırken, şehir kalesinin inşasında kullanılan siyah granit
taşlar Diyarbakır’dan getirtilmişti. 30
21 Kenan Arınç, “Tarihi ve Siyasi Coğrafya Perspektifiyle Bitlis, Ahlat ve Tatvan Şehirlerinin Kuruluş ve Gelişmeleri”, I. Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu
Bildirileri, s. 743-793, İstanbul (Beyan Yayınları), 2008, s. 764-765.
22

Hudûdu’l-Ȃlem, s. 102.

23

Hudûdu’l-Ȃlem, s. 102.

24 Abdulhalik Bakır, Ortaçağ İslam Dünyasında Madencilik ve Maden Sanayi, Ankara,
2002, s. 349.
25 Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd, 528.
26 Müverrih Vardan, Vekayinâme, çev. Hrand D. Andreasyan, haz. İ. Aslan, İstanbul, 2017,
s. 61.
27

Dedeyan, Ermeni Halkının Tarihi, s. 255.

28 Kılıç, “Van Gölü’nde Gemi Yapımı”, s. 1.
29 Abdulhalik Bakır, Ortaçağ İslam Dünyasında Tekstil Sanayi, Giyim-Kuşam ve Moda,
Ankara, 2005, s. 142-143.
30
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İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 186.
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ŞEHİR
Ahlat, Ortaçağ’da bölgedeki en gelişmiş şehirdi. Bir tacirler şehri
olan Ahlat’ın 1200’lü yılların başındaki nüfusu, 350.000 olarak tahmin edilmektedir. 31 Bu tüccarlar çok varlıklıydılar. 32 Aralarında, Karadeniz’de gemiler işletecek düzeyde çok yönlü ve uluslararası düzeyde
çalışanların da bulunduğu 33 bu tüccarlar, Arapça, Farsça ve Ermenice
olmak üzere üç dil bilmekteydiler. 34 Şehrin esnaf birliği (fityân) çok
güçlüydü ve koordine hareket edebilmekteydi. 35 Şehir, fazlasıyla kozmopolit bir yapıya sahipti. Ahlat mezar taşlarının üzerlerindeki mezar
taşı sahiplerine ait bilgiler, bu kozmopolit yapı hakkında bize fazlasıyla ipucu vermektedir. Âlimlere, üst düzey memurlara ve tüccarlara ait
birçok mezar yazısında kişi adları ve künyeleri, el-Horasanî, el-Mısrî,
el-Mağribî şeklinde, memleketlerini belirten ism-i mensub ifadelerle
sonlanmaktadır. Kaynaklarda, şehir halkının, huysuzluk, fitneci olmak, pek de yabancı dostu olmamak gibi olumsuz karakterlerine de
dem vurulmaktadır. 36 Diğer yandan şehir, XIII. yüzyılda, tıpkı Konya,
Sivas, Tokat, Amasya gibi bir tasavvuf merkezi haline gelecekti. 37
TİCARET YOLLARI
Ahlat şehri Urmiye’den Diyarbakır’a uzanan kara güzergâhındaki
başlıca duraklardan birisiydi: 38
Hoy  Muradiye  Erciş  Ahlat  Bitlis Meyyâfârıkîn  Amîd

31

Arınç, “Bitlis, Ahlat ve Tatvan”, s. 766.

32

Hudûdu’l-Ȃlem, s. 102; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 268.

33 İbnü’l-Ezrâk, Târîh-i Meyyâfârikîn ve Amîd (Artuklular Kısmı), çev. Ahmet Savran, Erzurum, 1991, s. 46.
34 Nâsır-ı Hüsrev, Sefername, çev. A. Naci Tokmak, İstanbul (Demavend Yayınları), 2020,
s. 24. Eserini sonraki yüzyıllarda kaleme almış olan Kazvînî, Ahlatlı tüccarlarca konuşulan
dillere Türkçeyi de eklemektedir, Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd, s. 462.
35 Öyle ki bu grup, Eyyûbî kuşatmasına karşı Sökmenşah (Ahlatşah) Ahlat’ını şiddetle savunmuştur. Ama şehri ele geçiren Eyyûbî prensi Melikü’l-Evhâd, 1207 yılında şehir esnafından 18.000 kişiyi öldürtmüştür. Melikü’l-Evhâd’ın akli dengesinin bozuk olduğu bilinmektedir, Arınç, “Bitlis, Ahlat ve Tatvan”, s. 765-766.
36 İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 268 (Not: Bu bilgi, esere 12. Yüzyılda, yani sonradan eklenmiş bir kenar kayıtta yer almaktadır); Kazvînî, Âsâru’l-Bilâd, s. 528.
37 Ocak, “Toplum, Kültür ve Entelektüel Hayat”, s. 457.
38 İstahrî, el-Mesâlîk ve’l-Memâlîk, s. 182; İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 275.

121

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Ahlat’tan geçen bir diğer sık kullanılan kara güzergahı, Van’dan
başlayıp Muradiye, Erciş, Ahlat, Malazgirt şeklinde devam ederek Erzurum’a uzanıyordu.
Van Gölü üzerinden ise Ahlat limanı, Erciş ve Van limanlarıyla
karşılıklı seferler vesilesiyle bağlantı kuruyordu. Ahlat ve Van limanları nispeten büyük iken Tatvan, Erciş ve Gevaş’ın limanları daha küçük
boyutluydular. 39 Yine de burada liman ifadesi yanıltıcı olmamalı. Bahsedilen limanlar, açık denizlerdeki muadilleriyle karşılaştırılmayacak
küçüklükte iskeleler idiler. Göl üzerinden seyreden gemiler de 12 ila
20 yolcu ve belirli miktarda yük kapasiteli, yelkenli + kürekli, küçük
boyutlu gemilerdi.
TİCARETE YÖNELİK TEHDİTLER
Gerek merkeziyle gerekse taşra ve kırsal bölgeleriyle Ahlat şehri,
büyük, zengin, ele geçirilesi bir kentti ve bu özelliği yüzünden istilalara, yağmalara maruz kalacaktı.
Şehir tarihinde karşılaşılan erken dönem istila, yağma ve katliamlar arasında, Velîd b. Târık isimli Hâricî mezhebinden bir aşiret liderinin 796 yılında Ahlat’ı yağmalaması 40 ve Bizans ordusunun 931 yılında
Ahlat ve çevresini tahrip ederek bölgedeki Müslümanları katletmesi 41
zikredilebilir. XIII. yüzyıl başlarında ise Ahlat çevresi, ciddi bir Gürcü
tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Gürcüler, 1205’te Ahlat ve Erciş’i,
1206’da yeniden Ahlat’ı, 1208’de ise önce baştanbaşa Erciş’i ve sonrasında yine Ahlat’ı yağmadılar. 42 Bu kaotik dönemde Eyyûbîler de Ahlat’ı kuşatıp ele geçirdiler ki kuşatma esnasında şehir yine büyük bir
tahribata uğrayacaktı. Ahlat, 1230 yılında bir defa da Celâleddîn Harezmşah’ın ordusu tarafından günlerce yağmalanacaktı. 43 1231 yılında
39 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1980, s. 118; Kılıç, “Van
Gölü’nde Gemi Yapımı”, s. 1.
40

Bulduk, el-Cezîre’nin Muhtasar Tarihi, s. 21.

41

Köse, Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, s. 346.

42

Bar Hebraeus, Abu’l-Farac Tarihi, II, s. 487-491.

43 en-Nesevî, Sîretü Celaleddîn Mengübirtî, çev. N. A. Yazıksız, İstanbul, 1934, s. 126127. Ahlat’ın uzun süren kuşatılma döneminde 20.000’den fazla kişi buradan ayrılarak başka
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Moğolların Erciş ve Muradiye halkının tamamını kılıçtan geçirmeleri,
tüm Yakındoğu’da korkunç bir kıyım yapmaları ise havzanın ekonomik
renkliliğini ve zenginliğini bir daha düzelmeyecek biçimde bozdu.
Ahlat ve çevresinde yaşanan kuraklıklar ve buna bağlı olarak ortaya çıkmış olan kıtlıklar içerisinde, 1178-1180 kıtlığının oldukça sert
yaşandığı bilinmektedir. Yakındoğu’nun tamamında etkisini hissettiren bu kıtlık, 1179 yılında veba salgını eşliğinde daha da şiddetlendi,
1180 yılından itibaren de düzelmeye başladı. Kıtlık, 1181 yılında yerini
bolluğa bıraktı. Mezkûr sene içerisinde doğum yapan tüm kadınların
ikiz çocukları olmuştu. 44 1229 yılında Celâleddîn Harezmşah’ın Ahlat’ı
kuşatması esnasında şehirde birkaç ay boyunca süren bir hiperenflasyon yaşandı. 45 Moğol İstilası sonrası ise havzanın tümünü vuran uzun
süreli ekonomik çöküş başladı. 1252 tarihinde, havzada çekirge istilası
yaşandığına dair bir kayıt vardır. 46
Büyük yıkımlar getiren depremler arasında, başlıca kayda geçenler, 4 Kasım 1042 Perşembe günü yaşanan Ahlat depremi; 47 20 Mayıs
1202 Salı sabahı yaşanan, Ahlat ile birlikte Suriye, Irak, Güneydoğu
Anadolu’yu da etkileyen deprem 48 ve 3 Ekim 1276 yılında Erciş ile Ahlat’ı vuran, geride çok sayıda ölü ve enkaza dönüşmüş iki şehir bırakan
depremlerdi. 49
İnsan eliyle ortaya çıkan felaketler arasında, 1164 yılı Ahlat çarşı
yangını zikredilmeye değerdir. Bu yangın esnasında ticari mallarla ve
kumaşlarla ağzına kadar dolu çok sayıda depo alev almış, 70 dükkân ve
birçok ev de yanarak kullanılmaz hale gelmişti. 50
bölgelere göç etmiştir. Melikü’l-Evhâd’ın önceki yıllarda şehir esnafından 18.000 kişiyi öldürtmesi hadisesindeki gibi, sırf bu olay bile Ahlat’ın üretim kapasitesinde ne denli onulmaz
yaralar açıldığının bir göstergesidir.
44 Ahmet N. Özdal, Ortaçağ Ekonomisi ve Müslüman Tüccarlar, İstanbul (Selenge Yayınları), 2016, s. 124.
45 Bar Hebraeus, Abu’l-Farac Tarihi, II, s. 527; Özdal, Ortaçağ Ekonomisi ve Müslüman
Tüccarlar, s. 126.
46 Müverrih Vardan, Vekayinâme, s. 103.
47 Deprem, Tebriz, Ahlat, Diyarbakır hattında meydana gelmiş, Ahlat’ta büyük yıkıma ve
çok sayıda ölüme yol açmıştı, N. Arslantaş, İslam Tarihinde Depremler ve Algılanma Biçimleri, İstanbul, 2015, s. 91.
48

Arslantaş, İslam Tarihinde Depremler, s. 126-127.

49

Bar Hebraeus, Abu’l-Farac Tarihi, II, s. 595.

50 İbnü’l-Ezrâk, Târîh-i Meyyâfârikîn ve Amîd, s. 137; Özdal, Ortaçağ Ekonomisi ve Müslüman Tüccarlar, s. 297.
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OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE AHLAT
ŞEHRİNİN İDARİ VE İÇTİMAİ YAPISI
Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ 1

ÖZET
Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Ahlat şehri,
Alparslan devrinden itibaren Türklerin Anadolu’da yaptıkları akınlarda
bir üs olarak kullanıldı. 12. yüzyılından itibaren Ahlatşahların merkezi
olan Ahlat, İslam dünyasının büyük şehirlerinden biri haline geldi ve en
parlak devrini yaşadı. Zamanla yapılan savaşlar nedeniyle eski önemini
kaybetmeye başlayan Ahlat, çeşitli devletlerin ve son olarak Safevilerin
hâkimiyeti altına girdi. Osmanlı döneminde Ahlat ve civarı, Irakeyn
Seferi (1533-1535) sırasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedildi. Bundan sonra idari taksimat itibariyle Van’a ve bölgedeki diğer
büyük şehirlere bağlı olarak yönetildi. Önemli bir kültür merkezi olan
Ahlat, Tanzimat Dönemi’nde yapılan idari düzenlemeler kapsamında
bazı yeniliklere tabi tutuldu. Önceleri Van ile Muş’a bağlı olarak idare
edilen Ahlat Kazası, Sultan II. Abdülhamid devrinde Bitlis Vilayeti’ne
bağlandı. Bu çalışma kapsamında; 19. Yüzyılda, özellikle de Tanzimat
Dönemi’nde yapılan idari ve sosyal faaliyetlerin Ahlat’taki yansımaları, Ahlat’ın demografik yapısı incelenmektedir. 1864 yılından itibaren
ülke çapında tedricen hayata geçirilen mülki ve mahalli düzenlemelerin
ve kanuni temellerin Ahlat’ta nasıl tezahür ettiği, kazada teşkil edilen
yerel meclislerin üye profillerine bakılarak demografik grupların idaredeki etkinliği tespit edilmektedir. Bu şekilde Ahlat’ın cumhuriyet dönemi öncesindeki idari ve sosyal yapısı temel yönleriyle ortaya konulmaktadır. Bu süreçte Osmanlı Arşivi, Salnameler ve literatür kaynaklarının
1
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içerisinden Ahlat’a dair bilgiler özenle seçilmiş ve bunlar yeni bir metin
haline getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Ahlat, Tanzimat, İdare, Sosyal Yapı.

Administrative and Social Structure of the City of Ahlat
in the Last Period of the Ottoman
Abstract
The city of Ahlat which hosted various civilizations throughout history, was used as a base in the raids made in Anatolia from the reign
of Alparslan. Ahlat, which was the capital of the Ahlatshahs since XII.
century, became one of the largest cities of the Islamic world and experienced the brightest period of its history. Ahlat, which began to
lost importance due to wars over time, came under the rule of various
states and the Safavids eventually. In the Ottoman Period Ahlat and its
surrounding were conquered by Kanuni Sultan Suleyman during the
Irakeyn Campaign (1533-1535). After that, as administrative division
Ahlat was managed depending on Van and the other big cities in the
region. Becoming an important cultural center under the Ottoman rule,
Ahlat was subjected to some innovations within the scope of the administrative regulations made during the Tanzimat period. Ahlat city,
which was administrated previously by connecting to Van and Muş;
was connected to the province of Bitlis during the reign of Sultan Abdulhamid II. In this scope of this work; the reflections of the administrative and social activities in the 19th century in Ahlat, the demographic
structure of Ahlat are examined; especially in the Tanzimat period, the
regulations concerning the administrative structure of Ahlat are discussed. Espaciaaly, how the civil and local regulations and legal foundations that have been gradually implemented throughout the country
since 1864, manifested in Ahlat, and the effectiveness of demographic
groups in the administration are determined by looking at the member
profiles of the local councils formed in the district. In this way, the
administrative and social structure of Ahlat before the republic period
are revealed in its basic aspects. In this period, the information about
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Ahlat has been selected carefully from Ottoman Archive documents,
provincial yearbooks and literature sources and they have been turned
into a new text.
Keywords: Ottoman, Ahlat, Tanzimat, Administration, Social Structure.

Giriş
Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bitlis İli’nin bir ilçesi durumundaki Ahlat İlçesi, Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında yer almaktadır. Kuzeyinde Muş İli’ne bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Muş İli, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Bitlis ve Tatvan,
doğusunda da Van Gölü ile Adilcevaz İlçesi bulunur. 1044 km2 kırsal
bir alana yayılan ilçenin yüzey şekilleri farklılık gösterir. Batısında bir
volkan dağı olan Nemrut, doğusunda ise Süphan yer alır. Bu dağların
eteklerinde geniş platolar uzanır. Bitlis İli genellikle dağlık olmasına
rağmen Ahlat Ovası, Bitlis’in Rahva Ovası ile birlikte iki büyük düzlüğünden biridir. 2
Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Ahlat, Osmanlı dönemine kadar çeşitli devlet ve hanedanların idaresinde kaldı.
Bu konuda Asurluların bir süre bölgeye egemen oldukları bilinmektedir. Daha sonra şehir, Urartuların hâkimiyetine geçti; sonra Romalıların istilasına uğradı. Ardından Medlerin, Perslerin ve İskender ile
haleflerinin hâkimiyeti altına girdi. Sonraki dönemlerde bölge, Roma/
Bizans ile Part/Sasani devletleri arasında el değiştirdi. Orta Çağ’da Bizans yönetimi altında iken Hz. Ömer zamanında 640-41 senesinde İslam devletinin egemenliğine girdi. Emeviler ve Abbasiler zamanında
mahalli idareciler vasıtasıyla bu egemenlik devam etti. Abbasi Devleti
zayıflayınca şehir, 928 yılında Bizans’a, 940’ta Hamdanilere tâbi oldu.
Sonra kısa süre Mervanilerin eline geçti. Selçuklular Anadolu’ya geldikleri zaman Ahlat dışındaki birçok şehir Bizans’a bağlıydı. Alparslan
devrinde şehir Selçuklu hâkimiyetine girdi. Bundan sonra Anadolu’ya
yapılacak fetihler için bir üs olarak kullanıldı. Şehir, 12. yüzyıl başlarından itibaren Ahlatşahların baş şehri oldu. Ahlatşahlar döneminde
ilim, din ve sanat erbabı himaye edilerek Ahlat’ta bilimsel ve kültürel
gelişme sağlandı ve Ahlat, İslam dünyasının önemli bir şehri haline
gelerek tarihinin en parlak dönemini yaşadı. Sonra sırasıyla Eyyubiler,
Moğollar, Timurlular, Ruzegiler, Akkoyunlar ve Safevilerin idaresinde
2
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bulundu. Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi (1533-1535) sonunda Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Ne var ki Safevi ve Osmanlı mücadelesi nedeniyle bölge ancak 1555 tarihli Amasya Antlaşması ile tam olarak
Osmanlı yönetimine girdi. 3
1. 19. Yüzyılda I. Meşrutiyet Öncesinde Ahlat
Osmanlı Devleti’nin klasik idari yapısına göre ülke idaresi merkez
dışında esas olarak eyalet, sancak, kaza ve köylere taksim edilmişti.
Eyalet kelimesi, sonraları 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile vilayet olarak değişti. Bu süreçte vilayetler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da köylere ayrıldı. Buraların idarecileri de vali, mutasarrıf,
kaymakam ve muhtarlar olarak belirlendi. 1867 yılında bu sistem, ülke
geneline yaygınlaştırıldı. Ayrıca 1867 yılında çıkarılan talimatnameler
ile belediye teşkilatı taşrada teşkil edilmeye başlandı. Sonraki yıllarda
belediye teşkilatına dair düzenlemeler devam etti. 4
Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine 1535 yılında giren Ahlat, öncelikle bir nahiye olarak Bitlis Emirliği’ne bağlandı. Bundan sonraki
kayıtlarda Ahlat Bitlis’e bağlı nahiye olarak zikredilmektedir. Nitekim
1537 ve 1541 tarihli tahrir defterlerinde Ahlat, Bitlis’e bağlı bir nahiye; 1555-1556 tarihli tahrir defterinde de Bitlis’in Adilcevaz Sancağı’na
bağlı bir nahiye olarak görülmektedir. 5 Çok sonraları 1670’li yıllarda
Ahlat’ın Van Eyaleti dâhilinde Adilcevaz’a bağlı bir nahiye olduğu görülmektedir. Ahlat’a bağı çok sayıda köy bulunmaktaydı. Öyle ki nahiyenin 1555-56 tarihinde 28 köyü, 17. Yüzyıl başlarında da 47 köyü
vardı. 6
3 Rahmi Tekin, Ahlat Tarihi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2000, s. 19-21. Faruk
Sümer, “Ahlat”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul, 1989, s. 22. Hasan Taşkıran-Zülfiye Koçak, “2793 Numaralı Ahlât Kazası Müslim Nüfus Defteri (30 Rebiyülevvel 1252/15
Temmuz 1836)’nin Tanıtım ve Değerlendirmesi”, 2014, Sayı XVII, s. 422, 423. Recep Yaşa,
“Doğu Anadolu’da Bir Türk Kültür Merkezi: Ahlat”, Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi,
2/1, s. 16, 19, 20.
4 Mehmet Güneş, Osmanlı Döneminde Vilâyet İdaresinin Temelleri, Kitabevi, İstanbul
2015, s. 1, 2, 35, 57. Erkan Tural, “Bir Belge: 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ve 1876
İdare-i Umumiye-i Vilâyât Talimâtnâmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 2005, 14/1, s. 71, 72,
81, 82. Danyal Tekdal, II. Abdülhamid Döneminde Bitlis Vilayeti (İdarî ve Sosyal Yapı),
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Denizli 2018, s. 27, 28, 76.
5

Tekin, age, s. 121, 124, 125.

6 Mehmet Demirtaş, “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Ahlat’ta Demografik Yapı”, IV Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, 17-21 Haziran 2008, (Ed. Oktay Belli), Gramat
Matbaası, Ankara 2011, s. 443.
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Bitlis Vilayet Salnamesi’nde bölgenin tarihiyle ilgili olarak yapılan açıklamaya göre 1866 yılına kadar müdürlük unvanıyla idare edilen
Ahlat, bu tarihten sonra kaymakamlık haline getirildi. Ahlat, 1878 yılına kadar ekseriya Van’a ve Muş’a bağlı idare edildi 7 (Bu arada Bitlis’e
bağlandığı da olmuştu). 8 Nihai olarak Ahlat, 1878’de Bitlis Vilayeti’ne
bir kaza olarak dâhil edildi. 9 1826’da kazanın idarecisi Ahlat Beyi Şeyh
Ahmed’di. 1851’de Van’a bağlı Ahlat Kazası’nın müdürlüğü Ahmed
Pertev Efendi’ye verilmişti. 1858’de Ahlat’a müdür olarak İzzet Efendi atanmıştı. 1860’ta kazanın müdürü Kahraman Bey’di. 1862 yılında Van’a bağlı Ahlat Kazası’nın Müdürü Hasan Bey idi. 1864 yılında
Van’a bağlı Ahlat Kazası’nın Müdürü Abdurrahman Ağa azledilerek
yerine Abdullah Ağa getirilmişti. 10
Ahlat Kazası’nın merkezi, 7 mahalle ile 21 köyden oluşurdu. Kazanın idare merkezi Erkızan Mahallesi’ydi. Erkızan Mahallesi’nde hükûmet konağı mevcuttu. Bu konak, 1895 yılında inşa edilmişti ve hapishanesi ile birlikte yirmi üç odalıydı. Kasabada bulunan kalede iki cami,
bir minare ve mahallelerinde beş camii ile bağlı köylerde iki cami vardı. Ahlat, sahilde olduğu için olağanüstü bir manzaraya sahipti. Halk
ekseriyetle tarım işiyle uğraşırdı. Ahlat halkının çoğu rençberliği bilirdi. Burada tahıl, süt ürünler, pek çok meyve ve sebze üretimi yapılırdı.
Araba, çift aletleri, kilim, keçe, bez, yumurta, çorap ve sair üretim ve
dokumaları vardı. Çiftçilik ve ziraat, çift aletleriyle ve eski usullerle
icra edilirdi. Kazanın merkez ve bağlı yerlerinde yirmi beş değirmen
ve on dokuz kiler var iken; han, hamam, kahve ve sair yoktu. Ahlat’ta
araba, eşek ve beygirle nakliye yapılırdı. Ahlat’ın kuzeybatısında bulunan Suti Yaylası’nda, büyük otlaklar ve sular bulunurdu. Bu yaylaklar,
Ahlat halkının tasarrufu altında ekilip biçilirdi. Kaza dâhilinde çadırda
yaşayan aşiret ve kabile yoktu.
Ahlat Kazası’ndan geçen dört nehir vardı; bunlardan birinin kay7 Eralp Yaşar Azap, Bitlis Salnameleri Devlet-Vilayet-Maarif, Betav Yayın, İstanbul,
2017, s. 69.
8

Demirtaş, age, s. 444.

9 Azap, age, s. 69, 71. Önder Gülbahar, “Osmanlı İdari Taksimatında Bitlis Vilayeti İçerisinde Ahlat’ın İdari, İktisadi ve Öğretim Durumu (1892-1900)”, IV Uluslararası Van Gölü
Havzası Sempozyumu, 17-21 Haziran 2008, (Ed. Oktay Belli), Gramat, Ankara 2011, s. 493.
10 BOA, HAT, 1569/40 (17.12.1826/17 Cemaziyelevvel 1242); İ.MVL. 216/7200 (3.8.1851/05
Şevval 1267); A.MKT.MVL. 99/53 (8.8.1858/27 Zilhicce 1274); A.MKT.UM. 392/81
(27.1.1860/4 Receb 1276); MVL 638/52 (30.8.1862/4 Rebiülevvel 1279); 671/42 (12.4.1864/5
Zilkâde 1280).
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nağı, kazanın ortasındaki Akrak Köyü’nden doğar, önce batıya sonra
da güneye akarak Van Gölü’ne dökülürdü. Diğer nehir, kazanın kuzeydoğusundaki Develik Köyü civarından başlayarak batıya ve ardından
güneye aktıktan sonra Van Gölü’ne dökülürdü. Diğer iki nehir Ahlat’ın
doğusundaydı. Bunlardan biri Sor, diğeri de Patnos adlarıyla Van Gölü’ne akarlardı. 11
Osmanlı döneminde icra edilen Ahlat ile ilgili nüfus kayıtları, şehrin sosyal yapısına dair mühim bilgiler sunmaktadır. Nitekim Osmanlı
döneminde arazi yazımı ve nüfus kayıtları tutulması önemli bir faaliyetti. Bu işlemler, 19. Yüzyılda iki şekilde devam etti. 1830-1831 tarihinden itibaren başlanan modern nüfus sayımlarında erkek nüfus kaydedildi. 12 Bundan sonra Ahlat’ta da erkek nüfus sayımı yapıldı. Mesela
1836 tarihli nüfus defterinde Ahlat Kazası’nın 5 adet merkez mahallesi
ve 4 adet köyünde erkek nüfus kaydedilmişti.
Ahlat’ın mahalleleri, söz konusu nüfus defterine göre: Mahalle-i
Tunus, Mahalle-i İkitepe, Mahalle-i Kırklar, Mahalle-i Erkızan, Mahalle-i Taht-ı Süleyman. Kazaya bağlı köyler ise Karye-i Haniye, Karye-i
Sur, Karye-i Patnos, Karye-i Köşhan idi. Bu mahalle ve köylerin toplam
nüfusu 1.596 erkek olarak tespit edilmişti.
Mahalle-i Erkızan’da 150 hanede 404 erkek nüfus kayıtlıydı. Mahallede imamı ve muhtar dışında erkek nüfusun 30’u azeb, biri azeb
ağası, 29’u müstahfız, biri müstahfız ağası, 6’sı hisar eri/neferi olarak
kayıtlıydı.
Mahalle-i Taht-ı Süleyman’da 144 hanede 359 erkek nüfus sayılmıştı. Mahallede imam ve muhtar ile halktan azeb, müstahfız, hisâr
eri/neferi istihdam edilmişti. Erkek nüfusun 15’i azeb, 14’ü müstahfız,
11’i hisar idi.
Mahalle-i Tunus’ta, 83 hanede 255 erkek nüfus sayılmıştı. Mahalle
imamı ve muhtarı vardı. Erkek nüfusunun 18’i azeb (bekar), 10’u mustahfız (muhafız), 3’ü hisar eri/neferi olarak görevliydi.
Mahalle-i Kırklar’da 73 hanede 228 erkek nüfus sayılmıştı. Mahalle imamı ve muhtardan başka azeb, müstahfız ve hisar kayıtlıydı.
Mahalledeki erkek nüfusun 11’i azeb, 10’u müstahfız kaydedilmişti.
Mahalle-i İkitepe’de 69 hanede 182 erkek nüfus vardı. Mahallede
11

Azap, age, s. 69, 72.

12

Taşkıran-Koçak, “agm”, s. 423, 424.
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bir imam ve bir muhtar; genellikle azeb, müstahfız ve hisar adı altında
muhtelif görevliler kayıtlıydı. Kasabanın tek mukayyidi vardı. Mahalle
halkından 5’i azeb, 8’i müstahfız, 14’ü hisar eri/neferiydi.
Ahlat Kazası’nda istihdam edilmek üzere dışarıdan gelen erkek nüfus: Müteselimin biraderi Mustafa Bey ile diğer kardeşi Mehmed Bey
idi. Mütesellim ve kardeşlerinden başka 35 hademe istihdam edilmekte,
hademelerin refakatinde 6 akrabaları bulunmaktaydı.
Ahlat Kazası’na bağlı köyler de mahalleler için yapıldığı gibi haneler ve erkek nüfus temel alınarak kaydedilmişti. Bu köylerin isimleri,
hane ve nüfus sayıları aşağıdaki gibiydi:
Karye-i Hanya’da 11 hanede mevcut 28 erkek nüfus sayılmıştı.
Karye muhtarı vardı.
Karye-i Sûr’da 38 hanede 88 erkek nüfus kayıtlıydı. Karye muhtarı
mevcuttu.
Karye-i Patnos’ta 3 hanede 4 erkek nüfus kayıtlıydı.
Karye-i Köşhan’da 2 hanede 4 erkek nüfus kayıtlıydı.
Yukarıdaki verilerle görüldüğü üzere 1836 yılında Ahlat, beş mahalle ve dört köyde, toplam 1.596 Müslüman erkek nüfusa sahip bir
kaza merkezi idi. Aynı tarihte merkez mahalle ve merkeze tâbi köylerde
çeşitli meslek grupları vardı. Devlet teşkilatı gereğince kazada mütesellim, mahalle ve köylerde imam ve muhtar gibi görevliler mevcuttu. 13
Bundan sonraki yıllarda, Tanzimat Dönemi’nde yayımlanmaya
başlanan vilayet salnamelerinde kazanın idari taksimatıyla ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir. Bitlis’e dâhil olmadan önce henüz Muş Sancağı’na bağlı olduğu zamanda (1870-1876) Ahlat Kazası’na bağlı nahiyeyi
(Çukur Nahiyesi) ve bu nahiyenin idarecilerini görmek mümkündür.
Şöyle ki 1870 yılında Çukur Nahiyesi Müdürü Yusuf Efendi, Kâtip
Mehmed Efendi; 1871’de Çukur Nahiyesi Müdürü Yusuf Ağa, Mal
Kâtibi İbrahim Efendi; 1872’de Çukur Nahiyesi Müdürü Ahmed Ağa,
Kâtibi Osman Efendi; 1873’te Çukur Nahiyesi Müdürü Süleyman Ağa,
Kâtibi Musa Efendi; 1874’te Çukur Nahiyesi Müdürü Süleyman Ağa,
Kâtibi Musa Efendi; 1875’te Çukur Nahiyesi Müdürü Ahmed Şevket
Ağa, Kâtibi Musa Efendi; 1876’da Çukur Nahiyesi Müdürü Hakverdi
Ağa, Kâtibi Musa Efendi idi. 14
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Taşkıran-Koçak, “agm”, s. 426-439.
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Erzurum Vilayeti Salnamesi, Sene 1287/1870, s. 80; Sene 1288/1871, s. 79; Sene
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2. Bitlis’te Vilayet İdaresinin Teşekkülü ve Ahlat
Bitlis şehri, yukarıda bahsedildiği üzere Ahlat’ın Osmanlı hâkimiyetine girdiği 1533-35 yılları içerisinde Osmanlı’nın eline geçmişti. Bu
tarihten kısa bir süre sonra 1548 yılında Van Eyaleti teşkil edilince de
Bitlis, sancak statüsüyle bu eyalete bağlanmıştı. Bitlis’in sancak statüsü,
19. Yüzyıla kadar devam etti. Ancak yapılan küçük bir düzenlemeyle
birlikte Bitlis, yüzyılın ilk çeyreğinden, yani 1821 yılından sonra Van
Eyaleti’nin Muş Sancağı’na bağlandı. 15 O sene Osmanlı Devleti, batıda
Sırp İsyanı’yla uğraşırken durumu fırsat bilen İran, Anadolu’ya saldırdı ve birçok yerle birlikte Bitlis’i de işgal etti. Ancak bu durum fazla
sürmedi ve Temmuz 1823’te de Erzurum’da iki devlet arasında bir antlaşma imzalandı ve buna göre savaştan önceki sınırlar geçerli sayıldı. 16
Tanzimat Dönemi’nde yönetimin pek çok alanında yenilikler yapılmaya başlanmış; bu kapsamda idari yapı eyalet, sancak ve kaza olarak
düzenlenmişti. Eyaletlerin başına vali, sancakların başına kaymakam
ve kazaların başına da müdür tayin edilmişti. İdari alandaki reformların 1845 yılında Diyarbakır ve Erzurum eyaletlerinde uygulanmasına
karar verilmişti. Ancak Bitlis’in de bağlı olduğu Erzurum bölgesinde
yerel güçler, bu duruma karşı çıkmışlardı. Buna rağmen merkezin kararlı hareketi sonucunda Bitlis’e hâkim olan Şerif Bey, 1847 tarihinde
bertaraf edilmiş ve bundan sonra Bitlis, Erzurum Eyaleti’nin Muş Sancağı’na bağlı bir kaza haline getirilmişti. Nitekim 1849 yılından sonraki
Osmanlı devlet salnamelerinde Bitlis, Muş Sancağı’na bağlı bir kaza
olarak görülmektedir.
Bitlis’te vilayet idaresinin teşkilinde 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonucu imzalanan Berlin Anlaşması ile toprak kayıplarının yaşanması; bölgedeki Ermenilerin can ve mal güvenliğinin devletin garantisi altına alınmasıyla birlikte buradaki idari yapının Ermeni
olaylarına müdahale edebilecek bir şekle getirilmesi gereği etkili oldu.
1879 tarihinde Bitlis, vilayet haline getirildi. Bitlis Vilayeti’nin kuruluş
çalışmaları, Kasım 1879 tarihinde tamamlanmışsa da vilayetin teşkilatlanması sonraki yıllara sarkmıştı. Bundan dolayı devlet salnamelerine
1289/1872, s. 82; Sene 1290/1873, s. 104; Sene 1291/1874, s. 104; Sene 1292/1875, s. 99; Sene
1293/1876, s. 86.
15

Tekdal, agt, s. 15-17.

16 Metin Tuncel, “Bitlis”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul, 1992, s. 227. Tekdal,
agt, s. 17.
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de 1880 yılında vilayet olarak yansımıştı. 17
Bitlis Vilayeti, doğuda Van Vilayeti ve Van Gölü, batıda ve kuzeyde Muş, güneyde ise Siirt vilayetleriyle çevriliydi. Nüfusu 75-80 bin kadardı. 18 Bitlis Vilayeti’ne bağlanacak kaza, nahiye ve köylerin tespitinde mesafe belirleyici olmuştu. Burası 19 kaza, 5 nahiye, 2.167 köyden
müteşekkil bir vilayetti. İdari taksimat açısından vilayet; Bitlis Merkez
Sancağı Karçıkan, Hizan, Ahlat, Mutki kazaları ile Çukur nahiyesinden; Siirt Sancağı Rıdvan, Eruh, Pervari, Şirvan ve Garzan kazaları ile
Beşiri ve Zerki nahiyelerinden; Muş Sancağı Malazgirt, Bulanık, Varto
kazaları ile Ma’a Kusur Hevidan Birinci ve Ma’a Handeris İkinci Kol
nahiyelerinden; Genç Sancağı ise Kulp, Sason ve Çabakçur kazalarından oluştu. 19
3. Bitlis’e Bağlı Ahlat Kazası’nın İdari Durumu
Ahlat Kazası, Bitlis’in vilayet haline gelmesinden sonra buraya bağlanmış ve Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar bu vilayete bağlı
bir kaza olarak devam etmişti. Kazanın idari birimleri ile idarecileri
salnamelerde bulunmaktadır. Bu birimler ile görevliler, bazı yerlerde
Osmanlı arşiv kaynaklarıyla da desteklenerek ve konu bütünlüğü göz
önünde bulundurularak bu metinde bir sıralamaya tâbi tutulmak suretiyle aşağıdaki gibi aktarılmıştır.
Ahlat Kazası’nın Kaymakamları: 1870 ile 1918 yılları arasında Ahlat’ta görev yapan kaymakamların isimlerine ulaşılabilmiştir. Bunlar,
1870 Mustafa Bey, 1871 Hacı Ali Efendi, 1872 Şevki Ağa, 1873 ve 1874
yıllarında Hacı Osman Efendi, 1875 Abdurrahman Ağa, 1876 Hurşid
Ağa, 1888-1891 yılları arasında Nuri Bey, 1891-1896 yılları arasında
İbrahim Muhlis Bey, 1896-1897 arasında Osman Nafiz Efendi, 18971899 yılları arasında Mehmed Fuad Bey, 1899-1900 Hüseyin Rüşdi
Bey, 1900-1901 İsmail Enver Bey, 1901-1904 yılları arasında Ahmed
Besim Bey, 1904-1907 yılları arasında Ali Rıza Efendi, 1908 Rüstem
Efendi, 1910 ve 1911 yıllarında Şevki Efendi, 1912 Necib Bey, 1917-1918
Yusuf Ziya Bey’di.
Naibler: Dini ve hukuki hüviyete sahip bu görevlilerin 1870 ile 1912
yılları arasındaki isimleri kaynaklardan tespit edilmektedir. Buna göre
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Tekdal, agt, s. 18-22, 29, 33.
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Azap, age, s. 22.

19

Tekdal, agt, s. 32.
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naibler; 1870 ve 1871’de Ömer Hıfzı Efendi, 1872 Bekir Efendi, 1873 ve
1874’te Ebubekir Efendi, 1875 Bekir Efendi, 1876 İsmail Hakkı Efendi, 1888-1890 arasında İsa Efendi, 1890-1892 arasında Ahmed Efendi,
1892’de Ahmed Faik Efendi ile Hüseyin Hüsni Efendi, 1893-1897 yılları
arasında Hüseyin Hüsni Efendi, 1897-1899 arasında Ahmed Faik Efendi, 1899-1901 arasında Mustafa Salim Efendi, 1901-1904 arasında Ali
Rıza Efendi, 1904 ve 1905’te Yakub Sabri Efendi, 1906 Mehmed Kemal
Efendi, 1907 Kemaleddin Efendi, 1908 Yakub Efendi, 1910 Kemaleddin
Efendi, 1911 ve 1912 yıllarında Mehmed Kazım Efendi idi.
Müftüler: Bu din görevlilerinden bazıları, 1870-1874 arasında Hüseyin Hüsni Efendi, 1917-1918 Abdülgani Efendi idi.
Meclis-i İdare: Kazanın idaresiyle ilgili kararları alıp, bunların icrasını takip eden bu meclis, kaza kaymakamının başkanlığı altında toplanmaktadır. Buradaki görevliler, 1870 yılında Reis Kaymakam Mustafa Bey, Katip Salih Efendi, azalar Mustafa Ağa, Kirkor Ağa; 1871’de
Reis Kaymakam Hacı Ali Efendi, Katip Salih Efendi, azalar Naib Ömer
Hıfzı Efendi, Müftü Hüseyin Hüsni Efendi, Mal Müdürü Receb Efendi, Mustafa Ağa, Şeyh Halil Efendi, Kender Ağa, Avak Ağa; 1872’de
Reis Kaymakam Şevki Ağa, Katip Salih Efendi, azalar Naib Ebubekir Efendi, Müftü Hüseyin Hüsni Efendi, Mal Müdürü Receb Efendi,
Mustafa Ağa, Şeyh Halil Efendi, Kender Ağa, Avak Ağa; 1873 ve 1874
yıllarında aynı kişiler yani Reis Kaymakam Hacı Osman Efendi, Katip
Salih Efendi, azalar Naib Ebubekir Efendi, Mustafa Ağa, Şeyh Hasan
Efendi, Avak Ağa, Sihak idi. 1875 yılından itibaren azalar tabii (doğal)
ve müntehap (seçilmiş) azalar olarak kaydedilmiştir. Buna göre 1875’te
Tabii azalar Reis Kaymakam Abdurrahman Ağa, Naib Ebubekir Efendi, Müftü (boş) isim belirtilmemiştir, Mal Müdürü Ali Efendi, İdare
Katibi Salih Efendi; Müntehap azalar Şeyh Hasan Efendi, Mustafa
Efendi, Avak Ağa, Sihak Ağa; 1876’da Tabii azalar Reis Kaymakam
Hurşid Ağa, Naib İsmail Hakkı Efendi, Müftü (boş), Mal Müdürü Ali
Efendi, İdare Katibi Salih Efendi; Müntehap azalar Fazıl Ağa, Mustafa
Efendi, Avak Ağa, Sihak Ağa; 1892-1893’te Tabii azalar Reis Kaymakam İbrahim Muhlis Bey, Naib Ahmed Faik/Hüseyin Hüsni Efendi,
Mal Müdürü Lütfi Efendi, Tahrirat Katibi Hamza Efendi; Müntehap
azalar Hacı Derviş Ağa, Resul Ağa, Markir Ağa, Bogos Ağa; 18981899’da Tabii azalar Reis Kaymakam Mehmed Fuad Bey, Naib Ahmed
Faik Efendi, Mal Müdürü Emin Efendi, Tahrirat Katibi Hamza Hilmi
Efendi; Müntehap azalar Hacı Derviş Ağa, Babahanoğlu Ali Ağa, Sirob
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Efendi, Murad Ağa; 1899-1900’de Tabii azalar Reis Kaymakam Mehmed Fuad Bey/Hüseyin Rüşdi Bey, Naib Mustafa Salim Efendi, Mal
Müdürü Emin Fethi Bey, Tahrirat Katibi Hamza Hilmi Efendi; Müntehap azalar Hacı Derviş Ağa, Ali Ağa, Sirob Ağa; 1900-1901’de Tabii
azalar Reis Kaymakam İsmail Enver Bey, Naib Mustafa Salim Efendi,
Mal Müdürü Osman Bey, Tahrirat Katibi Hamza Hilmi Efendi; Müntehap azalar Şeyh Mustafa Efendi, İsmail Ağa, Agob Ağa, Bedel Ağa idi.
Meclis-i Deavi (Davalar Meclisi): Mahkeme işlevini yürüten bu
meclisin başkanı kaza naibidir. Mecliste görev yapan görevliler, 1870’de
Reis Naib Ömer Hıfzı Efendi, Kâtip Abdulkadir Efendi, Mümeyyizan
Şeyh Mahmud Efendi, Ohannes Ağa; 1871’de Reis Naib Ömer Hıfzı
Efendi, Kâtip Mehmed Hamdi Efendi, Mümeyyizan Mustafa Ağa,
Şeyh Mehmed Ağa, Vartan Ağa, Kirkor Ağa; 1872’de Reis Naib Bekir
Efendi, Kâtip Mehmed Hamdi Efendi, Mümeyyizan Fazıl Ağa, Hidayet
Efendi, Ohannes Ağa, Kirkor Ağa; 1873’te Reis Naib Ebubekir Efendi,
Kâtip Mehmed Efendi, Mümeyyizan Şeyh Halil Efendi, Ahmed Ağa,
Kirkor Ağa; 1874’te Reis Naib Ebubekir Efendi, Kâtip Mehmed Efendi, Mümeyyizan Şeyh Halil Efendi, Ahmed Ağa, Kirkor Ağa; 1875’te
Reis Naib Bekir Efendi, Kâtip Mehmed Efendi, Mümeyyizan Şeyh Halil Efendi, Ahmed Ağa, Kirkor Ağa; 1876’da Reis Naib İsmail Hakkı
Efendi, Kâtip Mehmed Efendi, Mümeyyizan Şeyh Halil Efendi, Halil
Bey, Kirkor Ağa idi.
Bidayet Mahkemesi (Cihet-i Adliye): Kazada davaların görüldüğü
bu mahkemenin başkanı da kaza naibiydi. Mahkemenin görevlileri,
1892-1893’te Reis Naib Ahmed Faik Efendi/Hüseyin Hüsni Efendi, Aza
İsa Efendi, Bogos Ağa; Başkatip Abrurrezzak Efendi, Mustantık Muavini Esad Efendi, Kâtip Rıza Efendi, Mübaşirler Hasan Ağa ve Halil
Efendi; 1900-1901’de Reis Mustafa Salim Efendi, Aza Süleyman Fevzi
Efendi, Sirob Efendi; Başkatip Said Efendi, Kâtip Yusuf Efendi, Mustantık Muavini Osman Efendi, Mübaşirler Arif ve Osman efendiler;
1918-1919’da Reis Abdülmecid Efendi idi.
Mahkeme Dairesi: Görevlileri 1898-1899’da Reis Naib Ahmed Faik
Efendi, Aza Mustafa Efendi, Sirob Efendi; Başkatib Hasan Fehmi Efendi, Mustantık Muavini Esad Efendi, Kâtip Abdülmecid Efendi, Mübaşirler Arif ve Osman efendiler; 1899-1900’da Reis Naib Salim Efendi,
Aza Sirob Efendi, Başkatib Said Efendi, Mustantık Muavini Osman
Efendi, Kâtip Yusuf Efendi, Mübaşirler Arif ve Osman efendilerdi.
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İdare Meclisi Mahkemesi: Görevlileri 1900-1901’de Müdde-i
Umumî Muavini Esad Efendi, Mustantık Mustafa Efendi, Zabıt Kâtibi
Hamza Efendi idi.
Adliye Mensubu 1910’da Ceza Reisi Cevdet Efendi idi.
Belediye Dairesi: Osmanlı Devleti’nde teşkil edilen modern belediye kurumu, Ahlat’ta da çalışmaktaydı. Buranın görevlileri, 1892-1893’te
Reis Halil Bey, azalar Şeyh Sayyad Efendi, Kasım Ağa; 1898-1899’da
Reis Resul Efendi, azalar Sayyad Efendi, Kasım Ağa; 1899-1900’de
Reis Resul Efendi, azalar Derviş Ağa, Ali Ağa idi.
Vesait-i Nakliye-i Askeriye (Askeri araçları nakil) Komisyonu: Bu
komisyonun mensupları; 1898-1899’da Reis Mustafa Ağa, azalar Mehmed Efendi, İsmail Ağa, Ali Ağa, Derviş Ağa, Ali Ağa; 1899-1900’de
Reis Fazıl Ağa, azalar Mehmed Efendi, İsmail Ağa, Ali Ağa, Derviş
Ağa; 1900-1901’de Reis Hacı Derviş Ağa, azalar Sadık Ağa, Redif Mülazımı Mustafa Efendi, Kasım Ağa idi.
Askeri Görevli: 1917-1918’de Jandarma Tabur Kumandanı Mehmed
İzzet Bey idi.
Polis Dairesi: Kazanın güvenlik görevlileri, 1898-1899’da Komiser
Nadir Efendi, Polis Halil Fıtri Efendi, Safer Efendi; 1899-1900’de İkinci
Komiser Sokrat Efendi, Polis Halil Fıtri Efendi; 1900-1901’de Üçüncü
Komiser Fahreddin Efendi, Polis Halil Fıtri Efendi, Setrak Efendi idi.
Zabıta Dairesi: Görevliler 1899-1900’de Mülazım Ali Bey, Bölük
Emini Musa Efendi, Erler 11 Piyade Neferi, 47 Süvari Neferi; 19001901’de Mülazım Ali Bey, Bölük Emini Bekir Bey, Erler 4 Piyade Neferi, 35 Süvari Neferi idi.
Hapishane Dairesi: Görevliler 1900-1901 arasında Gardiyan Hüseyin Ağa, Tevkifhane Memuru Mehmed Onbaşı idi.
Maliye Memurları: Mal Kalemi görevlileri, 1870 yılında Mal Müdürü Receb Efendi, Sandık Emini Mustafa Efendi; 1871 ve 1872 arasında Mal Müdürü Receb Efendi, Sandık Emini İbrahim Ağa; 1873 ve
1874 arasında Mal Müdürü Receb Efendi, Sandık Emini Mehmed Ağa;
1875 ve 1876 arasında Mal Müdürü Ali Efendi, Sandık Emini Mehmed Efendi; 1892-1893’te Mal Müdürü Lütfi Efendi, Sandık Emini Halil Efendi, Mal Müdürü Muavini Süleyman Efendi; 1898-1899’da Mal
Müdürü Emin Efendi, Sandık Emini Mehmed Sadi Efendi, Mal Müdürü Muavini Mehmed Efendi; 1899-1900’de Mal Müdürü Emin Fethi
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Efendi, Sandık Emini İsa Efendi, Mal Müdürü Muavini Davud Mesud
Efendi; 1900-1901’de Mal Müdürü Osman Bey, Sandık Emini İsa Efendi, Mal Müdürü Muavini Davud Mesud Efendi.
Tahsil Heyeti: Tahsilat görevini yürüten kişiler, 1898-1899 arasında
Baştahsildar Zekeriya Efendi, Süvari Tahsildarları Kâmil Efendi, Kamil Efendi, Piyade Tahsildarı Ali Efendi; 1899-1900’de Baştahsildar
Başkanı Mehmed Efendi, Süvari Tahsildarları Ali Efendi, Besim Efendi, Piyade Tahsildarı Cündi Efendi; 1900-1901’de Baştahsildar Mehmed
Efendi, Süvari Tahsildarları Ali Efendi, Besim Efendi, Piyade Tahsildarı Kâmil Efendi idi.
Vergi Tadilat Komisyonu: Bu komisyonun görevlileri 1900-1901
arasında Reis Kaymakam İsmail Enver Bey; azalar idare azasından İsmail Ağa, idare azasından Agob Ağa, Vergi Kâtibi Davud Mesud Efendi idi.
Duyun-ı Umumiye Dairesi: Görevliler 1898-1899’da Memur Ahmed Hikmet Efendi, Kantarcı Süleyman Efendi, Kolcu Abdurrahman
Efendi; 1899-1900’de Memur Şakir Efendi, Kolcu Tevfik Efendi; 19001901’de Memur İsmail Hakkı Efendi, Kolcu Tevfik Efendi.
Reji Dairesi: Görevliler 1898-1899’da Mukavelat Muharriri Mahkeme Başkatibi Hasan Efendi, Hazine Dava Vekili Muavin Emin Fethi
Efendi, Memur İlyas Rıza Efendi, Kolcu Ali Ağa, Ahmed Ağa; 18991900’de Mukavelat Muharriri Said Efendi, Hazine Dava Vekili Emin
Fethi Efendi, Memur Mustecab Efendi, Kolcu Mustafa Ağa, Ahmed
Ağa; 1900-1901’de Mukavelat Muharriri Said Efendi, Hazine Dava Vekili Osman Bey, Memur Hacı Receb Efendi, Kolcu Salih Ağa, Muhyiddin Ağa.
Banka Dairesi (Ziraat Bankası): Görevliler 1892-1893’te Reis (yazılmamış) Ağa; Sandık Kâtibi Musa Fevzi Efendi, azalar İsmail ve Boğos Ağalar; 1898-1899’da Reis Ahmed Ağa, Sandık Kâtibi Abdülkerim
Efendi, azalar Mehmed ve Mustafa Ağa, Mehmed Efendi; 1899-1900’de
Reis Ahmed Ağa, Sandık Kâtibi Abdülkerim Efendi, azalar Mehmed
ve Mustafa Ağa; 1900-1901’de Reis Ahmed Ağa, Sandık Kâtibi Abdullah Efendi, azalar Mehmed ve Mustafa Ağa, Mehmed Efendi.
Ziraat ve Sanayi Odası: Görevliler 1898 ile 1900 yılları arasında
Azalar Hacı Polad Efendi, Abdal Ağa, Şeyh Salih Efendi; 1900-1901
arasında Reis Hacı Polad Ağa, Azalar Şeyh Salih Efendi, Abdullah Ağa
idi.
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Maarif Komisyonu: Eğitim işlerine bakan bu komisyonda görev
alan kişiler, 1898-1899 arasında Kâtip Yasin Efendi, azalar Hasan Efendi, İsa Efendi, Hamza Efendi, Agob Ağa; 1899-1900 arasında Reis Halil
Efendi, Azalar Emin Fethi Efendi, Abdülkerim Efendi, Hamza Efendi,
Hüseyin Efendi; 1900-1901 arasında Reis Mehmed Rıfat Efendi, Azalar
Osman Bey, Abdullah Efendi, Hamza Efendi idi.
Mekteb-i Rüşdiye: Bu okulun öğretmenleri olan kişiler, 1898-1899
arasında Muallim Halil Efendi, Hat muallimi (boş), Hulik İbtidaiye
Muallimi Ali Efendi, Bevvab Ali Ağa; 1899-1900’de Muallim Halil
Efendi, Hat muallimi Hamza Efendi, Bevvab Ali Ağa, Hulik İbtidaiye
muallimi Mehmed Nuri Efendi, Ağcaviran İbtidai Mektebi muallimi
Mustafa Fehmi Efendi; 1900-1901’de Muallim-i evvel vekili Mehmed
Rıfat Efendi, Hüsn-i Hat muallimi Hamza Efendi, Bevvab Ali Ağa, Hulik İbtidaiye Muallimi Ali Efendi, Ağcaviran İbtidai Mektebi muallimi
Mustafa Fehmi Efendi, Yoğurtyemez İbtidai muallimi Ali Efendi idi.
Telgraf Dairesi: Kurumun görevlileri, 1898-1899’da Memur Resul
Sıdkı Efendi, Çavuş Hasan Ağa, Kavvas Nesim Ağa; 1899-1901 yılları
arasında Posta ve Telgraf Müdürü Resul Sıdkı Efendi, Çavuş Hasan
Ağa, Kavvas Nesim Ağa idi.
Tahrir Komisyonu: Yazı işlerine bakan bu birimin görevlileri, 1873
ve 1874 yıllarında Vukuat Kâtibi Mustafa Efendi, Aza Şeyh Mahmud
Efendi, Süleyman Ağa, İbrahim Ağa, Süleyman Efendi, Sadık Ağa;
1875 ve 1876 yıllarında Vukuat Kâtibi Mustafa Efendi, Aza Mustafa
Efendi, Şeyh Mahmud Efendi, Süleyman Efendi, İbrahim Ağa, Süleyman Ağa, Sadık Ağa; 1892-1893’te Tahrirat Kâtibi Hamza Efendi;
1898-1901 yılları arasında Tahrirat Kâtibi Hamza Hilmi Efendi idi.
Emlak Komisyonu: Bu komisyonun görevlileri, 1898 ile 1901 yılları arasında Azalar Şeyh Halil Efendi, Bedros Efendi idi.
Nüfus Dairesi: Görevlileri 1873 ve 1874 yıllarında Yoklama Kâtibi
Fazıl Efendi; 1875 ve 1876 yıllarında Yoklama Kâtibi Fazıl Efendi, Nüfus Mukayyidi Süleyman Efendi; 1892-1893’te Nüfus Memuru Ahmed
Hikmet Efendi, Kâtibi İbrahim Efendi; 1898-1899’da Nüfus Memuru
Yasin Tahsin Efendi, Kâtibi İbrahim Efendi; 1899-1900’de Nüfus Memuru Hüseyin Efendi, Kâtibi İbrahim Efendi; 1900-1901’de Nüfus Memuru Esad Efendi, Kâtibi İbrahim Efendi.
Tapu Kalemi: Görevliler 1873-1876 yılları arasında Esad Efendi;
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1892-1893’te Şemseddin Efendi; 1899-1901 arasında Tahir Tayyib Efendi idi.
Memurin-i Müteferrika (Çeşitli Memurlar): 1892-1893 arasında
Mal Müdürü Muavini Süleyman Efendi, Tapu Kâtibi Şemseddin Efendi, Sandık Emini Halil Efendi; 1898-1899’da Mukavelat Muharriri
Mahkeme Başkatibi Hasan Efendi, Hazine Dava Vekili Muavin Emin
Fethi Efendi; 1899-1900’de Mukavelat Muharriri Said Efendi, Hazine
Dava Vekili Emin Fethi Efendi; 1900-1901’de Memurin-i müteferrika
Mukavelat Muharriri Said Efendi, Hazine Dava Vekili Osman Bey’di.
Osmanlı’nın son dönemindeki Bitlis Salnameleri’nde Ahlat Kazası’nın Misk adlı bir nahiyesi olduğu yazılmakta ve burası hakkında
bilgiler verilmektedir. Nahiyenin 1898-1899 arasında müdürü Haçador
Ağa, Muavin İslam Bey, azalar Faki Hüseyin Efendi, Hurşid Ağa, Murad Ağa, Kâtip Reşid Efendi, Polis Müstecab Efendi; 1899-1901 yılları
arasında müdürü boş, azalar Faki Hüseyin Efendi, Hurşid Ağa, Murad
Ağa, Kâtip boş olarak görülmektedir. 20
Buraya kadar açıklanan dairelerin isimlerinden, buraların ne iş
yaptıkları anlaşılmaktadır. İdari, hukuki, mali, iktisadi birimler, hep
isimlerine bakılarak bilinebilir. Buna göre Ahlat Kazası, Osmanlı Devleti’nin son döneminde idarenin ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak
birimlerle donatılmıştır. Yukarıda idari birimler açıklanırken sadece
dairelerin isimleriyle yetinilmeyerek bu dairelerde görev yapan memurların isimleri de verilmiştir. Bunun sebebi, görevli profiline bakarak
kazanın idari niteliği ve demografik yapısı hakkında fikir sahibi olmaktır. Nitekim memurların ekseriyetle Müslüman isimlerden oluşması hem bürokraside Müslümanların ağır basmasına hem de Müslüman
nüfusun daha fazla olmasına dayandırılabilir.
4. Ahlat Kazası’nın İçtimai Durumu
Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyılın son devresinde yaptığı nüfus kayıtlarından hareketle Ahlat’ın demografik yapısı hakkında bilgi edinilmektedir. 19. Yüzyılın ikinci yarısında Ahlat’ta Müslüman Türk ve
Kürt ile Hıristiyan Ermeni ve Yezidi nüfus bulunuyordu. Bir müfettiş
20 Bitlis Vilayet Salnamesi, 1310/1892-1893, s. 182-185; Sene 1316/1898-1899, s. 158-162;
Sene 1317/1899-1900, s. 142-146; Sene 1318/1900-1901, s. 144-149. Bu salnamelerdeki ilgili
bilgilerin transkriptleri için bakınız: Azap, age, s. 178-186; Gülbahar, age, s. 493-499. Yukarıda belirtilen idari, mali ve hukuki birimler hakkında bilgi için bkz. Mehmet Güneş, Osmanlı
Döneminde Vilâyet İdaresinin Temelleri, Kitabevi, İstanbul 2015.
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raporuna göre 1869 tarihinde Ahlat’ta 3000 Müslüman ve 2000 gayrimüslim yaşıyordu. Belgelerdeki nüfus verilerine göre 1872 yılında
aşiretler ile birlikte Ahlat’taki hane sayısı 3.500 idi. Bunların 2.500 tanesi Müslüman, 1000 tanesi ise gayrimüslimdi. Başka bir belgeye göre
de 1876-1880 yılları arasında Ahlat’ta ortalama 5.500 üzerinde Müslüman nüfus, 3.700 üzerinde gayrimüslim nüfus mevcuttu. Buna göre
Ahlat’taki Müslüman nüfusun genele oranı %70, gayrimüslim nüfusun
oranı ise %30 kadardı. 21
Salnamelerdeki verilere göre Muş Sancağı’na bağlı bulunduğu zamanlar Ahlat’ta 1871’de 18 köydeki 502 hanede 1.822 Müslüman, 1.665
Hıristiyan; 1872’de 2.422 Müslüman, 2.264 Hıristiyan; 1873’te 2.538
Müslüman, 2.391 Hıristiyan; 1874’te 2.538 Müslüman, 2.391 Hıristiyan;
1875 ve 1876’da 2.538 Müslüman, 2.291 Hıristiyan mevcuttu. 22 Buna
göre 1871 ile 1876 yılları arasında köy ve hane sayıları değişmemekle
birlikte nüfus miktarı, düzenli olarak artış göstermişti. Miktar açısından Müslüman nüfusu, gayrimüslim nüfustan fazlaydı.
Bir belgeye göre 1876-1880 yılları arasında Ahlat’ta ortalama 5.500
üzerinde Müslüman nüfus, 3.700 üzerinde gayrimüslim nüfus mevcuttu. Buna göre Ahlat’taki Müslüman nüfusun genele oranı %70, gayrimüslim nüfusun oranı ise %30 kadardı.
Anadolu’da seyahat eden Fransız Vital Cuinet’e göre Ahlat Kazası’nın etnik ve dini tasnife dayalı toplam nüfusu 1891 yılında 23.704
idi. Buna göre 16.635 Müslüman, 6.609 Ermeni, 210 Grek, 250 Yezidi
vardı. 23
Belge, seyahatname ve salname verilerinde farklılıklar göze çarpmaktadır. 1892-1893 tarihinde sonuçlanan nüfus sayımları açısından
salnamelere dayanarak Bitlis’e bağlı Ahlat Kazası’nın nüfusuyla ilgili
bilgilere ulaşmak mümkündür. Erkeklerin yanı sıra kadınların da hesaplandığı bu nüfus sayımına göre Ahlat’ta Müslüman kadın ve erkek
nüfusu 7.148, Ermeni kadın ve erkek nüfusu 6.440, Protestan kadın ve
erkek 134 olmak üzere toplam 13.722 kişi nüfusu vardı. 24 Aradan geçen
zamanda, kadınların da hesaplanması nedeniyle nüfus sayısında büyük
bir fark ve artış müşahede edilmektedir. Buna rağmen Müslim ve gay21

Demirtaş, age, s. 444.

22

Azap, age, s. 236.

23

Demirtaş, age, s. 445.

24

Azap, age, s. 236.
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rimüslim oranında benzerlik sürmektedir. Ancak dikkat çeken husus,
salnamelerdeki sayıların belge ve seyyah verilerine göre hem genel nüfus sayısı bakımından daha az olması hem de Müslüman nüfusun daha
az gösterilmesidir. Her halükârda Müslüman nüfus, kazadaki genel nüfus içindeki sayısal üstünlüğe sahipti ve bu durumu korumaktaydı.
Sonuç
Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde Bitlis İli’ne bağlı bir ilçe
olan Ahlat, tarihte çeşitli devletler ile hanedanların hâkimiyeti altında bulunarak zengin bir kültürel arka plana sahip oldu. Kanuni Sultan
Süleyman zamanında 1535 yılında Osmanlı idaresine geçen şehir, devletin yıkılışına kadar bölgedeki büyük şehirlere bağlı nahiye veya kaza
olarak yönetildi. Bu yönüyle önce nahiye olarak Bitlis Emirliği’ne tâbi
oldu. Daha sonra Van Eyaleti’ne bağlanarak uzun süre bu şekilde varlığını sürdürdü. 19. Yüzyılda Van Eyaleti ile Muş Sancağı’na tâbi olan
şehir, bir kaza idare birimiydi. Dolayısıyla padişahın iradesiyle yerli
hanedanlar arasından veya merkezden tespit edilen müdür veya kaymakamlar tarafından idare edildi. Bu şekilde son olarak kaynaklarda
1870’li yıllarda Muş Sancağı’na bağlı bir kaza olarak görülen Ahlat,
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra vilayet haline getirilen Bitlis’e bir kaza olarak dahil edildi. Bundan sonra devletin yıkılışına kadar
aynı vilayete bağlı biçimde yönetildi.
Modernleşme döneminde merkezin ülke için hayata geçirdiği reformlar, burada da tatbik edildi. İdari, adli ve iktisadi bakımdan ülkenin
farklı yerleşim birimlerinde görülen kurumlar burada teşkil edildi. Bu
yönüyle genel bir Osmanlı şehri karakteri taşıdı. Coğrafyasının sağladığı avantajla bölge ahalisi tarım ve ticaret alanında önemli ilerleme kat
ettiler. Bulunduğu konum itibariyle tarıma elverişli bir yer olan şehirde
halk ekseriyetle tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomi ile iştigal etti.
Kültürel yönüyle Ahlat bölgesinde tarih boyunca önemli din adamları
yaşadı ve şehrin manevi dünyasına katkılar sundu. Van Gölü’ne kıyı olması, şehrin ulaşım ve ticaret açısından öne çıkması neticesini getirdi.
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MÜSTAHFIZAN VE AZEBAN
CEMAATLERİNİN YOKLAMA
DEFTERLERİNE GÖRE AHLAT KALESİ (18.
YÜZYIL)
Yunus KIRAYİT 1

ÖZET
Osmanlı Devleti’nin yapmış olduğu yeni fetihler ve sınırlarının
genişlemesi ile beraber özellikle bazı serhat kalelerinin stratejik öneminden dolayı bu kalelere yeniçerilerden muhafızlar gönderilmiştir.
Kalelerde bulunan muhafızların başında Kale dizdarının yanı sıra onun
emrinde olan bir ağa da bulunmaktaydı. Bir serhat kalesi olan ve İran
hududuna yakınlığı ve stratejik bakımdan önemli olan Ahlat Kalesi’nde
de müstahfızlar ve azebanlar görevlendirilmiştir. Genellikle bu bölükler 10 kişilik gruplardan oluşmaktadır. Ahlat kazasında bulunan Kale-i
Ulya ve Kale-i Sufla’da da bu gruplar mevcuttu.
Çalışmamızda, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde, Bab-ı Defteri Anadolu Muhasebesi Defterleri kataloğunda bulunan 24935 numaralı Hicri 1154 tarihli yoklama defterinde Ahlat Kalesi’nde görevli olan
muhafızlar ve bu kişilere verilen akçe miktarını gösterir defter incelenecektir. Ayrıca Hicri 1200 tarihli Cevdet Askeri kataloğunda bulunan
bazı belgeler incelendiğinde yaklaşık yarım asır geçmesine rağmen Ahlat Kalesi’ndeki görevli nefer sayısının değişmediği görmekteyiz. Nitekim Ahlat kazasındaki kalelerden olan Kale-i Ulya’da 91 nefer azeban
ve müstahfız görev almakla beraber Kale-i Sufla’da da 161 nefer aze1 Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, E-Posta:
ykirayit@beu.edu.tr
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ban ve müstahfız bulunmaktaydı. Araştırmamıza konu olan Ahlat Kalesi’nde görev yapan müstahfızların günlük aldıkları akçe miktarının
gösterildiği D. AMH. d. 24935 numaralı defter incelenecektir. Cevdet
Askeri kataloğunda belgelerin de bu defterle karşılaştırılarak bir serhat
kalesi olan Ahlat Kalesi’nin yarım asırlık teşkilatlanması ortaya konmaya çalışılacaktır. Defter ve belgelerde karşılaştığımız kavramlardan
olan azebler ve müstahfızlar ile ilgili bilgiler verilerek konu ayrıntılı bir
şekilde ele alınacaktır.
Osmanlı Devleti’nin askerî organizasyonunda devletin sınırları içerisindeki tüm kalelerde müdafaa ve muhafazada görevli askeri gruplar
mevcuttu. Bunlar bölükler şeklinde kalelerin stratejik önemlerine göre
teşkilatlanmıştı. Çalışmamızda bu gruplar arasında bulunan müstahfız
ve azeblerden bahsetmeye çalışacağız. Müstahfız tabiri, kalelerin muhafazasında olan askerler için kullanılmıştır. Ayrıca belgelerde hisar eri
kelimesinin de kullanıldığı görülmektedir. Müstahfızlar hafif piyade
sınıfındandırlar. Osmanlı Devleti’nde azebler ise; kara ve deniz azebleri
şeklinde ikiye ayrılmışlardır. XVI. asrın ortalarına doğru kale muhafazasında kullanılmaya başlanmış olan kara azebleri maaşlı bir sınıf
olmuştur. Kalelerin önemine göre mevcudu değişen kale azeblerinin
Ahlat Kalesi’nde de görevde bulundukları görülmektedir. Azebler de
müstahfızlar gibi hafif piyade sınıfına mensuptur.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, Kale, Müstahfız, Azeb

AHLAT CASTLE ACCORDING TO THE
ATTENDANCE REGİSTERS OF MUSTAHFIZAN
AND AZEBAN COMMUNITIES (18th CENTURY)
ABSTRACT
With the new conquests of the Ottoman Empire and the expansion
of its borders, castellans from the janissaries were sent to these castles,
especially due to the strategic importance of some frontier castles. At
the head of the castellans in the castles was an agha who was under his
command as well as the castellan. In the Ahlat Castle, which is a frontier castle and is strategically important and close to the Iranian border,
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castellans and azebans were assigned. Usually these divisions consist of
groups of 10 people. These groups were also present in Kale-i Ulya and
Kale-i Sufla in the Ahlat district.
In our study, the castellans who were in charge of Ahlat Castle and
the notebook showing the amount of money given to these people will
be examined in the attendance book dated 1154 Hijri, numbered 24935,
which is in the Bab-ı Notebook Anatolian Accounting Books catalog in
the Presidential Ottoman Archive. In addition, when some documents
in the Cevdet Military catalog dated 1200 Hijri are examined, we see
that the number of officers in the Ahlat Castle has not changed, although
nearly half a century has passed. As a matter of fact, there were 91 soldiers azeban and mustahfız in Kale-i Ulya, which is one of the castles
in the Ahlat district, and there were 161 soldiers azeban and mustahfız
in Kale-i Sufla. The register numbered D. AMH. d. 24935, in which
the daily amount of money belonged to the castellans working in Ahlat
Castle, are recorded is going to be the subject of our research and will
be transcribed and given in a tabular form.
By comparing the documents in the Cevdet Military catalog with
this book, the half-century organization of Ahlat Castle, which is a
frontier castle, will be tried to be revealed. The subject will be discussed in detail, by giving information about the concepts of azebs and
mutahfizes, which are among the concepts we encounter in notebooks
and documents.
In the military organization of the Ottoman Empire, there were military groups in charge of defense and protection in all the castles within
the borders of the land. These were organized in the form of companies
according to the strategic importance of the castles. In our study, we
will try to talk about the miscreants and azebs among these groups. The
term Müstahfiz was used for the soldiers who were in the protection of
the castles. In addition, it is seen that the word hisar eri is also used in
the documents. The castellans are of the light infantry class. Azebs in
the Ottoman Empire are; They were divided into two as land and sea
tortures. XVI. Towards the middle of the century, the land azebs, which
started to be used in the castle protection, became a salaried class. It is
seen that the castle orphans, whose numbers change according to the
importance of the castles, are also on duty in the Ahlat Castle. Azebs
also belong to the light infantry class like the castellans.
Keywords: Ahlat, Castle, Müstahfız, Azeb
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1. AHLAT KALESİ
Ahlat şehri tarihçiler tarafından oğuz taifesi anlamına gelen “Dar-ı
Büleh” adı ile anılmıştır. Acem tarihçileri ise bu yeri “Erzen-i Ahlad”
adı ile anmış ve Ahlat’ta erzen yani darının çok fazla olduğu görülmüştür. Ahlat, Mahan hükümdarı zamanında zulüm ve zorbalık görmüş ve Semenkan hükümdarı ile girilen savaşta bozguna uğramıştır.
Bu durum üzerine Ahlat ahalisinden 12.000 ailenin Mısır’a göç etmesi
ile şehir harap hale dönmüştür. Ancak Akkoyunlu padişahı olan Şah
Celayir döneminde bayındırlık faaliyetlerine girişilmiştir. Bir süre sonra Şah Celayir, Ahlat’ı Osmanoğulları’ndan Cengiz Tatar’a mülkiyet
üzere vermiş ve şehir bayındırlık hizmetleri sonrası 150 sene Cengiz
Tatar’ın hâkimiyeti altında olmuştur. 2 826-851 tarihleri arasında Abbasiler döneminde Ahlat, Haricilerin baskısı altına girmiş ve haraç ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Şehirde bir süre emniyet ve huzur ortamı
sağlanamamış ve Bizans saldırılarının odak noktası haline gelmiştir.
Abbasi halifesinin güç kaybetmesi sonucunda ise Ahlat, Ermeni krallarına ve Bizans’a bağlanmak zorunda kalmıştır. 928 tarihinde Bizans
saldırılarına maruz kalan Ahlat şehri yağmalanmış ve halkının ise bir
kısmı öldürülerek bir kısmı ise esir edilerek zulüm ve zorbalığa maruz kalmıştır. Bu zaman dilimi sonrasında Ahlat şehri, Hamdaniler ve
Mervaniler’in hâkimiyetine girmiş 3 olsa da Bizans saldırılarının odak
noktasında olmaya devam etmiştir. 4
Alparslan tarafından Ahlat 1071 tarihinde üs olarak kullanılmıştır.
Alparslan’ın hükümdarlığı döneminde Ahlat, Anadolu üzerine yapılacak olan akınlarda önemli bir rol üstlenmiştir. 5 12. yüzyılda Ahlatşahlar’ın egemenliğinde olan Ahlat şehri, 6 “Kubbe-t’ül-İslam” adını alarak
İslam dünyasının en büyük şehirleri arasında yerini almıştır. Eyyübiler
tarafından 1207 yılında Ahlatşahlar Beyliği yıkılarak Ahlat şehri alınmış ve 1229 yılına gelindiğinde Harzemşahların saldırısına uğrayarak
yağmalanmıştır. 1231 yılında Moğol istilası sonucu gücünü kaybeden
2 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 4. Kitap 1. Cilt, (Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı), 2.
Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012, s. 188-190.
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hasan Taşkıran, “M. S. VII.-XI. Yüzyıllar Arası Bitlis’in Siyasi
Tarihi”, Bitlis Tarihi (Eskiçağdan Yeniçağa), Cilt 1, (Ed. Mehmet Demirtaş), Efe Akademi
Yayınevi, İstanbul 2021, s. 62-69.
4

Faruk Sümer, “Ahlat”, DİA, C. 2, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1989, s. 20.

5

Sümer, Ahlat, s. 20.

6 Hasan Taşkıran, “XV. Yüzyılda Bitlis ve Çevresi”, Bitlis Tarihi (Eskiçağdan Yeniçağa),
Cilt 1, (Ed. Mehmet Demirtaş), Efe Akademi Yayınevi, İstanbul 2021, s. 150.
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Ahlat, 1232 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti tekrar bayındırlık faaliyetlerini başlatmış olsa da burası 1243 yılında Moğolların eline geçmiştir. 1246 ve 1275 tarihlerinde yaşanan şiddetli depremler yüzünden
harabe hale gelen şehir, sonrasında Akkoyunlular ve Safevi Devletlerinin hükümranlığı altına girmiştir. 7 Osmanlılara kadar çeşitli devletlerin
idaresinde kalan Ahlat 8, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Irakeyn
Seferi 9 (1533-1535) sonunda Osmanlı topraklarına katılmıştır. 10 Bu ilk
seferden sonra Safeviler üzerine iki sefer daha düzenlenmiş ve genel
bir üstünlük sağlanamamasına rağmen, 11 1540 yılında yapılan tahrirde
Ahlat sancağının yer alması, bölgede Osmanlı hâkimiyetinin kesin olarak tesis edildiğini göstermektedir. 12 Safeviler Ahlat’ı yağmaladıktan 13
sonra şehir için büyük önem arz eden Ahlat Kalesi de bir süre sonra
yine Safevi saldırılarından dolayı yıkılmıştır. Bunun üzerine Van Gölü
kıyısında yeni bir hisar yapılmış ve yeni Ahlat da burada kurulmuştur. 14 1561-1562 tarihinde Zal Paşa tarafından bizzat Kanuni’nin emriyle yapılan kale dörtgen şekilli sağlam bir kaleydi. Çevresinin genişliği
3 bin adım olup 14 kuleden müteşekkil olan kalenin duvarları geniş ve
7 Mehmet Top, “Ahlat Osmanlı Kalesi Üzerine Bir Değerlendirme”, VI. Uluslararası Van
Gölü Havzası Sempozyumu, Erciş 2010, s. 143-144; Hasan Taşkıran, “XV. Asırda Bitlis ve
Çevresinin Siyasi Tarihi”, Tarih ve Gelecek Dergisi, C. 6, S. 4, 2020, s. 1136.
8 Zülfiye Koçak, Hasan Taşkıran, “2793 Numaralı Ahlat Kazası Müslim Nüfus Defteri (30
Rebiülevvel 1252/15 Temmuz 1836)’nin Tanıtım ve Değerlendirmesi”, Tarih Okulu Dergisi,
S. XVII, İzmir 2014, s. 422.
9 Ayrıntılı bilgi için bkz. Feridun M. Emecen, “Irakeyn Seferi”, DİA, C. 19, Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, İstanbul 1999, s. 116-117.
10 Sümer, Ahlat, s. 19-21; Zülfiye Koçak, Mehmet Demirtaş, Hasan Taşkıran, XIX. Yüzyılda Ahlat’ın Demografik Durumu, Gece Kitaplığı, Ankara 2016, s. ix.
11 Muhammed Uğurlu, Yunus Kırayit, “İran Seferlerinde Tatvan İskelesinin Kullanımı
(1724-1736)”, Sosyal Alanlarda Akademik Çalışmalar-I, (Ed. Mehmet Bakır Şengül, Hasan
Taşkıran), Efe Akademi Yayınevi, İstanbul 2021, s. 256.
12 Mehmet İnbaşı, “XVIII. Yüzyılda Adilcevaz Sancağı”, Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, C. I, (Ed. Mehmet İnbaşı, Mehmet Demirtaş), Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Ankara
2019, s. 288.
13 Feridun M. Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Siyaset, 3. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul 2015, s. 174; Feridun M. Emecen, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş ve Yükseliş Tarihi
(1300-1600), 4. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2018, s. 265-266; Feridun
M. Emecen, İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları-I, 3. Baskı, İSAM Yayınları, İstanbul
2014, s. 140; Özer Küpeli, Osmanlı-Safevi Münasebetleri (1612-1639), Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2014, s. 178; Hamidreza Mohammednejad, Osmanlı-İran İlişkileri (1482-1576), Doğu
Kitapevi, İstanbul 2017, s. 341-342.
14 Kenan Arınç, Tarihî ve Siyasî Coğrafya Perspektifiyle Bitlis, Ahlat ve Tatvan Şehirlerinin Kuruluş ve Gelişmeleri, s. 769; Rahmi Tekin, Ahlat Tarihi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı,
İstanbul 2000, s. 123, 127.
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sağlam olmakla beraber çok yüksek değildir. 15 Her ne kadar Kanuni tarafından Mimar Sinan’a kalenin inşa görevi verilmişse de onun yerine
Diyarbekir mimarı bu görevi icra etmiştir. 16
Osmanlı Devleti serhat kalelerine ehemmiyet gösterdiğinden dolayı
sınır kaleleri kalabalık bir askeri sınıf ile korunuyordu. 17 Şark hududundaki kaleler ise Safevi tehlikesi ortaya çıktıktan sonra daha da önem
kazanmış, bu kalelerin korunması için asker ve mühimmat ikmali yapılmıştır. Bu kalelerden olan Ahlat Kalesi’nde de doğudan gelecek saldırılara karşı sürekli asker bulundurulmuştur. 18 Ahlat, Van Gölü’nün
kuzeybatı kıyısında kurulmuş ve uzun çağlardan beri üzerinde yerleşim olan bir şehirdir. 19
Van beylerbeyine hitaben yazılan ve H. 14 Cemaziyelahir 973 (M.
6 Ocak 1566) tarihli bir emirde; Ahlat Kalesi’nin yeniden yapılması
için eskiden Adilcevaz beyi olup şimdi Lahza beylerbeyi olan Mustafa
Paşa’ya Hazine-i Amire’den 750.000 akçe teslim edildiği ve bu meblağdan 550.000 akçenin kale için harcandığı belirtilmiştir. 20
Ahlat Kalesi’nin zaman zaman tamir edildiği de görülmektedir.
Yeniden yapılmasından yaklaşık 15 yıl sonra kalede mühimmat ve zahire ambarlarının yapılması, silah ve mühimmatlardan eksik olanların
tamamlanması istenmiştir. Ambarların yapımı ve mühimmatlar için
gerekli olan akçe ise Diyarbekir hazinesinden karşılanmıştır. 21
2. AHLAT KALESİ’NDEKİ MÜSTAHFIZAN VE AZEBAN
CEMAATLERİ
Osmanlı Devleti, iç kalelerde ve serhat kalelerinde görevli olan askerlerin görevleri ve sayısını öğrenip maaşlarını düzenli ödeyebilmek
15

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. 192.

16 Orhan Kılıç, XVI. Yüzyılda Adilcevaz ve Ahlat (1534-1605), Tamga Yayıncılık, Ankara
1999, s. 110.
17 Orhan Kılıç, “Teşkilat ve İşleyiş Bakımından Doğu Hududundaki Osmanlı Kaleleri ve
Mevacib Defterleri”, OTAM, C. 31, S. 31, Ankara 2012, s. 89.
18 BOA, MAD.d., 387, 29.M.1014 (16.Haziran.1605); BOA, İE.AS. 45/4073, 05.M.1109 (24.
Temmuz.1697); BOA, İE.AS. 84/7597, 24.CA.1134 (12.Mart.1722).
19 Kenan Arınç, “Tarihî ve Siyasî Coğrafya Perspektifiyle Bitlis, Ahlat ve Tatvan Şehirlerinin Kuruluş ve Gelişmeleri”, Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller 1, (Haz. Şakir Batmaz,
Özen Tok), Not Yayınları, Kayseri 2015, s. 759.
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BOA, MAD.d., 2775, 14.C.973 (6.Ocak.1566), s. 763.

21

BOA, A.DVNSMHM.d., 31/78, 28.R.985 (15.Temmuz.1577), s. 31.
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için sadece askerlere yönelik çeşitli tahrirler yapmıştır. Bu tahrirlerin
muhtevasında; askeri sınıflar cemaat ve bölükler şeklinde yazılıp bu
gruplarda görevli askerlerin isimleri ve aldıkları günlük ücretleri bulunmaktaydı. 22 Azil, vefat gibi durumlar varsa bu askerlerin günlük aldıkları ücretler düşürülmekteydi. 23 Ahlat Kalesi’nde de zaman zaman
bu tahrirler yapılmıştır. Ulufe, askerlerin 3 aylık yevmiyelerinin toplanması ile oluşmuştur. Mevacib defterleri de bu yevmiyelerin kaydedildiği defterlerdir. 24
Bir kalenin saldırılara karşı korunabilmesi için kalede görevli askerler bulunması gerekmektedir. Nitekim Ahlat Kalesi’nde de müstahfızan ve azeban cemaatleri görev almıştır. Askerler kaledeki ayrı binalarda yaşıyorlardı. 25
Müstahfız kelimesi, “koruyan, muhafaza eden” anlamlarına gelmektedir. Osmanlı Devleti’nde kale kumandanının emrinde bulunan
askerler için kullanılmıştır. Güvenlik ve asayişi temin etmekle mükellef olan müstahfızlar, düşmanların saldırılarına karşı serhat kalelerinde
muhafazada bulunmuşlardır. Bu ifadelerin yanında “kale erleri, hisar
erleri” tabirleri de kullanılmıştır. 26 Müstahfızlar hafif piyade sınıfına
mensup olup 27 kökeninin hangi sınıftan geldiği ile ilgili bazı görüş ayrılıkları mevcuttur. İsmail Hakkı Uzunçarşılı müstahfızları, “ihtiyar
yeniçeriler ile yaralı ve malûl olan ve bu yüzden eşkinci hizmetinde
bulunamayacak bazı cürüm sahibi yeniçerilerin hisar eri sıfatıyla şehir kalelerinde yani gerideki muhafaza hafif hizmetinde bulunanlardır”
şeklinde yeniçeri kökenli olduklarını belirtmektedir. 28 Mehmet Zeki
Pakalın ve Midhat Sertoğlu ise, müstahfızların tımar tasarruf eden kale
muhafızları olduklarını söylemektedirler. 29
22 Kılıç, Teşkilat ve İşleyiş Bakımından Doğu Hududundaki Osmanlı Kaleleri ve Mevacib
Defterleri, s. 89.
23

BOA, D.AMH.d., 24953, 15.CA.1155 (18 Temmuz 1742), s. 3.

24 Kılıç, Teşkilat ve İşleyiş Bakımından Doğu Hududundaki Osmanlı Kaleleri ve Mevacib
Defterleri, s. 90.
25 Semavi Eyice, “Kale”, DİA, C. 24, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2001, s.
235.
26 “Müstahfız”, DİA, C. 32, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2006, s. 109.
27

Kılıç, XVI. Yüzyılda Adilcevaz ve Ahlat (1534-1605), s. 73.

28 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988, s. 327.
29 Bkz. Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, Enderun Kitapevi, İstanbul 1986, s. 234;
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. II, İstanbul 1993,
s. 630.
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Azeb kelimesi, Arapça’da “bekâr” anlamına gelmektedir. 30 Osmanlılarda ise azeb cemaati yeniçeri ocağından evvel kurulmuş olup orduya
hafif okçu olarak katılmıştır. Azeb olarak seçilecek kişiler güçlü, kuvvetli ve savaşabilecek yeteneğe sahip olmalıydı. Bunlar Kara ve deniz
azebleri olarak iki kısma ayrılmışlardır. Tersâne-i âmire ve donanma
azebleri şeklinde görev yaptıkları yere göre sınıflandırılan deniz azebleri, paşa gemilerinde, kadırgalarda, top ve at gemilerinde azeb reisi ve
neferi olarak görev yaparlardı. Bunlar kürekçi, yelkenci ve nöbetçi gibi
hizmetleri de ifa ediyorlardı. Kara azeblerinin kalelerin korunmasında
kullanılmaya başlanmaları 16. yüzyılın ortalarına doğru vuku bulmuştur. Böylece maaşlı bir sınıf olan kale azeblerinin sayıları, görev aldıkları kalelerin önemine göre değişiklik arz ediyordu. Azeblerin başında
azeb ağası bulunmaktaydı. Azeblerin başındaki kişi olan ağa, azebleri
kâtip ile birlikte yönetiyordu. Nitekim kâtip de azeblerin isimlerini ve
tahsilatlarını kaydetmekle görevliydi. 31
İncelenen dönemde Ahlat Kalesi’nde görevli olan müstahfız ve
azebanların ulufeli oldukları görülmektedir. Bu görevlilerin maaşları
genellikle Diyarbekir ve tevabii voyvodalığı mukataalarından karşılanmıştır. 32 Örneğin 1 Zilkade 1147 tarihli belgede, Ahlat Kalesi’ndeki
müstahfızan cemaatinden 91 neferin 161 günlük mevacibi 33 için Diyarbekir voyvodası Sem‘amzade Süleyman Ağa tarafından 106.376 akçe
verilmiş olup bunun da belgede 664,5 kuruşa tekâbül ettiği belirtilmektedir. 34 Hicri 16 Zilhicce 1112 tarihli belgede ise, Ahlat Kalesi’ndeki
azeban cemaatinden 161 neferin 976 günlük maaşları için Diyarbekir
ocaklığından 166.896 akçe verildiği görülmektedir. Yine aynı belgede Ahlat Kalesi’ndeki müstahfızan cemaatinden 91 neferin 601 günlük
maaşları için 106.376 akçe verilmiştir. 35
Ahlat Kalesi’nde, 20 Zilhicce 1199 tarihinde günlük 601 akçe yevmiye ile müstahfızan cemaatinden 91 nefer ve günlük 969 akçe yevmiye
ile azeban cemaatinden 159 nefer olduğu belirtilmektedir. Bu neferlerin
H. 1192 senesi Martının başlangıcından H. 1194 senesi Şubat’ı sonu30 İdris Bostan, “Azeb”, DİA, C. 4, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1991, s. 312;
Şemsettin Sami, Kamûs-ı Türkî, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2017, s. 935.
31

Bostan, Azeb, s. 312-313.

32 BOA, AE.SMST.II, 77/8246, 09.M.1113 (16.Haziran.1701); BOA, AE.SMHD.I, 225/17947,
01.ZA.1147 (25.Mart.1735).
33 Maaş, tahsisat, bkz. Sami, Kamûs-ı Türkî, s. 1423.
34

BOA, AE.SMHD.I, 225/17947, 01.ZA.1147 (25.Mart.1735).

35 BOA, AE.SMST.I, 30/2977, 16.Z.1112 (24.Mayıs.1701).
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na kadar maaşlarının verilmesi hususunda, ocaklıkları olan Diyarbekir
hazinesi ve tevabi-i mukataalarının H. 1193, 1194 ve 1195 seneleri mallarından birikmiş bir şekilde irad ve masraf tezkerelerinin Diyarbekir
valisi ile Diyarbekir, Ahlat, Adilcevaz ve Bitlis kadıları tarafından verilmesi için bu kişilere hitaben emir gönderilmiştir. 36
Ahlat Kalesi’nde görevli müstahfız ve azebanlar ile önemli bilgiler
içeren ve Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde Bab-ı Defteri Kataloğu’nda Anadolu Muhasebesi Defterlerinde kayıtlı bulunan 25357 numaralı hicri 29 Zilhicce 1200 tarihli defter; Ruha, Mardin, Nusaybin,
Ahlat, Pertek, Muş, Erzurum, Hınıs, Geçvan, Ardanuç, Tortum, Van,
Gevaş ve sair Anadolu Muhasebesi’ne bağlı kalelerin müstahfız ve azebanının miktar ve maaşlarını göstermektedir. Ahlat Kalesi’nde 252 adet
müstahfız ve azeban olduğu, bunların hangi görevleri icra ettikleri ve ne
kadar maaş aldıkları defterde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 37 Bunlardan
Kale-i Ulya 38’da 91 nefer, Kale-i Sufla 39’da 161 nefer azeban ve müstahfızan neferatının tamamen mevcut olup muhafaza hizmetinde oldukları
Ahlat kazası kadılarının ilamları ve müstahfızan ve azeban ağalarının
arzuhalleri ile ahalilerinin mahzarlarında yazılıp belirtilmiştir. 40
Kalede görevli müstahfızlardan; 20 akçe yevmiye ile 1 dizdar, 12
akçe yevmiye ile 1 kethüda, 9 akçe yevmiye ile 1 kâtip, 7 akçe yevmiye
ile 1 çavuş 41, 24 akçe yevmiye ile 3 dizdaran 42, 9 akçe yevmiye ile 1
imam, 6 akçe yevmiye ile 1 hatip, 5 akçe yevmiye ile 1 müezzin, 54
akçe yevmiye ile 9 ser-bölük bulunmaktadır. Toplamda 19 kişi kaledeki
36

BOA, C.AS., 1147/50973/3/1, 20.Z.1199 (24.Ekim.1785).

37

BOA, D.AMH.d., 25357, 29.Z.1200 (23.Ekim.1786), s. 3.

38 “En büyük, daha yüksek, çok yüksek”. bkz. Sir James Redhouse, Redhouse Sözlüğü
Türkçe/Osmanlıca-İngilizce, Sev Yayıncılık, 21. Baskı, İstanbul 2017, s. 1198; Sami, Kamûs-ı
Türkî, s. 949.
39 “Daha alçak”. bkz. Sami, Kamûs-ı Türkî, s. 726.
40 “… Ahlat kazasında vakı‘ kal‘a-i ‘ulya muhafazasında olan doksan bir nefer ve kal‘a-i
sufla muhafazasında olan yüz altmış bir nefer ‘azeban ve müstahfızan neferatı tamamen mevcud ve hidemat-ı muhafazada mukim oldukların mahall-i mezkûre kadıları başka başka i‘lam
ve müstahfızan ve azeban ağaları ‘arzuhâl ve ahalileri mahzarlarında tahrir ve inha …”,
bkz. BOA, C.AS., 1147/50973/1/1, 19.M.1200 (22.Kasım.1785); BOA, C.AS., 1147/50973/2/1,
23.M.1200 (26.Kasım.1785); BOA, C.AS., 1147/50973/3/2, 6.Z.1199 (10.Ekim.1785).
41 Osmanlı Devleti’nde merkez ve taşra divanlarında görev yapan çavuşlar, katiplik mertebesinde olup muhaberat ve elçilik işlerinden sorumluydular. Bkz., Kılıç, “Teşkilat ve İşleyiş
Bakımından Doğu Hududundaki Osmanlı Kaleleri ve Mevacib Defterleri, s. 103.
42 Kalede görevli olan dizdarlardan, 20 akçe yevmiye alan dizdarın günlük 8 akçe yevmiye
alan 3 dizdara göre daha yetkili olduğu söylenebilir.
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rütbeli sınıftan olup geriye kalan 72 kişi ise nefer şeklinde sınıflandırılmıştır. Yönetici olan 19 kişiye 146 akçe, 72 nefere ise 455 akçe verilmiştir. Toplamda müstahfızlardan 91 kişiye 354 günde 601 akçeden 212.754
akçe verilmiştir.
Azebanlardan; 19 akçe yevmiye ile 1 ağa, 13 akçe yevmiye ile 1
kethüda, 28 akçe yevmiye 2 adet dizdar-ı cebe ve dizdar-ı liva (her biri
için 14 akçe yevmiye verilmiş), 44 akçe yevmiye ile 4 ser-cebe ve 872
akçe yevmiye ile 153 neferan-ı saire görev almıştır. 8 adet rütbeliye 104
akçe yevmiye verilmiş olup 153 nefere ise günlük 976 akçe verilmiştir.
Toplamda azebanlardan 161 kişiye 342 günde 333.792 kuruş ödenmiştir. Kalede toplam 252 görevli olup bunlara yevmiye 1.577 akçeden toplamda 546.546 akçe verilmiştir. Bu kişilerin ücretleri Diyarbekir hazinesinden ber-vech-i ocaklık şeklinde karşılanmıştır. 43
Kaledeki görevliler arasında müstahfızan cemaatinden olan dizdar,
kale muhafızlarının kumandanı olup kale işlerinden sorumluydu. Merkezden beratla tayin edilen dizdarlar kalenin bulunduğu kazadaki kadı,
sancak beyi ve beylerbeyine karşı sorumluydu. 44 Hudut bölgelerinde
bulunan kalelerin savunması dizdarın görevlerindendi. 45 Nitekim bir
serhat kalesi olan Ahlat Kalesi’nde de müstahfızların başında dizdar
bulunmakta olup yukarıda da bahsedildiği üzere bu dizdara yevmiye
20 akçe verilmiştir. Yine müstahfızan cemaatinden Ahlat Kalesi’nde
görevli ve dizdarın yardımcısı olan kethüda, dizdar ile beraber kale
erlerinin dirlik ve düzenlerinin sağlanmasından sorumludur. 46 Bunun
yanı sıra kalede kâtip, çavuş, kale imamı, hatip, müezzin ve sair neferler
görev yapmıştır. 47
Kalede görevli bir diğer cemaat azebanlardır. Bunların başında ağa
bulunmaktadır. Ahlat Kalesi’nde görevli olan azeban ağası, H. 1200 yılında yevmiye 19 akçe almaktaydı. Ağa’dan başka kethüda, liva dizdarı,
cebe dizdarı ve sair neferler bulunmaktaydı. 48
Çalışmamızda, Ahlat Kalesi’nde görevli olan müstahfızan ve aze43

BOA, D.AMH.d., 25357, 29.Z.1200 (23.Ekim.1786), s. 3.

44 Eftal Şükrü Batmaz, “Osmanlı Devletinde Kale Teşkilatına Genel Bir Bakış”, C. 7, S. 7,
OTAM, Ankara 1996, s. 4.
45 Yusuf Oğuzoğlu, “Dizdar”, DİA, C. 9, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1994,
s. 480-481.
46 Batmaz, Osmanlı Devletinde Kale Teşkilatına Genel Bir Bakış, s. 5.
47 BOA, D.AMH.d., 25357, 29.Z.1200 (23.Ekim.1786), s. 3.
48
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ban cemaatlerinin hicri 1154 ve 1155 yıllarına ait 2 adet yoklama defterlerinden biri olan Bab-ı Defteri Anadolu Muhasebesi Kataloğu’ndaki
24935 numaralı müstahfızan ve azeban cemaatlerinin yoklama defteri,
toplam 4 varak olup kaledeki müstahfızanlar ile atik ve cedid azebanlarla ilgili bilgiler içermektedir. Müstahfızan cemaatinin kale dizdarı
Hüseyin adlı kişidir. Kethüda, çavuş gibi görevliler ve sair neferlerin
isimleri tek tek yazılmış olup toplamda 91 nefere günlük 601 akçe verildiği görülmektedir. Defterde, azeban cemaatinin atik ve cedid neferlerinin ağaları Hüseyin adlı kişi, ser-dizdarları ise Halid adlı kişidir.
Kalede görevli olan azeban neferlerinin isimleri yazılmış olup toplamda
252 nefere günlük 1.575 akçe ödendiği tespit edilmiştir. 49
İncelenen diğer defter ise, Bab-ı Defteri Anadolu Muhasebesi Kataloğunda bulunan 24953 numaralı eski ve yeni azeban neferlerinin
yoklama defteridir. Bu defter tek varaktır. Ahlat Kalesi’nin azeban cemaatleri ağasının Hüseyin, ser-dizdarının da Halid adlı kişiler oldukları
görülmektedir. Atik azeban yönetici ve görevlileri 91 nefer olup bu kişilere günlük 540 akçe verilmiştir. Cedid azebanların ise 68 kişi olduğu
ve bunlara günlük 429 akçe verildiği kayıtlıdır. Toplamda eski ve yeni
azebanların 159 kişi olduğu ve bunlara günlük 969 akçe ödendiği tespit
edilmiştir. 161 adet azeban olması gerekirken yoklamada eksik olan 2
neferin 7 akçe yevmiye ile salyaneden çıkarıldıkları belirtilmiştir. 50 İncelenen her iki defterde de azeban cemaatinin ağa ve ser-dizdarlarının
değişmediği tespit edilmiştir.
SONUÇ
Osmanlı Devleti serhat kalelerine ehemmiyet gösterdiğinden dolayı
sınır kaleleri kalabalık bir askeri sınıf ile korunuyordu. Şark hududundaki kaleler ise Safevi tehlikesi ortaya çıktıktan sonra daha da önem
kazanmış bu kalelerin korunması için asker ve mühimmat ikmali yapılmıştır. Bu kalelerden olan Ahlat Kalesi’nde doğudan gelecek saldırılara
karşı sürekli asker bulundurulmuştur. Kalede müstahfızan ve azeban
cemaatleri görev almıştır. Güvenlik ve asayişi temin etmekle mükellef
olan müstahfızlar ve azebanlar düşmanların saldırılarına karşı serhat
kalelerinde muhafazada bulunmuşlardır. Ayrıca bu bölükler sınır bölgelerindeki şehirleri saldırılara karşı koruyarak halkın can ve mallarına
halel gelmemesinde önemli bir görev icra etmişlerdir.
49 BOA, D.AMH.d., 24935, 28.L.1154 (6 Ocak 1742), s. 2-5.
50

BOA, D.AMH.d., 24953, 15.CA.1155 (18 Temmuz 1742), s. 2-3.
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Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesi ile beraber uzak bölgelerde düşmanın saldırılarına karşı merkezdeki ordunun sınır bölgelerine ulaşması zaman alacağından hudut bölgelerinin korunmasında
kalelerde görev yapan askerler büyük bir önem arz etmekteydi. Nitekim
Ahlat Kalesi de merkeze uzak ve Safevi sınırına yakın bir konumda
bulunmaktaydı. Filhakika bu kalenin korunması hususu önem arz ettiğinden kalede görevli cemaatlerin görevleri, sayıları, aldıkları maaş vb.
bu konuda dikkat çekmektedir.
İncelenen defterlerden Ahlat Kalesi’ndeki görevlileri olanların kim
oldukları, sayıları, günlük yevmiyeleri vb. hakkında bilgilere ulaşmaktayız. Ahlat’ta Kale-i Ulya ve Sufla’da 18. yüzyılın büyük bir kısmında
görevli olan askerlerin sayıları değişmemiştir. Bu yüzyılda genellikle
Kale-i Ulya’da 91 nefer, Kale-i Sufla’da da 161 nefer azeban ve müstahfızlar görev almıştır. Araştırmaya konu olan defterlerde sadece 1742
ve 1785 tarihlerinde Kale-i Sufla’da 161 nefer yerine yoklamada eksik
olduklarından salyaneden çıkarıldıkları görülmektedir.
Kale, Şark sınırında müteşekkil olup Safevilere karşı tampon bir
bölge konumundaydı. Nitekim Osmanlı Devleti, Ahlat Kalesi’ni olası
saldırılara karşı sürekli tahkim etmiştir. Sık sık saldırılara maruz kalan
kalede 18. yüzyıl boyunca askerlerin görev aldıkları, sayılarının azalmadığı ve kalede bulunan görevlilerin maaşların aksatılmadan verildiği görülmektedir. Kalede mühimmat ve silahların bulundurulmasına
ehemmiyet gösterilmiş ve bunların muhafazası için de ayrıca ambarlar yapılmıştır. Yüzyıl boyunca asker sayılarının azalmaması kalenin
önemini korumaya devam ettiğini göstermektedir. Osmanlı Devleti’nde
Ahlat Kalesi, özellikle Safevilerin saldırıları karşısında tampon bir görev üstlenmiştir. İran hududundaki en büyük kalelerden olan Van Kalesi’ne yakınlığından dolayı, Ahlat Kalesi’nden Van Kalesi’ne gerekli
olduğu zamanlarda mühimmat ve askeri destek gönderilerek sınırın
korunmasında önemli bir rol oynamıştır.
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X.-XII. YÜZYILLARDA AHLAT’TA TİCARİ
HAYAT
Emin DALMİŞ 1
Van Gölü’nün kıyısında, Süphan ve Nemrut dağlarının volkanik
arazisinin üzerine kurulmuş olan Ahlat, oldukça verimli topraklara ve
zengin su kaynaklarına sahiptir. Yüzyıllar boyunca çeşitli kültürlere ev
sahipliği yapmış olan şehrin tarım ve hayvancılık için elverişli bir yer
olması burada yaşamı ve yerleşimi cazip kılmıştı.
Ahlat her ne kadar geçmişi antik zamanlara dayanan bir kent olsa
da asıl ehemmiyetini kuşkusuz ortaçağda kazanmıştır. Özellikle İslâm
fetihleriyle birlikte bir İslâm kentine dönüşen şehir, sahip olduğu stratejik konumu ve tarımsal verimliliği sayesinde adeta tahıl ambarı statüsü
kazandı. Emevi ve Abbasi hilafetleri döneminde Ahlat’tan gönderilen
vergi kalemleri içerisinde bölgede yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş
hayvanların yanı sıra avda kullanılan hayvanlar da vardı. Ahlat’ın sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynaklardan elde edilen ürünlerin de
gönderilen vergi kalemleri arasındaydı.
Türk fetihleri ile birlikte Ahlat’ın da stratejik önemi artmış olduğundan Anadolu içlerine yapılan seferler sonrasında Türk akıncılar
burayı üs olarak kullanmıştı. Bu seferler şehirde ticari hayatın canlanmasında ve halkın refah düzeyinin aynı ölçekte yükselmesine katkı
sunmuştur. XII. yüzyılda Ahlat, bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde merkezi bir duruma yükselmesinin yanı sıra Ahlatşahların
başkenti olması sebebiyle de ticari anlamda en yüksek devrini yaşadı.
Tüccar kervanları için yolların iyileştirilmesi ve konaklamaları için
kervansarayların inşa edilmesi Ahlat’ın ticaretini geliştirmek için ya1 Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Doktora öğrencisi.
E-Posta: dalmisemin@gmail.com.
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pılan faaliyetlerdendi.
Bu çalışmada Ahlat’ın bir ortaçağ İslâm şehri olarak geçirdiği iktisadî dönüşüm ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca şehirdeki tarım
ve hayvancılık faaliyetleri ile ortaçağ İslâm ticaretindeki önemine dikkat çekilecektir.
Anahtar Sözcükler: Ahlat, Tarım, Hayvancılık, Ticaret, İhracat

X. - XII. İN THE CENTURİES COMMERCİAL LİFE
İN AHLAT
Ahlat, which was built on the volcanic terrain of the Süphan and
Nemrut mountains on the shores of Lake Van, has very fertile lands and
rich water resources. The fact that the city, which has hosted various
cultures for centuries, is a suitable place for agriculture and animal husbandry, made life and settlement here attractive.
Although Ahlat is a city dating back to ancient times, it undoubtedly gained its real importance in the Middle Ages. The city, which turned
into an Islamic city especially with the Islamic conquests, gained the
status of a granary thanks to its strategic location and agricultural productivity. During the Umayyad and Abbasid caliphate, tax items sent
from Ahlat included cattle and small cattle raised in the region, as well
as animals used for hunting. The products obtained from underground
and aboveground resources owned by Ahlat were also among the tax
items sent.
Since the strategic importance of Ahlat increased with the Turkish
conquests, Turkish raiders used this place as a base after the expeditions into Anatolia. These expeditions contributed to the revival of the
commercial life in the city and to the increase of the welfare level of
the people on the same scale. In the XII. century, Ahlat experienced its
highest commercial period due to being the capital of Ahlatshahs, as
well as becoming a central position in agriculture and animal husbandry activities in the region. Improvement of the roads for the merchant
caravans and the construction of caravanserais for their accommodation
were among the activities carried out to improve the trade of Ahlat.
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In this study, the economic transformation of Ahlat as a medieval
Islamic city will be tried to be revealed. In addition, the importance of
agriculture and animal husbandry activities in the city and its importance in medieval Islamic trade will be pointed out.
Key words: Ahlat, Agriculture, Livestock, Trade, Export

GİRİŞ
Geçmişi antik zamanlara dayanan köklü bir şehir olması itibariyle
bir çok farklı hanedanın idaresinde kalan Ahlat, verimli toprakları ve
sulak arazileriyle neredeyse her zaman tarım ve hayvancılığa elverişli
bir özelliğe sahip olmuştur. Mezopotamya’yı, Kafkasları ve Anadolu ile
İran coğrafyasını birbirine bağlayan bir kavşak noktasıydı. Müslümanların şehri 641 yılında ele geçirmesinin ardından yeni bir süreç başladı.
Emevî ve Abbasî hilafetinin idaresi sırasında Ermeniyye Bölgesi valilerinin idaresinde kalan Ahlat, daha sonra Arap Kaysî hanedanı ve Ermeni beylerinin idaresinde bazen vasallık statüsü ile merkeze bağlı kaldı.
Mervanî emirliğinin 980 yılında burayı ele geçirmesinin ardından
ticarî, sosyal ve kültürel manada şehirde gelişmenin başladığı bir dönem
olmuştur. Nitekim Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın 1085 yılında
Mervanî emirliğine son vermesinin ardından, 1100’de Sökmen el-Kutbî
Mervanîlerin son bakiyelerini Ahlat’tan çıkararak şehrin idaresini ele
geçirdi. Sökmenliler/Ahlatşahlar bir asırdan (1100-1207) uzun süre varlığını sürdürerek şehrin ortaçağ İslâm kültür ve medeniyet merkezi olmasında önemli katkılar sundu. Necmeddin Melik el-Evhad tarafından
Ahlat, 1207 yılında Eyyûbîlerin hâkimiyetine geçti. Eyyûbîlerin idaresinde olduğu sırada parlak dönemini yaşamaya devam etmiştir. Ticareti
ve büyüklüğü ile bazı çağdaş kaynaklar tarafından Mısır ve Dımaşk ile
eş tutulmuştur. Ancak Celaleddin Harezmşah’ın 1229 yılında Ahlat’ı
ele geçirmesi sırasında yarattığı tahribat ve katliam sonucunda şehir
bir daha eski haline dönemedi. Türkiye Selçukluları ve Eyyûbîler’in
idareleri sırasında yeniden imar faaliyetlerinde bulunulmuşsa da Moğol
saldırıları buna müsaade etmedi ve 1258 yılında Moğolların tamamen
istila etmesiyle şehrin yıldızı söndü.
1. AHLAT’TA TARIM VE HAYVANCILIĞIN TİCARÎ
HAYATTAKİ YERİ
Doğu Anadolu’daki volkanik dağlardan olan Süphan ve Nemrut’un
eteklerinde kurulan Ahlat toprağıyla verimli ve sulak arazileriyle de
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tarıma elverişli olmuştur. Nitekim şehrin antik ve İslâm öncesi ile ilgili
müstakil kaynakların yokluğu bu dönemi karanlıkta bırakmış olsa da
bölge hakkında bilgi veren kaynaklar yüzeysel olarak buraya değinmiştir. 2 Ahlat ve çevresi Roma ve Pers güçleri arasında sürekli savaş alanı
olmasından dolayı tarım alanları oldukça zarar görmüştür. Ancak ortaçağda Ahlat’ın, Van Gölü Havzası içerisindeki diğer şehirlere nazaran
parlak bir dönemi olmuştur. Ortaçağ İslâm öncesi dönemde Apahunik
olarak adlandırılan bölgede yer alan Ahlat yerel Ermeni hanedanları
için stratejik bir yerdi. Özellikle Pıznunikler Dönemi’nde şehrin Van
Gölü kıyısında olması ve verimli toprakları sayesinde hanedanın en
müreffeh ve zengin şehirlerindendi. 3
Müslümanlar tarafından fethedilen Ahlat ve çevresine yerleştirilen
Arap Kaysî kabilesi daha ziyade şehir merkezinde ikâmet etmişlerdi.
Emevî ve Abbasî hilafetlerinin bu kabileyi buraya yerleştirmelerindeki amaç, Ermenilerin sürekli isyanları ve bölgede düzenli vergilerin
toplanmasında valilere gerekli desteğin sağlanmasını sağlamaktı. Dolayısıyla bu kabile mensupları daha ziyade idarî veya şehirdeki başka iş
kollarında yer aldığını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ise başkalarının yaptığını söylemek mümkündür. 4 Ermeniyye’de her yıl toplanan
vergiler içerisinde yer alan başlıca ürünler binek ve küçükbaş hayvanların yanı sıra önemli kısmını ise hububat oluşturmaktaydı.. 5
Hamdanîler Dönemi’nde Van Gölü Havzası’nın kuzey kesimlerinde pamuk ve tahıl ekimi yapılmaktaydı. 6 İslâm kaynaklarında Ahlat’ın tarım ürünlerinden bahsedilmekte ve bunların başka yerlere ihraç
edildiği de ifade edilmektedir. X. Asır İslâm coğrafyacılarından İbn
Havkal, Ahlat’tan Irak ve diğer ülkelere buğdayın ihraç edildiğini belirtir. 7 Ahlat’taki tarım ürünlerinin Irak’a ihraç edildiğinden bahseden
2 Kemalettin Köroğlu, “Urartu Krallık ve Aşiretler”, Urartu Doğu’da Değişim, Yay. Haz.
Kemalettin Köroğlu, Erkan Konyar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2020, s. 5; Rene Grousset, Başlangıcından 1071’e Kadar Ermenilerin Tarihi, çev. Sosi Dolanoğlu, Aras Yayınları,
İstanbul, 2005, s. 28; Rahmi Tekin, Türk Tarihinde Ahlat, Gece Kitaplığı Yayınevi, İstanbul,
2018, s. 30.
3

Grousset, s. 28-29.

4 Gerard Dedeyan, Ermeni Halkının Tarihi, çev. Şule Çiltaş, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,
2015, s. 204-205.
5 Karl Maximilian Streck, “Ermeniye” IV, İA, MEB, İstanbul, 1988, s. 324; Thomas Ripper, Diyarbekir Mervanîleri, İslâmî Ortaçağ’da Bir Kürt Hanedanı, çev. Bahar Şahin, Avesta
Yayınları, İstanbul 2012, s. 430-431.
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Ripper, s. 427.

7

İbn Havkal, Ebî’l-Kasım b. En-Nasîbî, Suretû’l-Arz, Beyrut, 1996, s. 297.
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bir başka XI. yüzyıl coğrafyacısı Makdisî’dir. Ahlat’ı ziyaret eden müellif meyvelerinin güzel ve lezzetli, meyve ağaçları ile ünlü olduğunu
ve bunların Irak’a kadar gönderildiğini belirtir. 8 Şehri 1047’de ziyaret
etmiş olan Nasır-ı Hüsrev Van Gölü Havzası içindeki şehirlerin mamur
olduğunu ve özellikle Ahlat ile çevresinin bağ, bahçecilik gibi tarımsal
faaliyetlerde önde geldiğini belirtir. Burada yetiştirilen çeşitli meyvelerin yanı sıra Bitlis dağlarında da bol miktarda bal üretilmekteydi. 9
XII. asır meşhur coğrafyacılarından İdrisî Ermeniyye içerisinde
Ahlat’ı tanıtırken buğday, binek ve küçükbaş hayvanların başka yerlere ihraç edildiğini belirtmektedir. 10 Ansiklopedik coğrafya kitabıyla
bilinen XIII. asır coğrafyacısı Yakut el-Hamevî, Ahlat hakkında diğer
kaynaklardan daha detaylı malumat verir. Nitekim müellife göre Ahlat, bayındır yetişmiş meyveleriyle meşhur, tatlı suyu ve kışlarının da
soğuk olduğu bir yerdir. 11 Eyyûbî hanedanından olan büyük tarihçi ve
coğrafyacı Ebû’l-Fida ise Ahlat’ın çok sayıda bostanları ile ırmaklarının olduğunu bildirir. 12 İbnû’l-Verdî’de Ahlat’ı tarım ve hayvancılığın
meşhur olduğu yerler içinde övmüş ayrıca “Ahlat, ayvası meşhur ve
tarım yapılan bir yer” olduğunu belirtmiştir. 13
XIV. asra gelindiğinde bu dönemin müelliflerinden İbn Şıhne Ahlat’ı tanıtırken buranın Ermen ülkesinin merkez şehirlerinden biri olduğunu aktarır. 14 Çağdaş bir başka coğrafyacı el-Ömerî’ye göre Ahlat,
meyve bahçeleri ile bostanları olan mümbit bir yer ve büyük bir şehirdi.
Ayrıca bilhassa elmasının başka yerlere ihraç edecek derecede meşhur
olduğuna dikkat çeker. Pamuk ve yün işlemeciliğinin gelişmesine bağlı
olarak iplik ve elbise üretiminin de çok fazla olduğunu ifade eder. 15
8 Makdisî, Muhammed b. Ahmed, Ahsenü’t-Tekasîm, thk. M. E. de Goeje, Leyden, 1906,
s. 373.
9 Nasır-ı Hüsrev, Sefernâme, çev. Abdulvehap Tarzi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1967,
s. 10-12.
10 İdrisî, Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Abdillah b. İdris eş-Şerif es-Sebtî
es-Sıkıllî, Nüzhetü’l-Müştak fî İhtirak’u’l Âfâk, II, Kahire, 2002, s. 827.
11 Yakut el-Hamevî, el-İmam Şahabeddin Ebî er-Rumî el-Bağdadî, Mu’cem el-Buldan, II,
Beyrut, 1977, s. 381.
12 Ebû’l-Fida, el-Melik Müeyyed İmadeddin İsmail b. Ali Mahmud el-Eyyûbî, Tavim-i Buldân, thk. M. Reinaud, Paris, 1850, s. 389.
13 İbnû’l-Verdî, Heridetu’l-Acaîb ve Ferîdetu’l- Geraîb, thk. Nur Muhammed Zenatî, Kahire, 2007, s. 380.
14 İbn Şıhne, Tarih-i Haleb, thk. Keiko Ohta, Tokyo, 1990, s. 188-189.
15 El-Ömerî, Şehabeddin İbn Fazlullah, Mesâlik’l-Ebsâr fî Memâliki’l-Emsâr, II, thk. Kamil Selman el-Cuburî, Mehdî en-Necm, Beyrut, 2010, s. 103.
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Ahlat’ı ziyaret eden bir başka İranlı seyyah Zekeriya Kazvinî, Ahlat’ın
suyunun tatlı, hayratı ve meyvelerinin yanı sıra ağaçlarının çok olduğunu, en çok yetiştirilen tarım ürünün ise yukarıda belirtilen tarım ürünlerine benzer olarak buğday, arpa ve darı olduğunu yazar. 16 İlhanlı vezirlerinden ve aynı zamanda tarihçi de olan Reşidüddîn’in aktardığına
göre Ahlat’ın elması meşhur ve ticareti de büyüktü. 17
XVI. yüzyılın ortalarında yaşamış Bitlis ve çevresinin bir süre hâkimi olan Şeref Han kitabında Ahlat hakkında verdiği malumat önemlidir. Ahlat’ın havası ve ikliminin son derece temiz ve güzelliğine dikkat
çeker. Ayrıca zengin bahçeleri, şehri çevreleyen kayısı ve elma ağaçları
olan Ahlat’ta bir elmanın tanesinin o dönemin değeri itibariyle 100 dirhemden fazla iken, elma ve armudun ise birkaç çeşidi vardı. Bunlar başta yakın yerler ile Ermeniyye ve Azerbaycan gibi yerlere gönderilirdi. 18
Ahlat’ın tarım ve hayvancılıktaki zenginliği Celaleddin Harezmşah’ın
1229 yılındaki saldırısı sonrasında neredeyse sona ermiştir. Halkın ve
tarım alanlarının büyük zarar görmesi sonrasında buraya hâkim olan
Türkiye Selçukluları halkın eski hayatına dönmesini sağlamaya çalışmıştı. Bu amaçla halktan toplanacak vergilere müsamaha gösterildi ve
kimisi kaldırılırken bir kısmı da ertelendi. 19
Ortaçağda Ahlat’ın önemli gelir kaynaklarından birisi de balıkçılıktı. Van Gölü’nde avlanan et-Tirrih ismindeki bu balık türü ortaçağ
İslâm kaynaklarında oldukça şaşırtıcı bir şekilde ifade edilmiştir. 20 Bahar aylarında dağlardan eriyen karın Van Gölü’ne akan nehirler içinden Bend-i Mahi denilen yere gelen balıkların yumurtalarını bıraktığı
dönemdi. Dolayısıyla bu sırada balıkların yakalanması da çok rahat
16 Zekeriya Mahmud b. Ahmed el-Kazvinî, Asaru’l- Bilâd ve Ahbaru’l-İbad, Beyrut, 1960,
s. 524.
17 Reşîdüddin Fazlullah, Camiu’t-Tevârih (Selçuklu Devleti), çev. Erkan Göksu, H. Hüseyin
Güneş, Selenge Yayınları, İstanbul, 2010, s. 199.
18 Şeref Han, Şerefnâme Kürt Tarihi, çev. Mehmed Emin Bozarslan, Ant Yayınları, İstanbul, 1971, s. 403-404.
19 İbn Bibî, el-Hüseyin b. Muhammed b. Ali el-Ca’feri er-Rugadi, el-Evamirü’l-Ala’iye
fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuknâme), I, çev. haz. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara, 1996, s. 426-427.
20 Ortaçağ İslâm kaynaklarında söz konusu balık ve avlanması hakkındaki daha geniş bilgi
için bkz. Yakut, Mu’cem, II, s. 381; İbnu’l- Fakîh, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. İshak el-Hemedanî, Kitabû’l-Buldan, thk. Yusuf el-Hadi, Beyrut, 1992, s. 591Zekeriya Kazvinî
Belinas hekiminin bu tılsımı Sasanî hükümdarı Kubad el-Ekber için yaptığını söyler. Bkz.
Zekeriya Kazvinî, s. 524; Sümer, “Ahlat Şehri ve Ahlatşahlar”, L, s. 452.
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olmaktaydı. 21 Van Gölü’nde avlanan balıklar tuzlandıktan (salamura
yapılarak) sonra başta Ahlat ve çevresi dışında el-Cezire, Musul, Rakka, Irak ve Harran gibi yerlere ihraç edilen önemli bir ticari üründü. 22
Ahlat’ta ödenen yıllık verginin içinde balık önemli bir yer almıştı. İyaz
b. Ganem her ne kadar balık avlanma işine dokunmadıysa da Emevîler
Dönemi’nde Ermeniyye valisi olduğu sırada Muhammed b. Mervan b.
Hakem gölden avlanma ve bundan sağlanan geliri kendisine bağladı.
Daha sonra bu hak Mervan b. Muhammed’e geçmişti. Emevî halifelerinin balık ticaretiyle yakından ilgilenmeleri ortaçağ ekonomi dünyasındaki önemine de bir örnek gösterilebilir. 23 Ayrıca yemeklerde ve diğer
faaliyetlerde kullanılan tuz Van Gölü ve diğer tuz yataklarından elde
edilerek Ahlat ve çevre yerlere gönderilirdi. 24 Son olarak ortaçağ İslâm
dünyasında yemek tariflerini anlatan Kitab-ı et-Tebbah’da Van Gölü’nden avlanan et-Tirrih balığının farklı pişirme tekniklerinden bahsederek buna dair tariflere de yer vermiştir. 25 Bu balığın İslâm beldelerinde
halk arasında bilinen bir lezzet ve yaygın olarak tüketilen bir besin olduğunu gösterir. Son olarak Van Gölü’nde balıkçılık yapan Ahlatlılar’ın
aynı zamanda gölde taşıma ve ticarî amaçla kullanılan büyük gemileri
de vardı. 26
2. AHLAT’TA SANAYİ VE YERALTI KAYNAKLARI
Sanayi ve üretim faaliyetleri içerisinde önemli bir iş kolu olan iplik
ve kumaş işlemeciliği Ahlat’ta yapılmaktaydı. Bu işlenmiş kumaşlar
veya elbiseler olmak üzere ayrıca lüks tüketim aracı olan ipekli do21 Jean Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnâmesi, çev. Teoman Tunçdoğan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 294; Robert H. Hewsen, “The Geography of Armenia”, edt. Richard G.
Hovannisian, The Armenian People From Ancient to Modern Times, I, New York, 1997, s. 9.
22 İdrisî, Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Abdullah b. İdris eş-Şerif es-Sebtî
es-Sıkıllî, Nüzhetü’l-Müştak fî İhtirak’ul-Afâk, II, Kahire, 2002, s. 827; İbn Said, Basitu’l-Erd
fi’t-Tul-Ve’l-‘Ard, thk. Juan Karnit Khinis, Tetouan, 1958, s. 105; el-Bağdadî, Safiyûddin Abdulmû’min İbn Abdulhak, Merâsıûl-Ittılâ, ‘Ala fî Esmâ’i’l-Emkine ve’l-Bikâ’, thk. Ali Muhammed el-Becavî, Beyrut, 1953, s. 476; Sümer, “Ahlat Şehri ve Ahlatşahlar”, L, s. 452.
23 Belazurî, Fütuhu’l-Buldan Ülkelerin Fetihleri, çev. Mustafa Fayda, Siyer Yayınları, İstanbul, 2013, s. 231; Yakut, Mu’cem, I, s. 350.
24 Mirius Canard, Emir Seyfuddevle el-Hamdanî, Bibliotheca Arabica, VIII, Cezayir,
1934, s. 59; Serdar Gündoğdu, Ebû Dülef’in İran Seyahatnâme Tercümesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum, 2013, s. 36.
25 Ripper, s. 430-431.
26 İbn Said, Kitab-ı Coğrafya, thk. İsmail el-Arabî, Beyrut, 1970, s. 171.
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kumalarda Diyarbekir ve diğer yerlere ihraç edilirdi. 27 Ahlat halkının
refah içinde olduğunu belirten kaynaklar burada zil, halı, şalvar ipi, yün
gibi günlük yaşamda sıkça kullanılan mallar üretildiğini bildirir. 28 Abbasîlere ödenen aynî vergi içinde özellikle “mahzur” denilen kilimler
önemli yer tutarken, ayrıca bunlar büyük miktarda ihraç edilirdi. 29
XIV. yüzyıl seyyahı Marco Polo, Van Gölü Havzası’ndaki Muş
ovalarında yetiştirilen pamuğun uluslararası ticarette önemli bir yer
tuttuğunu aktarır. 30 Ahlat’taki dokuma tezgahlarında işlendikten sonra
pamuklu ürünlerin Bağdat’a gönderilmesi bunu teyit eder. 31 Ayrıca Ahlat’taki binek ve küçükbaş hayvancılıktan elde edilen derilerin işlenerek başta ayakkabı derisi, giyim eşyası gibi dayanıklı ürünler dabbağhanelerde işlenmekteydi. 32 Ahlat’ta yaygın olarak kullanılan ve elbise
üretimi için kullanılan keten tohumunun değirmenlerde öğütülerek yağ
elde edilmesine “bezir” denilmekteydi. Bunun yapıldığı yer ise Bezirhaneydi. 33
Urartular Ahlat ve çevresindeki madenlerden çıkarıp işlediği demir
ve bakırı çağın çok ilerisindeydi. 34 Bölgedeki bu maden işleme bilinci
daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir. X. yüzyıldan itibaren şehirdeki iktisadî ve kültürel gelişime bağlı olarak idarecilerin ve halkın
sosyal yaşamda kullandığı bronz, bakır gibi mutfak eşyalarının yanı
sıra aynı zamanda kapıların kaplamasında ve süs eşyalarında işlenmiş
maden ürünleri kullanılmıştı. 35 Ortaçağ savaş şartlarında çok önem27

İdrisî, II, s. 825-826; Ripper, s. 432.

28 Anonim, Hududu’l-Alem, haz. V. Minorsky, çev. Abdullah Duman, Murat Ağarı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 101-102.
29 ibnu’l-Verdî, Heridetu’l-Acaîb ve Feridetu’l-Garaîb, s. 110; Ripper, s. 434.
30

Marco Polo, Seyahatname, Tercüman 1001 Temel Eser, I, İstanbul, 1979, s. 24.

31 Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri, s. 133; A. Bakır, Ortaçağ İslâm Dünyasında Tekstil Sanayi Giyim Kuşam ve Moda, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2005, s. 142-143.
32

Rahmi Tekin, Türk Tarihinde Ahlat, s. 233.

33 Haluk Karamağaralı, “Büyük Bir Kültür ve Sanat Merkezi Ahlat”, VII, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 1207-1208.
34 Oktay Belli, “İslâm Öncesi Beylikler ve Urartu Krallığı, Phyrg ve Lydia Krallıkları,
Klasik Dönem, Bizans Dönemi”, Anatolia Cradle of Casting (Anadolu Dökümün Beşiği),
yay. Haz. Altan Çilingiroğlu, Döktaş Dökümcülük ve Sanayi A.Ş. Yayınları, İstanbul, 2014,
s. 225; Ümit N. Özcan, “Anadolu’daki Türk Demircilik Sanatı ve Bitlis’in Demirciliği”, Bitlis
eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 2, Aralık 2017, s. 269.
35 O. Belli, “ Ortaçağ ve Osmanlı Devleti Döneminde Van Gölü Havzası Geleneksel Mutfak Kültüründe Kullanılan Bronz ve Bakır Eşyalarının Üretimi”, ed: Oktay Belli, Vedat Evren Belli, I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, (23-25 Ağustos
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li bir araç olan kılıçların ham maddesi demir cevheriydi. XI. yüzyılın
ikinci yarısında Ahlat ve çevresindeki atölyelerde işlenen demirden çok
iyi kılıçlar yapılmaktaydı. 36 Demirciliğin bir kolu olan çilingirlik işinin
de oldukça gelişmiş olduğu malumdur. Nitekim demir işlemesiyle yapılan kaytanların yanı sıra ince işçilik gerektiren Ahlat bıçakları çok
güzel ve meşhurdu. Bu ürünler Ahlat ve çevre yerlerde çokça rağbet
görmekteydi. 37 Zekeriya Kazvinî’de Ahlat ziyaretinde Ahlat kilitlerini
överek “dünyada eşi benzeri yoktu” şeklinde ifade etmiştir. 38 İbn Şıhne’nin bahsettiği Ahlat’ta üretilen “değerli ve güzel kemerler” 39 de demir ve bakırın işlendiği atölyelerden çıkmaktaydı.
Ortaçağ İslâm kaynaklarının Ahlat hakkında verdikleri tanıtıcı
bilgilerde sıkça bahsedilen yer altı kaynağı, zernik veya zırnık adıyla
bilinen kırmızı ve sarı renklerdeki arsenik taşıdır. 40 Kırmızı zernik sabuna katıldığında şifalı olurken, sarı zernik ise daha çok bakır madenine karıştırılırdı. Bu zernik aynı zamanda Rumeli, Arabistan ve Acem
diyarına gönderilirdi. 41 Tıp alanında muhtelif merhemlerin imalinde ve
diş tedavisinde de yaygın olarak bilinirken ayrıca ateşle yakıldığında
dişleri parlatma ve diş çürüklerinin tedavisi içinde başvurulan bir şifa
aracıydı. Ayrıca alçı ile karıştırıldığında tüy alıcı ve öldürücü bir zehir
olarak da kullanılırdı. Bunların yanı sıra bu madenin en sık kullanıldığı
yerlerden biri de Ahlat’taki gelişmiş iş kollarından olan ahşap işçiliğinde boyama için hazırlanan boyalarda kullanılmaktaydı. 42
Van Gölü’nün kıyılarından çıkarılan maden Boraks adıyla bilinen
soda tuzuydu. Bu maden ekmek yapımında ve fırıncıların temizlik aracıydı. Ayrıca çevre yerlere ve Irak gibi diğer ülkelere de ihraç edilmek2012), Ahlat-Bitlis, Bitlis Eren Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2013, s. 81-82.
36 Ripper, s. 423-424; Özcan, “Anadolu’da Türk Demircilik Sanatı ve Bitlis’in Demirciliği”, s. 275.
37 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, 10. Basım, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 133; Abdulhalik Bakır, Ortaçağ İslâm Dünyasında Madencilik ve Maden Sanayi,
Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2002, s. 349.
38 Zekeriya Kazvinî, s. 524.
39 İbn Şıhne, s. 188-189.
40 İbn Havkal, s. 297; İdrisî, II, s. 827; Yakut, Mu’cem, II, s. 381; İbn Şıhne, s. 188-189;
İbnü’l-Verdî, Heridetü’l-Acaîb ve Feridet el-Garaîb, s. 110; Ripper, s. 425.
41 Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, VI/I, haz. Yücel
Dağlı, Ali Kahraman, 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 203.
42

Bakır, Ortaçağ İslâm Dünyasında Madencilik, s. 185.
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teydi. 43 Fırıncılar ekmeğin görünümünde daha parlak hale gelmesini
sağlamada kullanır ve hamura karıştırıldığında kokusunun oldukça
güzelleşmesini sağlardı. Ayrıca Tuz ve yoğurt mayalanmasında da kullanılırdı. 44 Ahlat’taki altın ve gümüş işçiliğinde ve bunların lehimlemesinde kullanılan maden, kuyumcu sodası olarak da bilinirdi. Boraks,
Ahlat’tan Irak, Suriye ve Mısır gibi ülkelere ihraç edilen ürünler arasındaydı. 45
3. AHLAT’TA TİCARET
Tarihin bilinen en eski ticaret rotalarından biri olan İpek Yolu’nun
önemli güzergahlarından biri Van Gölü Havzası’ndan geçmekteydi. Nitekim bu yolun güney ticaret yolu Suriye’nin kuzeyinden Bitlis Çayı
(Bitlis Vadisi) istikametinden devam ederek, Van Gölü’nün kuzey kıyısındaki Ahlat, Adilcevaz’dan devam ederek Bargiri-Derebey ve Kalecik rotası takip edilmek suretiyle İran içlerine doğru ulaşırdı. 46 Ahlat’ın
böyle bir güzergahta yer alması gerek tarım-hayvancılık gerek diğer
iş kollarında yapılan üretimlerin buradan geçen ticaret kervanlarına
pazarlamaları için doğal bir ortam oluşturmaktaydı. Dolayısıyla Ahlat
ticareti ve buradaki malların pazar alanı Mısır’dan Hindistan’a kadar
geniş bir coğrafyaya ulaşmıştı. 47 Bu ticaret içerisinde en yaygın ürünler
ise bölgede işlenen iplik ve halı dokumalarıydı. 48 IX.-X. yüzyılda Ahlat
ticaret yolu yerel emirler tarafından da kontrol altına alınarak güvenlik
tesis edilmişti. Ahlat’a gelen tüccarlar halkın yetiştirdiği tarım ürünlerinden yaş ve kuru gıdalar, salamura (tuzlanarak kurutulmuş) balık,
iplik, kumaş, kilim ve işlemeli elbiseleri alırken, dışardan da baharat
ürünleri getirmekteydi. 49 İbn Havkal, Ahlat’ın eskiye göre daha ma43 İbn Havkal, s. 297; Fahrettin Tızlak, “Osmanlılardan Önce Türklerde Madencilik”, VII,
Türkler Ansiklopedisi, İstanbul, 2002, s. 627.
44 Bakır, Ortaçağ İslâm Dünyasında Madencilik, 2002, s. 186.
45 İbn Havkal, s. 297; Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri, s. 133; Bakır, Ortaçağ İslâm
Dünyasında Madencilik, s. 186-187.
46 Oktay Belli, “Urartu Krallığı’nın Güney Ticaret Yolu ve Bitlis-Deliklitaş (Semiramis)
Kaya Tüneli”, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, 04-07 Eylül 2006, Bitlis, ed. O. Belli,
Bitlis Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Nr. 17, Desen Ofset Matbaası, Ankara,
2007, s. 21-22.
47 İbn Havkal, s. 297; İstahrî, II, s. 827; Yakut, Mu’cem, II, s. 381; J. H. Kramers, İslâm
Medeniyeti Tarihinde Coğrafya ve Ticaret, çev. Ömer Rıza Doğrul, Asarı İlmiye Kütüphanesi
Neşriyatı, İstanbul, 1934, s. 4-5.
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A. E. Redgate, The Armenians, Blackwell Publishers, Maiden, 2000, s. 196.

49

A. Acar, “Arap Coğrafyacılara Göre Ahlat ve Çevresi”, IV. Uluslararası Van Gölü Hav-
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mur bir yer, insanlarının refahının yüksek ve çarşılarının ise caddeler
üzerinde olduğunu söyler. 50 Ahlat’ın bu durumu pek çok tüccarın da
buraya gelmesini sağlamıştır.
Mervanîlerin Ahlat’a hâkim olmasının ardından XI. yüzyıl coğrafyacıları zengin İslâm şehirlerine Ahlat’ı da eklemeye başlamışlardı. 51
Ayrıca aynı yüzyılda Hıristiyan yerleşimleriyle sınır olması nedeniyle
ticaret akçe ile yapılırken, ticarette kullanılan okkalar ise 300 dirhem
değerindeydi. 52 Mervanîler Dönemi’nde Ahlat’a gelmekte olan bir Müslüman hacı ve ticaret kervanı Vestan (Gevaş) yakınlarında Ermeniler
tarafından yağmalanarak mallarına el konulmuştu. Bunun üzerine derhal savaşa hazırlanan Mervanîleri gören Ermeni hanedanları yağmaladıkları malları tazminatıyla geri ödeyerek barış istediler. 53 Bu olay
Ahlat’a gelen ticaret kervanları ve buraya hâkim olan Müslüman idarecilerin gösterdiği hassasiyet açısından önemliydi.
Ahlat’ın olumlu ticarî gelişmesi şüphesiz XII. yüzyılın başından
itibaren bir asır boyunca hüküm süren Sökmenliler/Ahlatşahlar Dönemi’nde oldu. Sökmenli beyleri Ahlat’ın kalkınması ve ticarî bir cazibe merkezine dönüşmesi için şehirde pek çok faaliyetlerde bulunarak
burayı açık bir pazar haline getirdi. 54 Yukarıda da ifade edildiği gibi
Ahlat’ın içinde olduğu Suriye’den Nusaybin ve Bitlis vadisine ulaşan
yol, Ahlat’ın olduğu kavşaktan Meyyafârîkîn ve Amid’in doğu kıyısına Diyar-ı Rabia ile Güney Ermeniyye’yi doğrudan birbirine bağlayan
ticarî ve askeri rota bu dönemde daha da canlı bir hale geldi. 55 Nitekim
bu rotadan ve diğer ülkelerden Ahlat’a ticaret için Tebriz, Horasan ve
zası Sempozyumu, 17-21 Haziran 2008, ed. Oktay Belli, Gramat Grafik ve Matbaacılık, Ankara, 2011, s. 224.
50 İbn Havkal, 10. Asırda İslâm Coğrafyası, çev. Ramazan Şeşen, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2014, s. 268.
51 Zekiye Tunç, “Malazgirt Öncesi Kafkasya’da Türk Varlığı”, Fırat Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Elazığ, 2012, s. 11; Yaşar Bedirhan, Selçuklular ve Kafkasya, Çizgi Kitabevi, Konya, 2000, s. 46.
52 Nasır-ı Hüsrev, s. 10. Ayrıca Ahlat ve Nusaybin civarında geçerli olan ağırlık ölçü birimleri için bkz. Walther Hınz, İslâm’da Ölçü Sistemleri, çev. Acar Sevim, Marmara Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, 1990, s. 39.
53 İbnu’l-Esir, el-Kamil fî’t-Tarih, IX, çev. Beşir Ersoy, Bahar Yayınları, İstanbul, 1991, s.
343-344; Abdurahim Tufantoz, Mervanoğulları 990/1085, Aça Yayınları, Ankara, 2005, s. 88;
Mustafa Alican, “Bir Ortaçağ Şehri Olarak Meyyâfârîkîn (Silvan), Ege Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir, 2012, s. 164.
54 İbn Said, Basitu’l-Erd fî Tul ve’l-Ard, s. 104.
55 İbnu’l-Verdî, Heridetu’l-Acaîb ve Feridetu’l-Garaîb, s. 110; Ripper, s. 441, 448.
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Cürcan’ın yanı sıra Hindistan şehirlerinden tüccarlar geliyordu. 56 Suriye ve diğer bölgelerden gelen mallar Trabzon limanına taşınarak buradan deniz yoluyla İstanbul ve başka ülkelere gönderen Ahlatlı tüccarlar
vardı. Bu ticaretin varlığından bir hadiseyle bahseden İbnu’l-Ezrak’a
göre Trabzon’dan 526/1131 yılında çıkan Ahlatlı tüccarların gemisi Karadeniz’de battı, içindeki mürettabatı da boğuldu. 57 Ahlat’ın ticaretinin
denizlerin ötesine ulaşması pazar hinterlandının genişliğini gösterdiği
gibi, çağdaş kaynaklarda artık Ahlat’tan bahsedince büyüklüğü ve zenginliğiyle Mısır ve Dımaşk ile eş tutuyorlardı. 58
Ahlatşahlardan en uzun süre tahtta kalan ve beyliğin en parlak devrini yaşatan Ermen Şah lakaplı Sökmen b. İbrahim, Ahlat’ın gelişmesini
desteklemesi gerek ticaret gerekse de ilim ehlinin buraya gelip yerleşmesine de olanak tanıdığını belirtmek gerekir. 559/1164 yılında Ahlat
çarşılarında büyük bir yangın çıkmış ve çok sayıda dükkan ile yerleşim
yeri zarar görmüştü. Bunun üzerine Ermen Şah’ın zevcesi Şahbânû hatun tarafından yüklü miktarda bütçeler ayrılarak şehrin imarı için harcandı. Bu minvalde Bitlis Geçidi’nde bulunan ahşap köprülerin yerine
kireçten ve taştan yapılar inşa edilirken, köprünün yanına da ticaret
kervanlarının istirahat etmeleri için 300 hayvanı barındıracak ve çevrede eşi görülmemiş büyüklükte hanlar yapıldı. 59 Ermen Şah ve karısının bu imar faaliyetlerinde hem beyliğin zenginliği görülmekte hem de
ticaret akışının ne yoğunlukta olduğunun bir göstergesidir. Ortaçağda
Anadolu’nun Müslüman şehirlerinde görülen Ahi teşkilatı Ahlatşahlar
Dönemi’nde Ahlat’ta aktif rol oynayarak ticaretin tanziminde ve gelişmesinde etkiliydi. 60 XII. yüzyılda Ahlat’ta yaşamış olan Nureddin
Ömer b. Ahmed adında “sarraflık” mesleğini icra eden kişi de muhtemelen bu teşkilatın bir üyesiydi. 61
56 İbn Havkal, s. 297; Bedirhan, “Türkiye Devrinde Anadolu’nun Ticaret Şehirleri”, s. 41;
Adnan Eskikurt, “Ortaçağ Anadolu Ticaret Yolları”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 33, 2014, s. 26.
57

İbnu’l-Ezrak, s. 565; Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, s. 106.

58 İbn Vasıl, II, s. 177; İbnu’l-Fırat, Tarih-i İbnu’l-Fırat, V, s. 60; Ebu’l-Fidâ, Tarih-i
Ebu’l-Fidâ, II, s. 221; İbnu’l-Verdî, Tarih-i İbnu’l-Verdî, II, s. 138; Bedirhan, “Türkiye Selçuklu Devrinde Anadolu’nun Ticaret Şehirleri”, s. 40.
59 İbnü’l-Ezrak, Tarih-i Meyyafârîkîn ve Amid, thk. Kerim Faruk el-Holi, Yusuf Baluken,
Nûbıhar Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 633; Faruk Sümer, “Ahlat Şehri ve Ahlatşahlar”, Belleten, C. L, S. 197, TTK Basımevi, Ankara, 1986, s. 452; Yaşar Bedirhan, “Türkiye Selçuklu
Devrinde Anadolu’nun Ticaret Şehirleri”, Tarih Okulu Dergisi, S. 24, 2015, s. 40.
60

Sümer, “Ahlat Şehri ve Ahlatşahlar”, s. 489.

61 Merçil, Türkiye Selçuklularında Meslekler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,

176

X.-XII. YÜZYILLARDA AHLAT’TA TİCARİ HAYAT

Ahlat’ın ekonomik ve sosyal gelişmişliği Eyyûbîler devrinde de
devam ederek, Eyyûbî merkezini dahi etkileyecek bir büyüklüğe ulaştı. Nitekim Melik el-Eşref ve ardından yerine naib olarak tayin ettiği
Musullu Hüsameddin el-Hacib devrinde halkın refahı oldukça yükseldi. Hüsameddin el-Hacib Ali, Ahlat bağlantı yollarını ıslah edip yeni
yollar açarken bunun yanı sıra şehirde hastane, cami, kervansaray gibi
birçok farklı yapı inşa ettirdi. 62 Ayrıca Ahlat’ta üretilen sanayi ve dokuma ürünleri bu dönemde de yoğun bir şekilde Türkiye Selçukluları
coğrafyasına satılıyordu. 63
Nasır-ı Hüsrev’in Ahlat ziyaretinde ifade ettiği gibi halk alışverişte bakır paralar kullanıyordu. Bu sırada Mevanîlerin hâkimiyeti elinde
olan Ahlat, gümüş darphanelerin olduğu ve sikkelerin kesildiği yerlerden biriydi. 64 Mervanî emiri Nasruddevle’nin hüküm sürdüğü yıllarda
Ahlat’ta kendi adına kestirdiği gümüş sikkeler mevcuttur. 65 Aburrahim
Şerif, Ahlat’taki darphanenin Taht-ı Süleyman mahallesinde olduğunu
ve ziyaret ettiğini söylese de 66, sonraki yıllarda burada bir takım araştırmalar yapan heyette yer alan İbrahim Kafesoğlu söz konusu darphanenin yerinin tam olarak belli olmadığını ve tam bir izahat da yapılmadığından tespit edilemediğini belirtir. 67 Ayrıca Ahlat’ta yapılan
kazılarda iki adet gümüş, diğerleri de bakır 30 adet sikke tespit edildi.
Bu sikkelerin 10 tanesi Bizans dönemine, 3 tanesi Selçuklu (Ahlatşahlar) dönemine aitti. İlhanlı ve Eyyûbî dönemine ait olanları ise Arkeoloji müzesi nümizmatik birimindeki asistanlar tarafından tespit edilmişti. 68 Ahlatşahlardan günümüze kalan sikke Bek Timur tarafından
592/1193 yılında adına kestirdiği sikkedir. 69 Bu hanedanın yukarıda
2000, s. 158.
62 İbnu’l-Esir, XII, s. 448; Tekin, Türk Tarihinde Ahlat, s. 129; Demir, Ahlat Eyyûbîleri
Tarihi, Nûbıhar Yayınları, İbtanbul, 2019, s. 248.
63 Ripper, s. 498; Antony Eastmond, Tamta’s World The Life and Encounters of a Medieval
Noblewoman from the Middle East to Mongolia, Londra, 2017, s. 160.
64 Tufantoz, “Mevanîler” XXIX, DİA, Ankara, 2004, s. 231.
65 Arafat Yaz, “Mervanî Emiri Nasru’devle Ahmed b. Mervân Dönemi Devlet Sınırları”,Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XIX, S. I, 2017, s. 156. Sikkeler hakkında
geniş bilgi için bkz. Stanley Lane Poole, “Catalogue of Oriental Coins in The British Museum-Addition tı The Oriental Collection 1876-1888”, Vol, 9, Part !, Londra, 1889, s. 271-272.
66

Aburrahim Şerif, Ahlat Kitâbeleri, Hamit Matbaası, İstanbul, 1932, s. 67.

67 İbrahim Kafesoğlu, “Ahlat ve Çevresinde 1945’de Yapılan Tarihi ve Arkeolojik Tetkik
Seyahati Raporu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, 1949, s. 180.
68 Kafesoğlu, “Arkeolojik Tetkik Seyahati Raporu”, s. 184-185.
69 İbrahim Artuk, “Ahlat Emiri Bektimur’un Sikkesi”, Tarih Dergisi, C. 1, S. 2, 1950, s.
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ulaştığı zenginliğe rağmen pek fazla sikkenin kalmamış olması yaşanan istila, saldırı ve doğal afetlerden kaynaklıdır. Ahlat’ın ortaçağdaki
zenginliği sona ermeden önce Eyyûbîlerin idaresindeydi. Nitekim bu
sırada Ahlat’ta Necmeddin el-Evhad döneminde ikisi bakır biri de gümüş üç sikke kestirilmişti. 70 Melik el-Evhad’ın kardeşi Melik Muzaffer
Gazi döneminde 618/1221-1222 yılına ait dört adet sikke darp edilmişti. 71 Eyyûbîler Dönemi’nde Ahlat’ta kesilen bu sikkeler şehirde yaşanan
refahı ve ticarî gelişmişliğe bir işarettir.
SONUÇ
Şehrin geçmişinin antik dönemlere kadar dayanması tarihin her
döneminde yaşama elverişli imkânlar sunan bir yer olduğunu gösterir.
Ahlat, İslâm öncesi dönemde buradaki yerel Ermeni hanedanları için
verimli toprakları ve zenginliğiyle önem arz etmekteydi.
İslâm fetihleriyle birlikte Müslüman şehre dönüşen Ahlat, coğrafî
konumu sayesinde Türk-İslâm tarihinde ayrı bir yer tutmuştur. Bilhassa araştırmamızın odaklandığı X-XII. yüzyıllardaki dönemlerde Ahlat
Müslüman hacı ve ticaret kervanlarının geçtiği önemli güzergahlardan
biri olduğuna dikkat çekilmiştir. İdarecilerin de güvenlik başta olmak
üzere ulaşım ve konaklamayı kolaylaştırıcı bir takım faaliyetlerde bulunmaları dönemin ticaret ağının korunmasını göstermesi açısından
önemlidir. Bilhassa Ahlatşahlar Dönemi’nde bölgenin en meşhur ve
zengin şehirlerinden biri olan Ahlat, halkının refah içinde çarşılarının
ve pazarlarının tüccarlarla dolu olduğu bir dönem yaşanmıştır. Ahlat’a
Ahlatşahlardan sonra hâkim olan Eyyûbîler’in de buradaki ticaretin
arttırılmasında ve halkın gerek sosyal gerek iktisadî ihtiyaçları karşılanmıştı.
Son olarak Ahlat’ın ortaçağda ticaret ve kültür merkezi olarak çağdaş kaynaklarda Mısır ve Dımaşk ile kıyaslanması son derece dikkat
çekicidir. Dolayısıyla günümüzde mütevazi bir büyüklükte olsa da ortaçağda nüfusu en büyük İslâm şehirlerinden biri olması buradaki ticarî
zenginliğin bir diğer işaretidir.
356; ayrıca bkz. Gündegül Parlar, “Ahlat’ta Hüküm Süren Ermenşahlar’ın Sikkelerinin Sanatsal Yönleri”, IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, 17-21 Haziran 2008 Ahlat,
ed. Oktay Belli, Gramat Matbaası, Ankara, 2011, s. 146.
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ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE (1876-1909)
AHLAT’IN İDARECİLERİ: AHLAT
KAYMAKAMLARI
Yurdal DEMİREL 1

ÖZET
Tarihi Urartular devrine kadar giden Ahlat, Hz. Ömer devrinde Cezire fatihi İyaz b. Ganem tarafından fethedilerek İslam hâkimiyetine,
Sultan Alparslan döneminde Selçuklu hâkimiyetine girmiştir. XII. yüzyılın başlarından itibaren Ahlatşahlar hânedanının başşehri olan Ahlat,
İslâm aleminin en büyük şehirlerinden biri haline gelmiş ve tarihinin
en parlak devrini yaşamıştır. Osmanlılar döneminde değişik dönemlerde değişik idari statülere sahip olan Ahlat, II. Abdülhamid döneminde
ise Bitlis vilâyetine bağlanarak bir kaza merkezi haline gelmiştir.
Tanzimat döneminde taşra idaresinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde kaza, idari yönü ön plana çıkarılarak yönetimi yerel halk arasından seçimle belirlenen kaza müdürüne bırakılmıştır. Fakat kaza müdürlüğü uygulamasından istenilen başarı elde edilememiştir.
Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiyye yahut sonraki dönemlerde anılacak
ismiyle Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhâne Avrupa devletleriyle gelişmekte
olan ikili ilişkilerde “Umur-ı Mülkiye ve Usul-i Düveliye’ye Vakıf”;
ekonomi, hukuk, tarih, coğrafya, istatistik gibi konularda bilgili elemanlara olan gereksinim amacıyla 1859 yılında açılmıştır. Mektepten
mezun olanlar ilk yıllarda kaymakamlık, kaza ve mal müdürlüğü gibi
görevlerde istihdam edildiler. Sultan II. Abdülhamid döneminde yapılan düzenleme ile mektepten mezun olanların istihdam alanı kaza
1
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kaymakamlıkları ve Şûrâ-yı Devlet üye yardımcılığına, merkezdeki
büroların ve illerdeki kalemlerin şefliklerine, elçilik kâtiplikleri ve konsolosluklara kadar genişletilmiştir.
Çalışmamızda Ahlat kazasının Abdülhamid döneminde Ahlat kazasında görev yapan kaymakamlar tespit edilmiş, bu kaymakamların
hayat hikayeleri ve Ahlat’ta görev yaptıkları dönemdeki faaliyetleri
hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Çalışmamızın esas kaynağını arşiv vesikaları oluşturmakta olup
gazete ve salname gibi dönemin çeşitli yayın organları kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Abdülhamid, Kaza Teşkilatı, Ahlat, Kaymakam.

The Administrators of Ahlat in the Period of
Abdulhamid (1876-1909): District Governors of Ahlat
Ahlat, whose history goes back to the Urartian period, during the
reign of Hz. Omar, the conquered by Cezire Iyaz b. Ganem and came
under the rule of Islam, and under the rule of the Seljuks during the
reign of Sultan Alparslan. XII. Ahlat, which was the capital city of the
Ahlatshahs dynasty since the beginning of the century, became one of
the largest cities of the Islamic world and lived the most brilliant period of its history. Ahlat, which had different administrative status in
different periods during the Ottoman period, II. During the reign of
Abdülhamid, it became a district center by being connected to the Bitlis
province.
Within the framework of the regulations made in the provincial administration during the Tanzimat period, the administrative aspect of
the district was brought to the fore and the management was left to the
district director, who was elected among the local people. However, the
desired success could not be obtained from the application of the accident directorate.
Ottoman School of Science and Political Sciences, or later known
as Imperial School of Political Sciences, was founded in 1859 in order
to fulfill the need of personnel who have a grasp of “Internal Affairs
and State Affairs” and knowledgeable in subjects like economics law,
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history, and statistics. Graduates of the school were firstly employed as
district governors, heads of district and finance office. After the regulations put forward by Abdülhamid II., the employment area of the
graduates of the school has been expanded to cover assistantship of district governorships and the Council of State, chiefdoms of offices in the
center and future offices, clerkships of embassies, and consulates.
In our study, the district governors who worked in Ahlat district
during the reign of Abdulhamid of Ahlat district were determined, and
it was tried to give information about the life stories of these district
governors and their activities during the period they served in Ahlat.
The main source of our study is archive documents and various
publications of the period such as newspapers and yearbooks were used.
Key Words: Ottoman, Abdulhamid, District, Ahlat, District Governor.

Giriş: Kaza Teşkilatı ve Ahlat Kazası
Bugünkü idarî teşkilâtta ilçenin karşılığı olan kaza, Osmanlılar’da
hem kadının idare bölgesini hem de bu bölgeyi tanımlayan coğrafî bir
terimdi. Kazanın coğrafî bir bütünlüğe sahip idarî bölge haline gelişi XVII. yüzyıldan itibaren tam olarak belirginleşti. Özellikle XVII.
yüzyıldan itibaren tımar sisteminin önemini kaybetmesiyle kaza idarî
birim olarak ön plana çıktı. Ülke genelinde kaza sayısı arttı ve nahiyeler kazanın bir alt birimi haline gelmiştir. Bu şekilde kaza hukukî-idarî
birim olarak sancak beyinden tamamen bağımsız sayıldı ve doğrudan
merkezdeki kazaskere bağlandı. Bunun sonucunda kazalar diğer idarî
ve askerî teşekküllerden ayrı bir özellik göstermeye başladı, kaza kadılık bölgesi olarak çevresinin merkezi oldu, şehir veya kasaba ve onların
etrafındaki köylerin oluşturduğu bir idarî birlik niteliği kazandı 2.
1842 yılının ilk aylarından itibaren yönetim yapısında birtakım
değişikliklere gidildi. Vergilerin toplanmasının geliştirilmesi ve eyalet
yönetiminin her düzeyinde idarî etkinliğin arttırılması amacıyla 3 yapılan değişikliklerle eyaletler sancaklara, sancaklar ise kazalara ayrıldı.
17. ve 18. yüzyıllarda adli bir birim olan kaza, 1842 düzenlemesi ile
idarî bir birim haline getirildi. Böylelikle eyalet-sancak-kaza biçiminde
2 Tuncer Baykara, “Kaza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.25, İstanbul,
2002, s.119.
3 Stanford J. Shaw, “The Origins of Representative Government in the Ottoman Empire: An
Introduction to the Provincial Councils, 1839-1876”, Near Eastern Round Table, 1967-68,
Ed. R. Bayly Winder, New York University Yayınları, New York, 1968, s. 76.
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yeni bir mülkî kademelendirme ortaya çıkmış oldu. Kazanın yönetimi
kaza müdürüne 4, sancak yönetimi ise kaymakama verildi.
1864 yılında yayımlanan vilâyet nizamnamesine göre eyalet ismi
vilayete dönüştürüldü. Bu nizamname ile mülkî sistem vilâyet, liva,
kaza, karye şeklinde yeniden düzenlendi.
1864 vilâyet nizamnamesine göre kazaların başında kaymakamlar
en yüksek idarî otorite olacaklardır. Buna göre kazaların başına seçim
le belirlenen müdür yerine merkezden atama ile getirilen kaymakamların iş başına geçirilecek olması bu nizamname ile mülkî alanda yapılan
en önemli değişikliklerden biri oldu 5. 1842 yılında yapılan düzenleme
ile idari birim haline çevrilmiş olan ve başında da seçilmiş müdürün
olması öngörülerek yerel güçlerin etkisine açık hale getirilen kazaların
başına bu kez merkezin görevlendireceği kaymakamların geçirilmesi,
idari kademelendirmenin alttaki birimlerinde de merkezin denetiminin kurulması isteğini göstermektedir. Kaymakamın yanı sıra kazanın
hesap işleri ve tahrir işlerine bakmak üzere gereğine göre bir veya iki
nefer kâtip de bulunacaktır 6.
21 Haziran 1867 tarihinde yayımlanan ve 3 fasılda 22 maddeden oluşan Vilayetlerin İdare-i Mahsusası ve Nizamatının Suver-i İcraiyesi
Hakkında Talimat-İ Umumîye talimatnamesine göre kazalar, konum ve
önemlerine göre üç sınıfa ayrılacaktır. Ticaret, medeniyet ve yaşayış
açısından önde gelenler “sınıf-ı evvel”, bunlara göre daha mazbut olanlar “sınıf-ı sani” ve “sınıf- ı salis” olacaklardır. Kaza ve kasaba şeklinde bulunmayan yerler nahiye sayılacaktır. Nahiye halindeki küçük
kazalar, büyük olan kazalara bağlanacaktır. Nahiye sayılacak kazaların
müdürlük merkezinde birer gayrı-muvazzaf “ihtiyar meclisi” seçilerek
oluşturulacaktır 7.
22 Ocak 1871 tarihinde yayımlanan İdare-i Umumîye-i Vilâyet
Nizamnâmesi ile mülkî yapılanmada idarî birim olarak nahiyeler teşkil
4 Kaza müdürlüğü uygulaması ile ilgili hakkında geniş bilgi için bkz. Musa Çadırcı,
Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 240-248; Musa Çadırcı, “Türkiye’de Kaza Yönetimi”,
Belleten, C.LIII, S. 206, Ankara, 1989, s. 237-257.
5 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları,
s. 252.
6 Nizam Önen-Cenk Reyhan, Mülkten Ülkeye Türkiye’de Taşra İdaresinin Dönüşümü
(1839-1929), İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s.164.
7 Selda Kaya Kılıç, Türkiye’de İl Yönetimi (1839-1923), Berikan Yayınevi, Ankara, 2018,
s. 106-108.
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edilmeye başlandı. Buna göre vilâyetler livalara, livalar kazalara, kazalar
nahiyelere, nahiyeler karyelere ayrılmaya başlandı. Kazalarda kaymakamın yanı sıra mal müdürleri, idare kâtipleri, emlak ve nüfus memurları
bulunacaktır.
Ahlat 1534 yılında Osmanlı hâkimiyetine sonra 1537 tarihine kadar
Diyarbakır Beylerbeyliğine bağlı olan Bitlis Sancağına bağlı bir nahiye
merkezi idi. 1548 yılında Van Beylerbeyliği’nin kurulması ile birlikte
Bitlis ve Adilcevaz sancakları buraya bağlandı. Bu tarihten sonra Ahlat, Adilcevaz sancağına bağlı bir nahiye oldu 8.
XVII. yüzyılda Ahlat nahiyesi idarî olarak bazen Van merkeze
bağlanmasına rağmen genel olarak Adilcevaz Sancağı’nın bir nahiye
merkezi olarak kaldı. Bu durum XVIII. yüzyılda da devam etti 9.
Tanzimat döneminin ilk yıllarında Ahlat, Van Sancağı’na bağlı bir
kaza merkezi oldu 10. Kürdistan Eyâleti’nin oluşturulmasında sonra eyâlet dahilindeki Muş Sancağı’na bağlandı 11. Daha sonra önce Van Eyâleti, bir süre sonra Erzurum Vilâyeti’ne, 1879 döneminde tekrar Van
Vilâyeti’ne bağlı bir kaza merkezi haline getirildi 12.
Ahlat, 1879 yılının sonlarına doğru Bitlis Vilâyeti’nin teşekkülüyle Karçikan, Hizan ve Mutki ile birlikte, vilâyet merkez sancağı olan
Bitlis Sancağı’nı meydana getiren dört kaza merkezinden biri oldu 13.
Ahlat’ın kaza statüsü Osmanlı’nın sonuna kadar devam etti.
1. Ahlat’ta Görev Yapan Kaymakamlar
Sultan II. Abdülhamid döneminde Ahlat’ta kaymakamlık görevinde bulunan 13 (on üç) kişi tespit edilmiştir. Bu kişilerin ilki Ahmed
Şakir Efendi sonuncusu ise Ahmed Şevki Efendi’dir.
8 Orhan Kılıç, XVI. Yüzyılda Adilcevaz ve Ahlât (1534-1605), Tamga Yayıncılık, Ankara,
1999, s. 17-20.
9 Rahmi Tekin, Ahlat Tarihi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000, s.
125-126.
10 Rahmi Tekin, Ahlat Tarihi, s. 126.
11

Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, Sene 1266, s. 83.

12 Selçuk Günay, Resmi Devlet Salnamelerine Göre (H. 1263–1334) Osmanlı İmparatorluğu’nun Seneler İtibariyle Mülki Taksimatı, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doktora Ön Çalışması, Erzurum, 1980, s. 12,14,52, 57, 76, 92, 103, 116, 125, 131, 137, 168,
13 Danyal Tekdal, II. Abdülhamid Döneminde Bitlis Vilayeti (İdarî ve Sosyal Yapı),
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Denizli, 2018, s. 32-33.
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1.1. Ahmed Şakir Efendi
Ahmed Şakir Efendi 1829 yılında Rumeli Şarki Vilayeti dahilinde bulunana Aydos Kazasında doğdu. Babası Erzincanlı Yusuf Murad
Efendi’dir. Aydos’da hususi hocalardan sarf ve nahiv dersleri aldı. 28
Ağustos 1859 tarihinde Tuna Vilâyeti dahilinde bulunan Maçin, 2 Şubat 1861 tarihinde Babadağı, 1 Şubat 1862 tarihinde Bar, 27 Ekim 1862
tarihinde Ülgün, 7 Temmuz 1864 tarihinde ikinci defa Maçin, 27 Mayıs
1865 tarihinde Mangalya kazası müdürlüğüne tayin oldu 14.
Ahmed Şakir Efendi, 10 Aralık 1874 tarihinde İzmir Vilâyeti dahilindeki Makri Kazası kaymakamlığına tayin oldu. 9 Eylül 1876 tarihinde Niş Sancağı dahilindeki Kurşunlu Kazası, 4 Aralık 1876 tarihinde
aynı sancağa bağlı Ürgüb Kazasına buradan dört ay sonra Mangalya
Kazasına tayin oldu. Buradan Bosna Vilayeti dahilinde Kala Kazası
kaymakamlığına tayin oldu. On üç ay sonra İstanbul’a döndü. 29 Haziran 1881 tarihinde Ahlat’a tayin oldu. 3 Eylül 1882 tarihinde yine Bitlis
Vilâyeti dahilinde bulunan Siird Sancağı Rızvan Kazası kaymakamlığına tayin olunmuş ise de Babıali tarafından memuriyeti tasdik edilmediği için dokuz ay on üç gün boşta kaldı. 18 Kasım 1883 tarihinde Muş
Sancağı Mazgird Kazası aşar memuriyetine tayin oldu. Bu görevi on ay
kadar devam ettikten sonra 4 Ağustos 1884 tarihinde Bulanık Kazası
kaymakamlığı vekaletine, elli iki gün sonrasında ikinci defa Rızvan
kazası kaymakamlığına tayin oldu 15.
Ahmed Şakir Efendi, 28 Temmuz 1881 tarihinde Şirvan, 16 Haziran 1886 tarihinde Pervari, 28 Mart 1888 tarihinde Konya Vilâyeti
dahilindeki Şeydişehri, 22 Ocak 1892 tarihinde Hadim, 20 Kasım 1892
tarihinde Karapınar kazası kaymakamlıklarına tayin oldu 16. Karapınar
Kazası kaymakamlığı onun idare mesleğindeki en uzun süreli görevi
oldu ve 22 Temmuz 1892 tarihinde emekliye ayrıldı 17. Ahmed Şakir
Efendi’nin emeklilik döneminden sonraki hayatı hakkında herhangi bir
bilgi edinilememiştir.
14 BOA. DH.SAİDd..., 2/688, 29/12/1246 (10 Haziran 1831); BOA. ŞD..., 966/10, 06/04/1316
(24 Ağustos 1898).
15
BOA. DH.SAİDd..., 2/688, 29/12/1246 (10 Haziran 1831); BOA. ŞD..., 966/10,
06/04/1316 (24 Ağustos 1898).
16 BOA. DH.SAİDd..., 2/688, 29/12/1246 (10 Haziran 1831); BOA. ŞD..., 966/10, 06/04/1316
(24 Ağustos 1898).
17

BOA. ŞD..., 966/10, 06/04/1316 (24 Ağustos 1898).
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1.2. Hasan Hüsnü Efendi
Hasan Hüsnü Efendi, 1832 yılında Köprülü’de doğdu. Babası Hacı
Receb Bey’dir. Hususi hocalardan özel ders alan Hasan Hüsnü Efendi,
kaymakamlık görevine başlamadan önce Tırnova sancağına bağlı Elena, Dravona ve Rahutça nahiyelerinde müdürlük yaptıktan sonra Travnik’te duhan memurluğu, Gönice’de rüsumat memurluğu yaptı 18.
Hasan Hüsnü Efendi, 28 Eylül 1871 tarihinden Bosna Vilayeti dahilindeki Ustrumca Kazası kaymakamlığına tayin oldu. Burada 28
Ağustos 1873 tarihine kadar görev yaptı. Sonrasında 19 Temmuz 1874
tarihinden 17 Haziran 1875 tarihine kadar Serice, 23 Temmuz 1875 tarihinden 25 Nisan 1876 tarihine kadar Pirepol, 19 Haziran 1876 tarihinden 30 Temmuz 1878 tarihine kadar Gülüc kazalarında kaymakamlık
yaptı. 15 Nisan 1883 tarihinden 31 Ekim 1885 tarihine kadar Ahlat Kazası kaymakamlığı görevinde bulundu 19.
Hasan Hüsnü Efendi, Ahlat’tan sonra 6 Temmuz 1887 tarihinde
göreve başladığı Beytüşşebab Kaymakamlığı görevinden 18 Aralık
1888 tarihinde istifa etti. 3 Ekim 1889 tarihinden 3 Aralık 1890 tarihine kadar Adilcevaz, 8 Ekim 1891 tarihinden 12 Ocak 1892 tarihine
kadar Bargiri Kazası kaymakamlığı görevini vekaleten yürüttü. 21 Mayıs 1894 tarihinde Selanik Vilâyeti dahilindeki Katerin, 18 Mart 1895
tarihinde Tikveş Kazası kaymakamlığına tayin oldu. 27 Mayıs 1896
tarihinde görevinden azl edildi 20. Hasan Hüsnü Efendi, sicill-i ahval
kaydına göre Boşnak, Bulgar, Sırb, Karadağ lisanlarına vakıf idi 21. Hasan Hüsnü Efendi’nin emeklilik döneminden sonraki hayatı hakkında
herhangi bir bilgi edinilememiştir.
1.3. Reşid Paşa
Reşit Paşa hakkında bildiklerimiz onun emekliliği ve emeklilik
maaşı hakkında düzenlenen bir belgedeki bilgilerden ibarettir. Bu belgeye göre 6 Kasım 1860 tarihinden 8 Şubat 1862 yılları arasında Hindi18 BOA. DH.SAİDd..., 10/547, 29/12/1248 (19 Mayıs 1833); BOA. İ. DH., 881/70258,
08/06/1300 (16 Nisan 1883); BOA. ŞD..., 1106/32, 24/04/1314 (2 Ekim 1896); BOA. ŞD...,
1090/32, 27/04/1327 (18 Mayıs 1909).
19 BOA. DH.SAİDd..., 10/547, 29/12/1248 (19 Mayıs 1833); BOA. İ. DH., 881/70258,
08/06/1300 (16 Nisan 1883); BOA. ŞD..., 1106/32, 24/04/1314 (2 Ekim 1896); BOA. ŞD...,
1090/32, 27/04/1327 (18 Mayıs 1909).
20 BOA. DH.SAİDd..., 10/547, 29/12/1248 (19 Mayıs 1833); BOA. ŞD..., 1106/32, 24/04/1314
(2 Ekim 1896); BOA. ŞD..., 1090/32, 27/04/1327 (18 Mayıs 1909).
21
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ye Kazası kaymakamlığı yaptıktan sonra bir süre boşta kaldı. 13 Mart
1866 tarihinde Birecik, 24 Haziran 1866 tarihinde Ayıntab, 27 Ekim
1867 tarihinde ikinci defa Birecik, 14 Kasım 1869 tarihinde Elbistan
kaymakamlığına tayin oldu. Burada 20 Mayıs 1872 tarihine kadar görev yaptı. İki sene beş ay boşta kaldıktan sonra 30 Ekim 1874 tarihinde
Derbend, 14 Temmuz 1875 tarihinde Taşlıca kazası kaymakamlığına tayin oldu. Taşlıca’daki görevi 29 Mart 1877 tarihine kadar devam etti 22.
Reşit Paşa 29 Mart 1877 tarihinden 7 Ağustos 1886 tarihine kadar
dokuz yıl dört ay gibi bir süre boşta kaldıktan sonra 8 Ağustos 1886
tarihinde Ahlat Kazasına kaymakam olarak tayin oldu. Burada bir yıl
görev yaptı. 13 Ağustos 1887 tarihinde Torul, 28 Mayıs 1889 tarihinde
Tirebolu, 14 Mayıs 1890 tarihinde Ünye Kazası kaymakamlığına tayin
oldu. ünye onun son görev yeri oldu. Burada 10 Eylül 1892 tarihinde
kadar görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı 23. Reşid Paşa’nın emeklilik döneminden sonraki hayatı hakkında herhangi bir bilgi edinilememiştir.
1.4. Mehmed Nuri Bey
Mehmed Nuri Bey, 1841 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Evkâf
Nezâreti varidat kalemi mümeyyizlerinden meşhur hattat Tahir Efendizâde İsmail Bey’dir. Sıbyan mektebinde tahsil hayatına başladıktan
sonra cami derslerine devam etti. 1857 yılında Evkaf Nezâreti Varidat
Odası’na mülâzemeten (maaşsız olarak) devama başladı. Bir süre sonra
maaşa geçirildi 24.
Mehmed Nuri Bey daha sonra Mülkiye Mektebi’ne kaydoldu ve
buradan mezun olduktan sonra 1882 yılında Molva Kazası Kaymakam
Vekilliği’ne tayin oldu. Burada üç yıl kadar görev yaptıktan sonra 1885
yılında Rızvan, 1886 yılında Mutki kaymakamlıklarına tayin oldu.
Mutki’deki görevi uzun sürmedi ve 10 Ekim 1887 tarihinde Ahlat’a tayin oldu. Ahlat kaymakamlığı dört yıla yakın bir süre devam ettikten
sonra 25 Ağustos 1890 Hizan, 1897 yılında Garzan kaymakamlıklarına
tayin oldu 25.
22

BOA. ŞD..., 926/47, 10/07/1311 (17 Ocak 1894).

23

BOA. ŞD..., 926/47, 10/07/1311 (17 Ocak 1894).

24 BOA. DH.SAİDd..., 26/3, 29/12/1257 (11 Şubat 1842); BOA. ŞD..., 1052/79, 05/12/1324
(20 Ocak 1907); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, C.3, Mars Matbaası,
Ankara, 1968-1969, s. 43.
25 BOA. DH.SAİDd..., 26/3, 29/12/1257 (11 Şubat 1842); BOA. ŞD..., 1052/79, 05/12/1324
(20 Ocak 1907); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 43-44.
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Mehmed Nuri Bey Garzan’da bir yıl görev yaptıktan sonra 1898
yılında Siirt Mutasarrıf Vekilliği’ne tayin oldu. 1902 yılında Sincar Kazası Kaymakamlığına getirildi. Bu vazifede iken 2 Şubat 1907 tarihinde emekliye sevkedildi. 1 Şubat 1919 (1 Şubat 1335)’da emekli olarak
oturmakla olduğu Edirne’de vefat etti 26. Arapça ve Farsça’ya vakıf olan
Mehmed Nuri Bey, 1886 yılında Revnak isminde bir şiir mecmuası yayınladı 27.
1.5. İbrahim Muhlis Bey
İbrahim Muhlis Bey, 1851 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Şerif
Ahmed Şükrü Bey’dir. İstanbul ve Bosna’da ibtidai ve rüşdiye tahsilini
yaptı. Ayrıca hususi hocalardan dersler aldı. 1868 yılında Meclis-i Tahkik-i Zabtiye’de mülazemetle göreve başladı. Sekiz ay sonra 28 Ocak
1869 tarihinde Erbaa Kazası tahrirat müdür muavinliğine tayin oldu.
Burada ayrıca meclis-i temyiz kitabetinde görev yaptı. 13 Mart 1875 tarihinden 12 Ağustos 1878 tarihine kadar Haydarpaşa Demiryolu İstanbul Mevki memurluğunda, 13 Ağustos 1878 tarihinden 12 Ocak 1879
tarihine kadar aynı yerde işletme memurluğunda çalıştı 28.
İbrahim Muhlis Bey, 9 Aralık 1889 tarihinde Bitlis Vilâyeti dahilindeki Pervari, 25 Ağustos 1890 tarihinde de Ahlat, 27 Ekim 1895
tarihinde Erzurum Vilâyeti dahilindeki Bayburt Kazasına kaymakam
olarak tayin oldu 29.
İbrahim Muhlis Bey, kaymakamlık görevindeki başarısı dolayısıyla terfi ederek 25 Ağustos 1896 tarihinde Bayezid Sancağı Mutasarrıflığına tayin oldu. Burada iki yıl görev yatıktan sonra 26 Temmuz
1898 tarihinde Mamuretülaziz Vilâyeti dahilindeki Dersim, 25 Kasım
1899 tarihinde Trabzon Vilâyeti dahilindeki Gümüşhane, 1 Nisan 1902
tarihinde Basra Vilâyeti dahilindeki Amare, 14 Temmuz 1902 tarihinde Musul Vilâyeti dahilindeki Kerkük, 14 Kasım 1905 tarihinde Bitlis
Vilâyeti dahilindeki Genç Sancağı Mutasarrıflığına tayin oldu 30. İbra26 BOA. DH.SAİDd..., 26/3, 29/12/1257 (11 Şubat 1842); BOA. ŞD..., 1052/79, 05/12/1324
(20 Ocak 1907). Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 44.
27

BOA. DH.SAİDd..., 26/3, 29/12/1257 (11 Şubat 1842).

28 BOA. DH.SAİDd..., 96/57, 29/12/1267 (25 Ekim 1851); BOA. ŞD..., 1089/80, 16/03/1327
(7 Nisan 1909).
29 BOA. DH.SAİDd..., 96/57, 29/12/1267 (25 Ekim 1851); BOA. ŞD..., 1089/80, 16/03/1327
(7 Nisan 1909).
30 BOA. DH.SAİDd..., 96/57, 29/12/1267 (25 Ekim 1851); BOA. DH.SAİDd..., 150/7,
29/12/1267 (25 Ekim 1851); BOA. DH.SAİDd..., 180/39, 29/12/1267 (25 Ekim 1851); BOA.
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him Muhlis Bey, Genç sancağı Mutasarrıflığı görevini yürütürken 27
Nisan 1908 tarihinde vefat etti.
1.6. Osman Nafiz Bey
Osman Nafiz Bey 1835 yılında İçel’de doğdu. Babası İbradılı Naib
(Kadı) Halil Sami Efendi’dir. İlk ve orta tahsilini memleketinde yaptıktan sonra 1860 yılında Mülkiye Mektebi’ne kayıt oldu. Üç yıllık başarılı
bir eğitim-öğretim hayatından sonra 1863 yılında mektepten birincilikle mezun oldu. Aynı yıl içerisinde Kastamonu Vilâyeti dahilindeki
Çarşamba Kazası kaza müdürlüğüne tayin oldu. Burada beş yıl görev
yaptı 31.
Osman Nafiz Bey, 1868 yılında Boyabat kaymakamlığına tayin
oldu. Burada bir yıl iki ay görev yaptıktan sonra 1869 yılında Tosya,
1874 yılında İnebolu, aynı yıl içerisinde Taşköprü, 1876 yılında Torul,
1880 yılında Tirebolu, 1887 yılında Ünye, 1889 yılında Çarşamba, 1891
yılında Mutki ve 1894 yılında Karcekan kazası kaymakamlıklarına tayin oldu 32. Osman Nafiz Bey, 27 Kasım 1895 tarihinde Ahlat Kazası
kaymakamlığına tayin oldu. Burada görevine devam ederken 1896 yılında vefat etti.
1.7. Mehmed Fuad Bey
Mehmed Fuad Bey, 28 Ağustos 1857 tarihinde Çerkezistan’da doğdu. Babası Hüseyin Bey’dir. İbtidai tahsilinden sonra Beşiktaş rüşdiye
mektebinden mezun oldu. on sekiz yaşında iken daire-i umur-ı sıhhıye tahrirat odasına mülazemetle girdi. Burada dört yıl görev yaptıktan sonra 13 Mart 1879 tarihinde bu görevden ayrıldı. 1 Temmuz 1895
tarihinden 27 Nisan 1896 tarihine kadar Sivas Vilâyeti dahilindeki
Merzifon Kazası kura vukuat kitabetinde görev yaptı. 7 Haziran 1880
tarihinden 4 Temmuz 1884 tarihine kadar Sinob Sancağı orman baş
kitabetinde görev yaptı. 14 Aralık 1884 tarihinde Trabzon Vilâyeti dahilinde bulunan Piriştine, 24 Haziran 1885 tarihinde Akköy nahiyesine
İ.DH., 1395/22, 22/12/1319 (1 Nisan 1902); BOA. İ.DH., 1399/32, 08/04/1320 (15 Temmuz
1902); BOA. BEO., 2705/202852, 21/09/1323 (19 Kasım 1905); BOA. ŞD..., 1089/80,
16/03/1327 (7 Nisan 1909).
31 BOA. DH.SAİDd..., 3/38, 29/12/1251 (16 Nisan 1836); BOA. İ.DH., 315/5, 05/02/1312 (8
Ağustos 1894); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 66.
32 BOA. DH.SAİDd..., 3/38, 29/12/1251 (16 Nisan 1836); BOA. İ.DH., 315/5, 05/02/1312 (8
Ağustos 1894); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 66.
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müdür olarak tayin edildi 33.
Mehmed Fuad Bey, 25 Mayıs 1888 tarihinde Kastamonu Vilâyeti
dahilindeki Arac Kazası’na kaymakam olarak tayin oldu. Buradaki görevi 1 Haziran 1891 tarihine kadar devam etti. 2 Haziran 1891 tarihinde
aynı vilayet dahilindeki Tosya, 26 Eylül 1893 tarihinde de Hamidiye
kazalarına kaymakam olarak tayin oldu. İki ay sonra 25 Aralık 1893
tarihinde bu görevinden istifa ederek ayrıldı. İstanbul’a döndü. Burada 11 Nisan 1894 tarihinde tekrar Sıhhiye Nezâreti’nde görev yapmaya
başladı. Burada değişik birimlerde iki yıl sekiz ay görev yaptı. Son görev yeri olan Kavak karantinahanesi kitabeti görevinden sonra 16 Temmuz 1896 tarihinde Ahlat kazası kaymakamlığına tayin oldu. Ahlat’taki görevi 28 Ocak 1899 tarihine kadar devam etti 34.
Mehmed Fuad Bey, 1 Şubat 1899 tarihinde aynı vilâyet dahilindeki
Hizan Kazasına tayin oldu. Fakat rahatsızlığı nedeniyle burada uzun
süre görev yapamadı ve 1 Haziran 1899 tarihinde görevinden ayrılmak
zorunda kaldı. Bir yıl sonra 26 Ağustos 1900 tarihinde Adana vilâyeti
dahilindeki Osmaniye kazasına tayin oldu. 28 Ocak 1904 tarihinde işten el çektirildi ve 2 Nisan 1904 tarihinde azl edildi. 27 Ağustos 1904
tarihinde Payas Kazası kaymakamlığına tayin edilerek tekrar göreve
başladı. Burada ahali ile anlaşamadığı için 30 Mayıs 1907 tarihinde
aynı vilayet dahilindeki Karaisalı kazasına tayin oldu. 29 Ağustos 1908
tarihine kadar bu görevi yürüttü. Şubat 1909 tarihinde Bağdad Vilâyeti dahilindeki Şamiye, 12 Mart 1910 tarihinde aynı vilâyette bulunan
Samra, 15 Ocak 1913 tarihinde Basra Vilâyeti dahilindeki Şukuşşuyuh,
5 Ocak 1914 tarihinde aynı vilâyette bulunan Osmancık kaymakamlığına tayin oldu 35. Mehmed Fuad Bey’in emeklilik döneminden sonraki
hayatı hakkında herhangi bir bilgi edinilememiştir.
1.8. Hüseyin Rüşdü Bey
Hüseyin Rüşdü Bey, 1844 yılında Erzincan’da doğdu. Babası Kadızade İsmail Efendi’dir. Hususi hocalardan özel ders alan Hüseyin Rüşdü
Efendi yirmi yaşında iken muhacirin komisyonu mektubi kaleminde
görev yapmaya başladı. İki yıl sonra yeniden kurulan muhacirin ida33 BOA. DH.SAİDd..., 150/293, 29/12/1274 (10 Ağustos 1858); BOA. ŞD..., 1110/6,
20/04/1318 (17 Ağustos 1900).
34 BOA. DH.SAİDd..., 150/293, 29/12/1274 (10 Ağustos 1858); BOA. ŞD..., 1110/6,
20/04/1318 (17 Ağustos 1900).
35
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resinde çalışmaya başladı. Buradaki görevi dört ay devam etti. 1869
yılının ilk aylarında Dahiliye Nezâreti Mektubcu Odasına mülazemetle
girdi. Haziran 1871 tarihinde muhacirin idaresi nüfus kitabetine geçti.
Bu görevde dört yıl yedi ay çalıştı. 27 Temmuz 1876 tarihide Rumeli
muhacirlerinin davalarına bakmak üzere kurulan komisyonun mektubi
odası müsevvidliğine tayin oldu. Bu görevi 27 Ekim 1883 tarihine kadar devam etti. 28 Ekim 1883 tarihinden 3 Ocak 1890 tarihine kadar
aynı yerde mümeyyiz olarak görev yaptı 36.
Hüseyin Rüşdü Bey, 7 Ocak 1890 tarihinde Bitlis Vilâyeti dahilindeki Çabakçur Kazası kaymakamlığına tayin oldu. 13 Ekim 1891 tarihinde azl edildi. 12 Temmuz 1893 tarihinde aynı vilayete bağlı Mutki,
23 Ekim 1898 tarihinde Garzan kazası kaymakamlığa tayin oldu 37. Hüseyin Rüşdü Bey, 12 Eylül 1899 tarihinde Ahlat Kazası kaymakamlığına tayin oldu 38. Burada görev yaparken 9 Ocak 1900 tarihinde vefat
etti 39.
1.9. İsmail Enver Bey
İsmail Enver Bey, 18 Mart 1867 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Mısır Hidivi İsmail Paşa Dairesi Memurlarından Ali Efendi’dir. İlk
tahsilini Üsküdar’da Tophanelioğlu mahalle mektebinde, orta tahsilini
Toptaşı Askeri Rüşdiye Mektebinde, lise tahsilini Mülkiye Mektebi’nin
idâdî kısmında tamamladı. Mülkiye Mektebinin yüksek kısmından
mezun olduktan sonra Rodos, Kütahya, Drama, Bursa, Yanya, Çatalca
ve Tekirdağ idadî mekteplerinde müdürlük ve muallimlik görevlerinde
bulundu 40.
İsmail Enver Bey, Tekirdağ İdâdî Mektebindeki görevinden sonra idare mesleğini seçerek 18 Ağustos 1898 tarihinde Malazgirt kazası
kaymakamlığına tayin oldu. Burada bir buçuk yıla yakın bir süre görev
yaptıktan sonra sırasıyla 14 Mart 1900 tarihinde Ahlat, 27 Şubat 1901
tarihinde Garzan, 17 Mayıs 1903 tarihinde Şamiye, 2 Aralık 1903 tari36 BOA. DH.SAİDd..., 4/760, 29/12/1260 (9 Ocak 1845); BOA. ŞD..., 983/67, 13/03/1318
(11 Temmuz 1900).
37 BOA. DH.SAİDd..., 4/760, 29/12/1260 (9 Ocak 1845); BOA. ŞD..., 983/67, 13/03/1318
(11 Temmuz 1900).
38

BOA. DH.SAİDd..., 4/760, 29/12/1260 (9 Ocak 1845).

39 BOA. ŞD..., 983/67, 13/03/1318 (11 Temmuz 1900).
40 BOA. DH.SAİDd..., 75/381, 29/12/1284 (22 Nisan 1868); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye
Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 399-400.
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hinde Hindiye, 28 Kasım 1904 tarihinde ikinci defa Şamiye, 21 Mayıs
1908 tarihinde ikinci defa Hindiye kazası kaymakamlığına tayin oldu.
14 Ağustos 1909 tarihinde yapılan “tensikat” sonucu açığa çıkarıldı ise
de, ehliyet ve liyâkati sabit görülerek 12 Eylül 1912 tarihinde Genç Sancağı Mutasarrıflığına yükseltildi. 13 Haziran 1913 tarihinde bu görevden azledildi 41.
İsmail Enver Bey, beş yıla yakın bir süre açıkta kaldıkdan sonra İkinci Dâmad Ferid Kabinesi tarafından 6 Ağustos 1919 tarihinde
Lazistan (Rize) Sancağı Mutasarrıflığına tayin oldu. 1 Şubat 1920 tarihinde Hakkâri Sancağı Mutasarrıflığına nakledildi ise de 23 Nisan
1920 tarihinde TBMM’nin kurulması üzerine bu vazifesine gidemeyip 1 Ağustos 1920 tarihinde emekliye sevkedildi 42. İsmail Enver Bey,
emekli olarak ikamet ettiği İstanbul’da 29 Şubat 1924 tarihinde vefat
etti 43. Rumca konuştuğu, Fransızcaya aşina olduğu sicilinde kayıtlıdır 44.
1.10. Ahmed Besim Bey
Ahmed Besim Bey, 1870 yılında Selanik’te doğdu. Babası Mustafa
Efendi’dir. İlk tahsilinden sonra Selanik Terakkî Rüşdiye Mektebi’nde orta, Mülkiye Mektebi’nin İdâdî kısmında lise tahsilini tamamladı. Ekim 1889 tarihinde aynı mektebin yüksek kısmından mezun oldu.
Mezuniyetini müteakiben maarif alanını seçerek Konya, Adana, Üsküp, Dedeağaç, Manisa, Erzurum, Yanya, Manastır İdâdî Mektebi ile
Selanik Özel Terakkî Mektebi müdürlük ve muallimlik görevlerinde
bulundu 45.
Ahmed Besim Bey, Temmuz 1902 tarihinden itibaren idare mesleğine geçiş yaptı. Bu tarihte Garzan kazası kaymakamlığına tayin oldu.
Bir yıl sonra Eylül 1903 tarihinde Ahlat kazası kaymakamlığına tayin
oldu. Ahlat’ta iki yıl kaldıktan sonra Ağustos 1905 tarihinde Alasonya,
31 Aralık 1907 tarihinde Avrethisar, 14 Ekim 1908 tarihinde Nazilli,
41 BOA. DH.SAİDd..., 75/381, 29/12/1284 (22 Nisan 1868); BOA. DH.SAİDd..., 80/401,
29/12/1284 (22 Nisan 1868); BOA. DH.SAİDd..., 150/93, 29/12/1284 (22 Nisan 1868); Ali
Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 400.
42

Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 400.

43

Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 400.

44 BOA. DH.SAİDd..., 75/381, 29/12/1284 (22 Nisan 1868).
45 BOA. DH.SAİDd..., 95/445, 29/12/1288 (10 Mart 1872); BOA. İ.DH., 1381/53, 07/11/1318
(26 Şubat 1301); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 379.
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Şubat 1910 tarihinde Avlonya Karaları kaymakamlıklarına getirildi 46.
Ahmed Besim Bey, Ekim 1910 tarihinde terfi ederek Çamlık sancağı mutasarrıflığına tayin oldu. Aralık 1911 tarihinde Taşlıca, 5 Haziran 1915 tarihinde Mersin Sancakları Mutasarrıflıklarına atandı.
Mersin Mutasarrıfı iken 22 Ağustos 1916 tarihinde azledildi. Tensîkaat
Kanununa tabi tutularak 1 Kasım 1916 tarihinde emekliye sevkedildi 47.
Ahmed Besim Bey’in emeklilik döneminden sonraki hayatına ait herhangi bir bilgi tespit edilememiştir.
1.11. Ali Rıza Bey
Ali Rıza Bey, 1870 yılında İbradı’da doğdu. Babası Kadı Hüsâmeddin Efendi’dir. İlk tahsilinden sonra orta tahsilini Ürgüp Rüşdiye Mektebinde tamamladı. Mülkiye Mektebi’nin İdâdî kısmında lise tahsilini
tamamladı. Temmuz 1891 tarihinde aynı mektebin yüksek kısmından
mezun oldu. Kasım 1891 tarihinde İzmir İdâdî Mektebinde hendese,
jeoloji ve Türkçe muallimliklerine tayin oldu. Maarif alanındaki hizmetlerine Ekim 1892 tarihinde Denizli İdâdî Mektebi müdürlüğü ve
Fransızca, hendese, inşâ (kompozisyon), kitabet (resmî yazışma usûlü)
dersleri muallimlikleri ile devam etti 48.
Ali Rıza Bey, Mayıs 1898 tarihinde Şirvan kazası kaymakamlığına
tayin olarak idare mesleğine geçti. Şirvan kazasından sonra sırasıyla
Eylül 1900 tarihinde Bulanık, Temmuz 1903 tarihinde Mutki, Aralık
1904 tarihinde Ahlat, Ağustos 1909 tarihinde Sultanyeri, Mayıs 1910
tarihinde Kırcaali, Ekim 1911 tarihinde Ovacık, Nisan 1912 tarihinde
Arapkir, aynı yıl Kasım ayında Çemişkezek, Mart 1913 tarihinde Nazimiye, Aralık 1913 tarihinde Harput, Şubat 1914 tarihinde Kâhta, Ekim
1914 tarihinde Hısn-ı Mansur (Adıyaman) kazaları kaymakamlıklarına
tayin oldu 49.
Ali Rıza Bey, Hısn-ı Mansur görevini yürütürken terfi ederek mu46 BOA. DH.SAİDd..., 95/445, 29/12/1288 (10 Mart 1872); BOA. DH.SAİDd..., 180/181,
29/12/1288 (10 Mart 1872); BOA. İ.DH., 1381/53, 07/11/1318 (26 Şubat 1301); Ali Çankaya,
Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 379-380.
47 BOA. İ.DH., 1381/53, 07/11/1318 (26 Şubat 1301); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve
Mülkiyeliler, s.380.
48 BOA. DH.SAİDd..., 79/295, 29/12/1287 (22 Mart 1871); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye
Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 461.
49 BOA. DH.SAİDd..., 79/295, 29/12/1287 (22 Mart 1871); BOA. DH.SAİDd..., 150/325,
29/12/1287 (22 Mart 1871); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 461-462.
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tasarrıflığa yükseltildi. Ekim 1915 tarihinde Süleymâniye Sancağı Mutasarrıflığına tayin oldu. Mondros Mütâreksi’nin imzalanması ile Süleymâniye Fransızlarca işgal edilince, 2 Aralık 1918 tarihinde buradan
ayrıldı. İstanbul’a dönerken yolda Urfa’ya nakil ve tayin emrini aldı. 20
Aralık 1918 tarihinde Urfa Mutasarrıflığında göreve başladı. 23 Nisan
1920 tarihinde TBMM’nin kurulması üzerine Millî Hükûmete bağlandı. Aralık 1920 tarihinde Siverek Mutasarrıflığına nakledildi. Şubat
1921 tarihinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayezid Mıntıkaları 1. Sınıf
Mülkiye Müfettişliği’ne getirildi. Kasım 1922 tarihinde Genç Sancağı
Mutasarrıflığına nakledildi. Bu Sancağın Mart 1926 tarihinde vilâyet
hâline getirilmesi üzerine vilayetin ilk valisi oldu. Ekim 1928 tarihinde
bu görevden kendi isteği ile emekliye ayrıldı 50. Ali Rıza Bey’in emeklilik döneminden sonraki hayatına ait herhangi bir bilgi tespit edilememiştir.
1.12. Mehmed Rüstem Bey
Mehmed Rüstem Bey, 1863 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Abdürrahman Bey’dir. İlk ve orta tahsilinden sonra Mülkiye Mektebi’nin
idâdî kısmında lise tahsilini tamamladı. Temmuz 1887 tarihinde aynı
mektebin yüksek kısmından mezun olduktan sonra idare mesleğine
girdi. 28 Ekim 1887 tarihinde Manastır Vilâyeti maiyyet memurluğuna
tayin oldu. Bu görevini yürütürken yaklaşık bir yıl sonra 13 Eylül 1888
tarihinde ek görev ve 300 kuruş ek maaşla Manastır İdâdî Mektebi’nde
idarî kavânin dersi muallimliğine getirildi 51.
Mehmed Rüstem Bey, kaymakamlık stajını tamamlayarak 17 Ekim
1890 tarihinde 1250 kuruş maaşla Aydonat (Yanya) Kazası Kaymakamlığına tayin oldu. Bu vazifede iken yetersizliği dolayısıyla 1 Eylül 1893
tarihinde görevinden azledildi. 30 Mayıs 1895 tarihinde Trabzon Vilâyeti Çarşamba; 9 Ağustos 1896 tarihinde de aynı vilâyetin Hopa kazasına kaymakam olarak tayin oldu. 13 Kasım 1899 tarihinde yine Trabzon
Vilâyeti’ne bağlı bir kaza olan Görele’ye nakledildi ise de gitmeyerek
istifa etti. 9 Eylül 1900 tarihinde Erzurum Vilâyeti Tutak, 3 Kasım 1901
tarihinde Refahiye, 23 Ocak 1905 tarihinde de Mamuretülaziz Vilâyeti
Kahta kazası kaymakamlığına tayin oldu. 29 Nisan 1906 tarihinde idari
50 Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 462-463.
51 BOA. DH.SAİDd..., 22/361, 29/12/1279 (17 Haziran 1863); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye
Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 273.
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meslek görevinden ikinci defa azledildi 52.
Mehmed Rüstem Bey, ikinci azlinden on üç ay sonra 30 Mayıs
1907 Ahlat kazası kaymakamlığına tayin oldu. Buradaki görevi on beş
ay kadar devam etti. 10 Eylül 1908 tarihinde Malazgirt, 19 Mayıs 1909
tarihinde Çapakçur, 31 Ekim 1910 tarihinde Çatak kazası kaymakamlığına nakledildi. Çatak kazasındaki görevinden 7 Temmuz 1911 tarihinde istifa ederek ayrıldı. İki yıla yakın bir süre görev yapmadı. 1 Nisan
1913 tarihinde Ovacık (Van Vilâyeti), 13 Ekim 1913 tarihinde ikinci
defa Ahlat kazası kaymakamlığına getirildi. Görülen lüzum üzerine 26
Şubat 1914 tarihinde azledildi. 18 Nisan 1331 tarihli Me’murîn-i Dâhiliyye Kanunu’na göre 30 Haziran 1915 tarihinde emekliye sevkedildi 53.
Mehmed Rüstem Bey’in emeklilik döneminden sonraki hayatı hakkında herhangi bir bilgi edinilememiştir.
1.13. Ahmed Şevki Bey
Ahmed Şevki Bey, 1873 yılında Malatya’da doğdu. Babası kaza
kaymakamlarından Hacı Emîn Efendi’dir. İlk tahsilinden sonra orta
tahsilini Diyarbakır Rüşdiye Mektebinde, lise tahsilini ise Mülkiye
Mektebi’nin İdâdî kısmında tamamladı. 18 Temmuz 1897 tarihinde
aynı mektebin yüksek kısmından mezun oldu 54. Kasım 1897 tarihinde
Hüdavendigar Vilâyeti maiyyet memurluğuna tayin olarak devlet hizmetine girdi. 15 Mayıs 1898 tarihinde yol masrafı ile Yenişehir Kazası
tahkik memuriyeti görevi ek olarak kendisine verildi. 6 Aralık 1900
tarihinde bu memuriyetten ayrılarak mektubi kaleminde ve merkez
vilâyette oluşturulan komisyonlarda görev aldı. 26 Mart 1899 tarihinde
Mihaliç Kazasına bazı tahkikat işleri, Mudanya ve Gönen kazalarına
hububat aşar-ı ihalesine memur edildi 55.
Ahmed Şevki Bey, 25 Haziran 1901 tarihinde Bitlis Vilayeti Hizan
Kaymakamlığı’na tayin olarak idare mesleğine geçiş yaptı. Burada 5
Mayıs 1907 tarihine kadar görev yaptı. 10 Mayıs 1907 tarihinden 26
Temmuz 1907 tarihine kadar Bulanık Kazası Kaymakamlığına vekâlet
52 BOA. DH.SAİDd..., 22/361, 29/12/1279 (17 Haziran 1863); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye
Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 273-274.
53 BOA. DH.SAİDd..., 22/361, 29/12/1279 (17 Haziran 1863); BOA. DH.SAİDd..., 180/51,
29/12/1279 (17 Haziran 1863); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 274.
54 BOA. DH.SAİDd..., 76/255, 29/12/1290 (17 Şubat 1874); Ali Çankaya, Yeni Mülkiye
Tarihi ve Mülkiyeliler, s. 736.
55 BOA. DH.SAİDd..., 76/255, 29/12/1290 (17 Şubat 1874).
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etti. 24 Şubat 1908 tarihinde Varto, 10 Eylül 1908 tarihinde Ahlat, 15
Ekim 1912 tarihinde yer değiştirme usulüyle Varto Kazası Kaymakamlığı’na ikinci defa tayin oldu. 6 Temmuz 1913 tarihinden 3 Ağustos
1913 tarihine kadar Muş Mutasarrıflığı Vekâleti’nde bulundu 56.
Ahmed Şevki Bey’in emeklilik döneminden sonraki hayatı hakkında herhangi bir bilgi edinilememiştir.
2. Kaymakamların Atanma ve Ayrılma Süreci
Ahlat kazası kaymakamlığına tayin olan kaymakamların hepsi önceden değişik kazalarda kaymakamlık görevi yapan kişilerdir. Ahlat
Kazasına atanmadan önce son görev olarak kaymakamlık görevinde
bulunmayan tek kişi Mehmed Fuad Bey’dir. Mehmed Fuad Bey Ahlat kaymakamlığından önce Kavak Karantinahanesi Kitabetinde görev
yapmaktaydı. Bunun dışında Reşid Paşa ve Mehmed Rüstem Bey buraya atanmadan önce bir süreden beridir görev yapmamaktaydılar.
Ahlat’a tayin olan kaymakamların son görev yerlerine baktığımızda Mehmed Nuri Bey ve Ali Rıza Bey Mutki, Hüseyin Rüşdü Bey ve
Ahmed Besim Bey Garzan, Ahmed Şakir Bey Kala, Hasan Hüsnü Bey
Gülüc, İbrahim Muhlis Bey Pervari, Osman Nafiz Bey Karçekan, İsmail Enver Bey Malazgird, Ahmed Şevki Bey Varto kazası kaymakamlığı yapmaktaydı. Bunlardan Mehmed Nuri Bey, Ali Rıza Bey, Hüseyin Rüşdü Bey, Ahmed Besim Bey, İbrahim Muhlis Bey, Osman Nafiz
Bey, İsmail Enver Bey, Ahmed Şevki Bey aynı vilayet dahilindeki diğer
kazalarda görev yapmaktaydılar.
Kaymakamların yer değiştirmelerinde veya azledilmelerinde farklı nedenler söz konusuydu. Hastalık, vefat durumu, yerel halkın istek
ve şikâyetleri, yolsuzluk, rüşvet gibi suçlar, görevinde yetersizlik, bölgenin sıhhî ve coğrafi şartlarının zor olması gibi nedenlerden dolayı
kaymakamlar görev yaptıkları yerlerde kalıp kalmamalarını belirleyen
etkenler oldu.
Ahmed Şakir Bey, Ahlat’ta göreve başladıktan iki ay gibi çok kısa
bir süre sonra vilayetçe Siird Sancağı dahilindeki Rıdvan Kazası’na tayin oldu 57.
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BOA. DH.SAİDd..., 76/255, 29/12/1290 (17 Şubat 1874).

57

BOA. ŞD..., 966/10, 06/04/1316 (24 Ağustos 1898).
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Hasan Hüsnü Bey 58 ve Reşid Paşa 59 istifa suretiyle ayrıldılar. Hasan
Hüsnü Bey’in istifası üzerine yerine gelen Reşid Paşa’da bir yıl sonra
istifa ederek görevinden ayrıldı.
Mehmed Nuri Bey ve Mehmed Fuad Bey Ahlat’tan Hizan’a kaymakam olarak tayin oldular. Bunlardan Mehmed Nuri Bey, Hizan Kaymakamı Derviş Bey’in yöneticilikteki yetersizliği dolayısıyla işten el
çektirilmesi üzerine buraya tayin oldu 60. Mehmed Fuad Bey ise valiliğin uygun görüşü ile Hizan’a tayin oldu. Fakat rahatsızlığı nedeniyle
burada uzun süre görev yapamadı ve 1 Haziran 1899 tarihinde görevinden ayrılmak zorunda kaldı 61.
Bir kısım yer değişikliklerinin ise becayiş yolu ile yapıldığını görmekteyiz. Becayiş yolu ile yer değişikliği yapan kaymakamlar İbrahim
Muhlis Bey 62 ve İsmail Enver Bey 63 oldu.
Ahmed Besim Bey ise Ahlat’ın memleketi olan Selanik’e uzak
olması dolayısıyla memleketine yakın bir yere tayin talebinde bulundu 64. Bir süre sonra Selanik’e bağlı Alasonya Kaymakamı Nezir Remzi
Efendi’nin işten el çektirilmesi üzerine buraya tayin oldu 65.
Ali Rıza Bey ise Bitlis Valiliği tarafından kaymakamlık görevinden yetersizliğinden dolayı işten el çektirildi 66.
Mehmed Rüstem Bey, Malazgird Kaymakamı Nahifi Efendi’nin ile
ilgili şikayetler üzerine yer değiştirme kararının alınmasıyla nakil başvurusu yaparak buraya tayin oldu 67.
58 BOA. DH.MKT., 1353/53, 05/10/1303 (7 Temmuz 1886); BOA. DH.MKT., 1359/9,
07/11/1303 (7 Ağustos 1886).
59

BOA. DH.MKT., 1452/68, 15/01/1305 (3 Ekim 1887).

60 BOA. DH.MKT., 1749/119, 25/12/1307 (12 Ağustos 1890); BOA. DH.MKT., 1764/97,
10/02/1308 (25 Eylül 1890).
61 BOA. DH.MKT., 2223/115, 12/03/1317 (21 Temmuz 1899); BOA. İ.TAL., 185/52,
16/04/1317 (24 Ağustos 1890).
62 BOA. İ.DH.., 1328/16, 08/05/1313 (27 Ekim 1895); BOA. BEO., 698/52295, 10/05/1313
(29 Ekim 1895).
63 BOA. DH. ŞFR., 254/47, 25/09/1316 (6 Şubat 1899); BOA. İ.DH.., 1381/53, 07/11/1318
(26 Şubat 1901).
64 BOA. BEO., 1936/145188, 16/07/1320 (19 Ekim 1902).
65 BOA. İ.DH.., 1417/23, 07/10/1321 (27 Aralık 1903); BOA. İ.DH.., 1417/23, 07/10/1321
(27 Aralık 1903).
66 BOA. DH.MKT., 1164/33, 22/03/1325 (5 Mayıs 1907); BOA. DH.MKT., 1172/18,
27/04/1325 (9 Haziran 1907).
67

BOA. DH. ŞFR., 403/79, 21/05/1324 (13 Temmuz 1906); BOA. DH.MKT., 1291/39,
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Ahlatta görev yapan kaymakamlardan Osman Nafiz Bey ve Hasan
Rüşdü Bey burada görev yaptıkları dönemde vefat ettiler.

Tablo 1: Kaymakamlarının Ahlat’tan Önceki ve Sonraki Görevleri
Kaymakam

Önceki Görevi

Sonraki Görevi

Ahmed Şakir Bey

Kala Kaymakamlığı

Rızvan Kaymakamlığı

Hasan Hüsnü Bey

Gülüç Kaymakamlığı

Reşid Paşa

Taşlıca Kaymakamlığı /
Uzun süre görev yapmadı

Beytüşşebab
Kaymakamlığı
Torul Kaymakamlığı

Mehmed Nuri Bey

Mutki Kaymakamlığı

Hizan Kaymakamlığı

İbrahim Muhlis Bey

Pervari Kaymakamlığı

Bayburd Kaymakamlığı

Osman Nafiz Bey

Karçekan Kaymakamlığı

Vefat

Mehmed Fuad Bey

Kavak Karantinahanesi
Kitabeti

Hizan Kaymakamlığı

Hüseyin Rüşdü Bey

Garzan Kaymakamlığı

Vefat

İsmail Enver Bey

Malazgird Kaymakamlığı

Garzan Kaymakamlığı

Ahmed Besim Bey

Garzan Kaymakamlığı

Alasonya Kaymakamlığı

Ali Rıza Bey

Mutki Kaymakamlığı

Mehmed Rüstem
Bey

Kahta Kaymakamlığı /
Bir süre görev yapmadı

Sultanyeri
Kaymakamlığı
Malazgirt
Kaymakamlığı

Ahmed Şevki Bey

Varto Kaymakamlığı

Varto Kaymakamlığı

(BOA. DH.SAİDd..., 2/688, 29/12/1246; 10/547, 29/12/1248;
3/38, 29/12/1251; 26/3, 29/12/1257; 4/760, 29/12/1260; 150/293,
29/12/1274; 22/361, 29/12/1279; 75/381, 29/12/1284; 79/295,
29/12/1287; 95/445, 29/12/1288; 76/255, 29/12/1290 ).

11/08/1326 (8 Eylül 1908); BOA. BEO., 3396/254680, 18/08/1326 (15 Eylül 1908).
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3. Görev Süreleri
Ahlat’ta görev yapan kaymakamların görev sürelerine baktığımızda incelediğimiz dönemde Ahmed Şakir Bey 2 ay 25 gün ile en kısa
süreli, İbrahim Muhlis Bey ise 5 yıl 1 ay 17 gün ile en uzun süreli görev
yapan kaymakam olmuşlardır.
Ahmed Şakir Bey, Osman Nafiz Bey, Hüseyin Rüşdü Bey, İsmail
Enver Bey ve Ahmed Şevki Bey bir yıldan daha kısa bir süre olarak
kaymakamlık yaptı. Bunlardan Osman Nafiz Bey ve Hüseyin Rüşdü
Bey görevleri sırasında vefat ettiklerinden dolayı bu görevde kısa süreli
kalmışlardır.
Ahmed Şevki Bey ise incelediğimiz dönemin bitişi olan 27 Nisan
1909 tarihini esas aldığımız için bu tarihe göre 7 ay 17 gün görev yapmıştır. Fakat Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilişinden sonrada bu
görevine devam ederek toplamda 5 yıl 2 ay 4 gün bu görevde kalmıştır.
Hasan Hüsnü Efendi, Mehmed Nuri Bey, Mehmed Fuad Bey ve Ali
Rıza Bey ise iki ile üç ayıl arasında görev yapan kaymakamlar olmuşlardır.
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Tablo 2: Kaymakamlarının Ahlat’taki Görev Süreleri
KAYMAKAM

GÖREVE

SÜRE

BAŞLAMA

AYRILMA

Ahmed Şakir Bey

29 Haziran 1881

23 Eylül 1882

2 Ay 25 Gün

Hasan Hüsnü Bey

15 Nisan 1883

31 Ekim 1885

2 Yıl 6 Ay 17 Gün

Reşid Paşa

8 Ağustos 1886 13 Ağustos 1887

1 Yıl 5 Gün

Mehmed Nuri Bey

10 Ekim 1887

25 Ağustos 1890 2 Yıl 10 Ay 15 Gün

İbrahim Muhlis Bey

19 Eylül 1890

5 Kasım 1895

Osman Nafiz Bey

27 Kasım 1895

1896

Mehmed Fuad Bey

16 Temmuz 1896

28 Ocak 1899

2 Yıl 6 Ay 10 Gün

Hüseyin Rüşdü Bey

12 Eylül 1899

9 Ocak 1900

3 Ay 28 Gün

İsmail Enver Bey

14 Mart 1900

17 Şubat 1901

11 Ay 3 gün

Ahmed Besim Bey

26 Şubat 1901

8 Ocak 1903

1 Yıl 10 Ay 13 Gün

Ali Rıza Bey

26 Mart 1904

1 Mart 1907

2 Yıl 11 Ay 4 Gün

Mehmed Rüstem Bey

30 Mayıs 1907

10 Eylül 1908

Ahmed Şevki Bey

10 Eylül 1908

14 Kasım 1913

1 yıl 3 Ay 10 Gün
7 Ay 17 Gün
5 Yıl 2 Ay 4 Gün

5 Yıl 1 Ay 17 Gün

((BOA. DH.SAİDd..., 2/688, 29/12/1246; 10/547, 29/12/1248;
3/38, 29/12/1251; 26/3, 29/12/1257; 4/760, 29/12/1260; 150/293,
29/12/1274; 22/361, 29/12/1279; 75/381, 29/12/1284; 79/295,
29/12/1287; 95/445, 29/12/1288; 76/255, 29/12/1290 ).
4. Maaş
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat öncesi dönemde kamu hizmetinde çalışan memurların büyük bir kısmına nakdi maaş sistemi uygulanmamaktaydı. Memurlara tımar sisteminde uygulanan maaş yerine
geçmek üzere belirli bir malî kaynağın geliri tahsis edilirdi 68. Bundan
dolayı belli bir maaşın olmaması ve yıllık olarak alınması bir düzenin
oluşmasını engellemekte ve sorunların çıkmasına yol açmaktaydı. Tanzimat’tan itibaren nakdi maaş sistemine geçilerek, memurlara düzenli
68 Abdullah Saydam, “Memur-Maaş-Yolsuzluk İlişkisi ve Tanzimat Yönetimi”, Toplumsal
Tarih, S. 34 İstanbul, 1996, s. 51.
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maaş verilmeye başlandı 69. Böylece hizmetlerinin karşılığı olarak memurlar belirli toprak gelirleri veya yaptıkları işlere göre harç vb. gelirler almak yerine merkezi hazineden sabit bir maaş almaya başladılar 70.
Memur maaşları ile ilgili yapılan çalışmalardan hemen olumlu sonuçlar
alınamadı. 1873 yılında çıkartılan “Harcırah Kanunu” ve 1880 yılında
çıkartılan “Maaş Kararnamesi” ile memurların maaş sistemleri ile ilgili
belirli bir düzen kuruldu 71.
Bu kanunlar ile memurların hangi şartlarda görevli sayılacakları,
tayinlerde ne kadarlık bir sürede göreve başlamaları gerektiği, maaşlarını ne şekilde almaya hak kazanacakları, yol harcırahlarının nasıl
olacağı, ceza alındığında maaşlarının nasıl olacağı, yarım maaş ve tam
maaşların neye göre verileceği, askere gidenlerin durumunun nasıl olacağı, hastalık, ölüm ve izin durumlarında neler yapılacağı ve de emekli
(tekaüd) maaşlarının nasıl uygulanacağı gibi birçok konu yasal olarak
belirlenmiş ve memurluk bir düzen içerisine alınmaya çalışıldı. Maaşlar 1880’li yıllardan itibaren daha sistemli bir şekilde uygulandı. 1880
Maaş Kararnamesi ile memurlar derecelerine göre belirlenen maaş verilme uygulamasına geçildi 72.
1881 yılında Bitlis Vilâyetindeki Mutki kaymakamına 1.750, Karçıkan, Hizan ve Ahlat kaymakamlarına 1.250 kuruş maaş 73 ödenmekteydi. Ahlat kaymakamlığı görevi için ödenen aylık maaş geliri geçen süre
içerisinde artış ve düşüşler göstermiştir.
Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere 1881 yılının ikinci yarısında Ahmed
Şakir Bey döneminden itibaren kaymakamların aldığı maaş 35 kuruş
azalarak 1.215 kuruşa indi. Sekiz yıl sonra Mehmed Nuri Bey’in kaymakamlığının sonlarına doğdu maaş 2.500 kuruşa çıkarak iki katına
yükseldi.
Kaymakamların 2.500 kuruş maaş almaları sekiz yıla yakın bir
süre devam etti. Mehmed Fuad Bey’in buraya tayininden dokuzuncu
ayında 250 kuruş azalarak 2.250 kuruşa indi. İncelediğimiz dönem
69 Carter V. Findley, Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi,
Çev. Gül Çağalı Güven, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011, s.312-315.
70 Bilal Eryılmaz, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayınları, İstanbul, 1992,
s. 161-162.
71 Hüseyin Özdemir, Osmanlı Devletinde Bürokrasi, Okumuş Adam Yayınları, İstanbul,
2001, s. 240.
72 Hüseyin Özdemir, Osmanlı Devletinde Bürokrasi, s. 240-242.
73

Danyal Tekdal, II. Abdülhamid Döneminde Bitlis Vilayeti (İdarî ve Sosyal Yapı), s. 60.
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boyunca Ahlat Kazası kaymakamlarının maaşları 2.250 kuruş olarak
ödenmeye devam etti.

Tablo 3: Ahlat Kaymakamlarının Maaşları
Sıra

Kaymakam

Maaşı

1

Ahmed Şakir Bey

1215 guruş

2

Hasan Hüsnü Efendi

1215 guruş

3

Reşid Paşa

4

Mehmed Nuri Bey

5

İbrahim Muhlis Bey

1215 guruş
1215 guruş
21 Haziran 1889 tarihinde 2500 guruş
2500 guruş

6

Osman Nafiz Efendi

7

Mehmed Fuad Bey

8

Hüseyin Rüşdü Efendi

2500 guruş
2500 guruş
13 Mart 1897 tarihinde 2250 guruş
2250 guruş

9

İsmail Enver Bey

2250 guruş

10

Ahmed Besim Bey

2250 guruş

11

Ali Rıza Efendi

2250 guruş

12

Mehmed Rüstem Efendi

13

Ahmed Şevki Efendi

2250 guruş
2250 guruş
20 Kasım 1912 tarihinde 2500 guruş

((BOA. DH.SAİDd..., 2/688, 29/12/1246; 10/547, 29/12/1248;
3/38, 29/12/1251; 26/3, 29/12/1257; 4/760, 29/12/1260; 150/293,
29/12/1274; 22/361, 29/12/1279; 75/381, 29/12/1284; 79/295,
29/12/1287; 95/445, 29/12/1288; 76/255, 29/12/1290 ).
5. Ödül ve Ceza
Başarıların takdir, hataların telafi edilmesi beklentisi, insanın doğasında bulunur. Osmanlı Devleti’nde kurulduğu dönemden itibaren
başarı gösteren ve yararlılık sağlayan devlet adamlarını ödüllendirme anlayışı söz konusu olmuştur. Klasik dönemde ödüllendirme şekli
çeşitli büyüklüklerde tımar tevcihi ya da herhangi bir bölgeye idareci
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olarak atanması usulü benimsenmişken XVIII. yüzyıldan itibaren bu
uygulama yerini madalya, rütbe ve nişanlara bırakmıştır. XVIII. yüzyıldan itibaren uygulanmaya başlanan bu ödüllendirme geleneğine uygun olarak mesleklerinde başarı gösteren memurlara çeşitli madalya,
rütbe ve nişanlar verilmiştir 74.
Osmanlı bürokrasisinin klasik döneminde olduğu gibi Tanzimat ve
sonraki dönemde de devlet memurları, gayretli işleri dolayısıyla ödüllendirilir, herhangi bir suça bulaştıklarında cezalandırılırlardı. Tanzimat’ın ilanı ile beraber başlayan kanunlaştırma hareketi doğrultusunda,
memurların istihdamı hususu yanı sıra işledikleri suç ve alacakları cezalarla ilgili de düzenlemelere gidildi. Bu bağlamda 3 Mayıs 1840 tarihinde ceza kanunu yayımlandı. 11 Aralık 1849 tarihinde daha şiddetli
tedbirler alınarak padişaha ve devlete sadakatle çalışacaklarına, rüşvet
ve ittikâba asla izin vermeyeceklerine, devlet malını koruyacaklarına
dair her memurun yemin etmesi esası getirildi. 23 Mayıs 1871 tarihinde memurlann yargılanmaları ile ilgili ilk önemli nizamname olan ve
dokuz maddeden oluşan Me’mûrîn Muhâkemesine Dâir Nizâmnâme
yayımlandı 75.
Mehmed Fuad Bey, İbrahim Muhlis Bey ve Ahmed Besim Bey Ahlat’ta görev yaptıkları sürede gösterdikleri başarıdan dolayı çeşitli rütbe
ile ödüllendirilmişlerdir. Bunlardan İbrahim Muhlis Bey kazada asayişin temini ve kolera hastalığının men’i hususundaki hizmetlerinden
dolayı ödüllendirilmiştir.
Ali Rıza Bey ise görevinde yetersiz olması dolayısıyla vilâyet tarafından görevden azl edilmiştir.

74 Yunus Özger, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Yozgatlı Devlet Adamları, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2010, s. 62; Kemal Saylan-İlhan Gök,
Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Ordulu Devlet Adamları, IQ Kültür Yayıncılık, İstanbul,
2016, s. 85.
75 Yunus Özger, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Yozgatlı Devlet Adamları, s. 62.
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Tablo 4: Ahlat Kaymakamlarının Ödül ve Cezaları
Sıra

Kaymakam

Ödül/Ceza

1

İbrahim Muhlis Bey

Rütbe-i Sâni

2

Mehmed Fuad Bey

3

Ahmed Besim Bey

Rütbe-i Sâlis

4

Ali Rıza Bey

Görevden Azl

Rütbe-i Sâlis
Dördüncü Rütbeden Osman-i Nişanı

(BOA. DH.MKT., 29/41, 17/10/1310 (4 Mayıs 1893); 138/20,
06/05/1312 (5 Kasım 1894); 2154/8, 14/08/1316 (28 Aralık 1898);
2223/115, 12/03/1317 (21 Temmuz 1899); 776/31, 19/07/1321 (11
Ekim 1903); 1291/39, 11/08/1326 (8 Eylül 1908); BOA. DH. ŞFR.,
403/79, 21/05/1324 (13 Temmuz 1906); BOA. BEO., 3396/254680,
18/08/1326 (15 Eylül 1908) ).
Sonuç
Tarihi Urartular devrine kadar giden Ahlat, XII. yüzyılın başlarından itibaren Ahlatşahlar hânedanının başşehri olan Ahlat, İslâm aleminin en büyük şehirlerinden biri haline geldi. Tarihinin en parlak devrini
yaşadı. Osmanlılar döneminde Adilcevaz Sancağına bağlı bir nahiye
merkezi olan Ahlat, Tanzimat dönemiyle birlikte kaza statüsüne getirildi. Bu dönemde itibaren Van, Kürdistan, Erzurum gibi değişik vilâyetlere bağlanan Ahlat 1879 yılının sonlarında Bitlis Vilâyetinin kuruluşu
ile merkez sancak olan Bitlis Sancağı’na bağlı bir kaza merkezi oldu. Bu
özelliği günümüze kadar devam etmektedir.
Tanzimat öncesi dönemde kaza, hukukî-idarî bir birim olarak sancak beyinden tamamen bağımsızdı ve doğrudan merkezdeki kazaskere
bağlıydı. Tanzimat döneminde taşra idaresinde yapılan düzenlemeler
çerçevesinde kaza, idarî yönü ön plana çıkarılarak yönetimi yerel halk
arasından seçimle belirlenen kaza müdürüne bırakıldı. Fakat kaza müdürlüğü uygulamasından istenilen başarı elde edilemedi. 1864 vilâyet
nizamnamesinin yayımlanması ile birlikte kazaların başında kaymakamlar en yüksek idarî otorite olacaklardı. Buna göre kazaların başına
seçimle belirlenen müdür yerine merkezden atama ile getirilen kaymakamların iş başına geçirilecek olması bu nizamname ile mülkî alanda
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yapılan en önemli değişikliklerden biri oldu.
Abdülhamid döneminde Ahlat Kazası’nda görev yapan on üç kaymakam tespit edildi. Bunlar; Ahmed Şakir Bey, Hasan Hüsnü Bey, Reşid Paşa Mehmed Nuri Bey, İbrahim Muhlis Bey, Osman Nafiz Bey,
Mehmed Fuad Bey, Hasan Rüşdü Bey, İsmail Enver Bey, Ahmed Besim
Bey, Ali Rıza Bey, Mehmed Rüstem Bey ve Ahmed Şevki Bey’dir.
Ahlat’ta görev yapan kaymakamlardan Ahmed Şakir Bey 2 ay 25
gün ile en kısa süreli, İbrahim Muhlis Bey ise 5 yıl 1 ay 17 gün ile en
uzun süreli görev yapan kaymakam oldu.
Kaymakamlardan Mehmed Fuad Bey, İbrahim Muhlis Bey ve Ahmed Besim Bey Ahlat’ta görev yaptıkları sürede gösterdikleri başarıdan dolayı çeşitli rütbe ile ödüllendirildiler.
Abdülhamid döneminde Ahlat kaymakamlarının önce 1.250 kuruş
olan maaşları, 1881 yılının ikinci yarısında 1.215 kuruşa indi. Sekiz yıl
sonra 1889 yılında 2.500 kuruşa çıkarak iki katına yükseldi. 1897 yılının ilk aylarında 250 kuruş azalarak 2.250 kuruşa indi. İncelediğimiz
dönem boyunca Ahlat Kazası kaymakamlarının maaşları 2.250 kuruş
olarak ödenmeye devam etti.
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Kaynakça
I- Arşiv Kaynakları
A- Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlık Osmanlı
Arşivi (BOA)
Bâb-ı Âli Evrak Odası Tasnifi (BEO)
698/52295, 10/05/1313 (29 Ekim 1895); 1936/145188, 16/07/1320
(19 Ekim 1902); 2705/202852, 21/09/1323 (19 Kasım 1905);
3396/254680, 18/08/1326 (15 Eylül 1908).
Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi (DH.MKT.)
1353/53, 05/10/1303 (7 Temmuz 1886); 1359/9, 07/11/1303 (7
Ağustos 1886); 1452/68, 15/01/1305 (3 Ekim 1887); 1749/119,
25/12/1307 (12 Ağustos 1890); 1764/97, 10/02/1308 (25 Eylül 1890);
29/41, 17/10/1310 (4 Mayıs 1893); 138/20, 06/05/1312 (5 Kasım
1894); 2154/8, 14/08/1316 (28 Aralık 1898); 2223/115, 12/03/1317
(21 Temmuz 1899); 776/31, 19/07/1321 (11 Ekim 1903); 1164/33,
22/03/1325 (5 Mayıs 1907); 1172/18, 27/04/1325 (9 Haziran 1907);
1291/39, 11/08/1326 (8 Eylül 1908).
Dahiliye Nezareti Sicill-i Ahval Defterleri (DH, SAİD.d..)
2/688, 29/12/1246 (10 Haziran 1831); 10/547, 29/12/1248 (19 Mayıs
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA
AHLAT’IN SOSYO-EKONOMİK DURUMU
(1923-1938)
Prof. Dr. CENGİZ ATLI 1

ÖZET
Van Gölü’nün kuzeybatısında 22.000 nüfuslu Bitlis iline bağlı bir
ilçedir. Ahlat kazası, 1029 yılında Selçuklular elindeyken, 1243 yılında
Cengiz Han’ın, 1418 yılında de Timurlenk’in darbesine uğramıştır. Ahlat halkının çoğu bu durumdan dolayı evlerini taşımışlardır. Şah İsmail
zamanında, İranlıların eline geçmiş ise de; 1515 yılında Yavuz Sultan
Selim tarafından fethedilerek; İranlılar bölgeden çıkarılmıştır. 1603 yılında Şeyh Abbas, bölgeyi istila etse de, aradan çok zaman geçmeksizin
1641 yılında bölge, doğrudan Osmanlı’nın hâkimiyetine dâhil edilmiştir. 1866 yılına kadar müdürlük unvanıyla idare olunan Ahlat, bu tarihten sonra kaymakamlığa dönüştürülmüştür. 1878 yılına değin bazen Van’a, bazen Muş’a bağlanmış; ondan sonra Bitlis vilayetine ilhak
edilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 1924 yılında Bitlis vilayetine
bağlı kaza statüsüne kavuşmuştur. Bu Kazanın doğu tarafı Adilcevaz,
kuzeyi Malazgirt ve Bulanık kazaları, batısı Nemrut, güneydoğusu Van
Gölü’yle çevrilidir. Kazada yedi mahalle ve otuz dört köyü bulunmakta
olup, kazanın idare merkezi Erkizan Mahallesi’dir. Burada, vilayet merkezinden Tatvan’a uğrayarak Ahlat’a kadar otuz kilometre ve Ahlat’tan
Adilcevaz’a kadar yirmi kilometre ile toplamda takriben elli kilometrelik devlet yolu mevcuttur.
Ahlat kazasının genel geliri 7423 lira, özel geliri 2821 lira, belediye
1 Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Fen/Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Tarih Bölümü,
E-Posta: cengiz3636@hotmail.com.

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA AHLAT’IN SOSYO-EKONOMİK DURUMU (1923-1938)

geliri de 998 lira idi. Ahlatta ayrıca Ziraat Bankası’nın 1887 tarihinde
tesis edilmiş bir şubesi vardı. Kazada Halk Fırkasıyla Hilal-ı Ahmer
[Kızılay], Himaye-i Etfal [Çocuk Esirgeme] Cemiyetleri ve Türk Ocağı
şubeleri de faaliyet göstermekteydi
Ahlat kazası Bitlis’in en önemli tahıl ambarlarından birisiydi. Ekilebilir arazisi yaklaşık 300,000 dönüm olup ürünlerin miktarı da çeşitli
olmak üzere 56,000 kilodur. Ayrıca Kazada; buğday, çavdar, arpa, zeğerek, nohut, mercimek, darı ve gilgil gibi hububat yetişir. Erik, elma,
armut, ceviz, kiraz, üzüm, badem, şilor, dut, şeftali, fındık, iğde, vişne,
karpuz, kavun, lahana, şalgam, turp, bakla, kartol (patates), patlıcan,
domates, kabak gibi çeşitler de yetiştirilirdi. Bu ürünlerden sadece erik
dışarıya ihraç edilirdi.
Kazanın genel nüfusu 1468 erkek, 1244 kadın ve toplamda 2712’dir.
Ahlat kazası merkezinde Eğitim amacıyla 4 tane rüştiye yer almaktaydı. Bu okullar beş sınıflı bir yatılı ve gündüz eğitimli kız, bir gündüz
eğitimli erkek ilkokul ile Misk [Burcukaya (köy), Ahlat / Bitlis] nahiyesine bağlı Hulik [Otluyazı (köy), Ahlat / Bitlis] köyünde bir gündüz
eğitimli erkek ilkokulu idi. Bu okullarda sekseni erkek ve yirmisi kız
olmak üzere yüz öğrenci eğitim görmekteydi
Bu dönemde ülkede genel olarak görülen sıtma hastalığı burada da
yoğunlukla görülmekteydi Sıtma Hastalığı ve diğer salgın hastalıklarla
mücadele etmek için Ahlat’ta beşer yataklı muayene ve tedavi evleri
vardır. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığının Ahlat kazasında bulundurduğu beş yataklı iki dispanser de bulunmaktaydı. Sunulacak olan
bildiride Cumhuriyetin ilk yıllarında Ahlatın ekonomik ve sosyal durumu arşiv belgeleri salnmeler hatıratlar ve temel kaynaklar ışığında
aydınlatılmaya çalışılacaktır.
Abstract
Socio-Economic Situation of Ahlat in the First Years of the
Republic (1923-1938)
Ahlat is a town in the province of Bitlis with a population of 22.000,
in the northwest of Lake Van. While Ahlat was in the hands of the Seljuks in 1029, it was attacked by Genghis Khan in 1243 and by Tamerlane
in 1418. Most of the people of Ahlat have moved their houses because of
this situation. Although it was captured by the Iranians during the reign
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of Shah Ismail; It was conquered by Yavuz Sultan Selim in 1515; Iranians were expelled from the region. Although Sheikh Abbas invaded the
region in 1603, in 1641 the region was directly included in the rule of the
Ottomans. Ahlat, which was ruled as a director until 1866, was transformed into a district governor after this date. Until 1878, it was sometimes connected to Van, sometimes to Muş; after that it was annexed to
the province of Bitlis. With the proclamation of the Republic, in 1924, it
gained the status of a district of Bitlis province. This Kazan is surrounded by Adilcevaz on the east, Malazgirt and Bulanık on the north, Nemrut on the west and Lake Van on the southeast. There are seven districts
and thirty-four villages in the district, and the administrative center of
the district is Erkizan District. Here, there is a state road of approximately fifty kilometers in total, with thirty kilometers from the provincial center to Tatvan, and twenty kilometers from Ahlat to Adilcevaz.
The general income of Ahlat district was 7423 liras, its special income
was 2821 liras, and the municipal income was 998 liras. There was also
a branch of Ziraat Bank established in 1887 in Ahlat. With the People’s Party, Hilal-ı Ahmer [Kızılay], Himaye-i Etfal [Child Protection]
Associations and Turkish Hearth branches were also operating in the
accident.
Ahlat county was one of the most important granaries of Bitlis. Its
arable land is approximately 300,000 acres and the amount of products
is 56,000 kilos, including various products. Also in the accident; Cereals such as wheat, rye, barley, zeğerek, chickpeas, lentils, millet and gilgil are grown. Plum, apple, pear, walnut, cherry, grape, almond, chyme,
mulberry, peach, hazelnut, oleaster, sour cherry, watermelon, melon,
cabbage, turnip, radish, broad bean, kartol (potato), eggplant, tomato,
zucchini was also grown. Of these products, only plums were exported.
The general population of the district is 1468 men, 1244 women and
2712 in total. In the center of Ahlat district, there were 4 high school for
education purposes. These schools were a five-class boarding school for
girls, a day school for boys, and a boys primary school for boys in Hulik
[Otluyazı (village), Ahlat / Bitlis] village of Misk [Burcukaya (village),
Ahlat / Bitlis]. One hundred students, eighty boys and twenty girls,
were studying in these schools. In this period, the malaria disease,
which was generally seen in the country, was also seen intensely here.
There are five-bed examination and treatment houses in Ahlat to combat malaria and other epidemic diseases. In addition to this, there were
also two five-bed dispensaries kept by the Ministry of Health in Ahlat
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district. In the paper to be presented, the economic and social situation
of Ahlat in the first years of the Republic will be tried to be illuminated
in the light of archival documents, memoirs and basic sources.
1.Ahlat’ın İdari Yapısı
Bitlis ve çevresi tarihsel süreç içerisinde birçok devletin egemenlik
sahası içinde yer almıştır. Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Eyyübiler, Ermeni Krallıkları ve Osmanlılar Bitlis ve
Çevresinde egemenlik kurmuşlardır. Osmanlı Devleti döneminde Bitlis
ve çevresi Osmanlı ve Safevi devleti arasında birkaç kez el değiştirmiş
ve 1534 yılında kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmiştir. 1555 Osmanlı Devlet ile Safeviler arasında imzalanan Amasya Antlaşması ile
Bitlis ve çevresinin Osmanlı Devletinin toprağı olduğu Safeviler tarafından kabul edilmiştir. Bitlis bu dönemde Osmanlı Sancağı olarak Van
Beylerbeyliğine bağlanmıştır. 2
1847 yılına kadar Van eyaletine bağlı olan Bitlis bu tarihte Erzurum eyaletinin Van livasına bağlı idi. 1861 yılında ise Erzurum eyaletinin Muş sancağına bağlı bir kaza konumundadır. 3 II. Abdülhamid
döneminde sancak, kaza ve nahiyelerden oluşan idari teşkilat muhafaza
edildi. 1877-1878 yıllarındaki Osmanlı Rus savaşında yaşanan toprak
kayıpları neticesinde bölgenin idari teşkilatlanmasında değişiklikler
yapıldı. Buna göre Erzurum eyaletinin Muş sancağına bağlı bir kaza
olan Bitlis bu dönemde Siirt, Muş ve Genç sancaklarından oluşan bir
Vilayet haline dönüştürüldü. Vilayetinin merkezi konumunda oluşan
Bitlis sancağı da Ahlat, Hizan, Mutki kazalarından oluşmaktaydı.
Ahlat kazası Biltis vilayetinin kazaları içinde gelişmeye en elverişli kazası idi bu nedenle Ahlatın liva statüsüne yükseltilmesi için çalışmalar yapıldığı görülmektedir bu kapsamda Ahlat belediye reisi Resul ve Ermeni Murahhas vekili Estebyan Efendi
Meclisi-Mebusuna müracaat ederek Ahlatın Riva statüsüne yükletilmesini istediler. Ayrınca Bulanık ve Malazgirt kazalarının Muş sancağından, Adilcevaz kazasından Van vilayetinden ayrılarak yeni kurulacak Ahlat sancağını bağlanmasını talep ettiler. Meclisi-Mebusan
2 Harun Aydın, “Cumhuriyet Döneminde Bitlis’in İdari Yapısı ve Nüfusu(1923-1970)”, Tarihi ve Kültürel Yönleri İle Bitlis(I.Cilt), edt. Mehmet İnbaşı, Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren
Üniversitesi Yayınları:7, Ankara, 2019, s.741
3 Bülent Cırık, İkinci Meşrutiyet Döneminde Bitlis Sancağı (1908-1914), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi,2015,s.19
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bu konuyu Dahiliye Vekaletine havale etti Dahiliye Vekaletinin yaptığı çalışmalar sonucunda Ahlatın Livaya dönüştürülmesi uygun bulunmadı. Bu kararda Doğu Anadolu’da yeni bir teşkilatlanma çalışmasının yapılacağı ayrıca bütçe yetersizliği gibi gerekçeler etkili oldu.
Ahlatın idari yapısında 1913 yılında idari bir değişiklik yapılması tekrar gündeme geldi. Van Valisi Tahsin Paşa dahiliye nezaretine müracaat
ederek Bitlis vilayetinden Ahlat ve Malazgirt kazalarının Adilcevaz’a
bağlanmasına ve Erciş ile birlikte bir Liva Oluşturulmasını istedi ancak
bu talepte kabul edilmedi. 4
Cumhuriyetin ilk yıllarında vilayet statünü devam ettiren Bitlis 12
Haziran 1929 tarihinde kaza statüsünde Muş vilayetine bağlanmıştır.
Bu tarihte Ahlat ve Tatvan kazaları ise Van vilayetinin bir kazası olmuştur. 5 1936 yılında kadar Muş vilayetinin kazası olan Bitlis 4 Ocak
1936 tarihinde çıkarılan kanunla yeniden vilayet merkezi haline getirilmiştir. Bitlis, Merkez, Ahlat, Adilcevaz, Mutki, Hizan, Tatvan ve
Güroymak olmak üzere yedi ilçeden oluşan il statüsüne kavuşmuştur. 6
2. Ahlat’ta Sosyal ve Ekonomik Hayat
2.1 Ahlat’ın Nüfusu
Osmanlı Devleti döneminde Bitlis ve çevresinde yapılan idari değişiklikler Bitlis ve kazalarının nüfus durumunu etkilemiştir. 1872
yılında hane sayısına göre Bitlis kasabasında 3000 Müslüman, 1500
Ermeni Ahlat kazasında ise 2500 Müslüman ve 1000 Ermeni nüfus bulunmaktaydı. 7 Osmanlı Devletinde 1914 yılında yapılan nüfus sayımı
sonuçlarına göre Bitlis ve kazalarının toplam nüfusu 109.140 idi. Ahlat
kazasında 10.190 Müslüman, 9.501 Ermeni ve 207 Protestan nüfus yaşamaktaydı. 8
Türkiye’de ilk nüfus sayımı 28 Ekim 1927 tarihinde yapıldı. Yapılan nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusunun 6.563.879 erkek ve
4

Bülent Cırık, İkinci Meşrutiyet Döneminde Bitlis Sancağı (1908-1914),s.20-23

5

Resmi Gazete,11 Haziran 1929, S.1213, s.7518.

6

Resmi Gazete, 4 Ocak 1936, S.3197, s.5902

7 Mehmet Demirtaş, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Biltis Vilayetinde Nüfus” Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, CIX, S.1, Diyarbakır, 2007, s.137
8 Savaş Sertel, “1927 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Bitlisin Nüfus Fonksiyonları”
Turkish Studies, C.9, S.4, 2004, s.1020
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7.084.391 kadın olmak üzere 13.648.270 olduğu tespit edilmişti. 9 1927
yılında yapılan nüfus sayımına göre Bitlis vilayeti toplam 90.631 nüfusa sahiptir. Vilayetin merkez kazası 19.755 nüfus ve Ahlat kazası da
7.959 nüfusa sahipti. Vilayetin en fazla nüfuslu kazası Muş kazası idi.
Muş kazasının nüfusu da 21.499 idi. 10 1927 yılında yapılan nüfus sayımına göre Ahlat nüfusunun medeni hal durumu ve okuma tablodaki
gösterilen şekilde idi. 11

Tablo 1: Ahlat Kazasının 1927 Nüfus Sayımına Göre Medeni
Hal ve Eğitim durumu
Nüfusun Medeni Hal
durumu

Okuma durumu

Cinsiyet

Nüfus
Mevcudu

Erkek

4,290

2,446 1,789 54

1

280

4,010

Kadın

3,669

1,785 1,650 229

5

7

3,662

Toplam

7,959

4.231 3,439 283

6

287

7,672

Bekâr Evli Dul Boşanmış Okuma Okuma
Bilen Bilmeyen

Tablodaki bilgilere göre dul kadın nüfus sayısının dul erkek nüfus sayısından çok fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeni 1.
Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı savaşlarda erkek nüfustan kayıplar verilmesidir. Ayrıca Ahlat’taki okuma bilen nüfus durumuna bakıldığında sayının çok düşük düzeyde olduğu görülmektedir.
1927 yılında yapılan nüfus sayımında nüfusun yaş gurupları da tespit edilmişti. Buna göre Ahlat kazasının yaş gurupları itibari ile nüfus
durumu aşağıdaki tabloda verilen şekilde idi. 12
9 BUİM, 28 Teşrinievvel 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül III, İstatistik Umum Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1929, s.8.
10 BİUM, 28 Teşrinievvel 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, İstatistik Umum Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1929, s.IV
11

BİUM, 28 Teşrinievvel 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, s.165.

12

BİUM, 28 Teşrinievvel 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Fasikül I, s.165.

221

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

0-1

1-2

3-6

7-12

13-19

46-60
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Meçhul

Erkek

315

542

717

404

392 1,248 423

186

55

8

Kadın

183

402

636

269

208 1,567 269

93

39

3

944 1,353 673

600 2,815 692

279

94

11

Toplam 498

20-45

Cinsiyet

Tablo 2: Ahlat Kazasının 1927 Nüfus Sayımına Göre Yaş Grupları

Tablodaki bilgiler değerlendirildiğinde genç nüfusun çoğunlukta
olduğu görülmektedir 60 yaş ve üstü yaş grubundaki nüfusun çok az
olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeni sağlık kuruluşları ve hastalıklarla mücadeledeki yetersizliktir. Özellikle I. Dünya Savaşı ve ardından yaşanan Kurtuluş Savaşı bölgede her halanda olduğu gibi sağlık
alanında da gelişmeleri engellemiştir.
Türkiye’de 20 Ekim 1935’te ikinci nüfus sayımı yapıldı. 13 Yapılan
nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun 7.936.770 erkek ve 8.221.248
kadın olmak üzere toplam 16.158.018 olduğu tespit edildi. 1927 yılında
yapılan nüfus sayımı ile karşılaştırıldığında ülke nüfusunun 2.509.748
kişi arttığı görülmektedir. 14 Bu dönemde Ahlat Van vilayetinin bir kazası idi. 1935 yılı nüfus sayımına göre Van vilayeti 143.434 nüfusa sahiptir. Vilayetin merkezi olan Van Merkez nüfusu 32.348 kişidir . Ahlat
kazası nüfusu da 14.880 dir. Kazanın merkezi olan Ahlat şehir merkezinde 2.703 merkeze bağlı nahiyede ise 889 nüfus bulunmaktadır. Ahlat kazasına bağlı diğer nahiyelerden Adilcevaz 4.374,Misk 1.781,Sarısu
3.246 ve Tatvan 1887 nüfusa sahiptir. 15 Nüfus sayımında okuma yazma
oranı da tespit edilmişti Buna göre Ahlat kazasında nüfusun okuma
yazma durumu aşağıdaki şekilde idi. 16
13 Celal Aybar, Türkiye ikinci Genel Nüfus Sayımı 1935, İstatistik Umum Müdürlüğü
Yayınları, Ankara, 1937, s.3.
14 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü (BİGD), Genel Nüfus
Sayımı (Türkiye Nüfusu Kat’i Tasnif Neticeleri, 20 İlkteşrin 1935), DİE Yayınları Yayın
No:75,Ankara, 1937, s.3-4.
15 BİGD, Genel Nüfus Sayımı 20 İlkteşrin 1935 Van Vilayeti, Devlet İstatistik Enstitüsü
Yayınları Yayın No: 75, Ankara, 1937,s.6
16
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Tablo 3: Ahlat Kazasında Nüfusun Okuma Yazma Durumu
Okuma Yalnız Okuma
Oran %
İdari
Cinsiyet Yazma Okuma Yazma Toplam
Bilen Bilmeyen
Taksimat
Bilen
Bilen Bilmeyen
E
339
2
1 071
1 412 24.2
75.8
Ahlat
K
40
1 251
1 291
3.1
96.9
Şehir
T
379
2
2 322
2 703 14.1
85.9
Ahlat
E
377
2
5 908
6 287 6.0
94.0
K
31
1
5
858
5
890
0.5
99.5
Nahiye ve
T
408
3
11 766 12 177 3.4
96.6
Köyler

Tablodaki bilgiler değerlendirildiğinde Ahlat kazasında okuma
yazma oranının düşük seviyede olduğu görülmektedir. Şehirdeki okuma yazma oranı 14.1 iken nahiye ve köylerde bu oran 3.4 kadar düşmektedir. Tabloda dikkat çeken bir durumda kadın nüfusun okuma yazma
oranıdır. Ahlat şehirde okuma yazma bilen kadın nüfus oranı 3.1 iken
nahiye ve köylerde bu oran 0.5 kadar düşmüştür. Harf İnkılabının uygulanması sırasında yapılan çalışmada 1927 yılı ile 1934 yılları arasında
inkılabın bölgede ne derece etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştı.
1927 yılında Ahlata bağlı kaza merkezleri ve köylerde okuma oranı
3.60 iken 1934 te bu oran 4.92 ye yükselmiştir. 17
Ahlat’ta Sağlık Durumu
23 Nisan 1920’de açılan TBMM, 2 Mayıs 1920 tarihinde kabul ettiği 3 nolu kanunla, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai (Sağlık ve Sosyal Yardım) Bakanlığı’nı kurarak sağlık hizmetlerinin yürütülmesi görevini
bu bakanlığa vermişti. Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığının kurulmasıyla sağlık alanında teşkilatlanma ve var olan sorunlara çözüm üretme
çalışmaları da başlamış oldu. 18 Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında,
Türkiye’deki yataklı tedavi kurumlarının sayısı şu şekilde idi: 3 devlet
hastanesi ve bu devlet hastanelerinde 950 yatak bulunmaktaydı. Belediyelere ait 6 hastane ve bu hastanelerde 635 yatak, özel idarelere ait
45 hastane ve bu hastanelerde de 4520 yatak bulunuyordu. Ayrıca özel,
17 BİGD, Genel Nüfus Sayımı 20 İlkteşrin 1935 Van Vilayeti, Devlet İstatistik Enstitüsü
Yayınları Yayın No: 75, Ankara, 1937,s.6
18

Türkiye Büyük Milet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMMZC), I.Dönem, C. I / B. 9, s.185-186
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yabancı ve azınlıklara aitte 32 hastane ve bu hastanelerde 2402 yatak
bulunuyordu. Türkiye’deki toplam hastane sayısı 86 ve bu hastanelerdeki yatak sayısı toplamı da 6437 idi. 19 1923 yılında ülkemizde toplam
554 hekim görev yapmaktaydı. Bir hekime düşen nüfus sayısı da 19.860
idi. Ülkedeki toplam eczacı sayısı da 60 ve bir eczacıya düşen nüfus
159.420 idi. Ayrıca ülkedeki ebe sayısı 136, hemşire sayısı da 42 idi. 20
Cumhuriyetin ilk yıllarında sıtma, frengi, trahom, çiçek hastalığı
gibi bulaşıcı salgın hastalıklar yaygın olarak görülmekteydi. Sıtma hastalığı ile mücadele kapsamında tedavi edici ilaç uygulamalarının yanı
sıra halka koruyucu ilaç dağıtımı da yapılmıştı. Ayrıca sıtma hastalığının yayılmasını sağlayan bataklık alanlarda kurutulmuştu. Çiçek hastalığı ile mücadele kapsamında çiçek aşısı üretimi arttırılmıştı. Kolera,
tifo ve kuduz hastalıklarının önlenebilmesi için aşı üretimine başlanmıştı. Bu dönemde tüm ülkede olduğu gibi Bitlis ve kazalarında da salgın hastalıklar yaygın olarak görülmekteydi. Hastalığın önlenmesi için
Bitlis ve kazalarında halkın bilgilendirilmesi için çalışmalar yapılmıştı.
Sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan kinin ilacı halka dağıtılmıştı.
Ayrıca özel idare bünyesinde hizmet veren 15 yataklı hastanenin eksiklikleri giderilerek daha etkin bir şekilde hizmet vermesi sağlanmıştı.
Sıtma hastalığı ile mücadele kapsamında Ahlat kazası ile Muş kazası
arasında yer alan Nemrut Dağı’nın batı ve kuzey sahalarında bulunan
karasu bataklığı kurutulmuştu. Ahlat ve Bitlis merkez kazalarında bulunan iki dispanserin eksiklikleri giderilerek hastalıklarla mücadelede
daha aktif hale getirilmişti.1927 yılında Muş, Ahlat, Bulanık, Varto kazalarında bulunan beş yataklı muayene ve tedavi odalarının eksiklikleri
giderilerek daha kullanışlı hale getirilmişti. 21

19 80. Yılda Tedavi Hizmetleri (1923-2003), Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2004,s.6
20 Bilal Ak, “Türkiye Cumhuriyeti`nde Sağlık Hizmetleri”, Türkler, C.17,Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.729
21 Abdülaziz Kardaş, “Cumhuriyetin ilk Yıllarında Bitlis’te Sağlık Hareketleri” Bingöl
Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Dergisi,Cilt.6,Sayı .1,2019,s.148-149
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Ahlat’ın Ekonomik Durumu
Tarım Durumu

Tablo 4: Bitlis İlinde Arazi Çeşitleri ve Dağılışı

Merkez

Genel
Kültür
Arazisi
1.51.892

Adilcevaz

471.493

---

162.441

---

309.052

---

---

Ahlat

442.710

----

220.377

---

222.333

---

---

Hizan

839.714

931

469.419

317.16

52.201

---

---

Mutki

853.069

---

281.210

529.270

42.511

---

78

Tatvan

749.570

1.648

321.310

239.979

185.881

44

708

2.744

3.891

İlçenin
Adı

Toplam 4.408.448

Dönüm

Mera

Orman

Tarla

560

243.392

622.786

179.349

2.700

3.105

3.139

1.698.149 1.709.198 991.327

Ağaçlık Sebze

Ahlatta arazi düz ve geniş olduğu için tarım genellikle traktörlerle yapılmaktaydı. Ekilebilen arazinin çok az bir kısmı sulanmaktaydı.
geri kalan kısmında ise kuru ziraat yapılmaktaydı. Bazı alanlarda ise
nadas uygulaması vardı. Sulama tesisleri köylülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları basit bend ve kanallardan ibaretti. Türkiye’nin diğer birçok ilinde olduğu gibi, Bitlis’te de bitkisel üretim büyük ölçüde tabiat
şartlarına bağlıydı. Genellikle kuru şartlarda yapılan tarımsal üretim
egemendi. Bitkisel üretimin büyük bir kısmını tahıl ürünleri oluşturmaktadır. Genel olarak buğday yetiştirilmekteydi. Geleneğe bağlı olarak bazı kısımlarda darı da ekilmekteydi. Hububat ekiminde buğday ve
darıdan sonra sırasıyla arpa çavdar ve çeltik Baklagillerden ise en çok
fasulye ve nohut yetiştirilirdi. Az miktarda mercimek te ekilmekteydi.
Bu dönemde Sanayi bitkilerinden tütün ve şekerpancarı da il tarımında önemli yer tutardı. İlde şeker pancarı üretimi, sulama imkanının
olduğu Adilcevaz, Ahlât, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde yapılmaktadır. Tarım faaliyetlerinin desteklendiği kadar şehir içinde ağaçlandırma
faaliyetlerinin önemli idi. Ağaçlandırma medeniyetin bir unsuru olarak
görülmekteydi. Bu bağlamda Şehrin Hizan, Tatvan, Ahlat kazalarında
meyve ve meyve vermeyen pek çok ağaç bulunduğu ve ağaçlandırma225
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nın arttırılması yönünde faaliyetler yapıldığı da raporlarda dile getirilmişti. 22 Ahlat’ta kültüre elverişli olmayan arazi miktarı da aşağıdaki
şekildeydi

Tablo 5: Ahlat’ta Kültüre Elverişli Olmayan Arazi Miktarı

Ahlat

Kültüre
Elverişli
Taş
Taşlık Kumluk Sazlık Kayalık
Olmayan
Denizi
Arazi
74.710 32.100 10.153
---32.457
---

Çorak
---

Hayvancılık Durumu
Ahlatın en önemli gelir kaynaklarından birisi de hayvancılıktı
1927-1928 yılında Ahlatta bulunan hayvan sayıları aşağıdaki şekildeydi.

Tablo: 1927-1928 Yılında Ahlatta Bulunan Hayvan Sayıları

22

226

Cins

Yıl (1927-1928)

Keçi

1000

Koyun

5000

Beygir

50

Manda

100

Kısrak

100

Öküz

1500

İnek

1500

Ağaççılığımız”, Yurd Yolu, nr. 345, 29 Mart 1940, s.1.
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Hayvan sayılarına bakıldığında 1892-1893 yılındaki hayvan sayılarına göre büyük miktarda bir azalış görülmektedir. 23 Adilcevaz’ın
dışında bu dönemde hayvancılığın büyük ölçüde yapıldığı bir başka
merkez de Ahlat ve çevresiydi Halk özellikle hayvan neslinin ıslahı
için damızlık boğa ve merkep ve at istetmekteydi. Özel idare bütçesinin
darlığından dolayı, bu işlere hiç değilse merkezden yardım yapılması
ve buraya bir yetkili memuru gönderilmesi de genel merkezden istenmişti. 24 Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerin dışında Adilcevaz’ın
güneyinde bulunan Sütey Yaylası’nda koyun, keçi, sığır, manda, gibi
hayvan türleri beslenmekteydi. Misk Bölgesi’nde ise özellikle koyun
yetiştiriciliği ön plandaydı. 25 İl merkezinde ve bilhassa hizan ve Ahlat
ilçelerinde arıcılık faaliyetleri de yaygındı. Fakat kovanları iptidaidir.
İlkel usullerle yapılan arıcılık faaliyetleri geçim sıkıntısı çeken aileler
vasıtasıyla yürütülmekteydi.
Endüstri
İl çevresinde ve ilçelerde bu dönemde büyük endüstri kurumları
bulunmamaktaydı. Bitlis merkezinde birkaç küçük kurum ile Tatvan
ilçe merkezide Deniz Yolları işletmesine ait bir atölye vardı. Bitlis merkezinde küçük atölyeler halinde bazı marangozlar çalışmaktaydı. Bunlar genel olarak mahalli ihtiyaçları karşılamaktadır. Ahlat ilçesin de de
atölye halinde altı kadar marangoz bulunmaktaydı. Bu kişiler mobilya,
inşaat doğraması vb işleri yapmaktaydı. Atölyelerden biri ise sadece
baston yapım işi ile uğraşmaktaydı. Bastonlar Ahlata mahsus özel tip
ve şekilde imal edilmekteydi.
Ahlat Belediyesi
Ahlat 1 Ocak 1936 yılında Bitlisin il olması ile buraya bağlı bir
İlçe haline getirilmiştir. Bitlise bağlı olmadan önce 1929 yılına kadar
Van iline bağlı idi. İlçe merkez belediyesi 1896 yılında kurulmuştu.
İlk belediye başkanı Recep Efendidir. Bu ilçede belediye teşkilatı 1896
yılında kurulmuşsa da 1932 yılına kadar muhtarlık şeklinde yönetilmişti. 26 1932 den sora bütçe imkanları dikkate alınarak belediye ça23

Eralp Yaşar Azap, Bitlis Salnamaleri, Devlet-Vilayet Maarif, İstanbul, 2017, s. 234-235.

24

BCA, 490, 01,/ 627, 64, 1, s. 20.

25 Abdulaziz Kardaş, Cumhuriyet Dönemi’nde Van Gölü Havzası’nda (Van-Bitlis-Muş)
Yapılan Kamu Harcamaları Ve Yatırımlar (1923-1950) Erzurum-2012 S.411.
26 BCA. 30.18.1-2, 26.11.5.
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lışmaları önem kazanmıştı. Şehir merkezinde belediyenin kurulmasıyla gazhane, Belediye Binası, fırın, dükkanlar ve mezbaha yaptırılmış
çarşının bir kısmı parke taşlarla döşenmişti. Belediye teşkilatında bir
muhasip katibi, bir zabıta memur, bir tahsildar, ve üç temizlik işçisi görevli idi. 27 İlçede 390 kw saatlik hidro elektrik santrali vardır. Elektrik
ilçenin tamamına 24 saat düzenli olarak verilmekteydi. Ayrıca tazyikli
içme suyu tesisatı vardır. Belediyenin Van gölüne nazır güzel bir parkı
ve iskele yolu üzerinde bir kavaklığı mevcuttu. 28
Sonuç
1914-1918 yıllarında yaşanan 1. Dünya Savaşında Bitlis ve Ahlatın
büyük kısmının Ruslar tarafından tahrip edilmesi, Ermeni çetelerinin
yaptıkları büyük yıkım bu önemli yerleşim merkezinin neredeyse yok
olmasına neden olmuştu. Çocukların büyük kısmını kaybetmiş canını
kurtarabilen aileler başka illere göç etmek zorunda kalmışlardı. Bu nedenle Cumhuriyetin ilk yıllarında Ahlat ve çevresi ıssızlaşmış bütün
ticari ekonomik ve sanayi faaliyetleri ortadan kalkmış bir görüntü sergilenişti. Birinci Dünya Savaşı öncesi nüfus bakımından yoğun olan bu
şehir savaştan sonra hızla azalmış bir köy durumuna düşmüştü. 1878
yılına değin bazen Van’a, bazen Muş’a bağlanmış; ondan sonra Bitlis
vilayetine ilhak edilmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 1924 yılında
Bitlis vilayetine bağlı kaza statüsüne kavuşmuştur. Bu Kazanın doğu
tarafı Adilcevaz, kuzeyi Malazgirt ve Bulanık kazaları, batısı Nemrut,
güneydoğusu Van Gölü’yle çevrilidir. Kazada yedi mahalle ve otuz dört
köyü bulunmakta olup, kazanın idare merkezi Erkizan Mahallesi’dir.
Burada, vilayet merkezinden Tatvan’a uğrayarak Ahlat’a kadar otuz kilometre ve Ahlat’tan Adilcevaz’a kadar yirmi kilometre ile toplamda
takriben elli kilometrelik devlet yolu mevcuttur.
Ahlat kazasının genel geliri 7423 lira, özel geliri 2821 lira, belediye
geliri de 998 lira idi. Ahlatta ayrıca Ziraat Bankası’nın 1887 tarihinde
tesis edilmiş bir şubesi vardı. Kazada Halk Fırkasıyla Hilal-ı Ahmer
[Kızılay], Himaye-i Etfal [Çocuk Esirgeme] Cemiyetleri ve Türk Ocağı
şubeleri de faaliyet göstermekteydi
Ahlat kazası Bitlis’in en önemli tahıl ambarlarından birisiydi. Ekilebilir arazisi yaklaşık 300,000 dönüm olup ürünlerin miktarı da çeşitli
olmak üzere 56,000 kilodur. Ayrıca Kazada; buğday, çavdar, arpa, ze27

Bitlis İl Yıllığı 1973, s. 248.

28 Bitlis İl Yıllığı 1967, s. 126-127.
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ğerek, nohut, mercimek, darı ve gilgil gibi hububat yetişir. Erik, elma,
armut, ceviz, kiraz, üzüm, badem, şilor, dut, şeftali, fındık, iğde, vişne,
karpuz, kavun, lahana, şalgam, turp, bakla, kartol (patates), patlıcan,
domates, kabak gibi çeşitler de yetiştirilirdi. Bu ürünlerden sadece erik
dışarıya ihraç edilirdi.
Kazanın genel nüfusu 1468 erkek, 1244 kadın ve toplamda 2712’dir.
Ahlat kazası merkezinde Eğitim amacıyla 4 tane rüştiye yer almaktaydı. Bu okullar beş sınıflı bir yatılı ve gündüz eğitimli kız, bir gündüz
eğitimli erkek ilkokul ile Misk [Burcukaya (köy), Ahlat / Bitlis] nahiyesine bağlı Hulik [Otluyazı (köy), Ahlat / Bitlis] köyünde bir gündüz
eğitimli erkek ilkokulu idi. Bu okullarda sekseni erkek ve yirmisi kız
olmak üzere yüz öğrenci eğitim görmekteydi
Bu dönemde ülkede genel olarak görülen sıtma hastalığı burada da
yoğunlukla görülmekteydi Sıtma Hastalığı ve diğer salgın hastalıklarla
mücadele etmek için Ahlat’ta beşer yataklı muayene ve tedavi evleri
vardır. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığının Ahlat kazasında bulundurduğu beş yataklı iki dispanser de bulunmaktaydı.
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ARŞİV BELGELERİNE GÖRE AHLAT
RÜŞDİYE MEKTEBİ
Dr. Öğretim Üyesi Halit BAŞ 1

ÖZET
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Tanzimat Fermanı’nın ilanına
kadar eğitim-öğretimin temelini medreseler teşkil etmiştir. Tanzimat
ile birlikte çeşitli alanlarda yapılan köklü ıslahatlar içerisinde eğitim konusu da yerini almıştır. Eğitim-öğretim alanındaki ıslahatlar ilk olarak
askeri alanda yapılmış daha sonra sivil alan da yeni mektepler açılmak
suretiyle sürece dâhil edilmiştir. Bu anlamda başlangıç seviyesindeki
sıbyan-mahalle mektepleri ile medreseler arasında ara eğitim vermek
üzere orta öğretim kurumları açılması için girişimlerde bulunulmuş
1847 yılına gelindiğinde bu amaçla ilk rüşdiye mektebi İstanbul’da açılmıştır. İstanbul’daki rüşdiye mekteplerinin faydaları görülünce taşrada da rüşdiye mekteplerinin açılmasına karar verilmiştir. Başkent ve
vilayetlerde eğitim işlerini düzene koymak için 1869 tarihli Maarif-i
Umûmiye Nizamnamesi yayımlanmış, ülkedeki tüm eğitim kurumları
gibi rüşdiyeler ile ilgili düzenlemeler de nizamnamede yerini almıştır.
Modern anlamdaki eğitim kurumları olarak rüşdiyeler Osmanlı eğitim
sisteminde büyük bir boşluğu doldurmuş eğitimin yaygınlaşmasına ve
Osmanlı bürokrasisinin gelişimine katkı sağlamıştır. Eğitim tarihinde
önemli bir yer işgal eden rüşdiyeler 1913 yılında yapılan bir düzenlemeyle ibtidâilerle birleştirilerek mekâtib-i ibtidâiye-i umûmiye adını
almıştır. H. 1292 (1875 – 1876) yılında Ahlat’ta da bir rüşdiye mektebi açılmıştır. XX. yüzyılın başlarına kadar eğitim faaliyetini sürdüren
rüşdiye mektebi Ahlat’ın eğitim ve kültür hayatının gelişmesine önemli
katkılar sağlamıştır. Bu bildiride arşiv belgelerine göre Ahlat’ta 18751
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1913 yılları arasında faaliyette bulunan Ahlat Rüşdiye Mektebi ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Ahlat, Eğitim, Rüşdiye.

AHLAT RUSHDIYE SCHOOL ACCORDING TO
ARCHIVE DOCUMENTS
Abstract: From the establishment of the Ottoman Empire to the
declaration of the Imperial Edict of Reorganization (Tanzimat Fermanı),
madrasas constituted the basis of education. With the Reorganization,
the subject of education took its place among the radical reforms made
in various fields. Reforms in the field of education were first made in
the military field, and civil society was later included in the process by
the opening of new schools. In this sense, attempts were made to open
secondary education institutions to provide intermediate education between the Ottoman beginner-level elementary-neighborhood schools
and madrasas, and the first middle school for this purpose was opened
in Istanbul in 1847. When the rushdiye schools in Istanbul were proven
useful, the decision was made to open junior high schools in the provinces as well. The General Regulations for National Education (Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi) of 1869 was published in order to regulate
the educational affairs in the capital and provinces, and the regulations
concerning rushdiyes, like all educational institutions in the country,
were also included in the general regulations. As educational institutions in the modern sense, rushdiyes filled a big gap in the Ottoman
education system and contributed to the education becoming prevalent
and the development of the Ottoman bureaucracy. Rushdiyes, which
had an important place in the history of education, was merged with the
ibtidais with an arrangement made in 1913 and took the name mekâtib-i
ibtidaiye-i umûmiye. A rushdiye school was opened in Ahlat in as well.
1292 (1875 – 1876). The rushdiye school, which continued its educational activities until the beginning of the XX century, made significant
contributions to the development of Ahlat’s educational and cultural
life. In this paper, Ahlat Rushdiye School, which was active in Ahlat
between 1875-1913 according to archival documents, will be discussed.
Key Words: Ottoman State, Ahlat, Education, Rushdiye.
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GİRİŞ
Osmanlı Devleti’nde eğitimin ilk kademesini mekteb oluşturmaktaydı. Selçuklular ve diğer İslam ülkelerinden devralınmış olan bu eğitim kurumları çeşitli kaynaklarda dârüttalim, mektep, mektephâne,
muallimhâne, dârülilm olarak geçmekle birlikte halk arasında mahalle
mektebi ve/veya sıbyan mektebi diye adlandırılmaktaydı. Söz konusu
okullar vakıf olarak kurulmakta; çoğunlukla camilere bitişik, bazen de
caminin bir köşesinde olmak suretiyle her mahalle ve köyde bulunmaktaydı. 2 Sıbyan mekteplerinde okuma-yazmanın yanında temel dini bilgiler ve basit hesap işlemleri de öğretilmekteydi. 3 Genel olarak çocuklar
“amin alayı” denilen bir törenle 4-5 yaşlarında bu ilk seviye okullarda
eğitime başlardı. Mektep kelimesi, eğitimin ilk seviyesindeki okullarına karşılık gelmesinin yanında XIX. yüzyıla gelindiğinde fakülteleri
de kapsayacak şekilde tüm öğretim kurumları için kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nde saraydaki çocukları okutmak, padişahın hizmetinde
bulunacak olan memur ve müstahdemleri yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunan saray mektepleri de bulunmaktaydı ki bunlar arasında en
önemlisi Enderun Mektebiydi. Saray mektepleri içerisinde zikredilmesi
gereken bir diğer eğitim müessesesi de Şehzadelerin ilköğretimini veren şehzadegân mektebiydi. 4
Osmanlı eğitim sisteminin esas kurumu ise medreseydi. Genel olarak medreseyi İslâm devletlerinden ve özellikle Selçuklulardan devralan Osmanlı Devleti, asırlar boyunca önemli değişiklik ve gelişmeler
sağlayarak kendine has bir şekle dönüştürmüş ve sonuç olarak Osmanlı
Medresesi ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nde medrese mahalle-sıbyan mektebinden sonraki aşamada orta öğretim, yüksekokul ve üniversite öğretimine karşılık gelen ve sadece Müslümanların devam ettiği
bir kurum olmuştur. İznik Medresesinin kurulması ile eğitim öğretime
başlayan medreseler, Bursa, Edirne medreseleriyle gelişim göstermiş,
İstanbul’un fethiyle birlikte Ayasofya, Sahn-ı Seman ve Süleymaniye
medreseleriyle zirveye ulaşmış, ilerleyen süreçte Osmanlı ülkesinin her
2

Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegema Yayıncılık, Ankara 2007, s. 88.

3 Zülfü Demirtaş, “Osmanlı’da Sıbyan Mektepleri ve İlköğretimin Örgütlenmesi”, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 17, S. 1, s. 174.
4 Cahit Baltacı, “Mektep (Osmanlılar’da Mektep)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: XXIX, Ankara 2004, s. 6; Recai Doğan, “Osmanlı Eğitim Kurumları ve
Eğitimde İlk Yenileşme Hareketlerinin Batılılaşma Açısından Tahlili”, Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 37, S. 1, 1997, s. 414-418.
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tarafına yayılmıştı. 5
Medrese kuruluştan XIX. Yüzyıla kadar Osmanlı fikrî hayatında
etkili olmuş devlet ve toplumu belirli seviyelerde temsil etme niteliği
kazanmıştır. Özellikle Padişah II. Murad ve III. Ahmed dönemlerinde
yapılan sistemli tercüme faaliyetlerinde devlet kanunnameleri ve vakıf
mevzuatının hazırlanmasında ve XIX. Yüzyıl öncesinde başlayan ıslahat faaliyetlerinde medreseler önemli derecede etki etmiştir. Tüm bu
önem ve etkilerine rağmen zamanla esnekliğini ve dinamizmini kaybeden medreseler kendisini yenileyecek zihniyet gelişimini ve dönüşümünü sağlamada öncü olma niteliğini sürdürememiştir. XIX. Yüzyıla
gelindiğinde ise birçok alanda ve özellikle eğitim konusunda ıslahat çalışmaları içerisinde medreseler ihmal edilmiştir. 6
Asırlar boyunca devletin ilmiye vd. kadroları için kalifiye eleman
ihtiyacını karşılayan medreseler zamanla yanında çeşitli eğitim kurumlarının açılmasıyla gereğince ele alınıp temel problemlerinin neler
olduğu irdelenmeksizin ilmiye sınıfı ve karşıtlarının arasında sıkışıp
kalmıştır. Padişah III. Selim devrine kadar medreselerin yeniden düzene konulması ve ıslahına gidilmişse de bunlar ya temel meselelere
temas etmediği veya yeterince önemsenmediği için istenen fayda sağlanamamıştır. Padişah II. Mahmud dönemine gelindiğinde özellikle
1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla bir taraftan yeni ordu
teşkilatlanmasına gidilmiş diğer taraftan da yukarıda bahsedildiği gibi
eğitim alanında yeni eğitim kurumları ihdas edilmiştir. 7
TARİHSEL SÜREÇTE RÜŞDİYE MEKTEPLERİ
Eğitimde yenileşme çabaları ilk etapta teknik konular üzerinden
askerî eğitime odaklanmış olduğundan bu konunun bütün toplum ve
devlet kademesinde istenen değişimi gerçekleştirmesi mümkün değildi. Osmanlı Devleti’nde Avrupa tarzında bir modernleşmeyi gerçekleştirmek için sivil okulların açılması gerekmekteydi. Bu açıdan Padişah
II. Mahmud Meclis-i Umur-u Nafia’ya eğitim kurumları hakkında bir
layiha (1838) hazırlatmıştı. Bu layihada mahalle-sıbyan mekteplerinin
5 Mehmet İpşirli, Osmanlı İlmiyesi, Kronik Yayınları, İstanbul 2021, s. 321-323; Doğan,
“Osmanlı Eğitim Kurumları ve Eğitimde İlk Yenileşme Hareketlerinin Batılılaşma Açısından
Tahlili”, s. 412.
6 İpşirli, Osmanlı İlmiyesi, s. 339-340.
7 Doğan, “Osmanlı Eğitim Kurumları ve Eğitimde İlk Yenileşme Hareketlerinin Batılılaşma Açısından Tahlili”, s. 412-428.
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düzeltilmesi, bu eğitim kurumlarına bağlı olarak ikinci sınıf seviyesinde mekteplerin açılması ele alınmıştı. 8
Layihada bahsedilen mekteplerin açılabilmesi için aynı yıl Mekatib-i Rüşdiye Nezareti ihdas edildiyse de öngörülen ortaöğretim kurumları açılamadı. Bunun yerine Bâbıâli bürokrasisinde ihtiyaç duyulan
memurları yetiştirmek üzere Padişah II. Mahmud’un adlî mahlasından
hareketle 1839 yılında Mekteb-i Maarif-i Adliye adlı bir okul açılarak
Sultan Ahmed Camisi’nde eğitime başladı. Devletin sivil laik okullarından sayılan bu mektepten sonra aynı yıl Süleymaniye Camii Külliyesi’nde de Mekteb-i Ulûm-ı Edebiyye-i Adliye adlı okul açıldı. 9
Rüşdiyelerin açılmasına giden süreç, II. Mahmud’un halefi Padişah
Abdülmecid döneminde 1845 yılında Tanzimat Fermanı’nda bahsedilen
düzenlemelerin yapılabilmesi için yeni bir eğitim sistemi kurulmasını
öngören bir fermanın yayımlanmasıyla başladı. Bu çerçevede Meclis-i
Maarif-i Umûmiye ile bu meclisin kararlarını tatbik etmek üzere Mekatib-i Umumiye Nezareti kuruldu. İlk Rüşdiye de 1847 yılında Mekâtib-i Umumiye Nazırı Kemal Bey’in çabalarıyla İstanbul’da Davud Paşa
Mektebi’nde açıldı. 10
Sıbyan mekteplerinden sonraki aşamada yüksekokullara öğrenci yetiştiren bir ortaokul hüviyetindeki rüşdiye mektebinin faydaları
görülünce, öğrenci sayısı da artmış ve yeni mektepler açılmaya başlamıştı. 11 Özellikle 1848 yılında beş rüşdiye mektebi daha açılmıştı.
Bu yeni rüşdiye mekteplerinin eğitimi bir öğretmen ve bir öğretmen
yardımcısı tarafından sürdürülmüş, zamanla halk tarafından benimsendikçe öğrenci sayıları artmaya devam etmişti. 12 Tanzimat döneminde
rüşdiyelerin mezunları genellikle memur olarak devlet bürokrasisinde
istihdam edildi. Gerek bu durum gerekse mevcut rüşdiyelerden mezun
olanların askerî okullardaki eğitim öğretime intibak etmekte zorlanması Bâbıâli’yi askerî idâdîler için askerî rüşdiyeler açmaya mecbur
8 Muammer Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri”, Türkler,
Ed. Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca, Cilt: XV, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara
2002, s. 44-60.
9 Ayşegül Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2010, s. 100-115.
10 Cemil Öztürk, “Rüşdiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: XXXV,
İstanbul 2008, s. 301; Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, Cilt: I-II, İstanbul 1977, s. 444.
11 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, TTK Yayını, Ankara 1991, s.
92.
12
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etti. 1875’ten itibaren İstanbul ve taşrada askerî rüşdiyeler kuruldu. 13
İlk etapta İstanbul’da dokuz adet rüşdiye binası inşa edilmiş daha sonra
bunların da sayıları artarak XX. Yüzyıl başlarında Balkanlardan Arap
Yarımadası’na uzanan coğrafyada askerî rüşdiyelerin sayısı yirminin
üzerine çıkmıştı. 14
Okul sayısındaki hızlı artışla birlikte ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını karşılamak için usûl-i cedîde’ye göre öğretmen yetiştirmek üzere
1848 yılında Fatih’te “Dârülmulallimîn-i Rüşdî” açıldı. 15 Bu öğretmen
okulundan mezun olan eğitimcilerin sayısı arttıkça yeni rüşdiyelerin
sayısı arttı. 1858 yılına gelindiğinde kız çocuklarının sıbyan mekteplerinin üzerine eğitimlerini devam etmelerini sağlayacak olan ilk kız
rüşdiyesi “Cevrî Kalfa İnas Rüşdiyesi” açıldı. Bu ve devamında açılan
ilk İnas Rüşdiye Mekteplerinde eğitim verecek kadın öğretmen bulunamadığından nakış vb. derslerini kadın öğretmenler, diğer dersleri ise
erkek öğretmenler vermişti. 1870 yılına gelindiğinde bu okullara öğretmen yetiştirmek üzere Dârülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) açılmıştır. 16 Böylelikle kızlara/kadınlara rüşdiyelerden sonra eğitimlerine
devam ederek öğretmen olma ve kamu kurumlarında ücretle çalışma
imkânı sunulmuştu. 17
Fransız eğitim sistemine göre üç kademeli olarak yapılandırılan
Osmanlı eğitim sistemi, 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umûmiye
Nizamnamesi ile yeniden düzenlenmişti. Usûl-i Cedîde olarak ibtidâî
mektepler açılarak sıbyan okulları derecesinde yerini aldı. Bu durum
ilköğretimde ikiliğe sebep olsa da uzun süre sıbyan mektebi = usûl-i
atîka, ibtidâî mektebi de usûl-i cedide olarak devam etti. 18 Rüşdiyeler
ilk mekteplerin üstünde, lise seviyesindeki idâdilerin ise altında ikinci
seviye eğitim veren okullar olarak yerini aldı. 19 Bu nizamnameye göre
nüfusu 500 haneyi geçen her yerleşim yerinde bir erkek rüşdiyesi, öncelikle vilayet merkezlerinde sonrasında da büyük şehirlerde birer kız
13

Öztürk, “Rüşdiye”, s. 301.

14 Mehmet Korkmaz, “Osmanlı Askerî Eğitiminde Modernleşme Çabaları: Kasımpaşa
Bahriye Askerî Rüşdiye Mektebi”, Tarih Dergisi, 72 (2020/2), s. 121.
15

Öztürk, “Rüşdiye”, s. 301.

16

Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri”, s. 44-60.

17

Öztürk, “Rüşdiye”, s. 301.

18 Necdet Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 1993, s. 86-87;
Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, s. 68.
19 Yurdal Demirel, “Bayburt’ta Modern Bir Eğitim Kurumu Bayburd Rüşdiyesi”, Erdem,
Yıl: 2017, Cilt 0, Sayı 73, s. 43.
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rüşdiyesi açılacaktı. Ayrıca nüfusun karma olduğu yerleşim yerlerinde
gayrimüslimler için de nüfusları 500 haneyi geçmek şartıyla rüşdiye
açılabilecekti. Tüm bu düzenlemeler ile birlikte müstakil rüşdiyeler
tüm Osmanlı ülkesine yayılmıştı. 20
Rüşdiye mekteplerine bir iki defa Kur’an-ı Kerim’i hatmetmiş ve
ilm-i hal okumuş öğrencilerin alınması öngörülmüştü. Bu mektepte
Türkçe, tuhfe, nuhbe ve sübha-yı sıbyan gibi dil, Birgivi Risalesi ve diğer ahlak kitapları, hat ve kitabet derslerinin okutulması planlanmıştı.
Rüşdiye mektebini bitiren öğrenciler kabiliyet ve başarısına bakılarak
yüksek okullara devam edebileceklerdi. 21
Rüşdiyelerin eğitim süreleri ise başlangıçta 4 yıl olarak belirlenmişti. Daha sonra bu konuda değişikliğe gidilmişti. 1850 yılında 6 yıla
çıkarılan eğitim süresi 1863’te 5 yıla indirilmişti. Daha sonra 1869 yılına gelindiğinde 4, 1892 yılında ise 3 yıla indirilmişti. 22
AHLAT RÜŞDİYE MEKTEBİ
Stratejik konumu dolayısıyla Ahlat, tarih boyunca gelişmek isteyen
devletlerin hedefi olmuştur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ahlat’ın yerleşim yeri olarak değerlendirilmesi M.Ö. 3.000 yıllarına kadar
gitmektedir. Kronolojik olarak sıralamak gerekirse Ahlat Asurlular,
Urartular, Persler, Antik Yunan Makedonya Krallığı (Büyük İskender),
Selevkitler ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunun hâkimiyeti altına girmişti. 638 yılında Hz. Ömer’in el-Cezîre fatihi İyaz bin Ganem
tarafından fethedilen Ahlat, X. Yüzyıldan itibaren gaziler marifetiyle
Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başlamıştır. 23
XII. yüzyıldan itibaren Ahlat, Ahlatşahlar hanedanının başşehri
olarak en parlak devrini yaşamış, İslam aleminin en büyük şehirlerinden biri haline gelmiştir. 24 Daha sonra Eyyübiler, Harezmşahlar, Türkiye Selçuklu Devleti, Karakoyunlu, Akkoyunlu dönemlerinin yaşandığı
Ahlat, Çaldıran Muharebesi (1514) ile Osmanlı topraklarına katılmış20

Öztürk, “Rüşdiye”, s. 302.

21

Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri”, s. 44-60.

22

Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, s. 256.

23 Rahmi Tekin, Ahlat Tarihi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul 2000, s. 19
vd.
24 Faruk Sümer, “Ahlat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: II, İstanbul
1989, s. 20-22.
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tır. 25 Tanzimat’tan sonra Van Eyaletinin Van Sancağına bağlı bir kaza
olan Ahlat II. Abdülhamid devrinde ise Bitlis Vilayetine bağlanmıştır. 26
Ahlat’ın bağlı bulunduğu Bitlis Vilayetinde eğitim kurumlarına
sayısal olarak bakıldığında 1892-1893 yılında 110 medrese, 196 Müslüman ibtidâi-sıbyan mektebi, 67 gayrimüslim ibtidâi-sıbyan mektebi,
15 kütüphane ve 5 adet rüşdiye bulunmaktaydı. 27 1900 yılı itibariyle
medrese sayısı 25’ti. Ayrıca bir idadi ve dârülmuallimîn-i sıbyan da Bitlis Vilayetinde faaliyet göstermekteydi. Bunların yanında gayrimüslim
okulları ve yabancı-misyoner okulları da mevcuttu. 28
Rüşdiyeler açısından bakıldığında Bitlis Vilayeti genelinde 5 adet
rüşdiye mektebi bulunmaktaydı. (bkz. Tablo 1) Bunlar Bitlis Merkez,
Muş, Siirt, Genç ve Ahlat’taydı. 29 1898 yılına gelindiğinde bir adet
rüşdiye inas mektebi de açılarak rüşdiyelerin sayısı 6 olmuştu. Ayrıca vilayet merkezinde 1894-1895’te bir adet de askerî rüşdiye mektebi
açılmıştı. 30

Tablo 1: 1894-95 öğretim yılında Bitlis vilayeti dâhilindeki
rüşdiyeler
(Öğretmen ve Öğrenci Sayıları)

Öğretmen Sayısı

Bitlis
Merkez
4

Öğrenci Sayısı

54

Ahlat

Muş

Siirt

Genç

2

4

3

1

33

80

54

31

Tabloda adı geçen rüşdiyelerden Bitlis Merkez Rüşdiye Mektebinin
1871 yılından itibaren varlığı bilinmekle birlikte 31, Siirt 1869-1870, Muş
25 Tekin, Ahlat Tarihi, s. 71-116.
26 Sümer, “Ahlat, s. 22; ” Tekin, Ahlat Tarihi, s. 126.
27

Salname-i Vilayet-i Bitlis, Sene 1310 (1892-1893), Defa 1., s. 142.

28 Danyal Tekdal, II. Abdülhamid Döneminde Bitlis Vilayeti (İdarî Ve Sosyal Yapı),
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Denizli
2018, s. 302 vd.
29

Salname-i Vilayet-i Bitlis, Sene 1310 (1892-1893), Defa 1., s. 142.

30

Tekdal, II. Abdülhamid Döneminde Bitlis Vilayeti, s. 355-378.

31

Danyal Tekdal, “II.Abdülhamid Dönemi Taşra Rüşdiyelerinde Ögretmen İdareci Profili-
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1883-1884, Genç Rüşdiye Mektebi 1884-1885 yılında açılmıştı. 32 Ahlat
Rüşdiye Mektebine gelince Bitlis Vilayetinin Ahlat Kazasında Ergezen
Mahallesinde yer almaktaydı. 33 Açılışı ile ilgili kesin bir tarih kaydına
ulaşamadık. Ancak Muallim-i Sâni Halil Efendi’nin 18 Mayıs 1874’ten
21 Ekim 1900 tarihine kadar Ahlat Rüşdiye Mektebinde bilfiil 26 yıl
görev yaptığı 34, yine salnamelerde de kaydedilen ilk muallimin de Halil
Efendi olması 35 dikkate alındığında mektebin ya 18 Mayıs 1874’te ya da
buna yakın bir tarihte açılmış olması kuvvetle muhtemeldir.
a) Öğretim Kadrosu
1869 tarihli Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi’ne göre her rüşdiye
mektebinde öğrenci sayısına göre bir veya iki muallimle (muallim-i evvel, muallim-i sâni) birlikte bir mubassır (gözetmen 36) bir de bevvab
(hademe 37) tayin olunacaktı. 38
Muallim-i evvel olarak görevlendirilecek öğretmenler, en kıdemli görevliler olmakla birlikte rüşdiye mekteplerinde idarecilik görevini
de yürütmekteydi. 39 Bu göreve atanmak için Dârülmuallimîn-i Rüşdî
mezunu olmak şartı aranmaktaydı. 40 Ancak Dârülmuallimîn mezunları
sayıca yetersizdi ve muallimîn-i evvel olarak görevlendirilecek öğretmenlerin maaşlarının nispeten yüksek olması da bunların tayinini güçleştirmekteydi. Sayısı gitgide artan rüşdiye mekteplerine yeterli sayıda muallim-i evvelin görevlendirilmesi mümkün olamadı. Yeni açılan
rüşdiye mekteplerinin eğitim öğretime devamını sağlamak ve ihtiyaç
ne Bir Örnek Bitlis Erkek Rüşdiyesi Muallim-i Evveli Mehmed Tevfik Efendi (1853–1903)”,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, S. 4, s. 387.
32 Fatma Kaya Doğanay, Tanzimât’tan Cumhuriyet’e Rüşdiye Mektepleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 2011, s. 134.
33

BOA, MF. İBT. 247-22.

34

BOA, ŞD. 1014-8.

35

Eralp Yaşar Azap, Bitlis Salnameleri, BETAV Yayını, İstanbul 2017, s. 239.

36 Eskiden mekteplerde talebenin inzibat işleriyle meşgul olan memur hakkında kullanılır
bir tâbirdir. Mubassır; Arapça görüp gözetici demektir. Bkz. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, MEB Yayını, İstanbul 1993, s. 560.
37 Bevvab, son zamanlarda mektep kapıcılarına denilir ve kapıcılık manasına olarak bevvabcılık şeklinde de kullanılırdı. bkz. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlüğü, I, MEB Yayını, İstanbul 1993, s. 212; Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî,
Çağrı Yayınları, İstanbul 2005, s. 305.
38 Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, s. 93.
39 Tekdal, , “II.Abdülhamid Dönemi Taşra Rüşdiyelerinde …”, s. 388.
40
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Ayşegül Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, s. 76.
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duyulan öğretmen açığını kapatmak için farklı bir formül izlendi. Buna
göre belirli bir formasyona sahip yerel ulema ile dârulmuallimîn öğrencileri arasından öğretmenlik yapabilecek beceriye sahip muallim-i sânîler görevlendirildi. Muallim-i sânîlerin tercih edilmelerinin bir sebebi
de düşük maaşlı olmalarıydı. 41 Muallim-i sânîlerin görevlendirilmesi
sayesinde birçok rüşdiye açılarak eğitim faaliyetine devam edebildiği
gibi bu usulde idare edilen rüşdiyeler muallim-i sânîli olarak adlandırıldı. Çalışmamızda ele almış olduğumuz Ahlat Rüşdiye Mektebi de
muallim-i sânîli olarak faaliyetlerini sürdürmüştü.
Ahlat Rüşdiye Mektebi, 18 Mart 1874’ten 1 Nisan 1896 tarihine kadar muallim-i sâni olarak 13 Mart 1897’den 21 Ekim 1900 tarihine kadar da muallim vekili olarak Halil Efendi tarafından idare edilmiştir. 42
Halil Efendi’den sonra rûmi 1317 (1901-1902) senesinde İbtidâi Muallimi Mehmed Efendi görev yapmıştır. 43 Ancak salnamelerde Halil Efendi’den sonra Mehmed Rıfat Efendi’nin görevi devraldığı görülmektedir.
H. 1317 tarihli Bitlis Vilayet Salnamesi’nde muallim olarak Halil Efendi’nin adı geçmekteyken 44 H. 1318 tarihli salnamede ise Mehmed Rıfat
Efendi muallim olarak görülmektedir. 45
Ayrıca yine arşiv belgelerinde 26 Eylül 1904 46 ile 14 Mart 1909 47
tarihli arşiv belgelerine göre de Mehmed Rıfat Efendi, muallim vekili
olarak görev yapmaktadır. Bu da arşiv belgesinde Mehmed Efendi olarak kaydedilen muallimin Mehmed Rıfat Efendi olduğunu düşündürmektedir. 48
Ahlat Rüşdiye Mektebindeki diğer personel hakkındaki bilgilere,
muallimler ve müstahdemlerin devamı ve öğrencilerin mevcutlarının
kayıt altına alındığı üçer aylık hülasa cetvellerinde ve salnamelerde yer
verilmiştir. Bu belgelere göre Ahlat Rüşdiye mektebindeki diğer bir
muallim Hamza Efendi’dir. Aynı zamanda mahalli tahrirat katibi olan
41 Arzu M. Nurdoğan, Osmanlı Modernleşme Sürecinde İlköğretim (1869 – 1922), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2005,
s. 67 vd.
42

BOA, ŞD. 1014-8.

43

BOA, MF. İBT. 119-73.

44 Bitlis Vilayetine Mahsus Salnamedir, Sene 1317 (1899-1900), Defa 3., s. 144.
45

Salname’i Vilayet-i Bitlis, Sene 1318 (1900-1901), Defa 4., s. 146.

46 BOA, MF. İBT. 151-115.
47 BOA, MF. İBT. 227-41.
48

BOA, MF. İBT. 119-73.
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Hamza Efendi, salnamelere göre 1898 ila 1904 yılları arasında faaliyette bulunmuştur. Bu süre içinde rika muallimliği ile birlikte hat muallimliği ve hüsn-i hat muallimliği yapmıştır. 49 Ayrıca (14 Mart 13 Haziran 1905 tarihleri arasını kapsayan cedvele göre ise) hat muallimliğinin
devam ettiği görülmektedir. 50 Son olarak H. 1317 tarihli Bitlis Vilayet
Salnamesi’ne göre ders vermek üzere ibtidâi muallimleri Mehmed Nuri
Efendi ve Mustafa Fehmi Efendi’nin görevlendirildiği kaydedilmiştir. 51
13 Eylül 1895 ila 12 Aralık 1895 tarihleri arasını kapsayan hülasa cedveline göre Bevvab Sûfî Ali Efendi 52, 1898-1901 tarih aralığında bevvab olarak Ali Ağa 53, 14 Mart 13 Haziran 1905 tarihleri arasını
kapsayan cedvelde ise bevvab Halil Efendi’nin 54, son olarak mubassır
olarak sadece 1876 yılı için İsmail Efendi’nin adı geçmektedir. 55
Yukarıda bahsedildiği gibi rüşdiye mekteplerinin eğitim kadrosu
ile ilgili sorun ve eksikliklerin Ahlat Rüşdiye Mektebi için de geçerli
olduğu görülmektedir. Bitlis Vilayeti ile ilgili olarak Maarif Nezaretine
gönderilen 31 Ekim 1906 tarihli yazıya göre Bitlis İnas Rüşdiye Mektebi, Genç Sancağı Merkez Rüşdiye Mektebi ve Ahlat Kazası Rüşdiye Mektebinin muallim vekaleti ile idare edildiği ve sülüsan (üçte iki)
maaşla idare edildiği bildirilmişti. Buna göre muallim-i evvel ve muallim-i sânî muallimlerinin olmadığı bu okulların idaresinin gerektiği
gibi olmadığı bildirilmişti. 56 Bu yazıya rağmen bir gelişme olmadığı
görülmektedir. 5 Mayıs 1908 tarihli yazıya göre Muş, Siirt, Genç ve
Ahlat Rüşdiye Mekteplerine uzun zamandan beri muallim-i evvelliğe
atama olmadığı var olan muallimlerin de maaşlarının yeterli seviyeye yükseltilmesi ve birer muallimin daha gönderilmesi talep edilmişti.
Ancak taleplerin yerine getirilmesiyle bu okullardaki sorunların çözülebileceği belirtilmişti. 57
49 Bitlis Vilayetine Mahsus Salnamedir, Sene 1317 (1899-1900), Defa 3., s. 144; Salname’i Vilayet-i Bitlis, Sene 1318 (1900-1901), Defa 4., s. 146; Azap, Bitlis Salnameleri, s. 273.
50

BOA, MF. İBT. 162-1-37.

51

Bitlis Vilayetine Mahsus Salnamedir, Sene 1317 (1899-1900), Defa 3., s. 144.

52

BOA, MF. İBT. 4912

53 Bitlis Vilayetine Mahsus Salnamedir, Sene 1316 (1898-1899), Defa 2., s. 160; Salname’i Vilayet-i Bitlis, Sene 1318 (1900-1901), Defa 4., s. 146.
54 BOA, MF. İBT. 162-1-37.
55 Azap, Bitlis Salnameleri, s. 273.
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BOA, MF. İBT. 183-63-1.

57

BOA, MF. İBT. 225-41.
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Yukarıda bahsedilen sorunlara ve bunların çözümü için öngörülen
taleplere rağmen bir ilerleme kat edilemediği görülmektedir. Öyle ki
Bitlis Maarif Müdürlüğünden Maarif-i Umumiye Nezaretine gönderilen 7 Haziran 1909 tarihli yazıda Muş, Siirt, Genç ve Ahlat rüşdiye
mekteplerinin hâlâ muallim vekilleri ile idare edildikleri bu vekillerin
yeterli düzeye gelebilmeleri için bu muallimlerin dârülmuallimîne devam etmeleri talep edilmişti. Bu talebe karşılık muallimlerin eğitimlerinin okulların tatil olduğu dönemlerde yapılması Maarif-i Umumiye
Nezareti tarafından uygun görülmüştü. 58
b) Öğrenci Sayıları
Yukarıda bahsedildiği gibi hülasa cedvelleri ve salnamelerde rüşdiyelerin öğrenci sayıları listelenmekteydi. Salnamelere göre 1876-1901
tarihleri arasında her yıl için ortalama 30 öğrencinin öğretim gördüğü
kaydedilmiştir. 59 Hülasa cedvellerine bakıldığında öğrenci mevcutları
ile ilgili ayrıntıları görebilmekteyiz. Bir örnek olarak rûmi 1311 senesi eylül, teşrinievvel ve teşrinisani (13 Eylül 1895 ila 12 Aralık 1895
arası) aylarını kapsayan üç aylık hülasa cedveline göre Ahlat Rüşdiye
Mektebinde Eylül ayında 7 öğrenci kayıt yaptırmıştı. Birinci sınıfta 2
öğrenci varken yeni kayıtlarla sayı 9’a çıkmıştır. İkinci sınıfta 4, üçüncü
sınıfta 3, dördüncü sınıfta 10 öğrenci olmak üzere toplam 26 öğrenci
mevcuttu. 60 Rûmi 1317 yılının kanunuevvel, kanunusani ve şubat (14
Aralık 1901 ila 13 Mart 1902) aylarını kapsayan üç aylık hülasa cedveline göre kanunuevvelde toplam öğrenci sayısı 64 iken kanunusanide
bir kişi yeniden kayıt yaptırmış sayı 65’e çıkmıştı. Şubat ayında ise 4
öğrenci daha kayıt yaptırınca sayı 69 olmuştu 61 (bkz Tablo 2).

58

BOA, MF. MKT. 1136-7.

59 Azap, Bitlis Salnameleri, s. 273.
60

BOA, MF. İBT. 49-12.

61

BOA, MF. İBT. 119-73.
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Tablo 2: Rûmi 1317 Yılının Kanunuevvel, Kanunusani ve Şubat
Aylarında Öğrenci Sayıları
1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

Toplam

Kanunuevvel

29

23

12

64

Kanunusani

29

21

15

65

Şubat

33

21

15

69

1901-1904 yılları arasında öğrenci sayısı 80’e 62 çıkmıştı. Sonraki tarihlerde, rûmi 1321 yılının mart, nisan ve mayıs (14 Mart 1905 ila 13 Haziran 1905) aylarını kapsayan cedvele göre 38 63, 27 Ağustos 1910’da 43 64,
1911 yılında mevcut 46 öğrenci 65 olduğu bilinmektedir.(bkz. Şekil 1)
Şekil 1: Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Yukarıda verilen öğrenci sayılarını ihtiva eden hülasa cedvellerinin ya62

Azap, Bitlis Salnameleri, s. 273.

63 BOA, MF. İBT. 162-1-37.
64 BOA, MF, İBT. 394-24.
65
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BOA, MF. İBT. 421-18-2; BOA, MF. İBT. 421-18-3.
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nında Arşiv belgelerinde diğer dönemlerin cedvellerinin de Maarif Nezaretine bildirildiği ile ilgili belgeler bulunmaktadır. Ancak bunlarda
öğrenci sayıları ile ilgili ayrıntıları içeren ekler yer almamıştır. 66
Rüşdiye mektebinde tahsil süresini tamamlayıp şehadetnâme alanlar imtihansız bir şekilde idadilere kabul edilmekteydi. 25 Ağustos 1910
tarihli mekteb-i rüşdiye şehadetnâmesinde aliyyü’l-a’lâ (en iyi 67) derecesi ile mezun olan Selahaddin Efendi’ye “mekteb-i idadiden herhangisine isterse bila imtihan kabul edilmek üzere” notu düşülmüştü (bkz.
Ek 1). 68 Başarısız olanlar ise ya ikmale kalacak ya da bir sene daha
mektepte kalabilecekti. Bu anlamda imtihan cedvelleri hazırlanmakta
ve Maarif-i Umumi Nezaretine gönderilmekteydi. 69 Bu konu hakkında
bir örnek olarak 29 Temmuz 1911 tarihli imtihan-ı umûmi cedvelinde
birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin imtihan sonuçları verilmiştir. Birinci sınıfta mevcut 22 öğrencinin 12’sinin “sınıf-ı terfi” notuyla bir üst sınıfa geçerken, 8’i “sınıfta ibka” notuyla tekrara kaldığı,
2’sinin de imtihanda bulunmadığı kaydedilmişti. 70 İkinci sınıfta mevcut
13 öğrencinin 6’sı bir üst sınıfa geçerken 7’sinin de tekrara kaldığı belirtilmiştir. Üçüncü sınıf sonuçlarına gelince mevcut 11 öğrenciden ilk
ikisinin aliyyü’l-a’lâ, 5’inin karîbü’l-a’lâ (iyiye yakın) ifadesiyle başarılı olduğu 4’ünün de imtihanın ikmali ifadesiyle ikmale kaldığı belirtilmiştir(bkz. Ek 2, Ek 3 ve Ek 3). 71
Rüşdiye mektebinde dinî ve ahlâkî terbiyeye, ibadetlere önem verilmiş, öğrencileri okula düzenli bir şekilde devam etmesine dikkat
edilerek devamsızlık yapanlara ceza verilmesi ve devamsızlıkta ısrar
edenlerin uzaklaştırılması uygun görülmüştü. Yatılı öğrencilerin giyecek, yiyecek, kırtasiye masraflarının da devlet tarafından karşılanması kararlaştırılmıştı. 72 Diğer taraftan rüşdiye mekteplerinde imtihan-ı
umumi sonrasında mükâfat verilmekteydi. Öğrencilere mükâfat veril66 Bkz. BOA, MF. İBT. 38-101; BOA, MF. İBT. 118-12; BOA, MF. İBT. 127-79; BOA, MF.
İBT.173-99; BOA, MF. İBT. 479-69-24; BOA, MF. İBT. 131-12.
67 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara
2010, s. 32.
68

BOA, MF. İBT. 307-49.

69 Bkz. BOA, MF. İBT. 47-106; BOA, MF. İBT. 55-7; BOA, MF. İBT. 127-54; BOA, MF.
İBT. 247-22.
70

BOA, MF. İBT. 421-18-3.

71

BOA, MF. İBT. 421-18-2.

72 Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri”, s. 44-60.
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mesi mükâfat resmi ile gerçekleşirdi. 73 1906 yılında Ahlat’ta da rüşdiye
ve iptidaiye mektepleri öğrencilerinin imtihan-ı umumileri ve sonrasında da tevzi’i mükâfat resmi yapıldığı Bitlis Vilayetinden Maarif Nezaretine bildirilmişti. 74
c. Diğer Hususlar
Ahlat Rüşdiye Mektebi çeşitli zamanlarda tamirattan geçmiştir.
Burada ilk dikkat çeken mektebin öğrenci sayısının artmasıyla 1902
yılında iki dershanenin ilave edilmesidir. 75 Sonraki bir tarih olan 5 Kasım 1911’de de Ahlat Rüşdiye Mektebinin tamirata ihtiyacı bulunduğu
bildirilmiş, ancak Maarif Nezaretinden alınan cevapta bütçenin bu tamirata karşılık verecek durumunun bulunmadığı belirtilerek bu sene
bir şey yapmanın mümkün olmadığı bildirilmişti. 76 Ancak sonraki yıl
tamirat için tekrar talepte bulunulmuştur. 77 Tamiratın başladığını Bitlis
Vilayetinin tamiratın devam ettiğini ve iki yüz kuruşa ihtiyaç duyulduğunu Maarif Nezaretine bildirdiği telgraftan anlıyoruz. 78
1913 yılına gelindiğinde 6 Ekim’de çıkarılan Tedrisât-ı İbtidâiye
Kanûn-ı Muvakkati ile eğitim kurumlarında ve dolayısıyla rüşdiyelerin yapısında değişikliğe gidilmiştir. Buna göre İbtidai ve rüşdiyeler
tek çatı altında birleştirilerek ve “mekâtib-i ibtidâiye-i umûmiye” adını
almıştır. 79 Ahlat Rüşdiye Mektebi de Ergezen Mahallesindeki ibtidâi
okulu ile birleştirilerek Rus işgaline kadar eğitim ve öğretimine devam
etmiş, seferberlik dönüşünden sonra medreseye dönüştürülmüş, 1928
yılından sonra ise “birinci okul” adıyla ilkokul mektebine çevrilmiştir. 80

73 Ercan Çelebi, “Taşra Rüşdiye Mekteplerinde Öğrenci İşlerine Dair Bazı Muamelât”,
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7 (2), Yaz 2020, s. 996-997.
74

BOA, MF. MKT. 956-37.

75

BOA, MF. MKT. 634-28.

76

BOA, MF. İBT. 348-103-1.

77

BOA, MF. İBT. 371-79.

78

BOA, MF. MKT. 816-32

79 Ali Rıza Gönüllü, “Alanya Rüşdiye Mektebi (1861-1913)”, Erdem, Yıl: 2017, Cilt 0, Sayı
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SONUÇ
Tanzimat döneminde eğitim alanında da ıslahatlar yapılmaya başlanmıştır. Öncelikle sıbyan mekteplerinin ıslahı yoluna gidilmiştir.
Daha sonra bu ıslahat projesi sıbyan mekteplerinin üstünde yüksekokullara öğrenci yetiştiren rüşdiye mekteplerinin açılmasının yolunu açmıştır. İlk olarak 1838 yılında açılması için girişimlerde bulunulsa da
rüşdiye mekteplerinin açılışı 1847 yılında gerçekleşebilmiştir. Ortaokul
hüviyetindeki bu eğitim kurumlarının faydaları görülünce yenileri açılmış ve rağbet artmıştır. İlk olarak İstanbul’da faaliyet gösteren rüşdiye
mektepleri diğer vilayetlere hatta sancak ve kazalara kadar yayılmıştır.
Bu anlamda Bitlis Merkez Sancağına bağlı olan Ahlat Kazası’nda da bir
rüştiye mektebi açılmıştır.
Rüşdiye mekteplerinin artan sayısı nispetinde idareci-öğretmen
olarak muallim-i evvel ihtiyacını karşılamak mümkün olmamıştır.
Taşradaki rüşdiyelerin muallim ihtiyacını karşılamak için muallim-i
sânîli rüşdiyelere müsaade edilmiştir. Ancak Ahlat Rüşdiye Mektebi,
muallim-i sânîliler arasında olması gerekirken belirli bir zaman aralığı
dışında bu mektebe muallim-i sâni görevlendirilmesi dahi mümkün olmamıştır. Faaliyette bulunduğu dönemin çoğunda vekâleten idare edilmiştir. Eğitim kadrosu konusunda yaşanan sıkıntı ve eksiklere rağmen
öğrenci sayısında da belirli bir düzeyi yakalamış ve sonrasında artış
sağlanarak Ahlat Rüşdiye Mektebi, istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini
sürdürmüş, bölgenin eğitim-öğretimine önemli katkı sağlamıştır.
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Ek 1: Ahlat Rüşdiye Mektebi Şehadetnamesi (BOA, MF. İBT. 307-
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Ek 2: Bitlis vilayetinde Ahlat kazasında Ergezen mahallesinde vaki’
rüşdiye mektebinin birinci sınıf şakirdanının 326-327 sene’i dersiyesi
imtihan-ı umumi cedvelidir. (BOA, MF. İBT. 421-18-3.)
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Ek 3: Bitlis vilayetinde Ahlat kazasında Ergezen mahallesinde vaki’
rüşdiye mektebinin ikinci sınıf şakirdanının 326-327 sene’i dersiyesi
imtihan-ı umumi cedvelidir. (BOA, MF. İBT. 421-18-2.)
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Ek 4: Bitlis vilayetinde Ahlat kazasında Ergezen mahallesinde vaki’
rüşdiye mektebinin üçüncü sınıf şakirdanının 326-327 sene’i dersiyesi
imtihan-ı umumi cedvelidir. (BOA, MF. İBT. 421-18-2.)
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE VAN
GÖLÜ HAVZASINDA GÜNDELİK YAŞAM,
TARIM VE HAYVANCILIK: AHLAT İLÇESİ
ÖRNEĞİ (1923-1950)
Okan CEYLAN 1
İdari açıdan, Ahlat, Bitlis İlinin bir ilçesidir. Coğrafi açıdan ise
Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Bölümü’nde ve Van Gölü Havzası’nda bulunmaktadır. Coğrafi konumu gereği Urartulardan Perslere,
Bizans’tan Türklere kadar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Ahlat, tarih boyunca farklı medeniyetlerin göçlerine, tarımsal üretimlerine ve ticari faaliyetlerine sahne olmuştur. Ahlat, Büyük Selçuklu Sultanlarından Tuğrul ve Çağrı Beyler komutasındaki Türk kavimlerinin
Malazgirt Meydan Muharebesi öncesinde Anadolu’da ilk yerleştikleri,
mimarilerini ve sosyo-kültürel yaşamlarını taşıdıkları bir beldedir. Bu
yönüyle de Ahlat, Anadolu’nun kapısı ve Türklüğün yapısıdır. Yerleşime ve tarımsal üretim ekonomisine uygun coğrafyası sayesinde Ahlat
Anadolu Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerine dair derin tarihsel bir
geçmişe sahiptir. Bunun yanı sıra, Birinci Cihan Harbi (1914-1918) ve
Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922) arasında geçen yaklaşık on yıllık süreçte Ahlat ve çevresi savaşlara ve göçlere maruz kalmıştır. Türkiye
genelinde olduğu gibi Ahlat’ta da Birinci Harbi toplumsal ve iktisadi
sahada bir kırılma ve dönüşüme neden olmuştur. Ahlat, Iğdır veya Muş
gibi Doğu Anadolu’da yoğun tarımsal üretimin olduğu bölgelerden
biridir. Bu yüzden bu çalışma topografyanın ve iklimin hem devletin
Doğu Anadolu Bölgesindeki tarım politikalarını nasıl şekillendirdiğini
1 Ege Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü. E-Posta:
okan.ceylan2235@gmail.com
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ve toplumsal ve iktisadi dönüşümün nasıl olduğunu göstermesi açısından Ahlat’ın iyi bir laboratuvar olduğu iddiasını taşımaktadır. Ayrıca,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında doğu bölgelerindeki bitkisel üretim, hayvansal üretim ve kırsaldaki toplumsal yaşamı anlamak için de Ahlat iyi
bir örnektir. Bu çalışma 1923-1950 arası dönemde Ahlat İlçesi’ndeki
gündelik yaşam koşullarını, tarım sektöründeki bitkisel ve hayvansal
üretim faaliyetlerinin dönüşümünü açıklama amacındadır. Bu bağlamda, bu çalışma Ahlat’ın coğrafi koşullarının toplumsal yaşam ve iktisadi üretim üzerindeki etkilerini de doğrudan göstermektedir.
cılık

Anahtar Kelimeler: Ahlat, Köylülük, Ticaret, Tahıllar, Meyvecilik, Hayvan-

DAILY LIFE, AGRICULTURE, AND LIVESTOCK
BREEDING IN LAKE VAN BASIN IN THE EARLY
REPUBLICAN PERIOD: THE EXAMPLE OF AHLAT
DISTRICT (1923-1950)
Administratively, Ahlat is the district of Bitlis Province. Geographically, Ahlat is in the Van sub region and the Lake Van Basin. Ahlat that
has been home to different civilizations such as from Urartu to Persians
and from Byzantium to Turks witnessed the migrations of different civilizations, agricultural productions, and commercial activities due to its
geographical position throughout history. Ahlat is a district in which
Turkish tribes who were at the command of the sultan of the Great Seljuk Empire Tuğrul and Çağrı Beys firstly settled in Anatolia and moved
their architectures and socio-cultural life. From this aspect, Ahlat is the
door of Anadolu and the construction of Turkishness. Thanks to its suitable geography for settlement and agricultural production economics,
Ahlat has had deep historical past as to the periods of the Anatolian Seljuks and the Ottoman Empires. In addition to this, Ahlat was exposed to
wars and migration for about ten years period that passed between the
First World War (1914-1918) and Turkish Independence War. Similar to
nation-wide, the First World War caused a fracture and transformation
in social and economic fields in Ahlat. Similar to Iğdır and Muş, Ahlat
is one of the regions where there has been intensive agricultural production. Thus, this study claims that Ahlat is good a laboratory to indicate
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how the topography and climate of the region made the agricultural
policy of state in Eastern Anatolia and how they shaped the social and
economic transformation. Besides, Ahlat is a good example to understand plant production, animal production, and social life in rural areas
in the Eastern regions in the early republican era. This study aims to
explain the daily social life conditions, the transformation of plant production and animal production activities in Ahlat. In this context, this
study indicates the influence of the geographical conditions of Ahlat on
social life and economic production directly.
Key Words: Ahlat, Peasantry, Trade, Cereals, Fruit Growing, Animal Husbandry

Giriş
Hem Ahlat özelinde hem de Türkiye genelinde 1920’ler savaş sonrası iktisadi bir toparlanma evresiyken 1930’lu yıllar tarım, hayvancılık ve toplumsal yaşamda gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur.
İkinci Cihan Harbi (1939-1945) yıllarında savaş ekonomisi etkili olurken 1946-1950 arası dönemde yeniden bir iktisadi gelişim yaşanmıştır.
Bu açıdan Ahlat’ın iktisadi geçmişi, Türkiye İktisadi Tarihindeki gelişmeler paralelindedir. Ahlat Ovası, Iğdır ve Muş Ovaları gibi Doğu
Anadolu Bölgesinde tarımsal üretimin olduğu önemli bölgelerden biridir. Bu akademik çalışma topografyanın ve iklimin hem devletin Doğu
Anadolu Bölgesindeki tarım politikalarını nasıl şekillendirdiğini ve
toplumsal ve iktisadi dönüşüm üzerinde nasıl olduğunu göstermesi açısından Ahlat’ın iyi bir laboratuvar olduğu iddiasını taşımaktadır. Erken
Cumhuriyet döneminde doğu bölgelerindeki bitkisel üretim, hayvansal üretim ve kırsaldaki toplumsal yaşamı anlamak için de Ahlat iyi
bir örnektir. Bu çalışma 1923-1950 arası dönemde Ahlat İlçesi’ndeki
gündelik yaşam koşullarını, tarım sektöründeki bitkisel ve hayvansal
üretim faaliyetlerinin dönüşümünü açıklama amacı taşımaktadır. Bu
bağlamda, bu çalışma Ahlat’ın coğrafi koşullarının toplumsal yaşam ve
iktisadi üretim üzerindeki etkilerini de doğrudan göstermektedir. Bu
açıdan da Annales Tarih ekolüyle Ahlat’ın tarihini incelemektedir. Bu
çalışma gündelik yaşam koşulları içinde Ahlat’taki insanların bitkisel
üretim ve hayvansal üretim faaliyetlerini incelemektedir. Bu çalışma,
Ahlat üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle de Van Gölü Havzası hakkında genel bir fikir vermektedir. 1923-1950 yılları arasında
Ahlat kırsalını sosyoloji, iktisat ve coğrafya gibi disiplinler arası bir

258

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE VAN GÖLÜ HAVZASINDA GÜNDELİK YAŞAM,
TARIM VE HAYVANCILIK: AHLAT İLÇESİ ÖRNEĞİ (1923-1950)

bakış açısıyla ele almaktadır. Metodolojik olarak da bu çalışma Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, Türkiye İstatistik Kurumu Raporları,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivlerinden ve Ahlat hakkındaki ikincil kaynaklardan faydalanmıştır.
1. 20. Yüzyıl Öncesinde Ahlat’ın Kısa Tarihçesi
Tarihi MÖ 15.000 ile 8.000 yıllarına kadar uzanan Van Gölü Havzası, doğu batı yönünde farklı medeniyetlerin geçişinde bir kavşak noktasıdır. 2 Coğrafi olarak, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Bölümü’nde
yer alan bu havza etrafındaki volkanik dağlar ve göl sularını açık denizlere ulaştıramaması dolayısıyla kapalı bir havza özelliğine sahiptir. 3
Van Gölü Havzası’nın doğusunda İran sınırları boyunca uzanan dağlar ve 2000 metre rakımı aşan platolar, güneyinde Hakkâri Dağları,
kuzeybatısında ise Ağrı Dağı’ndan başlayıp güneybatıya doğru uzanan
Tendürek, Süphan ve Nemrut gibi sıralanmış sönmüş volkanik dağlar bulunmaktadır. Havzanın ortasında Van Gölü bulunmaktadır. 4 12.
yüzyılda yaşamış ünlü seyyah ve coğrafyacı Yakut el-Hamavi, 5 Mu’cemü’l-Büldan adlı eserinde Van Gölü Havzası’nın merkezi olarak da Ahlat’ı işaret etmektedir. 6
Ahlat, Urartular döneminde kurulmuş olup Urartuların Halads, Ermenilerin Şaleat (Şaliat), Arapların Hilat adını verdikleri şehre Türkler
ve İranlılar ise Ahlat adını vermişlerdir. 7 MÖ 330 yılında Romalıların
hüküm sürdüğü ve Hilyat olarak adlandırdıkları Ahlat, Roma, Bizans
ve İran yönetiminde kaldıktan sonra 1040 yılında Selçuklu Türkleri2 Faruk Alaeddinoğlu, “Van Gölü Havzası’nda Nüfusun ve Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı,” TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye,
2014, s. 267.
3 Abdülaziz Kardaş, Cumhuriyet Dönemi'nde Van Gölü havzası'nda (Van-Bitlis-Muş)
yapılan kamu harcamaları ve yatırımlar (1923-1950) Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Tezi, 2012, s. 1.
4 Selahattin Batu, Doğu İlleri Hayvancılığı, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi,
Ankara, 1953, s. 6
5 Casim Avcı, “Yakut el-Hamavi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.43,
2013, s. 288; Ebu Abdullah Yakut el-Hamavi, Mu’cemu’l Buldan, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye,
Beyrut, 2011; Kenan Arınç, “Tarihi ve Siyasi Coğrafya Perspektifiyle Bitlis, Ahlat ve Tatvan
Şehirlerinin Kuruluş ve Gelişmeleri,” I. Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi
Sempozyumu Bildirileri, 2008, s. 764.
6

Kenan Arınç, “Tarihi ve Siyasi Perspektifiyle Bitlis,” s.765.

7 Faruk Sümer, “Ahlat Şehri ve Ahlatşahlar,” Belleten, C.1, S. 197, Ankara, 1986, s. 447;
Kenan Arınç, “Tarihi ve Siyasi Coğrafya Perspektifiyle Bitlis,” s. 759.

259

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

nin hâkimiyetine geçmiştir. 8 15. yüzyılın ilk çeyreğinde Karakoyunlu Türklerinin ardından Timur saldırıları sonucunda 9 15. yüzyılın son
çeyreğine doğru ise Ahlat, Akkoyunlu hâkimiyetine girmiştir. 10 Ahlat’ın otuz yıllık Safevi Türklerinin hâkimiyetinden sonra Osmanlı
Devletinin hâkimiyetine geçişi Yavuz Sultan Selim döneminde olmuştur. 11 Osmanlılar döneminde 17. yüzyılın önde gelen coğrafyacılarından ve tarihçilerinden Kâtip Çelebi’ye göre Ahlat, kayısısı, elması ve
bağları ile ünlü bir meyvecilik kasabadır. Ahlat Tanzimat sonrasında
Van Vilayetine bağlanırken II. Abdülhamid döneminde ise Bitlis iline
bağlanmıştır. 12
Birinci Cihan Harbi döneminde hem Rus hem de Ermeni işgallerine maruz kalan Van Gölü Havzasındaki köyler, kasabalar ve şehirler,
büyük bir tahribat yaşamıştır. Nitekim, savaş binlerce insanın ölümüne
ve göçüne sebep olduğu gibi bölgenin tarımsal üretimini de sekteye uğratmıştır. 13 Örneğin Birinci Cihan Harbi’nden 75,000 nüfusu ve 12,000
evi olan evvel Bitlis’in 1930’ların sonlarında 15,000 nüfusu ve 2,000
evi kalmıştır. 14 Özellikle Ahlat’ın Cihan Harbine kadar meyveciliği ile
ünlü olduğu ceviz, vişne, kayısı, elma ve armut gibi yemiş bahçelerinin olduğu bilinmektedir. 15 Bu tahribat neticesinde halkın tohumluk
ürünlerinin bir kısmı zarar gördüğünden bir kısmı da kıtlık ortamında
tüketildiğinden Doğu Anadolu çiftçilerinin yeniden üretici hale gelmeleri bir süreç almıştır. Bu bağlamda da Bitlis ve civarı tohumluk tahıl
ihtiyacını 20. yüzyıl başlarında Trabzon’dan almıştır. 16
2. Ahlat’ın İdari ve Demografik Tarihi
1920’lerin sonunda dahi milattan 600 yıl öncesinde yaşamış mede8

Kayaoğlu, “Doğunun Güzel ve Tarihi Bir Kasabası: Ahlat,” Son Posta, 10 Mart 1939.

9 Faruk Sümer,” Karakoyunlular,” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 24,
2001, s. 434.
10 Faruk Sümer, “Akkoyunlular,” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 2, 1989,
s. 272.
11 Faruk Sümer, “Ahlat,” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 2, 1989, s. 22;
Muvaffak Uyanık, “Bitlis,” Erciyes, S. 71, 1948, s. 15.
12

Faruk Sümer, “Ahlat,” s. 22.

13

“Ahlat ve Civarına Bir Hayli Göçmen Yerleştirildi,” Son Posta, 7 Şubat 1937.

14

“Egelilere Yurdun Güzel Bir Parçası Olan Bitlis’i Tanıtalım,” Yeni Asır, 2 Şubat 1938.

15

“Ahlat ve Civarına Bir Hayli Göçmen Yerleştirildi,” Son Posta, 7 Şubat 1937.

16 Nurcan Toksoy, “I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Doğu Anadolu’da Yapılan Faaliyetler,”
Atatürk Dergisi, C 5, S 1, 2006, ss. 174-176.
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niyetlerin izlerinin halen görüldüğü bir yerleşim olarak nitelendirilen
Ahlat, 1929’a kadar Bitlis iline bağlı bir ilçedir. 17 Ancak, idari açıdan,
Bitlis 1929 yılına kadar vilayet merkezi olmasına rağmen bu tarihten
itibaren vilayet statüsü ilçeye dönüştürülerek 1936’ya kadar Muş’a bağlanmasıyla 1929-1936 yılları arasında Ahlat İlçesi de Van İline bağlanmıştır. 18 Buna göre, Muş Vilayeti Malazgirt, Mutki, Çapakçur, Genç,
Sason ve Bitlis kazalardan oluşmaktadır. 19 Nitekim, 2885 Sayılı Kanun
ile Bitlis 1936 yılında tekrar vilayet olmuştur. 20 1950 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımında Bitlis Merkez İlçe hariç 4 ilçe, 13 bucak ve 245
köyden oluşmaktadır. Ahlat İlçesi ise 15 mahalle, Adilcevaz ve Misk
Bucakları ile toplam 46 köyden oluşmaktadır. 21

17

“Ahlat ve Civarına Bir Hayli Göçmen Yerleştirildi,” Son Posta, 7 Şubat 1937.

18 “Bitlis Vilayet Olunca İnkişafa Başlandı,” Son Posta, 5 Şubat 1937; T.C Bitlis Valiliği, İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Brifing Dosyası, 2017, s.8
19

“Muş Vilayet Oldu,” Edirne Postası, 18 Temmuz 1929.

20

Resmî Gazete, 4 Ocak 1936

21 T.C Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, 22 Ekim 1950 Umumi Nüfus Sayımı: Vilayet, Kaza, Nahiye ve Köyler İtibariyle Nüfus, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1954,
s. 106-109; Hulki Metin, “Ahlat İlçesi,” İdare Dergisi, Yıl: 16, S: 175, Temmuz-Ağustos 1945,
s. 201.
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Tablo 1: Ahlat’ın 1927-1950 Arası Kır ve Kent Nüfusu
Yıllar

Nüfus

Kent

Kır

1927

8,357

1,619

6,638

1935

14,885

2,713

12,172

1940

12,298

2,825

9,473

1945

13,702

3,124

10,578

1950

17,172

3,684

13,488

Kaynak: T.C Başvekalet Merkezi İstatistik Müdüriyeti Umumiyesi,
28 Teşrinievvel 1927 Umumi Nüfus Tahriri, Vilayet, Kaza,
Şehir ve Köyler İtibarıyla, Türk Ocakları Merkez Heyeti
Matbaası, Ankara, 1928, s. 21; T.C Başvekalet İstatistik Genel
Direktörlüğü, 20 İlkteşrin 1935 Türkiye Nüfusu Vilayet, Kaza,
Şehir ve Köyler İtibariyle, Ulus Basımevi, Ankara, 1935, s.
16; T.C Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 21 Ekim 1945
Genel Nüfus Sayımı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1950,
s. 16; Murat Yılmaz, “Ahlat (Bitlis) İlçesi’nin Nüfus Coğrafyası
(2014), Turkish Studies, C. 10, S. 14, 2015, s.791.
Cihan Harbi yıllarında bölgenin Rus işgaline uğraması ve Ermeni
çeteleri ile yaşanan çatışma ortamında Ahlat civarındaki nüfusun bir
bölümü batı bölgelerine göç etmiştir. 22 Bu göçler hem Türklerin batı
bölgelerine göç etmesi hem de 1915 yılında yaşanan Ermeni tehciri şeklinde yaşanmıştır. Bu durum bir yandan bölgedeki nüfusun azalması ile
üretimde iş gücü kıtlığına neden olurken diğer yandan da sermayenin el
değiştirmesi yoluyla yerel eşrafın ve büyük toprak sahiplerinin sermayelerini arttırmalarına da neden olmuştur. 23 Ancak, savaşın bitiminden
sonra bu nüfusun geri dönüşü ile 1927-1935 tarihleri arasında Ahlat’ın
nüfusu %10 artmıştır. Buna karşın, Ahlat ilçesinin nüfusu İkinci Cihan
Harbi dönemi öncesinde yeniden düşüşe geçerken savaş döneminde
%2’lik bir artış göstermiş ve savaş sonrasında (1946-1950) ise nüfusun
yeniden artışa geçtiği görülmektedir. 24
22 Kadri Kemal Kop, “Doğu Anadolu’da Yeni Bayındırlık Sahaları,” İller ve Belediyeler
Dergisi, S 11, s. 64.
23 Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, S. 105118.
24 Murat Yılmaz, “Ahlat (Bitlis) İlçesi’nin Nüfus Coğrafyası,” Turkish Studies, C 10, S
14, 2015, s. 790.

262

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE VAN GÖLÜ HAVZASINDA GÜNDELİK YAŞAM,
TARIM VE HAYVANCILIK: AHLAT İLÇESİ ÖRNEĞİ (1923-1950)

Van Gölü Havzasında bulunan 547 köy topografyaları açısından
ele alındığında bu yerleşimlerin %5’i nehir kıyılarına, %23’ü ovalara
ve %76’sı dağ etekleri ve sırtlar gibi eğimli arazilerde yerleştikleri görülmektedir. 25 Bu bağlamda, Van Gölü Havzasının doğusunda bulunan
ve 2000 metreyi aşan rakıma sahip Muradiye, Van ve Erciş Ovaları
ile gölün kuzeyi ve batısında yer alan Ahlat ve Adilcevaz taraçaları
ve buralardaki vadi tabanları ile Rahva Düzlüğü ve Muş bölgesindeki
ovalar yerleşime uygun bölgelerdir. 26 Ahlat özelinde geniş tarım alanları ve sulama imkanlarının olduğu Taşharmanı (Teğut), Misk Bucağına
bağlı Ovakışla (Purhus), Yeniköprü (Karmuç) ve Alakır yoğun nüfuslu
köylerdir. Buna karşın, dağlık alanlar dolayısıyla tarım alanlarının az
olması yüzünden hayvancılığın daha maliyetli olduğu Akçaören (Ağcaviran), Hanik (Çukurtarla), Kırıkkaya Kers) ise az nüfuslu yerleşimlerdir. 27 Ayrıca geniş tarım alanlarına ek olarak, Van Gölü kıyılarındaki
ılıman iklim koşullarına bağlı olarak göl kıyısındaki Ahlat, Tatvan ve
Adilcevaz gibi yerleşimler daha yoğun nüfusludur. 28
1945 yılında bölgeye giden bilim insanı İbrahim Kafesoğlu ise Ahlat’ın bir düzlük üzerine inşa edilmiş birbirinden uzak 9 mahalleden
oluştuğunu söylemektedir. 29 Bu yönüyle Ahlat, Osmanlı dönemlerinden kalma bir kasabayı andırmaktadır. 30 Ahlat’taki nüfusun çoğunluğu Türkçe konuşmakta ve Ahlat’ın kırsalında ise Türkçe, Çerkezce ve
Kürtçe dilleri konuşulmaktadır. 31 1930’ların ortasında Ahlat’ın Tatvan
Nahiyesine Trabzon Sürmene’den 40 muhacir hanesinin yerleştirilmesi
düşünülmüş ve bu kimseler için Van Gölü kıyılarına yakın ikişer daireli
karşılıklı 20 ev inşa edilmiştir. Duvarları kerpiç damları kırmızı kiremit olan bu evler mimari yapılarıyla bu bölgede ilk kez görülmüştür. 32
Normalde Ahlat Kazasındaki evlerin yapı malzemesi Süphan ve Nem25 Faruk Alaeddinoğlu, “Van Gölü Havzası’nda Nüfusun ve Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı,” TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye,
2014, s. 270.
26 Abdülaziz Kardaş, agt., s. 2.
27 Murat Yılmaz, agm., s. 805; Servet Ertekinoğlu, “Ahlat Ağzında Yer Adları,” The Journal of Academic Social Science Studies, S. 30, 2014, s. 585-594.
28 Faruk Alaeddinoğlu, agm., s. 266.
29 İbrahim Kafesoğlu,” Ahlat,” Akşam, 3 Ekim 1945.
30 Hamit Sadi Selen, “Van Gölü Çevresi,” Vakit, 3 Kasım 1942; Reşat İzbırak, “Van Gölü
Çevresi,” Ülkü, C.3, S.13, 1934, s. 8-11.
31

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/627-61-1 (2 Şubat 1943).

32

Tahir, “Kardeş Memlekete Giderken Geçilen Yerler,” Vakit, 7 Kasım 1934.
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rut Dağlarından getirilen taşlardır. 33 Buna karşın Ahlat’ın köy evleri
ise kerpiçten inşa edilmiş ve bir iki odalı tek kattan oluşan yapılardır. 34
Resim 1. Ahlat’tan Bir Görünüm

Kaynak: Bitlis İl Yıllığı (1973), Bitlis Valiliği, Ankara, s. 213.
Bölge halkında trahom ve sıtma görülen hastalıklardandır. Nitekim,
ilkbahar aylarında Van Gölü’nde görülen bataklıklar yaz aylarında anofellerin üremesi için müsait alanlardır. 35 Ayrıca, 1920’lerin ortalarında
Ahlat Muş arasında bulunan Nemrut Gölü civarındaki 50 köy Karasu
bataklığından yayılan anofellerin neden olduğu sıtma tehlikesine maruz kalmıştır. 36 Hatta sivrisineklerin üremesini engellemek içinde kinin
dağıtımının yanı sıra su birikintileri ve bataklıkların kurutulmaya çalışıldığı görülmektedir. 37 İklim ve topografya nüfusun dağılışı üzerinde
etkili olduğu gibi uzun dönemde bitkisel ve hayvansal üretim üzerinde
de etkili olmaktadır. Nitekim, Ahlat ekilebilir tarım topraklarının genişliği ve Cumhuriyet’i ilk yıllarında yoğun tahıl üretimi ve meyveciliği sayesinde Van Gölü havzasının hem tahıl ambarı hem de meyve
bahçesi sayılabilecek beldelerinden biri olmuştur.
3. Ahlat Coğrafyası ve Zirai Üretim (1923-1950)
1923-1950 arası dönemde Ahlat İlçesinin kuzeyinde Bulanık ve
Malazgirt, güneyinde Van Gölü ve Tatvan ve Bitlis, doğusunda Van
33 Ömer Coşar, “Van Gölü Kıyılarından Geliyorum,” Son Posta, 12 Eylül 1944.
34

Ömer Coşar, “Van Gölü Kıyılarından Geliyorum,” Son Posta, 7 Eylül 1944.

35

“Demiryolu 1939 Yılında Van’a Varacaktır,” Tan, 17 Nisan 1936.

36 Abdülaziz Kardaş, agt., s. 105.
37 “Bitlis Vilayet Olunca İnkışafa Başlandı,” Son Posta, 5 Şubat 1937.

264

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE VAN GÖLÜ HAVZASINDA GÜNDELİK YAŞAM,
TARIM VE HAYVANCILIK: AHLAT İLÇESİ ÖRNEĞİ (1923-1950)

Gölü ve Erciş ve batısında ise Muş bulunmaktadır. 38 Ahlat, Van Gölü
Havzası’nın kuzeybatısına denk düşmektedir. 1725 metre rakıma sahip olan ilçenin il merkezine uzaklığı ise 65 kilometredir. Ahlat’ın bulunduğu coğrafya akarsu vadileriyle parçalanmış volkanik arazilerden
oluşmaktadır. 39 Bitlis toprakları dağlık ve kıraç bir yapıya sahip olsa
da Ahlat ve Adilcevaz dolaylarındaki Ahlat Ovası, Adilcevaz Gülistan
Ovası, Arin Ovası ve Rahva Düzlüğü ziraat açısından oldukça elverişlidir. 40 Dolayısıyla Bitlis İlindeki düzlük alanların çoğunluğu Ahlat
İlçesinde bulunmaktadır. 41 Nitekim, Rahva Düzlüğü aynı zamanda Fırat, Dicle ve Van Gölü gibi üç hidrografik havzayı birbirlerinden ayıran
su bölümüdür. 42 Süphan, Bilican ve Nemrut Dağları Ahlat çevresinde
bulunan sönmüş volkanik dağlara örnektir. Alâeddin Çayı, Sur Çayı
ve Bayındır Çayı Ahlat İlçe sınırları içinden Van Gölü’ne dökülmektedir. Volkanik toprakları sayesinde ilçe toprakları oldukça verimlidir.
İklim olarak da karasal iklimin hâkim olduğu ilçede yağışların önemli
bir bölümü ilkbahar aylarında düşmektedir. 43 Ahlat civarında Nemrut,
Nazik ve Arin Gölleri bulunmakta ve buralardaki akarsulara dökülerek
tarımsal sulamada fayda sağlamaktadır. 44 Bu arazilerde ilçe topraklarının yarıya yakınını oluşturmaktadır. 45
Ahlat’ın etrafında Malazgirt, Bulanık ve Muş Ovaları bulunmaktadır. Ancak bu arazilerin rakımları 2000 metrenin üzerindedir. Örneğin, Ahlat’ın 12 km kuzeyinde bulunan bir boyundan Malazgirt Ovasına geçiş vardır. 47 Ahlat’ın Van Gölü’ne kıyısı olan komşu yerleşimleri
46

38 Hulki Metin, agm., s. 197; Bitlis İl Yıllığı 1973, Bitlis Valiliği, Ankara 1973, s. 19.
39 Necmettin Elmastaş, “Ahlat İlçesi’nde Tarımsal Arazi Kullanımı,” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C 7, S 2, 2008, s. 480
40 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/627-61-1 (2 Şubat 1943); T.C Bitlis
Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Brifing Dosyası, 2017, s.8; T.C Bitlis
Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bitlis İli Çevre Durum Raporu, Bitlis, 2012, s. 5;
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve Hayvancılık Raporu, 2019, s. 3.
41

Bitlis İl Yıllığı 1973, s. 222.

42 Kenan Arınç, “Ulaşım Coğrafyası Bakımından Bir İnceleme Rahva Düzlüğü ve Çevresi,” Doğu Coğrafya Dergisi, C 6, S 3, 2000, s. 26.
43

Necmettin Elmastaş, agm., s.482-483.

44 Abdülaziz Kardaş, agt., s.4; Hulki Metin, agm., s. 198.
45 Necmettin Elmastaş, agm., s.480.
46 “Ahlat ve Civarına Bir Hayli Göçmen Yerleştirildi,” Son Posta, 7 Şubat 1937.
47 Doğu Anadolu Coğrafyası: Tabi, Zirai, Beşerî, Baytarı, C.7, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1938, s.35.
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ise Erciş, Adilcevaz, Tatvan ve Gevaş’tır. 48 Adilcevaz 1940’lı yıllarda
nahiye olsa da verimli tarım alanları ve ulaşım yolları üzerindeki stratejik konumu sayesinde hem ilerlemeye daha açık hem de Tatvan ve
Mutki’ye oranla kentleşme potansiyeli daha yüksektir. 49 İlçe toprakları
Van Gölü sahili boyunca kuzeyden güneye doğru uzanmaktadır. Kahiri
ekseriyette kasaba iki katlı evlerden ve Van Gölüne kadar inen bahçelerden oluşan bir görünüme sahiptir. 50 Ağrı Dağından sonra en yüksek
ikinci dağ olan 51 ve 4000 rakıma sahip olan Süphan Dağı eteklerinde
bulunan Ahlat kasabasının bir ucu Van Gölü’nün kuzey kıyılarına uzanan hafif meyilli yeşil sırtlar üzerine kurulmuş bir kasabadır. Ahlat’ın
kuzeyinde kalan geniş ova o bölgenin adeta tahıl ambarıdır. 52
1927 Tarım Sayımında Ahlat İlçesinde meyve bahçeleri hariç
tarla bitkilerinin ekim alanı yaklaşık 15,000 dekardır. 53 1945 yılı Ahlat
Kaymakam’ı Hulki Metin tarafından kaleme alınan “Ahlat İlçesi” adlı
makalede Ahlat’ın 1945 yılında 35, 894 hektar (358,940 dekar) ekilebilir tarım alanının bulunduğu ancak bu alanın onda birinin yani yaklaşık
36,000 dekarının (tarla bitkileri) ekildiğini ve Ahlat ilçesinde nadas
uygulamasının da yaygın olduğu belirtmektedir. 54 Benzer bir şekilde,
Türkiye genelinde 1927’den 1950’ye 43,637,727 dekar olan ekili tarım
sahasının yaklaşık 2,5 artarak 103,160,000 dekara ulaştığı göz önüne
alınırsa Ahlat’taki artışın Türkiye ortalamaları civarında olduğu da ifade edilebilir. 55 Ayrıca, ekili alanın az olmasında nadas uygulamasının
yanı sıra, bataklıklar, hayvancılığa bağlı olarak otlak alanların genişliği,
emek kıtlığı ve tarımsal mekanizasyonun yeteri kadar olmayışı da etkili
olmuştur. 1923-1950 yılları arasında Ahlat İlçesi’nin Adilcevaz Bucağı
48

“Van Gölü Etrafında Bir Kalkınma Hareketi Başladı,” Son Posta, 5 Ekim 1937.

49

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/627-61-1 (2 Şubat 1943).

50 “Ahlat ve Civarına Bir Hayli Göçmen Yerleştirildi,” Son Posta, 7 Şubat 1937.
51

“Ahlat ve Adilcevaz Halkevlerinin Süphan Dağı Seyehati,” Son Posta, 14 Eylül 1940.

52

“Van Gölü Etrafında Bir Kalkınma Hareketi Başladı,” Son Posta, 5 Ekim 1937.

53 T.C Başvekalet Devlet İstatistik Enstitüsü, 1927 Tarım Sayımı, DİE Matbaası, Ankara,
1970, s. 29-80.
54 Hulki Metin, agm., s. 205.
55 TÜİK’e yapılan resmi başvuru sonucunda 1927-1950 arası dönemde 1927 Tarım Sayımı
dışında bu tarih aralığında Ahlat İlçesine dair Tarımsal Yapı ve Üretim İstatistiğinin bulunmadığı cevap olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla 1945 yılında Ahlat Kaymakamı Hulki Metin’in belirttiği ekim sahası ve oransal olarak hesaplayabilmek için 1984 yılı verileri de ek
olarak kullanılıştır. Bkz. T.C Başvekalet Devlet İstatistik Enstitüsü, 1927 Tarım Sayımı, s.
4; T.C Başvekalet, İstatistik Umum Müdürlüğü, Zirai Bünye ve İstihsal (1946-1953), DİE
Matbaası, Ankara, 1954, s. 12.

266

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE VAN GÖLÜ HAVZASINDA GÜNDELİK YAŞAM,
TARIM VE HAYVANCILIK: AHLAT İLÇESİ ÖRNEĞİ (1923-1950)

ile ilçe hudutları içinde yerleşim yerleri, dağlık bölgeler, otlaklar, meralar, sulak alanlar ve tarım alanları da dahil yaklaşık 1,600,000 dekar
civarında bir alan bulunmaktadır. Bu alan ayrıca Bitlis ili topraklarının
dörtte biridir. 56
Bu çalışma her ne kadar 1950’lere kadar olan süreci ele almış olsa
da Ahlat özelinde ilçe düzeyinde üretim istatistikleri 1927 ve 1984
yıllarında bulunmaktadır. 1927 yılında Türkiye’de ekili tarım alanları
43,637,727 dekardan 57 1950 yılında 103,160,000 dekara 58 ve 1984 yılında ise 178,564,788 dekara yükselmiştir. 59 Böylece 1927’den 1950’ye dek
yaklaşık 2,5 kat; 1984’e kadar ise 4 kattan fazla bir artış olduğu görülmektedir. Bu istatistiki bilgilere dayanarak 1927 yılında Ahlat ilçesinde
toplam tarım alanları yaklaşık 15,000 dekar olduğu ve 1984 yılında ise
ekili alanının yaklaşık 436,000 dekar olduğu görülmektedir. 1950 yılında Bitlis ilinin ekili alanlarının 1.623.400 dekar olduğu düşünülürse
1950’lerin başında Ahlat’ın 50,000 dekara yakın tarla bitkileri, meyve
bahçeleri ve bağ alanlarının olduğu düşünülmektedir. 60

56 Necmettin Elmastaş, agm., s. 487; Hulki Metin, agm., s. 197; T.C Bitlis Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü, Bitlis İli Çevre Durum Raporu, Bitlis, 2012, s. 5.
57

T.C Başvekalet Devlet İstatistik Enstitüsü, 1927 Tarım Sayımı, s. 4.

58 T.C Başvekalet, İstatistik Umum Müdürlüğü, Zirai Bünye ve İstihsal (1946-1953), s.
12.
59 T.C Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü, Tarımsal Yapı ve Üretim (1984), DİE
Matbaası, Ankara, 1986, s.
60 T.C Başvekalet, İstatistik Umum Müdürlüğü, Zirai Bünye ve İstihsal (1946-1953), s.
12.
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Tablo 2: Ahlat İlçesi ve Bitlis İli Genelinde 1927-1984
Tarihlerinde Tarla Bitkileri Ekim Alanı (Dekar) – Üretim (Ton)
1927

Toplam

1984
Bitlis
Ahlat İlçesi
Ahlat İlçesi 62
Bitlis Vilayeti
Vilayeti 61
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Alanı
Alanı
Alanı
Alanı
14,475 665 36,526 3,030 435,440 62,614 577,200 112,557

Tahıllar

13,769

Buğday

8,842

570

20,764

1.291

Arpa

553

26

2,709

207

-

-

9,330

1,180

Yulaf

6

0,375

6

0,375

-

-

-

-

Çavdar

4,368

44

6,463

213

10,990

1,660

11,550

1,745

Kaplıca

-

-

-

-

-

-

-

-

Pirinç

-

-

380

64

-

-

840

156

Darı

-

-

4,195

1070

-

-

8,130

2,238

Mısır

-

-

-

-

-

-

5,650

-

Baklagiller

24

1,3

91

7,5

860

154

4,010

531

Bakla

22

1,3

71

4

-

-

-

-

Bezelye

-

-

-

-

-

-

-

-

Nohut

-

-

-

-

-

-

300

27

Fasulye

1

0,025

1

0,025

860

154

2,520

488

Börülce

-

-

1

0,226

-

-

-

-

Mercimek

1

0,151

18

3

-

-

150

13

Fiğ

-

-

-

-

-

-

1040

3

Burçak

-

-

-

-

-

-

-

-

Ürünler

640,4 34,517 2.846 423,250 49,811 525,750 64,127
412,260 48,151 488,780

57,105

61 1927 yılında Bitlis ili Ahlat, Bulanık, Hizan, Malazgirt, Muş, Mutki ve Varto ilçelerinden oluşmaktadır. Ancak bu tabloda Ahlat İlçesinin istatistiki verilerinin 1950’ye oranla
daha net değerlendirilebilmesi için 1929 yılı sonrası Muş İli sınırları içinde kalan Bulanık,
Malazgirt, Muş ve Varto İlçelerinin verileri Bitlis Vilayetine dahil edilmemiştir.
62 Adilcevaz 1953’te Ahlat’tan ayrılarak İlçe olmuştur. 1923-1950 arasında Ahlat ilçesindeki tarımsal yapıların değişimini incelemek amacıyla ilçe düzeyinde istatistiki bilgilerin
bulunduğu 1984 yılı İstatistiklerinde Ahlat ve Adilcevaz İlçelerinin üretimleri birlikte verilmiştir
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Sanayi
Bitkileri
Patates

682

24

1,918

176

10,730

12,649

31,140

47,899

358

15

934

82

6,730

6,696

12,210

16,309

Pancar

271

8

291

9

2,720

5,509

11,050

26,326

Soğan

53

0,456

128

7

1,180

444

3,890

2,540

Sarımsak

-

-

-

-

-

-

200

241

Safran

-

-

-

-

-

-

-

-

Pamuk

-

-

-

-

-

-

-

-

Keten

-

-

4

0,360

-

-

-

-

Susam

-

-

-

-

-

-

-

-

Tütün
Haşhaş
(tohum)

-

-

543

75

-

-

19,890

2,583

-

-

18

2

-

-

-

-

Kaynak: T.C Başvekalet Devlet İstatistik Enstitüsü, 1927 Tarım
Sayımı, DİE Matbaası, Ankara, 1970; T.C Başbakanlık, Devlet
İstatistik Enstitüsü, Tarımsal Yapı ve Üretim (1984), DİE
Matbaası, Ankara, 1986.
Tabloya göre Ahlat ilçesinde %90 oranında tahıl ekim alanları
görülmektedir. Tahıllar içinde de en çok buğday, arpa ve çavdar ekim
alanları geniş yer tutarken kaplıca, pirinç, darı ve mısır ekimi görülmemektedir. Bu durum halkın besin ihtiyacı, hayvan yemi ihtiyacı,
sulamalı tarım imkanlarının durumu ve iklim koşullarıyla doğrudan
bağlantılıdır. Baklagiller içinde ise en çok Bakla ekim alanı görülmektedir. Ancak ekim alanlarının düşük olması halkın kendi ihtiyacı için
geçimlik üretim yaptığını göstermektedir. Buna karşın bezelye, nohut,
börülce ve fiğ ekimi yoktur. Sanayi Bitkileri açısından en çok patates,
pancar ve soğan ekim alanı görülmektedir. Hatta endüstri bitkilerinin
ekim alanlarının yarıdan biraz fazlasını patates oluşturmaktadır. Buna
karşın pamuk, keten, susam veya tütün gibi emek yoğun ürünlerin veya
pazara yönelik ürünlerin ekim alanları görülmemektedir. Ayrıca tablo
incelendiğinde Ahlat’taki ürün deseni bir ölçüde il merkezi Bitlis’ten
farklılaştığı görülmektedir. Örneğin, Bitlis kırsalında ise tütün yetiştiriciliği ve Bağcılık da görülmektedir. 63 Tütün tarımı daha çok Bitlis
merkez köyleri ile Çukur, Simek, Duhan, Narlıdere beldeleri ve Mutki
63 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/1389.610.1(25 Mayıs 1945).
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ilçesinde yapılmaktadır. 64 Bu bağlamda öncelikle 1927 yılında kurulan
Tekel Tütün Fabrikası’nın. Bu fabrikada Doğu, Köylü ve Asker markalarında sigaralar üretilmiştir. 65
Ahlat’taki arazilerin önemli bir bölümünde kuru tarım yapılmaktadır ve nadas uygulaması da mevcuttur. Özellikle kumlu-tınlı volkanik
toprak yapısı olan regoseller buğday ekimine elverişlidir. Bitlis ilinde
en çok buğday üretiminin gerçekleştirildiği Ahlat İlçesinde buğday tir
adı verilen bir metot ile ekilmektedir. Bu ekim yönteminde buğday tohumları 15-20 cm derinliğinde ekilmekte ve ağaçtan yapılmış tir sabanıyla çekilen çizilere atılmaktadır. Nitekim, geçirgen ve suyu tutmayan
bu topraklar tir ekim yöntemini de zorunlu kılmaktadır. Hatta bu tarım
metodu yörede Sümerlerden beri uygulanagelmektedir. 66 Buğdayın yetişemediği daha yüksek rakımlı ve soğuk bölgelerde ise çavdar tarımı
yapılmaktadır. Örneğin Ahlat’ın Güzelsu, Taşharman ve Serinbayır
köylerinde çavdar üretimi geniş yer tutmaktadır. 67 Ayrıca, buğday ve
çavdara oranla daha kısa sürede yetişen ve hayvan yemi olarak da değerlendirilen arpa Ahlat’ın köylerinde yetiştirilen bir diğer tahıldır. 68
Ahlat’ta üretilen buğday daha çok su değirmenlerinde öğütülmektedir. 69Ahlat’ın humus açısından zengin kumlu tınlı, siltli tınlı toprakları
ve alüvyon toprakları patates tarımına oldukça elverişlidir. Buna karşın
sulanabilen vadi tabanlarında fasulye ekilmektedir. 70 Bölge ziraatına
dolu ve don gibi afetlerin yanı sıra domuz ve çekirge gibi yaban hayvanlarının da zarar verdiği 1930’lardaki Birinci Umumi Müfettişlik Raporlarında açıkça görülmektedir. 71
1920’lerin sonunda Bitlis ilinde toplam 8,103 tarım aleti tespit edilmiştir. Bunlar daha çok çeki (çift) hayvanları tarafından kullanılan
karasaban, pulluk ve döğenlerdir. 72 1950’lerin başında ise il genelinde
8,756 karasaban, 3,768 pulluk (hayvan pulluğu), 25 traktör, 200 ekre64 İbrahim Tekinalp, “Bitlis Tütüncülüğü,” Türk Tütünü, S. 87, 1942, s. 9.
65 Abdülaziz Kardaş, agt., s. 130; Metin Tuncel, “Bitlis,” Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi, C.6, 1992, s. 228.
66

Necmettin Elmastaş, agm., s.491-492.

67 Necmettin Elmastaş, agm., s.493.
68 Necmettin Elmastaş, agm., s.494.
69 Hulki Metin, agm., s. 206.
70

Necmettin Elmastaş, agm., s.495.

71

T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 30-10-0-0/69-457-15 (00.00.1932).

72 T.C Başvekalet Devlet İstatistik Enstitüsü, 1927 Tarım Sayımı, s. 101.
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möz ve 3 selektör bulunmaktadır. 73 1952 yılında ülke genelinde 31,415
traktör olduğu düşünülürse il başına 498 traktör düştüğü görülmektedir. Bitlis’teki traktör sayısı ise bunun %5’i civarındadır. 74 Traktör, selektör ve ekremöz modern tarım tekniklerini simgelediğinden Bitlis’in
tarımsal üretim potansiyeli açısından Ahlat’ın önde gelen bir ilçe olduğu düşünülürse bu tarz makinelerin Ahlat ve kırsalında yoğunlaştığı
düşünülmektedir. Ayrıca, merkezi Diyarbakır’da bulunan Birinci Umumi Müfettişlik, Ahlat’ın da içinde yer aldığı doğu bölgelerinde tahıl
üretimini teşvik etmek amacıyla ekim metotları, bakım yöntemleri ve
hasat metotları hakkında raporlar yayınlamıştır. 75 Ayrıca Birinci Umumi Müfettişi İbrahim Tali (Öngören) Bey 21 Haziran 1932 tarihinde
Başvekalete gönderdiği yazıda da Cihan Harbi sonrasında oluşan emek
kıtlığı karşısında üretimin arttırabilmesi amacıyla makineleşme, tohum
çeşit ıslahı ve bitki koruma teknikleri yollarıyla tarımsal modernleşmenin önemine dikkat çekmiştir. 76 Aynı şekilde Celal Bayar’ın Şark
Raporunda da çiftçinin topraklandırılması, kredi imkanlarının genişletilmesi ve üretimin arttırılması konuları görülmektedir. Bu yatırımlar
1933-1945 yılları arasında devletçilik kapsamında da hayata geçirilmeye çalışılmıştır. 77 Savaş sonrası dönemde Marshall Yardımının başladığı 1948 yılında Ahlat Halkevi’nde Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri
ve Tarım uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilen kongrede Ahlat ve
çevresinde hayvancılığın geliştirilmesi, tarımsal mekanizasyon ve pazara yönelik tarımsal üretim konuları üzerinde durulmuştur. 78 Ahlat’ın
1930’lu yıllardaki görünümü yoğun meyve bahçelerinden ve şehrin
içindeki tarım arazilerinden dolayı birbirinden ayrı birkaç köy gibidir. 79
Ahlat ve Tatvan’daki halkevleri de kamu binalarının bahçelerine meyve
veren ağaçların ekimini teşvik eden projeler geliştirmişlerdir. 80 Ayrıca,
İlçede ceviz ve zerdali bol miktarda yetişirken elma, armut, vişne, kiraz
ve dut alanları daha sınırlıdır. Bitlis Belediyesi 1943 yılında Ahlat’ta
73

T.C Başvekalet, İstatistik Umum Müdürlüğü, Zirai Bünye ve İstihsal (1946-1953), s. 53.

74 T.C Başvekalet, İstatistik Umum Müdürlüğü, Zirai Bünye ve İstihsal (1946-1953), s. 13.
75 Cemil Koçak, Umumi Müfettişlikler (1927-1952), İletişim Yayınları, İstanbul, 2016, s.
136; Suna Altan, “Birinci Umumi Müfettişlik Zirai Durum Raporlarına Göre Buğday Üretimi,” Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C 12, S 1, (Nisan
2021), s. 144-145.
76

Abdülaziz Kardaş, agt., s. 132

77

Abdülaziz Kardaş, agt., s. 227-228.

78

Abdülaziz Kardaş, agt., s.381.

79

Kayaoğlu, “Doğunun Güzel ve Tarihi Bir Kasabası: Ahlat,” Son Posta, 10 Mart 1939.

80

“Ağaççılığımız,” Yurd Yolu, 29 Mart 1940.
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bir zerdali fidanlığı kurmuş halka da 60,000 adet fidan dağıtmıştır. 81
Meyveler içerisinde de ceviz ve özellikle de kayısı en önde gelmektedir. 82 Bu yüzden katma değerli üretimi arttırmak, istihdam sağlamak ve
bölge ekonomisini geliştirmek amacıyla Ahlat ve Adilcevaz civarında
kayısı, erik ve elma konserve endüstrisinin kurulması düşünülmüştür. 83
Van Gölünün sert karasal iklimi bir nebze olsun yumuşatması Ahlat’taki meyveciliğin gelişiminde katkı verici olmuştur. Bu bölge ülkemizin
son turfanda meyvelerinin yetiştiği bir bölgedir. 84 Sulanabilen alanlar
meyve tarımı için uygundur. 85 Bitlis ili portakal ve limon dışında çok
çeşitli meyvelerin yetişmesine uygundur. Ancak, il genelinde meyveciliğin gelişimindeki en büyük engeller ise kışları sert geçen karasal iklim koşulları ve Diyarbakır’da bulunan ihraç istasyonuna yaklaşık 250
km uzaklıktır. 86
Bal, ceviz ve tütün bölgenin önde gelen ürünlerindendir. Ancak suları bol ve verimli olan Ahlat ovasında ise arpa ve buğday başta olmak
üzere daha çok tahıl ağırlıklı bir üretim görülmektedir. Ahlat civarının
tarım alanları daha geniş olsa da üretim metotları daha çok iptidai ve
geçimlik üretimin olduğu görülmektedir. 87 Bu yüzden de Bitlis üretim
ekonomisi açısından kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan bir ildir. Bu
durum tarımın teknik açıdan iptidai olması kadar ulaşım sıkıntısından
da kaynaklanmaktadır. Ayrıca, çekirge istilaları ve yaban domuzlarının
tarım alanlarına zarar vermesi de ildeki zirai üretimde bir diğer sorundur. İldeki tarımın çağdaşlaştırılabilmesi için makineleşme, sulama
ve tohum çeşit ıslahı çalışmaları 1940’larda CHP Bitlis Bölgesi Teftiş
raporlarında da belirtilmiştir. 88 İkinci Dünya Savaşı dönemindeki savaş
ekonomisi kapsamında uygulanan müdahaleci vergi politikaları ve yaşanan kıtlıklar ortamında kısa sürede yetişen, fazla emek gerektirmeyen ve besin değeri yüksek darı ve mısır üretimi 89 1942 yılında Başba81 Hulki Metin, agm., s. 206.
82 Kayaoğlu, “Doğunun Güzel ve Tarihi Bir Kasabası: Ahlat,” Son Posta, 10 Mart 1939.
83 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/627-61-1 (2 Şubat 1943).
84 Hamit Sadi Selen, “Van Gölü Çevresi,” Vakit, 3 Kasım 1942; Reşat İzbırak, agm., s.
8-11.
85

Necmettin Elmastaş, agm., s.496.

86 Mete Çakır, “Köylü Sütunu,” Yurd Yolu, 15 Haziran 1938.
87 “Demiryolu 1939 Yılında Van’a Varacaktır,” Tan, 17 Nisan 1936; “Van Gölü Etrafında
Bir Kalkınma Hareketi Başladı,” Son Posta, 5 Ekim 1937.
88 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/627-61-1 (2 Şubat 1943).
89
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kan Refik Saydam öncülüğünde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının
ardından valilere gönderilen yazıyla bölgede teşvik edilmiştir. 90
Genişçe bir ovaya sahip olan Ahlat’ın verimli ve sulanabilir toprakları olsa da ilçede topraksız köylüler bulunmaktadır. Birçok arazinin
tapu kaydının olmayışı toprak dağıtımını yavaşlatmaktadır. 91 Ayrıca,
Ömer Lütfi Barkan’a göre Doğu Bölgelerinde toprak reformunun uygulanmasındaki en büyük sıkıntılardan biri de bölgedeki toplumsal ve
siyasi yapının hassas olmasıdır. Nitekim Ankara, bu bölgelerdeki önde
gelen aşiret reisleri ve kanaat önderleri üzerinden bu bölgelerle siyasi
ve toplumsal ilişkiler kurmuştur. Bu yüzden İkinci Cihan Harbi dönemi sonunda gündeme gelen bu konu o yıllarda aydınlar tarafından da
üzerinde yeteri kadar çalışılmamıştır. 92 1945 sonrası konunun gündemde tutulmasında iç siyasi ve iktisadi gelişmeler etkili olmuştur. Ancak,
doğu bölgeleri özelinde ise toprak reformu ile hedeflenen Cumhuriyet
rejiminin buralarda temellerinin sağlamlaştırılmasıdır. 93
4. Ahlat’ta Hayvansal Üretim
Bölgedeki yaylalar ve otlaklar Ahlat ve civarının hayvancılık potansiyelini de arttırmıştır. Halkın yaz aylarında otlak amacıyla yaylalara çıktığı da bilinmektedir. 94 Örneğin 1850 rakımlı Rahva Düzlüğü
hayvancılık açısından iyi bir otlaktır. 95 Ayrıca Adilcevaz’da bulunan
Sütey Yaylası koyun, keçi, sığır ve manda besiciliği açısından da önemlidir. 96 Nitekim, Adilcevaz göçebe aşiretlerin göç yolları üzerinde yer
aldığından da hayvan ve hayvan ürünlerine dair ticari faaliyetlerin gö1945),” Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi, 2018, Şanlıurfa, s. 630.
90

Abdülaziz Kardaş, agt., s.307-308.

91

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/627-61-1 (2 Şubat 1943).

92 Zafer Toprak, “Doğu Sorunu ve Necmettin Sahir Sılan’ın Raporları,” Toplumsal Tarih
(Mart 2010), S 195, s. 49; M. Asım Karaömerlioğlu, “Bir Tepeden Reform Denemesi: Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu'nun Hikayesi," Birikim, S. 107, 1998, ss. 32-33.
107: 31-47.
93 M. Asım Karaömerlioğlu, Orada Bir Köy Var Uzakta, İletişim Yayınları, İstanbul,
2006, s. 139.
94

“Bitlis -Tatvan Yolunda,” Son Posta, 28 Nisan 1938.

95 Nazım Uygur, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Koyunculuk, Güney Matbaacılık ve
Gazetecilik, Ankara, 1948, s. 19.
96

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/1389.610.1 (25 Mayıs 1945).
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rüldüğü bir yerleşimdir. 97
Coğrafi şartların uygunluğuna karşın 19. yüzyılın son yarısından
20. yüzyılın ilk yarısına kadar hayvancılık bölgede oldukça iptidai şartlarda yapılmıştır. Asya kökenli bir hayvan hastalığı olan sığır vebası
ilk olarak 1847’de ardından da 1878 Osmanlı Rus Harbi ile Doğu Anadolu’da görülmeye başlamış ve binlerce sığırın ölümüne yol açmıştır.
Özellikle Cihan Harbi yıllarında Rusların Doğuyu işgalleri sonrasında
hastalık Doğu Anadolu’da tekrar nüksetmiştir. Bu bağlamda, 1917’de
Bolşevik İhtilali sonrasında Doğu illeri ger alındığında Türkiye sığır
vebası sorunuyla yeniden karşılamıştır. 98 Cihan Harbi’nden 1930’ların başında Montofon Aşı Teşkilatı’nın kuruluşuna kadar sığır vebası
salgını en önemli salgınlardan biri olmuştur. 99 Yöre halkı sığır vebası
salgınının İran üzerinden geldiğini düşünse de 1925 yılında Ziraat Vekaletinin bölgeye gönderdiği Veterinerlik Yüksekokulu hocalarından
Bakteriyolog Rıza İsmail Bey öncülüğündeki heyet salgının Pasinler
Ovası’ndan yayıldığını tespit etmiştir. Ayrıca, hastalıkla mücadele kapsamında 4,000 litre serum üretilip dağıtılmış, karantina sistemi uygulanmış ve hayvan ticareti bir müddet yasaklanmıştır. Bu kapsamda
doğu vilayetlerinde tedavi edilen hayvanların %25’i Van Gölü Havzasındadır. Ayrıca, 1926 yılında da Islah-ı Hayvanat Kanunu çıkartılmıştır. Hayvansal üretimin doğu ve güneydoğudaki önemine binaen Umumi Müfettiş İbrahim Tali Bey Diyarbakır’da hayvan ıslah merkezinin
açılmasını talep etmiştir. 100

97 T.C Bitlis Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bitlis İli Çevre Durum Raporu,
Bitlis, 2012, s. 6.
98 Nihal Erk, “Tarihte Önemli Sığır Vebası Salgınları ve 1920’ye Kadar Ülkemizdeki Durumu,” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 3-4, 1963, s. 234; Mustafa
Sönmez, Doğu Anadolu’nun Hikayesi, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 1992, s. 116.
99 Nihal Erk, agm., s. 234; Çolak, Melek ve Levente. Javorka. Cumhuriyet’in Kuruluş
Yıllarında Türkiye’de Hayvancılık Politikası ve Bir Macar Uzman Oszkar Wellmann,
Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2017, s. 13-15; Mustafa Sönmez, age., s. 116.
100
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Resim 2: Ahlat’ta Hayvancılık

Kaynak: Kaynak: Bitlis İl Yıllığı (1973), Bitlis Valiliği, Ankara,
s. 227.
1923-1950 arası dönemde Ahlat topraklarının önemli bir bölümü
çayır ve meralardan oluşmaktadır. 101 1927 yılında Ahlat başta olmak
üzere Bitlis ili genelinde 19,639 öküz, 905 manda,498 at, 521 kısrak ve
30 eşek bulunmaktadır. Öküz, manda ve at tarla sürümlerinde kullanılırken at, eşek ve kısrak gibi yük ve binek hayvanları ise ulaşımda ve
nakliyede kullanılmıştır. Ayrıca, ilin kırsalında ise başta tavuk, hindi, kaz ve ördek olmak üzere 41,435 civarında kümes hayvanı tespit
edilmiştir. 102 Ancak, Doğu Anadolu Bölgesinin bazı yörelerinde tarla
sürümü için atlar kullanılırken Ahlat’ta ise daha çok öküzler kullanılmıştır. 103 1945 yılında ise Ahlat’ta 47,000 koyun, 13,000 keçi, 600 at,
3600 inek, 5800 öküz, 700 eşek, 200 manda bulunmaktadır. 104
Hayvan yetiştiriciliği Anadolu’nun pek çok bölgesinde olduğu gibi
Ahlat ve civarında da oldukça iptidaidir. Bu bağlamda hayvanların
beslenmeleri tabiat koşullarına terkedilirken hayvan ırklarının ise birbirleriyle karıştıkları ve kendi çeşitlerine dair özellikleri kaybettikleri
görülmektedir. 105 Bitlis’in geneli düşünüldüğünde de hayvansal üretimin bitkisel üretimden daha fazla olduğu görülmektedir. Hayvansal
üretimde de özellikle koyun ve keçi yetiştiriciliği geniş yer tutmakta101 Necmettin Elmastaş, agm., s. 487.
102 T.C Başvekalet Devlet İstatistik Enstitüsü, 1927 Tarım Sayımı, s. 88-98.
103

Hulki Metin, agm., s. 206.

104 Hulki Metin, agm., s. 203.
105 Selahattin Batu, age., s. 23.
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dır. 106 Ahlat ilçesinde en çok koyun Misk Bucağında yetiştirilmektedir. 107 Yüksek hayvansal üretime rağmen Ahlat civarında katma değerli
üretim düşüktü. Bu bölgede yün yapağı üretimi olsa da 1942 yılında il
genelindeki toplam 55 el tezgahının 10 adeti Ahlat’ta bulunmaktadır. 108
Dokuma sanatı konusunda Ahlat’ta daha çok keçe, halı ve şalvar dokunmaktadır. 109 Özellikle de Mor ve Akkaraman koyunları ince yapağı
üretiminde önemli bir yere sahiptir. 110
Süphan, Nemrut ve Doğu Toroslar otu bol yaylara sahip olduğundan, 111 Van Gölü etrafındaki dağ ve yaylalar 1930’lu ve 1940’lu yıllarda
Türkiye’de en çok koyun besiciliğinin yapıldığı alanlardır. Gerek halk
gerekse koyun tüccarları sürülerini nisan ayında civar otlaklara mayıs
ayında ise dağ çayırlarına yaymışlardır. Ağustos’ta yayladan köylere
başlayan dönüşlerle koyunlar için kış ağıllarda geçirilmektedir. Bu bölge 20. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar Irak’tan da sürüler gelirdi. Bu bölge
buğday ve koyun diyarı olarak da anılmaktadır. 112 Nitekim, koyunlar
diğer hayvanların değerlendiremedikleri kısa otları da tükettiklerinden
koyun yetiştiriciliği de ekstansif hayvancılığa en uygun olanıdır. 113 Bu
dönemde koyun besiciliği et ve süt ihtiyacının karşılanmasının yanı
sıra bitkisel üretim faaliyetlerinde tarlaların gübrelenmesi amacıyla da
kullanılmıştır. 114 İlkbaharın gelişiyle doğu bölgelerinde karların erimesi
sonrasında dağ yamaçları bir ot deposunu andırmaktadır. Koyun besicileri biçenek adını verdikleri bu otları toplayıp demetler halinde arabalarına yükleyip ağıllarına taşımaktadır. Bu otların biçiminde ücretli
iş gücü pahalı olduğu gibi çayır biçme makineleri de bölgede yaygın
değildir. Bu otlar kışın hayvanların beslenmesi açısından fevkalade
önemlidir. Örneğin Ahlat kırsalında koyun yetiştiricileri günde bir ya
106

Selahattin Batu, age., s.97.

107

Hulki Metin, agm., s. 206.

108

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/1389.610.1 (25 Mayıs 1945).

109 Hulki Metin, agm., s. 205.
110 Abdülaziz Kardaş, agt., s. 391.
111

Abdülaziz Kardaş, agt., s.391-392.

112 Hamit Sadi Selen, “Van Gölü Çevresi,” Vakit, 3 Kasım 1942; Reşat İzbırak, agm., s.
8-11.
113 Haluk Cillov, Türkiye’de Hayvancılığın İktisadi Önemi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1962, s. 10; Saliha Koday, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hayvancılık, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Erzurum, 2005, s. 55.
114 Elmer A Starch, “Türkiye Meralarında Koyunculuk ve Sığırcılık,” Ziraat Dergisi, S
108, 1951, ss.8-12.

276

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE VAN GÖLÜ HAVZASINDA GÜNDELİK YAŞAM,
TARIM VE HAYVANCILIK: AHLAT İLÇESİ ÖRNEĞİ (1923-1950)

da iki araba evlerine ot taşımaktadırlar. Bu arabalar ortalama her biri
10-15 kg olan 30 demet almaktadır. Hayvansal üretime bağlı olarak
1940’larda Bitlis ilindeki 7270 dekar yoncanın 5760 dekarı Ahlat ilçesinde bulunmaktadır. 115 Bir defa kış mevsiminin sert ve uzun geçmesi
dolayısıyla sürü sahiplerinin otlak ihtiyacı ve kışlık yem ihtiyaçlarını
yaz aylarından tedarik etmeleri sürülerin beslenmesi ve sağlığı açısında da önemlidir. 116 Nitekim 1932-1933 yıllarında kış mevsiminin sert
geçmesi sonucunda bazı sürüler yem ihtiyacının karşılanamaması ile
telef olmuştur. 117
Halluk Cillov’un Türkiye’de hayvancılık faaliyetlerini üç ana kısımda incelediği ve bunlara da ahır hayvancılığı, köy hayvancılığı ve
göçebe hayvancılık adını verdiği görülmektedir. Buna göre, Van Gölü
Havzasında yayla ve otlaklara yayılan ve mevsimsel olarak göç eden
göçebe hayvancılıkla tahıl ve yem bitkileri yetiştirerek bitkisel üretim
ile hayvancılık faaliyetinin gerçekleştirildiği köy hayvancılığı görülmektedir. 118 Dolayısıyla, Doğu Bölgelerinde hayvancılık meralara bağlı
olarak gerçekleştirildiğinden sürüler altı aydan fazla bir zaman meralarda yayılmaktadır. 119 Doğanay’a göre doğu bölgelerinde hayvancılık
daha çok küçük çiftçi haneleri tarafından yapıldığından verimli ırklar
yerine bölge iklimine adapte olan ve yetiştirme koşullarına uygun yerli
ırklar tercih edilmiştir. 120 1930’lu ve 1940’lı yıllarda koyun yetiştiriciliğinin yaygın olmasına karşın Bitlis ili Türkiye’nin en az sığır varlığının
bulunduğu illerdendir. İl genelindeki sığır ırkları ise Doğu Kırmızısı,
Yerli Kara ve Güney Kırmızısıdır. Ayrıca il genelinde Tiftik keçisi de
yetiştirilmemektedir. 121

115

Nazım Uygur, age., s. 14-17

116 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/627-61-1 (2 Şubat 1943).
117 T.C Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Zabıt Ceridesi, D. 2, C 26, 115. Birleşim,
7 Haziran 1926; Abdülaziz Kardaş, agt., s. 136.
118

Haluk Cillov, age., s.3-4.

119

Saliha Koday, age., s. 12.

120 T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA) 30-1-0-0/ 115-730-1 (22 Eylül 1968);
Hayati Doğanay, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Öz Eğitim Yayınları, İstanbul, 1994, s.240.
121 Cemil Çalgüner, Türkiye’de Hayvancılığın Önemi ve İnkişaf Çareleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1958, s. 37-44; Selahattin Batu, age., s.98.
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Resim 3. Ahlat’ta Çayırlardan Ot Taşıyan Köylüler

Kaynak: Bitlis İl Yıllığı (1973), Bitlis Valiliği, Ankara, s. 236.
5. Ahlat’ta Ulaşım ve Pazarlama
Burada yetiştirilen Karaman koyunlarının pazarı ise Diyarbakır
üzerinden Irak ve Suriye gibi Orta Ülkeleri iken iç piyasada ise İstanbul’dur. 122 Ancak Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde doğu vilayetlerinin
Ankara ile ulaşım bağlantıları oldukça zayıftır. Bu yüzden de Şark
Şimendifer Projesi ile Ankara’nın en önemli hedeflerinden biri de bu
bölgelere demiryolları vasıtasıyla doğu bölgeleriyle beşerî ve iktisadi
bütünlüğü sağlamak olmuştur. Bu durum devletin hem bölgedeki görünürlüğünü arttıracak hem de merkezi devlet otoritesini kuvvetlendirecektir. 123 Örneğin Diyarbakır’dan başlayıp Van’a oradan da İran’a
uzanacak demiryollarının Bitlis’ten geçmesi iktisadi bakımdan da
önemlidir. Nitekim Muş ve Ahlat gibi ovalar Bitlis’in hinterlandında
bulunmaktadır. 124 Nitekim, üretim ekonomisini, tasarrufu ve demiryollarını önceleyen iktisadi politikanın temelleri İzmir İktisat Kongresi’nde atılmış olup 1930’lu yıllarda da uygulamaya konmuştur. 125
1930’larda Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde demiryollarının payı yükselmiş ve iç pazarlarlar bütünleşmiş olsa da 1929 yılında meydana gelen
Büyük Buhran neticesinde buğday fiyatları 3 kat düşmüştür. 126 Ahlat
122 Kayaoğlu, Bitlis’in Ticaret ve Ziraat Hayatı Çok Canlandı,” Son Posta, 14 Şubat 1939;
Selahattin Batu, Doğu İlleri Hayvancılığı, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Ankara, 1953, s. 98.
123 Zafer Toprak, “Doğu Sorunu ve Necmettin Sahir Sılan’ın Raporları,” ss. 49-51.
124 “Demiryolu İstiyoruz,” Yurd Yolu, 1 İlkteşrin 1938.
125 Oktay Yenal, Cumhuriyet’in İktisat Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s. 56.
126
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ve civarında keçi kıllarından yapılan kıl çadırlar ve kilimler ile koyun
ve keçi sütünden elde edilen yağ ve peynirler Erzurum üzerinden İstanbul pazarına kadar nakledilmektedir. 127 Nitekim 1930’larda inşa edilen
Erzurum batı tarafından Ankara yönüyle olan demiryolu bağlantısı ve
Erzurum’un güneyinde İran yolu üzerinde bulunan Bitlis, Erzurum’un
hinterlandıdır. 128
Bayındırlık ve imar faaliyetleri açısından, Cihan Harbindeki yıkımın sonrasında Bitlis ve civarı 1930’lu yılların başındaki kamu yatırımları ile gelişmeye başlamıştır. 129 Bu yatırımların başında da bölgenin
transit geçiş sahası olmasından dolayı karayolu ulaşımı gelmektedir.
Özellikle Bitlis Valisi Mithat İzzet Bey Bitlis Ahlat arasındaki karayolu bağlantısının yapılmasında öncülük etmiştir. 130 Hatta 1930’lu yıllarda Ahlatlıların en büyük dileklerinden biri İran’a doğru inşa edilmesi
düşünülen demiryolunun Ahlat’tan geçmesidir. 131 Bu durum bölgedeki
hem ürünü çeşidini hem de üretim düzeyini arttırabilecek önemli bir
altyapı projesiydi. Nitekim bu durum Trakya’da şekerpancarı veya Orta
Anadolu’da patates ziraatının gelişiminde de görülmüştür. 132 Nitekim,
kara yolu bağlantıları Ahlat ve civarının çevresiyle ulaşımını kolaylaştırdığı gibi bu bölgeyi Diyarbakır ve Van gibi illerin pazarlarına da
eklemlemiş 133 ve doğu bölgelerini Orta Anadolu ve Batı Anadolu’ya
bağlamıştır. 134 Böylece üretilen meyveler ve hayvansal gıdalar diğer
kent pazarlarına da ulaştırılabilecektir. 135 Aksi takdirde gerek ürünlerin
geç olgunlaşmasına bağlı olarak gerekse yol olmayışından dolayı kış
mevsiminde Ahlat’ta narenciye, zeytin ve bazı meyveler bulunmamaktadır. 136
Yayınları, İstanbul, 2015, s. 179-180.
127

Selahattin Batu, age., s.97.

128 Selahattin Batu, age., s. 145.
129 “Van Mamur Bir Şehir Oldu,” Son Posta, 22 Ocak 1933; “Bitlis’in Büyük Şelalelerinden
İstifade Yolları,” Tan, 24 Mart 1937.
130 Niyazi Yılmaz, “Bitlis’te İmar ve Ümran Faaliyeti,” Vakit, 22 Haziran 1933.
131

Kayaoğlu, “Doğunun Güzel ve Tarihi Bir Kasabası: Ahlat,” Son Posta, 10 Mart 1939.

132 Mehmet Besim Darkot, “Memleketimizin Bazı Ziraat Problemleri,” (Çev. A. Mısırlı),
Türk Coğrafya Dergisi, S. 3-4, 1943, s. 286.
133

“Dağınık Bir Şehir: Bitlis,” Akşam, 11 Şubat 1934.

134

“Van Gölü Etrafında Bir Kalkınma Hareketi Başladı,” Son Posta, 5 Ekim 1937.

135 Hamit Sadi Selen, “Van Gölü Çevresi,” Vakit, 3 Kasım 1942; Reşat İzbırak, agm., s.
8-11.
136

“Dağınık Bir Şehir: Bitlis,” Akşam, 11 Şubat 1934.
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Bitlis ilinde özellikle yağmur ve kar yağışlarından sonra ulaşım
sıkıntısı daha artmıştır. Kar yağışının yolları kapatmasına ek olarak
yağmurların neden olduğu çamur yüzünden yük hayvanları ulaşımda kullanılamamıştır. 137 İlin altı ay kar altında kalması köylerle şehir
merkezlerinin ulaşımını ve ticari faaliyetlerini de kısıtlamıştır. 138 Kış
mevsiminin zor geçtiği bu bölgede ulaşım yollarının kapanması, çığ
felaketleri ve gıda ve iaşe sıkıntısı bulunmaktadır. Bu yüzden de halk
kış yiyeceğini yazdan tedarik etmektedir. 139 Örneğin, Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti tarafından 1940 yılında merkezi Diyarbakır’da bulunan
Birinci Umumi Müfettişliği ve Başvekalete yazılan yazıda aralarında
Bitlis’in de bulunduğu bazı doğu illerinin Ziraat Bankalarının ya da büyük sermayedarlarının olmadığı bu yüzden de bu illerdeki yurttaşların
kış aylarında şeker sıkıntısı çektiklerinin altı çizilmiştir. Öneri olarak
da şeker satışlarının yaz aylarında sandıklarla yapılması ve bu şekerin
muhafazası için bir ambar ihtiyacı dile getirilmiştir. 140
Karayolu ve demiryollarının yanı sıra yerel ölçekteki ticarette Van
Gölündeki deniz yolu ulaşımı önem arz etmektedir. Tatvan iskelesinden
Van’a veya Van ve Erciş’teki iskelelerden Ahlat ve Tatvan’a gelinmektedir. İskelelerin bu şehirlere kurulma nedeni buraların çevrelerine oranla
daha yüksek hayvansal ve bitkisel üretim kapasitelerine sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. 141 Bu yüzden Van, Ahlat ve Erciş adındaki üç gemiyle yakacak odun ve kömür başta olmak üzere, ticari eşya
ve gıda ürünleri taşınmaktaydı. Bu havza dışarıya tereyağı, peynir ve
yün yapağı gibi hayvansal gıdalar pazarlarken çay ve şeker ihtiyacını
ise dışardan satın almaktaydı. 142 Van Gölünde sefer halinde bulunan
gemiler 1930’larda İstanbul’da inşa edilirken bu gemilerin makine ve
kazan aksamları ise Avrupa’dan ithal ediliyordu. 143 Göl ulaşım açısından oldukça önemli bir işleve sahip olmakla birlikte bu yolculuk günde
137

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/627-61-1 (2 Şubat 1943).

138 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zabıt Ceridesi, D.8, C.22, 21. Birleşim, 23 Aralık 1949, s 423.
139 Kayaoğlu, “Bitlis’in Yazı ve Kışı,” Son Posta, 13 Şubat 1939; Ömer Coşar, “Van Gölü
Kıyılarından Geliyorum,” Son Posta, 12 Eylül 1944.
140

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 30-10-0-0/181-249-6 (26 Ekim 1940).

141

Doğu Anadolu Coğrafyası: Tabi, Zirai, Beşerî, Baytarı, s. 81.

142 “Demiryolu 1939 Yılında Van’a Varacaktır,” Tan, 17 Nisan 1936; “Van Gölü Etrafında
Bir Kalkınma Hareketi Başladı,” Son Posta, 5 Ekim 1937.
143 “İlkbahar’da Van Gölü Kenarındaki Tarlalarda Köylüler Balık Tutuyor,” Son Posta, 1
Aralık 1936.
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7: 30 saat sürmekteydi. 144 Cumhuriyetin ilk yıllarında Van Gölündeki
ulaşım, kavşak noktasında bulunması, ticaret ve tarım Ahlat’ın gelişiminde önemli rol oynamıştır. 145 Örneğin Adilcevaz’da üretilen kayısı
kurutulmuş ya da yaş olarak satılmaktadır. Ayrıca Adilcevaz’da üretilen ceviz ve buğday için Malazgirt, Erciş, Bulanık, Tutak ve Bitlis
önemli pazarlardır. Bunun yanı sıra Adilcevaz’da üretilen yağ ve peynirin pazarı ise Bitlis’tir. 146
Sonuç
Cumhuriyet’in ilk yıllarında doğu batı yönde önemli bir kavşak
noktasında olan Van Gölü Havzası’nın merkezinde Ahlat şehri bulunmaktadır. Ahlat’ta 1040 yılından beri Anadolu Selçukluları, Safaviler,
Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere çeşitli Türk devletlerinin hâkimiyeti mevcuttur. Bu kadim tarihi geçmiş içerisinde özellikle Cihan Harbi Ahlat’ın toplumsal ve iktisadi yapısının dönüşümünde önem arz etmektedir. Nitekim bu dönemde yaşanan yoğun göçler,
nüfus hareketliliği ve yerleşim yerlerinin tahrip edilmesinin yanı sıra,
sıtma, verem ve trahom gibi salgınlar ile sığır vebası da yaygın olarak
görülmektedir.
Ahlat’ın bulunduğu topografya ve iklim koşulları ilçedeki nüfusun yerleşimi ve tarımsal faaliyetleri üzerinde yönlendirici olmuştur.
Nitekim geniş ovaları ve sulanabilir tarım toprakları sayesinde Ahlat,
Van Gölü havzasında önemli bir tahıl ambarı, meyve deposu ve hayvansal gıdaların üretim merkezlerindendir. Ürün deseni açısından tahıl
üretiminin yaygın olduğu Ahlat’ta en çok ekim alanları buğdaya aittir.
Buğdayı ise çavdar ve arpa üretiminin takip ettiği görülmektedir. Buna
karşın Muş Ovasında ekilen mısır veya Bitlis civarında ekilen tütün
tarımına Ahlat’ta çok rastlanılmamaktadır. 1927-1950 arası dönemde
Ahlat İlçesi’ndeki tarım alanlarındaki artış oransal olarak Türkiye ortalamalarına yakın olsa da teknik açıdan bu bölgedeki tarımsal mekanizasyon ülke ortalamalarının çok gerisinde kalmıştır. Bu yüzden 20.
yüzyılın ilk yarısında Ahlat’ta daha geleneksel bir kırsal yaşam ve geçimlik tarım görülmektedir.
144 “Demiryolu 1939 Yılında Van’a Varacaktır,” Tan, 17 Nisan 1936; “Van Gölü Etrafında
Bir Kalkınma Hareketi Başladı,” Son Posta, 5 Ekim 1937.
145 Hamit Sadi Selen, “Van Gölü Çevresi,” Vakit, 3 Kasım 1942; Reşat İzbırak, “Van Gölü
Çevresi,” Ülkü, C.3, S.13, 1934, s. 8-11.
146 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (BCA), 490-1-0-0/1389.610.1 (25 Mayıs 1945).
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Ahlat ilçesinde geniş otlaklar ve yaylalar özellikle koyun besiciliğinin gelişiminde önemli bir role sahiptir. Hayvanlardan elde edilen
et, süt, peynir ve yağ Ahlat’ın ticaret yoluyla diğer ilçelere açılmasını
sağlamıştır. Nitekim Van Gölünde iskelesinin bulunması ve ulaşım açısından tam bir kavşakta olması yerel düzeyde Ahlatı Van ve Bitlis’e
eklemlerken Ahlat, Erzurum pazarı üzerinden İstanbul’a ve Diyarbakır
pazarı üzerinden de Ortadoğu ülkelerine açılmıştır.
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İNGİLİZ SEYYAHLARIN GÖZÜYLE 19.
YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA AHLAT
Serhat Aras TUNA 1

ÖZET
19. yüzyılda Ahlat kenti Erzurum, Van ve Musul gibi vilayetlere
giden seyyahların yolları üzerinde bulunmaktaydı. İngiliz A. H. Layard
ve H.F.B. Lynch, Ahlat’ın tarihi, coğrafi ve kültürel yapısına çok detaylı değinmişlerdir. Austen Henry Layard, İngiltere’nin İstanbul elçiliği
vazifesini yerine getirmiş fakat arkeolog kimliğiyle ön plana çıkmıştır.
Layard, 1845-1851 yılları arasında Ninova kentinde British Museum
adına arkeolojik kazılar yapmıştır. Bu vesileyle Ahlat’a da uğramıştır.
İlgi alanı olması itibariyle Layard, Ahlat’taki tarihi yapıları detaylı bir
şekilde incelemiştir. Birçok çalışması olmakla birlikle Ahlat’ı ilgilendiren kapsamlı çalışmalarından biri 1853’te yayınlanan Discoveries
among the Ruins of Nineveh and Babylon adlı eseridir. Yine İngiliz olan
Lynch ise tüccar ve diplomat kimliğine sahiptir. Lynch de uğraş alanı
itibariyle Osmanlı coğrafyasıyla yakından ilgilenmiştir. 1893 ve 1898
yıllarında olmak üzere iki defa Osmanlı coğrafyasını ziyaret etmiştir.
Her iki ziyaretinde de Ahlat’a uğramıştır. Anılarını ise 1901 yılında
yayınladığı Armenia: Travels and Studies adlı eserinde derlemiştir. Her
iki seyyah da Ahlat’ta günlerce vakit geçirmiştir. Ahlat’ın ekonomik,
demografik ve coğrafi durumu hakkında bilgi veren bu seyyahların
başlıca hususiyeti tarihi yapılarla yakından ilgilenmeleri olmuştur. Bu
çalışma söz konusu iki eserin Ahlat kentine dair anlatımlarının incelenmesinden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı İngiliz asıllı iki seyyahın
Ahlat’a dair gözlemlerinin benzerlik ve farklılıklar itibariyle ele alın1 Dr. Öğretim Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü,
E-Posta: s.bingul@alparslan.edu.tr
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masıdır. Böylece kırk küsur yıl arayla kentin geçirmiş olduğu dönüşüm
de seyyahların anlatımından hareketle tespit edilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, İngiliz, Seyyah, Osmanlı, 19. Yüzyıl.

AHLAT İN THE SECOND HALF OF THE 19TH
CENTURY İN THE EYES OF BRİTİSH TRAVELERS
ABSTRACT
The city of Ahlat was on the roads of travelers going to provinces
such as Erzurum, Van and Mosul in 19th century. The British travellers
A. H. Layard and H.F.B. Lynch mentioned the historical, geographical
and cultural structure of Ahlat in a highly detailed way. Austen Henry
Layard served as the British ambassador in İstanbul, but stood out as
an archaeologist. Layard conducted archaeological excavations in the
city of Nineveh between 1845-1851 on behalf of the British Museum.
On this occasion, he also visited Ahlat. As his area of interest, Layard
examined the historical buildings in Ahlat in detail. Although he has
many works, one of his comprehensive studies concerning Ahlat is Discoveries among the Ruins of Nineveh and Babylon, published in 1853.
Lynch, who is also English, has the identity of a merchant and diplomat.
Lynch was also closely interested in the Ottoman geography in terms
of his field of occupation. He visited the Ottoman geography twice, in
1893 and 1898. He stopped by Ahlat on both of his visits. He compiled
his memoirs in his work Armenia: Travels and Studies, published in
1901. The main characteristic of these travelers, who gave information
about the economic, demographic and geographical situation of Ahlat,
was their close interest in historical buildings. This study consists of
examining the narratives of the two works about the city of Ahlat. The
aim of the study is to examine the observations of two British travelers
about Ahlat in terms of similarities and differences. Thus, the transformation that the city has undergone with an interval of forty-odd years
will be able to be determined from the narratives of these travelers.
Keywords: Ahlat, British, Traveler, Ottoman Empire, 19th Century
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Giriş
19. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin dünyaya geniş ölçüde açıldığı bir
döneme denk gelmektedir. Bu yüzyılda yaşanan isyanlar, savaşlar ile
milliyetçilik akımının etkisi Avrupalılar başta olmak üzere dünyadaki
birçok seyyahın yönünü buraya çevirmesine zemin hazırlamıştır. Misyoner, tarihçi, arkeolog, doktor, botanikçi, tüccar ve daha birçok isim
altında Osmanlı topraklarını ziyaret eden seyyahlar, Osmanlı toplumu
ve kentleri hakkında birçok malumat derlemişlerdir. Seyyahların rotaları ise ilgi alanları ve amaçlarına göre değişmekteydi. Ahlat, 19. yüzyılda Erzurum, Van ve Musul gibi büyük kentlere giden güzergahlar
üzerinde bulunmaktaydı. Bu da Ahlat’ın yabancılar tarafından ziyaret
edilmesinde etkili olmuştur. Fakat Ahlat hem kadim bir kent olduğundan hem de gayrimüslimleri içeren karma nüfus yapısı itibariyle de
seyyahların güzergahlarından birini teşkil etmiştir. 19. yüzyılda söz
konusu güzergahta seyyah olarak nitelendirilebilecek birçok kişi bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında ise Austen Henry Layard ve H. F.
B. Lynch’in eserleri incelenmiştir. Çalışma dahilinde her iki seyyahın
özgeçmişi verilmiş ardından yaptıkları gezi notlarına yer verilmiştir.
Henry Austen Layard’ın Hayatı ve Seyahat Rotası
Arkeolog, diplomat ve seyyah olan Henry Austen Layard, 5 Mart
1817’de Paris’te doğmuştur. Babası P. J. Layard, Bristol Katedrali’nin
Başpapazı Dr. Charles Layard’ın oğludur. H. A. Layard, Londra’da hukuk eğitimi almıştır. 1839’dan itibaren çeşitli incelemelerde bulunmak
üzere Seylan, Hindistan, İran ve Osmanlı coğrafyası gibi dünyanın
birçok yerinde bulunarak Türk, Kürt, Arap ve Fars toplumlarını yakından tanıma imkânı elde etmiştir. Diplomatlarla sıkı bir ilişkisinin
olmasının da etkisiyle kısa sürede tanınırlığı artmıştır. 1842’de İstanbul
Büyükelçisi Stratford Canning ile tanışmış ve diplomatik işlerde istihdam edilmiştir. 1845’te ise Musul’da arkeolojik kazılar yürütmek üzere görevlendirilmiştir. 1847’de İngiltere’nin İstanbul Büyükelçiliği’ne
ataşe olarak atanan Layard, British Museum adına detaylı incelemeler
yapmak üzere 1849’da yeniden elçilik tarafından Dicle vadisine gönderilmiş ve 1852 yılının şubat ayına kadar çalışmalarını sürdürmüştür.
İngiltere’de çeşitli üniversitelerde rektörlük dahil birçok görevde bulunan Layard, 1877’de İngiltere’nin İstanbul Büyükelçiliği’ni yapmıştır.
1880’de emekli olan Layard’ın en meşhur çalışmaları “Nineveh and its
Remains”, “Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon” ve “The
291

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Two Series of Monuments of Nineveh” isimli eserleridir. Layard, 1894
yılında vefat etmiştir. 2 İstanbul Büyükelçiliği döneminde II. Abdülhamid ile sıkı ilişkiler kuran Layard aynı zamanda Türkofil ve Rusofobik
olarak da nitelendirilmektedir. 3
Layard’ın bu çalışma kapsamında incelenen eseri “Discoveries in
the Ruins of Nineveh and Babylon” adlı çalışmasıdır. 1849’da incelenecek anıtların aslına uygun bir şekilde tasvir edilmesi için British Museum Mütevelli Heyeti tarafından Frederick Charles Cooper da Layard
ile birlikte görevlendirilmiştir. 4 Fotoğraf teknolojisinin henüz emekleme
döneminde olduğu yıllarda peyzajların, sitlerin, anıtların, heykellerin
ve hatta yerel halkın şeklen kaydedilmesinde resim ve çizim sanatına
vakıf olmak büyük önem taşımaktaydı. Cooper bu yüzden seçilmişti. 5
Cooper, Layard ile yaptığı incelemeler süresince en ince detaylarını barındıracak şekilde yüzlerce figürü içeren çizimler yapmıştır. 6 Bu geziye Cooper ve Layard’ın arkeoloji sahasında yetiştirdiği Musullu bir
Keldani olan Hormuzd Rassam da katılmıştır. İstanbul’da ayrıca İngiliz
Dr. Sandwith de Layard’ın ekibine dahil olmuştur. Layard, daha önceki
ziyaretlerinden hareketle güvenilir biri olarak nitelendirdiği Mardinli
Katolik Süryanilerinden Abdülmesih Bey ile Muhammed Ağa adındaki bir kavas ve Serkis isimli bir Ermeniyi bu yolculuk için hizmetine
almıştır. Yezidilerin bazı talepleri için İstanbul’da bulunan Yezidi Vaizlerin başı Cawal Yusuf ve dört Yezidi reisi de Layard’a eşlik edenler
arasındadır. 7 Dolayısıyla Layard, rotasına uygun bir şekilde hazırlıklarını yapmış ve araştırma bölgesine vakıf kişilerle hareket etmiştir. 28
Ağustos 1849’da bir İngiliz vapuruyla Trabzon’a geçmek üzere İstanbul
Boğazı’ndan ayrılan ekip, 31 Ağustos’ta Trabzon’a varmış, Gümüşhane
2 Frederic J. Goldsmid, “Obituary: The Right Honourable Sir Henry Austen Layard, G.
C.B.”, The Geographical Journal, Vol. 4, No. 4, 1894, s. 370-373.
3 Kaya Bayraktar, “Arkeolog, Bankacı, Casus, Sefir: Austen Henry Layard ve Osmanlı
Coğrafyası”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12/1, 2011, s. 283-287.
4 Austen H. Layard, Discoveries Among the Ruins of Nineveh and Babylon: With Travels in Armenia, Kurdistan, and the Desert: Being the Result of a Second Expedition
Undertaken for the Trustees of the British Museum, Harper&Brothers Publishers, New
York, 1853, s. 2.
5

John Curtis, “A Victorian Artist in Assyria”, Iraq, Vol. 72, 2010, s. 175-176.

6 John Curtis, “Layard’s Relationship with F.C. Cooper and His Other Artists”, Rethinking
Layard 1817-2017, Ed. Stefania Ermidoro vd., Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venice, 2020, s. 69.
7
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aracılığıyla da Erzurum’a geçmiştir. 8
Layard’ın Ahlat Seyahat Notları
Layard’ın Erzurum’dan sonraki durağı Van Gölü kıyılarındaki
kentlerdi. Ahlat’a doğru ilerlerken Van Gölü’nün şekli, Akdamar Adası,
Nemrut Dağı (Krater Gölü) ve çevredeki doğal güzellikleri tarif etmiştir. Ahlat’a dair ilk izlenimleri ise antik Ahlat kentinin bahçeleri, minareleri ve sivri kubbeli türbelerine dair gözlemleridir. 9

Çizim 1: Ahlat’ta Ermeni Çiftçiler (Layard, s. 19)
Layard, Ahlat’ta muazzam derecede büyük bir mezarlıktan geçtiklerini, mezar taşlarının yedi-sekiz fit yüksekliğinde ve kırmızı renkli
olduklarını aktarmıştır. Buna göre taşlar özenli ve güzel bir şekilde işlenmiş olup erken dönem Müslüman tarzı taşımaktaydı. Layard, mevye
bahçelerinin arasında dağınık bir halde ve daha önceki yerleşim yerinin
kalıntıları üzerine inşa edilmiş alçak evleri de tasvir etmiştir. Burada
mezarlığın içerisinde son derece iyi korunmuş bir türbeye rastlamıştır.
Layard’ın deyimiyle türbenin konik çatısı, Doğu zevkinin tüm zenginliği ve zarafetiyle süslenmiş bir kubbeden oluşuyordu. Çatıyı destekleyen saçak birbirinden farklı ama her biri eşit derecede birçok zarif
8

Austen H. Layard, a.g.e., s. 4-6.

9

Austen H. Layard, a.g.e., s. 19-20.
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süsleme şeridinden oluşuyordu. Kolonlar yerden yaklaşık dokuz metre yükseklikteki bir kaide üzerine yapılmış, üst kısmı her biri farklı
şekillerde olan panolarla süslenmişti. Layard, türbenin etrafında daha
az asil olduğunu düşündüğü erkeklere ait mezarların bulunduğunu da
aktarmıştır. Bunların tamamı yüksek ağaçlardan oluşan bir korulukla
çevriliydi. Layard, görüntüyü bir ressamın kalemine layık görse de binadaki her detayın bir mimar için çalışma mevzusu olduğuna da dikkat
çekmiştir. Layard’ın verdiği malumata göre söz konusu iyi korunmuş
türbenin geleneksel ismi Sultan Bayındır’dı. 10 Yine Layard’ın deyimiyle
Sultan Bayındır, 15. yüzyılda Pers sınırlarını aşan Tatar kabilelerinden
büyük birinin reisiydi. 11 Layard, çürümeye direnen binanın atalarının
ihtişamından habersiz bir şekilde dejenere bir toplum tarafından tahıl
ve saman için depo olarak kullanıldığını esefle karşılamıştır. Büyük
türbenin yanında daha az muhafaza edilmiş ve yine kırmızı taşlar üzerine oymaların bulunduğu konik çatılı başka yapılar da bulunmaktaydı.
Layard’ın edindiği yerel kaynaklara göre bunlar Akkoyunlu ve Karakoyunlu Tatar kabilelerine aitti. 12

10 Türkçe literatürde Emir Bayındır kümbeti olarak isimlendirilmektedir. Bu çalışma dahilinde yer verilen kişi, yer, unvan gibi isimlendirmeler orijinal metinden hareketle kullanılmıştır.
11 Austen H. Layard, Sultan Bayındır için Akkoyunlu ya da Akkoyunlu Tatarları Sultanı
olarak nitelendirmiştir. Nitekim, Gürcü müellifleri arasında da Karakoyunlu ve Akkoyunluların Tatar olarak adlandırıldığı bilinmektedir. Bkz. Faruk Sümer, “Tatarlar”, TDV İslam
Ansiklopedisi, Cilt: 40, TDV Yayınları, İstanbul, 2011, s. 169.
12
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Austen H. Layard, a.g.e., s. 20.
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Çizim 2: Sultan Bayındır Türbesinin Çizimi (Layard, s.21)
Layard, Sultan Bayındır türbesinin ötesinde derin bir vadide eski
bir köprünün bulunduğu hırçın bir nehrin aktığını belirtmiştir. Layard,
manzarayı her iki tarafta yükselen dik kayalar, yapay mağaralar, antik mezarlar ve yerleşim yerlerinin girişleriyle kelimenin tam anlamıyla bir bal peteği görüntüsü veriyor şeklinde betimlemiştir. Layard’ın
incelediği yerlerden biri de yüksek bir kumtaşı kütlesi üzerinde kale
duvarları ve kulelerinin bulunduğu ve Ermeni tarihinde meşhur olduğunu belirttiği antik Khelath (Halad) kentinin kalıntılarıydı. Layard,
bu harabedeki kayaları incelemiştir. Harabelerden biri yerleşim yerlerinin ihtiyacı maksadıyla ahır olarak kullanılıyordu. Layard, bu harabeler arasında yaşayan Kürtler için “şimdiye kadar gördüğüm en asil
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bir ırkla tanıştım” şeklinde bir nitelendirmede bulunmuş ve bunların
uzun boylu, kaslı erkekler, güzel kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu
aktarmıştır. Aşiretlerinin dalgalı ve renkli cübbelerini giyen bu kişilerle
sohbet eden Layard, onları nazik, zeki ve iletişime uygun kişiler olarak
nitelendirmiştir. 13
Layard’ın verdiği malumata göre Khelath (Halad) antik kenti Ermeni vilayetlerinden Peznouni (Bznuni)’nin başkentiydi. 9. yüzyılın başlarında Müslümanların idaresine geçse de 10. yüzyılda Bizanslılarca
kontrol edilmişti. Selçuklular burayı Bizanslardan almış ve yeniden bir
Müslüman kenti yapmıştı. Böylece Layard’ın aktarımlarından hareketle
Ahlat, uzun zaman Arap ve Tatar fütuhatçıları için bir çekişme sahası
haline gelmişti. Şah Ermen 14 bu çekişmeyi 12. yüzyılın sonlarına doğru
azaltmıştı. Ahlat, meşhur Selahaddin (Eyyubi) tarafından sonuçsuz bir
şekilde kuşatılmış ve sonunda yeğeni Melek Adel’in (el-Melikü’l-Evhad
b. Adil) oğlu tarafından 1207’de ele geçirilmişti. 15
Vadiden ayrılıp meyve ağaçlarıyla sarılı bir ormandan geçen Layard, gölün kenarına çok yakın yerde bulunan bir Türk kalesine varmıştır. Bu kale türbelerden ve vadinin üzerinde yükselen eski duvarlardan
daha yeni olan sade bir Osmanlı eseriydi. Kapıların üzerindeki kitabelere göre kale kısmen Sultan Selim ve kısmen de Sultan Süleyman zamanında yaptırılmıştı. Kale girişindeki Hicri takvime göre yapım yılı
975’ti. Kalenin duvar ve kuleleri halen ayaktaydı. Fakat yeniden kullanılabilmesi için tamire muhtaçtı. Surlar, bir kale, iki cami ve hamamlar
ile yaklaşık 200 evi çevreliyordu. Hızla yıkılmaya yüz tutan bu bölge
son derece fakir aileler tarafından mesken tutulmuştu. Yüksek ve kalın
duvarı ile paslı menteşelerinden yarısı kırılmış hantal bir demir kapıyla
mesken yerlerinden ayrılan kalede yakın zamana kadar Mehmet Bey
adında ünlü bir Kürt eşkıya yaşamıştı. Bu eşkıya hem çevreye zarar
vermekte hem de Hıristiyan sakinlere şiddet uygulamaktaydı. Mehmet
Bey, Nurullah Bey’e karşı düzenlenen sefer esnasında Layard’ın güney
Kürdistan dağları olarak adlandırdığı bölgeye kaçarak izini kaybettirmişti. 16
13

Austen H. Layard, a.g.e., s. 22.

14 Austen H. Layard, Şah-ı Ermen için şu şekilde bir nitelendirme yapmıştır. Şah Ermen;
Ermenistan kralı, 1100 yılında Ahlat’ta bağımsız bir beylik kuran ve seksen yıl süren Selçuklu şehzadesi Kutbeddin İsmail’in kölesi olan Sokman Kotby (Sökmen el-Kutbi) tarafından
kurulup Ahlat’ta hüküm süren bir hanedanın üstlendiği unvandır. Layard, a.g.e., s. 23.
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Austen H. Layard, a.g.e., s. 23.

16

Austen H. Layard, a.g.e., s. 22-23.
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Layard, Tanzimat’ın Bitlis ve çevresinde hayata geçirilmesinden
sonra Ahlat’a dair bazı projelere dair bilgiler de vermiştir. Buna göre
Bedirhan Bey’in kontrol altına alınmasından sonra, Türk ordusunun
girişimci ve liberal görüşlü müşiri olarak nitelendirilen Osman Paşa,
Ahlat’ı Türk imparatorluğuna tabi doğu vilayetlerinin merkezi yaparak eski refahını geri getirmeyi planlamıştır. Osman Paşa, toprak bağışlarıyla komşu köylerin sakinlerini kasabaya taşınmaya ikna etmeye
çalışmıştır. Bir yandan da bazı ayrıcalıklarla Van, Bitlis, Muş ve hatta
Erzurum’daki zanaatkarları buraya yerleştirme gayesi taşımıştır. Layard’a göre göl kenarındaki Ahlat’ın ulaşıma elverişli konumu ve sağlıklı havası bu projenin tasarlanmasını teşvik etmiştir. Böylece Rus ve
İran hududuna yakınlığı itibariyle Ahlat, önemli bir askeri depo niteliği
taşıyabilirdi. Osman Paşa, Ahlat’ta bir saray, bir çarşı ve kışla inşa etmek ve eski kalenin duvarlarını onarmak üzereyken ölümünden dolayı
planları hayata geçirilememiştir. Layard’a göre Türkiye’de gücü elinde
bulunduranlar prensip olarak asla seleflerinin planlarını uygulamaz ve
projelerini nihayete erdirmezdi. Bu yüzden Layard, Ahlat gibi tasavvur
edilebilecek en güzel yerlerden birinin de uzun süre bir harabe yığını
olarak kalacağını ihtimal dahilinde görmüştür. 17
Ahlat’ta Layard’ın dikkatini çektiği bir husus da gölde neredeyse hiç yelkenli olmamasıydı. Ticaret sadece gölün güney kıyılarında
odun ve mısır taşımak için elverişli havalarda Van’ın küçük limanından
hareket etmeyi cesaret edebilenler tarafından derme çatma teknelerle
yapılıyordu. Layard, göl manzaralı Ahlat’ın güzelliğini ise öve öve bitirememiştir. 18 Göl kenarında kamp kuran Layard ve Hormuzd Rassam’ın Ahlat’ta olduğunu öğrenen bir reis kendilerini ziyaret etmiş ve
biraz uzaktaki köyüne onları davet etmiştir. Fakat Layard, daveti geri
çevirmek durumunda kalmıştır. Reis ise misafirperverliğini göstermek
için elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Layard, o gece Müslüman ve
Hıristiyan birçok kişinin yanlarına gelip kendileriyle sohbet ettiklerini
de aktarmıştır. Layard, ertesi sabah kalıntılar arasında gezmeye devam
etmiştir. Burada Ahlat’ın müdürü ya da yöneticisi olarak adlandırdığı
yetkili biriyle görüşmüştür. Bu kişi Ahlat’ın yerlilerindendi. Kendisi,
Layard’ın birçok yerde dinlediği geçim sıkıntıları ve vergilere dair şikayetlerini dile getirmiştir. 19
17

Austen H. Layard, a.g.e., s. 23.

18

Austen H. Layard, a.g.e., s. 23-24.

19

Austen H. Layard, a.g.e., s. 24.
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Layard’ın verdiği malumata göre müdürün evi Ahlat’ın kuzey tarafındaydı. Biraz ötesinde ise yol yeniden mezarların ve kalıntıların
bulunduğu ormana uzanmaktaydı. Layard, “ölülerin yaşayanlar üzerindeki zaferi belki de ancak doğuda bu şekilde görülebilecek bir şeydir”
diyerek mezarların meskenlerle ilişkisine dikkat çekmiştir. Zira Layard’ın deyimiyle İngiltere’de meskenler mezarlıklarla iç içe girerken
doğuda mezarlıklar daha müstakil yerlere sahipti. Devasa mezar taşları
onları yapanlar öldüğü halde halen ayakta duruyordu. 20

Çizim 3: Erken Dönem Müslüman Türbesi (Layard, s. 19)
20
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Layard, genel biçimleriyle daha önce ziyaret ettiğini belirttiği türbelere benzeyen, ancak zarif ve özenli ayrıntılarıyla onlardan farklı
olan birkaç güzel türbenin mütevazı mezarların arasına dağıldığını aktarmıştır. Layard, müdürün evinden şehrin daha tenha kısmına, kaya
mezarlarına doğru gitmiştir. Göle yakın mesafede ve iki kola ayrılan
dağ geçitlerinin ikisini de dört beş mil yürümüştür. Layard, kaya mezarlarının çoğuna girmiştir. Buna göre boyutları değişse de hepsi aynı
özellikteydi. Bazılarının kapıları içeriyi mesken olarak daha uygun hale
getirmek için genişletilmiş ve neredeyse tamamı yüzyıllardır dumanla
kararmıştı. Bu bölgenin mevcut nüfusu son derece az olup neredeyse
hepsi bu mağaralarda yaşıyordu. Mezarlar arasında kayadan oyulmuş
hiçbir yere varmıyormuş gibi görünen ve kullanılmayan basamaklar
da bulunmaktaydı. Buradaki yazıtları ve heykel kalıntılarını inceleyen
Layard, buranın şüphesiz antik çağa ait olduğu sonucuna varmıştır. 21
Layard, gezi esnasında güney vadisinin yaklaşık dört mil yukarısında derenin üzerinde uzanan bir kaya çıkıntısı üzerine kurulu ve
etraftaki taşlardan yapılmış Ermeni kilisesine de uğramıştır. Manastırda bir piskopos ve iki rahip küçük ve oldukça alçak bir odada yaşamaktaydı. Bu oda, soğuğu engellemek için yağlı kağıtla kapattıkları
pencerenin küçük bir deliğinden aydınlanıyordu. Layard, İngiltere’deki
bir kilise çalışanının burayı görünce muhtemelen ürpereceğini dile getirmiştir. Din adamlarının yatakları, yemekleri ve kullandıkları eşyalar
hakkında da bilgi veren Layard, yaşlı ve sefil haldeki bir kadının yemek
yapımından sorumlu tutulduğunu da aktarmıştır. Kilise rahibi Layard’a
havarilerden biri tarafından kesildiğine inanılan taştan eski bir haç göstermiştir. Havarilerle ilgisinden dolayı bu kılıç çok kutsal kabul edilmiş
ve çevredeki Hıristiyan nüfus için bir hac nesnesi vazifesi görmüştür.
Manastırda eski piskoposlara ait koyu kırmızı taştan yapılmış birkaç
mezar da bulunmaktaydı. Layard’ın deyimiyle Tatar beylerinin mezarları kadar özenle oyulan bu mezarlar süsleri itibariyle farklılık arz etmekteydi. Zira bunlarda Ermeni sembolleri kullanılmıştır. 22
Gölün yakınında başka türbelerle de karşılaşan Layard’ın etrafını
birçok çocuk ve yetişkin sarmıştır. Layard, buradaki mezarların kime
ait olduklarını tespit etmeye çalışmıştır. Aralarında İskender, Hasan,
Harun isimlerine ait mezarlar bulmuştur. Layard, bu isimlere dair eserinde şu şekilde bir dipnota yer vermiştir: “İskender, Karakoyunlu Kara
21

Austen H. Layard, a.g.e., s. 25.

22

Austen H. Layard, a.g.e., s. 25-26.
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Yusuf’un oğludur. Hükümdarlığı 1421’de başlamıştır. Kendi oğlu Şah
Kobad tarafından öldürülmüştür. Hasan, Uzun Hasan olarak da bilinir. Akkoyunlu hükümdarıdır. Tahtı 1467’de ele geçirmiştir. Ancak bu
hükümdarların hiçbiri Ahlat’ta ölmemiş gibi görünüyor. Bunlar çok
eski Müslüman fatihler olabilir”. 23 Layard, yolculuğuna Nemrut Dağı’nın eteklerinden devam etmiştir. Krater gölünden kısaca bahsetmiştir. Dağdan açılan derin oluklardan birinde tepeden aşağı süzülen kar
sularıyla şekillere bürünmüş birkaç kumtaşı kütlesine dikkat çekmiştir.
Halk, bu taşlara “Nemrut Develeri” diyordu. Rivayete göre hem Tanrıya hem de insanlara meydan okuyacak kadar güçlü ve ulaşılmaz bir
kale inşa etmeye çalışan asi bir adam cezalandırılmak istenmiş ve kale
yapımında çalışan işçiler taşa çevrilmiştir. Göl yakınındaki kayalar ise
ilahi intikamın ebedi hatırasına yükleriyle beraber taşlaşmış develeri
simgelemekteydi. Kalenin bitmemiş duvarları ise dağın tepesinde görülüyordu. 24
Sonuç olarak Layard, sanatçı ve doğa aşıklarının Ahlat’ta araştırma
ve doğal güzellik adına çok şey bulabileceklerine dikkat çekerek eski
yapılarla ilgilenen mimar ya da gezginlerin yolculuklarını ana yollardan uzak ve çoğunlukla keşfedilmemiş Ermeni şehir kalıntıları olarak
nitelendirdiği yerlere kadar uzatmalarını önermiştir. Yavaş yavaş Ahlat
sınırlarından çıkan Layard, yolculuğuna Tatvan köyüne geçmek üzere
devam etmiştir. 25
Henry Finnis Blosse Lynch’in Hayatı ve Seyahat Rotası
Henry Finnis Blosse Lynch, iş ve siyaset hayatında etkin İrlandalı bir aileye mensup seyyah, iş adamı ve siyasetçidir. 1862-1913 yılları arasında yaşayan Lynch, İngilizlerin Mezopotamya ve Batı İran’da
tanınmış bir ticari temsilcisi olan Lynch Brothers şirketinin ortağıydı.
Çeşitli okullarda eğitim alan Lynch, 1889’da şirketin çıkarları doğrultusunda Batı Asya’da seyahatlere çıkmıştır. Bu seyahatleri süresince özellikle Dicle havzası ile İran’ı ziyaret etmiştir. İran’daki nehir taşımacılığına dair faaliyetlere ilgi göstermiştir. 1893 ve 1898 yıllarında iki kez
Osmanlı coğrafyasında incelemelerde bulunmuştur. İkinci seyahatinde
jeoloji uzmanı Dr. F. Oswald’ı 26 da yanına alarak daha detaylı inceleme23

Austen H. Layard, a.g.e., s. 26.

24

Austen H. Layard, a.g.e., s. 28.

25 Austen H. Layard, a.g.e., s. 27-28.
26 Felix Oswald, Lynch ile yaptığı seyahati boyunca inceleme yaptıkları bölgelerin jeolojik
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lerde bulunma imkânı elde etmiştir. İki ciltlik eserini “Armenia: Travels
and Studies” ismiyle yayınlamıştır. 1906’da parlamento üyesi olmuştur.
Hem siyasi hem de yayın hayatı boyunca İran ve Batı Asya konuları
üzerine yoğunlaşmıştır. 27 Lynch’in eserinin ilk cildinin kapağında “Rus
Vilayetleri” ikinci cildinin kapağında ise “Türk Vilayetleri” ibarelerine
yer verilmiştir. Lynch, eserinin bazı yerlerinde dipnot yöntemini kullanarak istifade ettiği eserlere yer vermiş ama aynı zamanda eserin sonunda yüzlerce çalışmadan müteşekkil geniş bir bibliyografyaya da yer
vermiştir. Lynch’in bibliografyası Seyahat, Topografi, Ararat, Rus-Türk
Savaşları, Harita Bilgisi, İstatistikler, Ermeniler, Ermeni Literatürü, Ermeni Kilisesi, Misyonerler, Vannic (Urartu) Yazıtları, Politik ve İngiliz Parlamento Belgeleri gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. 28 Lynch’in
birçok dilden oluşan bu eserlerden tek tek istifade ettiği belirsiz olsa da
geniş bir literatür taraması yaptığı aşikardır. Ayrıca eserini kaleme alırken Osmanlı ve Müslüman toplumları ve coğrafyası hakkında çalışmış
kişilerden de yardım almıştır.
Lynch, eserine adını da verdiği ve Ermenistan olarak nitelendirdiği
Osmanlı coğrafyasında Ağustos 1893-Mart 1894 ve Mart-Eylül 1898
tarihlerinde bulunmuştur. Yukarıda da değinildiği üzere Lynch, 1889
ve 1890’da Mezopotamya ve İran’ı gezme imkânı bulmuştur. Halep’ten
Diyarbakır’a ve Dicle’nin aşağısına; Batum’dan da Gürcistan ve Hazar
üzerinden İran’ın Reşt kentine geçmiştir. Lynch, gezi sebeplerinden birini tamamen merak olarak açıklamıştır. Örneğin, Mezopotamya ovalarının kenarı boyunca dizilen dağların ardında neler olduğu, Hazar gibi
bir iç deniz ve Nuh’un Gemisi’nin oturduğu yer gibi bölgeler bu merakının merkezini teşkil etmiştir. 29 Lynch, eserini kaleme almanın amaçlarından birini de böylesine güzel bir ülkenin yüzyıllar boyunca gölgede kalmasına bağlamıştır. Lynch, Rusya üzerinden Erzurum’a geçmiş
ve buradan Kars yoluyla Ahlat’a doğru yolculuğuna devam etmiştir.
Yolculuğu için yanına birçok teknolojik alet de almıştır. Bu hususta F.
yapısına dair araştırmalar yapmış ve bunu Londra Üniversitesi’nde doktora tezi olarak sunmuştur. 1906 yılında ise bu çalışmasını kitap olarak yayınlamıştır. Söz konusu çalışma için
bkz. Felix Oswald, A Treatise on the Geology of Armenia, İona, Beeston, Notts, 1906.
27

“Obituary: H.F.B. Lynch”, The Geographical Journal, Vol: 43, No:1, 1914, s. 93-94.

28 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, Longmans, Green, And Co., London, New York, Bombay, 1901, s. 471-496
29 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 1, Longmans, Green, And Co., London, New York, Bombay, 1901, s. V.
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Oswald’ın kendisine eşlik etmesi belirleyici olmuştur. 30 Lynch’in seyahatinin başlıca özelliklerinden biri de fotoğraf çekimleridir. Eserinde
yer verdiği çizimler ise çoğunlukla çektiği fotoğrafların reprodüksiyonlarıdır. İlk yolculuğunda Erzurum’a kadar Londra’daki Politeknik’ten
Mr. E. Wesson da kendisine eşlik etmiştir. Film ve plakalarla o ilgilenmiştir. Ayrıca daha önce Güney Afrika’da görev almış olan kuzeni
Binbaşı H.B. Lynch de Ağrı Dağı’na kadar kendilerine eşlik etmiştir. 31
Lynch’in Ahlat Seyahat Notları
15 Temmuz günü itibariyle Ahlat’ta sekiz gün geçirdiklerini beyan
eden Lynch’in anlatımından hareketle Ahlat’a dair incelemelerinin ikinci seyahatine (1898) denk geldiği anlaşılmaktadır. Lynch o günleri hep
mutlulukla anacağına dikkat çekerek ekibiyle gölün kenarında bir meyve bahçesinde kamp kurmuştur. Lynch, meyve ağaçları ve gölü uzun
uzadıya tarif etmiştir. Örneğin kirazların yabani olmasını insanların
tembelliğine bağlamış, havayı temiz ve kuru bulup sıtma tehlikesinin
olmadığını aktarmıştır. Lynch ve ekibi lezzetli ve cildi canlandırıcı bir
yumuşaklıkla tasvir edilen gölde her sabah yıkanmıştır. Lynch, Ahlat’ı
tarif ederken “insan burada bir gölgedir, kederli bir varlıktır” sözlerine
yer vererek kadınların ve çocukların hayatına da kısaca değinmiştir.
Örneğin, çocuklar için nadiren neşelidirler, kahkahaları asla duyulmaz,
fakir ve çıplak bedenleri güneşten kahverengiye döner ve mideleri yetersiz besinlerle adeta şişirilir demiştir. 32

30

H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 1, s. VII.

31

H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 1, s. VII-IX.

32 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 281
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Resim 1: Lynch’in Van Gölü’nde Kullandığı Tekne (Lynch,
Vol.2, s. 30)
Lynch’in neredeyse tek düzenli ziyaretçisi Kaymakam Muhammed
Fuad Bey’di. Kaymakam orta boylu ve orta yaşta bir Çerkez’di. Lynch,
kaymakamı Kürtlerle yeni bir maceranın kahramanı olarak tanıtmıştır.
Zira, iddiaya göre ziyaretlerinden birkaç gün önce Hasenanlılar bir Ermeni köyünden hatırı sayılı sığır gasp etmişlerdi. Kaymakam üzerlerine bir grup asker sevk etmiş, kendisi de bir zaptiyeyle olay mahalline
gitmişti. Fakat askerler yolunu kaybettiğinden aşiret mensuplarına sadece kaymakam ve yanındaki zaptiye yetişebilmişti. Kaymakam sığırları teslim etmelerini hükûmet adına emretmişse de Lynch’in deyimiyle
Kürtler silahsız bir adam ve onlara karşı yetersiz bir zaptiye görünce
bunu reddetmişlerdi. Kaymakam, sığırları geri almaya çalışsa da yanındaki zaptiye korkuya kapılmış ve nihayetinde Kürtler üzerlerine hemen
ateş açmıştı. Kaymakam da cep silahını çıkarıp en yakınındaki kişiye
doğrultmuş ve onu yaralamıştı. Bunun üzerine Kürtler yaralı adamı
alıp kaçmışlardı. Bu olay her yerde duyulmasına rağmen kaymakam ne
taltif edilmiş ne de teşekküre layık görülmüştü. 33
Ahlat’ın kent planını da çıkaran Lynch, buranın genel yapısını aşağıdaki gibi aktarmıştır:
“Ahlat, birçok vahadan oluşan bir semtin adıdır. Bu bölge idari
amaçlar için beş ayrı bölüme ayrılmıştır. Birincisi kaza merkezi
33 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 282-283.
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olan Erkizan 34 olup kaymakamın ikamet ettiği ve bizim de kamp
kurduğumuz yerdir. İkincisi mezarların bulunduğu İki Kubbe
olup Erkizan’ın batısında yer alır. Bu bölge surlarla çevrili
şehirden oluşmaktadır. Üçüncü bölge Taht-ı Süleyman 35 ya da
Haraba 36 olarak adlandırılıp eski şehri kapsar. Diğer iki bölge ise
Erkizan’ın doğusunda ve Haraba’nın batısında yer alır. Bölgenin
tüm nüfusu 6 bin kişiden fazla değildir, büyük çoğunluğu
Haraba mahallesi veya Erkizan bahçelerinde yaşar. Bu sayıdan
sadece 200 kişi eski kentte yaşayan Ermenilerdir. Malazgirt’ten
geçtiğimiz kalker tepeler Adilcevaz’dan kıyıya kadar uzanır
ve Ahlat yakınlarında Nazik Gölü’ne doğru çekilirler. Erkizan
ile eski şehrin altındaki akarsuların deltası arasında sahil, göle
uzanan yuvarlak kayalıkların yapısına sahiptir. Toprak, eski şehre
yaklaştıkça lav ve pomza ile kaplanan morumsu kumtaşları ve
çakıllardan oluşur. Hem kumtaşı hem de pomza, kurak ve tozlu
zemine meyillidir. Buna rağmen bu toprak iyice sulandığında
son derece verimli hale gelebilir. Üstelik Ahlat, en bereketli
vahayı oluşturur, kıyıları da oldukça temizdir. Erkizan gölgelikli
meyve bahçeleriyle, sur içindeki şehir ise tozla çevrilidir. Taht-ı
Süleyman vadisinin iki yanını yaşlı ceviz ağaçlarının koruları
kaplar, fakat surlarla çevrili şehirden Kulaxis’e (Kulaksız) doğru
giderseniz aydınlık görünür ve toz bulutları yükselir. Erkizan’da
evler antik taş işçiliğinin karakteristik özelliğiyle yapılmıştır.
Bu mahallede bir türbe kaidesinin yanında Arap sembolleriyle
süslenmiş ve özenle yontulmuş büyük bir taş var. Hükûmet
konağı sağlam ve taş bir binadır. Bir kapının üzerindeki zarif ve
sivri kemer, anıtların etkisinin hala devam ettiğine işaret ediyor.
Hükûmet konağının bitişiğinde ise hapishane var. Üzerinde
geniş verandalar olan iki ya da üç dükkân bulunup tamamı
çatıyla örtülüdür. Konutlar oldukça dağınıktır. Etrafta bahçeler
olup ağaçların güzel kokusu havayı kaplıyor.” 37

Lynch ve ekibi atlarla yirmi dakika mesafe gittikten sonra İki Kubbe’ye varmıştır. Bu kubbeler yaklaşık 10 metrelik aralıkla birbirinden
ayrılmaktaydı. Lynch, kubbeleri detaylı bir şekilde tarif etmiş, ayrıca
kubbe kelimesinin ne olduğuna da yer vermiştir. Örneğin, kubbelerin
daire biçimli yapılar olup kare bir kaide üzerine oturtuldukları ve konik
34

Günümüzde aynı isimli bir mahalle mevcuttur.

35

Günümüzde Madavans vadisini de içine alan aynı isimli bir mahalle mevcuttur.

36 Günümüzde Harabe Şehir olarak adlandırılır.
37 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 284-285.
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bir çatı ile örtüldüklerini, zeminde içinde tabut olan bir oda bulunduğunu, mezarların malzemesinin pembemsi volkanik taştan yapıldığını,
bunların çok özenli yapıldıklarını ve üzerlerinde Kuran’dan cümleler
yer aldığını aktarmıştır. Lynch, kümbetlerden birinin büyük emirlerden
Nughatay Ağa (Bugatay Aka) ve eşine ait olduğunu belirtmiştir. Kümbetteki kitabelere göre ölüm tarihi 1279 olarak kaydedilmiştir. İkinci
kümbet ise 1281’de vefat eden Nughatay’ın oğlu Hasan Timur Ağa’ya
aitti. 38 İki kubbenin oldukça yakınında kuzeybatı yönünde hala ayakta
olan üçüncü bir mezar da yer almaktaydı. Diğerlerine göre daha sade bir
şekilde yapılan bu mezarın üzerinde kitabe yer almamaktaydı. Lynch,
batıya doğru ilerledikçe gölgelik bir vahada dördüncü kümbete denk
gelmiştir. Bu kümbet de diğerlerine göre çok daha sade ve farklı bir
tasarıma sahipti. Lynch, mermer levha üzerindeki yazıtlardan buranın
18. yüzyılın ilk çeyreğinde Modkanlı (Mutki) bazı Kürt şehzadelerinin
mezar yeri olduğunu tespit etmiştir. Lynch, mimari değeri olmadığını
beyan ettiği bu türbenin hemen karşısında boş bir arazi üzerinde oldukça ilginç ve harap olarak nitelendirdiği bir yapıya daha denk gelmiştir. 39

38 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 286. Lynch her ne kadar kümbeti Hasan Timur Ağa’ya ait olarak kaydetmişse de bunun Hüseyin Timur Ağa olması gerekir.
Lynch’in kullandığı yer ve şahıs isimleri aynen yazılmış olup ayrıca günümüz literatüründeki
kullanımları parantez içinde verilmiştir. Kümbet ve mezarlarda yatan isimler için ayrıca bkz.
Ara Altun, “Ahlat: Ahlat Mezar Abideleri”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 2, TDV Yayınları,
İstanbul, 1989, s. 22-23; Faruk Sümer, “Ahlat Şehri ve Ahlatşahlar”, Belleten, L/197, 1986, s.
447-493.
39 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 287.
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Resim 2: İki Kubbe (Lynch, Vol.2, s. 284)
Lynch vaha olarak nitelendirdiği Ahlat ovasını detaylı bir şekilde
tarif edilmiştir. Lynch’e göre en dikkate değer yapı sekizgen ve konik
çatılı olup duvarları kare pencerelerden yapılmış olan kümbetti. Ahlat
kalesi ve surlar ise harabe halini almış durumdaydı. Kalenin üç kapısı
olup bunlar yıkılmıştı. Kaleye denize bakan güzel bir kapıdan girilmekteydi. Kalede bulunan birkaç kitabeden birinde Farsça manzumeler
yer almaktaydı. Buna göre, Kale Sultan Süleyman tarafından yapılmış
ve tarih 976/1568 olarak yazılmıştı. İkinci kitabe Türkçe manzumeydi
fakat tarihi belirsizdi. Denize nazır girişin her iki yanı kulelerle çevriliydi. Sultan Süleyman’ın Doğunun şatafatlı dilinde zamanın İskender’i olarak tasavvur edildiğine dikkat çekilmiştir. Bu nedenle kalenin
1520’de tahta çıkan ve “büyük” lakabını taşıyan I. Süleyman zamanında yapıldığı sonraki padişahlar (II. Selim gibi) döneminde ise onarıldığı Lynch tarafından dile getirilmiştir. Kalenin yakınında önemli sayılabilecek binalar hızla harabeye dönen iki camiydi. Buna göre camilerden
büyük olanı kalenin giriş kapısının tam karşısına yapılmıştı ve büyüleyici bir tasarıma sahipti. Kapının üzerinde beyaz mermerden Farsça bir
yazıt bulunmaktaydı. Bir kitabeye göre cami “Sikandar” ya da İskender
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Paşa tarafından 976/1568’de yapılmıştı. Kalp şeklindeki yüksekçe bir
taşın üzerinde ise İskender Paşa’nın adı ve 978/1570 tarihi yer almaktaydı. Caminin içi son derece hoş bir tasarıma sahipti. Binanın çaprazında yer alan ikinci cami ise daha küçüktü fakat benzer bir tasarımla
ve tamamen taştan yapılmıştı. Bu camideki Farsça kitabeye göre cami,
996/1587’de Kadı Mahmud tarafından yapılmıştı. 40

Şekil 1: Ahlat Haritası (Lynch, Vol.2, s. 297)
Lynch, kalenin güneybatı yönünde yaklaşık bir mil uzaklıkta Ahlat körfezinin iç kıvrımlarına hâkim olan ve izole olarak isimlendirdiği
bir türbeyi ziyaret etmiştir. Bu yapı, tüm türbelerin en güzeli ve aslında Ahlat’ın mükemmel güzelliğinin tek nesnesi olarak addedilmiştir
40 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 287-289. 1892 tarihli Bitlis Vilayet Salnamesi’ndeki verilere göre de kale Sultan I. Selim zamanında yapılmaya başlanmış
ve Sultan Süleyman zamanında yapımı tamamlanmıştı. Kale içindeki camilerden biri Sultan
I. Selim zamanında, 932 senesinde İskender Paşa zamanında yapılmıştı. Diğer bir cami Kadı
Mahmud tarafından ve İki Kubbe mahallesinde ise 886 senesinde Bayındır Bey tarafından bir
cami inşa edilmiştir. Bkz. Bitlis Vilayet Salnamesi, 1310/1892, s. 184
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(Şekil 5). Lynch’e göre türbe, Arap mimarisinin üstün bir anıtı olarak
Ermeni tarzına göre yapılmıştı. Duvarları altı asır önce yapıldığı gibi
yeni duruyordu. Fakat Lynch, rehberinden aldığı bilgilerden hareketle
türbenin hemen yakınında iki yıl önce çöken bir binanın kalıntıları olduğunu belirtmiştir. Lynch bu durumu bu türbenin de yakın zamanda
yıkılabileceğinin habercisi olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle türbenin fotoğraflarını özenle çekmiştir. Benzer yapılardan dolayı bunu
detaylandırmanın gerekliliğini sorgulayan Lynch, bu mezarda tarzın
tüm erdemlerinin doruğa ulaştığını ifade etmiştir. Zira diğer türbelerin hiçbirinde süsleme ve işçilik bu kadar ihtişamlı değildi. Rivayetlere
göre bu türbeler iki kardeşin defin yerleri olup aynı mimar tarafından
yapılmıştı. Çünkü büyük kardeş yıkılmış olan türbeyi yaptırmıştı. İhtişamlı mezarın üzerinde kitabe yoktu. Yıkılan yapının ise bir kitabesi
vardı. Buna göre bu türbe büyük ve meşhur Emir Shadi Agha’ya (Emir
Şadi Aka) aitti. Shadi Agha, büyük emirlerden Khaghan Agha’nın (Hakan Aka) oğlu Saughur Agha’nın (Sogur Aka) oğludur. Ölüm tarihi
672/1273’tür. Kitabenin yazı dili Arapçaydı. 41

41 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 290. Söz konusu “izole türbe”
Usta Şakird Kümbetidir. Lynch’in türbeler için dikkat çektiği olası yıkılma tehlikeleri bir
nevi bakımsızlığa işaret etmektedir. Zira Osmanlı arşivlerinde Ahlat’taki bu yapıların bakım
ve onarımı özelinde yapılan taramada çok kısıtlı verilere denk gelinmiştir. 1878 senesine
ait bir yazışmada, Maarif Nezareti’nin Van vilayetinden edinmeye çalıştığı malumatta Van
sancağı dahilindeki Ahlat kazasında Akkoyunlu ve Karakoyunluların türbelerinin ne halde
olduğu ve muhafazalarına itina gösterilip gösterilmediğine dair tahkikat yapılması emredilmiştir. Fakat bu yazışmanın devamına dair bir malumata erişilememiştir. Yazışma için bkz.
BOA. MF.MKT. 58/167, 21 Z 1295 (16 Aralık 1878).
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Resim 3: İzole Türbe (Lynch, Vol.2, s. 290)
Lynch, izole haldeki kümbet ile antik kentteki vadi arasındaki bölgeyi Kensal Green veya Pere Lachaise 42 gibi mezarlıklarla kıyaslamıştır. Fakat ince yapılı Avrupa mermer plakalarının bunlarla karşılaştırıldığında soluk ve önemsiz kaldığını ifade etmiştir. Bu mezar taşlarının
çoğunun hala dik olmasını olağanüstü derecede sağlam olduklarının
ispatı olarak görmüştür. Hemen hemen hepsi bir friz ile örtülüydü. Bu
42

Kensal Green Londra’da, Pere Lachaise ise Paris’te bulunan meşhur mezarlıklardır.
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frizlerin siluetleri, güneş ışınlarıyla bir pitoresk oluşturmaktaydı. Taşlar kahverengiydi. Bu mezarlarda ölülerin başlarının sağ omuzları üzerine dönük olacak şekilde Mekke’ye doğu yatırıldığına dair bilgilere
de yer verilmiştir. Mezar taşlarının ön yüzünde Arapça yazılar, arka
taraflarında ise semboller bulunurdu (Şekil 2). Bu mezarların bir kısmı
kümbetlerle aynı ve hatta daha eski tarihli iken bir kısmı da geç tarihliydi. Lynch, bunları sanatın el üstünde tutulduğu yüksek bir medeniyetin temsili olarak görmüştür. 43

Şekil 2: Mezar Taşı Çizimi (Lynch, Vol.2, s. 291)
Lynch, eski Ahlat’ın konumunu Bitlis’e benzetmiştir. Buna göre
Ahlat, sadece kaleden mahrumdu ve her yanında yükselen ulu dağlar
bulunmamaktaydı. Lynch, eski Ahlat’tan sur ve benzeri bazı kalıntıla43
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rın varlığına işaret etmiştir. Vadinin batısında uçurumun zirvesindeki
ağaçların arasında harap bir kümbete denk gelmiştir. Bu kümbet Emirlerin Efendisi Mahmud oğlu Hasan’a ait olup ölüm tarihi 672/1273 olarak yazılmıştır. 44 Surun doğu hattında pembe volkanik taştan küçük
bir cami ve yanında da türbe bulunmaktaydı. Lynch’e göre bu kümbet
tarz itibariyle diğerlerinden farklıydı. Lynch’in çevirisini yaptığı kümbetin Arapça kitabesinde ise şunlar yazmaktaydı: “Bu türbe, savaştaki
yiğitliği ve gayretleri nedeniyle dünya sultanları arasında onurlandırılan büyük ve saygın kral, merhum Rüstem Bey’in oğlu Bayındır Bey’e
aittir. Asil bayrağının himayesi altında egemenlik hakları ve hükûmetin düzenini sağladı. Hayatı boyunca muzaffer ordularının yardımıyla
düşmanlarına karşı zafer kazandı. 886/1481 yılında vefat etmiştir. H.
894 yılında vefat eden oğlu Zen Muhammed de burada gömülüdür”.
Lynch, caminin üzerindeki kitabede ise onu inşa eden aynı şahsiyetten
söz edildiği ve bu sefer Bayındır için “fidye imparatoru” ve “kılıç ve
kalemin ustası ve Mecmu’ul-Makarim kitabının yazarı” olarak bahsedildiği aktarılmıştır. 45
Lynch’in aktardığı malumata göre vadinin batı kısmı Taht-ı Süleyman olarak adlandırılırdı. Kalenin hemen kuzeyinde vadi daralır ve
derinleşirdi. Taş bir köprüden sadece tek bir kemer ayakta kalabilmişti. Biraz ileride Kulaksız’dan gelen dere buradaki suya karışmaktaydı. Yarım saat mesafede ise Ermeni köyü Madavantz bulunmaktaydı.
Evleri mağaralardan oluşan Madavantz köyü yarı-ilkel bir köy olarak
tanıtılmıştır. Üstelik burası Gürcistan’daki Vardzia mağara manastırına
da benzetilmiştir. 46 Böylece Lynch, Ahlat’ta dair “bir zamanlar müreffeh olan fakat şimdi sadece bir avuç sefil insanı barındıran iki farklı
şehir bölgesi” olarak özetlemiştir. Buna göre kıyıda Osmanlı padişahları tarafından yaptırılan 16. yüzyıla ait surlarla çevrili bir kale bulunmaktaydı. Kalenin kuzeybatısındaki vadide daha eski yerleşim yeri genellikle Harab-şehr ya da Harap Şehir olarak adlandırılırdı. Lynch’in
ziyarette bulunduğu dönemde kent yönetimi Kale kısmından Erkizan’a
taşınmıştı. Duvarların izini sürmek mümkünse de eski şehirden hiçbir
şey kalmamıştı. Türbelerin birkaçı ayaktaydı ve hatırı sayılır bir alana
dağılmışlardı. Türbeler genelde 13. Yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştı. Sultan Bayındır’ın türbesi ise iki yüz yıl arayla dikilmişti. Lynch,
“fakat Bayındır kimdi ve bu türbeler kimin anısına yapılmıştı?” gibi
44 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 291-292.
45 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 292-293.
46 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 293.
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bir sorgulamaya da gitmiştir. Ahlat’taki yapılardan da hareketle Doğu’yu tarihin keşfi için her zaman az şey bırakan bir coğrafya olarak
nitelendirmiştir. Buradaki anıtların yapım sebeplerinden birini ise şu
cümlelerle izah etmiştir: “Dante’nin İlahi Komedya’yı bestelediği ve
İtalyan şehirlerinin her dürtüsü hem edebiyata hem de sanata yansıyan
yeni bir hayatla kıvranmaya başladığı bir dönemde, isimleri kısa sürede
yok olan mimarlar bu anıtları prenslere dikiyorlardı.” 47

Resim 4: Ahlat Harap Şehir (Lynch, Vol.2, s.291)
Lynch, istifade ettiği kayaklardan hareketle Ahlat’ın kısa bir tarihine de yer vermiştir. Söz konusu kısım aşağıdaki gibi sadeleştirilmiştir.
“Ahlat, en başta Khlath olarak bilinen bir Ermeni kasabasıydı.
Ancak şehir halifeler döneminde Araplar tarafından fethedilmiş
ve sonra tekrar Ermenilerin eline geçmiştir. Ahlat’ın Kürt
dağlarına ve Bitlis geçidine yakınlığını uzun soluklu Müslüman
egemenliğinin işaretidir. Fakat Bizanslar kenti Müslümanların
elinden almıştır. Ahlat, bir süre sonra Diyarbakır merkezli Kürt
Mervanilerin eline geçse de Mervanilerin hâkimiyeti Selçuklular
47 H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 293-294.
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tarafından sonlandırılmış ve kent Selçukluların idaresine
geçmiştir. Mervani Kürtlerinin yönetimi çok sert olduğundan
bölge sakinleri tarafından kovulmalarına dahi sebep olmuştur.
Daha sonra Ahlat, Selçuklu idaresinde Sökmen ve Şah-ı Ermen
adları altında idare edilmiştir. Buradaki yönetim Harezmşahlar,
Moğollar, Akkoyunlular ve Osmanlılarla devam etmiştir.” 48

Lynch ve ekibi 16 Temmuz günü İki Kubbe civarından Nemrut’a
doğru ilerlemiştir. Lynch, Nemrut Dağı’na olağanüstü güvenlik önlemleri eşliğinde çıktığını belirtmiştir. Zira önlem almadan bu civarda
gezmenin mümkün olmadığına dikkat çekmiştir. Üstelik Ahlat Kaymakamı da kendilerine bizzat eşlik etmiş, Bitlis Valisi ise seyahatlerinin güvenliğiyle ayrıca ilgilenmiştir. Lynch, Nemrut Krater Gölü’nde
detaylı incelemeler yapmış ve buranın kroki ile haritalarını da çıkarmıştır. 49
Sonuç
Osmanlı gibi son derece kozmopolit bir yapıya sahip coğrafyayı
ziyaret eden seyyahların her zaman kendi ülkelerinin menfaatleri başta olmak üzere birer siyasi ajandalarının olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden seyahat notlarının dönemin koşulları dahilinde
değerlendirilmesi ve içerdiği bilgilere temkinli davranılması elzemdir.
Layard’ın Ahlat’ı da kapsayan seyahati her şeyden evvel bir görevlendirme dahilinde yapılmıştı. Kendisi, British Museum’un bir görevlisi
olarak arkeolojik incelemelerden sorumlu tutulmuştu. Lynch ise her ne
kadar seyahatinin gerekçesini doğa ve tarih merakıyla açıklasa da Ermeni merkezli bir tarih incelemesi yaptığı aşikardır. Fakat bu çalışma
kapsamında incelenen eserlerin odak noktası büyük ölçüde İslam ve
Osmanlı dönemine ait yapıların şekil, özellik ve tarihlerine dair bilgileri içerdiğinden seyyahların verilerini objektif bir bakış açısının ürünü
olarak değerlendirmek mümkündür. Zira verilen bilgiler, günümüzde
genel geçer olan literatürle neredeyse birebir örtüşmektedir. Üstelik
verilerin büyük bir çoğunluğu Ahlat’ın coğrafi, mimari ve doğal güzelliklerine dairdir. Layard ve Lynch, yaklaşık elli yıl arayla Ahlat’ı
ziyaret etme imkânı bulmuşlardır. Her iki seyyah da kentin barındırdığı kümbet, mezar, cami ve kale gibi İslami yapıtları ve kentin genel
coğrafik durumunu incelenmeye tabi tutmuştur. Seyyahlar, bu yapıtları
48

H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 295

49

H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, Vol. 2, s. 297-300.
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ilgi alanları ve dönemin teknolojik imkanları çerçevesinde kayıt altına
almışlardır. Fotoğrafçılığın henüz çok kısıtlı olduğu bir döneme denk
gelmesi itibariyle Layard seyahat notlarını çizimlerle zenginleştirirken
Lynch ise bu yapıları fotoğraflamayı başarmıştır. Dolayısıyla arkeoloji,
jeoloji, çizim ve fotoğraf çekme hususlarında uzman kişilerle bu yolculukları yapmaları elde ettikleri verilerin görsel zenginliklerle günümüze ulaşmasında belirleyici olmuştur. Böylece her iki seyyahın da büyük
hazırlıklar ve emekle bu yolculukları yaptıkları anlaşılmaktadır. Elde
ettikleri veriler, gezi-gözlem, tarihsel kaynakların incelenmesi ve görüşme yaptıkları kişilerden dinledikleri rivayetlere dayanmaktadır.
Lynch’in gözlem ve betimlemeleri Layard’a daha baskın gelse de
ikisi de Ahlat’ın barındırdığı kültürel, tarihi ve dini zenginlikleri en
ince detaylarına kadar anlatmaya çalışmıştır. Yine her ikisi de kümbet,
cami ve kale gibi yapıların kitabelerinden hareketle bunların tarihi verilerini kayıt altına almıştır. Layard, genel olarak Ahlat’ı bakımsız ve
gelişmemiş bir yer olarak nitelendirmiştir. Benzer görüşlere Lynch’in
de sahip olduğunu belirtmek mümkündür. Seyyahların anlatımından
genel asayişsizlik hali ve ticari faaliyetlerin yoksunluğunun bu geri kalmışlık üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Fakat yine her iki seyyahın ortak görüşlerinden biri Ahlat’ın muazzam derecede tasvir edilen
doğal güzellikleridir. Özellikle Lynch, bu hususta hayranlığını uzun
uzadıya dile getirmiştir. Her iki seyyahın günümüze ulaşan bu verileri
tarih, sosyoloji ve özellikle mimarlık gibi alanlara hitap etmektedir.
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Kaymak: Lynch, Vol. 2, s. 302.

317

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

EK. 7: Nemrut Kraterinin Haritası

Kaynak: Lynch, Vol. 2, s. 304.
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CUMHURİYET DÖNEMİNDE AHLAT’IN
EĞİTİM DURUMU (1923-1960)
İbrahim ÖZKAL 1

ÖZET
Osmanlı Devleti döneminde Ahlat ve çevresi önemli bir eğitim ve
kültür merkezi idi. I. Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu’nun diğer
şehirleri gibi Ahlat ve çeviresi de işgale uğramış ve şehir Rus ve Ermeniler tarafından yakılıp yıkılmıştı. Yaşanan bu süreç her alanda olduğu
gibi eğitim alanında da ciddi sorunlara neden olmuştu. Eğitim-öğretim
faaliyetleri adeta durma noktasına gelmişti. Millî Mücadele’nin başarıya ulaşması ve Cumhuriyetin ilanıyla yeni bir dönem başladı. Bu yeni
dönemle birlikte her alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkede bir eğitim seferberliği başlatıldı. Bu dönemde milli ve çağdaş tarzda eğitim veren okulların yaygınlaştırılması ve okuma yazma oranının arttırılması eğitim
alanında ele alınması gereken önemli konular arasında idi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Ahlat’ta eğitim alanındaki en önemli
sorun yeterli sayıda okulun olmaması ve okuma yazma oranının düşük
seviyede olması idi. 1927 yılında yapılan nüfus sayımına göre Ahlat
kazası 7.959 nüfusa sahipti. Bu nüfus içerisinde okuma bilen kişi sayısı 287 idi. Cumhuriyet döneminde eğitim alanında yaşanan gelişimler
Ahlat’ta da kendisini hissettirmeye başladı. Bu kapsamda ilçe merkezinde ve köylerde okulların açılması çalışmalarında önemli gelişmeler
yaşandı. Okul sayılarının artmasına bağlı olarak öğrenci sayısı da artmaya başladı.1926-1927 eğitim-öğretim yılında Ahlat’ta 3 ilkokul eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmekteydi. Bu okullara devem eden öğrenci
1
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sayısı da 121 idi.1960 yılına gelindiğinde ilçedeki ilkokul sayısı 19 ve
bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısı da 1439 oldu. Ahlat’ta İlkokulların açılmasında yaşanan bu gelişmelere rağmen ortaokul seviyesinde eğitime 1948 yılında Ahlat Ortaokulunun açılmasıyla başlanabildi.
Açılan bu ortaokul 26 öğrenciyle eğitim-öğretime başladı.1960 yılında
gelindiğinde okulun öğrenci sayısı 96 oldu. İlçede okul sayılarının artmasına bağlık olarak öğrenci sayısı da artmıştır. Ancak kız öğrencilerin eğitim sürecine katılmaları erkek öğrencilere göre düşük seviyede
kalmıştır.
Bu çalışmada Ahlat’ta eğitim alanında yaşanan değişim süreci
ele alınmıştır. Bu kapsamda 1923-1960 yılları arasında Ahlat’ta açılan
okullar ve eğitim alanında yaşanan diğer gelişmeler istatistik verileri,
araştırma ve inceleme eserleri esas alınarak irdelenmeye çalışılmıştır.

EDUCATIONAL STATUS OF AHLAT IN THE
REPUBLIC PERIOD (1923-1960)
ABSTRACT
Ahlat and its surroundings were an important educational and cultural center during the Ottoman Empire. During the First World War,
Ahlat and its surroundings, like other cities of Eastern Anatolia, were
occupied and the city was burned and destroyed by the Russians and
Armenians. This process caused serious problems in the field of education as in every other field. Educational activities had come to a standstill. A new era began with the success of the national struggle and the
proclamation of the Republic. Along with this new period, there were
important developments in the field of education as in every field. After
the proclamation of the Republic, an education campaign was launched
in the country. In this period, the expansion of schools providing national and contemporary education and increasing the literacy rate were
among the important issues to be addressed in the field of education.
The most important problem in the field of education in Ahlat in the
first years of the Republic was the lack of sufficient number of schools
and the low literacy rate. According to the 1927 census, Ahlat county
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had a population of 7,959. The number of literate people in this population was 287. The developments in the field of education during the
Republican period began to make itself felt in Ahlat as well. In this context, there were important developments in the efforts to open schools
in the county center and villages. As the number of schools increased,
the number of students began to increase. In the 1926-1927 academic
year, 3 primary schools were giving education in Ahlat. The number of
students attending these schools was 121. By 1960, the number of primary schools in the district was 19 and the number of students studying
in these schools was 1439. Despite these developments in the opening of
primary schools in Ahlat, education at the secondary level could only
be started with the opening of Ahlat Secondary School in 1948. This secondary school started education with 26 students. By 1960, the number
of students in the school was 96. Due to the increase in the number of
schools in the district, the number of students also increased. However,
female students’ participation in the education process remained at a
lower level than male students.
In this study, the process of change in the field of education in Ahlat
is discussed. In this context, schools opened in Ahlat between 19231960 and other developments in the field of education were tried to
be examined on the basis of statistical data, research and examination
works.
Giriş
Türk tarihinin ilk dönemlerinden itibaren eğitim hizmeti devletin
öncülük ettiği ve sorumluluk aldığı bir alan olmuştur. Bu durum Osmanlı Devleti’nde de görülmektedir. Osmanlı Devleti’nde kuruluştan
1773 yılına kadar medreseler en yaygın eğitim kurumları idi. Bu dönemde devletin bürokrat ihtiyacını karşılayan Enderun Mektebi dikkat
çeken diğer bir eğitim kurumuydu. 1773-1839 yılları arasında Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Mühendishane-i Berri-i Hümayun gibi
askeri eğitim veren okullar açılmaya başlanmıştı. Eğitim alanında yaşanan bu gelişmelere rağmen Osmanlı Devleti’nde ilköğretim 19. yüzyılın sonlarına kadar basit bir düzeyde kalmıştır. Tanzimat Dönemi’nde
eğitimin devletin çöküşünü engelleyecek tek vasıta olduğu fikri kabul
edilmiştir. Bu dönemde var olan eğitim kurumlarının yanı sıra idadi,
sultani ve teknik eğitim okulları açılmıştı. Ayrıca ders kitapları bu yeni
anlayışa göre hazırlanmıştı. Meşrutiyet Dönemi’nde eğitim alanındaki
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gelişmeler devam etmiş mesleki ve teknik alanlarda yeni okullar açılmaya başlanmıştı. Yaşanan bu gelişmelere rağmen özellikle eğitimin
halka ulaştırılmasında istenilen düzeye ulaşılamamış ve okuryazar nüfus oranı düşük seviyede kalmıştır. 2
Osmanlı Devleti döneminde Bitlis ve çevresi önemli bir eğitim ve
kültür merkeziydi. Meşrutiyetin ilanından önce Bitlis sancağında bulunan okullar Darülmuallimin Mektebi, Rüştiye Mektebi, İnas (kız)
Rüştiyesi, Kızıl Mescit Mahallesi İptidai Mektebi, Taş Mahallesi İptidai
Mektebi, Zeydan Mahallesi İptidai Mektebi ve Askeri Rüştiye Mektebi
idi. Bitlis Sancağının Ahlat Kazasında ise Ahlat Rüştiye Mektebi, Hulik Karyesi İptidai Mektebi, Ağcaviran İptidai Mektebi, Yoğurtyemez
Karye İptidai Mektebi bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti’nde eğitim konusunda II.Abdulhamid döneminde eğitimin tüm ülkeye yaygınlaştırılmasında önemli çalışmalar yapılmıştı. Bu kapsamda tüm ülkede olduğu
gibi doğu vilayetlerinde de modern tarzda yeni eğitim kurumlarının
açılmasına önem verildi. 3 1892 tarihinde Bitlis vilayet genelinde 196
sıbyan ve iptidai okul bulunuyordu. Bu okullarda 6000 öğrenci eğitim
görmekteydi. Vilayet merkezinde ve merkeze bağlı köylerde 25 okulda
97 kız ve 764 erkek öğrenci eğitim görmekteydi. Ahlat kazasında 8
okul vardı. Bu okullara da 135 kız ve 303 erkek öğrenci devam etmekteydi. 4 Bitlis’in eğitim yapısında medreseler de önemli bir yer tutmaktaydı.1891 yılında Bitlis sancağı merkezinde 5 medrese bulunuyordu.
Bu medreselerde 5 müderris ile 100 öğrenciye eğitim verilmekteydi.
Ahlat kazasında ise 1892 yılında 7 medrese de eğitim faaliyeti sürdürülmekteydi. 5 Osmanlı Devleti döneminde Ahlat kazasında eğitim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı görülmektedir. Meşrutiyetin ilanından sonra eğitimde yaşanan değişim ve gelişmeler Bitlis ve kazalarında
da kendini göstermiş ve modern tarzda eğitim veren okulların açılmaya
başlanmıştır.

2 Mehmet Evsile, “TBMM Zabıtlarına Göre Cumhuriyet Döneminde Eğitim Hizmetleri
(1923-1950)”, History Studies, Cilt 11, Sayı 2,2019,s.622
3 Bülent Cırık, İkinci Meşrutiyet Döneminde Bitlis Sancağı (1908-1914), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi (YDT), 2015, s.119-122
4 Danyal Tekdal, II.Abdulhamit Döneminde Bitlis Vilayeti (İdari ve Sosyal Yapı), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YDT, Denizli,2018, s.342
5

322

Cırık, İkinci Meşrutiyet Döneminde Bitlis Sancağı (1908-1914), s.136

CUMHURİYET DÖNEMİNDE AHLAT’IN EĞİTİM DURUMU (1923-1960)

1. Cumhuriyet Döneminde Ahlat’ta Eğitim
1.1. Ahlat’ta İlkokul Durumu
23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisinin açılmasından
sonra kabul edilen 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 numaralı kanun ile diğer
bakanlıklarla birlikte Maarif Vekaleti de kurulmuştu. Maarif Vekaletinin kurulduğu 1920 yılında ülkede 3.495 ilkokul bulunuyordu. Bu
okullardan 682 tanesi kapalı idi. 3316 ilkokul öğretmeni görev yapmaktaydı. Bu öğretmenlerden 1511 tanesi medrese çıkışlı idi. Ülkede 12
yıllık eğitim veren 5 sultani ve 9 yıllık eğitim veren 32 sultani ve idadi
bulunuyordu. 6 Ülkedeki öğretmen okulu sayısı da 13 erkek ve 4 kız
öğretmen okulu olmak üzere toplam 17 idi. Kurtuluş Savaşı’nın devam
ettiği 1921 yılında toplanan Maarif Kongresi’nde Mustafa Kemal Paşa
eğitimin milli ve çağdaş esaslara göre yapılmasının önemi üzerinde
durdu. Cumhuriyet döneminde eğitim alanında yapılan önemli değişikliklerden biri 3 Mart 1924 kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu
idi. Kabul edilen bu kanunla ülkedeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak eğitim sisteminde birlik sağlanmıştı. Böylece eğitim
sistemindeki medrese mektep ikilemine son verilmişti. 7
Osmanlı Devleti döneminde Doğu Anadolu’nun önemli bir kültür
merkezi olan Bitlis ve çevresi 1. Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından işgal edilmiş ve bu süreçte Rus ve Ermeniler tarafından yakılıp yıkılmıştı. Bu durum her alanda olduğu gibi eğitimi de olumsuz
etkilemişti. 1917-1923 yılları arasında Bitlis merkezde iki, Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçe merkezlerinde birer ilkokul bulunmaktaydı. Bu
okullarda okuma yazma eğitiminin yanı sıra fen ve kültür dersleri de
veriliyordu. 8 Bu yıllarda Bitlis vilayetinde ilkokul sayısı yetersizdi. Bu
durum Bitlis mebusları tarafından TBMM gündemine de taşındı. Bitlis
Mebusları Resul Sıtkı Bey ve Fevzi Bey 4 Temmuz 1920 tarihindeki meclis oturumunda Bitlis vilayetinde 4 iptidai (ilkokul) mektebinin
açılması ile ilgili TBMM Başkanlığına bir takrir verdiler. Takrir Meclis Başkanlığınca maarif encümenine havale edildi. 9 Maarif encümeni
6 Adil Adnan Öztürk, Cumhuriyet Mektebinden Adnan Menderes Üniversitesine Türkiye’de Modern Eğitimin Gelişimi ve Aydın İli, T.C. Aydın Valiliği İl Kültür Müdürlüğü
Cumhuriyetin 75. Yılı Eserler Dizisi:2, Aydın, 1999, s.19-20
7 Arzu Boy, Kars Eğitim Tarihi (Tanzimat’tan, 2015’e), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YDT, Erzurum, 2016, s.132-136.
8

Bitlis 1973 İl Yıllığı, s.106

9

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMMZC), I. Dönem, Cilt(C).2 / Bir-
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değerlendirmesinden sonra Maarif Vekili Rıza Nur 14 Temmuz 1920
tarihinde takrire cevap verdi. Buna göre Tedrisatı İptidaiye Kanunu
gergince iptidai mekteplerin kurulması o bölgedeki halka aitti ve hususi
bütçe ile yapılabilirdi. Konu ile ilgili olarak Bitlis vilayetine gereğinin
yapılması için yazı yazılmıştı. 10
Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında 12 milyon nüfusa sahip olduğu tahmin edilen ülkenin 1923-1924 eğitim- öğretim yılındaki eğitim
durumu şu şekilde idi. Ülkedeki ilköğretim okulu sayısı 4.894 ve ilköğretimdeki öğretmen sayısı da 10.238 idi. İlköğretimdeki öğrenci sayısı
ise 341.941 bu öğrenci sayısının genel nüfusa oranı %2,8 idi. Ülkedeki
ortaokul sayısı 72, öğretmen sayısı 796 ve öğrenci sayısı da 5.905 idi.
Öğrenci sayısının genel nüfusa oranı %0.05 düzeyindeydi. Bu eğitim
öğretim döneminde lise sayısı 23, öğretmen sayısı 513 ve öğrenci sayısı
da 1.241 idi. Lise öğrenci sayısının genel nüfusa oranı da %0,01 idi.
Ülkedeki meslek okulu sayısı 64, öğretmen sayısı 583 ve öğrenci sayısı
da 6.547 idi. Meslek okullarında öğrenci sayısını genel nüfusa oranı ise
%0,054 düzeyinde idi. 11 Bu verilere göre ülkedeki okul, öğretmen ve
öğrenci sayıları düşük seviyededir. I. Dünya Savaşı ve ardından yaşanan Kurtuluş Savaşı süreci birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında
da gelişmeleri engellemişti.
Cumhuriyetin ilanından sonra 1924-1925 yılları arasında Bitlis’te
vali olarak görev yapan General Kazım Dirik zamanında Bitlis ve kazalarında ilkokul yapımına ağırlık verildi. Bu yıllarda Bitlis merkezde
6 dershaneli Numune adıyla modern bir ilkokul açılmıştı. Ayrıca bir kız
ilkokulu eğitim faaliyetlerine başlamıştı. Bitlis merkezde her mahallede birer olmak üzere 4 ilkokul ve Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Hizan ve
Mutki kaza merkezlerinde birer ilkokul açılmıştı. Bitlis merkez, Ahlat
ve Adilcevaz’ın bazı köylerinde de ilkokul açılmıştı. 12
General Kazım Dirik zamanında eğitim alnında yaşanan bu gelişmelere rağmen Bitlis ve kazalarında da eğitim seviyesi istenilen düzeyde değildi.1927 nüfus sayımına göre merkez ve kazalarla birlikte
90.631 nüfusa sahip Bitlis vilayetinde okuma bilen nüfus sayısı 1.613
leşim(B) .27,s.172
10

TBMMZC, I.Dönem, C.2/B.34,s.327-328

11 Abdulaziz Kardaş, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bitlis’teki Eğitim Durumuna Bir Bakış”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S 36, Van, 2017,
s.282-283
12
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idi. Vilayetin Ahlat kazası da 7.959 nüfusa sahipti. Bu nüfus içerisinde okuma bilin kişi sayısı 287 idi. 13 1926-1927 eğitim öğretim yılında
Ahlat kazasında ilkokul düzeyinde 3 okul bulunuyordu. Bu okullarda
1. sınıfta 37, 2.sınıfta 37, 3. sınıfta 22, 4. sınıfta 21 ve 5. sınıfta 4 olmak
üzere toplam 121 öğrenci eğitim görmekteydi. Eğitim gören öğrencilerin tamamı erkekti. Bitlis vilayetinin diğer kazaları ile kıyaslandığında
234 öğrenciyle Bitlis merkez kazası ve 177 öğrenciyle Muş kazasından
sonra Ahlat üçüncü sırada idi. 14 Bu verilere göre okullara kayıt yaptıran
öğrencilerin sınıf kademeleri yükseldikçe okula devam durumlarında
azalma olduğu görülmektedir. Bu durumda 3.sınıfa kadar okuma ve
yazma öğrenen öğrencilerin 4. ve 5. sınıflara okullara devam oranları
düşmektedir. Ayrıca bu dönemde kız öğrencilerin okullara kayıt yaptırmadığı görülmektedir.
1932-1933 eğitim öğretim yılında Ahlat’ta 1 ilkokul bulunmaktaydı. Bu okulda: 1.sınıfta 36 erkek ve 5 kız öğrenci, 2 sınıfta 18 erkek
ve 1 kız öğrenci, 3.sınıfta 9 erkek öğrenci, 4. sınıfta 18 erkek ve 3 kız
öğrenci, 5.sınıfta da 7 erkek ve 1 kız öğrenci olmak üzere toplam 98
öğrenci eğitim görmekteydi. Ahlat bu dönemde Van vilayetinin kazası
idi. Van merkez kazasında 445 öğrenci ve Erciş kazasında ise 168 öğrenci eğitim görmekteydi. Ahlat kazası Van vilayetinde öğrenci sayısı
bakımından üçüncü sırada yer almaktaydı. 15 Ahlat’ta 1926-1927 eğitim
ve öğretim yılında göre okul sayısındaki azalmaya bağlı olarak öğrenci
mevcudunda da azalma olmuştur. 1932-1933 eğitim öğretim yılında kız
öğrencilerin de okullara devam ettiği görülmektedir.
1937-1938 eğitim öğretim yılında Ahlat kazasında okul ve öğrenci
sayısında artış olduğu görülmektedir. Bu öğretim yılında kaza merkezinde 2 ilkokul bulunuyordu. Bu okullardan 1 tanesi üç sınıflı diğeri de
5 sınıflı okuldu. Bu okullardaki öğrenci sayısı 159 erkek ve 29 kız öğrenci olmak üzere toplam 188 idi. Bu dönemde Ahlat’a bağlı bir köyde
5 sınıflı 1 ilkokul bulunuyordu. Bu okulda da 95 erkek ve 13 kız olmak
üzere 108 öğrenci eğitim görmekteydi. 16 Bu dönemde özellikle köylerde ilkokulların açılmaya başlanması kaza merkezine ulaşmada zorluk
13 Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü (BİUM), 28 Teşrinievvel 1927 Umumi Nüfus
Tahriri, Fasikül I, Ankara, 1929, s.165.
14 T.C. Maarif Vekâleti, 1926-1927 İstatistik Yıllığı, C 4,Devlet Matbaası, Ankara,1929,s.102
15

BİUM, Maarif İstatistiği 1932-1933, Devlet Matbaası, İstanbul, 1934, s.76.

16 Başvekâlet İstatistik Umum Direktörlüğü, Maarif 1937-1938 İstatistiği, No:145, İstanbul, 1939,s.6;46-47
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çeken öğrenciler açısından önemli idi. Bitlis ve kazalarındaki okul sayılarının arttırılması ve eğitim ile ilgili sorunlar bölgeye yapılan inceleme gezileri sonucu hazırlanan raporlara da yansımıştı. Bu kapsamda
1939 yılında Bitlis milletvekilleri Tevfik Temelli ve Süreyya Örgeevren
Bitlis ve kazalarında incelemelerde bulunmak üzere bir gezi düzenlemişlerdi. Bu inceleme gezisi sunucunda var olan sorunları tespiti ve
çözüm önerililerini içeren bir rapor hazırlayarak 2 Nisan 1940 tarihinde
CHP Genel Sekreterliğine sunmuşlardı. Raporda Bitlis ve kazalarında
eğitim alanında var olan sorular ve çözüm önerileri de yer almaktaydı.
Raporda verilen bilgilere göre Bitlis merkezinde, kazalarda ve birkaç
nahiyede maarif teşkilatı bulunuyordu. Ancak köylerde okul yoktu.
Ahlat hariç diğer kasabalarda okullar üçer sınıflı ve bir öğretmenli idi.
Okul çağındaki çocukların eğitim faaliyetlerine katılım oranı okulların
bulunduğu yerlerde dahi düşük seviyede idi. Özellikle kız çocukların
eğitimine önem verilmiyordu. Ayrıca eğitim için ayrılan bütçede yetersizdi. İlin 129.000 bütçesinin 29.500 lirası eğitime ayrılmıştı. Eğitime
ayrılan bu miktarın 24.000 lirası öğretmen maaşlarına geri kalını da
okulların zaruri ihtiyaçlarına harcanmıştı. Mahalli bütçe ile bölgede
eğitimin geliştirilmesi mümkün değildi. Bu nedenle hükûmetin eğitim
konusunda gerekli tedbirleri alması gerekiyordu. Bu kapsamda kaza ve
nahiye merkezlerinden başlanarak köylere kadar okullar açılmalıydı. 17
Raporda da belirtildiği gibi okul çağındaki çocukların eğitim faaliyetlerine katılım oranı vilayet genelinde olduğu gibi Ahlat kazasında da
düşük seviyede idi.1939-1940 eğitim öğretim yılında Ahlat ve köylerindeki ilkokul çağında bulunan 7-16 yaş aralığındaki çocukların eğitim
durumu aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde idi. 18

17

BCA, 490.1.0.0.627.61.1

18 BİUM, İlk Tahsil Çağındaki Çocuklar İstatistiği 1940, Hüsnütabiat Basımevi, İstanbul,1942,s.122-123
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Tablo 1. 1939-1940 Eğitim Öğretim Yılında Ahlat Kazasında
İlkokul Çağındaki Çocukların Eğitim Durumları
İlkokul
Çağındaki
Çocuk Sayısı
E
K
T

Okula
Okuldan
Devam Eden Mezun Olan
E

K

E

K

T

E

Ahlat
342 299 641 215 18 233 39
Merkez

5

44

88

Ahlat
1227 894 2121 80
Köyler

-

18 1129 888 2017

6

T

Okula
Gelmeyenler

86

18

K

T

276 364

Kaynak: Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, İlk Tahsil
Çağındaki Çocuklar İstatistiği 1940
Tablodaki bilgilere göre Ahlat merkez kazasında ilkokul çağındaki
çocukların % 56,8 i okula devam etmemektedir. Ahlat köylerinde ise
bu oran daha da artmaktadır. Eğitim sürecine katılmayan çocukların
oranının bu kadar yüksek olmasında bölgenin sosyal ve ekonomik yapısından kaynaklanan faktörler etkili olmuştur. Doğu Anadolu Bölgesi’nin genelinde olduğu gibi Ahlat ve çevresinde de halkın temel geçim
kaynağı tarım ve hayvancılıktı. Çocukların bu ekonomik faaliyetlere
katılmasından dolayı eğitim sürecine katılım oranları da düşmektedir.
İlkokul düzeyinde 1. sınıfa başlayan öğrenci sayısı fazla olduğu halde
5. sınıftan mezun olan öğrenci sayısı aynı düzeyde değildir. Bu durumda çocukların ileriki yıllarda okuldan ayrılarak ekonomik faaliyetlere
katılmakta olduğu değerlendirilebilir. Çocukların eğitim sürecine katılmasını engelleyen diğer bir faktör de okul sayısındaki yetersizliktir. Tablodaki bilgilere göre köylerdeki ilkokul çağındaki çocuk sayısı
Ahlat merkezdeki çocukların yaklaşık üç katından fazla olduğu halde
olduğu halde bu çocukların büyük bir bölümü eğitim sürecine katılmamaktadır.
Bitlis ve kazalarının eğitim ile ilgili sorunları sonraki yıllarda hazırlanan raporlarda da yer aldı. Bu kapsamda CHP Bitlis Bölgesi Müfettişi
Hasip A. Aytun’a Bitlis ve kazalarındaki halkevlerini teftiş amacıyla
1939 ve 1940 yıllarında bölgede incelemelerde bulundu. Bu incelemeler
neticesinde hazırladığı raporu 2 Şubat 1943 tarihinde CHP Genel Sekreterliğine sundu. Raporda halkevleri faaliyetlerinin yanı sıra bölgedeki
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eğitim durumu da ele alınmıştı. Raporda verilen bilgilere göre Bitlis
ve çevresinde eğitim durumu genel itibari ile zayıf durumdaydı. Okul
çağındaki çocukların büyük bir bölümü eğitim öğretim faaliyetlerine
katılmıyordu. Son iki üç yılda birçok öğretmen askere alınmıştı. Askere alınan bu öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirilmesi yapılmamıştı. Bu durum bölgede eğitimi olumsuz etkilemekteydi. Bölgede
kız çocuklarının okutulması lüzumsuz bir külfet olarak görülmekteydi.
Kız çocukları ilkokulun üçüncü sınıfına gelince okullardan alınmaktaydı. Raporda ayrıca eğitim durumu ile ilgili öneriler de yer almaktaydı. Buna göre vilayetler ve özel idareler halkın yardımını da temin
ederek ilkokul binaları ve öğretmen evleri yaptırmalıydı.Ayrıca nahiye
merkezlerinde yatılı ilkokulların yapılması teşvik edilmeliydi. Bölgeye
idealist öğretmenler veya köy enstitüsü mezunları görevlendirilmeliydi.
Bu öğretmenlere zamlı maaş verilmeli ihtiyaçları için her türlü kolaylık
sağlanmalıydı. İlkokullara ve eğitmen okullarına devam eden öğrencilerin kitap, defter, kalem ve elbise ihtiyaçları karşılanmalıydı. Bitlis
vilayetinin Ahlat kazasında veya Adilcevaz nahiyesinde köy enstitüsü
benzeri bir inşaat usta okulu açılmalıydı. 19 Ahlat kazasında köy enstitüsü kurulması sonraki yıllarda da gündeme gelmişti. Konu ile ilgili
olarak CHP Bitlis Parti Teşkilatının 1947 yılında hazırladığı ve 10 Ocak
1948 tarihinde CHP Genel Sekreterliğine sunduğu raporda Ahlat’ta bir
köy enstitüsünün kurulması istenmişti. 20
1944-1945 eğitim öğretim yılında Ahlat ilçe merkezinde 2 ilkokul
eğitim öğretime devam etmekteydi. Bu okullara devam eden öğrenci
sayısı 198 erkek ve 43 kız olmak üzere toplam 241 idi. Ahlat köylerinde
ise 1 ilkokul bulunuyordu bu okulun da öğrenci sayısı 156 erkek ve 7
kız olmak üzere 163 idi. 21 1937 yılından 1944 yılına kadar geçen 7 yılda
Ahlat merkez ve köylerinde ilkokul öğrenci sayısında ciddi bir artışın
olmadığı görülmektedir. Ayrıca okul sayısında da herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu durum Bitlis ve ilçelerinde okuma yazma bilen nüfusun düşük olmasında etkili olmuştur. 1945 yılı nüfus sayımında Bitlis
Merkez ve Ahlat ilçesinde nüfusun okuma ve yazma durumu aşağıda
belirtilen şekilde idi. 22
19

BCA,490.1.0.0.627.61.1

20

BCA,490.1.0.0.627.64.1

21 BİGM, Milli Eğitim İlköğretim İstatistikleri 1944-1945, Devlet İstatistik Enstitüsü
(DİE) Yayınları Yayın No: 270, Ankara, 1947, s.77-78
22 BİGM, 21 Ekim 1945 Genel Nüfus Sayımı Bitlis İli, DİE Yayınları C.11,Yayın No: 286,
Ankara,1949,s.9
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Tablo 2: 1945 Yılı Nüfus Sayımında Bitlis Merkez ve Ahlat
İlçesinde Nüfusun Okuma ve Durumu
Okuma Yalnız
Cinsiyet ve Yazma Okuma Bilmeyen Toplam
Bilen
Bilen
E
2.514
8
3.845
6.357
Bitlis Şehir
K
393
2
4.027
4.422
T
2.907
10
7862
10.779
E
458
5
7.306
7.769
Merkez İlçe
Bucak ve
K
54
4
7.366
7.424
Köyler
T
512
9
14.672
15.193
E
496
3
1.101
1.600
Ahlat Şehir
K
86
2
1.436
1.524
T
582
5
2.537
3.124
E
581
3
4.810
5.394
Ahlat Bucak
K
44
1
5.139
5.184
ve Köyler
T
625
4
9.949
10.578
İdari
Taksimat

Oran %
Bilen Bilmeyen
39.7
3.9
27.1
6.0
0.8
3.4
31.2
5.8
18.8
10.8
0.9
5.9

60.3
91.1
72.9
94.0
99.2
96.6
68.8
94.2
81.2
89.2
99.1
94.1

Kaynak: 21 Ekim 1945 Genel Nüfus Sayımı istatistikleri
Tablodaki verilere değerlendirildiğinde okuma yazma oranının düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Bitlis şehir merkezinde okuma
yazma bilen nüfus oranı % 27.1 oranındadır. Bu oran merkeze bağlı
köylerde % 3.4 gibi daha düşük bir seviyededir. Ahlat şehir merkezinde okuma yazma oranı %18.8 iken ilçeye bağlı köylerde %5.9 oranındadır. Tabloda dikkat çeken bir hususta kadın nüfusun okuma yazma
oranındaki durumudur. Ahlat şehir merkezinde okuma yazma bilen nüfus içerisinde kadınların oranı %5.8 iken köylerde bu oran %0.9 düzeyindedir. Okuma yazma oranının düşük seviyelerde olmasında önemli
faktörlerden biri okul sayısındaki yetersizliktir. Bu dönemde özellikle
köylerdeki okul sayısın yetersiz olması okuma yazma oranının daha da
az olmasına sebep olmuştur.
Okuma yazma oranının artırılması için 1945 yılından itibaren halkevleri vasıtasıyla okuma yazma kursları açılmıştı. Açılan bu kurlara
ilkokul çağı dışındaki vatandaşlara okuma yazma öğretilmesi amaçlanmaktaydı. Bu kapsamda Bitlis ve kazalarında da okuma yazma kursları
açıldı. Okuma yazma kursu açılan kazalardan biri de Ahlat kazasıydı.
Ahlat Halkevi bünyesinde 1 Şubat 1946 tarihinde erkekler için halke329
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vinde ve kaza merkezindeki ilkokulda okuma yazma kursu açıldı. Kadınlar için de kaza merkezindeki diğer ilkokulda okuma yazma kursu
açıldı. Açılan bu kurslarda ders vermek üzere 4 öğretmen görevlendirildi.1497 yılında Ahlat’ta açılan okuma yazma kurslarına 51 öğrenci
kayıt yaptırmıştı. 23
1947-1948 eğitim-öğretim yılında Ahlat ilçe merkezinde önceki
dönemlerde olduğu gibi 2 okul eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmekteydi. Bu okullarda 167 erkek ve 26 kız öğrenci olmak üzere 193
öğrenci eğitim görüyordu. Bu eğitim-öğretim yılında köylerdeki okulların sayısında artış olduğu görülmektedir. Bu kapsamda daha önce
köylerde 1 olan okul sayısına ek olarak 3 tane eğitmenli köy okulu
eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştı. Yeni açılan bu eğitmenli köy
okulları ile birlikte köylerdeki öğrenci sayısı 266 erkek ve 34 kız olmak
üzere 300 idi. 24 1948-1949 eğitim-öğretim yılında Ahlat ilçe merkezinde önceki dönemlerde olduğu gibi 2 okul eğitim-öğretim faaliyetlerine
devam ediyordu. Bu eğitim-öğretim yılında şehirdeki bu okullarda 189
erkek ve 28 kız öğrenci olmak üzere 217 öğrenci eğitim-öğretim görmekteydi. Köylerde ise okulların sayısında ise bir önceki döneme göre
değişiklikler olmuştur. Buna göre köylerde okul sayısı 5, eğitmenli okul
sayısı da 2 olmak üzere toplam okul sayısı 7 olmuştur. Bu okullarda
339 erkek ve 35 kız öğrenci olmak üzere toplam öğrenci sayısı 374 idi. 25
1947-1948 eğitim-öğretim yılından itibaren köy okullarının sayısında
artış olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak öğrenci sayısı da ciddi
oranda arttmıştır.1944-1945 eğitim-öğretim yılında köylerde eğitim gören öğrenci sayısı 163 iken 1948-1949 eğitim-öğretim yılında öğrenci
sayısı 374’e yükselmiştir.
1949-1950 eğitim-öğretim yılında Ahlat’ta okul sayılarında değişiklikler olmuştur. Buna göre daha önce şehirde 2 olan okul sayısı 3
olmuştur. Bu üç okuldaki öğrenci sayısı 191 erkek 71 kız öğrenci olmak
üzere toplam 262 idi. Bu dönemde köylerde ise okul sayısı 6 idi. Bu
okullarda 381 erkek ve 69 kız olmak üzere 450 öğrenci eğitim görmekteydi. 26
23

BCA,490.1.0.0.1052.1041.1.

24 Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü(BİGM), Milli Eğitim İlköğretim İstatistikleri 1947-1948, DİE Yayınları Yayın No: 306, İstanbul, 1949, s.32
25 BİGM, Milli Eğitim İlköğretim İstatistikleri 1948-1949, DİE Yayınları Yayın No:
325, Ankara, 1950, s.32-33
26 BİGM, Milli Eğitim İlköğretim İstatistikleri 1949-1950, DİE Yayınları Yayın No:
334, Ankara, 1952, s.35
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1950-1951 eğitim-öğretim yılında Ahlat ilçesinde 11 ilkokul bulunuyordu. Bu okulların 3 tanesi şehirde 8 tanesi de köylerde faaliyetlerini sürdürmekteydi. Bu okullara devam eden öğrenci sayısı da aşağıdaki
şekilde idi. 27

Tablo 3: 1950-1951 Eğitim-Öğretim Yılında Ahlat İlçesinde
İlkokullardaki Öğrenci Sayısı

Ahlat Şehir

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf 5.Sınıf

E

E

E

K

E

61 41 44 34 30

8

30 11 29

K

K

Ahlat Köyler 148 39 89 24 104 12 34
Toplam

K
3

E
48

209 80 133 58 134 20 64 14 77

K

Toplam
E

K

T

4 194 98 292
2 423 80 503
6

617 178 795

Kaynak: DİE, Milli Eğitim İstatistikleri ilköğretim 1950-1951
Tablodaki bilgiler değerlendirildiğinde 1.sınıftaki öğrenci sayısının sonraki kademelerde azaldığı görülmektedir.1.sınıfta toplam 289
öğrenci varken 5.sınıfa gelindiğinde bu sayı 83’e düşmüştür. Özellikle
3. sınıftan sonra bu düşüşlerin artması öğrencilerin okuma yazma öğrendikten sonra okula devam durumlarında azalma olduğu şeklinde değerlendirilebilir. 1944-1945 eğitim-öğretim yılında Ahlat ilçesinin köylerinden sadece bir köyde okul vardı ve bu okulda 163 öğrenci eğitim
görmekteydi. Bu tarihten sonra 5 yıl içinde köy okulu sayısı 8 olmuştur.
Bu artışa bağlı olarak öğrenci sayısı da 1950-1951 eğitim-öğretim yılında 503 olmuştur.
1960-1961 eğitim-öğretim yılında Ahlat ilçesinde 19 ilkokul faaliyetteydi. Bu ilkokulların 4 tanesi şehir merkezinde 15 tanesi ise köylerde idi. 1960-1961 eğitim-öğretim yılında Ahlat ilçesinde öğrenci sayısı
da tabloda belirtilen şekildeydi. 28

27 BİUM, Milli Eğitim İstatistikleri İlköğretim 1950-1951, DİE Yayınları Yayın No:346,
Ankara, 1954, s.15;124
28 DİE, Milli Eğitim İstatistikleri ilköğretim 1960-1961, Yayın No:465, DEİ Yayınları,
Ankara,1965, s.23;160
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Tablo 4: 1960-1961 Eğitim-Öğretim Yılında Ahlat İlçesinde
İlkokullardaki Öğrenci Sayısı
1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

5.Sınıf

E

E

E

E

E

K

K

K

K

K

Toplam
E

K

T

Ahlat
148 89 81 56 71 40 87 33 42 27 429 245 674
Şehir
Ahlat
258 122 97 21 79 25 83 10 65 5 582 183 765
Köyler
Toplam 406 211 178 77 150 65 170 43 107 32 1011 428 1439
Kaynak: DİE, Milli Eğitim İstatistikleri ilköğretim 1960-1961

Tablodaki bilgiler değerlendirildiğinde 1950-1951 eğitim-öğretim
yılında Ahlat şehir merkezinde 292 olan öğrenci sayısının 1960-1961
eğitim öğretim yılında 674’e yükseldiği görülmektedir. Öğrenci sayısında iki katından fazla artış olmuştur. Köylerde ise 503 olan öğrenci
sayısı 765’e yükselmiştir. Köylerde öğrenci sayısındaki artış şehirdeki
artışa göre daha azdır. Tabloda dikkat çeken diğer bir hususta kız öğrenci sayısındaki artıştır. 1950-1951 eğitim-öğretim yılında Ahlat şehir
merkezinde eğitime devam eden kız öğrenci sayısı 98 iken 1960-1961
eğitim-öğretim yılında bu sayı 245 olmuştur. Köylerde ise 80 olan kız
öğrenci sayısı 183 olmuştur. Ahlat ilçesinin şehir ve köy toplam öğrenci sayısı 1950-1951 eğitim- öğretim yılında 795 iken 1960-1961 eğitim-öğretim yılında bu sayı 1439 olmuştur.
1.2.Ahlat’ta Ortaokul Durumu
Bitlis ilinde 1926 yılında Mektebi Sultaninin kapanmasından sonra
Bitlis Ortaokulu açılmıştı. Bu okul Cumhuriyet döneminde ilde açılan
ilk ortaokuldur. Bu tarihten sonra ilde açılan ortaokul 1948 yılında açılan Ahlat ortaokuludur. 29 Ahlat Ortaokulu ilk açıldığında 26 öğrenci ile
eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı ve bu öğrencilerin tamamı erkek
öğrenciydi. Okuldaki öğretmen sayısı da 4 idi. 30 1949-1950 eğitim-öğretim yılında tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Ahlat ortaokulunda 1. sınıfta 24, 2. sınıfta 13 ve
3. sınıfta 13 öğrenci olmak üzere toplam 50 öğrenci vardı. Bu öğrenci29

Bitlis 1973 İl Yıllığı, s.106-107

30 BİGM, Milli Eğitim Ortaöğretim İstatistikleri 1948-1949, DİE Yayınları Yayın No:
326, Ankara, 1950, s.10;83
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lerin 49’u erkek ve 1 tanesi de kız öğrenci idi. Ahlat Ortaokulu bu dönemde ilk mezunlarını da verdi. Okuldan mezun olan öğrenci sayısı 10
idi. 31 1948 yılında açılan Ahlat ortaokuluna 1949-1950 eğitim-öğretim
yılında sadece 1 kız öğrencinin kayıt yaptırdığı görülmektedir. Aynı
dönemde ilkokulların durumuna bakıldığında okula devam eden kız
öğrencilerin sayısı her ne kadar erkek öğrencilere oranla daha az olsa
da okullara devam ettikleri görülmektedir. Özellikle köylerde ilkokulların sayısının artmasına bağlı olarak kız öğrencilerin de eğitim-öğretim sürecine katılımları artmıştı. Ancak bu dönemde ortaokulların ilçe
merkezlerinde bulunması köylerdeki öğrencilerin ortaokullara uluşmasını zorlaştırmaktaydı. Bu durum özellikle kız öğrencilerin ortaokula
devam etmesini zorlaştırmıştır.
Sonraki yıllarda Ahlat Ortaokulunun öğrenci sayısında 1958-1959
eğitim dönemine kadar ciddi bir artış olmadı. Ahlat ortaokulunun 1953
-1960 yılları arasındaki öğrenci sayısı ve mezun durumu aşağıdaki şekildeydi. 32
Tablo 5: Ahlat Ortaokulunun 1953 -1960 Yılları Arasındaki
Öğrenci Sayısı ve Mezun Durumu
Ders Yılı
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960

Öğrenci Sayısı
E
K
T
43
43
45
4
49
51
3
54
48
5
53
46
5
51
64
5
69
89
7
96

Diploma Alanlar
E
K
T
6
6
7
7
10
10
18
1
19
12
1
13
7
1
8
24
1
25

Kaynak: DİE, Millî Eğitim İstatistikleri Ortaöğretim 1953-1960
31 BİGM, Milli Eğitim Ortaöğretim İstatistikleri 1949-1950, DİE Yayınları Yayın No:
335, Ankara, 1952, s.15
32 DİE, Milli Eğitim İstatistikleri Ortaöğretim 1953-1960, DİE Yayınları Yayın No: 437,
Ankara, 1963, s.42
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Tablodaki bilgiler değerlendirildiğinde 1953-1958 yılları arasında
Ahlat Ortaokulunun öğrenci sayısının 43 ile 51 öğrenci arasında olduğu
görülmektedir. Bu 5 yıllık süre içerisinde öğrenci sayısında ciddi bir
artış olmamıştır. 1958 yılında 64 olan öğrenci sayısı 1960 yılında 89
olmuştur. 1960 yılındaki öğrenci sayısı önceki yıllara göre yaklaşık iki
kat artmıştır. Öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak okuldan mezun
olan öğrenci sayısı da artmıştır. Tabloda dikkat çeken bir durum da kız
öğrencilerin sayısıdır. 1948 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan okulda 1960 yılına kadar kız öğrencilerin sayısında ciddi bir artış olmamıştır. Bu durum bölgede kız öğrencilerin eğitimine önem verilmediğini
göstermektedir. Ayrıca bu dönemde köylerde ortaokulların olmaması
okula devam etmek için köylerden ilçe merkezine ulaşım ve barınma
gibi sorunlar öğrencilerin eğitime ulaşmasında ciddi bir sorun oluşturmuştur.
SONUÇ
Ahlat Osmanlı Devleti döneminde Doğu Anadolu Bölgesi’nin
önemli bir ilim ve kültür merkezi idi. I. Dünya Savaşı sırasında şehrin Ruslar ve Ermeniler tarafından yakılıp yıkılması sunucu her alanda olduğu gibi eğitim ve kültür alanında da ciddi sorunların ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Yaşanan bu sürecin sonunda Ahlat’ta eğitim-öğretim faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Ahlat’ta eğitim-öğretim faaliyetlerinin tekrar başladığı
görülmektedir. Sonraki yıllarda Ahlat ve köylerinde özellikle okuma
yazma oranın arttırılması için okul yapımın yanı sıra okuma yazma
kurslarının da açıldığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda
eğitim-öğretim faaliyetlerinde ilerleme kaydedilmiştir.1917-1923 yılları
arasında Ahlat’a 1 ilkokul eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederken
1960 yılında Ahlat’taki ilkokul sayısı 19 olmuştur. Okul sayısındaki
artışa bağlı olarak öğrenci sayısının da arttığı görülmektedir.1926-1927
eğitim-öğretim yılında okullardaki öğrenci sayısı 121 iken 1960-1961
eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısı 1439 olmuştur. Okul ve öğrenci
sayısındaki bu artış Cumhuriyet dönemi uygulanan eğitim politikalarının başarısını göstermektedir. Ahlat’ta ilkokul düzeyinde yaşanan bu
gelişmelere rağmen ortaokul kademesinde eğitim faaliyetlerine 1948
yılında Ahlat’ta bir ortaokulun açılmasıyla başlanabildi.1948 yılında 26
öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Ahlat Ortaokulunun
1960 yılındaki öğrenci sayısı 89 oldu.12 yıl içinde öğrenci sayısında
ciddi bir artışın olduğu görülmektedir.
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CUMHURİYET DÖNEMİNDE AHLAT’IN
TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI KORUMA
ÇALIŞMALARI
Doç.Dr.Ahmet EDİ 1

ÖZET
Şehirler, toplumsal yaşantının en üst versiyonunu oluşturmaktadır.
İlk çağlardan günümüze kadar dünyanın çeşitli yerlerinde şehirler kurulmuştur. Bu şehirlerden bazıları coğrafk bölge bakımından diğerlerinden oldukça farklıdır. Coğrafi bölge içerisine bir de jeopolitik konum
da eklenince şehirlerin önemi daha da artmaktadır. Asya’dan Anadolu’ya açılan kapıda bulunan Ahlat da jeopolitik konum açısından çok
önemli bir yerdedir. Bu durumu Ahlat’a hem ekonomik hem sosyolojik
hem de kültürel bir çok ögeyi beraberinde bulundurmasını sağlamıştır.
Yüzyılla boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, birçok medeniyetin geçiş veya konaklama güzergâhında olması çeşitli mimari veya
kültürel eserlerin varlığına da sebep olmuştur. Toplumlar hafızalarını
bu tarihi ve kültürel miraslarla ayakta tutmaktadır. Gelecek noktasında miras bırakılacak en önemli ögeler, geçmişten alınan bu veya buna
benzer değerlerdir. Çalışma içerisinde geçmişten günümüze kadar olan
tarihi ve kültürel mirasların Cumhuriyet döneminde nasıl korunduğu,
nasıl koruma altına alındığı, ne tür çalışmalar yapıldığı nitel araştırma
yöntemlerinden belge ve doküman analiz yöntemi uygulanarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda tarihi ve kültürel dokumuza istenilen düzeyde sahip çıkamadığımız görülmektedir. Buna sebep olarak
bölgenin terör eylemleri bölgesinde olması, bu bilincin zamanla yeni
yeni oluştuğunun da etkisi olabileceği sonucuna varılmıştır. Bunun ya1
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nında özellikle son dönemlerde Ahlat’ın tarihi ve kültürel dokusuna
daha fazla sahip çıkıldığı sonucu Tarihsel süreç boyunca, Asurlardan
Urartulara, Perslerden Romalılara, Moğollardan Türklere kadar birçok
medeniyetten izler kalan Ahlat’ta, günümüze kadar varlığını sürdürmüş birçok maddi ve manevi kültürel miras bulunmaktadır. Kültürel
miras turizminin tanımlarından yola çıkıldığında, söz konusu kültürel
varlıkların karşılanması bakımından Ahlat eşsiz bir çeşitliliğe sahiptir.
Buna göre, kümbet, camii, kale, köprü, hamam ve anıt mezarlar gibi
birçok kültürel mirası bulunan Ahlat, kültürel miras turizmi açısından
zengin ve avantajlı bir konuma sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, Tarihi miras, Kültürel Miras

Efforts to Preserve the Historical and Cultural Heritage
of Ahlat in the Republican Era
Cities constitute the highest version of social life. Cities have been
established in various parts of the world since ancient times. Some of
these cities are quite different from others in terms of geographical region. The importance of cities increases even more when a geopolitical
location is added to the geographical region. Ahlat, which is the gateway
to Anatolia from Asia, is also in a very important place in terms of its
geopolitical position. This situation provided Ahlat with many economic, sociological and cultural elements. The fact that many civilizations
have hosted many civilizations throughout the century and that they are
on the transit or accommodation route has also led to the existence of
various architectural or cultural artifacts. Societies keep their memories
alive with these historical and cultural heritages. The most important
items to be inherited in the future are these or similar values taken from
the past. In the study, it has been tried to examine how the historical
and cultural heritages from the past to the present were protected in the
Republican period, how they were taken under protection, what kind of
studies were carried out, by applying the document and document analysis method, one of the qualitative research methods. In this context, it
is seen that we cannot protect our historical and cultural texture at the
desired level. It has been concluded that the reason for this is that the
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region is in the region of terrorist acts and that this awareness has just
been formed over time. In addition to this, the result that Ahlat’s historical and cultural texture has been embraced more, especially in recent
times, is an indicator of this.
Keywords: Ahlat, Historical heritage

Ahlat şehrinin Urartular tarafından kurulduğu ve onların şehre Halads adını verdikleri kabul edilmektedir. Takip eden dönemlerde şehre
hâkim olan milletler de şehre kendi dillerine göre isimler vermişlerdir.
Örneğin Ermenicede şehre Şaleat, Süryanicede Kelath, Arapçada Hilat, Farsça ve Türkçede ise Ahlat şeklinde isimlendirmeler yapmışlardır
(Sümer, 1986, s. 447).
Van Gölü’nün kuzeybatısında yer alan Ahlat, Van İline komşu, Bitlis İline bağlı bir ilçedir. Coğrafi olarak bir taraftan kıyı kent özelliği
gösterirken, bir taraftan da Süphan ve Nemrut dağları arasındaki platolar üzerinde yükselen bir kalekent görünümüne sahiptir. Doğal güzelliklerin yanında Ahlat, günümüzde esasen kültürel varlıklarıyla ön
plana çıkmaktadır. Bölgedeki Selçuklu dönemine ait mezar taşları ve
kümbetler gerek Türk, gerekse dünya kültür mirası açısından oldukça
önemlidir (Çalış, 2019, s. 179).
Tarihi kalıntılar ve kültürel miras, geçmişte bir bölgede yaşamını
sürdüren medeniyetlerin günümüze kadar gelmeyi başaran maddi ve
maddi olmayan değerlerinin günümüze ulaşan kalıntılarıdır. Hem arkeologlar hem de tarihçiler tarafından birçok tarihi kalıntı ve kültürel
miras ortaya çıkarılırken birçoğu da günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmışlardır. Her medeniyet kendi kültürel özelliklerine uygun
bir kalıntı bıraktığından, farklı mekânlardaki tarihi ve kültürel miras
öğelerinin de birbirinden farklı şekillerde ortaya çıktığı anlaşılmaktadır (Korkusuz, 2019, s. 151).
Kültürel turizmi tanımlamadan önce kültür kavramı üzerinde durmak yerinde olacaktır. Kültür olgusu hakkında sosyolojiden antropolojiye, psikolojiden dilbilime, coğrafyadan diğer birçok disipline kadar
geniş bir alan içerisinde farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bu nedenle
kültür olgusuna, farklı yaklaşımlar üzerinde durarak bakmak daha
doğru olacaktır. Çünkü kültür olgusu hakkında tek bir anlayış üzerinden hareket etmek olanaksızdır. (Kayserili, 2014, s. 23).
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“Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten
beri değişerek devam eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve
adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve
düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik
duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür” (UNWTO).
Kültür, sosyal bir varlık olarak toplumların ve grupların tüm değerlerini kapsayan geniş ve kapsamlı bir kavramdır. Bir toplumun veya
grubun taşıdığı bütün değerleri ve ortaya koyduğu bütün eserleri kapsamaktadır. Kültür tanımında iki önemli kavram vardır. Bunlardan
birincisi “değer” ikincisi ise “eser” kavramıdır. Bu açıklama ışığında
kültür bir toplumun veya grubun sahip olduğu değerler ve ortaya koyduğu eserlerin hepsini kapsayarak kültürün içine aldığı maddi ve manevi ögeleri kapsayan geniş bir tanıma sahiptir (Altuntop, 2019, s. 9-10).
Kültürel mirasın korunması “2000’li yıllarda devletlerin ve toplumların en çok ilgisini çeken konulardan biri olup, Avrupa Konseyi,
Avrupa Birliği ve çeşitli organların çalışmalarının odağı durumundadır. Korumaya ilişkin birçok düzenlemenin yanında, doğal ve kültürel
mirasın korunması artık insan hakları ile birlikte değerlendirilmeye
başlanmıştır” (Dağıstan Özdemir, 2005, s. 20). Koruma kavramı, “bir
yapıtı anlamaya, tarihini ve anlamını tanımaya, maddi olarak korunmasını sağlamaya ve gerektiğinde restore ederek değerlendirmeye yönelik
tüm işlemleri içerir” (NARA). Kültürel miras kaynaklarının kontrolsüz
ve bilinçsiz kullanımının bölge turizmini olumsuz etkileyeceğini ve
sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini söylemek mümkündür. Ahlat’ta bu
konuda eksikliklerin olduğu görülmektedir. Ahlat’ta bazı kültürel miras değerlerinin onarım ve bakımı yapılmıştır. Fakat bazıları ile yeteri
kadar ilgilenilmediği, gözden çıkarıldığı ve hatta atıl duruma geldiği
gözlemlenmiştir. Bu konuda “Yeşil Kümbet” örnek teşkil etmektedir.
Yeşil Kümbet, Kale Mahallesi’nde Kaleboyu mevkiinde bahçeler
içerisinde bulunmaktadır. Daha önceki tescil kayıtlarında cami olarak
geçmektedir. Temel üzerinden yapının içten dairesel dıştan sekizgen
bir plana sahip olduğu anlaşılmaktadır (Fotoğraf 4.33). Net bir şekilde
tarihçesi bilinmeyen bu yapının içinde bir mezar yer almaktadır. Yeşil
Kümbet olarak geçen yapı kaynaklarda “Şehit İsmail” olarak da bilinmektedir. Yapı günümüzde harabe halinde olup kaide kısmının sadece
iki veya üç taş örtüsü sağlam kalabilmiştir (Erboğa, 2018, s. 41).
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Tarihsel süreç boyunca Ahlat önemli bir ticaret merkezi olmasının
yanında gözde bir şehir olmuş ve bulunduğu özel konumundan dolayı çoğu devletin istilasına maruz kalmıştır. 3500 yıllık zaman dilimi
içerisinde Ahlat; Asurlar, Urartular, Romalılar, Medler, Persler, Partlar, Bizans, İslam Devletleri, Abbasiler, Mervaniler, Büyük Selçuklu
Devleti, Ahlat Şahlar, Eyyübiler, Harzemşahlar, Moğollar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti
devletlerinin himayesine girmiştir. Tarih boyunca Ahlat’ı ele geçiren
bazı devletlerin Ahlat’ın imarı için çalışmalar yaptığı ve çok canlı bir
ticaret merkezi olan Ahlat’ı, Bağdat gibi bir eğlence merkezi statüsüne
getirdiği görülmektedir. Buna karşılık bazı devletlerin de ele geçirdiği
bu önemli şehri çok fazla tahrip ettiği bilinmektedir. Bunun sonucunda
Ahlat’ın bütün bu medeniyetlerin ve devletlerin özellikle de bölgede
uzun yıllar hâkimiyet kurmuş Türk devletlerinin izlerini taşıdığı belirtilebilir.
Tarih boyunca günümüze kadar ulaşan arkeolojik ve tarihi kalıntılar, mimari ve anıtsal yapılar mekâna bağlı kültürel miras çekicilikleri
olarak yer almaktadır. Ahlat’ta günümüzde ayakta duran kümbetler,
mezar taşları, camiler, hamamlar, kale ve köprüleri ile tarihi ve kültürel miras zenginliğini ispat etmektedir. Bu doğrultuda Ahlat’ta tarihi
ve kültürel açıdan eşsiz bir öneme sahip olan ve 25 Şubat 2000 yılında 1401 referans numarası ile Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne
alınan Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki çok sayıda süslemeli, yazılı
mezar taşları dışında bölgede beş farklı tarihi mezarlık, on iki kümbet,
dört tarihi cami, iki kültürel hamam kalıntısı, iki kale, iki türbe ve bir
tarihi köprü dışında mağaralar, evler ve diğer birçok kültürel miras değeri tespit edilmiştir. Bu açıdan Ahlat’ın, Orta Asya Türk-İslam kültürü
ile Anadolu Türk kültürü arasında bir köprü görevi üstlenen bir açık
hava müzesi niteliğinde olduğunu belirtmek mümkündür.
Ahlat’ın kültürel miras turizmi potansiyelini belirlemek, kaynakların daha iyi değerlendirilip turizmden daha fazla pay alabilmesi ile
bu kültürel varlıkların korunması ve sonraki nesillere aktarılmasını
sağlamak amacı Ahlat Şehri’nin kültürel miras turizmi potansiyelinin
olumlu olduğuna ve bu potansiyelin gerçek anlamda henüz yeterince
değerlendirilemediği sonucuna varılmıştır.

342

CUMHURİYET DÖNEMİNDE AHLAT’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINI KORUMA ÇALIŞMALARI

Kaynakça
Altuntop, V. (2019). Kültür Turizmi Çalışmalarının Bibliyometrik
Analiz Tekniği ile İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Çalış, E. (2019). Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında Bulunan
Babacan Bin Toman İmzalı Bir Mezar Taşı. Iğdır Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi(18), 177-192.
Dağıstan Özdemir, M. Z. (2005). Türkiye’de Kültürel Mirasın
Korunmasına Kısa Bir Bakış. Planlama Dergisi(31), 20-26.
Erboğa, S. (2018). Ahlat Türk İslam Dönemi Dini Mimarisi.
Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Kayserili, A. (2014). Erzurum Şehri’nin Kültürel Coğrafyası.
Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
Korkusuz, T. (2019). Kars İlindeki Turizm Varlıklarının
Küreselleşmenin Etkisi ile İncelenmesi ve CBS Analizi.
Erzurum, Türkiye: Atatürk Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü
(Yayınlanmamış Doktora Tezi).
NARA. (tarih yok). Nara Özgünlük Belgesi. (D. Mazlum, Çev.)
03 30, 2021 tarihinde Kültürel Mirasın Dostları Derneği: http://
web.deu.edu.tr/terracottas/kumid/doc_icomos_1994_nara_01.asp
adresinden alındı
Sümer, F. (1986). Ahlat Şehri ve Ahlatşahlar. Belleten Dergisi,
L(197), 447-494.
UNWTO. (tarih yok). World Tourısm Organızatıon. 11 29, 2019
tarihinde https://www.unwto.org/publications adresinden alındı

343
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Memleketlerinden sürgün edilen Türkçe konuşan halklardan biri
Ahıska Türklerdir. Zaman, yirminci yüzyılda ağır sıkıntılarla karşı
karşıya kaldıklarında, zorla evlerinden taşındıklarını gösterdi. Ancak
tüm bu sıkıntılara rağmen, Akhıska Türkleri kendilerini bu acıdan korumayı başardılar, anavatanı severek, ona geri dönme umuduyla bir hayat yaşadılar. [Piriyeva, 2005: 20-21]
Akısha Türklerinin etnososyal ve etnocoğrafi tarihi farklı dönemlere göre sınıflandırılabilir. Türk halkının bütünlükleri olarak ahıskalılerin etnokültürel değerleri, gelenekleri, insan ve dünyevi isimleri
çeşitli sanatsal örneklere, kitaplara, «Kitabi-Dede Korkud», «Bilgamis», «Manas», «Oğuz Kağan», «Şah kızı»gibi destanlara yansımıştır.
Alp-erenlerin cesur, mücadelesi, vatan sevgisi, ahıskalıler için tarihi bir
örnek haline geldi. Bu destanlarda kahramanların doğumu, özgürlük
mücadeleleri, vatanseverlikleri, birbirlerinin arkadaş olduğu, düşmanına barışmaz olduğu vb. faktörler, Türk geleneğine ait olma işaretleridir.
1 -Doç. Dr. Reşad Asgerov, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü E-Posta: asgarov_rashad@mail.ru
-Doç.Dr. Bagir BABAYEV ,Nahçıvan Devlet Universitesi E-Posta: baqirbabayev59@mail.ru
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1829’da Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki Edirne Antlaşması’nın sona ermesinden sonra, Türkiye ile Ahıska arasında var olan
günlük bağlantılar önemli ölçüde sınırlıydı. Bu nedenle Ahıskalılar,
etnokültürel geleneklerini korumak ve Türk dünyasıyla olan bağlarını
kaybetmemek için Azerbaycanla ve azerbaycanlı komşularıyla iletişim
kurmayı tercih ettiler. Hem Gürcü Azerbaycanlılar hem de Azerbaycan’da yaşayan aydınlar, Kültür adamları Ahıska türkleriyle yakın işbirliği içinde çalıştılar. Ataların Birliği, dilin ve dinin Birliği, asırlık
ortak yaşama gelenekleri nihayetinde Azerbaycanlılar ve ahıskalılar
arasında kültürel ortak özelliklerin oluşmasına yol açmıştır. Ahıskalı
Türklerle Türkiye Türkleri arasındaki her türlü bağlantı koptuktan sonra, aydınları aynı Türk köklerine sahip ahıskalılere giderek daha fazla
dikkat ettiler.
Tarihsel ve istatistiksel belgelerden de bilindiği gibi, 1829 yılına
kadar bölgede Türkler ve Gürcüler dışında başka halklar yaşamıyordu.
Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Edirne Barış Antlaşması
(1829) sonucunda Ermenilerin bölgeye göçü farklı bölgelerden başlıyor.
İktidardaki militarizm fikrine hizmet eden imparatorluğun yapıları
binlerce Türk ailesini bastırdı ve onları Türkiye’ye göç etmeye zorladı.
Böylece, devlet yapıları, Rusya’nın Güney sınırlarının Türklerden ve
diğer Müslüman halklardan arındırılması politikasını uyguladılar ve
bölgede Hıristiyan kökenli kabilelerin buraya göç etmesi ve yerleşmeleri için her türlü elverişli koşulları yarattılar. Edirne Barış Antlaşması
Rusya’nın bu bölgede nüfuzunu arttırıyor, yabancı devletlerden Ermeniler, Kırım ve Volga bölgesinden yüzlerce Rus ailesi buraya taşınıyor.
Öte yandan, bölgedeki etnik kompozisyonun Hıristiyan nüfusundan
dolayı değişmesi, eski geleneklere, yerel ahıskalıların ulusal kültürüne yabancı bir baskıya maruz kalmıştır. Bu gerçekler, araştırmacıların
kurgularının aksine, ulusal tarihçilerimiz tarafından daha objektif bir
şekilde vurgulanmaktadır. Ahıska Türkleri, Azerbaycan’da yaşadıkları
önümüzdeki 50 yıl boyunca ulusal azınlık veya etnik grup olarak ahlaki ayrımcılığa maruz kalmamışlardır. Bu öncelikle azerbaycanlıların ve
ahıskalılerın Türk kökenli olmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan
Azerbaycan’da azınlıkları oluşturan etnik gruplar sürekli olarak yerli
nüfusun himayesinde bulundular. Ahıska türkleriyle ilgili olayları tamamen objektif bir bakış açısıyla değerlendiren araştırmacılar da var.
Tarihsel gerçekleri, sınır dışı edilme olaylarını, siyasi gerçekleri tamamen bilimsel bir konumdan açıklıyorlar. Araştırmacılardan G. X. Paneş
ve L. B. Yermolov, Azerbaycan’da yaşayan ahıskalıların konumunun
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daha iyi olduğunu kabul ediyor. Burada etnik kökenleri ve gelenekleri
nedeniyle yabancı olarak değil, Türk olarak algılandılar. Yazarlar ayrıca, tarihsel olarak kurulan Türk-Azerbaycan ilişkilerinin yerel halkın samimi kabulüne daha az psikolojik olarak katkıda bulunmadığına
işaret etmektedir. Azerbaycan Türkleri arasında ahıskalılar kültürlerini
etkileşim koşullarında muhafaza edebildiler [Piriyeva, 2005: s.124].
30 Ekim 1918’de Türkiye için zor şartlarda imzalanan Mondros
anlaşması, Ahıskalıların kaderine ağır bir baskı uyguladı. Kars, Ardahan, Batum, Nahçıvan, Ahıska, Ahalkelek, Ağbaba, Borçalı Türkleri
mücadelelerinde Türkiye’nin maddi ve manevi yardımlarından uzak
kaldılar. Ancak yerel Türk halkı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin bayrağını sallamadı, birleşmeyi, örgütlenmeyi tercih etti. Bu kararlı eylemle, “Ahıska Geçici Hükûmeti”, “Araz Türk Hükûmeti”, “Kars
İslam Konseyi”, “Ulusal Konsey Hükûmeti” ve son olarak “Güneybatı
Kafkasya’nın Geçici Hükûmeti” Ulusal Hükûmet” olarak adlandırılan Türk Cumhuriyetleri yaratılmıştır [Hacılı, 1992: s.28]. İlginçtir ki,
bu Cumhuriyetler Kars, Ahiska, Çıldır, Ardahan, Nahçıvan, Paşof’tan
ruslardan kurtuluşuna katıldılar. Bu Cumhuriyetler, çeşitli ittifaklar ve
örgütlerle birleşerek, Rusya’nın yeni şartlarla uzlaşamayan işgalci politikalarına karşı mücadeleye devam ettiler.
Güney Batı Kafkasya’da ilk bağımsız Türk Cumhuriyeti- “Ahıska
Hükûmeti” nin (29 Ekim - 30 Kasım 1918) [Bayraqdar, 1999: s.64-67]
kurulduğuna dikkat edilmelidir. Bu hükûmet, Türk ordusunun Ahalkelek’ten çekilmesinin arafesinde kuruldu. Bu nedenle, “Ahıska Hükûmeti” uzun zaman işlev göremedi. Bilindiği gibi, o sırada Rusya’nın Güneybatı Kafkasya’ya yönelik saldırıları kesintiye uğramadı. Son derece
gergin bir siyasi süreç vardı. Böyle bir zamanda, yeni kurulan herhangi
bir hükûmetin kalması, hayatta kalması çok zordu.
Doğru, Hükûmet Başkanı Ömer Faik, Türk komutanlığından Ahıska bölgesinden ayrılmamasını istedi. Ancak Ordu Komutanı Yakub
Şevgi Paşa, durumun aşırı çaresizliğini özellikle vurguladı ve Ahıska
ve Ahalkelek halkına hiçbir şeyden korkmadıklarına dair güvence verdi. Siyaset değişir. Bundan sonra ne olacağını bilemezsiniz. Örgütlerin
etrafında bir araya gelinmeli ve huzur havasını evrensel hale getirmelidirler” [Kalkan, 1998: s.37].
Türk birliklerinin söz konusu bölgelerden çekilmesi Güneybatı
Kafkasya bölgesinde gerginlik yarattı. Şu anda Ermeni saldırganlar
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durumdan faydalanarak yeni toprakların fethini talep etmeye başladılar ve onların eylemleri sonucunda 1918’in sonlarında ve 1919’un başlarında Ahıska, Ahalkelek’te ve özellikle de Borçal’da Ermeni-Gürcü
Savaşı başladı. Mondros Antlaşması’nın şartlarına göre, Türk ordusu
aralık 1918’de Ahıska ve Ahalkelek’ten ayrılıyor. O zamanlar, yani 4-5
Aralık’ta Gürcüler Ahalkalakları, Ermeniler ise Ahalkeleği işgal ettiler.
İngilizler ise 8 Aralık’ta Kafkasya’da jeopolitik hedeflerini gerçekleştirmek için Batum’u ele geçirdiler. Böylece bu Türk ülkesi acı dolu tarihi anlarını yaşadı. Gürcüler, Ermeniler, İngilizler bu topraklara karşı
iddialarını gizlemediler. Ve savaşlardaki nüfus sıkıntı içinde yaşıyordu.
Paris’teki Azerbaycan Delegasyonu, kader sorunlarına rağmen, bu işgal eylemlerine karşı protesto gösterdiler: “Azerbaycan Cumhuriyeti,
Kars bölgesinin bu kadar acı kaderine, adıg izleyicileri gibi kayıtsız bir
şekilde davranamaz ve tedavi edilemez” dedi [Fahrettin, 1952: s.111115]. Ancak Ermeni ve Gürcü işgalciler hain planlarını terk etmediler.
Ahıska, Ahalkelek ve Borçalı kendi aralarında ayrılık için savaştılar.
İşgal altındaki topraklar, Türk Ulusal Kurtuluş hareketi’ne başkanlık eden Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde geri getirilmesine rağmen, zamanın jeopolitik durumu, Osmanlı Türklerinin tamamen kurtuluşu için elverişli değildi. 16 Mart 1921’de Türkiye ile Rusya arasında
imzalanan anlaşmaya göre, Batum, Ahıska, Ahalkelek, Acarıstan bölgeleri Gürcüstan Cumhuriyeti’ne katılmaktadır. Ve sonraki dönemlerde
ahıskalıler yeni sıkıntılarla, trajedilerle karşı karşıya kalıyorlar. Toplumun insanlığa yabancı olan dayanılmaz bir yaşamın yaratılması, insan
haklarının tamamen ihlal edildiği bir ortamda gerçekleşti. Yirminci
yüzyılın 30’lu yıllarında, adaletsizliğe tahammül edemeyen ahıskalıların bir kısmı Sovyet sınırını aştı ve Türkiye’ye gitti. Kaderlerini bu
ülkeye bağlıyorlar. Bu konuda öfkelenen Bolşevik liderliği ahıskalıları
“rejimin düşmanları” olarak nitelendirerek, ulusal aydınlara, az ya da
çok eğitimli her ahıskalıya zulmetmeye başladı.
Baskıcı politikalar ilk önce “gizlice” ve öncelikle sınır bölgelerinin “güvenilmez” halklarına uygulandı. Rejimin gözünde “güvenilmez
Milletler”, savaş sırasında düşmana satılabilecek Milletler olarak kabul
edildi. Ülkede milliyetçiliğin alevlenmesine yol açan faktörler tespit
edildi. Örneğin, sınır bölgelerinde yaşayan halkların “casusluk” için iyi
bir “hammadde” olduğuna inanılıyordu. O yıllarda, ülkenin ruhsal ve
politik yaşamında casuslukla ilgili materyallerin “Pravda” gazetesinde
düzenli olarak yayınlanmasının gerginlik yaratmasıydı. Bazı halkların
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psikolojik gerginliği vardı. Ahıska Türklerini bu isimle cezalandırmak
için güvenilmez bir halk politikası kullanan Rusya idi.
1944’te, Ahıska Türkleri Gürcistan’dan toplu olarak sınır dışı edildiğinde, “güvenilmez insanlar” gibi onlara haksız bir şekilde damgalandı. Bununla birlikte, Ahıska Türkleri, diğer halklarla birlikte, Almanya’nın SSCB’ye yönelik saldırısını ulusal bir trajedi olarak kabul
ettiler. Tek bir kişi olarak ayağa kalktılar ve ülkeyi korumaya istekli
olduklarını ifade ettiler. Bilgiye göre, cepheye 40 binden fazla Ahıskalı
Türk gönderildi [Zetrek, 2001: s.47]. Görünüşe göre rejim, söz konusu
olduğunda “güvenilmez” halkları kasıtlı olarak kullanmayı da unutmadı. Ahıskalıların tarihi topraklarına göç etme sorunu, İttifak liderleri
tarafından o dönemde Müslüman kökenli az sayıdaki halkların yeniden yerleşim politikası bağlamında bir bütün olarak düşünülmelidir.
Bu politika öncelikle sınır bölgelerinde yaşayan halklara genişletildi.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlayacağını iyi anlayan SSCB’nin liderliği, her şeyden önce I. Stalin’in “devletçilik” in daha önemli politikası,
“güvenilmez” halkların sınırlarının temizlenmesini kabul etti. Ahıska
Türklerini “casusluk” için suçlamak saçma bir işti. Gürcistan’ın Güney
bölgelerine yerleşmiş olan Ahıskalların ve Kafkasya’nın diğer halklarının gelecekte Türklere satılabileceği varsayımı devlet başkanlarında
ifade edildi.
Ahıska bölgesinin 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devletinin bir parçası
olduğu bilinmektedir. Osmanlı birlikleri geri çekilince (1918), Ahıska
ordusuna konuşan Ömer Faig, “bir süre sonra Osmanlılar topraklarımızdan göç ettiler. Topraklarımızı gürcülere ve Ermenilere vermemek
için savunma hazırlıklarına başlamalıyız” [Piriyeva, 2005: s.65] dedi.
Büyük Türk oğlunun bu sözleri o zamanın gerçeklerini yansıtıyor. Fakat ne yazık ki, bu öngörü ile söylenen bu duygu, ama düşmanın üstesinden gelemedi.
Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız Ahıska toplumlarının aktivasyonunda, diğer Türk Kültür merkezlerine bağların genişletilmesinde
daha aktif olarak hareket ediyorlar. Hem eski SSCB’nin farklı bölgelerinde, hem de yurtdışında yerleşik sakinlerle iletişim kurmak için
çeşitli kültürel etkinlikler kullanıyorlar. Bununla birlikte Hıristiyan ve
İslam karşıtı Siyonist güçler, etnik kökenlerine bağlı olarak tüm Türk
halklarına karşı düzenli olarak dini-milliyetçi politikalar düzenlerler ve
farklı isimler altında bir araya gelirler.
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Ahıska Türklerinin, bir asırdan fazla süredir vatanlarından ayrı
sürgünlerde yaşamalarına, insanların hak ve özgürlüklerine aykırı çeşitli engellerle karşılaşmalarına, her türlü maddi ve ahlaki adaletsizlikle
karşı karşıya kalmalarına rağmen, Müslüman ve Türk kimliklerini asla
terk etmedikleri bilinmektedir [Kukulov, 1999: s.10].
Şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden Ahıskalılar, bu ülkenin Anayasasına ve yasalarına uyarak hak ve özgürlüklerini özgürce
kullanma fırsatına sahip oldular. Ahıskalılar toplu olarak ikamet ettikleri topraklarda Türkler olarak kayıtlıdır, bu devletin vatandaşlığını kabul ederler, herhangi bir dini veya etnik zulme maruz kalmazlar.
Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti’nin Aksakalların hak ve özgürlüklerini koruma alanında yaptığı çalışmalar övgüye değer olarak kabul
edilebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 1992’te
kabul edilen 3835 sayılı Kanun, Ahıska Türklerinin bu ülkede ikamet
etme ve sosyal refahlarını güvence altına alma hakkına sahip olduklarını tespit etmiştir. Bu yasa, Ahıska Türklerinin geleneklerini ve haklarını korumak için birçok başarılı çalışmanın uygulanması için şartlar
yarattı. Böylece, 1992 yılı sonuna kadar, Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerine 150 ahıskalı aile yerleştirildi. Kanun, İstanbul, Antalya,
İzmir, Ankara, Bursa ve diğer bölgelere yerleşen Ahıskalların kendileri
için asgari bir yaşam standardı oluşturmasına neden oldu. Bu nedenle,
eski SSCB’nin farklı bölgelerine dağılmış, fakir bir yaşam tarzı yaşayan yerleşik sakinlerin Türkiye’ye taşınması için fırsatlar ve koşullar
yaratılmıştır. Böylece Fergana’daki olaylardan sonra (1989’da Özbekistan’dan Ahıska Türklerinin zorla sınır dışı edilmesi) 3040 Ahıskalı
Türk ailesi kişisel yardım yoluyla Türkiyeye taşınabildiler. Sadece Bursa’da en kısa sürede asgari yaşam koşulları, iş, ev ile sağlanan 2460 aileye ev sahipliği yapmaktadır. Bu ülkede yerleşik Türkler için yerleşme
koşullarının yaratılması, Türk devletinin yerleşik olanlara karşı şefkat
ve sempati olarak görülmelidir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2016 yılında
Türkiye’ye getirilen başta Donetsk olmak üzere Ukrayna’nın doğusundaki farklı şehirlerden getirilen ve 300 kişiden oluşan 72 Ahıskalı aile,
Bitlis’in Ahlat ilçesinde kendileri için düzenlenen konutlara yerleştirildi. Ukrayna’dan Ahlat’a göç eden ya da daha doğrusu tarihi yerlerine geri dönen Ahıskalı ailelerinin dili, folkloru, yaşamı ve Edebiyatı
Azerbaycan’da yaşayanlarla tamamen aynıdır. Bu nedenle Türkler, yaşadıkları her yerde kendi dillerini, manevi dünyasını koruyabilen ulu349

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

sal kimlikleriyle bağlantılı bir millettir. Bu anlamda, Ahlat’da yaşayan
Ahıskalı Türklerin sosyo-kültürel, manevi değerlerini incelemek çok
önemlidir. Bu, Türkçe konuşan halklar arasındaki kültürel bağların geliştirilmesi açısından da son derece gereklidir.
Son verilere göre, Türkiye’de bir milyondan fazla Ahıskalı yaşıyor. Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve sosyo-politik yaşamına aktif
olarak katılıyorlar. Türkiye ve Azerbaycan’da yaşayan Ahıskalıların
yaşam tarzı, diğer bölgelere dağılmış nüfusun yaşam tarzından farklıdır. Sadece Türk kökenli halkların değil, Azerbaycan ve Türkiye’de
yaşayan Ahıskalı’ların da İslam’a mensup olmaları, eski geleneklerini
muhafaza etmeleri ve ulusal bağlılıklarıyla gurur duymaları nedeniyle
burada herhangi bir baskıya maruz kalmadıklarını belirtelim. Ahıska
Türklerinin tarihi hafızasındaki en acı ve trajik sayfalardan biri haline
gelen sürgünlerin, soykırımın ve mültecilerin kaderi sadece etnik köken oluşumunu olumsuz etkilemekle kalmadı, aynı zamanda nüfusun
yaşam biçiminde silinmez bir iz bıraktı.
Kasım 1944’ten itibaren bir ay boyunca, tüm Ahıska Türkleri Orta
Asya ve Kazakistan’a sürgün edildi. Sadece yolda 17 binden fazla Ahıska Türkünün öldüğü korkunç bir şey. Burada çok ilginç bir paralel ortaya çıkıyor. Geçmişte ve bugün Ahıska Türklerinin ve Azerbaycan
Türklerinin kaderlerinde birçok örtüşen an vardır. O dönemde azerbaycanlıların da sürgün edilmesi planlandı. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Mircafer Bağırov’un çabaları sayesinde Azerbaycanlılar vatanlarından sürülmemişlerdir” [Arzumanlı, 1999: s.433-434].
Azerbaycan’da yerleşik Türklerin Cumhuriyetin Saatlı, Sabirabad
bölgelerinde yerleşmesi, Orta Asya ve Kazakistan’da yerleşik çiftliğin
ana dallarından birinin pamuk yetiştiriciliği olmasından kaynaklanıyordu. Aynı sebepten dolayı Azerbaycan’a göçmenler çoğunlukla pamukçuluk bölgelerine yerleşti. Bunun bir nedeni olarak Azerbaycan’ın
bulunduğu coğrafi bölgenin ikliminin ve doğasının Ahıskanın doğasına ve peyzajına yakın olduğu belirtilmelidir. Böylece, 1958’de Saatlı
ve Sabirabad bölgelerinde 50 binden fazla Ahıskalı yerleşti. Böylece,
Azerbaycan’ın etnik haritasına, tarihsel olarak küçük halkların saflarına yeni bir etnik kökenin dahil edilmesinin temeli atılmıştır.
Fergane olaylarından önce Özbekistan’da 170 binden fazla Ahıska
Türkü yaşadı. Bu olaylar sırasında birkaç gün içinde, genç yerel aşırılık yanlısı güçler Fergane’de ve diğer yerleşim yerlerinde 80’e kadar
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insanı öldürdü. Yapay olarak yaratılan etnik çatışmanın bir sonucu olarak tüm mülklerini ve konutlarını kaybettikten sonra, Ahıskalılar Rusya’nın farklı bölgelerine dağıtıldı. O dönemde, SSCB Bakanlar Konseyi’nin kararı ile Rusya’nın ham topraklarını kullanmak için Orta Asya
cumhuriyetlerinden bir işgücüne ihtiyaç duyulduğu biliniyordu. Ancak
kararın ertelenmesi nedeniyle Ahıska Türkleri zorla bu bölgelere göç
ettiler [Bababaxanov, 1990: s.4].
Tüm Türk halkları gibi, Ahıskalıların günlük yaşamlarında ve kültürlerinde kendi yaşam tarzlarına özgü kendi etnografik özellikleri vardır. Bununla birlikte, 1958’den bu yana Azerbaycan’da yerleşmiş olan
Ahıskalıların bazı eski ve ulusal özelliklerinin ortadan kalktığına, bunun yerine azerbaycanlıların yaşamlarında ve kültürlerinde var olan gelenekleri içselleştirdiklerine dikkat edilmelidir. Ancak, eski SSCB’nin
diğer cumhuriyetlerinde yaşayan Ahıskalıların aksine, Azerbaycan’da
yaşayan Ahıskalıların ulusal-etnik özelliklerini kısmen koruyabildikleri kabul edilmelidir.
Ahıska’nın tarihi ve kültürel özgünlüğü sadece Ahıska Türklerinin
geçmiş çağına değil, aynı zamanda bu bölgenin zengin kültürel geçmişine de tanıklık ediyor. Bu halkın gelişiminin tarihsel aşamalarının
analizi, ahıskalıların özgün etnik görünüşünün, ulusal kültürünün ve
zengin folklorunun henüz aynı analitik-tarihsel metodoloji açısından
derinlemesine incelenmediğini göstermektedir. Bu eski halkın etnik
kültürü ve tarihi hakkındaki ilk çalışmanın 1992 yılında yayınlandığını söylemek yeterlidir [Hacılı, 1992: s.216]. Modern tarihçilikte, Ahıska
Türklerinin tarihi kural olarak paşalık, düşüş, uyanış, sürgün dönemlerine ayrılmıştır. Ancak iç çekişmeler, siyasi istikrarsızlık, bazı Türk
kabilelerinin tarihi sahneden çıkmasına neden oldu.
Aslında ahıskalıların şiiri ve Edebiyatı hem Kuzeydoğu Anadolu’da
konuşulmaktadır. İnsanlar arasında Hasta Hasan, Aşık Şennik ve Zülali, Sümmani, Mazlumi, Fakiri vb. var. böyle Ahıska şairlerinin şiirleri
XVIII-XX yüzyıllardan günümüze kadar hayatta kalmıştır.
Ahıska Türkleri en eski zamanlardan beri yerli kültürüne özel önem
verdiler. Modern dönemde bile sosyal, kültürel ve etnik kimliklerini,
dillerini, ahlaklarını, folklorlarını, günlük yaşamlarını ve diğer bazı değerlerini korurlar. Halkın manevi dünyası, kültürünün bir parçası olan
ulusal şarkılarında, danslarında da ifade edilir. Ahıskalılar sadece kitlelere kültürel değerleri aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda Azerbaycan
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halkının bir anlamda Ahıskalılara olan sevgisini de gösteriyorlar. Böylece, yıllar boyunca Saatlı ilçesinin Adıgün köyünde kurulan folklor
ekibi, özgün halk sanatının örneklerini yerine getiriyorlar, sadece yaşadıkları bölgede değil, aynı zamanda Azerbaycan’da bir bütün olarak ve
hatta ötesinde etnik kökenlerin manevi dünyasını öğreniyorlar. Adıgün
halk kolektifi, 2003, 2004 yıllarında Kuzey Kıbrıs’ta, Türkiyede defalarca sahne aldı [Yağmurov, 2004: s.6] başarılı bir performans sergiledi ve halkın alkışlarıyla karşılandı. Adıgün halk kolektifi 2003 yılında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü temsilciliğinden 23 Nisan Çocuk
dans festivaline davet aldı. Azerbaycan’daki tek temsilciliğinin maddi
desteğiyle Adıgün halk kolektifi festivale katılabildi. Başarılı performanslar sayesinde 2004 yılında Ahıska Türkleri yine bu festivale davet
edildi. Festivale bu kez Haçmaz bölgesinde yaşayan Ahıska Türklerinin
okul çağındaki çocuklarından oluşan “Sevil” dans grubu katıldı. Her
iki kez Azerbaycan bayrağı ve marşının sesiyle, farklı ülkelerden gelen folklor gruplarının önünde Ahıska Türklerinin ulusal geleneklerini,
folklorunu, İslami bağlılığını gösterdiler. Her iki folklor dans grubu da
KKTC Başkanı Rauf Denktaş tarafından ödüllendirildi.
Renkli programlarla geniş bir üne kavuşmuş olan Adıgün halk grubu, Türk Halk şarkılarını, danslarını, melodilerini ve geleneklerini teşvik etmektedir. Zarif ve güzel ritimleri, ince lirizmi, halk mizahı, Ahıskalıların ve diğer halkların ulusal kültürüne büyük sempati duyuyor.
Dinleyicilere ve izleyicilere düğün gelenekleri hakkında ilginç
folklor örnekleri vererek topluluk, ahıskalının ünlü bir halk olduğunu
tam anlamıyla kanıtlıyor. Adıgün halk topluluğu, zengin halk müziği
kültürünü onurlu bir şekilde sergiliyor. Bu topluluğun ahıskalıların
manevi kültürünün tanıtımında, folklor fikirlerinin aktarılmasında başarısını belirleyen önemli bir faktör, gerçekleştirilen şarkı ve dans örneklerinde etnografik lirizmin varlığıdır. Renkli Ulusal Kültür tarihsel
olarak kurulmuş bir fenomen olduğu için yüzyıllardır yaşamaktadır.
Topluluk tarafından savunulan kültürel değerlerden biri, ahıskalıların
eski ulusal kıyafetleridir. Azerbaycan’ın sosyal ve kültürel yaşamına
aktif olarak katılan ahıskalılar, kültürlerini geliştirirken onun kimliğini
korumaya çalışırlar.
Her ne kadar Ahıska Türklerinin kültürel yaşamının çeşitli alanları sınır dışı edildiğinde yabancı etkilere maruz kalsa da tamamen yok
edilmese de, halkın manevi değerlere olan ihtiyacı, Ahıska Türklerinin
kültürel hafızasında kalıcı olarak kök salmıştır.
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Kültürel hayatının en önemli bileşenlerinden biri mutfaktır. Ahıska
Türklerinin mutfağı sadece Türk mutfağının etnokültürel özgünlüğünü
yansıtmakla kalmadı, aynı zamanda özgüllüğünü de korudu.
Beslenmenin temeli ekmek, un yemekleri, protein ürünleri (süt, yoğurt, peynir), bitkisel ürünler vb. içerir. Ahıskalıların ulusal mutfağı
o kadar zengindi ki, mahallede yaşayan Gürcü, Ermeni mutfaklarında bu yemekler hala orijinal isimlerini koruyor-basdirma (kurutulmuş
et), gavurma, bozbaş, bekmaz (dut ağacı), pide ekmeği, krikyrma, vb.).
Genellikle Ahıska mutfağında çok az et yemeği vardır, ancak birçok
mantar, dağ otu, süt ürünleri, meyve ve sebze vardır. Ve et ürünlerinden
yemeklerin hazırlanması çoğunlukla tatil günlerinde görülür. “Kafkasya’da uzun süre çok yağsız yiyeceklerden tasarruf ediyorlar ve vücudun
ihtiyaçları tatiller ve şenliklerde karşılanıyor” [Пантюхов, 1896: s.116].
Bu, eski Türkler gibi, Ahıska Türklerinin de zengin bir mutfak kültürüne sahip olduklarını bir kez daha göstermektedir.
Ahıska’lıların giyim türleri tarihsel olarak geleneksel Türk-Kafkas
giyim tipolojisinde yer alan ev kültürünün ayrılmaz bir parçasıydı. 19.
yüzyılın ortalarında Azerbaycan ve Gürcistan’da resmi faaliyetlerde
bulunan A. D. Andronikov, Ahıska Türklerinin giysilerinin Azerbaycan Türklerine çok benzediğini belirtti (Андроников, 1894: s.90-91).
Kadınlar, çeşitli desenlerle süslenmiş el yapımı bir elbise ve gümüş bir
kemer ile lacivert bir önlük giydiler. Ahıska halkının zengin etnografik
kültürünün bir örneği olan ulusal giysilerin rengiyle, kadınların evli ve
bekar olup olmadıklarını ve kızların genç veya çocuk olup olmadığını
bilmek mümkündü.
Ahıska Türklerinin kendine özgü, bilimsel olarak kanıtlanmış ay
isimleri vardır. Bu ayın isimleri Türkçe konuşan halkların herhangi bir
takviminde belirtilmemiştir. Örneğin, bunlar Zehhmari (Ocak), Güjük
(Şubat), Mard (Mart), Avril (Nisan), Mayıs (Mayıs), Kiraz (Haziran),
Hasat (Temmuz), Orak (Ağustos), Harman (Eylül), Şahin (Ekim), Koç
(Kasım), Karakış (Aralık) aylarıdır. Bu ay isimleri bilimsel olarak yaşamın iklim koşullarına göre doğru bir şekilde adlandırılmıştır [Piriyeva,
2003: s.21].
Ahıska Türklerinin kültürel yaşamında milli bayramlar olağanüstü
öneme sahiptir. Genel Türk bayramlarıyla özdeşleşen Ramazan, Kurban bayramları, özellikle Ahıska Türklerinin kutladığı en güzel milli
bayramlardan bazılarıdır. Bu halkın ev kültüründe en sevilen bayram-
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lardan biri Ramazan’dır. Oruç tutmanın son gününde, İslam dünyasında olduğu gibi, ahıskalıların da Ramazan Bayramı kutlanır. Bu büyük
halk bayramında köylüler bayram iftarında aynı evde toplandılar, burada dua ettiler, Duaları okudular ve birçok sorunun çözümünü tartıştılar.
Geleneklere göre, bayram namazından önce herkes hem aile üyelerinin
sayısına hem de çeşitli değerli eşyalara göre bir fitrah dağıtır. Fitra,
evsiz çocuklara, inanmış yaşlılara, Kısacası, yüksek öğrenime sahip
olmayanlara, çalışma kapasitelerini kaybedenlere verilir. Bu gün, Ahıskalı en güzel kıyafetleriyle giyiniyor, evlerine yürüyor ve birbirlerini
kutluyorlar.
Genellikle Ramazan bayramından 70 gün sonra Kurban Bayramı
gelir. Ahıska Türkleri bu Bayramı diğer Türk halkları gibi kutluyor ve
kutluyorlar. Kurban Bayramı her aile yalnız ya da yakın akrabalarının
eşliğinde kutlanır. Her aile bir fedakarlık yapar, yedi aileye bir pay verilir. Yakın komşulardan oluşan veya akrabalık bağları olan yedi aile, bir
dana keser. Bu fedakarlıktan fedakarlığı karşılayamayan bir aileye pay
veriyorlar. Bu gelenek aynı zamanda eski çağlardan beri Ahıska Türklerinin yedi sayısının kutsal sayıldığını da göstermektedir. Bu arada,
Türklerin hem Ramazan ayında hem de Kurban Bayramı’nda evlenmelerinin kabul edilmediğine de dikkat edilmelidir. Ilbaşı (yeni yıl) da bir
tatil olarak kutlanmaktadır. Bu bayramda, eve ilk giren kişi arpa veya
başka bir tahıl üzerine oturulur, böylece yıl verimli olur.
Mevlud’I-Nebi Bayramı’nda herkese şurup verilir. Onlar özel sureleri, Mevlud hacidleri okurlar. Tüm bayramlar, Ahıskalılar için ortak
bir el bayramına dönüşür. Ulusal bayramlarda yaşlılar özel bir saygı
ile onurlandırılır, halkın geleneklerine göre bu arifede yas tutan aileler
ziyaret eder, Kur’an okurlar [Piriyeva, 2005: 169-170].
Tıpkı Ahısıkalı kutlamaları ortak bir el Bayramı olduğu gibi, yas
törenleri de köyün ortak trajedisi, el-Oba, herkesin üzüntüsü olarak kabul edilir.
Müzik Ahısıka halkının ev kültüründe özel bir yere sahiptir. Yaşadıkları tüm köylerde müzik grupları yaratıldı. Bu alanda yer alan çok
sayıda girişimci aksiyomu arayabiliriz. Saatlı ilçesinin “Adıgün” halk
topluluğu bugün Azerbaycan dışında da ün kazanmıştır.
Ahıska Türklerinin evsel ve kültürel yaşamlarını, etnografik yönlerini incelemek büyük zorluklarla bağlantılıdır. Doğru, bu halkın uzun
yıllar vatanlarından uzakta yaşadığı gerçeğine rağmen, ulusal duygula354
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rını, günlük geleneklerini ve ulusal kültürünü korumayı başardı, bunu
genç nesile aktardı. İlginçtir ki, Ahıskalılar, yerleştikleri ülkelerdeki
halkların kültürel yaşamının ulusal temeli haline gelen yaşam testlerinden elde edilen gelenekleri içselleştirmiş ve öğrenmişlerdir. Yeni ortaya
çıkan hanehalkı, kültürel ve etnokültürel ortamlarda Ahıska’lıler, eski
çalışma alışkanlıklarını, günlük yaşamlarını ve geleneksel ulusal değerlerle ilgili zihniyetlerini koruyabildiler.
Ahıskalılar tarih boyunca yaşadılar, kendilerini aileye, nesile, millete borçlu olarak gördüler. Maneviyatlarında önemli bir yer, annenin,
kadının derin bir saygısı tarafından işgal edilir. Eksenlerin gözünde bir
kadın bir aziz, bir anne, bir kız kardeşi, bir kızı, bir gelindir. Türk anlamında, bir kadın aynı zamanda cesurun yarısıdır ve gerekirse erkeğiyle
omuz omuza savaşan bir savaşçıdır. Ahıskalı’lardaki kadın güzelliği
öncelikle dürüstlük, ahlak, sadakat ve çalışkanlıktır. Türklerin kutsal kavramları kadın, Ocak ve ekmek olarak kabul edilir. Tuz-ekmek,
düz-ekmek” nin yüksek ahlaki kalite olarak anlamı hem Türk dünyasında hem de ahıskalılarda çokça takdir edilmektedir. Ahıskalıların
geleneğinde, masalarındaki ekmeği kesmek, hayatı boyunca bu kişiye
sadakat sembolü anlamına gelir. Bu nedenle Türkler, ekmeğin kesildiği
eve asla ihanet etmeyeceklerdir.
Ahıska kadınlarının metinlik ve cesurluk gibi nitelikleri, sınır dışı
edilme döneminde, yabancı ülkelerde, ağır yoksunluklara maruz kaldıklarında da korunmuştur. Cesur Türk kadını, sınır dışı edilmenin
hüzünlü anlarında kırılmadı ve ezilmedi, bu kadınlar, kocalarıyla eşit
olarak tüm zorlukların üstesinden geldiklerinde, Yeni Nesil Ahıskalıları ulusal ruhla yetiştirmeyi unutmadılar. Büyük vatanseverlik Savaşı sırasında bile, erkekler savaşta savaşırken, kadınlar ve çocuklarla birlikte
anavatanı korumak için en azından bir çeşit yardıma sahip olmak için
Ahıska’dan Borjom’a kadar demiryolunda çalışıyorlardı. Fakat bu yolla 1944’te ilk kez anavatanlarından sürgün edileceklerini bilmiyorlardı
[Piriyev, 2001: s.15-16]. Şiddetli sürgün ve göç döneminde, bu gerçekten büyük bir kahramanlık ve cesaret olarak düşünülmelidir.
Ahıska Türkleri tarihsel olarak adaletsizliğe karşı uzlaşmazdılar ve
şimdi bu özelliği koruyorlar. Vaad edilen söz kanundur, ihmal onlara
yabancı bir özelliktir. Hırsızlık yapmazlar, eğriliğin ne olduğunu bilmezler. Tanrı’nın kendisine verdiği kaderden memnundur. Tıpkı ahiska
Türklerinin başkalarının başarılarının sevinciyle karakterize olduğu
gibi, kıskançlık ve başarı duygusu da kabul edilemez. Özellikle dikkat
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edilmesi gereken husus, ev kültüründe, Ahıska Türklerinin ahlaki yaşamında ilginç bir gerçektir. Bunun nedeni, Türklerin dilenme karakterine sahip olmamalarıdır. Ahıska Türklerinden herhangi biri maddi
sıkıntıya düşerse, çevredeki yurttaşlar o anda o kişiye yardım ederler,
onu ihtiyaçtan kurtarırlar. Günlük yaşamda, Ahıskalıler dost canlısı
ve naziktir, sosyaldir, başkalarının kişiliğine dokunma düşüncesinden
uzaktırlar, kimseyi incitmeyi hayal etmezler. Sadece şunu söylemek yeterlidir ki, Azerbaycan’a geldikten sonra ahıskalılardan hiç kimse henüz yargılanmamıştır.
Erkekler eksenlerdir, gençler alkollü içeceklere bağımlı olmayı sevmezler. Şimdiye kadar ahıskalılarda, ahıska kelimesi çok büyük bir değere sahiptir. En zor problemleri çözmek için ahıskalılar yaşlıların görüşlerini her türlü yargı kararından önce tercih ederler. Yaşlıların kararı
tüm toplum için bir yasa görevi görür. Toplulukların bir bütün olarak
bir arada bulunma özelliklerinin çoğu içlerinde gizli kalır. Bu halkın
ahlaki kültüründe, kısıtlama, iletişimde ve iletişimde alçakgönüllülük,
sıradan yaşamda dürüstlük ve bilgelik gibi nitelikler yaygındır.
Böylece, son 75 yılın tüm zorluklarına rağmen, yüksek etnik normların korunması, Tarihi Türk-Müslüman geleneklerinin Korunması, Bu
geleneklere sadık yeni nesillerin yetiştirilmesi gibi basitlik, çalışkanlık, doğruluk, dayanıklılık, cesaret vb. Ahıska Türklerin yaşamlarında
mevcuttur. Bu, benzersiz niteliklere sahip insanların yaşama ve hayatta
kalma yeteneklerini gösterir.
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SOCIO-CULTURAL LIFE OF AHISKALI TURKS
LIVING IN AHLAT DISTRICT OF TURKEY AND
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One of the Turkish-speaking peoples exiled from their homeland is
the Ahiska Turks. Time showed that when faced with severe hardship in
the twentieth century, they were forcibly moved out of their homes. But
despite all these troubles, the Akhiska Turks managed to protect themselves from this pain, loving the motherland, living a life in the hope of
returning to it. [Piriyeva, 2005: 20-21]
Ethnosocial and ethnogeographic history of Akisha Turks can be
classified according to different periods. Ethnocultural values, traditions, human and worldly names of the ahiskalis as the integrity of the
Turkish people have been reflected in various artistic examples, books,
epics such as “Kitabi-Dede Korkud”, “Bilgamis”, “Manas”, “Oguz
Khan”, “Shah’s daughter”. ALP-Eren’s Brave, Struggle, love of Homeland has become a historical example for ahiskaliler. In these epics, the
birth of heroes, their struggle for freedom, their patriotism, that they are
friends with each other, that they do not reconcile with their enemy, etc.
factors are signs of belonging to the Turkish tradition.
After the decommissioning of the decommissioning treaty between
Russia and the Ottoman Empire in 1829, the daily connections that existed between Turkey and Ahiska were significantly limited. For this
reason, the Ahiskalis preferred to communicate with Azerbaijan and its
Azerbaijani neighbors in order to preserve their ethnocultural traditions
and not lose their ties with the Turkic world. Both Georgian Azerbaijanis and intellectuals living in Azerbaijan, cultural men worked in close
cooperation with the Ahiska Turks. The unity of ancestors, the unity
of language and religion, the centuries-old traditions of common life
have finally led to the formation of cultural common features between
Azerbaijanis and ahiskalis.Dec. After all kinds of connections between
the Ahiskali Turks and the Turkish Turks were decimated, intellectuals
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became increasingly interested in ahiskalis with the same Turkish roots.
As is known from historical and statistical documents, until 1829
there were no other peoples living in the region except Turks and Georgians. As a result of the Edirne peace treaty (1829), signed between
Russia and the Ottoman state, the migration of Armenians to the region begins from different regions.Dec. Serving the idea of militarism
in power, the structures of the Empire suppressed thousands of Turkish
families and forced them to emigrate to Turkey. Thus, the state structures implemented the policy of purging the southern borders of Russia
from the Turks and other Muslim peoples, creating all kinds of favorable conditions for tribes of Christian origin in the region to migrate and
settle here. The Edirne peace treaty increases Russia’s influence in this
region, Armenians from foreign states, hundreds of Russian families
from Crimea and the Volga region move here. On the other hand, the
change of ethnic composition in the region due to the Christian population has been subjected to a foreign pressure on the ancient traditions,
the national culture of the local ahiscans. These facts are emphasized
more objectively by our national historians, as opposed to the fictions
of researchers. The Ahiska Turks did not suffer moral discrimination
as a national minority or ethnic group during the next 50 years they
lived in Azerbaijan. This is primarily due to the fact that Azerbaijanis
and ahiskalis are of Turkish origin. On the other hand, ethnic groups
that make up minorities in Azerbaijan were constantly under the protection of the indigenous population. There are also researchers who
evaluate events related to the Ahiska Turks from a completely objective point of view. They explain historical facts, expulsions, political
facts from a purely scientific position. G. X. Panesh and L. B. Yermolov
agrees that the position of ahiscans living in Azerbaijan is better. Here
they were perceived as Turks, not foreigners, because of their ethnicity
and traditions. The authors also point out that historically established
Turkish-Azerbaijani relations do not contribute less psychologically to
the sincere acceptance of the local population. Among the Azerbaijani
Turks, the ahiskalis were able to preserve their culture in conditions of
interaction [Piriyeva, 2005: s.124].
The Mondros agreement, signed on 30 October 1918 on difficult
terms for Turkey, put heavy pressure on the fate of the ahiskals. Kars,
Ardahan, Batumi, Nakhichevan, Ahiska, Ahalkelek, Agbaba, Borçali
Turks stayed away from the material and spiritual help of Turkey in
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their struggle. But the local Turkish people did not wave the flag of the
struggle for freedom and independence, they preferred to unite and organize. With this decisive action, the Turkish Republics called “Ahiska
Provisional Government”, “Araz Turkish government”, “Kars Islamic Council”, “National Council Government” and finally “Provisional Government of the southwestern Caucasus” National Government”
were created [Hacılı, 1992: s.28]. Interestingly, these republics participated in the liberation of Kars, Ahiska, Çıldır, Ardahan, Nakhchivan,
Pashof from the Russians. These Republics, United with various alliances and organizations, continued to fight against Russia’s occupying
policies, which could not be reconciled with the new conditions.
November October 29 - November 30, 1918) of the first independent
Turkish Republic in the South - West Caucasus - “Ahiska Government”
[Bayraqdar, 1999: s.64-67]. This government was established in purgatory of the withdrawal of the Turkish army from Ahalkelek. Therefore,
the “Ahiska government” could not function for a long time. As it was
known, Russia’s attacks on the southwestern Caucasus at the time were
not interrupted. It was an extremely tense political process. At a time
like this, it was very difficult for any newly formed government to stay,
to survive.
However, the head of government, Omar Faik, asked the Turkish
command not to leave the Ahiska region. However, Army Commander
Yakub Shevgi Pasha particularly stressed the extreme desperation of the
situation and assured the people of Ahiska and Ahalkelek that they were
not afraid of anything. Politics changes. You never know what happens
next. They must come together around organizations and make the air
of decency universal” [Kalkan, 1998: s.37].
The withdrawal of Turkish troops from these areas created tension
in the southwestern Caucasus region. At this time, Armenian attackers
took advantage of the situation and began to demand the conquest of
new territories, and as a result of their actions, the Armenian-Georgian
War began in Ahiska, Ahalkelek and especially in Borçal in late 1918
and early 1919. According to the terms of the Treaty of Mondros, the
Turkish army leaves Ahiska and Ahalkelek in December 1918. At that
time, that is, on December 4-5, the Georgians occupied the people, and
the Armenians occupied the people. On 8 December, the British captured Batumi in order to achieve their geopolitical goals in the Caucasus.
Thus, this Turkish country experienced its painful historical moments.
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Georgians, Armenians, British did not hide their claims to this land.
And the population in the wars was living in distress. The Azerbaijani
delegation in Paris, despite the fateful problems, protested against these
acts of occupation: “the Republic of Azerbaijan cannot and cannot treat
such a bitter fate of the Kars region as indifferently as the ADIG viewers” [Fahrettin, 1952: s.111-115]. However, the Armenian and Georgian
invaders did not abandon their treacherous plans. Ahiska, Ahalkelek
and Borçalı fought for decoupling among themselves.
Although the occupied territories were brought back under the
leadership of Mustafa Kemal Atatürk, who headed the Turkish National Liberation Movement, the geopolitical situation of the time was not
conducive to the complete liberation of the Ottoman Turks. According
to the agreement signed between Turkey and Russia on March 16, 1921,
Batumi, Ahiska, Ahalkelek, and Decaristan regions join the Georgian
Republic. And in subsequent periods, ahiskaliler faces new troubles,
tragedies. The creation of an unbearable life that society is alien to
humanity took place in an environment in which human rights were
completely violated. In the 30s of the twentieth century, some of the
ahiskans, who could not tolerate injustice, crossed the Soviet border and
went to Turkey. They are tying their fate to this country. Angered by
this, the Bolshevik leadership began to persecute national intellectuals,
more or less every educated ahiscans, calling the ahiscans “enemies of
the regime”.
Repressive policies were first applied “secretly” and primarily to
the “unreliable” peoples of the border regions. In the eyes of the regime, “unreliable nations” were considered nations that could be sold
to the enemy during the war. Factors that led to the exacerbation of nationalism in the country were identified. For example, peoples living in
border areas were believed to be good “raw materials” for “espionage”.
It was during those years that the regular publication in the newspaper
“Pravda” of material about espionage in the spiritual and political life of
the country caused tension. Some peoples had psychological tension. It
was Russia that used an unreliable popular policy to punish the Ahiska
Turks by this name.
In 1944, when the Ahiska Turks were deported en masse from Georgia, they were unfairly branded as “unreliable people”. However, the
Ahiska Turks, along with other peoples, recognized the German attack
on the USSR as a national tragedy. They stood up as one and expressed
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their willingness to protect the country. According to information, more
than 40 thousand Ahiskali Turks were sent to the front [Zetrek, 2001:
s.47]. Apparently the regime has also not forgotten to deliberately use
“unreliable” peoples when it comes to them. The issue of emigration of
the ahiscans to their historical lands should be considered by the leaders
of the alliance as a whole in the context of the resettlement policy of the
few peoples of Muslim origin at that time. This policy was primarily
extended to peoples living in border areas. The leadership of the USSR,
which well understood that the Second World War would begin, first of
all, I. Stalin’s more important policy of “statehood” accepted the cleansing of the borders of “unreliable” peoples. Blaming the Ahiska Turks
for “espionage” was a ridiculous job. The assumption that the Ahiskals
and other peoples of the Caucasus, who settled in the southern regions
of Georgia, could be sold to the Turks in the future was expressed in the
heads of state.
19 of Ahiska district.it is known that it was part of the Ottoman
state until the century. When the Ottoman troops retreated (1918), Omar
Faig, speaking to the Ahiska army, said: “after a while, the Ottomans
emigrated from our land. In order not to give our land to Georgians
and Armenians, we must begin defensive preparations” [Piriyeva, 2005:
s.65] said. These words of the Great Turkish son reflect the realities of
that time. But unfortunately, this feeling, which is said with this foresight, but the enemy could not overcome.
Our citizens living in Turkey are acting more actively in the activation of Ahiska societies and in the expansion of ties to other Turkish cultural centers. They use a variety of cultural activities to communicate
with residents, both in different parts of the former USSR and abroad.
However, Christian and anti-Islamic Zionist forces regularly organize
decidedly religious-nationalist policies against all Turkic peoples, depending on their ethnicity, and come together under different names.
Meskhetian Turks, separate their homeland to live in exile for more
than a century, in violation of people’s rights and freedoms to encounter
a variety of obstacles, all kinds of material and moral injustice to face,
despite it is known that Muslim and Turkish identities they never left
[Kukulov, 1999: s.10].
Ahiskans who currently reside in the Republic of Turkey have the
opportunity to freely exercise their rights and freedoms in accordance
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with the Constitution and laws of this country. Ahiskans are collectively
registered as Turks in the land where they reside, they accept citizenship
of this state, they are not subjected to any religious or ethnic persecution.
From this point of view, the work of the Republic of Turkey in the
field of protecting the rights and freedoms of Aksakals can be considered commendable. Law 3835, adopted by the Grand National Assembly
of Turkey on 2 July 1992, established that Ahiska Turks have the right
to reside in this country and to guarantee their social welfare. This law
created conditions for the implementation of many successful works to
protect the traditions and rights of the Ahiska Turks. Thus, by the end of
1992, 150 ahiskali families were placed in various regions of the Republic of Turkey. The law caused ahiskals who settled in Istanbul, Antalya,
Izmir, Ankara, Bursa and other regions to establish a minimum standard of living for themselves. Therefore, opportunities and conditions
were created for the relocation of settled residents living a poor lifestyle,
scattered in different parts of the former USSR to Turkey. Thus, after
the events in Fergana (the forced deportation of Ahiska Turks from Uzbekistan in 1989), 3040 Ahiska Turkish families were able to move to
Turkey through personal assistance. In Bursa alone, there are 2460 families provided with minimum living conditions, work, and home as soon
as possible. The creation of settlement conditions for the settled Turks
in this country should be seen as the compassion and sympathy of the
Turkish state towards the settled ones.
President Recep Tayyip Erdogan to the instruction of 2016-from
different cities in the east of Ukraine in Donetsk brought to yildaturkiye CI were brought in and family Ahiskali 72 of 300 people, held
Bitlis Ahlat district placed into housing. The language, folklore, life
and literature of the ahiskali families who emigrated from Ukraine to
Akhlat or, rather, returned to their historical places are completely the
same as those who lived in Azerbaijan. For this reason, Turks are a
nation connected with their national identity, which can protect their
own language and spiritual world wherever they live. In this sense, it
is very important to examine the socio-cultural and spiritual values of
the Ahiskali Turks living in Ahlat. Turkish-speaking peoples are also
decidedly necessary for the development of cultural ties between them.
According to the latest data, more than one million Ahiskans live
in Turkey. They actively participate in the economic, cultural and so364

TÜRKİYENİN AHLAT İLÇESİNDE VE AZERBAYCANDA YAŞAYAN
AHISKALI TÜRKLERİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI

cio-political life of Turkey. The lifestyle of ahiskalis living in Turkey
and Azerbaijan is different from that of the population scattered in other
regions. Let’s note that not only the peoples of Turkish origin, but also
the Ahiskans”living in Azerbaijan and Turkey, are not subjected to any
pressure here because they belong to Islam, maintain their old traditions
and are proud of their national commitment. The fate of the Exiles,
genocide and refugees, which became one of the most painful and tragic
pages in the historical memory of the Ahiska Turks, not only negatively
affected the formation of ethnicity, but also left an indelible mark on the
way of life of the population.
For a month from November 1944, all Ahiska Turks were exiled
to Central Asia and Kazakhstan. It’s a terrible thing that more than
17 thousand Ahiska Turks died on the road alone. A very interesting
parallel arises here. There are many overlapping moments in the fate of
Ahiska Turks and Azerbaijani Turks in the past and today. At that time,
Azerbaijanis were also planned to be exiled. But thanks to the efforts
of Azerbaijani President Mircafer Baghırov, Azerbaijanis were not expelled from their homeland” [Arzumanlı, 1999: s.433-434].
The settlement of the Turks in Azerbaijan in the Saatli and Sabirabad regions of the republic was due to the cotton cultivation of one of
the main branches of the farm established in Central Asia and Kazakhstan. For the same reason, immigrants to Azerbaijan mostly settled in
Thrush areas. As a reason for this, it should be noted that the climate
and nature of the geographical region in which Azerbaijan is located are
close to the nature and landscape of Ahiska. Thus, in 1958, more than
50 thousand ahiskans settled in Saatli and Sabirabad districts. Thus, the
ethnic map of Azerbaijan laid the foundation for the inclusion of a new
Ethnicity in the ranks of historically small peoples.
Before the events of Fergane, more than 170 thousand Ahiska folk
songs lived in Uzbekistan. Within days of these incidents, young local
extremist forces killed up to 80 people in Fergane and other settlements.
After losing all their property and housing as a result of the artificially
created ethnic conflict, the Ahiskans were distributed to different parts
of Russia. At that time, it was known that by the decision of the Council
of Ministers of the USSR, a workforce from the republics of Central
Asia was needed to use the raw territory of Russia. However, due to the
postponement of the decision, the Ahiska Turks forcibly migrated to
these regions [Bababaxanov, 1990: s.4].
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Like all Turkic peoples, the Ahiskals have their own ethnographic
characteristics in their daily lives and cultures that are unique to their
own way of life. However, it should be noted that some of the old and
national characteristics of the Ahiscans who settled in Azerbaijan since
1958 have disappeared, instead internalizing the traditions that exist in
the lives and cultures of Azerbaijanis. However, it should be recognized
that, unlike the Ahiskans living in other republics of the former USSR,
the Ahiskans living in Azerbaijan are able to partially maintain their
national-ethnic characteristics.
The historical and cultural originality of Ahiska bears witness not
only to the past era of Ahiska Turks, but also to the rich cultural past of
this region. Analysis of the historical stages of the development of this
people shows that the original ethnic appearance, national culture and
rich folklore of the ahiscans have not yet been studied in depth from the
point of view of the same analytical-historical methodology. Suffice it to
say that the first study on the ethnic culture and history of this ancient
people was published in 1992 [Hacılı, 1992: s.216]. In Modern historiography, the history of the Ahiska Turks is generally divided into periods
of pashalik, decline, awakening, exile. However, internal strife, political
instability caused some Turkic tribes to leave the historical scene.
In fact, ahiskali poetry and literature are spoken in northeastern
Anatolia. Among the people are Hasta Hasan, Ashik Şennik and Zulali,
Summani, Mazlumi, Dechiri, etc. there is. the poems of such Ahiska
poets have survived from the XVIII-XX centuries to the present day.
Ahiska Turks have paid special attention to their indigenous culture
since the earliest times. They retain their social, cultural and ethnic
identity, language, morality, folklore, daily life and some other values
even in the Modern era. The spiritual world of the people is also expressed in their national songs, dances, which are part of their culture.
Ahiscans not only convey cultural values to the masses, but also show
the love of the Azerbaijani people for ahiscans in a sense. Thus, the folklore team, established over the years in Adygun village of Saatli District, perform examples of original folk art, learn the spiritual world of
ethnicities not only in the region where they live, but also in Azerbaijan
as a whole and even beyond. Adygun Folk Collective performed several
times in 2003, 2004 in Northern Cyprus, Turkey [Yağmurov, 2004: s.6]
gave a successful performance and was met with public applause. In
2003, adygun people’s collective received an invitation from the Baku
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representative office of the Turkish Republic of Northern Cyprus to
the April 23 children’s Dance Festival. With the financial support of
the teak representation in Azerbaijan, Adygun people’s Collective was
able to participate in the festival. Thanks to successful performances,
Ahiska Turks were invited to this festival again in 2004. This time, the
“Sevil” dance group, consisting of school-age children of Ahisa Turks
living in the Khachmaz region, participated in the festival. Both times,
with the sound of the Azerbaijani flag and anthem, they demonstrated
the national traditions, folklore, Islamic devotion of the Ahiska Turks
in front of folklore groups from different countries. Both folklore dance
groups were awarded by TRNC President Rauf Denktas.
Adygun folk group, which has gained a wide reputation for colorful programs, promotes Turkish folk songs, dances, melodies and traditions. Its elegant and beautiful rhythms, subtle lyricism, folk humor
have great sympathy for the national culture of the Ahiskans and other
peoples.
By giving listeners and viewers interesting examples of folklore
about wedding traditions, the community literally proves that ahiskali
is a famous folk. Adygun folk ensemble showcases rich folk music culture with dignity. An important factor determining the success of this
community in the promotion of the spiritual culture of the ahiscans, in
the transmission of folklore ideas, is the presence of ethnographic lyricism in the examples of songs and dances performed. Colorful National
Culture has been alive for centuries, as it is a historically established
phenomenon. One of the cultural values championed by the community
is the Old National clothing of the ahiscans. Ahiskalis, who actively
participate in the social and cultural life of Azerbaijan, try to preserve
its identity while developing their culture.
Meskhetian Turks were deported to the various areas of the cultural
life of all foreign influences when exposed to be completely eliminated,
although the need for spiritual values of the people, has taken root in the
cultural memory of Meskhetian Turks permanently.
One of the most important components of his cultural life is the
kitchen. The cuisine of the Ahiska Turks not only reflected the ethnocultural originality of Turkish cuisine, but also retained its specificity.
The basis of nutrition is bread, flour dishes, protein products (milk,
yogurt, cheese), herbal products, etc. Includes. The national cuisine of
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the ahiskali was so rich that in the Georgian, Armenian cuisines living
in the neighborhood, these dishes still retain their original names-basdirma (dried meat), gavurma, bozbash, bekmaz (mulberry tree), pita
bread, krikyrma, etc.). There are usually very few meat dishes in Ahiska cuisine, but there are many mushrooms, mountain herbs, dairy products, fruits and vegetables. And the preparation of dishes from meat
products is mostly seen on holidays. “In the Caucasus, they save on very
lean food for a long time, and the needs of the body are met on holidays
and festivals” [Пантюхов, 1896: s.116]. This shows once again that the
Ahiska Turks, like the ancient Turks, had a rich culinary culture.
The clothing types of “Ahiska” were historically an integral part of
the home culture, which was included in the traditional Turkish-Caucasian clothing typology. 19. A., who engaged in official activities in
Azerbaijan and Georgia in the middle of the century D. Andronikov
noted that the clothes of the Ahiska Turks were very similar to those of
the Azerbaijani Turks (Андроников, 1894: s.90-91). The women wore
a handmade dress decorated with various patterns and a Navy Blue
Apron with a silver belt. With the color of the national clothing, an example of the rich ethnographic culture of the Ahiska people, it was possible to know whether the women were married and single, and whether
the girls were young or children.
Ahiska Turks have their own unique, scientifically proven moon
names. The names of this month are not mentioned in any calendar
of Turkish-speaking peoples. January may May June February March
April November July September October August may May December
May may cherry June harvest may August may May September may
May May may May may May may These moon names are scientifically
correctly named according to the climatic conditions of life [Piriyeva,
2003: s.21].
National holidays are of extraordinary importance in the cultural
life of Ahiska Turks. Ramadan, Eid al-Adha, which is identified with
the general Turkish holidays, are some of the most beautiful national
holidays celebrated especially by the Ahiska Turks. One of the most
beloved feasts in this people’s home culture is Ramadan. On the last
day of fasting, as in the Islamic world, Ahiskali’s Eid al-Fitr is celebrated. On this great folk festival, the villagers gathered in the same
house on the Eid iftar, where they prayed, recited prayers and discussed
the solution of many problems. According to tradition, before the Eid
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prayer, everyone distributes a fitrah, both according to the number of
family members and various valuables. Fitra is given to homeless children, elderly people who have faith, in short, those who do not have a
higher education, those who have lost their capacity to work. On this
day, Ahiskali dresses in their most beautiful clothes, walks home and
celebrates each other.
Eid al-Adha usually comes 70 days after Eid al-Fitr. Ahiska Turks
celebrate and celebrate this holiday like other Turkic peoples. Eid al-Adha is celebrated by each family alone or accompanied by close relatives.
Each family makes a sacrifice, seven families are given a share. Seven
families, consisting of close neighbors or with kinship ties, cut a calf.
They give a share of that sacrifice to a family that can’t afford the sacrifice. This tradition also shows that since ancient times, seven numbers
of Ahiska Turks have been considered sacred. In the meantime, it should
be noted that Turks are not allowed to marry both during Ramadan and
Eid al-Adha Dec. Ilbaşı (New Year) is also celebrated as a holiday. On
this feast, the first person to enter the house is seated on barley or other
grain, so that the year is fertile.
Everyone is given syrup on the feast of Mevlud”I-Nebi. They recite
special surahs and mevlud hajid. All feasts turn into a common hand
feast for ahiskaliler. On national holidays, the elderly are honored with
a special respect, according to the traditions of the people, on this eve,
mourning families visit, recite the Koran [Piriyeva, 2005: 169-170]. Just
as the ahisikali celebrations are a common Al-feast, mourning ceremonies are considered the common tragedy of the village, Al-Oba, the
sorrow of all.
Music has a special place in the home culture of the Ahisika people.
Musical groups were created in all the villages where they lived. We
can look for the many entrepreneurial axioms involved in this field. The
“Adygun” folk community of Saatli district has gained fame outside of
Azerbaijan today.
Studying the domestic and cultural lives and ethnographic aspects
of the Ahiska Turks is associated with great difficulties. True, despite
the fact that these people lived away from their homeland for many
years, managed to preserve their national feelings, daily traditions and
national culture, passing this on to the younger generation. Interestingly, the Ahiskans internalized and learned traditions derived from
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the tests of life, which became the national basis of the cultural life
of the peoples in the countries in which they settled. In newly emerging household, cultural and ethnocultural environments, Ahiska”lilers
were able to maintain their old working habits, their daily lives and their
mindset about traditional national values.
Ahiskali “ s have lived throughout history, they saw themselves as
indebted to the family, Generation, Nation. An important place in their
spirituality is occupied by a deep respect for the mother, the woman. In
the eyes of the axes, a woman is a saint, a mother, a sister, a daughter, a
bride. In the Turkish sense, a woman is also half the brave and a warrior
who fights shoulder to shoulder with her man if necessary. Ahiskali”women’s beauty is primarily honesty, morality, loyalty and hard work.
The sacred concepts of the Turks are considered women, January and
bread. The meaning of “salt-bread, plain-bread” as a high moral quality
is highly appreciated both in the Turkish world and in ahiskal. In the
tradition of the ahiskans, cutting bread on their tables means a symbol
of loyalty to this person throughout his life. Therefore, the Turks will
never betray the house where the bread was cut.
The qualities of Ahiska women, such as textuality and bravery,
were also preserved during the period of deportation, in foreign countries, when they were subjected to severe deprivation. The brave Turkish
woman was not broken and crushed in the sad moments of deportation,
these women did not forget to raise the new generation of Ahiskalis
with the national spirit, when they overcame all difficulties on an equal
basis with their husbands. Even during the Great Patriotic War, men
fought in the war, while women and children worked on the railway
from Ahiska to Borjom to have at least some form of assistance in protecting the homeland. But they did not know that in this way they would
be exiled from their homeland for the first time in 1944 [Piriyev, 2001:
s.15-16]. In a time of severe exile and migration, this really should be
considered a great heroism and courage.
The Ahiska Turks were historically irreconcilable to injustice, and
now retain this feature. The promised word is the law, and neglect is a
foreign trait for them. They don’t steal, they don’t know what curvature
is. He is happy with the fate that God has given him. Just as the Ahiska
Turks are characterized by the joy of the achievements of others, the
sense of jealousy and success is unacceptable. Especially important is
an interesting fact in the home culture, the moral life of the Ahiska
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Turks. This is because the Turks do not have the character of begging.
If any of the Ahiska Turks are in financial trouble, the surrounding citizens will help that person at that moment and save him from need. In
daily life, Ahiskaliler is friendly and kind, Social, far from the thought
of touching the personality of others, they do not dream of hurting anyone. It is suffice to say that no one of the ahiscans has yet been tried
after arriving in Azerbaijan.
Men are axes, young people don’t like to be addicted to alcoholic
beverages. So far, in ahiskali, the word Ahiska has a great value. In
order to solve the most difficult problems, ahiskans prefer the opinions
of the elderly before any judicial decision. The decision of the elders
acts as a law for the whole society. Many of the characteristics of the
decoupling of communities as a whole remain hidden within them. In
the moral culture of this people, qualities such as restraint, humility in
communication and communication, honesty and wisdom in ordinary
life are common.
Thus, in spite of all the difficulties of the last 75 years, the preservation of high ethnic norms, historical Turkic-Muslim traditions the
preservation of these traditions to new generations of loyal cultivating
simplicity, diligence, accuracy, endurance, courage, etc. Ahiska is present in the lives of Turks. This demonstrates the ability of people with
unique qualities to live and survive.
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AHISKA TÜRKLERİNİN ANADOLU’YA
GÖÇÜ VE SOSYAL DURUMU: AHLAT
ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Murat KÖYLÜ 1

ÖZET
Ahıska bölgesi, tarih içinde Safevi devletiyle karşılıklı el değiştirmesine rağmen 1554 Yılından itibaren Kanuni Sultan Süleyman’ın
Doğu Seferi ile Osmanlı topraklarına katılmış kadim bir Türk yurdudur. Ancak 1827-1828 Osmanlı-Rus Savaşı ile kadim Türk Yurdu, Rusların egemenliği altına girmesiyle Ahıskalı Türkü’nü yıllarca sürecek
göç ve çilesi başlamıştı. Özellikle 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı, I.
Dünya Savaşı dönemlerinde Ahıska’da bulunan soydaşlarımız göçe
zorlanarak bölgelerini, evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlar, göç edenlerin büyük bir çoğunluğu Anadolu’ya gelmiştir. 1924 yılından itibaren hem Kızıl Ordu askerlerinin hem de Ermeni memurların
kötü muamelesinden bunalmış Ahıska Türkleri Ardahan’a göç etmeye
başlamışları, bir kısmı ülkede bulunan akrabalarının yanına yerleştirilirken, bir kısmı da Ardahan, Posof, Çıldır bölgesine yerleşmişlerdir.
SSCB hükûmetlerinin bölgede bulunan Türklere baskıları 1930’lu yıllarda daha da artmış, pek çok aydın “Türkçülük, Türkiye taraftarlığı”
gibi suçlamalarla tutuklanmış, sürgün edilmiş ve hatta öldürülmüşlerdir. Bu nedenle 1930’lu yıllarda Türk sınırlarına pek çok Ahıskalı Türk’ü gelmeye başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sürerken SSCB İç
İşleri Halk Komiserliği 31 Temmuz 1944’de almış olduğu bir kararla
Ahıska, Adıgün, Aspinza ve Ahırkelek rayonlarında bulunan 16,700 ailenin (86.000 kişi) hakkında bölgeden zorla göç kararı alması ve 14-15
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Kasım 1944’de hayvan vagonlarında zorla bölgeden uzaklaştırmaları
trajedisi yaşanmasıyla, birçok Ahıskalı Türk’ü bu zulümden kurtulmak
için Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır. SSCB’nin dağılmasıyla
bölgede bulunan Ahıskalı Türklerin göçü gündeme gelmiş 27 Nisan-4
Mayıs 1992’de yapılan görüşmelerle Ahıska Türklerinin Türkiye’ye
göçü ile ilgili olarak bir plan çerçevesinde göçün aşamalı olarak mümkün olacağı kabul edilerek, 2 Temmuz 1992 tarih ve 3835 sayılı kanun
ile de Ahıskalı Türklerin Türkiye’ye göç esasları belirlenmiştir. Çalışmanın konusu, iki yüzyıla yakın zulüm ve göç baskısı altında yaşayan
Ahıskalı Türklerin tarih içinde Ukrayna’nın Harkiv bölgesinden 2016
yılındaki Türkiye’ye göçü ve Bitlis Ahlat’taki sosyal durumlarını incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Ahıska, Göç, Yerleşme, Ahlat

Migration and Settlement of Meskhetian Turks in
Turkey: The Case of Ahlat
Although the Meskhetian region changed hands with the Safavid
state in history, it is an ancient Turkish homeland that joined the Ottoman lands with the Eastern Campaign of Suleiman the Magnificent
since 1554. However, with the Ottoman-Russian War of 1827-1828, the
region came under the rule of the Russians, and the migration and ordeal of the Meskhetian Turks began for years. Especially during the
1877-1878 Ottoman-Russian War and the First World War, our compatriots who were in Meskhetian were forced to migrate and had to leave
their regions, homes, and homelands, and the majority of those who
migrated came to Anatolia. Meskhetian Turks, who were overwhelmed
by the ill-treatment of both the Red Army soldiers and the Armenian
officials, started to migrate to Ardahan, some of them were placed with
their relatives in the country, while some of them settled in the Ardahan, Posof, Çıldır region. The pressures of the USSR governments on
the Turks in the region increased even more in the 1930s, and many
intellectuals were arrested, exiled, and even killed on charges such as
“Turkism, a supporter of Turkey”. For this reason, many Meskhetian
Turks began to come to the Turkish borders in the 1930s. While the
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Second World War was going on, the USSR People’s Commissariat
of Internal Affairs made a decision on 31 July 1944 to forcefully migrate 16,700 families (86,000 people) from the Ahiska, Adıgün, Aspinza and Ahırkelek regions, and on November 14-15, 1944, they were
forced in animal wagons. With the tragedy of their removal from the
region, many Meskhetian Turks had to migrate to Anatolia to get rid of
this persecution. With the disintegration of the USSR, the migration of
Meskhetian Turks in the region came to the fore. With the negotiations
held on 27 April-4 May 1992, it was accepted that migration would be
possible gradually within the framework of a plan regarding the migration of Meskhetian Turks to Turkey, with the law dated 2 July 1992 and
numbered 3835 the principles of immigration of Meskhetian Turks to
Turkey were determined. The subject of the study covers the historical
migration of Meskhetian Turks, who have lived under the pressure of
persecution and migration for nearly two centuries, and the Meskhetian
Turks who were brought to Turkey from the Harkiv region of Ukraine
as immigrants for resettlement in 2016 and settled in the Ahlat district
of Bitlis province.
Key Words: Meskhetian, Migration, Settlement, Ahlat.

GİRİŞ
Ahıska ve çevresi 1068 yılında Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Selçuklu Devletine katılmış, zaman zaman da Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevi devletlerinin nüfuzu altına girmiştir. Ahıska bölgesi
1267 yılından itibaren bölgede kurulan Türk kökenli Atabek yönetimleri altında yaşamıştır. 2 Padişah III. Murad devrinde (1578) Serdar Lala
Mustafa Paşa komutasındaki “Osmanlı kuvvetlerinin fethinden sonra
bölgedeki Türk gruplar Müslümanlığı kabul etmiş ve zaman zaman da
Atabekler yönetimi varlığını” sürdürmüştür. 3 Osmanlı serhat eyaleti
olması nedeniyle bir yandan eyaletin diğer taraftan yeni kaleler inşa
ettirmiştir. 4 Bu dönemde İslam dini özellikle Osmanlı’nın Çıldır Eya2 M. Fahrettin Kırzıoğlu. Kıpçaklar (Ahıska Çıldır Eyaleti Tarihinden). Ankara: Atatürk
Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 1992, s. 150 (Aktaran: Barış Çağırkan, Ahıska
Türklerinin Sürgünü, Zorunlu Göç Süreçleri ve Türkiye’ye Dönüşleri: Ahlat Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacı Bayram Veli Üniversitesi LEE Yayınları, 2020).
3 Hakan Sevsay. Ahıska Türkleri ve Diaspora. Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu
(11-13 Mayıs) Bildiri Kitabı, 227-239, 2017, s.229
4 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Elleri’ni Fethi, Ankara: Atatürk Kültür Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, 1992, s. 326, 364.
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leti Beylerbeyi olan Atabek Keyhüsrev’in oğlu Mustafa Munucahr’ın
kardeşi Köse-III. Beka’nın (Sefer Paşa) 1624’de İstanbul’a giderek İslamiyet’i kabul etmesi ve 1625’te Çıldır Beylerbeyliğine tayin edilmesiyle
Ortodoks Hıristiyan olan Ahıska ve çevresi Kıpçak ahalisi akın akın
Müslüman olmuştur. 5
Ahıska bölgesi “1578-1829 tarihleri arasında 250 yıl boyunca Osmanlı idaresinde kalmıştır. 6
18. Yüzyılının sonlarından itibaren sıcak denizlerde hâkimiyet
kurmaya çalışan Rusya, 19. Yüzyılın başlarından itibaren bölgenin hâkimi olan Osmanlı Devleti’ne karşı Bükreş Anlaşmasıyla büyük üstünlük kurmuştur. Kaçarlar ile imzaladığı Türkmençay Anlaşmasıyla bu
devletin Kafkasya’daki varlığı sona ermiştir. Osmanlı’nın da bölgedeki
varlığına son vermek için Yunan İsyanı ve Navarin Olayı Rusların Osmanlıya karşı harekete geçmesini kolaylaştırmıştır. 7 General Paskeviç
komutasındaki Rus Ordusu 7 Temmuz 1828’de Ahıska ve çevresi ile
Ahırkelek Kalesini kuşatmış, kahramanca savaşan Ahalçik (Ahıska)
savaşçıları tüm güçleriyle rağmen yiğitçe savaşmışlar ancak 28 Ağustos 1828’deki işgali önleyememişlerdir. Bu çatışmalarda 4000 bin Ahıskalı şehit olmuştur. 8 Ahıska’nın Rusların eline geçmesinden sonra Şair
Gülali bu durumun vahametini şu dizelerle vurgulamıştır: 9
“Ahıska bir gül idi gitti,
Bir ehl-i dîl idi gitti,
Söyleyin Sultan Mahmud’a,
İstanbul’un kilidi gitti.”
Ahıska ve çevresinin kısa tarihçesinden de anlaşılacağı üzere bölge, bugün olduğu gibi Gürcü veya Ermeni toprakları değildir. Tarihte
çok uzun bir süre Osmanlı himayesinde kalan Ahıska, Türk nüfusunun
yoğun olduğu bir bölge olmuştur. Tarih kaynaklar da bunu bilgiyi doğrulamaktadır. Ahıska aynı zamanda bir uç (sınır) bölgesi olmasından
dolayı Osmanlı Devleti için kilit konumda bulunmaktaydı. 10
5

Yunus Zeyrek, Ahıska Araştırmaları, Ankara: Pozitif Matbaacılık, 2006, s.270.

6

Çağırkan, a.g.e., s.83.

7 W.E.D. Allen, Poul Muratoff, 1828-1921 Türk- Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi, Ankara: 1966, s.21.
8

Yahya Okçu, Türk- Rus Mücadelesi Tarihi, Ankara: Berikan Yayınları, 1953, s. 113-114.

9 Yunuz Zeyrek. Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri. Ankara: Pozitif Matbaacılık, 2001, s.15
(Aktaran: Barış Çağırkan, 2020).
10 Çağırkan, a.g.e., s.83.
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Ahıska bölgesinde yaşayan Türk azınlıklar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin 31 Temmuz 1944 yılında almış olduğu gizli karar
sonucu 14 Kasım 1944 yılında Stalin tarafından sözde güvenlik gerekçeleri bahane edilerek alınan karar sonucu Orta Asya içlerine sürgün
edilmiştir. Sürgün sonrası Ahıska Türkleri Özbekistan, Kırgızistan,
Tacikistan gibi ülkelere yerleştirilmiştir. 11
Ahıska Türkleri 1944 yılında plansız, düzensiz, yeterli güvenlik
önlemleri alınmadan yaşadıkları yurtlarından bir gecede sürgün
edilmiştir. Sonrasında 1989 yılında Özbekistan’da yaşanan
olaylardan sonra zorunlu olarak Rusya’nın Krasnodar bölgesine,
Krasnodar’dan da 2004 yılında yine zorunlu olarak Ukrayna’nın
Harkiv bölgesine göç etmişlerdir. Ahıska Türkleri 2016 yılında
Ukrayna’da yaşadıkları diğer ülkelere kıyasla görece iyi olan
hayatlarını kendi istekleri ve kararları ile terk ederek vatan
olarak gördükleri Türkiye’ye dönmüşlerdir. Ahıska Türkleri
kendi vatanlarında olmaları halinde sürgün edilmeyeceklerini
ve binlerce Ahıska Türkünün sürgün sırasında hayatını
kaybetmeyeceğine inanmaktadır. Ahıska Türkleri sürgünden
sonra yerleştikleri her ülkede farklı bir etnik azınlık grubu
olarak bulundukları için zihinlerinde sürgün edilme korkusu her
zaman olmuştur. Bu korku ancak ana vatan olarak gördükleri
Türkiye’ye döndükten sonra ortadan kalmıştır. Bu bağlamda
Ahıska Türklerinin sürgün deneyimi Ukrayna’da görece daha
rahat olan hayatlarını bırakarak Türkiye’ye dönme kararı
almalarında son derece etkili olmuştur. 12

Ahıska Türklerinin zorunlu göç süreçleri 1989 yılında Özbekistan’ın Fergana bölgesinde yaşanan olaylardan sonra başlamıştır. Ahıska
Türkleri Ahlat’a geldikleri ilk günden itibaren kendilerini öz vatanlarında görmüşler ve mekânsal olarak uzak oldukları, ancak her zaman
aidiyet algısı taşıdıkları topluma dahil olmuştur. Ahıska Türklerinin
hâkim topluma aidiyet algısı geliştirmiş olmalarının en önemli kanıtı:
“Biz kendimizi Ahıska Türkü olarak görmüyoruz, bizler artık Ahlatlıyız” ifadesinde ortaya çıkmaktadır. Ahıska Türkleri Ahlat’a yerleştikten çok kısa bir süre sonra yerel halk ile olumlu ilişkiler kurmuş ve çalışma hayatına katılmıştır. Bu bağlamda Ahıska Türkleri Ahlat’ta yerel
halk ile hızlı bir sosyal ilişkiler ağının içine girmişlerdir. 13
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A.g.e., s.1

12

A.g.e., s.259.

13

A.g.e., s.261.

AHISKA TÜRKLERİNİN ANADOLU’YA GÖÇÜ VE SOSYAL DURUMU: AHLAT ÖRNEĞİ

Çalışmada Barış Çağırkan, tarafından hazırlanan Ahıska Türklerinin Sürgünü, Zorunlu Göç Süreçleri ve Türkiye’ye Dönüşleri: Ahlat
Örneği, isimli “Doktora Tezinde, (Ankara: Hacı Bayram Veli Üniversitesi LEE Yayınları, 2020) Ukrayna’dan Ahlat’a yerleştirilen Ahıskalı
Türkleri ile yapılan mülakatlardan da faydalanılmıştır.
1. Ahıska’dan Sürgün
Günümüzde Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan Türk azınlık
gruplar SSCB yönetimi altında Sovyetler Birliğinin baskıcı politikalarına maruz kalmışladır. Sovyetler Birliği Hükûmeti sınırları içinde hiç
Türk yaşamadığı tezini yaymak için Ahıska Türklerini resmi kayıtlara Azerbaycanlı olarak kaydetmiştir. Ahıska Türkleri 1917-1935 yılları arasında bölgedeki okullarda Türkçe eğitim imkânına sahiplerken,
1935 yılında okullardaki eğitim dili değiştirilmiş ve 1938 yılından sonra tamamen Gürcüce eğitim başlamıştır. 14
1935 yılında başlayan bu asimilasyon çabaları özellikle İkinci
Dünya Savaşı’na doğru gidilirken Stalin’in hedeflerine ve
projelerine engel teşkil edebilecek, sabotaj yapma ve diğer
devletlere ajanlık yapma gibi ihtimali bulunan etnik gruplar
bulundukları yerlerden “özel yerleştirme politikası” kapsamında
alınarak Orta Asya ve Sibirya’nın farklı bölgelerine sürgün
edilmişlerdir. Stalin yönetimi güvenilir bulmadığı, sadakatlerine
güvenmediği ve sınırda tehlike oluşturduğu gerekçesiyle farklı
etnik azınlıkları sürgüne mahkûm etmiştir. 15
Stalin etnik azınlıkları sürgün ederek onları yalnızca
topraklarından uzaklaştırmıyor aynı zamanda onları
mülksüzleştirerek fakirleşmelerine neden olmuştur. Sürgün
insanlara önceden haber verilmeksizin, bir gecede tren
vagonlarına doldurularak yanlarına yalnızca birkaç parça
eşya almalarına izin verilerek, yetiştirdikleri hayvanlardan,
geçimini sağladıkları topraklardan, yiyeceklerini depoladıkları
ambarlardan yani mal ve mülklerinden uzaklaştırılarak yapılmış
ve bu insanlar kendilerine gösterilen topraklarda yeni bir hayat
kurmaya zorlanmıştır”. 16
14 Seyfettin Buntürk. Rus Türk Mücadelesinde Ahıska Türkleri. Ankara: Berikan Yayınevi,
2007 (Aktaran: Barış Çağırkan, 2020).
15 Ayşegül Aydıngün ve İsmail Aydıngün. Ahıska Türkleri, Ulus ötesi Bir Topluluk ve Ulus
ötesi Aileler. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, 2014 (Aktaran: Barış Çağırkan,
2020).
16

Aydıngün ve Aydıngün, a.g.e.
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Stalin döneminde yapılan sürgünlerin “etnik azınlıkların yok edilmesini amaçladığı, sürgünler sırasında kasıtlı olarak yaşam şartlarının
zorlaştırıldığı ve bu sebepten dolayı bu sürgünlerin soykırım olarak kabul edilmesi gerektiğini” iddia edilmiştir. 17
1940 yılına kadar askere alınmayan “Ahıska Türklerinden 40 bin civarında bir erkek nüfus Alman cephesine sevk edilmiş ve askere gönderilenlerin aile bireyleri Borcom demiryolunun yapımında çalıştırılmışlardır”. 18 Yıllarca demiryolunda çalışan Ahıska Türklerine “demiryolu
yapımı sırasında kendilerine “bu demiryolu bittiğinde sevdiklerinize
daha çabuk kavuşacaksınız” denilmiş, ancak demiryolu tamamlandıktan kısa bir süre sonra sevdikleriyle belki de bir daha hiç görüşmemek
üzere ayrılmak zorunda kalmışlardır”. 19
Ahıskalı Türklerin erkeklerinin büyük bir bölümü İkinci Dünya
Savaşı nedeniyle askere alındığında (bu döneme kadar Ahıskalı
Türkler askere alınmamıştır) Ahıska’da kadınlar, çocuklar
ve yaşlılar çoğunluğu oluşturmaktaydı. İki saat içinde köy
meydanında toplanan ve Alman tehlikesinden korunmak için
daha güvenli bölgelere nakledilecekleri ve daha sonra yurtlarına
dönebilecekleri söylenen Ahıska Türklerinden ihtiyar, kadın,
erkek ve çocukların tamamı dört saat içerisinde kamyonlara
doldurularak demir yolu ile sürgün edilmek için tren istasyonuna
getirilmişlerdir. Ahıskalı Türkleri burada eski yük ve hayvan
taşımasında kullanılan yarısı açık vagonlara (General Serov’un
hayvan vagonlarına) rastgele doldurularak ve kapıları dışarıdan
kilitlenerek Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürgün
edilmişlerdir. 20

Rastgele vagonlara doldurulan Ahıskalı Türkler aile bireylerinden
ayrı düşmüş ve sürgünden yıllar sonra bile birbirlerine kavuşamamışlardır. 21 Sürgün süreci sırasında yüzlerce Ahıskalı Türk aile, her türlü riski göze alarak Rus askerleri ile çarpışmış ve onlarca şehit verme
17 J. Otto Pohl. “Stalin’s Genocide Against the Repressed Peoples”. Journal of Genocide
Research, 2 (2), 267-293, 2000, s.267 (Aktaran: Barış Çağırkan, 2020).
18 Kıyas Aslan. Ahıska Türkleri. Ankara: Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği,
1995, s. 8.
19 A. Adnan Öztürk ve Nejat Çetin. “Fergane (Özbekistan) ve Posof’tan İzmir Torbalı’ya
Uzanan Ahıskalı Bazı Ailelerin Göç Hikâyesi”. Tarih ve Günce: ATATÜRK ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi, 1 (2), 187-200, 2018, s.195 (Aktaran: Barış Çağırkan, 2020).
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Aydıngün ve Aydıngün, a.g.e.

21

Çağırkan, a.g.e., s.89.
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pahasına Türkiye tarafına geçmeyi başarmıştır. Bu ailelerin bir kısmı
günümüzde “Ağrı, Muş, Hatay, Bursa, İstanbul gibi farklı şehirlerde
yaşamaktadır”. 22
Sürgün, kış aylarına denk geldiği için çok zor koşullarda
gerçekleşmiştir; Ahıskalılar vagonların yarı açık olmasından
dolayı soğukla, açlıkla, susuzlukla yaklaşık 45 gün boyunca
yolculuk yapmışlardır. Ahıska Türkleri temizlik gereksinimlerini
yapamadıklarından dolayı da hastalıklarla mücadele etmiş ve
vagonlarda tuvalet bulunmamasından dolayı da bazı kadınların
erkeklerin önünde tuvalet gereksinimlerini gideremediğinden
mesaneleri patlayarak ölmüşlerdir. Vagonların kapıları günde
sadece bir defa açılıp sınırlı sayıda yiyecek ve su verilip tekrar
kapatıldığından Ahıskalılar ölülerini bile gömememişlerdir.
Ölülerini vagonlarda saklayan Ahıskalılar ancak tren
durduğunda verilen çok kısa süreli molalarda ölülerini gömmeye
uğraşmışlardır. 23
Kasım 1944’teki SSCB Halk İçişleri Komiserliği’nin kayıtlarına
göre sürgün edilen Ahıskalı Türklerin sayısı 92.307’dir. Bunların
18.923’ü erkek, 27.399’u kadın, 45.985’i ise 16 yaşın altındaki
çocuklardır. SSCB Halk İçişleri Komiserliği Özel İskân Yerleri
Başkanlığının Mart 1944 ve Ocak 1946 dönemi çalışmalarına
ilişkin raporda, 1945 yılı Ekim ayı itibarıyla ülkede özel iskân
rejiminde tutulmak üzere tahliye edilenlerin sayısı 2.230.500
kişi kadardır. Raporun bir başka yerinde sürgün edilen Türklerin
sayısı 81.575 (19.492’si erkek, 25.107’si kadın, 37.047’si 16 yaş
altı çocuk) olarak yer almaktadır. 24

Tam olarak bilinmese de sürgün yolculuğu yaklaşık 45 gün sürmüştür. 1949 yılında, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının Milliyetler Komiseri Lavrenti Beriya’nın hazırladığı raporda “sürgün edilen Ahıskalı
Türklerin sayısı 94.955 olarak verilmiş, 17 bin Ahıskalı Türk’ün sürgün
yolculuğu sırasında öldüğü” belirtilmiştir. 25 Farklı kaynaklarda, “yol22

Aslan, a.g.e., s. 8.

23

Çağırkan, a.g.e., s.89.

24 Orhan Uravelli. “Şevarnadze’nin Ardından”. Bizim Ahıska, 10 (35), 32-37, 2014 s.10, 11
(Aktaran: Barış Çağırkan, 2020).
25 Nikolai Bugai ve Kalinina Kotof. Mesketya Türkleri-Rehabilitasyon İçin Uzun Yol. (Çev.
Kazım Dursun) Moskova: Russian Deportation Department, Homeland Society and Rehabilitation Found Publication, 1994, s.15, 16 (Aktaran: Barış Çağırkan, 2020).
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culuk sırasında ölenlerin sayısının 15 bin ile 30 bin arasında değiştiği,
hatta çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan 50 bin kişiyi bulduğu da
ileri sürülmektedir”. 26
Kış aylarının başında Orta Asya’ya sürülen Ahıskalı Türkleri
Özbekistan’ın Semerkant kentinden Kazakistan’ın Alma Ata
şehrine kadar olan bölgeye dağıtılmıştır. Bu bölgelerde özel bir
kamp hayatı yaşamaya zorlanan Ahıskalı Türkler 1956 yılına
kadar oturduğu köyden ayrılmamaları gerekiyordu. Hatta akraba
ziyareti için bile olsa komşu köye gitmeleri yasaklanmıştır. 27

Sürgün edilen diğer Karaçay-Balkar, Çeçen-İnguş gibi Kafkasya
halklarına yurtlarına dönüş izni verildiği halde Ahıskalı Türklere böyle
bir hak hiçbir zaman tanınmamıştır, hatta yurtlarını yani Ahıska’yı ziyaret etmeleri yasaklanmıştır. 28
Sovyet Rusya tarafından “Ahıskalı Türklerin, Alman işgalinden korunmak amacıyla sürüldükleri” gerekçesi tamamen gerçek dışıdır. Alman orduları 2 Şubat 1943’de Stalingrad’ı Ruslara teslim ettikten sonra
Kafkasya bölgesi Mart 1943’den itibaren Almanlardan temizlenmiştir. 29
Rusların Kafkasya bölgesinde bulunan Türk kökenli etnik yapıları zorla göç ettirmelerinin sebebi; “Türkiye’nin Türklük çevresini boşaltma
politikasında ve Ahıska bölgesinin jeopolitik ve jeo-stratejik konumunda” aramak gerekir. 18. yy’dan itibaren Rusya’nın yayılmacılık politikası Türk Dünyası ile Türkiye arasında bir köprü vazifesi gören Ahıska
bölgesindeki Türk ve Müslüman varlığın sayısal çoğunluğunu ortadan
kaldırmak için bölgeye getirdikleri Ermeniler başta olmak üzere diğer
Hıristiyan toplulukları yerleştirerek bölge halkını göçe zorlamışlardır.
Bu sürgün döneminde Ahıskalı Türkleri Azerbaycan, Kazakistan
ve Kırgızistan devletleri göçmenlik hakkı tanıyarak kucak açmışlardır. 30 Günümüze kadar 600.000 civarında Ahıska Türk’ü ana yurtların26 Anatoly Khazanov. Meskhetian Turks in Search of Self-Identity. Central Asian Survey,
11 (4), 1-16, 1992, s.4 (Aktaran: Barış Çağırkan, 2020).
27 B. Zakir Avşar ve S. Zafer Tunçalp . Sürgünde 50. Yıl Ahıska Türkleri. Ankara: Türkiye
Büyük Millet Meclisi Yayınları, 1994 (Aktaran: Barış Çağırkan, 2020).
28 Çağırkan, a.g.e., s.90.
29 Fahir Armaoğlu, 20.YY. Siyasi Tarihi, C.I, Ankara: kronik Kitap Yayınları, 1994, s.
383-384.
30 Rehman Seferov ve Ayhan Akış, Sovyet Döneminden Günümüze Ahıska Türklerinin
Yaşadıkları Coğrafyaya Göçlerle Birlikte Genel Bir Bakış. Türkiyat Araştırmaları Dergisi,
24 (1), 393-411, 2008, s.396 (Aktaran: Barış Çağırkan, 2020).
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dan sürgün edilmiştir. Ahıskalı Türkleri bugün göçmen olarak on beşe
yakın ülkede yaşamaktadırlar. En kalabalık oldukları ülkeler ise Türkiye, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Kırgızistan’dır. 31
2. Ukrayna’ya Zorunlu Göç
Uzun ve çileli tren yolculuğu sonrasında Özbekistan’da kırsal
alanlara dağınık bir şekilde ve rastgele vagonlar halinde
bırakılmışlardır. Alınan gizli sürgün kararı dolayısıyla, Ahıskalı
Türkleri sürgün edildikleri ülkelerde yaşadıkları yerleri terk
etmeleri yasaktır ve her ay bulundukları bölgedeki askeri veya
polis birimlerine giderek imza atmak zorunda kalmışlardır.
Katılımcıların sürgün sonrası ilk durağı olan Özbekistan’da ilk
yerleşim aşamasında sorunlarla karşılaşmışlar (barınma, yiyecek
bulma, çalışma vb. gibi) ancak bu sorunları çalışkanlıkları ve
yerel halkın yardımları ile zamanla aşmıştır. Ahıskalı Türkleri
1989 yılında yaşanan Fergana Olaylarına kadar yaşamlarını
Özbekistan’da yeniden en baştan kurmuşlardır. Özbekistan’a
sadece yanına alabildikleri basit ve kısmi değerli eşyalarla
sürgün edilen Ahıskalı Türkleri çalışkanlıkları sayesinde ev,
bağ, bahçe, tarla sahibi olmuştur. 32
Ahıska Türkleri hakkında Özbekistan’a daha sürgün edilmeden
haklarında bazı manipüle edici haberler yayılmıştır (örneğin
insan yiyenler gibi söylentiler çıkarılmıştır). Özbekistan’da
yaşamlarını tekrar kuran Ahıska Türkleri 1989 yılında Fergana’da
Pazar yerinde Özbek bir genç ve Ahıska Türk’ü arasında yaşanan
basit bir ağız dalaşının büyümesi sonrasında kendilerine karşı
Fergana’da başlayan olaylar, diğer bölgelere de yayılarak bir
trajediye dönüşmüştür. 1989 yılında Ahıska Türkleri Ahıska’dan
bir gecede sürgün edilmeleri gibi Özbekistan’da hayatlarını
kaybetme riskinden dolayı yine bir gecede yaşadıkları evlerini
(yurtlarını) terk etmek zorunda kalmıştır. Evlerinin kapılarını
bile kapatamayan Ahıska Türkleri sahip oldukları her şeylerini
arkada bırakarak Özbekistan’dan zorunlu olarak farklı farklı
ülkelere göç etmiştir. 33
31 İbrahim Agara. Ahıska Türkleri; İnsanlık Dramı. İzmir: Karaca Matbaası, 2002 (Aktaran: Barış Çağırkan, 2020).
32

A.g.e. s.253

33 A.g.e. s.253.
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Fergana Olaylarından sonra kaçacak yer arayan Ahıskalı
Türklerin bir kısmı Ukrayna’nın Harkov (Harkiv) bölgesine göç
etmiştir. Harkov (Harkiv) Ukrayna’nın ikinci büyük şehridir ve
Harkiv, Oblastı’nın idari merkezidir. Ülkenin kuzeydoğusunda
yer alan bu bölgenin 2006 yılı sayımlarına göre nüfusu 1.461.300
kişidir. Harkiv, Ukrayna’nın temel endüstri, eğitim ve kültür
merkezlerinden birisidir. Ahıskalı Türklerin göç ettiği yerlerden
biri olan Rusya’nın Krasnodar şehrine 760 km uzaklıktadır.
Aynı zamanda kentin Rus sınırına olan uzaklığı yaklaşık 34 km
kadardır. 34

3. Türkiye’ye Dönüş
Ahıska’ya dönüşün mümkün olmaması hâlinde Türkiye’ye (ana
vatana) göç etmelerine izin verilmesini her fırsatta dile getiren Ahıskalı Türklerinin talebi, 1989 yılında ilk defa karşılık bulmuş ve Sovyet
makamları, Türkiye’nin kabul etmesi durumunda Ahıskalıların Türkiye’ye (ana vatanlarına) göç etmelerine izin vereceklerini bildirmişlerdir. Bu süreç sonucunda ilk defa Ahıskalı Türkleri Türkiye’ye toplu şekilde 3835 numaralı “Ahıskalı Türklerin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına
Dair Kanun” çerçevesinde 1992 yılında getirilmiştir. 35
Bu kanunun 1. maddesinde, “Eski Sovyetler Birliğini oluşturan
Cumhuriyetlerde dağınık halde yaşayan ve Ahıska Türkleri olarak
adlandırılan soydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmek isteyenler,
en zor durumda bulunanlardan başlamak üzere, Bakanlar
Kurulunca belirlenecek yıllık sayıyı aşmamak kaydıyla, serbest
veya iskânlı göçmen olarak kabul olunabilirler” denmektedir
(T.C. Resmî Gazete, 11 Temmuz 1992). Bu kanuna dayanarak
1992 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 150 aile Iğdır’da
iskânlı göçmen olarak geçici evlere yerleştirilmiştir. Bu aileler
farklı tarihlerde kafileler halinde getirilmiştir. 36
Bu kararın uygulanması için Başbakanlık tarafından ilgili
Bakanlıklara gerekli talimatlar verilmiş ve Ahıska Türklerini
mevcut savaş ortamından en hızlı şekilde Türkiye’ye getirebilmek
için öncelikle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından
34

A.g.e., s.96.

35 İbrahim Hasanoğlu. Ahıska Türkleri: Bitmeyen Bir Göç Hikâyesi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 16 (1), 1-20, 2016, s.12 (Aktaran: Barış Çağırkan, 2020).
36 Çağırkan, a.g.e., s.96.
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yapılıp hemen teslim edilebilecek nitelikte olan konutların
araştırılması istenmiştir. Çeşitli illerden yapılan teklifler
incelenmiş ve bu incelemeler sonucunda Ukrayna’daki Ahıska
Türklerinin Erzincan’ın Üzümlü ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde
yapılan TOKİ konutlarına yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Çeşitli bakanlıkların ortak çalışmaları ve ilgili Valilik ve
Kaymakamlıklar tarafından yapılan hazırlıklar sonrasında ilk
kafile 25 Aralık 2015 günü Erzincan’a ve Mayıs 2016 tarihinde
de Ahlat’a ulaşmıştır. Türk Hava Yolları tarafından Ukrayna’dan
özel olarak kaldırılan uçakla Erzincan’a ve Ahlat’a getirilen
Ahıskalı Türkler ana vatanlarına kavuşmuştur. “Üzümlü’de
yaklaşık 605 ve Ahlat’ta 72 aile olmak üzere toplam 677 aile ana
vatanlarına dönmüştür”. 37

4. Ahlat’a Yerleşme
Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş tehlikesi nedeniyle
Ahıskalı Türklerin ana vatana dönme istekleri kabul görmüş
ve yapılan çalışmalar sonucunda Erzincan’ın Üzümlü ilçesi ve
Bitlis’in Ahlat ilçesinde oturulmaya hazır olan TOKİ konutları
Ahıskalı Türklerin iskanlı göçmen kapsamında verilmiştir.
Yapılan görüşmeler sonucunda 72 ailenin Ahlat’a ve 605 ailenin
Üzümlüye yerleşmesi kararlaştırılmıştır. Ahlat’ın Türklerin
Anadolu’ya giriş kapısı niteliğinde olduğu bilinmektedir.
Ahlatlılar, yıllar boyunca iskân edilen Çerkez, Karapapak
gibi farklı gruplara ev sahipliği yapmış ve burada iskân edilen
gruplar Ahıskalı Türklerin ilçelerine gelecek olmasından büyük
memnuniyet duyduklarını belirtmişlerdir. 38
Ahlat’ta yapımı tamamlanan 72 TOKİ konutu İlçenin doğusunda,
Ahlat-Adilcevaz yolunda, sol tarafta bulunan bir tepe üzerine
inşa edilmiştir. Bu yapı daha fazla Ahıska Türküne ev sahipliği
yapmak amacıyla standart daire tipinden farklı olarak 45 m2’lik
stüdyo apartman dairesi tipinde ve 4 bloktan oluşmaktadır.
Daireler daha çok çekirdek ailelerin yaşayabileceği yapıda olup,
dardır. Bir camisi bulunan yerleşim yerinde şehir içi dolmuşları
ile ilçe merkezine ulaşım sağlanmaktadır. Blokların yakınında
yine yerel halka ait farklı siteler de bulunmaktadır. 39
37 Fatih Orhan ve Orhan Coşkun. Zorunlu göçlere yeni bir örnek: Ahıska Türkeri’nin Erzincan’a göçleri. Türk Coğrafya Dergisi, 67 (1), 2016, s.41-50.
38 Çağırkan, a.g.e. s.102.
39 A.g.e. s.102.
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5. Ahlat’taki Ahıskalı Yerleşimcilerin Türkiye’ye Göçü ve
Sosyal Durumu
Yaşadıkları topraklardan zorla göç ettirilen, eş, dost akrabalarından, kültür ve kökenlerinden kopartılan, dil ve kültür olarak tamamen
farklı milletler içinde yaşamaya mecbur bıraktırılan Ahıskalı Türkler, tüm zorluklara rağmen yerleştirildikleri toprakları tutunmayı ve
iyi ilişkiler kurarak, içinde yaşadıkları topluma kendi öz ve kültürlerini kaybetmeden uyum sağlamasını da bilmişlerdir. Ancak içlerinde
“Vatan” hasreti nesilden nesile hiç eksilmeden devredilerek, bir gün
ata-dede topraklarına kavuşmanın özlemini hiç kaybetmemişleridir.
Özellikle SSCB’nin dağılmasından sonra örgütlü hareket eden Ahıska
Türkleri, “Ana Vatan” olarak gördükleri Türkiye’nin maddi ve manevi
desteğini her zaman yanlarında hissetmişlerdir. Yaşadıkları ülkelerde
TİKA aracığı ile soydaşlarına hiçbir yardımı esirgemeyen Türk Milleti,
en zor zamanlarında her an yanlarında olmuştur.
Ukrayna’dan Ahlat’a gelerek yerleşen Ahıskalı Türkler arasında
yapılan araştırmada, vatan algısını şöyle ifade etmektedirler:
Benim Ukrayna’da evim de var, tarlam da var. Hepsi duruyor
satmadım. Ben hepsini bırakıp geldim vatanıma. Ben ne
Özbek’ini isterim ne Ukrayna’yı isterim. Ben geldim yerime
yurduma gitmem bir yere. Ben Türk olarak Türkiye’de yaşamak
isterim. Başka da bir yerde yaşamak istemem. Beni burada
bir yere yollasalar bilsem ki beni yolda öldürecekler, yine de
giderim durmam. Benim annem babam derdi ki: ben dilenci
olur dilenirim, ama hiçbir yeri Türkiye’nin toprağına değişmem
derdi. Öyle de ulaşamadılar vatanımıza. 93 yaşında Ukrayna’da
rahmete gitti. Babam, dayılarım, amcalarım Özbekistan’da
kaldı. Ben hiçbir şey istemem, bana vatan toprağı yeter. Anne
babam öyle derdi; nasıl olursa olsun, biz ulaşamasak da siz gidin
vatana yapışın, öpün toprağını oturun. İnsanın vatanı olacak,
benim vatanım Türkiye’dir. Ukrayna’da bizim Ahıskalılar devlet
işlerinde çalışmazdı. Herkes tarlada çalışıyordu. Herkesin tarlası
vardı orada çalışırdı. Ukraynalı komşularımızla geçimimiz
iyiydi. Nasıl rahat olsak da kendi vatanımızı özledik. Hala
diyorlar gelin kalın biz de ama ne gideceğim ben vatanımdayım.
Diyorlar ne var orada gelin buraya diyorum ben de burası senin
vatanındır, Türkiye’de benim vatanım ne edeyim ben senin
vatanını. Yaşamımız iyiydi ama Türk olarak baskı altında olsam
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da dedim Türkiye benim vatanımdır (68 Yaşında Doğum Yeri
Özbekistan). 40

Ahıskalı Türkler “gurbet” olarak adlandırdıkları topraklarda özlerini yitirmemek, geleneklerini nesillere aktarmak için kendi aralarında
kurdukları sosyal-dayanışma dernekleri aracılığı ile “vatan” özlemini
soydaşlarıyla yaptıkları sohbetlerle anmışlar ve topraklarından zorla
göç ettirilmelerinden dolayı uğradıkları haksızlıkları tüm dünya kamuoyuna anlatmaya çabalamışlardır:
Her yerde yamalı şalvar gibiydik. Şalvar da yamalık nasıl farklı
duruyorsa biz de gittiğimiz her yerde öyle yama gibi duruyorduk.
Ne edersek edelim oralara uyamadık. Kökümüz aynı değil ya
ne kadar benzesek de farklıydık. Bize de bu farklılığı her yerde
hissettirdiler. (…) Ben Ukrayna’da iyi yaşıyordum, burada 50
sene yaşasam orada sahip olduğum mal mülke sahip olamam.
Orada evim vardı, malım vardı, arabam vardı, tarlam vardı.
Vatan deyip hepsini bıraktım geldim. Vatan bizim her zaman
gönlümüzdeydi. (…) Vatana gitmek her vakit içimizdeydi,
bize izin vermiyorlardı. Bir köyden diğer köye gitmeye izin
yoktu. 91 senesinde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ben
Ahıska’ya gittim. Oraları gezim, elma aldım, birkaç eşya aldım.
Büyüklerimize götürdüm. Onlar vatan, vatan diye ölüp gittiler.
Ama onlara nasip olmadı. Vatansız, bayraksız olmuyor. Özbekler
bayrağını kaldırıyor, ben Özbeğim diyor. Ben diyemem ki; nasıl
Özbek bayrağının altına girip, Özbeğim diyeyim. Özbekistan’da
dinimiz birken ben yine diyemedim. Ukrayna’da hiç diyemedim.
Ben nasıl derim. Onlar Hıristiyan millet. Biz Özbeklerden bile
kız almıyorduk, kız vermiyorduk. (…) Ukrayna’da biri bana
geri dur dese, geri duruyordum çünkü vatan onların. Ben haklı
olsam da bana geri dur dese duruyordum. Burada geri dur dese
neden durayım vatan benim, bayrak benim, yurt benim. (…)
Özbekistan’da çıkan olaylarda biz de karşı koysak koyardık
ama nasıl koyalım. Bayrak onun, vatan onun. Bize çık dediler
biz de çıktık. Biz şimdi 9 ülkedeyiz. Amerika’dakiler bizden
çok daha iyi yaşıyorlar. Ama onlarda gelmek istiyorlar vatana.
Onlar Amerika’da yaşamalarına rağmen vatan istiyorlar. Vatan,
vatandır. Ben her yere gittim, Karadeniz’e gittim, Tunceli’ye
gittim, Diyarbakır’a gittim. Kimse demedi bana sen kimsin,
niye geldin. Ukrayna’da köyden ilçeye gitsem hemen polisler
tutuyor. Kara niye geldin. Bana o bile yetiyor, burada kimse bana
40

Çağırkan, a.g.e., s.220-221.

385

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

sen niye geldin demiyor. (…) Buraya geldikten sonra arabayla
çıktık Konya’ya kadar gittik. Yola çıktıktan sonra fark ettim
ki ehliyetimi evde unutmuşum. Ukrayna’da olsa aynı köyün
içinde bile ehliyetim olmasa Ukrayna polisi hemen tutuyor.
Kara ehliyetin nerede diyor. Burada o kadar yere gittim, geldim.
Ama kimse demedi sen kimsin? Ehliyetin nerede? (62 Yaşında
Özbekistan Doğumlu). 41

Ahlat’ya yaşayan Ahıskalı Türklerin “vatan yolculuğu” Fergana
Olaylarından sonra yaşanan trajedinin ardından 1989’da göç ettikleri Ukrayna’dan “Ana Vatana” göç ihtimalleri SSCB’nin dağılmasıyla
“umut” ahaline gelmiştir. Umudun kaynağı Türkiye Cumhuriyeti’nin
yıllarca sürgünlerle trajediler yaşayan soydaşlarına kucak açmak için
bir an bile beklememesidir. İlk defa 3835 sayılı “Ahıskalı Türklerin
Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun” a dayanan Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde 1992 yılında Ahıskalı Türkler ana vatana yani
Türkiye’ye getirilmiştir.
Ukrayna’da yaşayan Ahıskalı Türklerin bu kanundan faydalanması 2015 yılını bulmuştur. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilanı nedeniyle
yaşadıkları yerlerde tehlikeye düşen Ahıskalı Türkler ilgili kanundan
faydalanmak ve vatan özlemlerine son vermek için kendi aralarında
kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Türkiye’ye başvurmuşlardır. Başvuruyu değerlendiren Türkiye’de, toplanan Bakanlar
Kurulu, (2/7/1992 tarih ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye
Kabulü ve İskânına Dair Kanun’a dayanarak) 27 Nisan 2015 tarih ve
2015/7668 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’ye getirilmelerine
karar vermiştir. İlk olarak 2015 yılı sonunda getirilen Ahıskalı Türkler
Erzincan’a yerleştirilmiş ve Mayıs 2016 yılında getirilen Ahıskalı Türker’de Bitlis ili Ahlat ilçesine yerleştirilmiştir.
Rusya-Ukrayna arasında savaş nedeniyle yaşamları, gelecekleri
tehlikeye giren Ahıskalı Türkler, Ukrayna’da bulunan taşınır ve taşınmazlarını yok pahasına satarak veya terk ederek Türkiye’ye doğru yola
çıkmışlardır. Kararsız kalanları etkileyen en önemli faktörlerden biri de
farklı kültürler içinde çocuklarını yetiştirmek istemeyen, özlerini, kültürlerini, gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere de taşımak isteme
duygusunun baskın olmasıdır.
Evdeydim yatsı namazını kıldım, televizyona bakıyordum.
41
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Telefon çaldı yengem aradı, dedi ki Türkiye çıktı, vatanımıza
gideceğiz. Sabahı edemedim, sabah erkenden kalktım, sabah
namazını kıldım. Oğlumun ve kendimin kimliğini aldım,
çıktım abimlere gittim. Verdim kimliğimi kardeşime. Hiçbir şey
demeden eve geri geldim, eşime söylemedim bile. Ben vatana
dönmek için yazılan ilk kişilerden biri ben oldum. İlk pasaportu
dönmek için veren bizim cemaatten (yaşadıkları bölgedeki
Ahıska Türkleri arasında) bendim. Daha sonra Ukrayna’da
kurban kestik, Kuran okuttuk evimizde. Biz hemen geleceğiz
diye bekliyorduk o yüzden orada her şeyimizi sattık, ancak daha
sonra altı ay kadar bekledik, sonra da haber geldi gidiyoruz diye,
biz de bindik uçağa, geldik vatanımıza (Kadın, 60 Yaşında,
Doğum Yeri Özbekistan). 42

Ahıska doğumlu bir katılımcı Türkiye’ye dönüş sürecindeki mutluluğunu şöyle ifade etmektedir:
Biz gözlüyorduk ki ne vakit Türkiye bizi alacak. Bir gün dediler
ki sizi götüreceğiz Türkiye’ye. Ukrayna’ya iş adamları gelirdi
Türkiye’den. Biz işitirdik o adam belli bir yerdedir. Hemen
giderdik oraya, oturur sohbet ederdik onunla. Türkiye’den gelmiş
Türk adamın başımızın üzerinde yeri vardır. Türk Türk’tür, ben
de Türk’üm. (…) Buraya ilk otobüsle getirdiler bizi, indim ilk
toprağı öptüm. Buraya geldik bayrak diktiler bizimkiler tepeye,
gittim bayrağı öptüm. Şükür namazı kıldım eve geldikten sonra
ki biz Türkiye’ye geldik, vatan sahibi olduk (Erkek 72 Yaşında,
Ahıska Doğumlu). 43

2016 yılında ana vatana kavuşan Ahıskalı Türkler ilk olarak Ukrayna’dan uçakla Bitlis’e yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan Muş Havalimanına gelmişler, buradan da karayolu ile Ahlat’ta bulunan ve TOKİ
tarafından hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getirilen evlere yerleştirilmişlerdir. Toplamda 72 aile TOKİ tarafından hazırlanan bu evlere
yerleştirilmiştir. 44
Ben ilk Ahlat’a geldim dedim ki ben evime geldim, girdim.
Ukrayna’dan 29 kilogram valizle geldim, hiçbir şey istemedim
oradan. Annemin çeyizime aldığı halı vardı onu aldım, annemim
42

A.g.e., 234.

43

A.g.e., 235.

44 A.g.e., s.242.
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hediyesidir diye bırakmak istemedim. Bir de annemim 40 yıllık
hatıra kazanı vardı çömçüsüyle beraber onları aldım getirdim.
Annem kendisi gelemedi, ona nasip olmadı, en azından ona ait
bir şeylerin vatanı görmesini istedim. Geldim evime girdim.
Vatanımda ait olduğum yere geldiğimi hissettim. (…) Burada
yaşlı bir kadına baktım, 6 ay boyunca baktım sonra rahmete
gitti. O kadının üç tane çocuğu vardı. Onlar benim bacı
kardeşlerimdir. Bir tanesi oğlunu evlendirdi, beni de davet etti
düğüne. Ben de gittim. Kendi çocuğum gibi düğününe katıldım.
Sonra bize misafirliğe geldiler. Baktığım kadının mezarına da
gittim, mevlit okuttular ona da gittim. Şimdi öyle arkadaşlarım
var ki hepsini seviyorum. Karışıyoruz hepsiyle, düğün oldu
geldiler bize, onların düğününe, cenazesine gidiyoruz biz de
(kadın 60 Yaşında, Özbekistan Doğumlu). 45
Başta geldik, burada yabancı diyende yoktu, dil bir, din bir,
herkes selam veriyor, Ukrayna’da biri Türkçe konuşsa anlıyorum
Türk’tür. Hemen oraya gidiyorum, tanışıyorum kimdir diye.
Burada bakıyorum herkes Türkçe konuşuyor. Biraz yabancı
gelmişti bana, herkes Türkçe konuşuyor ya. Ama çok mutlu
oluyorum. Biz tez alıştık, 5-6 aya alıştık Ahlat’a. Şimdi hangi
markete girsek, hoş geldin, nasılsın diye soruyorlar. Her konuda
bize yardımcı oluyorlar. İlk geldiğimizde bize çok yardım ettiler.
Hepsi sıcak insanlardır. Bize çok benziyorlar (Erkek, 39 Yaşında
Özbekistan Doğumlu). 46
İlk Türkiye’ye geldiğimde yabancılık çektim. Dili biraz farklı
geldi bana ama yine de hiç anlaşılamayacak kadar değil. Ama
bizim konuştuğumuz Türkçe sizinkinden farklıdır. Bazen
yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ben Ukrayna’da alışmışım. Ne
söyleyeceğim ne yapacağım biliyorum. Ama yaşadıkça alıştım,
Türkçeyi daha iyi konuşmaya başladım. (…) Ahlat’ta çarşıya
gittiğimizde bize “hoş geldiniz, nasıl beğendiniz mi Ahlat’ı?”
diye soruyorlardı. Burası benim sonum artık çok yer gezdim
ömrü hayatımda. Benim sonum da burasıdır. Başka bir yere
gitmeyi düşünmüyorum. Vatandan öteye bir yer yoktur olmak
istediğim (Erkek, 35 Yaşında Özbekistan Doğumlu). 47
Dünyalar bizim oldu, bize vatana gideceksiniz dediklerinde.
Buraya geldik hemen alıştık zaten. İlk geldiğimizde sadece
45 A.g.e., 243.
46 s.244
47 s.244
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Ahıskalıları tanıyorduk, ama zamanla Ahlatlılardan da insanlar
tanıdım. Şimdi çıksam çarşıya pazara hemen bilirler, gelirler.
Bizde zaten millet ayırmak yoktur, gittiğimiz her yerde millet
ayırmadık. Kimseyi dışlamadık. Özbekler başka milletti, biz
onlarla da güzel yaşadık. Ukraynalılar başka milletti, başka
dindendi, onlarla da güzel yaşadık. Onlar bizim toylarımıza
gelirdi, biz onların toylarına giderdik. Biz kimseyi dışlamadık
ama onların kültürünü de almadık (Kadın 53 yaşında, Özbekistan
Doğumlu). 48
Biz bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Kimliğimiz yokken sorunlar
yaşadık başlarda. Kimliklerimizde geldi artık. Kimliğimiz
yokken bize iş vermiyorlardı, verenlerde kaçak olarak
çalıştırmak istiyorlardı ya da kimliğimiz olmadığı için sigorta
yapmıyorlardı. İki yıl oldu biz buraya geleli ve birçoğumuz
çalışmaya başladı hemen. Kadınlarımız dikiş fabrikasında
(tekstil fabrikasında) çalışıyor, erkeklerin bir kısmı kasap oldu,
kaynakçıda çalışan var. Şu an değişik işlerde çalışan bir sürü
Ahıskalı var. Ama kimliğimizin olmaması bizi çok zor durumda
bıraktı ilk başlarda (Erkek, 60 Yaşında, Özbekistan Doğumlu). 49

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şair Gülali’nin “İstanbul’un Kilidi” olarak tarif ettiği Ahıska, Rus
emperyalizminin güçlenerek Balkanlar ve Kafkaslarda siyasi faaliyetlerine başlamasıyla hedef haline gelmiş, bölgede yaşayan Türkler ise
Rus politikaları için engel olarak görülmüştür. 1828’den itibaren bölge,
Rus Devlet Yönetimi için Türkleri için sürgün, göç ve asimile politikasına dönüşmüştür. Ekim Devrimiyle Çarlık Rusya’sı yerine yönetimi
ele geçiren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’de Çarlık
asimile politikasını sürdürerek, Türkiye’nin Kafkas sınır kapısı durumunda olan Ahıska Bölgesindeki Türkleri çeşitli bahanelerle göçe zorlamıştır. 1944 yılı kışında yapılan “Ahıska Sürgünü” insanlık adına bir
utanç vesikası olarak tarihte yerini almıştır.
Sovyet coğrafyasına dağılmak zorunda kalan Türklerin bir bölümü Özbekistan tarafından kabul edilerek yurt verilmiş ve yaşamlarını
kurmaları sağlanmıştır. Ancak talihsizlik Ahıskalı Türklerin yakasını
Özbekistan’da bırakmamıştı. 1989 yılında Fergana’da çeşitli bahane48

s.249-250.

49 s.250
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lerle çıkarılan olaylar, Ahıska Türkleri için başka bir sürgünün nedeni olmuştur. Özbekistan’dan ayrılan Ahıskalı Türkler, din, dil, örf ve
adetleriyle hiç uyuşmasa da kendilerini kabul eden Ukrayna’nın Harkiv
bölgesine yerleşmek zorunda kalmışlar, yaşamlarını bu bölgede yeniden kurmaya çalışmışlardır. Kendi aralarında örgütlenerek, sivil toplum kuruluşu olarak güç sahibi olmaya çalışmışlar.
SSCB’nin dağılmasıyla, Ahıskalı Türkler için “vatana dönüş” için
bir umut doğmuştur. Umudun doğmasında ki en önemli belge Türkiye
Cumhuriyeti tarafından 1992 yılında kabul edilen 3835 sayılı Ahıska
Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanundur. Kanunla birlikte eski SSCB coğrafyasında sürgünle vatansız, yurtsuz kalan
Ahıskalı Türklerin, “Öz Vatanımız” diye tanımladıkları, ecdatlarının
yıllar önce yerleştiği ve özgürce kendi örf ve adetleri içinde yaşadıkları
Türkiye’ye dönebileceklerdi.
Ancak, “vatana dönüş” süreci beklenenden çabuk olmamış, çeşitli
diplomatik sorunlardan dolayı gerçekleşememiştir. 2015 yılında Rusya
ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlık savaş tehlikesine dönüşmesi üzerine, yaşadıkları bölgede varlıklarını sürdüremeyeceklerini anlayan
Ahıskalı Türkler, kurdukları dernekler aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti’nden ilgili kanuna dayanarak “vatana dönüş” için yardım istemişler ve bu yardım çağrıları cevapsız kalmamıştır. Aynı yıl Ukrayna’nın
Harkiv bölgesini ziyaret eden başta Ahlat Kaymakamı, Göç İdaresi
Yetkilileri olmak üzere Türkiye’den gelen bir heyet, bölgede yaşayan
Ahıskalı Türkleri Ahlat’a davet etmişlerdir.
Ahıskalı Türkler Ahlat’a geldikten sonra vatanlarında yaşamanın
verdiği mutlulukla hızlı bir bütünleşme süreci geçirmişlerdir.
Kısa sürede yerel halk ile olumlu ilişkiler kuran Ahıska Türkleri,
kendilerini Ahıska Türk’ü olarak tanıtmaktan ziyade Ahlatlı
olarak tanıtmaya başlamıştır. Ahlat’ta kendilerine, son defa
olmak üzere, düzen kurmayı hedefleyen Ahıskalı Türkler bu
bağlamda iş imkanlarının az olmasından dolayı zorunlu olması
halinde Türkiye’de başka yerlere gitmeyi düşünebileceklerini
ancak şu an da böyle bir durumun söz konusu olmadığını
ifade etmişlerdir. Ahıskalı Türkler vatanlarında yaşamak ve
geçimlerini sağlamak dışında başka bir beklentileri yoktur.
Bu beklentilerin sağlanması halinde her zaman Ahlat’ta
yaşayacaklarını belirtmişlerdir. 50
50 Çağırkan, a.g.e., s.222.
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AHLAT VE NAHÇIVAN BÖLGESİNDE
DOĞUMDAN SONRA YAŞAMAYAN
BEBEKLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ
YAPILAN UYGULAMALAR
Türkan ARIK 1

ÖZET
Dünyanın bütün halklarında sevindirici bir durum olan doğum ve
onunla ilgili inanışlar, yapılan uygulamalar eski dönemlere ait olmakla beraber günümüzde varlığını sürdürmektedir. Doğulan her bebek
ailesine sevinç getirmekle beraber yakınlarının hayatında önemli yer
tutmaktadır. Her doğum sevinçle karşılansa da bazı durumlarda doğumdan sonra bebeğin yaşamaması üzüntüye sebep olur. Halk arasında
doğum sonrası bebeğin yaşamaması kötü ruhların / kara iyelerin anne
adayına zarar vermesi ve bu durumun hastalığa sebep olması inancı
ile ilgilidir. İnanışlara göre anne adayında olan hastalık doğum sonrası
bebeğe geçtiği için ölüm gerçekleşir. Bu sebeple annenin ve bebeğinin
korunmasına yönelik halk arasında bazı uygulamalar yapılmaktadır.
Doğum sonrası bebeğin yaşamaması, kadının sağlık durumu ile alakalı
olduğu için düğünden sonra yeni gelinin hemzatlı, hastalıklı birilerinden ve kötü ruhlardan / kara iyelerden korunması gerekir. Halk arasında hemzatlı birisinin doğurduğu bebeğin yaşamaması durumu sık karşılaşılan bir durumdur. Bazı ailelerde doğumdan sonra ölen bebeklerin
sayısı üç olmuştur. Bebeklerin hayatta kalması için doğulan bebeklerin
geçici olarak çok çocuklu anneye satılması, dilenci edilmesi, erkek be1 Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, E-Posta:
turkan.gadirzade@gmail.com
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beklerin kız gibi büyütülmesi, bebeklere farklı isimlerin verilmesi âdeti
olmuştur.
Bildiride Ahlat ve Nahçıvan bölgesinde anne adayının hamilelik
öncesinde ve hamilelik döneminde kötü ruhlardan / kara iyelerden korunması ve doğumdan sonra yaşamayan bebeklerin hayatta kalması
için yapılan uygulamalar karşılıklı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, Nahçıvan, doğum, bebek, inanış, uygulama

METHODS RELATED TO THE PROTECTION OF
BABIES WHO DO NOT LIVE AFTER BIRTH IN THE
REGION OF AHLAT AND NAKHCHIVAN
Summary
Birth, which is a pleasant situation in all peoples of the world, and
the beliefs about it, the practices that are made belong to ancient times,
but continue to exist today. Every baby born brings joy to the family and
has an important place in the life of their relatives. Among the people,
the fact that the baby does not live after birth is related to the belief that
evil spirits / black decays harm the expectant mother and cause this
condition to cause disease. According to beliefs, death occurs because
the disease in the expectant mother is passed on to the baby after birth.
For this reason, there are some practices among the public to protect the
mother and her baby. After the wedding, the new bride must be protected from a level, diseased person and evil spirits / black decays, as the
postpartum baby does not live, is related to the woman’s health status.
Among the public, a situation in which a child born by someone with a
level does not live is decidedly common. In some families, the number
of babies who died after birth has been three. For the survival of babies,
it has been the custom of the babies born to be temporarily sold to the
mother with many children, begged, raised boys as girls, and given different names to the babies.
In the statement, the practices made in Ahlat and Nakhchivan region for the protection of the expectant mother from evil spirits / black
395

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

decays before and during pregnancy and for the survival of babies who
do not live after birth will be examined mutually.
Keywords: Ahlat, Nakhchivan, birth, baby, belief, practice.

1. Giriş
Ahlat ve Nahçıvan bölgesinde yapılan çok yönlü araştırmalar her
iki bölgenin kültürel bakımdan zengin olduğunu göstermekle beraber
gelenek, görenek, adet, inanış ve uygulamaların benzer, bazılarının ise
aynı olduğunu göstermektedir. Bildiri konusu araştırılırken bilgiler derlenmiş, yapılan uygulamaların birçoğu gözlemlenerek, yazılı kaynaklarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Bildiride, doğumdan sonra bebeği yaşamayan annelerin hastalıklarından, onların tedavi edilmesi için yapılan uygulamalardan bahsedilmiştir. Bebeği yaşamayan annelerin “hemzat”, “şeşe”, “çile” gibi
hastalık taşıdığına inanılır. Annenin hastalığından kurtulması için uygulanan tedavi yöntemleri binyıllık geçmişe sahip olmakla beraber günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Hastalıklar, tedavi yöntemleri,
doğum sonrası kötü ruhların bebeğe ve annesine zarar vermemesi için
yapılan uygulamalar hakkında bilgiler verilmiştir.
1. Kısırlıkla İlgili İnanışlar
Doğurmak kadınlara ait bir özellik olsa da erkekleri de yakından ilgilendiren bir durumdur. Evlendikten bir süre sonra çiftlerin bebeğinin
doğulması özellikle bebeğin erkek olması durumunda erkek kendisini
ve soyunu güvende hisseder, toplumda, özellikle akrabaları arasında
saygı görür. Bu sebeple erkekler kendilerine eş seçerken damat adayı
ve ailesi gelin adayının yakınlarında özellikle halasında, teyzesinde ve
kızlarında kısırlığın olup olmadığına dikkat ederler. Her evlenen çiftin
düğünden bir sene sonra bebek sahibi olması halk arasında hoş karşılanan bir durumdur. Farklı sebeplerden dolayı çiftlerinin bebeğinin
olmaması veya doğumdan sonra bebeğin yaşamaması durumunda yapılan uygulamalar kadınlara yöneliktir. Halk arasında olan inanışlara
göre kısır olan kadındır ve tedavi olması gereken kadındır. Her iki bölgede kısırlığın erkeklere hiç yakıştırılmadığı sorunun kadınlarda olduğu düşünülmektedir. Benzeri inanışlar diğer Türk halkları arasında da
mevcuttur. Kırgızlar arasında bebeği olmayan kadın ailenin bahtsızlığı
olarak görülür. Kırgız ata sözünde: “bebeği olmayan kadındansa yav-
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rusu olan keçi daha iyidir” denilir (Абрамзон, 1971: 271).
Nahçıvan bölgesinde kadının kısır olması, kusur olarak görülmez,
Allah’ın çiftlere evlat nasibi vermediğine inanılır. Bu durumu bebeği
olmayan çiftlerin yüzlerine vurmak, kalplerini kıracak laf etmek günah
sayılmakla beraber iyi karşılanmaz. Onlara karşı dikkatli davranılır.
Yanlarında bebek sevilmez, çoluk çocuktan behsedilmez. Her ne kadar
yüzlerine karşı bir şey söylenmese de toplumda bebeği olmayan çiftlerin durumu üzüntü ile karşılanır. “Bebek sesi gelmeyen ev uçup dağıla” derler (Gadirzade, 2003: 130). Bebek evin neşesi, huzuru mutluluğu
olarak görüldüğünden bebek olmayan evler halk arasında “kara bahtlı
evler, bahtsız aileler” olarak bilinir.
Türk kültürünün en güzel örneklerini günümüze ulaştıran Dede
Korkut hikayelerinde evladı olamayan Dirse Han kara otağa kondurulur ve Tanrı’nın onlara beddua ettiğinden bahsedilir. Dirse Han’ın
evladının olmaması yüzüne karşı söylenmiş ve bu sebeple kara otağa
kondurulduğu açıkça belirtilmiştir (Ergin, 2002: 23).
2. Yeni Evlenen Çiftlerin Erken Bebek Sahibi Olması İçin
Yapılan Uygulamalar
Çiftlerin evlat sahibi olması toplumda saygı görmelerini sağlamakla beraber neslin devamı bakımından önemli sayılmıştır. Bu sebepten
olsa gerek yeni evlenen çiftlerin erken bebeklerinin olması için yapılan
uygulama ve inanışlar kız istemeden başlayıp düğün ve sonrasında da
devam eder. Nahçıvan bölgesinde kıza yüzük takılırken kucağına erkek bebek oturtulması, yüzüğün kurdelesinin erkek çocuk veya çoluk
çocuğa karışmış birisi tarafından kesilmesi, düğünde gelinin aynasının
erkek çocuk tarafından tutulması, düğünden sonra çeyiz günü duvağının erkek çocuk tarafından alınıp meyve veren ağacın dalına asılması
bunlardan bazıları. Yüzük takıldıktan sonra yaşça büyük olan kadınlardan birisi gelin adayının karşısına geçerek hayır dilek ve dualarında
bulunur. “Ocağınıza hayırlı evlatlar nasip olsun”, “Çoluk çocuğa karışasınız”, “Evinizden bebek sesi eksik olmasın”, “Kucağınızda kız ve
erkek bebekler büyüsün”, “Yedi oğul, bir kız büyütünüz”, “Oğul, kız
düğünü yapasınız” vs. Hayır dileklerinde bulunan kadının toplumda
saygı görmesi, büyütmüş olduğu çocukların sağlıklı ve hayırlı olması
gerekir. Hayır dilek ve dualarında erkek çocuğun ön planda olması ve
erkek çocuğun say olarak fazla istenmesi evlenen çiftlerin ilk bebeklerinin erkek olma isteği yönündedir.
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İnanışlara göre kız isteme, düğün ve sonrasında gelinle ilgili yapılan uygulamalar evlenen çiftlerin hayatını etkilediğinden önemli
sayılır. Bebeği olmayan ve doğumdan sonra bebeği yaşamayan, halk
arasında kısır, hemzatlı, şeşeli, çileli olarak tabir edilen kadınların kız
isteme zamanı gelin bohçasını hazırlaması ve diğer hazırlıklarla ilgilenmesi hoş karşılanmaz. Bu sebeple bütün işler damat adayının annesi ve
çocuğu olan yakın akrabaları tarafından yapılır.
3. Bebeği Olmayan ve Doğumdan Sonra Bebeği Yaşamayan
Annelerin Taşımış Oldukları Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri
Kısırlık halk arasında ayıplanmasa da yeni evlenen çiftlerin bebeklerinin erken olması sevinçle karşılandığından bahsetmiştik. Düğünden
birkaç ay sonra gelin hamile kalırsa eşinin ailesi tarafından saygı görür,
aynı zamanda gelin kendini sağlama almış olur. Aksi durumda gelinin
kayınvalidesi özellikle annesi telaşa düşer, kızının bebeğin olmamasının sebeplerini araştırır. İnanışlara göre gelinin hamile kalmaması
hemzatlı, şeşeli birinin gelinin “üstüne gelmesi” onun çilesinin / hastalığının gelini basması, kötü ruhların / kara iyelerin geline zarar vermesi
ile ilgilidir (Gadirzade, 2006: 38-39). Halk arasında “üstüne gelme” ile
ilgili farklı inanışlar vardır. “Üstüne gelme” olayı kadınların hayatında
düğünle başlar ve dikkat edilmediği zaman gelinin hayatını olumsuz
yönde etkiler. Hemzatlı, şeşeli birisinin gelinin üstüne gelmesi durumunda hastalığın / çilenin geline geçeceği, gelen kişinin ise hastalıktan kurtulacağına inanılır. Çile halk arasında hastalık, ağırlık, üzüntü
olarak bilinir. Hastalığı taşıyan kadınlar Nahçıvan bölgesinde hemzatlı,
şeşeli Ahlat bölgesinde hemzatlı, tövbeli (KK-7) kadınlar olarak adlanır. Yeni gelini çile basması durumunda gelinin hamile kalmaması,
hamile kaldığında düşük yapması ve doğumdan sonra bebeğinin yaşamaması söz konusudur. Bu sebeple düğünden sonra yeni gelinlerin üç
gün bazı bölgelerde on gün hastalıklı / çileli birilerinden korunmasına
özen gösterilir. Yeni gelin on gün evden dışarı çıkmaz ve eve gelen
misafirlerle görüşmez. Aynı durum yeni doğum yapan anneler ve bebekler için de geçerlidir. Doğumdan sonra kırk gün anne ve bebeğinin
kötü ruhlardan, hemzatlı, şeşeli kişilerden korunması gerekmektedir.
Aksi durumda doğum yapan anne ve bebeğini çile / hastalık basar. Çile
basan annenin bebeğinin öleceğine ve bu olaydan sonra annenin hamile
kalmayacağına inanılır. Nahçıvan bölgesinde hamile gelinlerin de hemzatlı, şeşeli, çileli kadınlardan korunmasına özen gösterilir. Olası bir
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durumda gelinin düşük yapacağına inanılır.
Hemzattan, şeşeden, çileden korunmak için yapılan uygulamalar
eski dönemlere ait olmakla beraber günümüzde de uygulanmaktadır.
Yeni gelinleri ve yeni doğum yapmış anne ve bebeğini çileden korumak
için onları ziyarete gelenler eve alınmaz. Evin giriş kapısının dışında,
kapıdan bir iki metre uzak mesafede bekletilir, yeni gelin ve yeni doğum yapmış anne ve bebeği kapıdan dışarı çıkarak ziyarete gelen kişiye
doğru giderek onun yanından geçip arkasına geçer. Bekleyen misafir
içeri geçer, arkasından anne ve bebeği eve girer (KK-21; KK-2; KK-17).
Ahlat bölgesinde anne ve bebeğini kırkı çıkana kadar çileli birilerinden korumak amacıyla bebeğin göbeğini beze sarıp evin giriş
kısmında olan halının altına koyarlar. Bazı ailelerde göbekle beraber
bebeğin ilk kakasını yaptığı bez halının altına bırakılır. Ziyarete gelen
kişiler göbeğin ve bebeğin ilk kakasının üstünden geçip eve geldiği için
çilenin etkisiz olduğuna inanılır. Anne ve bebek için tehlikeli sayılan
kırk gün geçtikten sonra göbeği meyve veren ağacın dibine gömer, bezi
çöpe atarlar (KK-7; KK-11).
Nahçıvan bölgesinde doğumdan sonra bebeği şеşeden kоrumаk
için dоğumdаn sоnrа bebeği önce “şеşe gömleği’’ne sarar sonra kıyafetlerini giyindirirler. “Şeşe gömleği”nin keçi derisinden yapıldığı
bilinmektedir. “Şeşe gömleği’’ anne ve bebeğinin kırkı çıkana kadar
bebeğin beşiğine konulur (Gadirzade, 2006: 38). Bazı bölgelerde bebeği
kötü ruhları uzak tutmak için beşiğin baş ucunda kırk gün çırak yakılır
(Hacıyev, 1996: 13).
Nahçıvan’ın Şahbuz bölgesinin Kükü ve Keçili köylerinde yаrаsа
“şеşe kuşu” olarak bilinir. Yeni doğum yapmış anne ve bebeğini kırk
gün şeşeden korumak için bir еrkek, bir dişi yаrаsаyı öldürerek güneşte kuruturlar. Kurutulmuş yarasalar kırk gün evin giriş kapısına asılır
(KK-10: KK-15). Аzerbаycаn’ın diğer bölgelerinde yeni dоğan bebeği
şeşeden kоrumаk için, beşiğin üstü balık ağı ile kapatılır (Şahbazov,
2006: 19).
Kadınların hemzatlı, şeşeli, çileli, hastalıklı olması kendi elinde
olan bir durum değil. İnanışlara göre hemzat, şeşe, çile ilk olarak hayvandan kadına geçmiş, sonra kadınlar arasında bilinçli veya bilinçsiz
olarak yayılmıştır. Kız çocuklarının hemzatlı, şeşeli, çileli olmadığı
bilinmektedir. Kadının hemzatlı, şeşeli olup olmadığı özellikle doğum
yaptıktan sonra belli olur. İnanışlara göre kadının doğurmuş olduğu be399
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bekler morararak ölürse kadın hemzatlı, şeşeli, çileli olarak bilinir, herkes kendisini ve ailesinin o kadından korur. Halk arasında: “şu kadın
hemzatlıdır, şeşelidir doğurduğu bebekler yaşamaz” derler (Gadirzade,
2006:45 ).
Hemzаttаn, şeşeden korunmakla beraber kurtulmak için halk arasında bazı uygulamalar yapılır. Hemzatlı kadın onu çıkmamış yeni
gelinin, kırkı çıkmamış anne ve bebeğinin, keza yeni doğum yapmış
hayvanların ve topraktan yeni filizlenen bitkilerin üstüne gitmesi durumunda hastalığından kurtulmuş olur. Nahçıvan bölgesinde hemzattan
kurtulmak için kadının yaptıklarına şahit olan birisinin verdiği bilgilere göre kadın hemzatından kurtulmak için komşunun keçisinin yavruladığını görünce keçinin üstüne gitti. Keçinin doğulan üç yavrusu
doğulduktan kısa süre sonra öldü. Bir sene sonra kadının doğurduğu
bebeğinin ölmediğinin şahidi olduk. Daha sonra kadının beş tane bebeği oldu. Doğulan çocukların hayatta olduğu çevrede herkes tarafından
bilinmektedir. Bu olaydan sonra hemzat hayvana geçmiş oldu (KK-16)
Yeni evlenen gelinlerin düğünden sonra on gün, doğum yapan annelerin kırk günlük süreçte çevrede olan kedi, köpek ve diğer hayvanlardan
korunması bununla ilgilidir.
Ordubat bölgesinde hemzattan kurtulmak için hocanın yazdığı duayı suya salar, o suyla hemzatlı kadını yıkandırırlar. Sudan çıkarılan
dua hamura sarılarak köpeğe verilir. Bu uygulamadan sonra hemzat
köpeğe geçer kadın hastalığından kurtulmuş olur (KK-18: KK-19).
Ahlat bölgesinde kadınlar hemzattan, çileden kurtulmak için Gökoğlan yatırına gider, bebeklerinin yaşaması için dua eder, niyazlarda
bulunurlar. Yatırın çevresinden alınan toprağı damaklarına sürer, orada
bulunan suyu içerler (KK-7).
Nahçıvan bölgesinde kırkı çıkmamış anne ve bebeğinin üstüne
halk arasında babaoul-babagulu-göyertme olarak da bilinen boncuk
getirilmesi durumunda bebeğin morararak öleceğine, annenin yeniden hamile kalmayacağına inanılır. Bunun için gelin hamile olduğunu
öğrenince kendisini ve bebeğini korumak maksadıyla babaoul-babagulu-göyertme boncuğunu doğuma kadar üstünde taşır. Doğum gerçekleştikten sonra boncuk anne ve bebeğin kırkı çıkana kadar bebeğin
beşiğine konulur (KK-15. KK-17).
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4. Yaşamayan Bebekler İçin Yapılan Uygulama; Yurt Değiştirme
Hamileliğin zorluğundan sonra bebeğin ölü doğulması veya doğum
sonrası yaşamaması anne, babasını ve yakınlarını çok üzer. Halk arasında bu anne adayları için: “karnı dolu, yanı boş” deyimi kullanılır.
Tespit ettiğimiz bilgilere göre bazı ailelerde doğumdan sonra ölen bebeklerin sayısı üçten fazla olmuştur. Bunu önlemek için halk arasında
bazı uygulamalar ve özel hazırlıklar yapılır. Gelinin hamile olması çevreden gizli tutulur. Gelin yakın akrabalar hariç kimseyle görüştürülmez. Doğuma birkaç gün kala gelin geçici olarak evini değiştirir. Bu
halk arasında “yurt değiştirme” olarak bilinir (Gadirzade, 2006:40-41).
Yakın akrabalarından birinin evine giden gelin doğuma kadar orada
kalarak doğumunu orada gerçekleştirir. Kırkı çıktıktan sonra kendi
evine dönen anne ve bebeği için koç kurban edilir. Yapılan uygulamalar kötü ruhların / kara iyelerin bebekten uzak tutulmasına yöneliktir.
5. Doğumdan Sonra Yaşamayan Bebeklerin Satılması İle İlgili
Uygulamalar
Yapılan uygulamalardan birisi doğulacak olan bebeğin sembolik
olarak satılmasıdır. Bunun için bebeğin satılacağı anne önceden belirlenir. İnanışlara göre her kadına bebek satılmaz. Bebeği satın alacak olan
annenin “satıp-alma” konusunda bilgisi olmasına ve yaşayan çocuklarının olmasına özen gösterilir. Satıp alma ile ilgili yapılan uygulamalar
Ahlat ve Nahçıvan bölgesinde benzerlik göstermektedir. Her iki bölgede doğumdan sonra yaşamayan bebeklerin sembolik olarak başkasına
satılması adeti vardır. Nahçıvan bölgesinde uygulamaya göre bebek doğulduktan sonra ebe bebeği kucağına alarak: “bebek satıyorum alan var
mı?” diye sorar. Doğuma yardım eden çoluk çocuğa karışmış kadınlardan birisi: “ben alıyorum” der ve bebeğin ağırlığı kadar demir vererek
bebeği ebesinden alır. Kadın bebeği kucağına alarak: “bebeğin doğum
yapan annenin değil, kendi bebeği olduğunu” yüksek sesle söyler. Bu
üç kere tekrarlanır. Doğulan bebek erkekse Yaşar, kızsa Dursun ismi
verilir (KK-9; KK-20). Verilen isimlerin anlamı bebeklerin hayatta kalması, yaşaması ile ilgilidir. Satıp- alma uygulamasında bebeğin ağırlığı
kadar demir verilmesi, bebeğin uzun ömürlü, demir gibi sağlam olması
isteği yönündedir. Demir karşılığında satın alınan bebeklere Demir, Polad isimleri de verilir (KK-4).
Yapılan diğer uygulamaya göre doğumdan sonra gelinin kayınvalidesi bebeği kucağına alarak bebeği sattığını söyler. Ehli Beyt soyundan
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geldiğine inanılan toplumda saygı gören kadınlardan birisi bebeği satın
alır. Kadın kucağına aldığı bebeği üç kere elbisesinin yakasından geçirip eteğinin altından çıkarır. Bu uygulama ile kadın bebeği sembolik
olarak doğurmuş olur. Satıp alma uygulamasındaki amaç bebeğin güven altına alınması ve bebeğin ölümüne sebep olan kötü ruhları / kara
iyeleri uzak tutulmasıdır. Satın alınan bebek kötü ruhların / kara iyelerin alanından çıkarılıp güvenli sayılan anneye satılır. Bebeği satın alan
kadının güvenli olması çocuklarının hayatta olması ve çocuklarının
sayısının fazla olması ile alakalıdır. Halk inanışlarına göre kötü ruhlar/
kara iyeler çocuğu çok olan kadınların üzerinde etkili olmaz, onlara
zarar vermez. Bebeği satın alan kadın doğumdan sonra kötü ruhların
/ kara iyelerin tehlikesi geçince bebeği gerçek annesine verir (KK-12,
K14). Bebeği koruma altına almak için bebekten önce beşiğe bıçak konulur. Bebeğin beşiğine bıçak konulması adeti Türk halkları arasında
yaygındır (Kadirzade, 2005: 67). İnanışlara göre hançer, bıçak, makas
konulan beşikte uyuyan bebek koruma altına alınmış olur. Bu sebeple
kız bebeklerin beşiklerinin altında makas, erkek bebeklerin beşiklerinin altına hançer ve bıçak konulur.
Ahlat bölgesinde bebeğin yaşaması için Ehli Beyt soyundan gelen,
çoluk çocuğa karışmış kadınlardan birisi kendi gömleğini bebek doğulduktan sonra bebeğin başından geçirip ayağından çıkarıp: “bu bebek
benimdir” der. Bu işlem üç kere tekrarlanır (KK-7; KK-12).
Bebeklerin satılıp alınması ile ilgili diğer uygulama bebek beşiğe
yatırılmadan önce yapılır. Doğumdan sonra anne bebeğini kucağına
alarak beşiğinin bir tarafında, bebeği satın alacak olan güvenli anne
diğer tarafında durur. Anne bebeğini kucağına alarak: bebeğini sattığını” söyler. Karşıda olan kadın: “bebeğini sattın mı? der. Kadın: “evet”
diyerek bebeği beşiğin üstünden bebeği satın alacak olan anneye verir.
Güvenli anne bebeği alıp beşiğin altından gerçek annesine verir. Bu
uygulama üç kere tekrarlanır. İşlem bittikten sonra güvenli anne bebeği
kucağına alarak: “kırk dert, kırk bela, kırk hastalık ve hastalığa sebep
olacak kötü ruh ve kara iyeler senden uzak olsun, seni beşiğe, beşiği
de Allah’a emanet ettim” der ve bebeği beşiğine koyar (KK-1; KK-16).
Benzer uygulama diğer Türk halkları arasında da yapılmaktadır (Abdurazak., Kalafat, 2018: 16).
Ahlat bölgesinde çok çocuklu ailelerden alınan beşikler yaşamayan bebekler için kullanılır. Aynı adet Nahçıvan bölgesinde de mevcuttur. Tespit ettiğimiz bilgilere göre halk arasında çok çocuklu aile402
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lerin bebeklerinin beşikleri “uğurlu beşikler” olarak bilinir. “Uğurlu
beşikler”in sebep olmadan birine verilmesi veya evden çıkarılması iyi
sayılmaz. “Uğurlu beşikler”in dededen torunlara, torunlardan torunlara miras kaldığı bilinmektedir.
6. Yaşamayan Bebeklerin Kutsal Mekanlara, Yatırlara
Satılması
Anadolu’da doğumdan sonra yaşamayan bebeklerin ulu zatların
türbelerine götürülmesi ve bebeğin yatıra satılması adeti vardır. Bu durumda olan bebeklere Satı veya Satılmış ismi verilir. İnanışlara göre
yatırlara salılan bebekler ulu zatın koruması altına girdiğinden kötü
ruhların ona zarar veremez. Uygulamaya göre ailesi çocuğu yedi yaşına
kadar yatıra götürür ve her sene bir kurban keser (Abdurazak., Kalafat,
2018: 17). Benzeri uygulama diğer Türk halklarında ve Nahçıvan bölgesinde de yapılmaktadır. Doğumdan sonra bebeği yaşamayan anneler
bölgede kutsal sayılan Ashabı Kehf’e gider, orada bulunan dağdağan
ağacına bezden yaptıkları beşiği asarlar. Bebeğin yaşaması durumunda
çocuk yedi yaşını doldurana kadar her sene ailesi tarafından Ashabı
Kehf’e götürülür ve koç kurban edilir (KK-1: KK-3).
7. Yaşamayan Bebeklerin Dilenci Yapılması
Doğumdan sonra yaşamayan bebeklerin “dilenci yapılması” âdeti
olmuştur. Gelinin hamile olmasını duyan annesi ve kayınvalidesi adak
adayarak bebeğin yaşaması durumunda onu “dilenci” yapacaklarını,
yedi yaşına kadar bebeğe kıyafet almayacaklarını yakınlarına duyururlar. Doğulacak bebeğin dilenci yapıldığını duyan yakın akraba ve
komşular kendi bebeklerinin kıyafetlerinden doğulacak bebeğe vermek
için ayırırlar. Doğuma az kala gelinin kayınvalidesi kapı kapı dolaşarak
bebek için hazılanan kıyafetleri toplar. Doğum sonrası, özellikle çocuk
sayısı fazla olan ailelerden alınan kiyafetler kullanılır. Yedi yaşını doldurana kadar çocuğun kıyafetleri ailesi tarafından değil, yakın komşu
ve akrabaları tarafından alınır (Gadirzade, 2006: 42).
Benzer adet Ahlat bölgesinde de mevcuttur. Doğumdan sonra yedi
yaşını doldurana kadar çocuğa babasının parası ile alınan kıyafet giyindirilmez. Bu durumda olan çocuklara: “baba elbisesi giyinmeyen
çocuklar” denilir. Doğuma azkala çoluk çocuğa karışmış kırk kadından
toplanmış kumaştan bebeğin kıyafetleri dikilir (KK-7).
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Anadolu’nun bazı bölgelerinde doğumdan sonra yaşamayan bebek
erkekse Muhammet isimli yedi kişinin evinden, kızsa Fatma isimli yedi
kadından alınan kumaşlardan bebeğe kıyafet dikilir.
Ahlat bölgesinde ise bebeğin yaşaması için Muhammet isimli yedi
kişiden toplanan para ile yedi iğne ve yedi çivi alınır. Doğum gerçekleştikten sonra civiler bebeğin doğulduğu yere çakılır, iğneler ise ortadan
kırılarak bebeğin eşine takılarak ayak değmeyen yere genellikle duvar
dibine gömülür. Kullanılan her çivi ve iğne bebek için tehlikeli olarak
görülen yaşla ilgilidir (KK-7). İnanışlara göre yedi yaşını doldurmuş
çocuklara kötü ruhlar / kara iyeler zarar veremez.
8. Doğumdan Sonra Yaşamayan Erkek Bebeklerin Kız Gibi
Büyütülmesi ve “Ak/Beyaz Gömlek” Edilmesi
Bazı ailelerde doğumdan sonra kız bebekler değil erkek bebekler
yaşamaz. Doğulacak bebeği koruma altına almak için doğuma azkala
gelinin doğurduğu erkek bebeklerin yaşamaması durumu ebeye belirtilir. Kötü ruhları / kara iyeleri bebekten uzak tutmak için doğulan bebek erkek olduğunda ebesi onun erkek değil, kız olduğunu yüksek sesle
söyler ve ona kız bebeğinin kıyafetlerini giyindirir. Bu durumda olan
erkek bebekler yedi yaşına kadar kız gibi büyütülür; saçları uzatılarak
örülür, sağ kulağına küpe takılır ve gözlerine sürme çekilir. (KK-14:
KK-20: KK-21). Çocuk yedi yaşını doldurduğunda saçı kesilip ağırlığı
kadar altın sadaka olarak verilir. Kulağına takılan küpe çevrede aynı
durumda olan ailenin bebeğinin kulağına takılır.
Nahçıvan bölgesinde yapılan diğer uygulamaya göre, erkek bebeği yaşamayan aileler bebek doğulduktan sonra onu “ak/beyaz gömlek”
ederler (Gadirzade, 2006: 41). Bu çocuklara Muhammet, Hasan, Hüseyin ismi verilir. “Beyaz gömlek” edilen çocuklar yedi yaşını doldurana
kadar Muharrem ayının 10. günü / Aşura günü beyaz gömlek giyindirilerek merasime götürülür. Çocuğun ailesi merasime katılanlara süt ve
su dağıtır.
9. Diğer Uygulamalar
Bebeğin yaşaması için yapılan uygulamalar Türk halkları arasında
farklılıklar gösterse de aynı amaca hizmet etmiştir (Абрамзон, 1971:
328. Gadirzade, 2003: 75. İnan, 1995:174). Tuva Türkleri arasınada bebeği güven altına almak için doğum gerçekleştikten sonra ebesi onu
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atalarından miras kalan büyük bir kazana koyar. Doğumdan önce arpa
unundan yoğurulan hamurdan yapılan bebek figürü de kazana konulur.
Gelinin kayınvalidesi apra unundan yapılan bebek figürünü kazandan
alıp anneye vererek: “bebeğin öldü” der. Anne bebek figürünü kucağına alıp: “bebeğim öldü”, “bebeğim öldü” diye ağlar. Çevrede olan kadınlar arpa unundan yapılan bebek figürünü götürüp mezarlığa gömerler. Bu uygulama ile kötü ruhlar bebekten uzaklaşmış olur (Абрамзон,
1971: 328).
Nahçıvan’ın bazı köylerinde bebeklerin yaşamaması durumunda
kemik gömülür. Bebeğin doğumuna birkaç ay kala gelinin kayınvalidesi pişirdiği et yemeklerinin kemiklerini çöpe atmaz. Biriktirilen
kemiklerden bebeğin ağırlığı kadar olan kısmı doğum gerçekleştikten
sonra götürülerek mezarlığa gömülür. İnanışlara göre bu uygulamadan
sonra bebeğin ölümüne sebep olacak kara iyeler uzaklaşmış olur. Azerbaycan’ın bazı bölgelerinde bebek doğulduktan sonra bebeğin ağırlığı
kadar et mezarlığa gömülür. (Sarabski, 1982: 218).
Nahçıvan bölgesinde bebeği koruma altına almak için bebeğin beşiğine yeni doğulmuş kuzu adak olarak konulur. Bebek bir yaşını doldurduğunda kuzu kurban edilir.
Türk halkları arasında doğumdan sonra yaşamayan bebeklere
çirkin isimler verilmesi, (Kalafat, 1995:21), ağızlarının köpek sütü ile
açılması (Gadirzade, 2003: 145), tezekle tartılması (Kalafat, 2009: 26)
gibi uygulamalar yapılmaktadır. Anadolu’nun bazı bölgelerinde bebeğin yaşaması için çoluk çocuğa karışmış kadınlardan birisi eline aldığı
ipi sararak: “ip gibi uzun ömürlü olun, belası, kazası ipe yapışsın, ip
gibi kuvvetli ve sağlam olsun” der ve ipi süte batırarak bebeğin ağzına
damlatır (Kalafat, 1997: 254).
10. Sonuç
Türk inanç sisteminde önemli yer kapsayan doğum ve doğumla ilgili inanış ve uygulamalar binyıllık geçmişe sahiptir.
Ahlat ve Nahçıvan bölgesinde doğumdan sonra yaşamayan bebeklerin hayatta kalması için günümüzde yapılılan uygulamaların büyük
bir kısmı İslamiyet öncesi Türk kültürünün devamı niteliğindedir. Uygulamalar bölgelere göre farklılıklar gösterse de hepsinin temelinde
aynı mantık vardır. Yapılan uygulamaların amacı, bebeğin ölümüne se-
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bep olabilecek kötü ruhları uzaklaştırmak, olası herhangi bir tehlikeyi
önlemektir.
Türk halkların yaşamış oldukları farklı coğrafyalarda yapılan uygulamaların benzerlik göstermesi Türklerin gitmiş oldukları bölgelere
kendi kültürlerini taşımaları ile ilgilidir.
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AHLAT TARİHİNİN AYDINLATILMASINDA
KARAMAĞARALI AİLESİNİN ROLÜ VE
KATKISI
Dr.Sedat GENCER 1

ÖZET
Yüzyıllar boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış önemli bir
merkez olan Ahlat aynı zamanda Türkiye’nin en büyük arkeolojik kazı
alanıdır. Selçuklu Meydan Mezarlığı ise dünyadaki nadir örneklerden
biridir. Bölgedeki yapılar Türklerin Orta Asya kültürü ve geleneğini
dönüştürerek devam ettirdikleri bir birikimi yansıtmaktadır. Bununla
beraber şehrin tarihi dokusunu ortaya çıkarmaya yönelik kazılar ancak
1960’lı yılların ortalarında başlatılabilmiştir. Kazıların başlamasına o
dönemde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapan Beyhan-Haluk Karamağaralı çifti ön ayak olmuş, dolayısıyla bu mirasın
aydınlatılması kurumsal değil, bireysel inisiyatif ile gerçekleşmiştir.
Beyhan Karamağaralı özellikle mezar taşları üzerinde çalışmalarını
yoğunlaştırırken Haluk Karamağaralı ise kazı faaliyetlerini organize
etmiştir. 1965 yılında başlayan çalışmalar 1992 yılına gelindiğinde durmuş, yeniden başlaması ancak 2005 yılında mümkün olmuştur. Bu kez
kazı heyeti başkanlığını Beyhan-Haluk Karamağaralı çiftinin çocukları Nakış Karamağaralı üstlenmiştir. Dolayısıyla Karamağaralı ailesi Ahlat tarihinin aydınlatılmasında büyük bir rol oynamıştır. Ailenin
kendi tarihinin de Ahlat odaklı şekillendiği rahatlıkla ileri sürülebilir.
Ahlat’ın tarihsel süreçteki gelişim özellikleri aile bireylerinin yazdıklarından da takip edilebilmektedir. Beyhan Karamağaralı’nın 1971 yılında doçentlik tezi olarak hazırladığı ve 1992 yılında Kültür Bakanlı1
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ğı tarafından ikinci baskısı yapılan Ahlat Mezar Taşları başlıklı kitabı
hala bu alandaki en önemli çalışmalardan biridir. Ailenin bu çabası sadece akademik alanla da sınırlanmamıştır. Karamağaralı çifti Ahlat’ı
siyasetin ve toplumun gündemine taşımak için çeşitli girişimlerde de
bulunmuşlardır. Bilimi, siyasi ve toplumsal gerçeklikten ayrı görmeyerek Ahlat’taki tarihsel mirası dünyaya tanıtabilmek için bu süreçte etkili olabilecek bütün aktörlerin dahil edildiği bir proje tasarlamışlardır.
Yine bu bağlamda mezar taşlarının temizlenmesi, korunması, restorasyonu, kazı alanın haritalandırılması ve çevre düzenlemesinin gerçekleştirilmesi gibi projelerin hayata geçirilmesine de öncülük etmişlerdir.
Ahlat’ın bugün Türkiye ve dünya gündeminde yer almasında ve hak
ettiği ilgiyi görmesinde ailenin etkisi de büyüktür. Bu bildiri Karamağaralı ailesinin ortaya koyduğu bilimsel birikimi esas alarak hem Ahlat
tarihinin aydınlatılma safhaları hem de ailenin bu alandaki katkısını
analiz etmeyi amaçlamaktadır.

THE ROLE AND CONTRIBUTION OF THE
KARAMAĞARALI FAMILY IN ELUCIDATING THE
HISTORY OF AHLAT
Abstract
Ahlat, which has been an important center hosting many civilizations for centuries, is also the largest archaeological excavation site of
Turkey. The Seljukian Square Cemetery is one of the rare examples in
the world. The structures in the area reflect the accumulation showing that the Turks sustained the Central Asian culture and tradition by
transforming it. However, the excavations that were aimed to uncover
the historical texture of the city could only be started in the mid-1960s.
The Beyhan-Haluk Karamağaralı couple, who worked at the Faculty of
Theology at Ankara University at that time, initiated the excavations;
therefore, the elucidation of this heritage was performed not with an
institutional but with an individual initiative. While Beyhan Karamağaralı focused on tombstones, Haluk Karamağaralı organized the
excavation activities. The work, which was initiated in 1965, stopped in
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1992, and it was only possible to start again in 2005. This time, Nakış
Karamağaralı, the children of the Beyhan-Haluk Karamağaralı couple,
was the chief of the excavations committee. For this reason, the Karamağaralı family played major roles in elucidating the history of Ahlat.
It can easily be argued that the history of the family was also shaped by
Ahlat. Throughout the historical process, the developmental characteristics of Ahlat can be followed in the writings of family members. The
book of Beyhan Karamağaralı with the title “Ahlat Tombstones”, which
was prepared as an associate professor thesis in 1971, and with its second edition published by the Ministry of Culture in 1992, is still one of
the most important studies in this field. This effort of the family was not
limited to the academic field. The Karamağaralı couple also made various attempts to bring Ahlat to the agenda in politics and in the society.
They designed a project which involved all the actors that could be effective in this process to introduce the historical heritage of Ahlat to the
world by not seeing science as separate from political and social reality.
Again in this context, they also pioneered projects such as cleaning,
protecting, and restoring of the tombstones, mapping of the excavation
area, and organizing the landscape. The family has a great influence
on Ahlat’s being on the agenda both of Turkey and of the world in our
present time, and receiving the attention it deserves. The present paper
aims to analyze the enlightenment stages of the history of Ahlat and the
contribution of the family in this field based on the scientific data of the
Karamağaralı family.
Giriş
Bu bildiride Karamağaralı ailesinin Ahlat tarihinin aydınlatılmasına yönelik faaliyetleri ele alınacaktır. Ahlat kazılarının başkanlığını
1967 yılından 1992 yılına Kadar Beyhan-Haluk Karamağaralı çifti yapmış, 2006 yılında çiftin kızları Nakış Karamağaralı bu görevi devralmış ve 2010 yılına kadar sürdürmüştür. Dolayısıyla Ailenin adı Ahlat
ve Ahlat kazıları ile özdeşleşmiştir. Aile, kazı sahasındaki araştırma
ve bulgularını bilimsel platformlarda kamuoyu ile paylaşmıştır. Bugün
Ahlat tarihinin Karamağaralı ailesinin çalışmaları zikredilmeden anlatılması mümkün değildir. Bildiri de bu durumu daha geniş kesimlere
duyurabilmek amacıyla kaleme alınmıştır. Ahlat kazıları için ilk araştırmalar 1966 yılında yapılmış, bir sonraki sene ise temizlik faaliyetleri
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ile küçük çapta kazılara başlanmıştır. 2 Haluk Karamağaralı başkanlığındaki bu kazı çalışmaları ancak 1992 yılına kadar devam edebilmiş,
kazıların tekrar başlaması ise 2005 yılında mümkün olmuştur. Bu kez
kazı heyeti başkanlığını Nakış Karamağaralı üstlenmiş ve 2010 yılına
kadar bu görevini sürdürmüştür. 2011 yılından itibaren ise Recai Karahan başkanlığındaki ekip Ahlat kazılarını devam ettirmiştir. 3 Bu tarihten sonra arkeolojik kazı ikinci plana atılarak daha çok restorasyona,
çevre düzenlemesine, epigrafik çözümleye ağırlık verilmiştir. Ayrıca
kazı başkanlığının adı “Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı” olarak değiştirilmiş ve çalışmalar bu alanda yoğunlaştırılmıştır. 4 Bölgede 2017
yazında son kazıyı yaptığı anlaşılan Celil Arslan’a göre: “1967 den 2017
yılına kadar olan sürede aralıklarla devam eden kazı çalışmalarında;
Bezirhâne/İmalathane, Ulu Câmi, Hamamlar ve Zâviye yapılarında
kazı çalışmaları yürütülmüş ancak hala yapılar tümüyle ortaya çıkarılamamış, tamamlanmamıştır.” 5 Dolayısıyla Ahlat 1966 yılından itibaren sürekli bir kazı faaliyetine sahne olmamıştır. Kazılar kurumsal bir
çabadan çok bir aile geleneği sayesinde 1966 yılından 2010 yılına kadar
sürdürülebilmiştir. 6
Haluk Karamağaralı
Haluk Karamağaralı’nın Ahlat ilgisinin kaynağında Erzurum’daki
lise tarih hocası Abdürrahim Şerif Bey (Beygu) yer alır. Şerif Bey Ahlat mezar taşları ve kitabeleri ile ilgili ilk önemli çalışmaya imza atmış
kişidir. “Ahlat Kitabeleri” başlıklı çalışması 1932 gibi oldukça erken bir
2 Haluk Karamağaralı, “Ahlat Kazıları (1967-1991)”, Ed. Oktay Belli, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Kültür Yayınları, Ankara,
2007, s. 84.
3 Recai Karahan-Eylem Güzel, “Eski Ahlat Şehri Kazıları (2011-2012)”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, Kütür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Muğla, 2014, s. 339.
4 Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Mezar Taşları, Ed. R. Karahan, Uzun Dijital
Baskı Merkezi, Ankara, 2019, s. 38.
5 Celil Arslan, “Ahlat Kazılarının Dünü-Bugünü”, Akdeniz Sanat Dergisi, C.3 Özel Ek
Sayı, 2019, s. 212.
6 Kendisi ile yapılan bir röportajda N. Karamağaralı bu duruma şöyle dikkat çekmiştir:
“Hocamız Haluk Karamağaralı’nın döneminde son derece sınırlı bütçelerle 20 gün veya en
fazla bir ay kazı yapılabiliyordu. Haluk Hoca ve Beyhan Hoca her sene kendi maaşlarını bu
kazı ödeneğine katarak on beş gün daha kazıyı uzatarak hiç olmazsa bir ayı geçirip bir buçuk
aya kadar çıkartmaya çalışırlardı. Dolayısıyla bırakın restorasyon yapmayı, kazıya ayıracak
bütçe bile çok kısıtlıydı.” “Doç Dr. Nakış Karamağaralı Türk Şehri Kazısı Ahlat, Destek Bekliyor!”, Söyleşi: M. A. Mutlu-M. Işıklar, Türk Yurdu, s. 280, 2010, s. 48.
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tarihte basılmıştır. 7 Ahlat’ın bilim aleminin gündemine ancak 1960’lı
yıllardan sonra girebildiği düşünüldüğünde bu durum daha da önem
kazanmaktadır. Nitekim Mükrimin Halil Yinanç, Şerif Bey’in eserlerini şöyle değerlendirmiştir: “Merhum meslektaşımızın iki kıymetli eseri
basılmış bulunuyor. ‘Ahlat Kitabeleri’, müellife çok büyük fedakârlığa
mal oldu. Van Gölü havzasındaki Ahlat, Erciş, Adilcevaz gibi kasabaları tetkik için Erzurum’dan iki defa katır yolculuğu ile çeşitli zahmet
ve tehlikeleri göze alarak bu mıntıkaya gitti. Tetebbu’larını bitirdikten
sonra topladığı malûmatı bu tetkiklere ekleyerek eserini vücuda getirdi.
Yalnız memleketimizde değil, Garb âlimleri tarafından da pek ziyade
takdir edilen bu eser şüphesiz bazı eksiklikleri ile beraber gerçekten
Anadolu’nun Van-Ahlat mıntıkası hakkında yegâne yazılmış toplu,
kıymetli bir kitaptır. İçinde şimdiye kadar hiç kimsenin görmediği vesikalar bulunmaktadır.” 8
Şerif Bey’in Ahlat ilgisi 1920’li yılların ortasında Bitlis’te muallimlik yaptığı yıllara kadar gider. Şerif Bey sıradan bir muallim değildir.
Öğrencilerini Erzurum’daki Selçuklu ve Osmanlı yapılarını gezmeye
götürmüş, idealizmi ve heyecanı ile öğrenciye tarihi sevdirmeye çalışmıştır. Yerelde tarihi somut kültürel miras üzerinden ele alma, anlatma
ve daha da önemlisi yazma gayreti içinde olması dikkat çekicidir. Şerif Bey’in Haluk Karamağaralı, Şerafettin Turan ve Fahrettin Kırzıoğlu gibi isimlerin tarihe yönelmelerinde etkisi büyüktür. 9 Bu anlamda
Erzurum’un da tarihi dokusuyla Karamağaralı’nın gelişimi üzerindeki
belirleyiciliğini kabul etmek gerekmektedir. 10
Haluk Karamağaralı, liseyi bitirdikten sonra sanat tarihi okuyup
mimar olmak istese de o dönemlerde Türkiye’de sanat tarihi okutulmadığından mecburiyetten arkeoloji tahsili yapar ve mezun olduktan sonra
Ankara Etnografya Müzesi’ne tayin edilir. Dünya çapında bir arkeolog
olarak tanımladığı Ekrem Akurgal hocasıdır; ama o asıl Remzi Oğuz
7 Erzurumlu Muallim Abdürrahim Şerif, Ahlat Kitabeleri, Hamit Matbaası, İstanbul,
1932.
8 Ord. Prof Mükrimin Halil Yinanç Makaleler, Haz. F. Başar vd. TTK, Ankara, 2017,
s. 604.
9 İsmail Hacıfettahoğlu, “Erzurumlu Tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu İhtiyar Yaşayıp Genç
Ölen Büyük İnsan”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2016, s. 36, s.
14-16.
10 Nusret Çam, “Bir İlim Adamı Olarak Prof. Dr. Haluk Karamağaralı”, Prof. Dr. Haluk
Karamağaralı Armağanı Yay. Kur. Hakkı Acun vd. Türk Diyanet Vakfı, Ankara, 2002,
VIII.
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Arık’tan etkilenmiştir. 1949 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk ve İslâm Sanatları Tarihi Kürsüsü’nde açılan asistanlık sınavını kazanır; ama kadroya alınmaz. 1951 yılında ancak TBMM’deki
tartışmalardan sonra asistanlığı onaylanır ve bu şekilde kadro alan ilk
ve tek akademisyen olarak tarihe geçer. 1954’te “Anadolu’da Beylikler
Devri Minberleri” adlı teziyle doktor unvanını alır ve 1965’te “Anadolu’da Moğol İstilâsı’ndan Sonra Yapılan Dini Mimarlık Eserlerinin Plan
ve Form Özellikleri” adlı tezi kabul edilerek doçent kadrosuna atanır. 11
Haluk Karamağaralı yukarıda özetlenen kariyer sürecinin de gösterdiği gibi daha önce hiçbir kazıya katılmamıştır. Kendi ifadesi ile
hiçbir hoca onu kazısına götürmek istememiştir. Bununla beraber bir
gün Emin Bilgiç onu Adilcevaz’daki Urartu kazılarına davet etmiş ve
Karamağaralı’nın Ahlat macerası da böylece başlamıştır:
“Bir gün öğrendim. Hoca beni çağırıyor, kalktım gittim. Zaten Ahlat’a yakınlığını biliyorum, Adilcevaz’ın. 25 km. var aralarında mesafe. Adilcevaz’da okulda kalıyorlar. Onların misafiri oldum. Ertesi gün
söyledim “Ben Ahlat’a gidecem.” Ciple, o günlerde cip vardı, nerden
temin etmişlerse, Ahlat’a gönderdiler beni. Ahlat’a bir öğle vakti vardık
geç çıktığımız için. Orda bir lokanta vardı. Rahmetli Abdürrahim Şerif Hocanın anlattığı Ahlat değildi tabi. Basit, küçük bir kasaba. Ama,
bakkalı bulunmayan, kasabı bulunmayan, fırını olmayan bir köy değildi Ahlat. Ordaki bir lokantada yemek yedik. Lokantacı Ali Bey, Allah
rahmet eylesin, bizde adettir sorarlar: niye geldin, ne istiyorsun, tanımak isterler. Geldi sordu. Konuştuk. Ben dedim Ahlat’ı, Abdürrahim
Şerif Hocanın adını biliyorlar. Benim hocam olur o. Ahlat’ı anlattım.
Yanımda bir kişi daha vardı Adilcevaz’dan bizimle gelen. Yemekten
sonra akşama kadar, altımızda bir cip var, bütün Ahlat’ı dolaştırdılar.
İçinde bulunduğum ruh halini hiçbir şekilde ifade edemem. Bir Meydanlık Mezarlığı var, önce oraya, aşçının dükkânı da oraya çok yakındı,
kenarında. O muazzam mezartaşları… İnsana tesir eden sade büyüklük
değildir, ölçü değildir. Devasa olur da başka bir duygu vermeyebilir insana. Bu öyle değil. O ince ince işlenmiş taşlar. Derhal kafama takıldı,
bunları yapan insanlar niye bunları yaptılar, bunları yapmak için bir
sebep lazım. Neydi onları buna sevkeden, bunları yaptıran?” 12
11 Nakış Karamağaralı, “Karamağaralı Osman Haluk (1923-2009)”, TDV İslam Ansiklopedisi, Ek 2. Cilt, 2019, s. 24-25.
12 Ahmet Gedik, “Haluk Karamağaralı ile Röportaj”, İSTEM, sayı: 13, 2009, s. 344. Haluk Karamağaralı’nın davet aldığı kazı Emin Bilgiç ile Baki Öğün 1964 yılında başlattıkları
Adilcevaz Kef Kalesi kazısı olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Emin Bilgiç-Baki Öğün, “1964
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Haluk Karamağaralı Ankara’ya döndükten sonra Ahlat’ta kazı
izni alabilmek için teşebbüslerde bulunur. Bu dönemde 1966 yılında
Beyhan (Yörükhan) Karamağaralı ile ikinci evliliğini yapar. 13 Beyhan
Karamağaralı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları bölümünden 1958 yılında mezun olmuş, 1959 yılında ise kürsü
başkanlığını Suut Kemal Yetkin’in yaptığı aynı bölüme asistan olarak
girmiştir. 1963 yılında “Muhammed Siyah Kalem İmzalı Minyatürler”
başlıklı doktorasını tamamlamış ayrıca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde sanat tarihi eğitimi de almıştır. 1971 yılında
da “Ahlat Mezartaşları” isimli çalışması ile doçent olmuştur. 14 Beyhan
Hanım, İslam sanatları ve sanat tarihi formasyonu almış, Haluk Karamağaralı ise sanat tarihi okumak istemesine rağmen Yunan-Roma
arkeolojisi ağırlıklı bir tedrisattan geçmiş; ama neticede çalışmalarını
mimarlık eksenli yapmıştır. Böylelikle sanat tarihinden gelen karı kocanın ilk kazı deneyimi Ahlat ile başlamıştır.
Önce Abdürrahim Şerif Bey’in 1932 yılında yayınladığı kitabı daha
sonra Albert Gabriel’in 1940 tarihli çalışması 15 ve yine 1945 yılında ise
İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulması düşünülen araştırma enstitüsü için yapılan arkeolojik gezi kapsamında İbrahim Kafesoğlu’nun
kaleme aldığı rapor 16 ile gündeme gelen Ahlat, artık hakkettiği ilgiyi
Karamağaralı çifti sayesinde görecektir. Yine buna “Ahlat Şenlikleri”
gibi Ahlat’ın hem geniş kitlelere hem de dünya kamuoyuna tanıtılması ve anlatılmasına yönelik etkinliklerin 1960’lı yıllarda başladığını da
eklemek gerekmektedir. 17
Yaklaşık 25 yıl süren kazılar süresince önemli sorunlarla karşılaşılmıştır. Bunlardan ilki Ahlat kazı sahası ve bu sahadaki vakıf arazi
ve eserlerin şahısların mülkiyetine geçmiş olmasıdır. Bu durum sondaj
Adilcevaz Kef Kalesi Kazıları”, Anadolu/Anatolia, sayı:8, 1964, ss. 65-93.
13 Yunus Demirer, Prof. Dr. Haluk Karamağaralı’nın Hayatı ve Eserleri, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde, 2010, s. 5.
14 Turgay Yazar-Bahattin Yaman, “Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı’nın Hayatı ve Bilimsel
Kişiliği”, Sanatta Anadolu Asya İlişkileri Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı’ya Armağan,
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2006, s. 7.
15 Albert Gabriel, Şarki Türkiye’de Arkeolojik Geziler, Çev. İdil Çetin, Dipnot Yayınları,
Ankara, 2014, ss. 209-216.
16 İbrahim Kafesoğlu, “Ahlat ve Çevresinde 1945’de Yapılan Tarihi ve Arkeolojik Tetkik
Seyahati Raporu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sayı: 1, 1949,
ss. 167-200.
17 İlhami Nalbantoğlu, “Önsöz”, Anadolu’da Türk Mührü Ahlat, Yay. Haz. İ. Nalbantoğlu, Ahlat Kültür Vakfı Yayınları, Ankara, 1993, V.
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yapılmasını dolayısıyla kazıların ilerlemesini güçleştirmiştir. İkinci husus ödenek yetersizliğidir. Devlet genellikle Yunan-Roma-Bizans kazılarına büyük paralar ayırmakta ve dolayısıyla mevcut ödenekle uzun
soluklu bir çalışma yapmak mümkün olamamaktadır. 18 Ayrıca kazı
alanın büyüklüğü, sandukaların gömüldükleri topraktan çıkarılmaları
ile şahideleri tabakalar halinde kaplayan liken ve yosunların temizlenmesindeki güçlükleri bütün bunlara ilave etmek gerekmektedir. 19 Kurumsal destekten büyük oranda yoksun kalan Karamağaralı çifti kendi
kişisel imkânları ile kazıları devam ettirebilmişlerdir. 20 Haluk Karamağaralı bu süreci şöyle özetlemiştir:
“Büyük bir medeniyet merkezi olan bu Türk şehrini meydana çıkarmak iradesi ile 25 yıl evvel başladığım kazılar, yeterli anlayış ve
desteği göremediğim için çok ağır yürümüştü. Bugüne kadar, Orkun
anıtları espirisindeki mezartaşlarından 100 kadarı dikkatle temizlenmiş, kataloglanmış ve büyük bir cilt halinde yayınlanmıştır. Ayrıca,
mahalli olarak “Akıt” denilen tümülüs tarzında 10 mezar açılıp temizlenmiş; büyük bir deprem sonunda evleri yıkılan halkın barındığı muvakkat yerleşme yerleri bulunmuş ve dondurulmuştur. Bunlara paralel
olarak —sondajların dışında— dört yerde kazı yapılmıştır. Bunlardan
küçük bir hamam tamamen meydana çıkarılmış ve dondurulmuştur.
Kale duvarlarının bir parçası ile büyük bir burç; mahiyetini henüz tayin edemediğimiz, sonraları bezir yağı imalâthanesi olarak kullanılmış
olan bir yapı; sıcaklık kısmında fıskiyeli bir havuz bulunan bir çifte
hamam ve kısmen iki katlı büyük bir zâviye binası 3-4 m. kalınlığındaki toprak ve moloz tabakası kaldırılarak meydana çıkarılmıştır. Bu
iki yapının kazısının gelecek yıl tamamlanacağı ümidindeyim. Yerine
bir okul yapılmış bulunan Ulu Câmiin kazısına başlamak için yeni bir
okul yapılmasını temin etmek ve okul yapıldıktan sonra da bürokratik
engelleri aşmak için on yıldan fazla bir zaman uğraşmak gerekmiş ve
nihâyet 1988 yazında Ulu Câmiin yerine yapılmış binayı yıktırmak ve
enkazını kaldırarak kazıya başlamak mümkün olmuştur… Kazılara ilâve olarak, Eski Ahlat’ın tespit edebildiğimiz yapı ve kalıntılarını işledi18

Gedik, a.g.m., s. 345; H. Karamağaralı, a.g.m., s. 84-85.

19 Beyhan Karamağaralı, Ahlat Mezartaşları, Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Enstitüsü,
Ankara, 1972, V.
20 Kazı safahatını 1986 yılından itibaren takip eden Celil Arslan’a göre kazı başkanı olarak
Haluk Karamağaralı kazı hafriyatını bile aldırmakta önemli zorluklarla karşılaşmıştır. Celil
Arslan, “2017 Yılı Eski Ahlat Şehri Kazısı”, 40. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 1, Kütür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2019,
s. 477-478.
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ğimiz bir haritası çıkarılmış; Ahlat’ta, ayakta kalan eserlerle Van Gölü
çevresindeki Ahlatlı sanatkârların eserleri olan kümbetlerin büyük bir
kısmının da tam rölöveleri yapılmıştır.” 21
Haluk Karamağaralı kale, surlar, akıtlar, bezirhane (imalathane),
ulu cami, küçük ve çifte hamam ve zaviyeden oluşan kazı sahası yapı
grubunu belirleyerek böylece gelecekteki Ahlat şehri kazı gündemi ve
programını da bir ölçüde tayin etmiştir. Daha sonraki kazı çalışmaları
da bu yapılar üzerinden devam edip genişletilmiştir. Haluk-Beyhan Karamağaralı çifti bu alandaki ilk yayınlarını da “Önasya” isimli dergide
yayınlamış ve Ahlat ile ilgili ulaştıkları yeni bilgileri kamuoyu ile paylaşmışlardır. 22
Beyhan Karamağaralı
Haluk Karamağaralı’nın yukarıdaki alıntıda zikrettiği mezar taşları ile ilgili çalışmayı ise Beyhan Karamağaralı yapmıştır. Bu çalışma
1972 yılında “Ahlat Mezartaşları” başlığı ile yayınlanmıştır. Bu kitap
mezar taşlarını bilimsel ölçütler ışığında hem Türkiye hem de dünya
kamuoyuna tanıttığı gibi bir anlamda 1960’lı yıllarda başlayan kazı
faaliyetlerinin de ilk ve en kapsamlı ifadesi olmuştur. 23 Kitaba önsöz
yazan Semavi Eyice eseri bu alanda yapılmış ilk önemli çalışma olarak
vasıflandırmış ve şöyle değerlendirmiştir:
“Bazı Batılı seyyahlar Ahlat mezartaşları karşısında hayranlık
duymuşlar ve bu hislerini seyahatnâmelerinde birkaç cümle içinde ifade etmişlerdi. Öğretmen Beygu ise, her görene heyecan veren bu taşların değerlerini ve bunların özelliklerini tesbite, imkânları ölçüsünde
çalışmış ve bunlar üzerinde başkalarının çalışmaları için zemini hazırlamıştı. Beyhan Karamağaralı, ilk defa olarak bir sanat tarihçisi gözü
ile bu tarih ve sanat hâtıralarını derlemeğe ve değerlendirmeğe teşebbüs
etmiştir. Beyhan Hanım, bu önsözümüzde üzerinde durduğumuz iki
21

Haluk Karamağaralı, “Eski Ahlat Kazıları”, Höyük, s.1, 1988, s. 143-144.

22 Beyhan Karamağaralı, “Ahlat Mezartaşları”, Önasya, sayı: 59-60, 1970; Haluk
Karamağaralı, “Ahlat’ta Bulunan Tümülüs Tarzındaki Türk Mezarları”, Önasya, sayı: 59-60,
1970.
23 Burada şunu da belirtmek gerekir ki Haluk Karamağaralı Ahlat kazıları ile ilgili zikredilen makaleler dışında kapsamlı bir çalışma yayınlamamıştır. Öğrencisi Nusret Çam’a göre
hocanın zor yazması ve mükemmeliyetçiliği buna engel olmuş neticede Türk sanat tarihi
kamuoyu onun kaleminden çıkan bir Ahlat monografisinden mahrum kalmıştır. Nusret Çam,
“Hocam Prof. Dr. Haluk Karamağaralı”, Prof. Dr. Haluk Karamağaralı Armağanı, Yay.
Kur. Hakkı Acun vd. Türk Diyanet Vakfı, Ankara, 2002, XXIII, XIV.
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meseleyi, bir doçentlik tezi çerçevesi içinde ele almak suretiyle, Türk
sanatının şimdiye kadar yeterince incelenmemiş bir bölümünü ihmal
edilmekten kurtarmıştır. Bunlardan birincisi erken devir Anadolu’sunun Türk mezartaşlarının tipolojisidir. Yazar, bu mezartaşları coğrafyasını, bugünkü sınırlarımız içinde ayrıntıları ile tesbite ve yerleştirmeğe gayret etmiştir. Bu, bugün için belki eksik de olsa muhakkak ki
çok faydalı ve gelecekte yapılacak araştırmalara yol gösterici olacak
bir denemedir. Böyle bir çalışmanın yapılması gerektiğini yıllarca önce
yazmış bir kimse olarak, bunu desteklemeği bir vazife biliriz. Bu sentez
denemesini yaparken yazar, kuru bir şekil ve süsleme analizi yapmak
yoluna sapmamış, bizim de daima taraftarı olduğumuz bir görüşle sanat tarihini medeniyet tarihinin bir parçası olarak kabullenmiş ve bu
yoldan yürüyerek bu çeşitli tiplerdeki mezartaşlarında, eski inançların
izlerini araştırmağa önem vermiştir. Bu bakımdan çalışmasının bu ilk
kısmı ilgi çekici görüşler, üzerinde durulması, düşünülmesi ve araştırılması gerekli hususları ortaya koymaktadır. Beyhan Hanımın bu tezinde üzerinde durduğu ikinci mesele, bir çağın parlak bir medeniyet
merkezi iken yavaş yavaş sönerek, unutulmuş bir taşra kasabası hâline
gelen Ahlat’ın eski mezartaşlarını sanat tarihçisi gözü ile işlemektir.” 24
Beyhan Karamağaralı 1000 mezar taşını gözden geçirmiş, 300’den
fazlasını incelemiş ve sadece 118 tanesini kataloglayarak kitabında yer
verebilmiştir. Bu 118 mezar taşı ise Ahlat’ın tarihsel süreçteki değişimini tespite yarayacak özellikte olduklarından seçilmişlerdir. 25 Kitabında
Karamağaralı öncelikle Orta, Batı ve Doğu Anadolu’daki mezar taşları
ile koç, koyun at heykeli şeklindeki mezar taşlarını ele almıştır. Böyle
bir giriş yapmasındaki temel neden Ahlat mezar taşlarının müstesnalığını ortaya koyabilmektir. 26 Beyhan Karamağaralı Ahlat’taki mezarların bulunduğu yerleri tespit ve mezar taşlarını tiplerine göre çatma
lahidler, şahidesiz prizmatik sandukalar, şahideli mezarlar olarak tasnif
etmiştir. Sanduka ve şahideleri de kendi aralarında daha alt kategoriler
24 Karamağaralı, a.g.e., X. Tuncer Gülensoy da eserin önemi ile ilgili şunları söylemiştir:
“Mahir ustalar tarafından Türk zevkinin birer örneği olarak dantel gibi işlenmiş olan, irili
ufaklı, bu mezar taşları, değerli sanat tarihçisi Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı tarafından
ilmi metodla ele alınarak işlenmiş ve ilim dünyasının istifadesine sunulmuştu (Ankara 1972).
Yayınlandığı yıl büyük ilgi gören bu eserden, Türklerin taş oymacılığına vermiş olduğu önemi öğrenmiş, sabırlı ve titiz ustaların ellerinden çıkan nefis mezar taşlarının fotoğraflarını
görmüştük.” Tuncer Gülensoy, “Ahlat’ta Türk Damgaları”, Anadolu’da Türk Mührü Ahlat,
Yay. Haz. İ. Nalbantoğlu, Ahlat Kültür Vakfı Yayınları, Ankara, 1993, s. 41.
25 B. Karamağaralı, a.g.e., V.
26
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içinde ele almış ve mezar taşlarındaki tezyinatları, silme ve bordürler ile yazı tiplerini sınıflamıştır. 27 Diğer bir bölümde ise Karamağaralı mezar taşlarından tespit ettiği Ahlatlı sanatkarla ilgili ayrıntılı bilgi
vermiştir. Ona göre bu sanatkarlar arasında Konya Alâeddin Camii’nin
minberini yapan el-Hac Men- gümbertî el-Hilâli, 13. yüzyıl özgün yapılarından Divriği Ulu Camii ile Darüşşifa’yı inşa eden Hûr- şah elHılâtî ve Tercan’daki Mama Hatun Türbesinin mimarı Ebu’n - Nema b.
Mu- faddalu’l-Ahval el-Hılâtî gibi isimler olması Ahlatlı sanatkarların
Anadolu’daki etkisi ve etkinliğini göstermesi açısından önemlidir. 28
Mezarlar, tipleri, sayıları, tezyin özellikleri ve kitabeleri ile bölgenin inanç ve adetleri gibi kültürel hususiyetlerini verdiği kadar sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ve siyasi durumu hakkında da önemli
bilgiler vermektedir ki Beyhan Karamağaralı yukarıda zikredilen mezar taşları tasnifi ve analizi ile Ahlat’ın yükseliş ve inhitat devirlerini
tespit edebilmiş ve daha da önemlisi Ahlat’ın Selçuklular, Ahlatşah/
Ermenşahlar, Eyyubiler ve İlhanlı hâkimiyetinde yönetildiği kronoloji
içinde Asya ile Anadolu arasındaki kültürel sürekliliği işaret eden bir
merkez özelliğinde olduğunu da ortaya koyabilmiştir. Neticede Beyhan
Karamağaralı Ahlat ile ilgili tarihsel kayıt ve kaynaklarda belirtilen
bilgileri mezar taşları üzerinden doğrulamış ve şu sonuca varmıştır:
“Ahlat, ulema ve kimyager yetiştiren, medrese ve laboratuvarları, hafız
yetiştiren daru’l-huffazları, sufi ve derviş yetiştiren zaviyeleri ve astronom yetiştiren rasathaneleri ile Kubbetü’l-İslam unvanına sahip büyük
bir İslam şehriydi.” 29
Buna göre kazılar ve mezar taşlarının analizi, 13. yüzyıldan 14.
yy. ortalarına kadar en parlak devrini yaşamış ve önemli bilim kültür
merkezi olan ve bu sebeple kaynaklarda Kubbet’ül- İslam şeklinde zikredilen Ahlat’ın tarihsel gelişimini doğrulamaktadır. Kubbetü’l-İslam,
ortaçağda 12. ve 14. yüzyıllarda büyük bilim kültür ve ticaret merkezlerine verilen bir unvandır. Dönemin kaynaklarında bugün Afganistan’da
bulunan Belh, Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Buhara ile bera27

A.g.e., ss. 34-85.

28 A.g.e., ss. 85-103. “Ahlat Mezartaşları”nın ikinci baskısı 1992 yılında Kültür Bakanlığı
tarafından yapılmıştır. Ayrıca 1993 yılında Beyhan Karamağaralı bu çalışmasının özeti sayılabilecek bir kitapçık daha yayınlamıştır. Bkz. Beyhan Karamağaralı, Türk Mimari Eserlerinde Ahlat Mezartaşları, Elila Yayınları, Ankara, 1993.
29 Beyhan Karamağaralı, “Mezar Taşlarına Göre XII-XV. Yüzyıllarda Ahlat Kültürü”, Ed.
Oktay Belli, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü Kültür Yayınları, Ankara, 2007, s. 103.
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ber Ahlat bu unvanla zikredilmektedir. 30 Nakış Karamağaralı’ya göre:
“Mezar taşlarıyla ilgili çalışmalar, kaynakların bize söylediklerini teyit
edip onların üzerine Ahlat’ın kültürel, ekonomik, sosyal durumu ve ne
denli büyük bir ilim ve sanat merkezi olduğu konusunda daha sağlam
bilgi edinmemizi sağlıyor. Kazılar ise; yine mezar taşları ve tarihi kaynaklardan edinilen bilgileri arkeolojik verilerle doğrulayarak ve bunlara yenilerini ilave ederek ne kadar büyük bir Orta Çağ Şehri olduğunu
ortaya çıkarıyor.” 31
Haluk Karamağaralı’nın “Ahlat araştırmaları ve kazıları Ahlatlı
sanatkarların eser verdikleri yerlere de teşmîl edilerek devam etmelidir. Sadece Ahlat’ta genç bir meslek adamının ömrünü dolduracak kadar iş vardır” 32 dediği kazılar 1990’lı yılların başında durmak zorunda
kalmıştır. 1990’lı yıllarda gittikçe şiddetlenen terör, Ahlat kazılarının
da akıbetini belirlemiştir. 25 Eylül 1991 tarihinde Mardin Nusaybin’de
kazı yapan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi akademisyenlerinin bombalı saldırı ile katledilmeleri 33 ve Ahlat kazı ekibine yönelik tehditlerin
de artması üzerine Haluk Karamağaralı istemeden de olsa kazıları sonlandırma kararı almıştır. 34
Cemile Nakış Karamağaralı
Kazılar 14 yıllık bir aradan sonra tekrar bu kez Nakış Karamağaralı başkanlığında tekrar başlamıştır. 35 Beyhan-Haluk Karamağaralı çifti
1966 yılında evlenmiş, 1967 yılında kızları Cemile Nakış Karamağaralı dünyaya gelmiştir. Kızlarının bebekliği, çocukluğu, gençliği Ahlat
kazı sahasında geçmiştir. 36 O, kazı ekibinin doğal bir üyesidir. Lisans
30 Nakış Karamağaralı, “Ortaçağ’da Kubbet’ül-İslam Ünvanlı Bir Şehir: Ahlat”, Türk
Yurdu, sayı: 319, 2014, s. 41.
31 “Doç Dr. Nakış Karamağaralı Türk Şehri Kazısı Ahlat, Destek Bekliyor!”, Söyleşi: M. A.
Mutlu-M. Işıklar, Türk Yurdu, s. 280, 2010, s. 42.
32 Haluk Karamağaralı, “Büyük Bir Kültür ve Sanat Merkezi Ahlat”, Türkler C. 7, Yeni
Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 806.
33 “Mardin’de Arkeolojik Kazı Yapan Doçent ve Yardımcısı Öldürüldü Bilim Heyetine
Bomba”, Milliyet, 27 Eylül 1991.
34 Nusret Çam, “Haluk Karamağaralı’nın Fikir Hayatından Kesitler”, Prof. Dr. Haluk
Karamağaralı Armağanı, Yay. Kur. Hakkı Acun vd. Türk Diyanet Vakfı, Ankara, 2002,
XXXII.
35 Işık Aksulu, Nakış Karamağaralı, Özlem Sağıroğlu, “The Restitution of “Çifte Hamam”
in Ahlat According to Final Excavation Outcomes” Gazi University Journal of Science, c.
26, sayı: 3, 2013, s. 489.
36
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eğitimini 1984-1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji
ve Sanat Tarihi bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisansını da Ahlat
seramikleri üzerine yapmıştır. 37 Bu açıdan bakıldığında aile geleneğini
sürdürecek bir eğitim almış olması da yadırganacak bir durum değildir.
Nakış Karamağaralı döneminde Haluk Karamağaralı’nın belirlediği kazı programına bağlı kalınmış, bununla birlikte daha kapsamlı
projelerle hem kazı sahası ve hem de farklı disiplinlerden gelen araştırmacılarla kazı heyeti genişletilmiştir. Önceki dönem yapılan kazılar
sonucu Çifte Hamam’ın 470 m² lik kısmı ortaya çıkarılmış iken bu yeni
dönemde bu alan 2500 m² ye ulaşmış ve ayrıca eski Ahlat Şehir Kazısı
artık antropolog, jeolog topograf, mimar, kimyager ve mağara bilimcilerden oluşan kalabalık bir ekiple yürütülmüştür. 38 Kazı alanına “Ahlat
Kaya Yerleşimleri” projesi (2004-2006) çerçevesinde Harabe Şehir de
eklenmiştir. Bu proje çerçevesinde 8 ayrı kaya yerleşimi ve 500’ün üstünde mağara tespit edilmiş bunlar fotoğraflanarak belgelenmiştir. Bu
proje daha sonra 2007 yılında “Ahlat Yeraltı Yerleşimleri Projesine”
(K.A.Y.A.) dönüşmüştür. Burada: “Ahlat’ın tüm kaya ve yeraltı yerleşimlerini, tünellerini, yerüstü ve yeraltındaki su yollarını, şaftları, yerüstü kaya mekanları ile yeraltındakilerin” bağlantılarının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 39 Bu işi gerçekleştirmek için Kapadokya ve Ani
gibi önemli merkezlerde de çalışmış Cenova mağara/yeraltı araştırma
merkezi araştırmacıları Nakış Karamağaralı’nın daveti ile Ahlat kazılarına katılmışlardır. 40
2008 yılında uluslararası mali krizin Türkiye yansımalarından do344-345.
37 Nakış Karamağaralı, Ahlat Kazılarında Ortaya Çıkan Seramikler (2 Cilt), Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara, 1991.
Bu tez, Beyhan Karamağaralı’nın Ahlat seramikleri üzerine stil kritiği yaptığı çalışmasının
devamı sayılabilir. Beyhan Karamağaralı, “Ahlat Seramik Ekolu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, s. 5, 1982, ss. 391-462.
38 Nakış Karamağaralı, “Eski Ahlat Şehir Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları”, Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Anadolu Üniversitesi-Eskişehir 19-21 Ekim 2011 Cilt 2, Eskişehir, 2012, s. 461.
39 Nakış Karamağaralı, “Asya’daki Budist Kaya Mabetlerine Anadolu’dan Bir Örnek: Ahlat Harabeşehir”, Ahmet Yesevi Üniversitesi V. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Türkistan, 2013, s. 176 1 numaralı dipnot.
40 Roberto Bixio, “Ahlat 2007: Preliminary Survey On Rocky Structures”, IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu 17-21 Haziran 2008-Ahlat, Ed. Oktay Belli, Ahlat
Kültür ve Çevre Vakfı Yayını, Ankara, 2011, ss. 117-135.
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layı Ahlat’ta kazı yapılamamıştır. 41 2009 yılında ise dönemim cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ahlat kazılarını himaye altına almıştır. Bu tarihten sonra kazı başkanlığı, çalışmalarını hızlandırarak Ahlat’taki tarihi
yapıların korunması ve restorasyonuna yönelik bir araştırma projesini
“Kuzey Van Gölü Selçuklu Bölgesi Kültür Temalı Gelişme ve Eylem
Planı” başlığı ile kamuoyuna sunmuştur. Meydanlık Mezarlığı için de
ayrıntılı bir restorasyon planlaması yapılmış, bu plan da “1. Etap Selçuklu Meydanlık Mezarlığı Restorasyona Hazırlık Çalışması Projesi”
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış; ama proje
Nakış Karamağaralı’nın 24 Ocak 2010 tarihinde Bakanlık Kurulu kararıyla kazı başkanlığı görevinden alınması ile hayata geçirilememiştir. 42
Harabe Şehir kaya yerleşim mağaralarında Nakış Karamağaralı’nın
bulduğu Budist tapınağı bu dönem kazıların en dikkat çekici gelişmesi
olmuş ve bu durum kamuoyunda da geniş yankı uyandırmıştır. 43 Ahlat’ta Moğol ve Uygur etkileri ile şekillenen kültürel miras böylece somut olarak tespit edilebilmiştir. Ahlat’ın Türklerin Asya’dan Anadolu’ya geçiş ve Müslümanlığı kabul etme süreçlerini aydınlatabilecek
önemli bir merkez olduğu anlaşılmıştır. Haluk Karamağaralı’nın ifadesi
ile: “Ahlat’ın kültür tarihimizdeki yeri iki bakımdan önemlidir. 1. Buraya gelmeden evvelki kültürümüzün burada devam etmesi. 2. Buraya
gelen kültürümüzün burada kalmayıp Anadolu’ya yayılmasıdır. Ahlat
mezarlığı gibi muhteşem bir mezarlık başka bir yerde yoktur. Dünyada
tektir Ahlat mezarlığı. Bu mezar taşlarının Orhun Anıtlarıyla yakın bir
benzerliği vardır. Form olarak biçim olarak, ebat olarak, ölçüler olarak.
Göktürk abidelerinin Anadolu’daki devamıdır, Ahlat Mezartaşları” 44

41 Nakış Karamağaralı, “Eski Ahlat Şehir Kazısı 2008-2009 Çalışmaları”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları
ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 20-22 Ekim 2010 Konya, Kömen Yayınları,
Konya, 2011, ss. 361-362.
42 Alp Oğuz Turan, “Eski Ahlat Şehri Kazısı Selçuklu Meydan Mezarlığı Restorasyon Çalışmaları”, Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi
Araştırmaları Sempozyumu Anadolu Üniversitesi-Eskişehir 19-21 Ekim 2011 Cilt 2, Eskişehir, 2012, ss. 790-792.
43 Doç Dr. Nakış Karamağaralı Türk Şehri Kazısı Ahlat, Destek Bekliyor!”, Söyleşi: M. A.
Mutlu-M. Işıklar, Türk Yurdu, s. 280, 2010, ss. 45-47.
44 Haluk Karamağaralı, “Ahlat’ın Kültür Tarihimizdeki Yeri ve Önemi”, Ahlat ve Kültürel
Mirasımızın Korunması, Haz. İ. Nalbantoğlu, Ahlat Kültür Vakfı Yayınları, Ankara, 1992,
s. 29.
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Sonuç
Haluk ve Beyhan Karamağaralı çiftinin ilgisi ile başlayan Ahlat
kazıları aralıklı olarak 1966-2010 yılları arasında gerçekleştirilmiş ve
eski Ahlat şehri büyük oranda onların çabaları sayesinde ortaya çıkmıştır. Öyle ki bu kazılar kimi zaman Karamağaralı çifti tarafından
bizzat finanse edilmeye çalışılmıştır. Haluk Karamağaralı Ahlat şehrinin kazı topografyasını belirlemiş, Beyhan Karamağaralı mezar taşları
üzerinden Ahlat’ın tarihsel gelişim sürecinin siyasi, kültürel ve toplumsal özelliklerini analiz etmiştir. Kızları Nakış Karamağaralı ise kısa
kazı başkanlığı döneminde (2006-2010) anne ve babasının birikimini
daha da ileri taşıyarak tarihsel dokunun farklı disiplinlerin ışığında
daha kapsamlı olarak araştırılmasına ön ayak olmuştur. Nihayet Ahlat,
UNESCO tarafından 2000 yılında dünya geçici kültürel miras listesine
dahil edilmiştir. Bugün Ahlat’ın tarihi ve kültürel mirasının bölgenin
turizmle kalkınması adına da kullanılabilmesi tartışılıyorsa ve Ahlat,
Adilcevaz ve Malazgirt gibi tarihsel öneme sahip yerler 2011 yılında
Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak ilan olunuyorsa 45 bütün bu
süreçte Karamağaralı ailesinin rolü ve katkısını da unutmamak gerekmektedir.

45 Hasan Köşker, “Ahlat’ın Kültürel Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma”, Mukaddime, sayı:9, 2018, s. 203-204.
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AHLAT’A YÖNELİK TURİZM TALEBİNİN
MÜZE VE ÖREN YERİ ZİYARETÇİ
İSTATİSTİKLERİ ÜZERİNDEN İNCELEMESİ
Seymur AĞAZADE 1

ÖZET
Bu çalışmada müze ve ören yeri ziyaretçi istatistiklerine ait veriler
kullanılarak Ahlat’a yönelik turizm talebinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede ilk olarak Ahlat Müzesi ve Ahlat Selçuklu Meydan
Mezarlığı Ören yeri ziyaretçi istatistiklerine ait serilerin seyirleri ve
zaman serisi özellikleri incelenmiştir. Bu inceleme ile, Ahlat’a yönelik
turizm talebinin mevcut süredurumu veya kendi dinamizmi içinde değişip değişmediği, başka bir ifade ile bu talebi etkileyen olumlu veya
olumsuz şokların etkilerinin geçici mi olduğu yoksa bu talebi kalıcı
şekilde mi etkilediği sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmanın bir diğer odak noktası ise Ahlat ve Türkiye geneline ait müze ve ören yeri
ziyaretçi istatistiklerini karşılıklı olarak incelenerek turizm talebinin
artış oranı açısından farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Bu
inceleme ise Ahlat ve Türkiye genelinde müze ve ören yerlerine yönelik turizm talebinin belirleyici faktörler açısından ne derecede benzer
dinamiklerden kaynaklandığına ilişkin bilgi sunacaktır. Elde edilen sonuçlar Ahlat’a yönelik turizm talebinin bir artış eğilimine sahip olmakla birlikte kendi süredurumu veya dinamizmi içinde değiştiğini göstermekte ve meydana gelen şokların talepte kalıcı değişimlere neden
olmadığını desteklemektedir. Bunun yanı sıra ziyaretçi istatistiklerinin
karşılaştırmalı inceleme ise Ahlat’a yönelik turizm talebinin belirleyici
1 Prof. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, E-Posta: seymur.agazade@alanya.edu.tr
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faktörler açısından Türkiye geneli ile belirgin bir farklılık göstermediğini desteklemektedir.

INVESTİGATİON OF TOURİSM DEMAND
FOR AHLAT THROUGH MUSEUM AND
ARCHAEOLOGİCAL SİTE VİSİTOR STATISTICS
Abstract
This study aims to examine the tourism demand for Ahlat by using
the data of museum and archaeological site visitor statistics. In this context, firstly, the time path and time series characteristics of the series of
visitor statistics of Ahlat Museum and Ahlat Seljuk Square Cemetery
Archaeological Site were examined. By this examination, it has been
tried to clarify whether the tourism demand for Ahlat has changed in
its current inertia or its own dynamism, in other words, whether the
effects of positive or negative shocks affecting this demand are temporary or have a permanent effect on this demand. Another focus of the
study is to determine whether the tourism demand differs in terms of
growth rate by examining the museum and archaeological site visitor
statistics of Ahlat and Turkey in general. This examination will provide
information on the extent to which the tourism demand for museums
and archaeological sites in Ahlat and Turkey is due to similar dynamics in terms of determining factors. The results show that although the
tourism demand for Ahlat has an increasing trend, it changes within its
own inertia or dynamism, and supports that the shocks that occur do
not cause permanent changes in demand. In addition, the comparative
analysis of visitor statistics supports that the tourism demand for Ahlat
does not show a significant difference with Turkey in general in terms
of determining factors.
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Giriş
Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Ahlat’ın yüksek turizm potansiyeli taşıyan bir destinasyon olduğu yaygın şekilde kabul görmektedir.
Mezarlar, kümbetler, camiler, kaleler, köprüler, hamamlar, mağara evleri ve Ahlat müzesi bu zenginliklerin bazı örneklerini oluşturmaktadır.
Bu zenginliklerin yüksek özgünlük veya benzersizlik özellikleri taşıması Ahlat’ı kültür turizmi bakımından öne çıkarmaktadır. Ahlat’taki
tarih ve kültürel eserlerin muhtevası inanç turizmi açısından da önem
taşımaktadır. Doğal zenginlikler ve yörenin coğrafyası ise eko turizm
ve doğa sporları için önemli imkânlar sunmaktadır.
Diğer yandan, alternatif turizmin geliştirilmesi Türkiye’nin turizm
sektörüne ilişkin politika öncelikleri arasında yer almaktadır. Ahlat’ın
taşıdığı turizm potansiyeli ülkede turizmin çeşitlenmesine sağlayabileceği katkı açısından da önemlidir. Bunun yanı sıra, turizm sektörü ister
Türkiye’de isterse de dünyada en hızlı büyüyen sektörler arasında yer
almaktadır. Uzun dönemde gelir ve refah düzeyinde meydana gelmesi beklenen artışlar ve turizm harcamalarının gelir esnekliğinin hayli
yüksek olması gibi faktörler dikkate alındığında turizmin gelecekte
de hızlı bir büyüme potansiyeli göstereceği tahmin edilebilmektedir.
Ekonominin sektörel yapısında ve ekonomik faaliyetlerin dağılımında
yaşanan bu değişimin Ahlat için benzer bir seyir izleyeceği tahmin edilebilir. Gelir düzeyi ve refah artışının yanı sıra özellikle eğitim düzeyindeki ve kentleşme oranındaki artışların da kültür turizmini güçlü
şekilde etkilediği düşünüldüğünden Ahlat’a yönelik turizm talebinin bu
göstergelerdeki değişimle birlikte güçleneceği beklenebilir.
Ahlat’ın önemli bir turizm destinasyonu olabilme potansiyelinin
literatürde mevcut olan çalışmalarda da vurgulandığı görülmektedir.
Örneğin Elmataş (2001) doğal ve kültürel zenginlikleriyle Ahlat’ın turistik öneminin hayli büyük olduğuna dikkat çekmekte, coğrafi çevreyi
ve tarihi eserleri not etmektedir. Bölgenin turizm açısından önemli bir
yer olmasında başlıca katkının ise farklı dönemlere ait tarihi eserlerden
kaynaklandığını ifade etmektedir. Benzer şekilde, Meriç ve Bozkurt
(2016) da zengin tarihi, kültürel ve sanatsal varlıklara işaret etmekte ve
Ahlat’ın coğrafi olarak da elverişli bir arazide yer aldığını belirtmektedirler. Özbey (2020) Ahlat’ın kültürel önemini vurgulamaktadır. Eyigün ve Oral (2013) ise, mevcut zenginliklerden dolayı Ahlat’ın önemli bir kültür turizm merkezi olma özelliği taşıdığını ifade etmektedir.
Meriç ve Bozkurt (2016) ve Çelik ve Meriç (2017), bunlarla birlikte,
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Ahlat’ta turizm potansiyelini destekleyen inanç turizmi unsurlarının
varlığını da vurgulanmaktadırlar. Bunların yanı sıra, Yaşa (2013), Köşker (2018) ve Arslan (2018) gibi çalışmalarda da Ahlat’ın çok sayıda
kültür ve sanat abidesini günümüze taşıyan oldukça eski bir yerleşim
yeri ve Anadolu’da yer alan önemli tarihi ve kültürel merkezlerden biri
olduğu kaydedilmektedir.
Bu çalışmada Ahlat’a yönelik turizm talebinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ahlat Müzesi ve Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri ve Türkiye geneline ait müze ve ören yeri ziyaretçi istatistiklerine ait veriler kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda
ilk olarak Ahlat Müzesi ve Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri
ziyaretçi istatistikleri farklı özellikleri bakımından incelenmiştir. Bu
inceleme ile Ahlat’a yönelik turizm talebinin mevcut süredurumu veya
dinamizmi içinde mi değiştiği, başka bir ifade ile bu talebi etkileyen
olumlu veya olumsuz şokların etkilerinin geçici mi olduğu yoksa belirtilen şokların bu talebi kalıcı şekilde mi etkilediği sorusuna cevap
bulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bir diğer odak noktası ise Ahlat ve
Türkiye geneline ait müze ve ören yeri ziyaretçi istatistiklerinin karşılıklı olarak incelenmesidir. Bu inceleme ile Ahlat’a yönelik turizm
talebi artışının Türkiye geneli ile benzeşip benzeşmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bununla ise Ahlat ve Türkiye genelinde müze ve ören
yerlerine yönelik turizm talebinin belirleyici faktörler açısından ne derecede benzer dinamiklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin
sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Son olarak, çalışmada elde edilen
bulgular ve turizm talebinin çok sayıda bileşene dayanan yapısı dikkate
alınarak Ahlat’ta turizmin sürdürülebilir bir bağlamda artırılması için
önerilerde bulunulmuştur.
Ziyaretçi İstatistiklerine Ait Tanımlayıcı İstatistikleri
Ahlat’a yönelik turizm talebini değerlendirmek için bu çalışmada
ilk önce verinin mevcut olduğu dönemler için Ahlat Müzesi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi istatistiklerinin aylık değerleri incelenmiştir. Ahlat Müzesi ziyaretçi istatistikleri Eylül 2005 sonrası dönem
için mevcut olup, Aralık 2014 ile Mayıs 2018 arası (Ekim 2016 hariç)
dönem için bulunmamaktadır. Ziyaretçinin mevcut olduğu aylık verilere ait 145 gözlem (Haziran 2021’e kadar) dikkate alındığında müzenin
aylık olarak ortalama 962.52 ziyaretçisi olduğu anlaşılmaktadır. Ahlat
Müzesi aylık ziyaretçi sayısı en fazla ise 6189 ziyaretçi olmuştur. Bu
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maksimum değer 2011 yılı Mayıs ayında gerçekleşmiştir.
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı aylık ziyaretçi istatistikleri ise
çok daha kısıtlı bir dönem olan Ağustos 2018 sonrası dönem için mevcut olup 33 gözlemi kapsamaktadır. Tablo 1’den de görüldüğü üzere
önemli bir bölümü salgın dönemine tekabül eden bu dönemde ören yeri
ortalama aylık ziyaretçi sayısı 3532.36 ile müze aylık ortalama ziyaretçi
sayısının hayli üstündedir. Verinin olduğu dönemde Selçuklu Meydan
Mezarlığı aylık ziyaretçi sayısı için maksimum değer 13166 olmuştur.
Bu maksimum değer Temmuz 2019’a aittir.

Tablo 1: Ahlat Müzesi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı Ziyaretçi
Sayıları Tanımlayıcı İstatistikleri

Ortalama

962.524

Selçuklu Meydan
Mezarlığı
3532.364

Medyan

558

1872

Maksimum

6189

13166

Minimum

6

91

Standart Sapma

1092.173

3829.236

Gözlem Sayısı

145

33

Ahlat Müzesi

Ziyaretçi istatistiklerinin yıllık değerlerine bakıldığında ise tüm yıl
için verinin mevcut olduğu yıllar dikkate alındığında Ahlat Müzesi için
hesaplanan yıllık ortalama ziyaretçi sayısı 11290,67 olmaktadır. Yıllık
maksimum ziyaretçi sayısı ise 2011 yılı ile 21679’dur. Selçuklu Meydan
Mezarlığı yıllık ziyaretçi sayıları için ise tüm yılı kapsayan veriler 2019
ve 2020 yılları için mevcut olup bunlardan ilkine ait veri 68161’dir. Türkiye genelinde turizmin güçlü bir seyir izlediği aynı yılda Ahlat Müzesi
ziyaretçi sayısı ise 20235’tir. Salgın nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında
ziyaretçinin olmadığı 2020 yılında ise Selçuklu Meydan Mezarlığı toplam ziyaretçi sayısı 23153 olmuştur.
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Ziyaretçi
Sayıları
Değerlendirilmesi

Üzerinden

Turizm

Talebinin

Daha geniş bir dönem için mevcut olan Ahlat Müzesi aylık ziyaretçi sayılarının seyri Grafik 1’de verilmiştir. Grafikten de görüldüğü
üzere mevcut veriler dikkate alındığında müze ziyaretçi istatistikleri
turizm verilerinin tipik özelliği olan mevsimsellik göstermektedir. Ziyaretçi sayıları en yüksek değerlerine yaz ayları olmak üzere çoğunlukla Mayıs’ta ulaşmıştır. Grafikten de görüldüğü üzere, verinin mevcut
olduğu Aralık 2014’e kadar olan dönem dikkate alındığında 2006-2010
yılları için kısmi bir artışı ifade eden pozitif bir trendinin olduğu ifade
edilebilir. 2011 yılında ise olumlu bir şokun etkisi ile ziyaretçi sayılarında önemli bir artış yaşanmıştır. Önceki yıllara ait en yüksek aylık
değer 3 bin düzeyinde iken yapılan tanıtımın etkisiyle bu yılda en yüksek aylık ziyaretçi sayısı 6 binin üzerine çıkmıştır. Fakat serinin 20122014 yıllarındaki seyri bu artışın kalıcı olmadığını göstermektedir.
2012 yılında 2010 yılına nispeten bir gerileme olmakla birlikte 20122014 yıllarda ayık ziyaretçi istatistiklerinin seyri 2011 öncesi yıllarla
benzer olmuştur. Diğer yandan, 2014 yılının Ağustos’unda da ziyaretçi sayılarında belirgin bir artış görülmüştür. Fakat bununla birlikte ve
2011 yılındaki belirgin artışa rağmen Ahlat Müzesi’ne yönelik turizm
talebinin mevcut süredurumu veya mevcut dinamizmi içinde değiştiği
ifade edilebilir. Bu değişimde oldukça ılımlı bir artış trendinin varlığından bahsetmek mümkündür. Ayrıca 2011 yılında yaşanan önemli
artışta görüldüğü üzere bu talebi etkileyen şokların etkilerinin kalıcı
olmadığı görülmektedir. Hatta artış eğilimi dikkate alındığında 2012
yılında bir talep düşüşü olduğu ifade edilebilir. Bu düşüşün, tanıtım
faaliyetleri ile talebin potansiyel düzeyinin veya uzun dönem trendinin
üzerine çıkarılmasının neden olduğu olumsuz etkiden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Grafikte de verilen kesintinin olduğu dönem sonrasında Ahlat Müzesi ziyaretçi sayılarının seyrine ilişkin değerlendirmelerde ise salgının
etkisini dikkate almak gerekir. Salgın dönemini kapsadığından 2019
yılı sonrasındaki dönem müzeye yönelik talebi ele almak için uygun değildir. 2019 yılına ait aylık ziyaretçi sayılarına bakıldığında ise yoğunluk döneminin daha fazla sürdüğü ve bir talep artışının olduğu görülmektedir. Uzun dönem trendinin üzerinde olduğu düşünülen bu artışta
özellikle önceki dönemlerde ziyaretin olmamasının etkili olduğu ve bu
nedenle görülen bu artışın da geçici bir nitelik taşıdığı düşünülmek-
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tedir. Fakat sonraki dönemdeki salgın etkisi bunun kesin olarak tespit
edilmesini zorlaştırmaktadır.

Grafik 1: Ahlat Müzesi Aylık Ziyaretçi Sayıları (Binler)
Aylık ziyaretçi istatistiklerinin seyrinin incelenmesinin yanı sıra bu
çalışmada bu istatistiklere ait serilerin zaman serisi özelikleri de incelenerek turizm talebinin özelliklerine ilişkin sonuçlara varılmaya çalışılmıştır. Zaman serilerinin durağanlık özellikleri seriye ilişkin önemli
bilgiler taşıyabilmektedir ve bu özellikler birim kök testleri aracılığı
ile belirlenebilmektedir. Bilindiği gibi durağanlık serinin ortalaması ile
varyansının zaman içinde değişmemesini ve zamanın iki noktası arasındaki ortak varyansın döneme değil de bu iki nokta arasındaki uzaklığa bağlı olmasını ifade etmektedir. Zaman serisi ile ilgili literatürde
Genişletilmiş Dickey ve Fuller (1981, ADF) ve Phillips ve Perron (1988,
PP) birim kök testleri en yaygın şekilde kullanılan testlerdir. Ziyaretçi
sayılarına ilişkin serilerin durağanlık özelliklerinin birim kök testleri dahilinde incelendiği bu çalışmada da ADF ve PP birim kök testleri kullanılmıştır. Hem ADF hem de PP birim kök testine ait modeller
Dickey ve Fuller (1979) modellerine dayanmakta olup hata terimleri
arasında otokorelasyon sorununu giderme yöntemi açısından farklılık
gösterirler. Testlerin ilkinde bu amaçla bağımlı değişken gecikmeleri
kullanılırken ikincisinde parametrik olmayan yöntemler dikkate alın436
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maktadır. ADF ve PP testlerine ait modeller aşağıda verilen eşitliklerle
ifade edilebilir:

Burada Yt durağanlık özelliği incelenen değişken, ∆ fark işlemcisi, ut sıfır ortalama ve sabit varyanslı bağımsız ve özdeş dağılan hata
terimleridir. Yt değişkenine ait serinin birim kök içerip içermediği modellerdeki δ parametrelerine ilişkin hipotez testleri yardımıyla incelenmektedir. Bu hipotezler H0: δ = 0 ve H1: δ < 0 ş şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla testte sıfır hipotezi serinin birim köklü olduğunu ifade
etmektedir. Alternatif hipotezde ise serinin birim kök içermediği yani
durağan olduğu formüle edilmektedir.
Ahlat Müzesi aylık ziyaretçi istatistiklerine ait seri kesintili olduğundan birim kök testlerinde verinin mevcut olduğu alt dönemler dikkate alınmıştır. Bunlar Eylül 2005–Kasım 2014 ve Temmuz 2018–Haziran 2021 dönemleri olup birim kök testlerinde bu dönemlere ait serilerin
mevsimsellikten arındırılmış değerleri dikkate alınmıştır. Mevsimsellikten arındırma işlemi ise Census X-12 tekniği ile yapılmıştır. Yapılan
test sonucunda Eylül 2005–Kasım 2014 dönemine ait mevsimsellikten
arındırılmış Ahlat Müzesi ziyaretçi istatistikleri serisi için ADF ve PP
testleri sabit terim içeren model istatistikleri sırasıyla -6.3791 (olasılık
değeri 0.0000) ve -6.4291 (olasılık değeri 0.0000) olarak bulunmuştur.
Bu istatistikler belirtilen serinin durağan olduğunu güçlü şekilde desteklemektedir. Serinin Temmuz 2018–Haziran 2021 dönemi için uygulanan birim kök testlerine ait istatistikler ise -2.8841 (olasılık değeri
0.0571) ve -2.9252 (olasılık değeri 0.0523) olmuştur. Bu istatistikler de,
ilgili dönem için serinin durağan olduğunu desteklemektedir. Aynı dönem için Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi istatistiklerine ait serinin
ADF ve PP istatistikleri ise sırasıyla -3.7098 (olasılık değeri 0.0082) ve
-2.9685 (olasılık değeri 0.0476) olup serinin durağan olduğunu desteklemektedir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde birim kök testlerine
ait sonuçlar hem Ahlat Müzesi hem de Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı (kısıtlı verilere rağmen) ziyaretçi istatistiklerine ait mevsimsellikten
arındırılmış serilerin durağan olduklarını yani uzun dönem ortalamalarına dönme eğilimi gösterdikleri ve dışsal şokların serilerde kalıcı
değişimlere neden olmadığını desteklemektedir.
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Grafik 2: Ahlat Müzesi Yıllık Ziyaretçi Sayıları (Binler)
Çalışmada aylık verilerin yanı sıra yıllık verilerle de turizm talebine ilişkin sonuçlara varılmaya çalışılmıştır. Yıllar itibariyle karşılaştırma yapabilmek için Ahlat Müzesi yıllık ziyaretçi istatistiklerinin seyri
Grafik 2’de verilmiştir. Burada 2005 yılı üç, 2016 yılı bir ve 2018 son
altı ayı ifade etmektedir. Grafikten görüldüğü üzere 2006 yılında ziyaretçi sayısı 5859 iken 2010 yılında 10735 olmuştur ve bu yaklaşık olarak
%83 oranında bir artışa karşılık gelmektedir. Aynı yıllarda Türkiye genelinde müze ve ören yeri ziyaretçi sayılarındaki artış ise yaklaşık olarak %61 olmuştur (2006 yılında 16086050 ve 2010 yılında 25854341).
Bu durum dikkate alındığında Ahlat Müzesine yönelik turizm talebin
2006-2010 yıllarında da güçlü bir büyüme gösterdiği ve ziyaretçi sayılarının düşüklüğü dikkate alındığında Türkiye geneli için olan talebe
benzeşme gösterdiği ifade edilebilir. 2011 yılında ise ziyaretçi sayılarının yaklaşık olarak %102 artarak 21679 olduğu görülmektedir. Fakat
ayık olarak ifade edilen grafikte de görüldüğü üzere 2012-2014 yıllarında ziyaretçi sayıları 2011 öncesi trendine dönmüştür ve 2012 yılı değerinin uzun dönem trendinin altında olduğu söylenebilir. Grafikte 2018
yılı için ifade edilen değer Temmuz-Aralık aylarını kapsamakla birlikte
talebin verinin olmadığı dönem öncesi düzeylerde olduğuna işaret etmektedir. Fakat 2019 yılında 2013-2014 düzeyi ile karşılaştırıldığında
belirgin bir artışın olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Türkiye
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geneli için müze ve ören yeri ziyaretçi istatistiklerine bakıldığında 2019
yılında yaklaşık olarak %24,5 oranında bir artış olduğu (2018 yılında
28145550 ve 2019 yılında 35048417) görülmektedir. Bu durum da Ahlat’a yönelik turizm talebinin belirleyici faktörler açısından Türkiye genelinden farklı dinamiklere sahip olmadığı görüşünü desteklemektedir.
Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi sayılarına ilişkin istatistikler
ise çok daha sınırlı bir dönem olan Ağustos 2018–Haziran 2021 dönemi
için mevcuttur. Bu dönemin de önemli bir bölümü salgın dönemine karşılık geldiğinden belirli bir analize olanak sağlamaktadır. Fakat salgın
öncesi dönemde 2018 yılının Ağustos-Aralık ayları ile 2019 yılının aynı
ayları karşılaştırıldığında ziyaretçi sayılarında yaklaşık olarak %62
oranında bir artış olduğu görülmektedir. Yıllık değerlere bakıldığında
ise 2019 ve 2020 yıllarında ziyaretçi sayıları sırasıyla 68161 ve 23153 olduğu görülmektedir. Bu değerler Ahlat Müzesi ziyaretçi sayıları (20235
ve 8452) ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada, önemli tarihi ve kültürel zenginlikleri olan Ahlat’a
yönelik turizm talebi Ahlat Müzesi ve Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi istatistikleri üzerinden incelenmiştir. Çalışmada temelde
iki farklı soru üzerine odaklanılmıştır. Bunlardan ilki Ahlat’a yönelik
turizm talebinin mevcut süredurumu veya dinamizmi içinde değişip
değişmediğidir. Bu soruya verilecek cevap turizm talebini etkileyen
olumlu veya olumsuz şokların etkilerinin geçici mi olduğu yoksa belirtilen şokların turizm talebini kalıcı şekilde mi etkilediğini ortaya
koyacaktır. Çalışmanın odaklandığı ikinci soru Ahlat’a yönelik turizm
talebinin Türkiye genelinden farklılaşıp farklılaşmadığıdır. Çalışmanın
amacı doğrultusunda Ahlat Müzesi ve Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı hem aylık hem de yıllık ziyaretçi istatistiklerinin seyri ve aylık serilerin durağanlık özellikleri incelenmiştir.
Daha geniş bir dönem için mevcut olan Ahlat Müzesi ziyaretçi istatistiklerinin seyri 2006-2014 yıllarında turizm talebinde artışı ifade eden
genel bir pozitif eğilimin olduğunu desteklemektedir. Bu artış eğilimin
2011-2014 yıllarında ise daha yavaş olduğu ifade edilebilir. 2011 yılında ise yapılan tanıtım faaliyetleri ile müze ziyaretçi sayılarında önemli
derecede bir artış olmuştur. Bu artışın sonraki yıllarda ise sürdürülemediği görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında ise ziyaretçi sayılarının artış
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trendinin veya potansiyel düzeyin altına düştüğü görülmüştür. Müze
ziyaretçi istatistiklerinin mevcut olduğu salgın öncesi son yıl olan ve
Türkiye genelinde de turizm performansının önemli derecede yüksek
olduğu 2019 yılında da ziyaretçi sayıları 2011 yılının gerisinde kalmıştır. Ahlat Müzesi hem aylık hem de yıllık ziyaretçi istatistiklerinin seyri Ahlata yönelik turizm talebinin mevcut dinamizmi içinde değiştiği,
dışsal şokların etkilerinin kalıcı olamadığını desteklemektedir. Aylık
ziyaretçi istatistiklerine uygulanan birim kök testleri de verinin mevcut
olduğu alt dönemler itibariyle serilerin durağan olduğuna işaret etmiş
olup bu sonucu desteklemiştir. Ayrıca, 2011 ve 2012 yıllarına ait Ahlat Müzesi ziyaretçi istatistikleri turizm talebini potansiyel veya uzun
dönem düzeyinin üzerine çıkarılmasının olumsuz etkileri olduğunu ve
talep artışının bu şekilde tanıtım faaliyetleri ile sürdürülemez olduğuna
işaret etmektedir. Tanıtım faaliyetleri ile talebin potansiyel düzeyinin
üzerinde sürdürülmesi aynı zamanda ekonomik de değildir, çünkü bu
faaliyetler önemli bir maliyete katlanmayı gerektirir ve odaklanılan turist kitlesi çoğunlukla öğrenciler gibi ücretsiz ziyaretçiler olmaktadır.
Dolayısıyla, burada talep potansiyelinin artırılması önem taşımaktadır
ve bu potansiyelin artırılması gelir düzeyi, eğitim düzeyi, kentleşme
gibi gelişmişlik düzeyine ilişkin bir dizi yapısal faktörün etkisi altındadır. Yapısal faktörlerde iyileşmelerin sağlanmasının ise kısa vadeli
çözümlerin ötesinde uzun vadeli politikalar dayandığı bilinmektedir.
Ahlat’a yönelik turizm talebinin mevcut dinamizmi içinde değiştiği
ve dışsal şokların etkilerinin kalıcı olamadı verinin çok daha kısa bir
dönem için mevcut olduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi istatistikleri için de desteklenmiştir.
Ahlat Müzesi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi istatistikleri değişim oranının Türkiye geneli için müze ve ören yeri ziyaretçi
istatistikleri değişim oranı ile karşılaştırılmasında ise Ahlat’a yönelik
turizm talebinin Türkiye genelinden farklılaşmadığı veya benzeştiği
görülmektedir. Bu sonuç talebin belirleyici faktörler açısından da Türkiye genelinden farklı dinamiklere sahip olmadığı görüşünü ve Ahlat’a
yönelik turizm talebinin mevcut dinamizmi içinde değiştiğine ilişkin
yukarıda ifade edilen sonucu da desteklemektedir. Ayrıca, Ahlat’a yönelik turizm talebini ele alırken bunu kültür veya alternatif turizmin
Türkiye geneline yönelik talebi bağlamında ele almak gerektiğine işaret
etmektedir. Turizm talebinin artması ise yukarıda belirtilen ve çok sayıda yapısal faktöre ilişkin gelişmeyi veya iyileşmeyi gerektirmesinin
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yanı sıra arz koşullarının da iyileştirilmesini gerektirmektedir. Bu bakımdan ise Bakanlar Kurulunun 26/8/2011 tarihli ve 2011/2205 sayılı
Kararnamesi ile “Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgesi”nin tespit ve ilan edilmesi, Ahlat 25.02.2000 tarihinde UNESCO tarafından dünya geçici kültürel miras listesine dahil
edilmesi ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedefleri arasında Van Gölü
ve çevresinin ulusal ve uluslararası ölçekte kültürel varış noktası olarak
öne çıkartılması (Köşker, 2018: 203-204) Ahlat’a yönelik turizmin gelişmesi için önem taşımaktadır.
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SAKİN ŞEHİR AHLAT’IN MEDYADA
SUNUMU: YOUTUBE İÇERİKLERİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME
Şule Yüksel ÖZMEN
Eda YILDIZ 1

ÖZET
Sakin şehir kavramı yavaş hareketinin bir parçası olarak ortaya
çıkmıştır. 1999 yılında Orvieto Kongresi’nde bir grup yerel yönetici
kendine has bir yaşam şekli ve korunmaya muhtaç özel ürünleri bulunan bazı küçük şehirleri bir araya getirecek bir birlik kurdu. İngilizce yavaş anlamına gelen “slow” ve İtalyanca şehir anlamına gelen
“citta” kelimelerini birleştirerek bu organizasyon kendine “cittaslow”
adını vermiştir. Türkiye’de bu harekete sakin şehir denilmektedir. Sakin şehir olmak için 7 başlıkta 72 kriterlerin bir kısmının sağlanması
ve diğerlerinin sağlanmasına yönelik de taahhütte bulunulması gerekmektedir. Dünyada 31 ülkede 278 şehir bu ağa üyedir. Türkiye’de bu
organizasyona bağlı 18 şehir vardır. Bu şehirlerden biri de Ahlat’tır.
2019 yılında sakin şehir unvanını almıştır. Sakin şehir unvanı şehirlerin
marka imajına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada Ahlat’ın medyadaki
yer alış şekilleri sakin şehir kriterleri çerçevesinde analiz edilecektir.
Medyada Ahlat’ın çevre politikalarını, altyapı politikaları, kentsel yaşam kalitesi politikaları, tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara ilişkin
politikalar, misafrperverlik farkındalık ve eğitim planları sosyal uyum
ve ortaklıklar çerçevesinde irdelenecektir. Araştırmada içerik analizi
1 Prof. Dr. Şule Yüksel Özmen- Trabzon Üniversitesi, E-Posta: suleyozturk@gmail.com
Yüksek Lisans Öğrencisi Eda Yıldız-Trabzon Üniversitesi, E-Posta: edayldzz34@gmail.com
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yöntemi kullanılacaktır. Youtube’da Ahlat başlığı ile yayınlanmış Ahlat’a ilişkin içerikler analiz edilecektir. Medya kuruluşlarının ürettiği,
kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri, bağımsız içerik üreticileri
vloggerlar tarafından üretilen içerikler bu kapsamda ele alınacaktır. Sadece içerikler değil yorumlar da incelenip Ahlat’ın görsel kimliğinin
nasıl oluştuğu bunda sakin şehir olgusunun yerinin olup olmadığı da
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, Sakin Şehir, Cittaslow

Abstract
The concept of cittaslow emerged as part of the slow movement. In
1999, at the Orvieto Congress, a group of local rulers formed a union to
bring together some small cities with their own way of life and special
products in need of protection. Combining the words “slow” meaning
slow in English and “citta” meaning city in Italian, this organization
called itself “cittaslow”. In Turkey, this movement is called the calm
city.
In order to be a cittaslow, it is necessary to provide some of the 71
criteria in 7 titles and to make a commitment to provide the others. 278
cities in 31 countries around the world are members of this network.
There are 18 cities afliated to this organization in Turkey. One of these
cities is Ahlat. Ahlat received the title of cittaslow in 2019. Cittaslow
title contributes to the brand image of cities. In this study, the media
coverage of Ahlat will be analyzed within the framework of cittaslow
criteria. In the media, Ahlat’s environmental policies, infrastructure
policies, urban quality of life policies, agricultural, touristic, tradesmen
and craftsmen policies, hospitality awareness and education plans will
be examined within the framework of social cohesion and partnerships.
Content analysis method will be used in the research. Content related
to Ahlat published on Youtube with the title Ahlat will be analyzed.
Content produced by media organizations, produced by public institutions and organizations, and produced by independent content producers vloggers will be handled within this scope. Not only the content
but also the comments will be examined and how the visual identity of
Ahlat is formed and whether the cittaslow phenomenon has a place in it
will be discussed.
Keywords: Ahlat, Slow City, Cittaslow
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Giriş
Günümüz dünyasında küreselleşmenin beraberinde getirdiği teknolojiyle ile birlikte hızlı bir yaşam anlayışı ortaya çıkmıştır. Küreselleşen dünyada, hızlı kentleşmeler, köylerden kentlere yönelen göçler
ve sanayileşmeyle birlikte toplumlar ve bireyler de hızlı bir metalaşma
sürecine girmiştir. İngilizce’de “fast” olarak anılan hız kavramın etrafında ortaya çıkan bu yeni yaşam kültürü beraberinde hızlı bir yaşam anlayışına yol açmıştır. Standartlaşan dünyaya, hızlı yaşama ve
kentsel kimliğin homojenleşmesine karşı yeni bir hareket olan “Slow
Food” hareketi doğmuştur. Hızlı yaşamın insan hayatında büyük bir
kargaşa yarattığını düşünen bireyler, hızlılık hareketine zıt bir şekilde
yavaş yaşamı savunmuş ve bunun sonucunda ortaya slow food kavramı
çıkmıştır. Bu kavram 1986’da Carlo Petrini’nin Roma Piazza di Spanga’da McDonalds restoranının açılışını protesto etmesiyle başlamıştır
(Alpat, 2011: 045).
Küreselleşmenin hızlı ve negatif yönünden dolayı farklı yaklaşımların ortaya çıkması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Dünyanın dört bir
tarafındaki kentler, zamanla önemli zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Küresel nüfus büyük şehir merkezlerine göç etmeye başladıkça
kent merkezleri büyümeye ve tekdüze hale gelmeye başlamıştır. Bunun
neticesinde yavaş hareketin bir devamı olan Cittaslow hareketi ortaya
çıkmıştır. Cittaslow kavramı İtalyanca Citta (şehir) ve İngilizce Slow
(yavaş) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. 1999 yılında İtalya’nın Toscana şehrinin küçük bir kasabasında Grave in Chianti’nin
belediye başkanı Paolo Saturinini’nin katkılarıyla ortaya çıkan bu fikir
daha sonrasında Bra, Orvieto, Positano belediye başkanları tarafından
da benimsenmiş ve slow food hareketinin öncüsü olan Carlo Petrini
tarafından da desteklenmiştir. Böylece günümüze kadar ulaşan bu hareket, 2021 itibariyle 31 ülke ve bölgesel yönetimde ve 278 şehirde faaliyetlerini sürdürmektedir (cittaslow.org, 2021).
Özellikle yerel halkın ve küçük kentsel alanlarda ki kimliğin korunması adına Cittaslow, 50.000’den az nüfusun yaşadığı küçük şehirlerde
oluşan organize bir ağ şeklinde oluşmuştur. Türkiye’de ‘sakin şehir’
olarak tanımlanan Cittaslow, kentsel alanların kendilerine özgü karakteristik özelliklerini ve kentsel ve bölgesel çevreyi korumak amaçlı kurulmuş bir organizasyondur (Radstrom, 2014: 91)
Bu çalışmanın ana konusu, Türkiye’de sakin şehir hareketine 2019
yılında dahil olan Ahlat’ın medyada yer alış şekillerini sakin şehir kri446
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terleri çerçevesinde analiz etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak Youtube üzerinde Ahlat
başlığıyla yayınlanmış; medya kuruluşlarının ürettiği, kamu kurum ve
kuruluşlarının ürettiği ve bağımsız içerik üreticileri vloggerlar tarafından üretilen içerikler incelenecektir.
Sakin şehir Kavramı
Slow Food hareketinin devamında yavaşlık akımının çoğu insan
tarafından benimsenmesiyle bu kavram hayatın pek çok alanına da yayılım göstermiştir. Küreselleşmenin artması, kentsel alanların da tek
tipleşmesine yol açmış, özellikle küçük şehirlerde bu durum daha fazla
hissedilmeye başlanmıştır. Bu hızdan yorulan insanlar Slow Food hareketinden esinlenerek Sakin Şehir Hareketi’ni ortaya çıkarmıştır. Sakin
şehir hareketi, 1999 yılında İtalya’nın Toscana şehrinin küçük bir kasabasında Grave in Chianti’nin belediye başkanı Paolo Saturinini’nin
katkılarıyla ortaya çıkmıştır. Bu fikir Bra, Orvieto, Positano belediye
başkanları tarafından da benimsenmiş ve Yavaş Yemek Hareketinin
öncüsü olan Carlo Petrini tarafından da desteklenmiştir. 2021 itibariyle
31 ülke ve bölgesel yönetimde ve 278 şehirde faaliyetlerini sürdürmektedir (cittaslow.org, 2021). Cittaslow kavramı İtalyanca Citta (şehir) ve
İngilizce Slow (yavaş) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Türkiye’de yavaş kelimesinin olumsuz bir anlam olarak görülmesi nedeniyle Cittaslow kavramı Türkçeye “Sakin Şehir” (Baykan, 2014; Ekincek, 2014; Mutdoğan, 2010; Sırım, 2012) olarak çevrilmiştir.
Cittaslow’un temel amacı, her şehrin yaşam kalitesini çevresel
açıdan sürdürülebilir bir biçimde korumaktır. Temel felsefesi ise her
şehrin kendi geleneksel kimliğini oluşturan varlıklarını ve yaşam biçimlerini belirlemek, korumak ve desteklemektir (Radstrom, 2014:
92). Cittaslow, eyalet başkentleri veya bölgesel hükûmetlerin merkezi
olmak değil, daha çok orada yaşayan sakinlerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi tercih eden topluluklardan oluşmaktadır (cittaslow.org, 2021).
Cittaslow özellikle küçük şehirler ve kasabalar için kurulmuştur. Bu
nedenle bu oluşuma yalnızca nüfusu 50.000’nin altında olan kentler
üye olabilmektedir. Bu ana koşulu sağlayan şehirler daha sonra bu ağa
katılmak için Cittaslow organizasyonunun belirlediği kriterlere tabi tutulmaktadır. Çevre sorunlarından altyapı sorunlarına, alternatif enerji
kaynaklarından yerel halka kadar birçok farklı alanla ilgilenmektedirler. Cittaslow politikasını; çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel
447

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

yaşam kalitesi politikaları, tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair
politikalar, misafirperverlik ve farkındalık eğitim için planlar, sosyal
uyum, ortaklıklar olarak yedi ana başlıkta toplamak mümkündür.
Bir sakin şehir bu kriterleri sağladıktan sonra Cittaslow birliğini
temsil eden Salyangoz logosunu kullanmaya hak kazanmaktadır. Bu
logo üzerinde modern ve tarihi binaların bulunduğu turuncu bir salyangozdan oluşmaktadır. Cittaslow birliğine üye olan ve bu logoyu kullanmaya hak kazanan her şehir, Cittaslow’un felsefesini, politikalarını,
tüzüğünü ve hedeflerini kabul ederler ve bu ortak anlayışla ilerlemekle
yükümlü hale gelirler.
Cittaslow felsefesi yıllar içerisinde gittikçe yayılım göstermiştir
ve Türkiye’de de Cittaslow hereketini benimsemiş on sekiz adet kent
bulunmaktadır (Ahlat, Akkaya, Eğirdir, Gökçeada, Gerze, Göynük,
Güdül, Halfeti, Köyceğiz, Mudurnu, Perşembe, Şavşat, Seferihisar, Taraklı, Uzundere, Vize, Yalvaç, Yenipazar). Cittaslow Türkiye’nin kendi
sitesinde Cittaslow felsefesinden “yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak
bir hızda yaşamasını savunmaktadır” olarak bahsetmektedir (Cittaslow
Türkiye, 2021).
Sakin Şehir Kriterleri
Cittaslow hareketinin temel politikalarını yedi başlık altında incelemek mümkünüdür: Çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel
yaşam kalitesi politikaları, tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair
politikalar, misafirperverlik ve farkındalık eğitim için planlar, sosyal
uyum, ortaklıklar. Tüm başlıkların ana felsefesi çevrenin düzenlenmesiyle hem yerel halkın yaşam kalitesini arttırmak hem de geleneksel
çevre yapısını korumaktır. Yukarıda belirtilen başlıkları tek tek açıklayacak olursak (Yalçınkaya, 2021):
Çevre Politikaları
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•

Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi

•

Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi

•

Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması
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•

Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması

•

Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi

•

Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin
bulunması

•

Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu

•

Kamunun yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi

•

Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması

•

Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması

•

Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi

•

Biyoçeşitliliğin korunması

Altyapı Politikaları
•

Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları

•

Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden
karşılaştırılması

•

Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet
park yerleri

•

Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanması

•

Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması

•

Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler

•

Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik

•

Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı

•

Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı

Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları
•

Kentin direnci için planlama

•

Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu
binalarının değerlerinin arttırılması için programlar

•

Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil
alanların iyileştirilmesi ve/veya oluşturulması
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•

Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması

•

Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması *Bu koşullar, kentlerin yerel yönetimleri tarafından yapılacak bir dizi
çalışmaları kapsamaktadır. Dünyadaki sakin şehirlerin tarihsel
gelişimleri incelendiğinde; sakin şehir kriterlerini bu statüyü
devam ettirmek için uyguladıkları koşullar olarak değil, sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli olarak kent yönetimiyle
içselleştirdikleri ifade edilebilir.

•

Vatandaşlara ve turistlere yönelik interaktif hizmetlerin geliştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması

•

Sürdürülebilir mimari için hizmet masası oluşturulması

•

Kentin internet ağına sahip olması

•

Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması

•

Tele çalışmanın geliştirilmesi

•

Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşviki

•

Sosyal altyapıyı desteklemek

•

Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki

•

Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi

•

Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması

•

Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması-doğal/yerel
alışveriş merkezlerinin yaratılması

•

Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı

Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkarlara Dair Politikalar
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•

Agroekolojinin geliştirilmesi

•

El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin
korunması

•

Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması

•

Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal bölgelerin değerini arttırmak
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•

Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb) yerel,
mümkünse organik ürünlerin kullanılması

•

Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi ve mümkünse organik yerel ürünlerin kullanılmasının
teşvik edilmesi

•

Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması

•

Otel kapasitelerin arttırılması

•

Tarımda GDO kullanımının yasaklanması

•

Önceden tarım için kullanılmış alanların kullanımı hakkındaki
imar planları için yeni fikirlerin varlığı

Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim için Planlar
•

İyi karşılama

•

Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını arttırmak

•

Yavaş güzergâhların mevcut olması

•

Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini
sağlayacak aktif tekniklerin benimsenmesi

•

Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların sakin şehir temaları hakkında sürekli eğitim görmesi

•

Sağlık eğitimleri

•

Yöre halkına sakin şehir kavramının anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim vermek

•

Sakin şehir üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif
varlığı

•

Sakin şehir kampanyalarının desteklenmesi

•

Sakin şehir logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt üzerinde kullanımı

Sosyal Uyum
•

Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar

•

Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması
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•

Engelli kişilerin entegrasyonu

•

Çocuk bakımının desteklenmesi

•

Genç neslin istihdam durumu

•

Yoksulluk

•

Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti

•

Farklı kültürlerin entegrasyonu

•

Politikaya katılım

•

Belediyenin kamu konut yatırımı

Ortaklıklar
•

Slow food aktiviteleri ve kampanyaları için destek

•

Doğal ve geleneksel yiyecekleri slow food veya diğer kurumlar
ile desteklemek

•

Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin
sakin şehir ve slow food felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak şekilde gelişmeleri için işbirliği yapmak

Yukarıda verilen yedi temel başlığın içeriğinde Cittaslow Birliğinin
resmi verilerine göre toplamda 72 adet alt kriter bulunmaktadır. Cittaslow birliğine üye olmak isteyen kentler, üyeliğinin olumlu bir şekilde
sonuçlanabilmesi adına verilen kriterlerden 50 ve üzeri puan alması gerekmektedir.
Sakin Şehir Ahlat
Van Gölü’nün kuzeybatısında bulunan, Nemrut ve Süphan Dağlarının gölün olduğu tarafına doğru kurulmuş Ahlat, Bitlis ilinin tarihi
ve turistik bir ilçesidir. Ahlat, coğrafi konumu sebebiyle tarih boyunca
doğu ve batı uygarlıkları arasında bir köprü görevi görmüştür. Türklerin Türkistan (Orta Asya) bölgesinden Anadolu’ya göçlerinde ilk durak; Anadolu’daki Türk Medeniyetlerinin ilk temellerinin atıldığı ve
doğudan gelen Asya Türk kültürünün ilk kez görüldüğü yerleşim yeridir. Ahlatın tarihi M.Ö 1500’lü yıllara kadar uzanmaktadır (Cittaslow
Türkiye, 2021).
Ahlat, ortaçağın en büyük üç İslam şehrinden birisidir. Zengin ve
önemli kültür varlıklarına sahip olan Ahlat; Selçuklu döneminden kal452
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ma tarihi mezarlar, kümbet ve türbeler, cami ve mescitler, Ahlat mağara
evleri, köprüler, Ahlat taşı, Ahlat bastonu ve daha birçok kültürel ve
tarihi öğeleri içinde barındırmaktadır (Köşker, 2018: 194-198). 2021 yılı
Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre
Ahlatın nüfusu 41.633’dir. Ahlat, geçmişte çok önemli yerleşim yerlerinden biriyken zamanla sönükleşmiş ve günümüze kadar yalnızca küçük bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmüştür. Fakat tüm bunlara
karşın Ahlat’ta günümüze ulaşabilen bazı tarihi ve kültürel oluşumlar
geçmişteki kültürel zenginliğin izlerini taşımaktadır. Bu zenginlikler
arasında baston ustalığı, halıcılık ve taş ustalığı gibi çeşitli el sanatları
bulunmaktadır (Alkan, 2020: 269-270).
Ahlat’ın günümüzde Cittaslow felsefesine ilişkin konulardaki durumuna bakıldığında aşağıda ki unsurlar dikkat çekmektedir:
•

Tarih ve kültürel zenginliklerin koruması ve sürdürülebilmesi
adına çalışmalar yürütülmüş, bunun için projeler oluşturulmuştur, tanıtım filmleri ve etkinlikler düzenlenmiştir.

•

Spor kompleksleri, spor tesisleri ve farklı spor dalları adına projeler oluşturulmuş. Bir çok spor alanında spor kulüpleri açılmıştır.

•

Yöreye özgü ürünlerin tanıtımının yapılacağı ve yerel halkın
dahil olduğu “Yöresel Pazar Projesi” yapılmaktadır.

•

Kentin 80 bin metrakaresinin yeşil alana dönüştüreleceği millet
bahçesi projesi yapılmaktadır. Millet bahçesi projesiyle yeni;
yeşil alanlar, kıraathaneler, camiler, yürüyüş parkurları, etno
spor, güreş, atçılık, okçuluk gibi spor dallarının hepsinin yapılması sağlanmaya çalışılmaktadır.

•

Kent genelinde elektrik ve sıcak su enerjisinin üretiminin sağlanması adına 3 bin 500 panelden oluşan güneş enerji sitemi
faaliyete geçirilmiştir.

•

Şehrin turizm faaliyetlerini canlandırmak için “kültür ve mimari projeler” adı altında kentin mimari dokusuna uygun otobüs terminali inşa edilmiştir. Ayrıca gelen misafirlerin konforlu
bir şekilde konaklaması adına sosyal tesis yapılmaya başlanmıştır.

•

Kentin tarımını desteklemeye dayalı patates fabrikası, su işleme fabrikası gibi yeni yatırımlar yapılmaya çalışılmaktadır.
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•

Alt yapıyı desteklemek adına altyapı çalışmaları yapılmaktadır
ve KÖYDES projesi kapsamında içme suyunun sağlanamadığı
bütün köylere içme suyu sağlanmıştır.

•

Tarihi yerlerin ve kültürel ögelerin tanıtımı ve sergilenmesi
adına arkeoloji müzesi açılmıştır.

•

Türk geleneklerin yaşatılması adına etkinlikler düzenlenmiştir.

Araştırma Modeli
Bu çalışmada araştırma modeli olarak nitel araştırma kullanılmıştır.
Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak yapılacaktır. İçerik analizi belirlenen kodlama cetveli çerçevesinde
kullanılacaktır. Kodlama cetveli olarak Sakin Şehir olma kriterleri göz
önüne bulundurulacak, araştırma bu doğrultuda yapılacaktır. Araştırmada Youtube’da Ahlat başlığı ile yayınlanmış Ahlat’a ilişkin içerikler
analiz edilecektir. Medya kuruluşlarının ürettiği, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettiği ve bağımsız içerik üreticileri vloggerlar tarafından
üretilen içerikler bu kapsamda ele alınacaktır. Aynı zamanda yorumlar
da incelenecek ve Ahlat’ın görsel kimliğinin nasıl oluştuğu bunda sakin şehir olgusunun yerinin olup olmadığı tartışılacaktır. Araştırmada
örneklem yöntemlerinden amaçlı örneklem kullanılacaktır. Amaçlı örneklem, sınırlı kaynakların en etkin şekilde kullanılması adına bilgi
bakımından vakaların belirlenmesi ve seçilmesi için nitel araştırma
yöntemlerinde yoğunlukla kullanılmaktadır (Yağar & Dökme, 2018: 4).
Örneklem olarak Youtube’da Ahlat başlığı ile yayınlanmış Ahlat’a ilişkin içerikler ve yorumlar alınmıştır. Özellikle Ahlat’ın Cittaslow şehri
olarak seçilmesinden sonra ki videolar seçilmeye çalışılmıştır.
Videoların yer aldığı linkler şu şekilde sıralanmaktadır:
Medya kuruluşları
https://www.youtube.com/watch?v=MfWAP0qDIio
https://www.youtube.com/watch?v=8JmzGXw8Vwg
https://www.youtube.com/watch?v=wUrdgtLJH40
VLOGGER
https://www.youtube.com/watch?v=YZQddfWCPFg
https://www.youtube.com/watch?v=N6FulaLXqGk
https://www.youtube.com/watch?v=VJGyBij-CCE
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KAMU KURUM
https://www.youtube.com/watch?v=KYdSgSYI8oU
https://www.youtube.com/watch?v=dyjiS3NDlqc
https://www.youtube.com/watch?v=0DnYied-Dk8
Bulgular ve Yorum
Medya kuruluşları tarafından hazırlanan içerikler
1. Haber içeriği olanlar
Medya kuruluşları tarafından hazırlanan içeriklerden haber içeriği
olarak 2 adet video incelenmiştir. İncelenen videolardan ilki Habertürk
tarafından hazırlanan “Anadolu’nun giriş kapısı Ahlat’ın sırları neler?”
başlıklı 19 Eylül 2020’de yayınlanmış videosudur. İkinci olarak Demirören Haber Ajansı’nın “Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yılı için düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür Şenlikleri Başladı” başlıklı 24 Ağustos
2019 tarihli videosu incelenmiştir.
İncelenen ilk videoda yoğunlukla Ahlat tarihinden ve Selçuklu mezarlarından bahsedilmiştir. Ahlat’da yapılan kazıların Ahlat tarihi ve
kültürü için öneminden bahsedilmiştir. Demirören Haber Ajansına ait
videoda ise Malazgirt Zaferi için düzenlenmiş etkinliğin içerisinde ki
sporlardan (atçılık, okçuluk, cirit yarışları vs.) ve etkinliğin devamında yapılan organizasyonlardan bahsetmektedir. Etkinliğin içeriği genel
olarak Ahlat’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinden ve Ahlat’ın Türk
tarihindeki öneminden bahsetmektedir.
Videoları tüm bunları kapsama alarak Sakin şehir kriterleri çevresinde incelediğimizde her iki videoda da sakin şehir kriterlerinden
yalnızca bir tanesine rastlanmaktadır. Tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar başlığı altında bulunan “Yerel ve geleneksel
kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması” maddesi
bu iki videoyu da kapsamaktadır. Bu madde dışında sakin şehir kriterlerini kapsayan başka bir maddeyle eşleştiği görülmemiştir.
2. Gezi programı içeriği olanlar
Medya kuruluşları tarafından oluşturulan içeriklerde gezi programı içeriği olarak seçilen video; Kanal 7 tarafından hazırlanan “Gün455
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düz- Gece-Ahlat” isimli 21 Kasım 2020 yükleniş tarihli gezi programıdır. Gezi programı diğer haber içeriği olarak hazırlanan videolara
oranla daha zengin bir içeriğe sahiptir. Videonun başında Ahlat’ın bulunduğu konumdan gözlemler yansıtılmaktadır, devamında Ahlat’a
özgü yemekler hazırlanmakta, yemeklerin tarifleri verilmektedir ve
daha sonrasında Ahlat’ın kültüründen tarihinden ve el sanatlarından
bahsedilmektedir.
İçerik olarak Ahlat’ın yöresel birçok değerine ve kültürüne değinen bu videonun sakin şehir kriterleri açısından incelenmesine bakacak
olursak; tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar başlıklı
kriterin içerisinde ki üç madde: “El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması”, “Geleneksel iş tekniklerinin ve
zanaatların değerinin arttırılması”, “Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması” videoda değinilen kriterlerden ilkidir. Videoda yer alan Ahlat kadınları bilgilendirme, geliştirme, sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinin başkanı sayesinde
de; sakin şehir kriterlerinden sosyal uyum başlıklı kriterin “Toplumsal
ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti” maddesinin de varlığından söz etmek mümkün bir hale gelmiştir.
Vloggerlar tarafından hazırlanan içerikler
Vloggerlar tarafından hazırlanan içeriklerde değerlendirilmek
üzere üç adet video seçilmiştir. Bunlardan ilki Youtube’da Yusuf Öztürk adıyla varlık gösteren kanal tarafından hazırlanan “DOĞUDAKİ
CENNET / Van Gölüne girdim! / AHLAT Cumhurbaşkanlığı Sarayı /
Selçuklu Mezarlığı Gezi vlog” adlı ve 20 Eylül 2020 tarihli videodur.
Genel olarak videoda Ahlat’ın bulunduğu konumdan, güzelliklerinden
ve tarihinden bahsedilmiştir. Çok uzun bir video olmamasından dolayı
kısıtlı ve kısa anlatımlar kullanılmıştır. Videonun sakin şehir kriterleri
çerçevesinde değerlendirilmesine bakacak olursak; tarımsal, turistik,
esnaf ve sanatkarlara dair politikalar başlıklı kriterin “yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerinin arttırılması” maddesinin görüldüğünü söylemek mümkündür.
İkici video, Aslı & Feyyaz ismiyle Youtube’da varlık gösteren kanalın hazırladığı “AHLAT GEZİMİZ | Selçuklu Mezarlığı | Ahlat Şehir
Merkezi | Van Gölü /|Bitlis - Ahlat Vlog” başlıklı ve 21 Haziran 2021
tarihli videodur. Videonun içeriği, Ahlat’ı gezmek ve Ahlat hakkında
kısa bilgiler vermek üzerine kuruludur. Ahlat’ın tarihi değerleri hak456
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kında bilgi verip gezerken bir yandan da çevreyi tanıtarak Ahlat’ın genel yapısı anlatılmaya çalışılmıştır. Böylece çevreyi çektikleri anlarda
çevre hakkında da bilgi edinilmesine ve bir izlenim kazanılmasına olanak sağlamaktadır. Videonun sakin şehir kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesine bakacak olursak; iki başlık altında üç adet maddeden
bahsetmek mümkündür. İlki kentsel yaşam kalitesi politikaları başlığı
altında bulunan “Kentin direnci için planlama”, “Kente ait değerlerin
iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının değerlerinin
arttırılması için programlar” maddeleridir. Bir diğeri ise; tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar başlıklı kriterin “yerel ve
geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerinin arttırılması”
maddesidir.
Son olarak incelenen video Youtube’da Eve Çıkan Yollar adıyla varlık gösteren kanalın “Ahlat Gezisi | Selçuklu Mezarlığı, Harabe Şehir,
Van Gölü | VLOG” isimli ve 28 Şubat 2021 tarihli videosudur. Video
genelinde Ahlat’ın tarihi yerlerinin gezilip kısa kısa bilgiler verilmesi şeklinde ilerlemektedir. Ahlat’ta bulunan tarihi mezarlıkları, tarihi
mağaraları, müzeleri ziyaret etmişlerdir. Vloggerlar tarafından hazırlanan videolardan üçünün içerisinde Ahlat’ın bir sakin şehir olduğundan
bahseden tek video Eve Çıkan Yollar tarafından çekilen videodur. Bu
anlamda sakin şehir kriterleri çerçevesinde bu videoyu değerlendirecek
olursak videoda yalnızca; tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair
politikalar başlıklı kriterin “yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin
korunması ve değerinin arttırılması” maddesi görülmektedir.
Her üç videoya bakıldığında en çok; tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar başlıklı kriterin “yerel ve geleneksel kültürel
etkinliklerin korunması ve değerinin arttırılması” maddesi görülmektedir. Her üç videoda da göze çarpan önemli bir sorun olduğu gözlemlenmiştir, konaklama olarak videolarda yalnızca ‘Öğretmen Evi’nden
bahsedilmektedir. Bu da konaklama alanlarının azınlığının olabileceği
sorununu gün yüzüne çıkarmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan içerikler
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan içerikler için
incelenmek üzerine üç adet video seçilmiştir. Bu videolardan ilki Youtube’da Sevdamız Ahlat ismiyle varlık gösteren kanal tarafından yayınlanan “AHLAT BELEDİYESİ’NİN HAZIRLADIĞI TANITIM FİLMİ
l 4K l” isimli ve 10 Ekim 2018 tarihli videodur. Videonun aslı Ahlat
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Belediye Başkanlığı tarafından yapılmış olsa da Youtube’a yükleyen
kişi farklıdır. Bu videolarda Ahlat Belediyesi ve paydaşları tarafından
yapılan pek çok projeden bahsetmektedir. Projelerin birçoğu Sakin şehir kriterleri çerçevesinde oluşturulmuş projelerdir. Videonun yüklenme tarihi Ahlat’ın sakin şehir olmadan önceki zamanını içermektedir.
Buradan yola çıkarak görülmektedir ki Ahlat sakin şehir olma kriterlerini karşılamak için yoğun bir çaba içerisine girmiş pek çok düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Videoyu sakin şehir kriterleri çerçevesinde
değerlendirecek olursak epeyce bir kriterden söz etmek mümkünüdür.
Kısaca bunları başlık başlık ve madde madde açıklayacak olursak:
Çevre Politikaları
•

Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi

•

Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması

•

Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması

•

Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi

•

Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin
bulunması

•

Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi

Altyapı Politikaları
•

Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik

•

Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı

Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları

458

•

Kentin direnci için planlama

•

Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu
binalarının değerlerinin arttırılması için programlar

•

Sosyal altyapıyı desteklemek

•

Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki

•

Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi

•

Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması
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•

Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması-doğal/yerel
alışveriş merkezlerinin yaratılması

Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkarlara Dair Politikalar
•

El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin
korunması

•

Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması

•

Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması

•

Otel kapasitelerin arttırılması

•

Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi ve mümkünse organik yerel ürünlerin kullanılmasının
teşvik edilmesi

Sosyal Uyum
•

Belediyenin kamu konut yatırımı

Ortaklıklar
•

Doğal ve geleneksel yiyecekleri slow food veya diğer kurumlar
ile desteklemek maddelerinin hepsini söylememiz mümkündür.

İkinci olarak incelenecek olan video Cittaslown International tarafından yayınlanan “Cittaslow Ahlat Filmi Turkey” başlıklı ve 17 Nisan
2019 tarihli videodur. Video Ahlat’ın bir Cittaslow şehri olarak kabul
edilmesinden sonra Ahlat’ın uluslararası tanıtımı için çekilmiş kısa bir
tanıtım videosudur. Kısa kısa Ahlatın tarihinden, Selçuklulardan, tarihi yerlerden, bulunduğu konumdan, Ahlat taşından ve el sanatlarından
bahsetmiştir. 3 dakikalık kısa bir tanıtım videosu olmasından dolayı
çoğu sakin şehir olma kriterinden bahsettiğini söylemek mümkün değildir. Fakat videoda bahsedilen kriterlerden: Tarımsal, turistik, esnaf
ve sanatkarlara dair politikaların “El yapımı ve etiketli veya markalı
esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması” ve “yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerinin arttırılması” maddeleri görülmektedir.
Üçüncü ve son incelenen video ise Okçular Vakfı tarafından hazırlanan “4. Ahlat Malazgirt Zafer Etkinlikleri Nasıl Geçti? #1071” isimli
ve 6 Ekim 2020 tarihli videodur. Okçuluk Vakfı tarafından çekilen videoda çoğunlukla yöre halkının etkinlik hakkındaki görüşleri alınmış459
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tır. Görüşlerinden bahsederken aralara etkinlikte sergilenen oyunlar,
sporlar, Ahlat’ın kültürel ve tarihi dokusunun görüntüleri sunulmuştur.
Sakin şehir kriterleri açısından incelenecek olursa: tarımsal, turistik,
esnaf ve sanatkarlara dair politikalar başlıklı kriterin “yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerinin arttırılması” maddesinin; Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar başlıklı kriterin “Sakin şehir üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif
varlığı” maddelerinin varlığı görülmektedir.
Sonuç
Küreselleşmenin beraberinde getirdiği hızlı yaşam, hayatın hemen
hemen her alanına adapte olmuştur. Buna karşın ortaya çıkan “slow
food” hareketi birçok alana yayılmış ve kendini göstermeye başlamıştır.
Slow food hareketinin devamında olarak ortaya çıkan Cittaslow hareketi dünya üzerinde yayılmaya ve kendini iyiden iyiye göstermeye başlamıştır. Bu anlamda günümüzde hali hazırda 31 ülke ve 278 şehirde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de de Cittaslow hareketine katılan
18 adet kent bulunmaktadır. Ahlat da bu kentlerden biridir.
Bu çalışmada sakin şehir hareketine 2019 yılında katılan Ahlat’ın
yeni medyadaki sunumuna bakılmıştır. Yeni medya mecrası olarak
da youtube ele alınmıştır. Ahlat’ın sakin şehir kriterleri çerçevesinde
değerlendirilmesi üzerine 9 video incelenmiştir. Bu videolar medya
kuruluşları tarafından, vloggerlar tarafından ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından olmak üzere üç farklı kategoriden seçilmiştir. Nitel
araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak yürütülen
çalışma sonucunda; medya kuruluşlarının, vloggerların ve kamu kurum ve kuruluşların tarafından yayınlanan videolarda Ahlat hakkında
neler paylaşıldığına, sakin şehir olarak nelere değinildiğine bakılmıştır.
Araştırmanın sonucuna göre seçilmiş dokuz videonun sekizinde Ahlat’ın sakin şehir olduğu konusuna değinilmediği görülmüştür. Yalnızca bir videoda kısaca Ahlat’ın sakin şehir olduğundan tek cümle ile
bahsedilmiştir. Bu da göstermektedir ki Ahlat’ın sakin şehir olması
çoğu insan tarafından bilinmemekte ve Youtube’da Ahlat’ın sakin şehir
olması hakkında çok video bulunmamaktadır.
İncelenen videoların büyük bir çoğunluğu Ahlat’ın Cittaslow olmasının ardından çekilen videolardır. Fakat örnek olarak incelenen dokuz videonun yalnızca birinde Ahlat’ın bir Cittaslow şehri olduğundan
bahsedilmektedir. Videoların çoğunluğunda sakin şehir kriterlerinden;
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tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar başlıklı kriterin
“yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerinin arttırılması” maddesi yoğun olarak gözlemlenmiştir. Bu maddeyi hemen
hemen her videoda görmek mümkündür. Videoların genelinde Ahlat’ın
tarihinden ve konumundan bahsedilmiştir. İncelenen birkaç videoda
çevre hakkında da bilgi sahibi olunmuş ve bu sayede çevre hakkında kısaca bilgi verilmeye çalışılmıştır. Genel olarak çevre tarih ile iç
içe uyumlu bir şekilde ilerlemektedir. Kamu binaları, yeni yapılan kurumlar, binalar ve çevre düzenlenmesi yine Ahlat tarihine uyumlu bir
biçimde inşa edildiği gözlemlenmiştir. Fakat Ahlat’ta konaklama yerlerinin azlığı sebebiyle incelenen videolarda yalnızca konaklama yeri
olarak ‘Öğretmen Evi’nden bahsedilmiştir.
Ahlat’ın tarihi dokusu hakkında pek çok çalışmalar yürütülmekte
ve bütün videolarda özellikle bu noktaya değinilmektedir. Tarihi yerlerde izlenim alanlarının yapılması, park yerlerinin ve tarihi yerlere girişin
ücretsiz olması turizm açısından önemli bir artıdır. El sanatlarının özellikle son zamanlarda değerli bir hale geldiği gözlemlenmiştir. Bütün
tanıtım videolarında yöresel değerlere, Selçuklu tarihine, el sanatlarına
ve Ahlat taşına özellikle değinilmiştir. Vloglar’da ve gezi videolarında
Ahlat’ın konumu çokça değerlendirilmiş ve beğenilmiştir. Çevre kirliliği hakkında herhangi bir sorundan bahsedilmemiş ve böyle bir sorun
gözlemlenmemiştir. Aksine çevre görüntüsü temiz ve bol yeşil alanlı
bir görüntü sunmaktadır.
Videoların altındaki yorumlar incelendiğinde genellikle Ahlatlıların yorum yaptığı ve Ahlat’ı övdüğü yorumlardan oluşmaktadır. Bir
kısmı ise Ahlat’ın tarihi hakkında farklı yaklaşımlar sunmaktadır.
Yeni medya teknolojilerinin bu kadar yaygın olduğu bir zamanda; en çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu olan Youtube’da
(We Are Social, 2021) Ahlat üzerine içeriğin az olduğu görülmektedir.
Sakin şehir gibi küresel bir organizasyonun parçası olan Ahlat, sakin
şehir unvanının getirdiği marka değerini kullanarak turizm alanında
atılım yapma potansiyeline sahiptir. Yeni medya bunun için büyük bir
potansiyel taşımaktadır. Bu anlamda yeni medyadaki Ahlat’a ilişkin
daha fazla içerik üretilmesi gerekmektedir.
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AHLAT HALKININ KENT KALKINMASINA
DAİR DEMOKRAT PARTİ’DEN TALEPLERİ
Suna ALTAN 1

ÖZET
Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından kurucu kadro ülkenin tüm
şehirlerindeki geri kalmışlığa son vermek istemiştir. Bu amaç doğrultusunda tüm şehirlerde geliştirme ve iyileştirme çerçevesinde kalkınma çalışmalarının yürütülmesi kararı alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmalar yürütülürken, gerek ülke içinde gerekse ülke dışında yaşanan
gelişmelerin etkisiyle şehirlerin geliştirilmesi faaliyetlerinde tam anlamıyla istenilen başarı kaydedilememiştir. Şehirlerin geliştirilmesi konusunda, il merkezleri ilçelere oranla daha şanslı sayılmıştır. Dolayısı
ile ilçelerin geliştirilmesi iller ile aynı oranda gerçekleştirilememiştir.
Yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan Ahlat ilçesi de diğer ilçelerin kaldığı aynı durumla karşı karşıya kalmıştır. Ahlat, Bitlis iline
bağlı tarih ve kültür alanında önemli bir yere sahip olan bir ilçedir.
Tek parti döneminde yürütülmüş olan kırsal ve bölgesel kalkınma faaliyetleri çerçevesinde yürütülmüş olan çalışmalar Ahlat halkı için yeterli gelmemiştir. 1923-1950 yılları arasındaki süreçte yaşanan siyasi ve
ekonomik olayların etkisiyle bölgeye yapılan geliştirme ve iyileştirme
çalışmalarında Ahlat ilçesi bazı alanlarda eksik kalmıştır. 1946 yılında
kurularak çok partili hayata geçişin temsili olan Demokrat Parti’nin
1950 yılında iktidar olmasıyla birlikte, ülke kalkınması ve gelişmesinde yeni politikaların izleneceği bilgisi verilmiştir. Demokrat Parti’nin iktidar olmasının ardından ülke için vaat ettikleri, Ahlat halkının
hükûmetten isteklerinin yönünü belirlemiştir. Bu isteklerin yanında 10
1 Dr. Öğretim Üyesi, Iğdır Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, E-Posta:
suna.altan@igdir.edu.tr
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yıllık iktidarları süresince belli aralıklarla hükûmetlerin değişmesiyle
şehirlerin gelişme ve kalkınma politikalarının çehresi de belirlenmiştir. Ahlat halkı, yeni yönetimden şehrin kalınması adına isteklerini ilk
olarak 1951 yılı itibariyle dile getirmeye başlamıştır. Bu çalışmada, 10
yıllık Demokrat Parti iktidarı boyunca Ahlat’ın geri kalmışlığına son
verecek olan kalkınma çalışmalarında halkın isteklerinin neler olduğu
ve bu isteklerin ne kadarının iktidar partisi tarafından karşılandığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca karşılanamayan isteklerin hangi
sebeplerle karşılanmadığı da araştırmanın amaçları içerisinde yer alacaktır. Çalışmada, materyal olarak arşiv belgeleri, yerel gazeteler ve
kütüphane malzemeleri kullanılacaktır. Temel kaynaklar arasında yer
alan Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde katalog taraması yapılarak ve
çalışmamıza dair belge künyeleri tespit edilerek ilgili belgelerin temini
gerçekleştirilecektir. Bitlis ve Ahlat yerel gazeteleri; Milli Kütüphane,
İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kütüphanesinden temin edilecektir. Gazetelerin teminin ardına konu
başlıklarına göre fişleme gerçekleştirilecektir. Diğer yandan kütüphane
malzemeleri taranarak tespiti yapılan ilgili kitap ve makaleler incelenerek, fişleme ve tasnif çalışmaları tamamlanacaktır. Söz konusu süreçte
tespit, temin ve fişleme çalışmaları genel tarih metodolojisi çerçevesinde, sorgulayıcı bir yaklaşımla araştırma konusuna dair bulgular ortaya
konulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın yöntemi olarak, yapılan taramada
elde edilen belgelerden bir örneklem oluşturulacaktır. Seçili belgeler
sosyo-ekonomik kalkınma planları dahilinde konulara göre tasnif edilecek ve bunlar çalışmanın alt başlıklarında kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, Demokrat Parti, Gelişme, Kalkınma, Sosyo-Ekonomi
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REQUESTS OF THE PEOPLE OF AHLAT
FROM THE DEMOCRAT PARTY ON URBAN
DEVELOPMENT
Summary
After the proclamation of the Republic, the founding staff wanted
to put an end to the backwardness in all the cities of the country. In line
with this purpose, it was decided to carry out development studies within the framework of development and improvement in all cities. While
the studies were carried out in this direction, the desired success could
not be achieved in the activities of the development of cities due to the
developments both in the country and abroad. In terms of the development of cities, provincial centers were considered more fortunate than
districts.
Therefore, the development of districts could not be realized at the
same rate as the provinces. Ahlat district, which is within the scope of
the studies carried out, also faced the same situation as other districts.
Ahlat is a district of Bitlis province, which has an important place in the
field of history and culture. The studies carried out within the framework of rural and regional development activities carried out during the
single party period were not found sufficient for the people of Ahlat.
Due to the political and economic events experienced in the period between 1923 and 1950, the development and improvement works of the
region were lacking in some areas. It was informed that new policies
would be followed in the development of the country, after the Democrat Party, which was established in 1946 and represented the transition to multi-party life, came to power in 1950. The promises of the
Democrat Party for the country after it came to power determined the
direction of the demands of the people of Ahlat from the government.
In addition to these demands, the face of the development policies of the
cities was determined by the change of governments at certain intervals
during their 10-year rule. The people of Ahlat first started to express
their wishes for the city to stay from the new administration as of 1951.
In this study, it will be tried to reveal what the wishes of the people are
in the development studies that will put an end to the backwardness of
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Ahlat during the 10-year Democrat Party rule and how much of these
demands are met by the ruling party. In addition, the reasons why the
unmet demands are not met will also be included in the objectives of
the research. In the study, archival documents, local newspapers and
library materials will be used as materials. Relevant documents will
be procured by scanning the catalog in the Prime Ministry Republic
Archive, which is among the main sources, and by identifying the document tags regarding our work. Bitlis and Ahlat local newspapers will be
obtained from the National Library, Istanbul Beyazıt State Library and
the Library of the Turkish Grand National Assembly. After the supply
of the newspapers, filing will be carried out according to the subject
headings. On the other hand, the related books and articles identified
by scanning the library materials will be examined and the tagging
and classification studies will be completed. In the process in question,
within the framework of the general history methodology of detection,
procurement and filing studies, findings on the research subject will
be tried to be revealed with a questioning approach. As the method of
the study, a sample will be created from the documents obtained in the
scan. The selected documents will be classified according to the topics
within the socio-economic development plans and these will be used in
the sub-titles of the study.
omy

Keywords: Ahlat, Democrat Party, Improvement, Development, Socio-Econ-

GİRİŞ
II. Dünya Savaşı, dünya düzeninde bir dizi değişikliğe sebep olmuştur. Dünya düzeninde yaşanan değişimlerden ülkeler de etkilenerek
kendi içlerinde değişimler yaşamışlardır. Türkiye Cumhuriyet’i Devleti
de bu değişim rüzgârından etkilenen ülkeler arasında yer almıştır. Değişim rüzgârının ilk esintisi olarak çiftçiyi topraklandırma kanununu
gösterebiliriz. Kanuna karşı oluşan muhalefet zaman içerisinde yeni bir
siyasi hareketin başlangıç noktasını oluşmuştur. 2 Başlangıcı oluşturan
isimler ise Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü’dür. Kanuna olan muhalif hareketin ardından dört isim CHP’nin
meclis grubuna “dörtlü takrir” vererek muhalefet olma yolunda ikinci
adımı da atmış bulunacaklardır. Takririn ardından partiden ihraç ve
istifalar yaşanmıştır. Yaşananların akabinde 4 kişilik muhalif grup 7
2 Ateş Uslu, “Çok Partili Hayata Dönüş Dönemi(1945-1950)” Osmanlıdan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, Yordam Kitap, İstanbul 2005, s.263-64.
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Ocak 1946 yılında Türk siyaset sahnesine ses getirecek olan Demokrat Parti’nin kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir. 3 Yeni partinin kurulmasıyla birlikte çok partili hayata geçişin de ilk adımı atılmıştır. Parti,
kuruluşunun hemen ardından kısa süre sonra 1946 yılında ilk seçime
girmiştir. İlk seçimle ilk başarıyı 62 milletvekili ile mecliste yer alarak
sağlamıştır. 4 1950 yılında yapılmış olan genel seçimler sonucunda oyların büyük bir kısmını alarak, iktidara gelmesiyle birlikte 27 yıllık tek
parti rejimi sona ererek çok partili hayata başarılı bir geçiş yaşanmıştır.
DP’nin iktidar partisi olmanın ardından Türkiye’nin liberal ekonomiye dönüş hamlesi başlamıştır. Liberal ekonomiyle birlikte kalkınmanın sağlanacağı düşünülmüştür. Bu politika çerçevesinde yürütülecek
olan çalışmaların temeli de belirlenmiştir. 5 Demokrat Parti ekonomik
çalışmalarında tek parti dönemindeki devletçilik çizgisinden uzaklaşarak serbestlik anlayışıyla hareket edeceğini dil getirmiştir. Hükûmet
programlarında bu anlayış çerçevesinde yapılacak olan çalışmaların yol
haritası belirlenmiştir. 6
Yeni parti iktidara gelir gelmez ekonomi ve kalkınma üzerinde
durmuştur. Yönetim, önceki yapılan çalışmalardan hoşnut olmadıkları
için halkın sorunlarını çözmek ve daha sonraki seçim için daha fazla
destek almak adına çalışmalarını kalkınma üzerine yoğunlaştırmıştır. 7
Kalkınma, öncelik olarak insanların ekonomik durumlarının değişimi
üzerine yapılan çalışmalar olarak tanımlanmış olsa da, zaman içerisinde insan hayatının her alanındaki tüm unsurların değişimi üzerine
yapılan çalışmalar olarak tanımlanmıştır. 8 Devletler veya hükûmetler
toplumlarında kalkınma faaliyetleri yürütecekleri zaman bunu ulusal
ve uluslararası benimsenmiş kurallar çerçevesinde yapmaktadırlar. Bu
kurallarda doğru politikaları yönlendirilecek doğru kurumlar başta
gelmektedir. 9 Kalkınma faaliyetleri yürütülürken kuralların yanında
3

Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayıncılık, İstanbul 2006, s.486-87.

4 Cemil Koçak, Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları CHP İktidarının
Sonu C.6, İletişim Yayınları, İstanbul 2017, s.444-45.
5

Mahfi Eğilmez-Ercan Kumcu, Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi, İstanbul 2004, s.254

6 Mükerrem Hiç, Kapitalizm Sosyalizm Karma Ekonomi ve Türkiye, Sermet Matbaası,
İstanbul 1947, s.118; M.Öğüt Yazman, Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi, Tisa Matbaası,
Ankara 1973, s.111
7 Murat Koraltürk, “Türkiye Ekonomisi” Türkler Ansiklopedisi Cilt.12, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.593.
8

Feride Doğaner Gönen, Kalkınma Ekonomisi, Efil Yayınları, Ankara 2016, s.5

9 Ha-Joon Changa, Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, İletişim Yayınları, İstanbul
2018, s.15 (Çev. Tuğba Akıncılar Onmuş)
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dikkat edilmesi gereken bazı hususlarda bulunmaktadır. Çalışma yapılacak olan devlet, ülkenin, bölgenin ya da şehrin coğrafi yönünden
başlayarak, tarihi ve iklim koşullarını da göz önüne almaya dikkat etmelidir. Bunlar göz önüne alınarak kalkınma faaliyetleri bilinçli olarak
gerçekleştirilebilir. 10 Devlet, kalkınma faaliyetlerini bölgesel kalkınma
ve kırsal kalkınma olarak ikiye ayırmıştır. İlk olarak bölgesel kalkınma faaliyetlerinden başlanılmaktadır. Bölgenin artıları ve eksileri göz
önüne alınarak sosyo-ekonomik faaliyetlerin desteklenmesiyle, bölgeler arasındaki eşitliği arttırma ve daha üretken bir planı oluşturmaya
çalışılır. Bölgesel kalkınma, ulusal kalkınmanın temel taşlarından birini meydana getirmektedir. Bölgelerdeki kalkınmanın tamamlanmasıyla hem ülke kalkınması sağlanır hem de bölgeler arasındaki durum
düzeltilir. 11 Devlet, kırsal kalınmayı yönetim ve merkezden uzakta birçok hizmetten yoksun olan şehirlerin kalkınması olarak tanımlayabilmektedir. Kırsal kalkınmada da temelde aynı amaç ve yöntem üzerinde
birleşen çalışmalar yürütülür. Kırsal kalkınma, kırsal alanda bulunan
şehirlerin sürdürülebilir doğal kaynakları esas alınarak yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar yürütülür iken kırsal kesimin gelir ve yaşam
düzenin artırılmasına dikkat edilir. 12
1950-1960 yılları arasındaki iktidarı boyunca Türkiye’nin kalkınması adına Demokrat Parti programlarında genel olarak; tarım ve ziraat
konusunda zirai aletler ve tarıma yönelik iyi tohum ıslahı, hastalıklara
yönelik çalışmalar yapılması planlanmıştır. Sulama konusunu tarım ve
ziraat için önemli olduğu düşüncesi hâkim olmuştur. 13 İnşaat sektöründe gereksiz harcamadan uzak durulması istenilmiştir. Sağlık işlerinde,
halka karşı yatırımların yapılamamasından dolayı köy hastanelerinin
tekrardan düzenlenmesi, hastane olmayan yerlere hastaneler yaptırılma kararı alınmıştır. 14 Milli eğitim konusunda eğitim ve öğretimin tüm
ülke sınırları içinde yayılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmak
10 Rüstem Yanar, “Kalkınma Ekonomisinin Kapsamı Kalkınma Sürecinin Ölçülmesi ve
Kalkınma Sürecini Belirleyen Etkenler,” Farklı Boyutlarıyla Türkiye'de Kalkınma, Efil Yayınları, Ankara 2014, s.14-15 (Ed.Selahattin Dökme)
11 A. Ayşe Kaya, “Bölgesel Kalkınma Politikalarında Devletin Rolü” Devlet ve Kalkınma
Fikret Şenses Armağan, İletişim Yayınları, İstanbul 2020, s.103(Ed. Murat Tiryakioğlu)
12 Sevtap Güler Gümüş, “Türkiye'de Uygulanmakta Olan Kırsal Kalkınma Politikaları”
Türkiye'de Geçmişten Günümüze Tarım Politikaları ve Ekonomisi, Akçağ Yayınları, Ankara
2009, s.42(Ed. Bekir Pakdemirli, Banu Yücel, Nedim Koşum, Zülfikar Bayraktar)
13

İsmail Arar, Hükûmet Programları, Burçak Yayın Evi, İstanbul 1968,s.218-219

14 Haz. Nuran Dağlı-Belma Aktürk, Hükûmetler ve Programları 1920-1960 I, TBMM
Basımevi, Ankara 1988, s.161
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için meclise sunulmak üzere kanunlar hazırlanmıştır. 15 İktidarda kaldığı süre boyunca başta ziraat alanında, iç ve dış ticaret alanındaki gelişmeler, Karayolları ve köy yolları, limanlar, barajlar, sulama tesisleri,
elektrik santralleri, imar ve bayındırlık işlerinde çalışmalar yapılmıştır. 16 1950-1960 yılları arasında yönetimin değişmesiyle birlikte Ahlat
halkı, yeni yönetimden şehrin kalkınmasını hızlandıracak isteklerde
bulunmuştur. Çalışmanın kapsamında, Ahlat halkının Demokrat Parti Hükûmetinden yapmış oldukları istekler, bu isteklerin ne kadarının
karşılanıp ne kadarının karşılanmadığı ülkenin içinde bulunduğu durum göz önün alınarak incelenmeye çalışılmıştır.
1923-1950 Yılları Arasında Ahlat’ın Durumuna Genel Bakış
29 Ekim 1923’te tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu gerçekleşmiştir. Cumhuriyet, Osmanlı Devleti’nden almış olduğu
sosyo-ekonomik mirasla yeni süreci tamamlamaya çalışmıştır. Anadolu coğrafyasının her yerinde sosyo-ekonomik hayatta sorunlar hat safhaya ulaşmıştır. Bu sorunları kısıtlı imkânlarla gidermek adına bir dizi
çalışma yürütülmeye başlanmıştır. 17 Yürütülen çalışmalarda kalkınma
prensibi benimsenerek stratejisi belirlenmiştir. Stratejinin temel hedefi ise istihdam, dengeli ve eşit gelir dağılımı, bölgelerarası kalkınma
olarak belirlenmiştir. 18 Böylece tüm ülkede toptan kalkınma planlanmıştır. Tüm ülkede başlatılan toptan kalkınmanın yanında kırsal kalkınma da ayrı bir öneme sahip olmuştur. Uzun süren savaşların etkisiyle fazlasıyla yıpranmış ve geri kalmış olan kırsal bölgeleri geliştirme
öncelikli olarak yer almıştır. Kırsal kalkınma planları Cumhuriyetin
ilanından önce planlanmış olsa da, ilandan sonra temellendirilerek yeni
dönemde yeni kurum ve kuruluşlar ön planda tutulmuştur. 19 Kalkınma faaliyetleri devletçilik prensibiyle yürütülmüştür. Doğu Anadolu’da
bulunan şehirler kırsal kalkınmada öncelikli olarak yer almıştır. Bazı
illeri yatırıma müsait olması çalışmaları olumlu yönde etkilerken, bazı
15 Kazım Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetleri ve Programları, Baha Matbaası,
İstanbul 1968, s.351
16

İsmail Arar, a.g.e., s.258

17 Sait Aşgın, Cumhuriyet Döneminde Doğu Anadolu'ya Yapılan Kamu Harcamaları,
Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2000, s.107
18 Mustafa Aysan, Atatürk'ün Ekonomi Politikası, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 2000, s.44
19 Türkan Başyiğit, “Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikaları 1923-1950” Türkler Ansiklopedisi Cilt.17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.687

470

AHLAT HALKININ KENT KALKINMASINA DAİR DEMOKRAT PARTİ’DEN TALEPLERİ

illerde coğrafi, tarihi ve asayiş sorunlarından ötürü kalkınma faaliyetlerin yürütülmesinde zorluklarla karşılaşılmıştır. Zorluklara rağmen
çalışmalarda süreklilik sağlanmasına dikkat edilmiştir. Şehirlerdeki
kalkınma faaliyetleri eğitim, sağlık, kültür, ekonomi ve sosyal olarak
gerçekleştirilmeye özen gösterelim. 20 Doğu Anadolu’daki bazı şehirlerin kalkınma, kontrol ve asayiş durumunu kontrol etme işlemleri devlet tarafından kurulmuş olan Umumi Müfettişlik yetkisine verilmiştir.
Türkiye’de toplamda dört tane Umumi Müfettişlik kurulmuştur. Birinci
Umum Müfettişlik Doğu Anadolu için yetkilendirilmiştir. Müfettişlik
için oluşturulmuş olan mıntıkada Bitlis’te yer almıştır. İlin gelişmesi,
ihtiyaçları ve kalkınma çalışmalarının kontrol ve düzenlemesi müfettişlik tarafından sağlanacaktır. 21
Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan, 1929 yılında kaza haline getirilerek Muş’a bağlanmış olan, 1936 yılında il statüsüne getirilen
Bitlis ilinin tarihi öneme sahip bir ilçesidir. 22 Bitlis, il olmasının ardından 1937 yılı itibariyle şehri geliştirme ve kalkındırılma faaliyetlerinde hareketlilik yaşanmaya başlanmıştır. Şehrin ve şehre bağlı ilçelerin
sayısız ihtiyacı bulunmakta ve bu ihtiyaçların giderilmesi için de fazla
bütçeye gerek duyulmaktadır. Ancak bu dönemde Bitlis ve ilçeleri için
ayrılan bütçenin yetersizliği ihtiyaçlarının giderilmesinde eksik kalınmasına neden olmuştur. Gelen bütçeyle sadece acil olan çalışmalar yürütülmüştür. Bu ihtiyaçların giderilmesinde ilçeler, il merkezine göre
biraz daha geri kalmıştır. 23
1937 yılı itibariyle kısıtlı bütçelerle yürütülmüş olan çalışmaların
genel görünümüne bakacak olursak; şehir planlama çalışmalarına hız
verilmiştir. 24 İmar faaliyetlerinde öncelik olarak yollardan başlanılmış,
ilk olarak bağlantı yollarının düzenlenmesine başlanarak bu alandaki
çalışmalara ağırlık verilmiştir. 25 Ahlat’taki geçiş noktalarından dolayı
yollarda çalışmalar titizlikle yürütülmüştür. 26 Yürütülen çalışmalara
20 Sait Aşgın, “Atatürk'ten Günümüze Doğu Anadolu'ya Kalkındırma Çabaları” Türkler
Ansiklopedisi Cilt.17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.700-701
21 Cemil Koçak, Umumi Müfettişlikler (1927-1952), İletişim Yayınları, İstanbul 2016,
s.81
22 Yurt Ansiklopedisi Türkiye İl İl; Dünü Bugünü Yarını Cilt.2, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982, s.1579; Resmi Gazete 04.01.1936, No.3197, s.117-119
23

Son Posta, 5 Şubat 1937, s.5

24

Akşam, 15 Ocak 1937, s.6

25 Vakit, 22 Haziran 1933, s.8; Akşam, 30 Haziran 1933, s.6
26 Tan, 31 Temmuz 1937, s.2
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karşın coğrafi şartların da etkisiyle yollar konusunda eksiklikler tam
anlamıyla karşılanamamıştır. Dönem dönem şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yollar için çalışmalar yapılmıştır. 27 Sağlık alanına baktığımız
zaman, sağlık alanındaki büyük eksiklikler göze çarpmaktadır. Eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 28 Çalışmalar yürütülmüş olsa da, sağlık alanındaki ihtiyaçlar tam anlamı ile giderilememiştir. Çünkü bu dönemde Türkiye genelinde sağlık alanında sorunlar
bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak 1950 yılına
kadar Ahlat’ın sağlık faaliyetleri tam anlamıyla yerine getiremeyen
hükûmet, elde olan imkânlar çerçevesinde çalışmalarını yürütmüştür.
Özellikle 1945 yılına kadar meydana gelmiş olan salgın hastalıklar konusunda özel çaba sarf edilmiştir. Dönem dönem sağlık personeli ve
ilaç sıkıntısı yaşanmış olsa da sağlık kurumlarında hastalıklarla mücadelede başarı sağlanmıştır. 29 Ahlat’taki eğitim-öğretim hayatı ise
sağlık alanındaki gibi giderilmeyi bekleyen eksiklikler bulunmaktadır.
Eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesi adına çalışmalar başlanılmıştır. Ancak bütçe azlığından dolayı öğretmen kadrosu eksik kalmış
herhangi bir çalışma yapılamamıştır. 30 Yapılan çalışmalar neticesinde
ilçelerde yeni okul binalarının yapılmasına karar verilmiştir 31 Öğretmen ve okul eksikliği dönemin içinde bulunduğu şartlarında etkisiyle
tam olarak giderilememiştir.
Ekonomik durumuna bakacak olursak 1939 yılına kadar şehrin kalkınma ve gelişme çalışmaları halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda
yürütülmüştür. Fakat 1939-45 yılları arasında başlayan İkinci Dünya
Savaşı’nın olumsuz etkisi Türkiye’yi sarsmıştır. Bu olumsuz etkiden en
az yara ile kurtulmaya çalışan hükûmet, savaş koşulları gereğince ekonomide bazı önlemler almak çeşitli uygulamaları başlatmak zorunda
kalmıştır. Bu uygulamalar çerçevesinde bütçenin büyük kısmı savunma giderlerine ayrılmıştır. 32 Bu dönemde tüm şehirlerde kalkınma ve
geliştirme çalışmaları en alt basamağı indirilmiş, imkânların elverdiği
ölçüde acil ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmıştır. Savaş sonrasında uy27

Akşam, 18 Mayıs 1936, s.7

28 Akşam, 18 Ekim 1933, s.6
29 Abdülaziz Karda, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bitlis'te Sağlık Hareketleri” Bingöl
Araştırmaları Dergisi Cilt.6 Sayı.1, 2019 s. 150.
30

Akşam, 18 Mayıs 1936 s.7; Akşam, 18 Haziran 1936, s.8

31

Son Posta, 24 Nisan 1938, s.5

32 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Yayınevi, Ankara 2016, s.8385.
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gulanan politikalarda da Ahlat’ın durumu iyileştirilememiştir. Bunun
sonucunda 1950 yılında yeni kurulan hükûmetle birlikte istekler gündeme getirilmiştir.
Halkın Demokrat Parti Hükûmetinden Talepleri
Demokrat Partinin seçimi kazanmasıyla birlikte Başbakan Adnan Menderes başkanlığında kurulan hükûmet, vaat edilmiş olunan
sözleri yerine getirmek için çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalarda
şehirlerin kalkınma ve gelişme faaliyetleri de yer almıştır. Hükûmet,
kalkınma çalışmalarında başarı sağlanması adına bir ilin her türlü ihtiyacına cevap vermek için planlı ve programlı çalışmaya özen göstermiştir. Kalkınma politikalarının temel hedefleri arasında tarım, sanayi,
sağlık, ticaret, eğitim, hayvancılık ve altyapı hizmetlerinin sağlanması
yer almıştır. Ahlat halkı, Demokrat Parti Hükûmetinden iktidarın ilk
yıllarında şehrin kalkınması için istekleri olmuştur. Halkın ihtiyaçları
doğrultusundaki isteklerinin yerine getirilmesi adına çalışmalara başlanılmıştır. Yapılacak olan çalışmaların şehrin sosyo-ekonomik temelleri üzerine oturtulmasına dikkat edilmiştir.
Ahlat halkının hükûmetten istekleri arasında ilk sırda tarımsal
faaliyet alanındaki eksikliklerin tamamlanması ve iyileştirilmesi konusunda olmuştur. Halkın bu isteğine paralel olarak hükûmetin, illeri
kalkındırma çalışmaları arasında tarımsal faaliyetler öncelikli olarak
yer almıştır. Şehrin temel geçim kaynağının tarım olması ve hükûmetin de tarım temelde kalkınmayı planlamasından dolayı bu alandaki isteklere öncelik verilmiştir. Bunun yanında Amerika’dan alınmış
olan Marshall yardımının tarım alanında kullanılacak olması da bu
durumda etkili olmuştur. 33 İlk talep tütün yetiştiriminin yaygınlaştırılması için Ahlat’ta ekim izninin verilmesi yönünde olmuştur. Bu talebe
verilmiş olan cevapta, ilçede deneme ekimi yapılması ve sonucunda
alınan verimle kalitenin durumuna göre ekimin devam edilip etmeyeceğine karar verileceği bildirilmiştir. Ekimin ardından hasatla birlikte
kalite kontrolünde ürünün ihracat edilecek kalitede olmayışına karar
verilmiştir. Çıkan sonuçla birlikte ilçede tütün ekim talebine olumsuz
yanıt verilmiştir. 34 Ahlat kazasında Toprak Ofisi’ne ait bir satın alma
teşkilatı kurulması istenilmiştir. Talep yazısına gelen cevapta kazada
33 Tevfik Çavdar, Türkiye Ekonomisinin Tarihi 1900-1960, İmge Kitapevi, Ankara
2003, s.337-38
34

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 30.1.0.0.117.737.6, 31.08.1951, s.23
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teşkilatın kurulmasında bir inceleme yapılacağı bu inceleme neticesinde hazırlanacak raporun ardından karara bağlanacağı bildirilmiştir. 35
Şehirdeki tarımsal faaliyetlerin artırılmasıyla kalkınma çalışmalarının
desteklenmesi adına şehre tarım aletleri sağlama konusunda destek verilmiştir. İlk olarak Ahlat ilçesinin Karmuş ve Purhuz köylerine tarım
aletleri satın almak üzere İller Bankası kanuna göre kalkınmaya ayrılan
paydan 5540,27 lira tahsis olunarak tarım aletlerinin alımı gerçekleştirilmiştir. İller Bankası’ndan 1951 yılı için de üç köye tarım aletleri
konusunda 13.312.74 lira yardımda bulunacağı bildirilmiştir 36 1951 yılı
sonunda Bakanlık tarafından Bitlis ili ve ilçeleri için halkın istekleri
doğrultusunda yapılan ve yapılacak olan işlerin listesi gönderilmiştir.
Listeye göre; köylü ve çiftçiler ile işbirliği yapmak ve teknik bilgileri
köylüye ulaştırmak amacıyla il Ziraat Müdürlüğü’nün emrini araç verildiği, tarım alanlarının zarar görmesine neden olan domuz, çekirge,
hipomat mücadelesi yapıldığı, tohumlukların ilaçlanması yapıldığı ve
ihtiyacı olan çiftçiler için başvuru yapanlara tohumluk yardımı yapılacağı bildirilmiştir. 37 Bu yardımlardan talepleri doğrultusunda Ahlat
halkının da yararlanılması sağlanmıştır. Ahlat halkının tarımsal faaliyetlerin kalkınması konusunda hükûmetten yapmış olduğu bir talepte Ahlat ovasının su ihtiyacına dair olmuştur. Bu isteğe olumlu cevap
verilerek, Nasip gölünden kanal açmak suretiyle sulama sorununa çözüm bulunacağı bildirilmiştir. Su getirme konusunda gerekli etüt çalışmalarının yapılması hususunda Elazığ Su İşleri Müdürlüğü’ne destek
vermesi konusunda bir yazı yazılmıştır. Köylerde yaşayan halkında su
konusundaki istekleri yerine getirilmesi konusunda çalışmaların yürütüle bilmesi için su işlerine 53.000 lira para yardımı da yapılmıştır. 38 Su
sıkıntısının çözümü için bazı çalışmalar yapılarak 1950 yılında Tatvan,
Tuğ, Adilcevaz ilçelerine 1951 yılında da Ahlat ilçesi için yürütülecek
olan su projeleri onaylanmıştır. 39
Şehrin kalkınması için halkın talepleri doğrultusunda yapılan çalışmaların bir diğerini hayvancılık faaliyetleri oluşturmuştur. Şehirdeki
hayvan varlığını artırmak için halk, bakım istasyonları talebinde bulunmuştur. Hükûmet beş yıllık kalkınma planı gereğince Ahlat ilçesinde bir boğa bakım durağı inşaat programına alınmıştır. Ancak inşaatın
35

BCA, 30.1.0.0.117.737.6, 31.08.1951, s.18

36 BCA, 30.1.0.0.117.737.6, 31.08.1951, s.6
37 BCA, 30.1.0.0.117.737.6, 31.08.1951, s.24
38 BCA, 30.1.0.0.117.737.6, 31.08.1951, s.16
39 BCA, 30.1.0.0.117.737.6, 31.08.1951, s.22
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yapılmasının istendiği yerin boğa bakım durağı yapılmasına elverişli
olmadığından ve özel idare bütçesinin yetersiz olmasından dolayı inşaatın 1 sene sonra başlanılması kararı verilmiştir. Hayvancılığa dair
destek çalışmaları programında hayvanlardaki salgın ve bulaşıcı hastalıklar konusunda bazı çalışmalar yapılmıştır. Hayvanlarda çıkan çeşitli hastalıklarla mücadele için veterinerlik görevlendirilerek, hayvanlar
için gerekli serumlar, ilaçlama ve aşılama işlemleri başlatılmıştır. Yazın
yaylara çıkan, kışın ise yerlerine dönen hayvanlara çiçek aşıları ve ilaçlamada yapılmıştır. Bunun haricinde şarbon, barbon, yanıkara ve çiçek
hastalıklarına karşı yapılmakta olan ilkbahar koruyucu aşılarına diğer
yerlerde olduğu gibi Ahlat’ta da yapılmıştır. 40
Bir şehrin kalkınması adına halk tarafından yapılan talepler yalnızca ekonomik alanda olmamıştır. Kalkınma şehrin ve toplumun
her alanında sağlanmalıdır. Bunu göz önüne almış olan Ahlat halkı,
hükûmetten eğitim-öğretim hayatı için talepte bulunmuştur. İlk olarak
okul eksiğinin giderilmesi istenilmiştir. Ahlat’ta mahalli yardımlarla
yapılmakta olan ortaokul binasının ikmaline yardım olmak üzere 1951
yılı bütçesinden 5000 lira gönderilmiştir. 41 Halkın talebi ve Bakanlığın
gördüğü lüzum üzerine köy kadınlarına biçki-dikiş öğretmek gayesiyle
daha önce açılmış olan gezici köy kadınları biçki-dikiş kursu sayısının
artırılmasına karar verilmiştir. 42
Ahlat, Anadolu’da bulunan diğer yerler gibi sağlık alanında da eksiklikleri fazla olan bir yerleşim yerdir. Bu eksikliklerden dolayı sağlık
alanında ciddi aksaklıklar yaşanmıştır. Eksikliklerin giderilmesi için
halkın hükûmetten talepleri olmuştur. Hastane ve sağlık çalışanlarının
sayısının artırtılması konusunda ilk talepler bakanlığa iletilmiştir. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele masrafı için 1950 yılında 1153 lira ilçelere,
1951 yılı bütçesinden ise Ağustos sonuna kadar 3930 lira ilçelere para
gönderilmiştir. Ayrıca bakanlık tarafından dönemin salgın hastalığı
olan frengi tedavisinde kullanılmak üzere 1950 yılında 100 şişe, 1951
yılının Ağustos sonuna kadar 200 şişe penisilin gönderimi sağlanmıştır.
Trahom salgınında en fazla etkilenen Ahlat ilçesinde trahom dispanseri
kurulmuş ve bir doktor tayin edilerek halkın tedavisi gerçekleştirilmiştir. Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında Ahlat’taki içme sularında
temizlik yapılmıştır. Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında devlet
40
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hastanesi için 150.000 lira ödenek ayrılmıştır. 43 Ayrıca halkın talepleri
doğrultusunda sağlık alanında açık olan kadroları kapatılması doktor
gönderimi istenilmiştir. 44 Bu tayinler, Ahlat ve Mutki hükûmet tabipliklerine birer gezici sağlık memuru için Hüseyin Savaş ve Mustafa
Kilci adında iki sağlık memuru tayin edilmiştir. Ahlat ilçesine bir ebe
tayini istenilmiştir. Tayin konusunda merkezden olmasa da en azından
köy ebelerinden birinin gönderilmesi istenilmiştir. Ancak bu istek köy
ebelerinin kasabalarda çalışılmasına kanunen yasak olmasından dolayı
gönderim yapılamayacağı bildirilmiştir. İlçe belediyesine ebe kadrosu
konulduğu takdirde tayinin yapılması mümkün olacağı bildirilmiştir. 45
Halkın ihtiyaçları doğrultusunda kalkınma faaliyetlerinde en önemli görevi şehre ayrılan bütçe görmektedir. Bütçe ile şehrin ihtiyaçlarının
giderilmesi yapılmaktadır. Bu ihtiyaçlar arasında su, elektrik, yol ve
idare binalarının yapımları yer almaktadır. Yeni hükûmetin kurulmasının ardından il bütçe görüşmelerinde Bitlis ili için bütçe ayrılmıştır.
1951 yılı bütçesinde yine özel idarede kullanılması adına özel bir bütçe
verilerek, 2.144 liralık bir aktarım gerçekleştirilmiştir. 46 Özel İdaresinin 1954 yılı bütçesine ait aktarma ve ek ödenekler de tasdik edilerek
verilmiştir. 47 Bütçeler doğrultusunda çalışmaları başlanılarak il kalkınmasındaki ihtiyaçlarının giderilmesi planlanmıştır. Ahlat hükûmet
konağı inşaatına 43.589.67 lira ödenmiştir. Ahlat memur evleri ikmali
inşaatın da 162.180.68 lira ödenek ayrılmıştır. Ayrıca diğer ilçeler için
yapılması uygun görülen memur evleri inşaatı içinse 51.500.50 lira ödenek ayrılmıştır. 48 Aktarılan ödeneklerden şehrin yollarının iyileştirilmesi çalışmalarına başlanılmıştır. Gerek şehir için de gerekse şehirler
arasında yoların kötü durumu halka her dönem ayrı sıkıntı yaşatmıştır.
Halk yolların düzeltilmesi konusundakini isteklerini bildirmesiyle birlikte gelmiş olan ödeneklerle çalışalar hız kazanmıştır. Ödeneğin yettiği kadarıyla yollarda düzenlemeler yapılmış fakat eksikler hala devam
etmiştir. Özel idare eksiklikleri tamamlamak adına tekrar bir talepte
bulunmuş olsa da, bu olumlu bir yanıt alamamıştır. 49
43
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SONUÇ
Cumhuriyetin ilanının ardında ülkenin hem bölgesel hem de kırsal kalkınmaya ihtiyacı bulunmakta idi. Bu durumun bilincinde olan
kurucu kadro kalkınma faaliyetleriyle ülkeyi yeniden inşa etmeye çalışmışlardı. Devlet, kalkınma faaliyetlerini çok yönlü olarak yürütmeye
çalışmıştır. Tarım, ticaret, sanayi, sağlık, eğitim ve sosyal hayatı bir
birinden ayırt etmeden planlamalar yapılmıştır. Kalkınma çalışmaları
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum çerçevesinde yürütülmeye
çalışılmıştır. Bölgesel ve kırsalın geliştirilmesi çalışmalarında il merkezleri ilçelere oranla daha fazla destek almışlardır. Bu durumun meydana gelmesinde sosyo-ekonomik ve nüfus durumunu sebep olarak gösterebiliriz. 1923-1950 yılları arasında Ahlat ilçesinin idari taksimatında
meydana gelen değişimlerin ardından Bitlis’e bağlanmasıyla birlikte,
ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda kalkınma ve geliştirme çalışmalarına
başlanmıştır. Ancak bu çalışmalar 1929 ekonomik krizi ve ardından
gelen II. Dünya Savaşı’nın yaratmış olduğu ekonomik darboğazla birlikte pek yeterli olmamıştır. Yaşananların ardından 1950 yılında yapılan seçim sonucunda Türk siyasi hayatında köklü bir değişim meydana
gelmiştir. Demokrat partinin başa gelmesiyle birlikte ülke genelinde
ekonomik ve sosyal hayatta değişimler meydana gelmiştir. Özellikle
ekonomik hayatın iyileştirilmesiyle birlikte buna bağlı olarak şehirlerdeki ekonomik kalkınma gelişiminin sağlanması adına çalışmalar yapılacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bilgi paylaşımının ardında
Ahlat halkı, yeni yönetimden ilçenin kalkınması ve gelişmesi adına
tarım, sağlık, hayvancılık eğitim ve sosyal hayatın iyileşmesi adına
bazı taleplerde bulunmuştur. Bu talepler arasında ilk sırayı Ahlat’ın da
ekonomisinin temelini oluşturan tarımsal faaliyetler almıştır. Tarımsal
faaliyetler konusunda haşerelerle mücadele, tohumluk dağıtımı, sulama
ve tarım aletlerinin üretimdeki desteği konusundaki taleplere olumlu
yanıt verilerek bu konuda Ahlat halkının istekleri yerine getirilmiştir.
Ancak ilçedeki tütün ekim talebine kalitenin yetersiz olmasından dolayı bu talebe olumlu cevap verilmemiştir. Hayvancılık konusunda ise
hayvan hastalıklarından sorun yaşayan halkın talepleri üzerine hastalıkla mücadele edilerek ilçenin hayvancılık faaliyetlerinde aksaklıklar
yaşanmamasına dikkat edilmiştir. Eğitim ve sağlık alanındaki taleplerde ise özellikle eğitim konusunda eksiklikler istenilen düzeyde giderilmemiştir. Sağlık alanında ise ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Bu dönemde
salgın hastalıkların ortaya çıkması sağlık alanındaki talep ve ihtiyaçla-
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rın artmasına neden olmuştur. Bu konuda gerek ödenekler gerekse ilaç
yardımıyla halk sağlığı korunmaya çalışılmıştır. Sosyal hayatı kolaylaştırmak adına yapılan talepler de verilen bütçelerle giderilmeye çalışılmıştır. Genel olarak bakıldığı zaman Ahlat halkının Demokrat Parti
hükûmetinden talep ve istekleri ilçenin gerçek ihtiyaçları göz önüne
alınarak yapıldığı görülmektedir. Ayrıca dikkat çeken bir hususta sanayi ve turizm alanında hiçbir istek ve taleplerinin olmayışı olmuştur.
buna karşın iktidarın ilk yılında yapmış oldukları taleplerin bir kısmı
karşılanmıştır. Ancak ilçenin kalkınma ve gelişme çerçevesinde bakıldığında isteklere verilen olumlu cevapların yanında çalışmaların artırılarak yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
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AHLAT KÜMBETLERİNDE “GÜLBEZEK”
MOTİFİNİN DİNÎ SEMBOLİZM AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Aynur ÇINAR 1

ÖZET
XII.-XV. yüzyıllar arasına tarihlenen Ahlat kümbetleri, Türk-İslam
mimarisinin en önemli ve güzel eserleri arasında yer alır. Ahlat kümbetleri, sıradan mezar yapılar olmayıp Ahlat’ın farklı Türk devletleri
ve beylikleri yönetiminde geçen tarihini de yansıtır. Adına inşa edilen
kişinin şahsına münhasır yapılar olan bu kümbetler, adeta sahiplerinin
mevki ve karakterlerini bize görsel olarak anlatır. Diğer yandan İslam
sonrası döneme ait olan Ahlat kümbetleri, Türklerin Orta Asya’dan
Anadolu’ya uzanan tarihî sürecini de yansıtır. Bu harika sanat eserleri
Türklerin pek çok alanda olduğu gibi dinî alanda da hareketli ve renkli
değişimlerinin belgeleridir. Kümbetlerin şekli ve mimarisi Türklerin
evren tasavvurunu yansıtırken üzerine işlenen her bir motif, bu halkın inançlarını nasıl görsel bir tarzda sembolleştirdiğini ifade eder. Bu
açıdan Ahlat kümbetleri, tarih ve sanat tarihinin konusu olduğu kadar
dinler tarihinin de ilgi alanına girer.
Biz bu tebliğde kümbetlerde sıklıkla kullanılan gülbezek motifini
dinî sembolizm açısından değerlendirmeye çalışacağız. Pazırık Halısı’nda “Hun Gülü” adıyla geçen Gülbezek, bazı dinlerde Tanrı ve aşkınlık için kullanılan sembollerden biridir. Ayrıca bu motifin nilüfer/lotus
çiçeğinden Türk-İslam mimarisindeki gülbezeğe dönüştüğü bilinmektedir. Dinler tarihi açısından İslam dışı inançlara gönderme yapan bu
1 Dr. Arş. Gör.; Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi ABD, E-Posta: aynuriddin@gmail.com

AHLAT KÜMBETLERİNDE “GÜLBEZEK” MOTİFİNİN DİNÎ SEMBOLİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

figürün nasıl olup da Türk-İslam mimarisinin bir parçası haline geldiği
meselesi, Türklerin dinî tarihteki serüvenlerinin önemli bir konusudur.
Çalışmamız, kullanılan metot ve kaynaklar bakımından bir dinler tarihi çalışmasıdır. Bu çalışmada gülbezek motifini dinler tarihinin
karşılaştırmalı metoduna başvurarak ele alacak ve teolojik dönüşümünü Türk tarihi içerisinde değerlendireceğiz.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, Sembolizm, Kümbet, Gülbezek, Lotus, Hun Gülü

The Evaluation “Rosette” Motif in Ahlat Domes in terms
of Religious Symbolism
Abstract: Ahlat domes, dated to XII. and XV. the centuries, are
one of the most beautiful and important historical building among the
Turkish-Islamic architecture. These domes, not ordinary burial structures, represent history of Ahlat which was under different Turkish
states and beyliks. They, which are unique structures of the person built
in his name, narrate visually the positions and personality of their owner. Again, Ahlat domes from the post-Islamic period image the historic
process of Turks from Central Asia to Anatolia. These wonderful artworks are the records of dynamic and colourful changes of Turks in the
religious field such as other fields. While shape and architecture of the
domes reflect the cosmic imagination of Turks, every motif which had
been embroidered upon them signs how this nation symbolized visually
their beliefs. In this respect, Ahlat domes are in the field of interest of
history and art history both and history of religions.
In this work, we will try to evaluate rosette/gulbezek motif on the
domes which frequently have been used upon them in terms of religious
symbolism. Rosette, called “the Hun Rose” in the Pazyryk Carpet, is
one of the symbols of God and transcendence in some religions. Otherwise, it is known that this motif has transformed from lotus flower
to rosette motif in Turkish-Islamic architecture. From the point of the
history of religions, the issue of how the figure referring to non-Islamic
beliefs became a part of Turkish-Islamic architecture is the important
topic of adventure of Turks in religious history.
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Our study is a study of the history of religions in terms of used
methods and sources. In this study, we will discuss rosette motif on
Ahlat domes by applying the comparative method of the history of religions. Besides we will evaluate its theological transformation in the
Turkish history.
Key words: Ahlat, Symbolism, Dome, Rosette, Lotus, The Hun Rose

Giriş
Ahlat, Urartulardan Osmanlılara kadar farklı din ve milletlerden
insanların yüzyıllarca bir arada yaşadığı, çok kültürlü ve stratejik öneme sahip tarihî bir bölgedir. 2 “Kubbetü’l-İslam” adıyla meşhur olan bu
kadim ilçe, bir zamanlar görkemli bir ilim, sanat ve yönetim merkezi
idi. Ahlat’ın söz konusu stratejik önemi, yüzyıllarca hedef haline gelmesine sebep oldu. 3 Osmanlılardan sonra Ahlat sosyal, siyasî, askeri,
kültürel ve iktisadi olarak gerileme sürecine girdi ve bir daha asla eski
görkemine kavuşamadı.
Ahlat’ı günümüzde en önemli kılan husus, hiç şüphesiz, abidevî
mezar yapılarıdır. Anadolu’nun hiçbir yerinde görülmeyen yoğunlukta Ahlat’ın merkezine yayılmış bu yapılar, kümbetler ve dünyanın en
büyük Türk-İslam mezarlığındaki tümülüsler 4 ve mezar taşlarından
oluşur. Zaten Ahlat’ı “Kubbetü’l-İslâm” adıyla anılmaya lâyık kılan
şey de Ahlat’ın her tarafında yükselen bu kümbet kubbeleridir. Bu bakımdan Ahlat, hem Anadolu Türk-İslam tarihinin başlangıç noktası 5
hem de orta çağ Türk mezar mimarisinin bütün boyutlarıyla incelenebileceği yegâne açık hava müzesidir. Söz konusu kümbetlerin en eskisi
1222-23’te (h. 619) inşa edilen, oldukça sade bir mimariye sahip Şeyh
Necmeddîn Kümbeti’dir. Bu yapının aksine ondan neredeyse dört asır
sonra inşa edilen ve Ahlat’ın sembolü olan Emir Bayındır Kümbeti ise,
Anadolu’da benzeri bulunmayan bir mimariye sahiptir. 6 Her iki yapının
mimarisindeki bu değişim, Ahlat Türk-İslam mimarisinin nasıl hızlı
şekilde ivme kazandığını göstermeye kâfidir.
2 Faruk Sümer, “Ahlat”, DİA, Ankara 1989, II. 19; Dündar Alikılıç, “Kubbetü’l-İslâm Ahlat”, IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, ed. Oktay Belli, Ankara 2011, s.
273.
3

Rahmi Tekin, Ahlat Tarihi, OSAV Yayınları, İstanbul 2000, s. 13.

4 İçerisinde bir devletin yöneticisi veya asilzadesinin mezarı bulunan, toprak yığılarak
oluşturulmuş tepecik. Tümülüsler, höyük ya da kurgan olarak da isimlendirilir.
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5

Alikılıç, “Kubbetü’l-İslâm Ahlat”, s. 272.

6

Ara Altun, “Ahlat: Mezar Âbideleri”, DİA, Ankara 1989, II. 22-23.
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Biz bu tebliğde Ahlat kümbetlerinin tezyininde sıklıkla kullanılan gülbezek motifinin tarihî süreçteki dönüşümünü ele alacağız. Ahlat
mezar mimarisi ve süslemeleri oldukça geniş bir konu olduğundan çalışmamızı sadece Erzen Hatun ve Hasan Padişah kümbetleri bağlamında gülbezek figürünün anlamı ve tarihçesi ile sınırlayacağız. Ayrıca
bu kümbetlerdeki sembolizm, çoğunlukla sanat tarihinin ilgilendiği bir
mesele olsa da biz bu çalışmada dinler tarihinin kaynak ve metodolojisine de başvuracağız. Bu bağlamda ilgili sembolü karşılaştırmalı dinler
tarihi usulüne uygun olarak Türk-İslam sanatının başka dinlerden etkilenimi çerçevesinde incelemeye gayret göstereceğiz.
1. Kümbet Sembolizmi
“Kümbet”, etimolojik olarak Türkçe kökenli olmayıp Pehleviceden
Farsçaya geçen bir kavramdır. Pehlevicesi gonbed ( )گنبدşeklindeki kelime, “kubbe”, “çiçek demedi”, “gökyüzü, gök kubbe” ve “dünya” gibi
anlamlara gelir. 7 Kavramın Türkçesinin ne olduğu net değildir. Pehlevicesine kıyasla muhtemelen dağ, çadır ya da gök kubbe anlamına
gelebilir. Çünkü pek çok arkeolog ve sanat tarihçisinin hemfikir olduğu üzere kümbetler, Ön Asya ve Türkistan bölgesindeki Türklere ait
dağ kültünün göçebe çadır sanatına, bu sanatın da mimariye aktarılmış
halidir. 8 Diğer yandan antik dönemden bu yana Türklerde ölü gömme
adetlerinin önemli yer kapladığı, sırf bunun için ufak tepecikler halinde
kurganlar inşa edildiğini hatırlamak gerekir. Türklerin atalarının mezarlarını kutlu sayarak bunları koruma altına almalarını ima eden ve
içinde yatan ölüyü koruyan yapı anlamına gelen kurgan, mumyalanmış
bir devlet büyüğü için hazırlanmış, zemini kare planlı, toprak altındaki
kısımda içinde sandukalar olan bir mezar odasının bulunduğu, üzerine
toprak yığılarak oluşturulmuş kubbemsi tepeciktir. Buradan yola çıkarak hem dağ hem de çadır görünümüne sahip, Türklerin göçebe yaşam
tarzına ait bu mezar yapılar, 9 yerleşik hayata geçmelerinden itibaren
önce Budizm’in etkisiyle stupa adı verilen kubbe ile örtülü mimari yapılara, 10 İslam’a girince de kümbete dönüşmüş ve ismini Farsçadan almış
olabilir. Şayet böyle düşünecek olursak kümbet yapıları -her ne kadar
7

Mehmet Kanar, Büyük Farsça-Türkçe Sözlük, Say Yayınları, İstanbul 2016, s. 1175.

8 Taşa Bezenmiş Çadırlar: Ahlat Kümbetleri, haz. Selami Reisoğlu ve Halil Ülker, Ahlat
Kaymakamlığı, Gündoğdu Ofset, 2010, s. 10.
9

İlhami Durmuş, İskitler, Akçağ Yayınları, Ankara 2017, ss. 136-139.

10 Haldun Özkan, “Erzincan ve Çevresinde Orta Asya Türk Geleneğini Sürdüren Bezemeli
Mezar Taşları”, TAED, Sayı 15, Erzurum 2000, s. 31-32.
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aralarında yapıldıkları dönem ve şekilsel farklılıklar olsa da- mimariye
aktarılmış kurganlar olarak anlamak yanlış olmaz. Aksi takdirde Türk
mezar anlayışında kurgan yapılardan anilerden kümbetlere geçilmesini
açıklamak mümkün görünmemektedir.
Kümbet de kurgan gibi içinde yatan mevtanın mumyalanarak defnedildiği kat (kripta) üzerine silindirik ve/veya çokgen gövde şeklinde
inşa edilen, üzerinin içten kubbemsi dıştan ise konik ya da piramidal
bir çatıyla örtülen anıt mezardır. Bu tarz yapılar, Ahlat kümbetlerinin
inşa edilmesinden önce de Selçuklu mimarisinin en ayırt edici özelliğini oluşturur. 11 Türklerin İslam öncesi zengin mezar anıtı gelenekleri, bu yapıların İslami dönemde türbe ve kümbet adı verilen iki farklı
mezar mimarisine dönüşmesini sağlamıştır. Ayrıca bu yapılarda bulunan mumyalama odası, mumyalama işleminin kadim dönemlerden
XIII.-XIV. yüzyıl Anadolu’suna kadar taşındığını da gösterir. İsmi İran
dillerinden gelse de kümbet geleneğinin Orta Asya’dan Anadolu’nun
içlerine kadar yayılması, kümbet tarzı yapı geleneğinin Türklerin etkisi ile uygulama alanı bulduğunu gösterir. 12 Aynı şekilde kümbetlerin
gerek mimari tarzı gerekse tezyininde kullanılan motifler de Türklerin
İslam öncesinden devralıp İslam mimarisine kazandırılan unsurlardır.
Bu bakımdan kümbet ve türbe geleneğinin Arap-İslam dinî anlayışında
bulunmadığı ve Türkler aracılığıyla İslam’a dahil edildiği söylenebilir.
Ayrıca Türklerin konik çatılı ve sekizgen gibi köşeli tezyin anlayışını
Anadolu’da Ermenilerden öğrendiğine dair iddiaların 13 anakronik bir
siyasetle üretilmiş olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Kümbetlerin şekil açısından çadırı andırdığını belirtmiştik. O kadar ki çadırdaki pek çok ayrıntı kümbet mimarisinde muhafaza edildiği
gibi çadır kumaşında bulunan işlemeler, oyma tezyinat şeklinde mimariye yansımıştır. Buna bağlı olarak bütün kümbetler temelde birbirine
benzese de hükümdar ve bey gibi yönetici şahsiyetlerin her biri için
farklı şekil ve tezyinatta kümbetler inşa edilmiştir. Bu bakımdan her
kümbet, adına yapılan zâtın şahsına münhasırdır. Kümbetler arasında
sekizgen gibi çok köşeli ve yuvarlak biçimler çoğunlukta olmakla birlikte bazen dilimli gövdeye sahip ve kare planlı kümbetlere de rastla11 Nicoleta Gray, “Islamic Art”, The Encyclopedia of Visual Art, Grolier Educational
Corporation, USA 1983, III. 442.
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12

Taşa Bezenmiş Çadırlar: Ahlat Kümbetleri, s. 10.

13

Gray, “Islamic Art”, III. 441.
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nır. 14 Diğer yandan biçimleri sebebiyle kümbetler Türk kültüründe çadırın ihtiva ettiği bütün anlamlara sahiptir. Bunlar arasında en önemli
olanı kümbetlerin tıpkı çadırlar gibi doğrudan evren ve dünyayı temsil
etmesidir. İslam öncesi Türk kozmogonisinde evrenin gök kubbe, yeryüzü ve alt dünya (tamu) şeklinde üç katmanlı tasavvur edilmesi, 15 olduğu gibi kümbet mimarisine yansımıştır. 16 Buna bağlı olarak kümbetlerin mumyalık/cenazelik bölümü alt dünyaya, silindirik veya çokgen
gövde dörtgen olduğuna inanılan yeryüzüne, konik/piramidal çatı ise
gök kubbeye denk düşer. Hatta eski Türklerdeki alt dünyanın kendi güneşi olduğu inancı kümbetlerde de uygulanmış ve mumyalık kısımlarına pencere inşa edilerek içeri güneş ışığının girmesi sağlanmıştır. Yine
kümbet gövdesinin silindir, dörtgen veya çokgen şekilde inşa edilmesi
de Türklerin dörtlü düzene sahip dünya ve dairesel evren tasavvuru ile
uyumludur. Bu bağlamda ilk inşa edilen Şeyh Necmeddîn Kümbeti’nin
kare gövdeye sahip olması 17 bir rastlantı olmasa gerektir. Hunlarda ve
Göktürklerde gerek şehirler gerekse ordugahların dört yönün kesiştiği
bir yapıda, Uygurlarda da şehirler sekiz köşeli evren modeline uygun
olarak inşa edilmiştir. Benzer şekilde eski Türklerde evrenin sahibi
Kök Tengri’nin temsilcisi kabul edilen hakanın otağı Tanrı’nın yeryüzündeki makamı kabul edildiğinden evren sembolizmine uygun şekilde
tasarlanmıştır. 18 Bu sebeple Türk kökenli mimari asırlarca dört/sekiz
köşeli kaide üzerine yarım kubbeli olmuş, hatta Budizm’e geçen Türkler bu mimariyi Budist evren tasavvurunun bir yansıması olan mandalaya dahi uyarlamışlardır. 19
Kümbetlerin başlı başına Türk kozmogonisinde evreni sembolize
eden yapılar olması, onların sadece inşa şekli ile değil tezyiniyle de alakalıdır. Bu da bizim çalışmamızdaki asıl konumuzu teşkil etmektedir.
Şimdi kümbetlerdeki saklı anlamın en önemli tamamlayıcı motifi olan
gülbezek motifini inceleyelim.

14

Taşa Bezenmiş Çadırlar: Ahlat Kümbetleri, s. 10.

15

Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, TTK, Ankara 2014, II. 317.

16 Gülderen Şehribanoğulları, İslamiyet Öncesi Türk Toplumlarında Evren Sembolleri, Basılmamış Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
2019, s. 41.
17

Altun, II. 22.

18

Şehribanoğlulları, Evren Sembolleri, s. 68, 80-81.

19

Şehribanoğulları, Evren Sembolleri, ss. 100-101.
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2. Gülbezek
Gülbezek, daire, yarım daire ya da dairesel bir düzlemde bitkisel,
hafif çıkıntılı, geometrik, yazılı ve çeşitli motif kompozisyonlarını içeren bir süsleme türüdür. Bilhassa mimari yapılarda pek çok çeşidiyle
yoğun şekilde kullanılan gülbezek, Türklerin İslam öncesindeki bütün
eserlerinde bulunur. Bu motif Selçuklularla Anadolu’ya getirilmiş ve
günümüze kadar her türlü mimari yapıda yer almıştır. Her ne kadar
Ahlat mimarisindeki bitkisel süslemelerde kıvrık dal, yaprak, rûmî gibi
motiflerle bir bütün oluştursa da 20 gülbezek, kullanıldığı sanat eserinde yardımcı bir figür değil hem kullanım hem de anlam bakımından
bağımsız bir semboldür. Hıristiyanlık’ta Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem’i sembolize eden gül motifi, 21 Türk-İslam sanat ve edebiyatında
Hz. Peygamber’i ifade eder. 22 Muhtemelen Hz. Muhammed’in Burak
ve Cebrail’le beraber miraç gecesi Allah’ın huzurunda döktüğü terlerin
kırmızı, beyaz ve sarı güle dönüştüğüne dair rivayetlerin etkisiyle gülbezek motifi Hz. Peygamber’in sembolü olan gül ile özdeşleştirilmiştir. 23 Nitekim klasik Türk şiir ve naatlarında da gül Hz. Muhammed’in
saçına, yanağına, gülün kokusu onun terine, goncası ağzına, fidanı ise
boy posuna benzetilmiştir. 24
Ne var ki bitkisel bir motif olarak gülün Selçuklu ve öncesine dair
bir Türk motifi olmayışı, bu figürün doğrudan gül olarak anlaşılması önünde bir engeldir. Halbuki bu sembol değişik görünümlere sahip
olması bakımından gülbezek adlandırmasının yanı sıra gülce, İngilizcede gül anlamındaki rose’den gelen rozet ve madalyon gibi birbirine
benzer isimlerle anılır. Fakat doğayla içkin şekilde yaşayan İslam öncesi Türklerde süsleme sanatında çiçek, ağaç gibi motifler kullanılsa da 25
gülün kullanılışı daha çok İslam sonrasına tekabül eder. Burada gülün
Hz. Peygamber’in sembolü olarak kullanılmasının yanı sıra yerleşik ha20 Anadolu’nun Orhun Abideleri: Ahlat Mezar Taşları, haz. Selami Reisoğlu, Mustafa
Oral, Abdullah Alp, Ahlat Kaymakamlığı, Gündoğdu Ofset, Van 2010, s. 17.
21

Semboller ve İşaretler, çev. Seda Toksoy, Alfa Yayıncılık, İstanbul 2009, s. 86.

22 Ayşe Nur Taşdelen, Konya Türk Devri Yapılarında Bulunan Gülbezekler, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2020, ss. 7-8.
23 Filiz Çetinkaya Karafakı ve Çiğdem Çetinkaya, “Türk Süsleme Sanatında Gül’ün Kullanımı”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), Haziran 2016, s. 17.
24 Cemal Kurnaz, “Gül”, DİA, İstanbul 1996, XIV. 220; Nilüfer Tanç, “Rifâî’den Oscar
Wilde’a Gül ve Bülbül”, TAED Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, Sayı 39, Erzurum 2009,
s. 970.
25 Karafakı ve Çetinkaya, “Gül’ün Kullanımı”, ss. 14-16.
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yata özgü bir çiçek olması da önemlidir. Oysa konargöçer Türkler daha
çok yabani doğadaki çiçekleri sanatsal form olarak kullanmayı tercih
etmiş gibidirler. 26 Nitekim eski Türk sanatında hayvan, ağaç, bulut gibi
salt doğaya özgü motiflerin kullanılması bunun bir göstergesidir. 27 İslam’ın kabulü ve Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ile başlayan süreçte
sanat eserlerindeki doğaya has kullanımlar ve hayvan figürleri giderek
azalmış, özellikle Osmanlı’dan itibaren lale, karanfil, sümbül ve gül
gibi bahçe bitkilerine geçilmiştir. 28
O zaman şöyle bir soru sorulabilir: Şayet Türk mimarisinde kullanılan gülbezek gül değil ise, nedir?
Bu sorunun cevabını verebilmek için Türklerin henüz İslam’la tanışmadığı, milli dinleri Kök Tengricilik yahut sonradan bir kısım Türk
kavimlerinin dahil olduğu Budizm dönemine bakmak gerekiyor. Bugün sanat tarihçilerin pek çoğu Türklerde antik dönemden beri kullanılan gülbezek motifinin kökenini, Orta Asya doğasında sıklıkla bulunan
ve Doğu’daki bütün dinlerde sembol olarak kullanılan lotus çiçeğine
dayandırırlar. Üstelik bu sembolün çarkıfelek ve ejderha sembollerinin
de kökeni olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden Doğu’nun lotus çiçeğinin Batı’nın gülü ile anlamsal olarak eş değerde olduğu düşünülür 29
ki bu, bizim için gülün neden gülbezek/lotus motifi ile özdeşleştiğini
açıklamaktadır.
Türkçede nilüfer olarak bilinen lotus, yabani doğada, yağmur ormanlarındaki su birikintileri, bataklık ve göl yüzeylerinde köksapları
üzerinde açan ve yapraklarındaki nano sivrilikler nedeniyle üzerine
herhangi bir şey yapışmadığı için her daim temiz ve parlak görünen
su zambağı familyasına ait bir çiçek türüdür. 30 Suda ortaya çıktığı için
doğrudan suyun, suda yaşamın sembolü kabul edilir. Buna bağlı olarak
lotus, yeni doğan hayatı, ilk ortaya çıkış ve yaratılışı, her türlü evrimsel süreci, merkez sembolizmini ve kalbi temsil eder. 31 Ayrıca çamurlu
26

Ahlat Mezar Taşları, s. 14.

27

Karafakı ve Çetinkaya, “Gül’ün Kullanımı”, s. 15.

28 Mine Can, “Türk İşleme Sanatında Gül Motifi”, IJOEEC (International Journal of
Eurasian Education and Culture), Vol: 4, Issue: 6, Year: 2019, s. 56.
29 Juan E. Cirlot, A Dictionary of Symbols, Routledge, London 1971, s. 193; Semboller ve
İşaretler, s. 84.
30 Joel P. Brereton, “Lotus”, Encyclopedia of Religions, by. Lindsay Jones, II.nd edition,
Thomson & Gale, London 2005, VIII. 5518.
31

Cirlot, A Dictionary of Symbols, s. 193.
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sulardan hiç kirlenmeden çıkan lotus, bir yandan saflığın diğer yandan
da kaostan kozmosa geçişin simgesidir. Bu sebeple söz konusu çiçeğin
güneşin doğuşuyla açan parıltılı yaprakları pek çok mitte hem yaratılışın hem de yaratıcının sembolü olmuştur. 32 Buradan yola çıkarak lotusu
su, sudan çıkan yaratılış ve yaratıcının kendisiyle özdeşleştirme bakımından Tevrat’ta karanlık suların üzerinde gezinerek yaratılışı başlatan
Kutsal Ruh tasavvuruyla anlamsal olarak kıyaslamamız mümkündür. 33
Lotus başta Hindistan olmak üzere Çin, Güney Asya ve Japonya
gibi Doğu kültürlerinde dinsel ve sanatsal bir öneme haizdir. Hint din,
sanat ve edebiyatında merkezî semboller arasında yer almış ve hem Asya’nın her yerine buradan yayılmış hem de bu dinden doğan Budizm’in
temel simgesi haline gelmiştir. 34 Hint sanatında özellikle sekiz yapraklı
lotus Tanrı Brahma’yı temsil eder. Buna göre evren ilahî yaşam tözünden, kimi mitlerde de Tanrı Vişnu’nun göbeğinden doğarken kozmik
sularda som altından, parlak, bin yapraklı bir lotus ortaya çıkar. Ana
Tanrıça, Evrensel Rahim ya da Suyun Tanrıçası olarak isimlendirilen
Lotus, 35 Yaratıcı Tanrı Brahma’yı doğurur. 36 Böylece Tanrı Brahma lotusun üzerine oturarak büyüsel aktivitesiyle tüm görünür şeyleri yaratmaya başlar. Bu mitte lotus açıkça Muharriku’l-Evvel/Hareketsiz Hareket Ettirici işlevi görür. 37
Lotus Budizm’de Hindu mitlerinden çok daha önemli bir yer tutar.
Hatta bu sembolün Buddha’nın tek sembolü olduğu bile söylenebilir.
Budizm’e göre kurtarıcılar olarak dünyaya gelen, dünyalara ve cennete hükmeden, aydınlanmayla kurtuluş yolunu insanlara anlatan tarihî
süreçte dünyaya gelmiş yirmi dört Buddha’nın tamamı, gerçekte, kendisine “Evrenin Efendisi” denen Tek Aşkın Öz ilk Buddha’nın reenkarnasyonundan başka bir şey değildir. Bu bakımdan tarihsel Buddhaların
32

Semboller ve İşaretler, s. 87.

33 “Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeryüzünü yarattı. Yeryüzü şekilsiz ve boştu, derinliklerin
yüzeyinde karanlık vardı; ancak Tanrı’nın Ruhu suyun yüzeyinde hareket halindeydi. Tanrı
“Işık olsun” dedi ve ışık var oldu.” Tekvin, 1:1-3.
34

Brereton, “Lotus”, VIII. 5518.

35 Lotus, Hint mitolojisinde benzer şekilde, İran mitolojisinde Tanrıça Anahita’ya tekabül
eden bir çiçektir. Bu sebeple de dişil ögeyi temsil eder. Bkz. Nesa Sarv Charandabi, İran Kültürü’nün Çağdaş Grafik Tasarımdaki Sembolik Yansımaları, Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi, DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir 2017, s. 79.
36 Heinrich Zimmer, Hint Sanatı ve Uygarlığında Mitler ve Simgeler, çev. Gül Çağalı
Güven, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2004, ss. 104-105.
37 Cirlot, A Dictionary of Symbols, s. 193.
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doğuşu her zaman lotus ile sembolize edilmiştir. 38 Yine Budist kutsal
metinlerinde geçen ifadelere göre Buddha dünyada doğduğu, orada büyüdüğü ve dünyayı yüceliğiyle fethettiği halde tıpkı bir lotus çiçeğinin
saflığı gibi dünyanın kirine bulaşmamıştır. Yani o, normal bir insanı
kontrol eden hiçbir dünyevi tutkunun esiri olmamış, arzularına yenik
düşmemiştir. 39 Bu sebeple Budizm, Buddha’nın Nirvana’ya ulaşmış halini bir lotus çiçeğine oturmuş şekilde tasvir eder. 40 Dolayısıyla Budizm
için lotus çiçeği saflığın ötesinde bir anlama sahiptir. Hatta o Buddhalık
makamı, mecâzî, manevî ve ilahî olandır. 41 Daha açık bir ifadeyle Hinduizm’de Tanrı Brahma ve onun yaratıcı aktivitesini sembolize eden
lotus, oradan Budizm’e benzer bir anlamla geçmiş ve burada insanın
nihai ereği olan Nirvana’ya yükselme, dünyevi arzulardan arınma ve
kişinin insan doğasının ötesine yükselerek bir bakıma tanrılık makamını elde etme hali olarak anlaşılmıştır. 42 Bundan dolayı Buddha’nın lotus
çiçeğinden bir tahta oturmuş haldeki tasvirine “lotus oturuşu” denmiş
ve bu tasvir, Buddha’nın dünyevi hükümranlığının sembolü kabul edilmiştir. 43
İslam öncesi Türk sanatında ise kimi zaman Türklerin kendine
özgü kozmogonilerinden kimi zaman da Hun ve Uygur döneminde bir
kısım Türklerin Budizm’e geçmesinden dolayı lotus kullanımına sıkça rastlanır. Hatta Budizm’in din olarak seçilmesiyle lotusa atfedilen
kutsiyet daha da belirgin hale gelir. Budist etkiye en çok maruz kalan
Uygur Türklerinde lotus, Çinceden gelen linhua (lien, lotus; hua, çiçek)
şeklinde isimlendirilmiştir. 44 Dahası Uygur resim sanatında sıklıkla
kullanılan lotus motifleri, diğer Budist toplumlara nazaran Türklerde
daha önemli kabul edilen ölüm ötesiyle ilişkilendirilmiştir. Buna göre
cennette Buddha’ya varma ve Nirvana’ya erişme hakkı kazanan ruhların bir lotusa dönüştüğüne inanılmıştır. 45 Aynı zamanda Budist reenkarnasyon ve evren inancını benimseyen Türkler de yeniden doğuşun
38 Zimmer, Mitler ve Simgeler, ss. 114-115.
39 Brereton, “Lotus”, VIII. 5519.
40 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2002, s.
126.
41 Beyhan Karamağaralı, “Ejder ve Lotus Motifinin Halı Seccâdelerdeki İkogonografisi”,
Arış Dergisi, 1998, ss. 36.
42

Semboller ve İşaretler, s. 87.

43

Semboller ve İşaretler, s. 86.

44 Şehribanoğulları, Evren Sembolleri, s. 96.
45 Çoruhlu, Türk Mitolojisi, s. 125.
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simgesi olarak lotusu benimsemişlerdir. 46 Ruhların lotus olarak doğması inancı bir Uygur şiirinde şöyle ifade edilmiştir:
Şimdiki insanlar ölünce,
Kat’i ve şüphesiz olarak
Abita Burkan’ın huzurunda,
Altın lotus içinde doğarlar. 47
Diğer yandan Türklerde zaten var olan hâkimiyet anlayışının lotus
oturuşuyla birleşmesi sonucu Buddha’nın oturuşu hakanın halkı üzerine kurduğu hâkimiyetin ve Türk devlet anlayışının bir sembolü haline
gelmeye başlamıştır. Lotus şeklindeki Budist mandalası Türklerce benimsenmiş; fakat Uygurlar mandalayı daire şeklinden ziyade Hunların
Türk devleti anlayışına uygun şekilde kare olarak 48 tasvir etmişlerdir. 49
Böylece Türkler sadece Budist öğretileri kabul etmemişler, aynı zamanda kendi evren tasavvurlarını, merkez sembolizmleri doğrultusunda bu
dini kendilerine göre yeniden şekillendirmişlerdir.
Doğu ve Orta Asya Türk kültüründen hayli uzak olan antik Mısır
da lotus çiçeği üzerine mitler üreten ve sanat eserleri inşa eden bir medeniyettir. Fakat bu sembolün Mısır’a nereden geldiği net değildir. 50 Sesen adıyla lotus, Mısırlılar için güneşle birlikte açılıp kapanan bir çiçek
olduğundan yaratılış ve yeniden doğuş sembolüdür. 51 Mitlere göre kaos
suları çekildiğinde ortaya çıkan ilk çamurdan bir lotus çiçeği açar. Hint
dinlerindeki gibi Mısır’da da lotus yaratılış mitlerinde gizlice Ana Tanrıçalık görevini ifa ettiği için tanrıçalarla özdeşleştirilir. Mısır dininin
üç merkezinden biri olan Hermopolis kozmoloji mitlerinden birinde,
Tanrı Amon-Ra’nın kökeni Nun’un kaotik sularından çıkan ilk kadim
dağdaki lotusa bağlanır. Tıpkı Brahma gibi Amon-Ra’da bu lotustan çıkar ve yaratma faaliyetine başlar. Bu sebeple Ra’nın gözü bir lotustur. 52
Lotus motifi dairesel şekilde Mısır sanatında da yoğun bir şekilde kul46 Çoruhlu, Türk Mitolojisi, s. 126.
47 Çoruhlu, Türk Mitolojisi, s. 126.
48

Ögel, Türk Mitolojisi, II. 315.

49

Şehribanoğulları, Evren Sembolleri, ss. 98-101.

50 Brereton, “Lotus”, VIII. 5518.
51

Semboller ve İşaretler, s. 87.

52 Barbara C. Sproul, Yaratılış Mitleri, çev. Ali Bucak, Hil Yayın, İstanbul 2017, s. 121; Richard H. Wilkinson, Eski Mısır’ın Bütün Tanrı ve Tanrıçaları, çev. Ahmet Fethi Yıldırım,
Alfa Mitoloji, İstanbul 2016, s. 17.
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lanılmıştır. Louvre Müzesinde sergilenen Tanrıça Hathor’un başındaki
lotus figürleri bunlardan biridir. 53
Başka medeniyetlerin din ve sanatındaki lotus anlayışı, Orta Asya
Türk halklarını da etkilemiştir. Yahut Türklerin lotusu kendi coğrafyalarına ait bir öge olarak kabul ettiklerinden kullanmış olmaları da
mümkündür ki kanaatimizce bu daha doğrudur. Zira antik dönem Türklerinden elimize ulaşan ilk sanat eseri, onların kültürel olarak lotusu
benimsediklerini ifade eder. MÖ. V.-III. yüzyıl Hunlarına ait V. Pazırık
Kurganı’ndan çıkarılan Pazırık Halısı ve keçeli örtüsünde kare içinde
yıldıza benzer lotus motifi, asırlar sonra Selçuklu süsleme sanatında
gülbezeğe dönüşecek ve sonraki dönem Türk sanatının temel elementi olacaktır. 54 V. Pazırık Kurganı’ndaki lotus figürünün kare kullanım
içermesi, kimi araştırmacılarda bu motifin “Hun Gülü” adıyla isimlendirilmesine ve Hunlara ait bir motif olarak kabul edilmesine sebep
olmuştur. Türklerdeki merkeziyetçi anlayışın sembolü olan kutup yıldızının kutsal kabul edilmesinden olsa gerek 55 E. Fuat Tekçe (1929-2015),
bu sembolü yıldız olarak yorumlamış, fakat onun yorumu kabul görmemiştir. 56 Bazıları da söz konusu motifi Türk kozmogonisindeki “dört
yön, sekiz bucak” sembolünün çiçeğe dönüşmüş hali ( ) olarak kabul
ederler. 57 Hatta Pazırık Halısı’ndaki kare Hun gülü, tarihsel süreçte pek
çok Türk devletinde kullanılmıştır. Örneğin Karahan keramiklerinde
yoğun şekilde gittikçe gülbezek şekline dönüşen lotus kullanımlarına rastlanır. 58 Bu motif nihayet Selçuklular ve Türkmenler zamanında
“sekizgen-gül ( )” motifine dönüşür. 59 Aynı motifin, muhtemelen dairenin felsefi mükemmellik anlayışının gelişmesinden ötürü, tarihsel
süreçte gittikçe dairesel biçim aldığını söylemek mümkündür.
“Hun gülü” kavramı, şüphesiz, sanat tarihçilerinin söz konusu figürü diğer çiçek motiflerinden ayırmak ve Türk milletine hasretmek
amacıyla koydukları bir isim olsa da çiçeğin türü hakkında herhangi
53

Taşdelen, Konya Türk Devri Yapıları, s. 15.

54 Gül Bakan, The Analysis of Symbols in Anatolian Rugs and Carpets to Present From
Visual Communication Perspective, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2008, s. 10.
55 Taşdelen, Konya Türk Devri Yapıları, s. 13. Türklerde Kutup Yıldızı ile ilgili inanışlar
için bkz. Ögel, Türk Mitolojisi, I. 231-233.
56 Sazak, s. 108.
57

Taşdelen, Konya Türk Devri Yapıları, s. 30.

58

Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, TTK, Ankara 2014, s. 331.

59 Nejat Diyarbekirli, Hun Sanatı, MEB Kültür Yayınları, İstanbul 1972, s. 128.
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bir fikir vermez. Fakat gül olarak adlandırılmasına rağmen motifte kırmızı zemin üzerine mavi, sarı ve beyaz renklerin kullanımı, bu çiçek
türünün gül değil; mavi renk türü özellikle vurgulanan lotus çiçeği olduğunu gösterir.
Lotus Türk kozmogonisinde evren sembollerinden biri kabul edilir
ve evrenin sonsuz ses, sayı, ışık ve temizliğini temsil eder. Pek çok toplumda olduğu gibi Türk mitolojisinde de sudan yaratılma anlatılarında
lotus, yaratılış esnasında toprağın yerine geçen bir sembol olarak kullanılmıştır. 60 Türk mitolojisinde lotus imgesi kozmogonik anlayışta da
yerini bulmuştur. Türk evren anlayışında göğün bir çarktan oluştuğu,
bu çarkın iki ejderha tarafından çevrilmesi ile “kök çıkrısı”nın dönmeye başladığı, böylece döngüsel anlayışa dayalı bir zaman sisteminin
ortaya çıktığına inanıldığı söylenebilir. 61 Buna göre sonradan çarkıfelek ( ) şeklinde simgelenecek tekerlekvari gök çıkrısı, göğün merkez
noktası kabul edilen kutup yıldızının etrafında sonsuz şekilde dönünce
ortaya çıkan soyut görüntünün bir lotus oluşturduğuna inanılmıştır. 62
Bundan dolayıdır ki lotus, eski Türkler açısından sadece bir çiçek değil
dairesel hareketlerle dönen evrenin görüntüsünü içeren kutsal bir gök
sembolü olarak da kabul edilmiştir.
Diğer yandan Pazırık Halısı’nda olduğu gibi dört yönlü haçvari lotus, etrafında dört adet aynı şekildeki yaprağın bir daire etrafında birleşmesi ile oluşmuştur. Ortadaki dairenin dünyayı temsil ettiği düşünülür. Söz konusu dört yön şeklindeki Türk motifi Batılı sanat tarihçileri
tarafından hem dünyanın dört köşe ve bucağını yani Türklerin cihan
hâkimiyeti ideasını hem de lotus şeklindeki evreni sembolize etmektedir. 63 Bu bakımdan söz konusu köşeli evren modeli Türk mimarisine
de yansımış, kozmogonik inanışa uygun şekilde Türk yapıları düz çizgiler, kare dış çerçeve, ortak merkezli daireler ve yarım kubbe şeklinde
dizayn edilmiştir. Stilize lotus çiçeğinin oluşturduğu gülbezekler ise
mimari süslemenin ana unsuru haline gelmiştir. Bundan dolayı zaman
içerisinde dörtgen şekil üzerindeki lotus/gülbezek tezyini, gittikçe dairesel şekle bürünmüştür. 64
Tarihsel süreçte gittikçe daireye dönüşen lotuslar evren ve Tanrı
60

Çoruhlu, Türk Mitolojisi, s. 92.

61 Ögel, Türk Mitolojisi, II. 308.
62

Şehribanoğulları, Evren Sembolleri, ss. 104-105.

63 https://gorgondergisi.com/anadolunun-motifleri/#_ftn2 (eriş.tar. 30.08.2021)
64 Şehribanoğulları, Evren Sembolleri, s. 101.
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merkezli bir sembol haline gelmeye başlamıştır. Hiç kuşkusuz bunda
felsefî ve mitolojik olarak dairenin Tanrı’nın tamlığını, mükemmelliğini, diğer göksel varlıkları sembolize ettiği ve tüm evrenin şeklinin daire
olduğu inanışı da etkilidir. 65 Aynı şekilde dairesel düzlem Türklerde
şamanların davul ve üzerine taktıkları aletlerin, yine Türk kozmogonisinde evrenin 66 ve ejderhaların döndürdüğü kök çıkrısının, Doğu din ve
felsefesinde Krişna’nın göksel araba tekerleğinin ve sekiz kollu çarkın
şekli olarak da kutsanmıştır. Bu sebeple bir evren sembolü olan lotus ve
mandala, İslam metafizik ve sanat anlayışına dairesel gülbezek, çarkıfelek ve daire içindeki kitabe şeklinde yansımıştır. 67
3. Ahlat Kümbetlerinde Gülbezek Kullanımı
Gülbezek motifi, Ahlat mimarisinde en sık kullanılan figürdür. Sadece kümbetlerde değil aynı zamanda Ahlat mezar taşları, şahideleri,
türbeleri ve camilerinde de bu motife sıkça rastlanır. Kimi yapılarda
gülbezekler müstakil iken, kimilerinde de kıvrık dal, yaprak, rûmî figürlerle ortak bir kompozisyon oluşturur. Kullanım esnasında figür, gül
şeklinde, dairesel ve yüzeyden hafif çıktılı ise buna doğrudan gülbezek denmiş, fakat yarım küre şeklinde dışa taşmış vaziyette ise kabara
adını almıştır. 68 Fakat her iki kullanımda da motif, lotusun Türk-İslam
mimarisine dönüşmüş şeklidir (Resim 1).
Gülbezeğin kullanımı o kadar sıktır ki kimi zaman sandukalardaki yazı boşlukları dahi onunla doldurulmuştur. Örneğin Ahlat Meydan
Mezarlığı’nın Kadılar Bölümü’nde yer alan Abdullâh Osman’ın şahideli sanduka mezarında bulunan on altı kollu yıldız ağlarının arasındaki bütün açıklıklar gülbezek motifi ile doldurulmuştur. 69 Yine Ahlat
mimarisinin bir etkisi olarak aynı tezyin tarzı ve gülbezek kullanımı
Ahlat dışına çıkarak Adilcevaz’daki tarihî mezar taşlarında bile kul65 Aristoteles’e göre kadim evrenin şekli daireseldir. Bkz. Aristoteles, Gökyüzü Üzerine,
çev. Saffet Babür, BilgeSu Yayınları, Ankara 2018, II: 283b26. Yine dairenin ilahî bir şekil
olarak Tanrı’yı ve Alem Ruhu’nu sembolize ettiğini Platon şöyle ifade eder: “En ortasından
uçlara kadar gökyüzünde her yere yayılan ruh, kendisini dışarıdan çevreleyen ve bu çevrelemeyi daire şekilde yapan, kendi üzerinde dönen ruh bundan sonra gelecekte var olacak olan
sakin yaşamın tanrısal başlangıcıydı.” Platon, Timaios, çev. Furkan Akderin, Say Yayınları,
İstanbul 2018, 36e.
66

Çoruhlu, Türk Mitolojisi, s. 73, 75, 79, 83, 89.

67 Taşdelen, Konya Türk Devri Yapıları, s. 14.
68

Ahlat Mezar Taşları, s. 17.

69 Recai Karahan ve Selami Reisoğlu, Ahlat Meydan Mezarlığı Kadılar Bölümü Mezar
Taşları, Dergah Ofset, İstanbul 2021, s. 181.
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lanılmıştır. Buna örnek olarak Karaşeyh Köyü, Şeyh Hüseyin Dede
Mezarlığı’ndaki 1 nolu mezar sandukasının ayak ucuna işlenen on iki
dilimli gülbezek motifi gösterilebilir. 70 Mezarlardaki boşlukların gülçelerle doldurulmasında süsleme dışında hiçbir anlam arama ihtiyacı
hissedilmeyebilir. Fakat bu figürün Doğu’daki ölüm ve yeniden doğum
döngüsünü ifade ediyor oluşu, 71 Müslüman Türklerin bu figürü dinî
sembolizm geleneklerinin biri olarak mezarlarında kullandıkları söylenebilir. Dolayısıyla gülbezek, Türklerin, Kök Tengricilik, Budizm ve
İslam’a doğru tarihsel serüvenini en güzel yansıtan figürlerden biridir.
Ahlat’ta içinde gülbezeğin en çok kullanıldığı kümbet, hiç şüphesiz, Erzen Hatun Kümbeti’dir. Erkizan Mahallesi sınırlarında, Şeyh
Necmeddîn Türbesi ile yan yana bulunan ve Emir Ali kızı Erzen Hatun
için yaptırılan bu kümbet, 1396-1397’ye tarihlendirilen geçmişi ile en
eski kümbetler arasında yer alır. Erzen Hatun Kümbeti, mimarî tarzı, zarafeti ve yoğun süslemeleri bakımından Ahlat’ın en dikkat çeken
kümbetidir. 72 Yapı, Türklerin kare dünya tasavvurunun bir göstergesi olarak kare kaide üzerine onikigen silindirik bir gövdeye oturmuştur. 73 Kümbet üzerindeki yoğun süslemeli dik kubbe, adeta karşımızda
başında külahı ile duran bir asilzâde hanımefendi izlenimi sunar. Çadır görünümündeki çatıda bulunan gülbezekler, açıkça antik lotusun
anlamlarından olan saflık, zarafet ve dişil güce, yani ana tanrıçalığın
Türk-İslam mimarisine uyarlanmış hali gibidir. Bu durum, Hıristiyanlık’ta gülün Hz. Meryem’i sembolize etmesi anlayışına paralel olarak 74
kendilerine hürmet gösterilen Müslüman asilzâde kadınların gülbezek
motifiyle yüceltildiğinin göstergesidir. Ayrıca bu sembolizasyon, Müslüman Türklerin eski simgeleri sanat eserlerinde tevhid vurgusuyla nasıl saygılı bir üslupla kullandıklarını da gösterir (Resim 2). 75
Yeri gelmişken kümbetin onikigen bir yapıda olmasına dair birkaç
şey söylemek istiyoruz. Ahlat yapılarındaki pek çok figürün onikigen
olması, gülbezek ve çarkıfelek motiflerinin 12 dilime ayrılması rastlantı
olmasa gerektir. Sadece İslam değil dinler için de 12 sayısı rastgele bir
70 Kadir Pektaş, Adilcevaz Çevresindeki Mezar Taşları, Ege Yayınları, İstanbul 2007,
s. 27.
71

Bakan, The Analysis of Symbols, s. 10.

72

Ahlat Kümbetleri, koord. Bilal Şentürk, Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat 2010, s. 16.

73 Sarya Erboğa, Ahlat Türk İslam Dönemi Dini Mimarisi, Basılmamış yüksek lisans
tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2018, s. 66.
74

Semboller ve İşaretler, s. 86.

75 Charandabi, Sembolik Yansımalar, s. 84.
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sayı olmayıp kullanıldığı yapı veya eserde çok büyük anlam ve etkinlikleri ifade eden kapalı daire görevi görür. A. Schimmel’e (1922-2003)
göre 12, kutsal kabul edilen 3x4, 8+4 ve 5+7 gibi diğer rakamların işlem
sonuçlarına denk düşmesi bakımından eşsizdir. 12, Yakın Doğu’da ve
Akdeniz havzasında önemli bir dairesel sayıdır. İsrailoğulları tarihsel
bir gerçek olarak 13 kabileden müteşekkil olmasına rağmen 12 rakamıyla anılır. Hıristiyan alegorilerinde de 12 öncelikle İsa Peygamber’in
havarilerini temsil eder. Yine İsa Peygamber’in üç katlı dairesel monogramının çevresinde asılı duran 12 beyaz güvercin, 4 köşe ve 8 uçlu
yıldızlarla Tanrı’nın kudretini sembolize eder ki bu da Türklerin dört
köşe sekiz bucak dünya imgesiyle benzerlik taşır. 76
Erzen Hatun Kümbeti’ndeki onikigen silindirik yapı ve gülbezeklerdeki on ikili kullanım, diğer kültürlerdeki etkilerinin yanı sıra İslam’daki 12 sembolizmiyle de alakalıdır. Her ne kadar İslam sembolizminde 12 simgesel olarak belirgin olmasa da Allah’ın Kur’an’da atıfta
bulunduğu burçların sayısının 12 olması, 77 12 saatlik zaman dilimi ve
senenin 12 aylık dilimlere bölünmesi gibi Sümerlerden kalan matematiksel hesaplar, zamanın döngüselliğine vurgu yapan ögelerdir. Bu döngüsellik, açıkça, oluş (doğum)-bozuluş (ölüm)-yeniden oluş (yeniden
doğum/diriliş) döngüsünü ifade eder. Yani İslam öncesinde, bilhassa
Budizm döneminde, döngüsel tarih anlayışını ve reenkarnasyon döngüsünü ifade eden bu rakam, İslam’ın etkisiyle öldükten sonra dirilmeyi ifade eden bir mezar sembolü olarak görülmeye başlanmış olmalıdır. Dolayısıyla kümbetlerdeki gülbezeklerde özellikle 12 rakamını,
bir bakıma, içerisinde yatan zâtın gün gelip yeniden dirileceği ve Allah
huzurunda hesap vereceği şeklinde yorumlamak mümkündür.
Diğer yandan İslam’da 12 sayısının kullanılması bilhassa Şia’nın on
iki imam anlayışına tekabül etmesi bakımından zikre değerdir. Her ne
kadar günümüzde Ahlat’a hâkim olan Sünni anlayışta 12 imam inancı
kabul görmese de Karakoyunlu ve Safevîler gibi Türk-Şiî devletlerin bu
bölgeye tarihî süreçte hükmettiği 78 ve Şiî inancın bölgeyi etkileyebilme
76 Annemarie Schimmel, Sayıların Gizemi, çev. Mustafa Küpüşoğlu, Kabalcı Yayınları,
İstanbul 2011, ss. 214-218.
77

Bkz. “Andolsun burçlarla dolu göğe…” Burûc, 85/1.

78 Ahlat’ın da içinde bulunduğu Ermeniye bölgesinin Osmanlılar’ın eline geçmesi 1514
Çaldıran Savaşı’nda gerçekleşmiştir. Bunun öncesinde bölgede ciddi bir şiî nüfusun olduğu
ve Safevî etkisinin kırılması amacıyla dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim buraya sünnî
Kürtleri iskân etmiştir. Böylece söz konusu Türk-şiî nüfusun bölgede sindirilmesi amaçlanmıştır. Bütün bunlar Yavuz zamanına kadar Ahlat civarında ciddi bir şiî nüfusun yaşamış
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ihtimali gözden kaçırılmamalıdır. 79 Diğer yandan Ahlat bugün tamamen sünni inanca sahip olsa da bölgede yoğun bir seyyid ve Ehl-i Beyt
hürmetinin bulunduğu, hatta Ahlat Meydan Mezarlığı’nda seyyidlerle
ilgili kabirlerin varlığı, dahası Tahtı Süleyman Mahallesi’ndeki Harabeşehir ve Sultan Seyid derelerindeki seyyid ocaklarına dair inanışlar
da kümbetlerde 12 sayısının kullanımında Şiî etki olduğunu ima eder.
Gülbezek motiflerinin belirgin şekilde işlendiği bir diğer kümbet
ise 1275’te vefat eden Müslüman Moğol İlhanlılar’ın Ahlat yöneticisi
Hasan Aka için yaptırılan Hasan Padişah Kümbeti’dir. 80 Yapı halk arasında Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’a ait olarak bilinse de bunu
doğrulayan bir bulguya rastlanmamıştır. Tıpkı Erzen Hatun Kümbeti gibi bu yapı da kare kaide üzerine onikigen silindirik bir gövdeye
oturtulmuştur. Yapının üzeri piramidal bir külah ile örtülüdür. 81 Hasan
Padişah Kümbeti’nin külah kısmı, sanki bir yönetici kavuğundaki çizgileri andırması bakımından oldukça şahsına münhasır bir görünüme
sahiptir.
Hasan Padişah Kümbeti’ne ait gülbezekleri özel kılan, diğer kümbet ve mezar taşlarında benzerine rastlanmayan güzellik ve çeşitlilikte
figürlerin işlenmiş olmasıdır. Kümbette kimi zaman gülbezekler iç içe
geçerek yeni bir gülbezek motifi oluşturulmakta, kimi zamansa yapraklar yerine yıldızların kullanılması karşımıza görkemli bir gülbezek
figürü çıkarmaktadır. Gülbezeklerin içerisinde yıldızların bu denli
yoğunluğu, yıldız motifinin Türk kültüründeki kutsiyetiyle alakalıdır.
Zira yıldız, eski Türklerde gök kubbenin ve tüm evrenin etrafında döndüğü Kutup Yıldızı’nı sembolize eder. 82 Türklere göre Kutup Yıldızı
önce Kök Tengri’nin sonra da Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olan
hakanın otağıdır. Bu yıldız kubbeli bir çadırdır ki bu çadırın ana direği yeryüzündeki hakan otağının ana direği ile birbirine bağlanmıştır. 83
olabileceğini ve Ahlat’ın bu şiî etkiye maruz kaldığını göstermektedir. Bkz. Halil İnalcık,
Devlet-i ‘Aliyye, TİB Yayınları, İstanbul 2020, I. 137-140.
79 İsa Yüceer, “Ahlat Yöresinde İnanç Motiflerinden Yansımalar”, IV. Uluslararası Van
Gölü Havzası Sempozyumu, ed. Oktay Belli, Ankara 2011, s. 409.
80 Ahlat Kümbetleri, s. 10. Moğollar Hülagü hükümdarlığında bölgeyi fethetmiş ve bundan sonra bölgeye yerleşenler İslam’ı seçmişlerdir. Anadolu’da Moğol hâkimiyetinin başladığı Kösedağ Savaşı ile ilgili ayrıntılı olarak bkz. Osman Turan, Selçuklular Zamanında
Türkiye, Ötüken Neşriyat, Ankara 2020, ss. 451-457.
81 Erboğa, Ahlat Dini Mimarisi, s. 35, 37.
82 Ögel, Türk Mitolojisi, II. 213-214.
83 Şehribanoğulları, Evren Sembolleri, ss. 50-51.
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Hasan Padişah Kümbeti’nin yıldızlı gülçelerle süslenmesi, şüphesiz bir
yönetici olarak ölümünden sonra bile ona itibar kazandırma amacını taşır. Bir bakıma Hasan Aka Kümbeti, çadır şeklindeki piramidal külahı
ile Kutup Yıldızı’na ulaşan bir çadır direği olarak axis mundi yani yer
ile göğü birbirine bağlayan merkez sembolizmi görevi görür (Resim 3).
Diğer yandan Hasan Padişah Kümbeti’nde, diğer kümbetlerin aksine 11 dilimli gülbezeklere de rastlanır. Kanaatimizce burada dilimlerin 12’den 11’e inmesi sembolik anlama haizdir. 11 sayısı sembolizmde
Yusuf Peygamber’in 11 kardeşine gönderme yapar ki 84 Hz. Yusuf’un
onlar arasındaki konumu ağabeylerine yönetici olmasıdır. 85 Muhtemelen bu sembolizm vasıtasıyla Yusuf Peygamber’in kendi üstünlüğünü
reddeden ağabeylerine yönetici olması gibi Moğol İlhanlı Emiri olan
Hasan Aka’nın Türk-Ahlat halkı üzerine yönetici olduğu vurgulanmak
istenmiştir.
Ahlat kümbetlerinde gülbezeklerin kullanımına dair örnekler bu
tebliğin sınırlarını aşacak kadar çoktur. Her birinin kullanımı, bizce,
her kümbetin şahsına münhasır olmalıdır. Zira her toplum gibi Türkler
de sanat ve mimarisinde kolektif bilinçte hazır bulunan kültürel ögeleri bilerek ve isteyerek kullanmışlardır. Burada önemli olan, bu tarz
sembolleri yorumlarken tarihsel süreçte aktif bir halk olarak pek çok
kültürel ve dinî etkileşimde bulunan Türklerin, kültürlerinde var olan
sembolleri her zaman içinde bulundukları dinî ortama yeniden uyarladıklarının farkında olmaktır. Bu, muhakkak ki Türk halkının üstün
adaptasyon ve farklı kültürleri kendi millet bilinçlerinde harmanlama
yetenekleri sayesinde gerçekleşmiştir.
Belki kümbet sembolizminde bu denli ayrıntının hesap edilmemiş
olacağına ilişkin kuşkular ortaya çıkabilir. Bu noktada şunları eklemek
isteriz. İnsanoğlu kadim dönemlerden beri kutsalla bağlantısını ve kutsal ögelere dair düşüncelerini günlük insani ifadelerle değil, insani anlayışı kimi zaman aşan ve genellikle bilgelerin anlayabileceği sembolik
84 Schimmel, Sayılar, s. 211.
85 Kur’an-ı Kerim’de Yûsuf Peygamber’in on bir yıldızı sembolize eden ağabeylerine üstünlüğü şöyle anlatılır: Bir zamanlar Yusuf babasına şöyle demişti: “Babacığım! Ben rüyamda on bir yıldızı, güneşi ve ayı gördüm; gördüm ki, onlar önümde saygıyla eğiliyorlardı.”
Babası dedi ki, “Anlıyorum ki, Rabbin seni seçip peygamber yapacak…” Yûsuf, 12/4. Benzer
bir Tevrat pasajında Yûsuf Peygamber’in ağabeylerine hükümranlığı daha belirgin şekilde
anlatılır: Yusuf bir düş gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca, ondan daha çok nefret ettiler.
… Kardeşleri “Başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin?” dediler… Tekvin, 37:
5-11.
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ve muammalı dillerle ifade etmiştir. 86 Kimi zaman Tanrı’nın sıradan bir
dil kullanmayacağına inanılarak sembolik dil kutsanmış, 87 kimi zaman
da sembol ve resimlerin büyüsel gücüyle kullanıldığı mezardaki şahsın
öte âlemdeki hayatını güzelleştireceği düşünülmüştür. 88 Bütün bunlar
Ahlat kümbetlerindeki sembolizmin kadim zamanlardan beri kolektif
bilince yerleştiğini ve gayet usturuplu bir şekilde kullanıldığını göstermektedir.
Sonuç
Türk kozmogoni anlayışının bir tezahürü olan Ahlat kümbetleri,
Türklerin dinî tarihinin, kozmogoni inançlarının ve kültürel anlamda
dünyaya bakışlarının izlerini taşır. Bu izlerden biri de Ahlat’ın gerek
kümbetlerinde gerekse mezar taşlarında sıklıkla kullanılan gülbezek
motifidir. Gülbezek, adının gülden gelmesi hasebiyle gül çiçeğinden
ilham alınarak Türk-İslam sanatına kazandırılan bir sembol olarak düşünülse de asıl itibariyle Türklerin Orta Asya doğasından ve komşu
oldukları diğer medeniyetlerin din ve felsefelerinden öğrendikleri lotus çiçeğinin görsel bir kullanımıdır. Türk tarihindeki ilk lotus örneğini kare düzlem içerisinde, Türk merkeziyetçiliğinin bir sembolü dört
yön-sekiz bucak şeklini ifade eden Hun Gülü motifinde görürüz. Pazı86 Nitekim bu gerçek Âl-i İmrân 7. âyette, “Sana bu Kur’ân’ı O indirmiştir. Bu kitabın
âyetlerinin bir kısmının anlamı açıktır (muhkemdir) ki, bunlar Kitabın ana esaslarını teşkil eder. Diğer bir kısmının anlamı ise (mecazlar, teşbihler vb. sebeplerle) çok açık değildir
(müteşabihtir). Kalpleri sapmaya meyilli olanlar, fitne çıkarmak ve yanlış yorumlar yapmak
için özellikle müteşabih âyetlerle meşgul olurlar. Oysa onların yorumlarını, sadece Allah ve
“Biz bu âyetlere inanıyoruz, hepsi Rabbimizden gelmiştir” diyen, ilimde ileri dereceye ulaşan
âlimler bilir. Gerçekten de bunları sadece aklıselim, sağduyu (rusûh) sahipleri düşünüp anlayabilir.” buyrulmuştur. Bir sonraki âyette ise söz konusu ilahî dili anlama kapasitesine nail
olan rusûh sahibi âlimlerin Allah’a, “Rabbimiz! Bizi (aklıselimle) gerçek bilgiye ulaştırdıktan
sonra kalplerimizi hak ve hakikatten bir daha ayırma! Ve bize rahmetini lutfeyle! Şüphesiz
Sen sonsuz lutuf sahibisin.” şeklinde yakararak böyle büyük bir ilimle yoldan çıkmaktan
duydukları büyük korku vurgulanmıştır.
87 Arthur Cotterell, The Encyclopedia of Mythology, Hermes House, China 2006, s. 40.
88 Bunun en güzel örneği Mısır sanat ve sembolizminde yer alır. Buna göre Böyle ikonografik ruh anlayışı hayattaki basit şekillerde dahi ruhsal bir boyutun gizlendiğine inanır.
Çünkü yaşamsal alanda kutsal ve profan ayırımı yoktur; her şey tanrısal bir ruh taşıdığı için
kutsalın parçası olup kutsal her şeyde içkindir. Dolayısıyla tanrılara dayandırılan hiyeroglif
yazı, resim, çizim ve kabartmalar statik sanat anlayışıyla değerlendirilmemiş, aksine onlarda ruhani bir güç olduğu inancıyla insan ruhunu ölüm ötesinde dahi etkileyen dinamik unsurlar olarak görülmüşlerdir. Fernand Schwarz, Mısır Simge Bilimi (Maneviyata Doğum),
çev. Lina Mizrahi, Yeni Yüksektepe Kültür Derneği Yayınları, İzmir 2012, s. 88; Douglas J.
Brewer ve Emily Teeter, Mısır ve Mısırlılar, çev. Nihal Uzan, Arkadaş Yayınları, Ankara
2017, s. 149.
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rık Kurganı’ndaki bir halı ve keçe örtüye işlenmiş bu sembol, sadece
Türklerin sanatsal estetik anlayışını değil aynı zamanda evren tasavvurunu da yansıtır. Kimi Türklerin Budizm’e geçmeleriyle, Buddha
ve Nirvana’yla özdeşleştirilen lotus, daha belirgin şekilde Türk sanat
eserlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Hatta Buddha’nın lotus üzerine oturuşu, Türklerin dünya hâkimiyeti anlayışının bir sembolü olarak
Uygurlar’da sıklıkla kullanılmıştır.
Ahlat kümbetlerinde gülbezek kullanımı, antik dönemlerden itibaren gelen lotus sembolizminin Türk-İslam sanat eserlerine yansımasıdır. Bu çalışmada sadece Erzen Hatun ve Hasan Padişah kümbetleri
üzerinden ele alınan gülbezek, Müslüman sanatkarların elinde İslami
bir motife dönüşmüştür. Doğu’da reenkarnasyonun, tanrıçalığın ve insanın Nirvana’ya ulaşmasının sembolü olan lotus, Türklerin İslam’a girişiyle anlam genişlemesine uğramış ve Hz. Muhammed’e ait bir motife
dönüşmüştür. Mezar yapılarda kullanılan bu sembol ile reenkarnasyon
inancı ise, öldükten sonra dirilmeye gönderme yapan tevhid vurgulu
bir anlam kazanmıştır. Sonuç olarak gülbezek, ister İslam öncesi isterse
sonrası olsun Türklerin elinde çok boyutlu kullanılan ve çeşitlemeleri
ile oldukça zengin bir tezyin üslubu kazanan temel bir motife dönüşmüştür.
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Resimler
Resim 1: Ahlat kümbetlerinden çeşitli gülbezek motifi
uygulamaları 89

89
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Resim 2: Erzen Hatun Kümbeti çatı ve penceredeki gülbezekler

90

90

Kişisel Arşiv
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Resim 3: Hasan Padişah Kümbeti’ndeki yıldız motifli
gülbezekler 91

91
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TARİHİ VE DOĞAL DEĞERLERİN ŞEHİR
MARKALAŞMASINDAKİ ROLÜ: AHLAT
(BİTLİS) ÖRNEĞİ
Hasan SAYILAN 1

ÖZET
Şehir markalaşması; insanların o şehri yaşamak için tercih etme
oranlarını, yatırımları hem yerli hem de yabancı turistin ziyaret etme
isteklerini artırmayı amaçlayan marka iletişim stratejileri bütünü olarak değerlendirilebilmektedir. Bir şehrin markalaşma sürecinde, tarihi
ve doğal mirasın ayrıca yerel kimliğin korunarak sürdürülebilmesi hedeflerin başında gelmektedir. Bu süreçte şehirler yerel ürünleri, yerel
kimlikleri, tarihi dokuları, doğal değerleri ve kendine özgü diğer değerlerini ön plana çıkararak şehir markalarını oluşturmaktadırlar. Bu
amaçla şehir markalaşması sürecinde şehirlerin kendilerine özgü niteliklerini doğal ve tarihi değerlerini ön plana çıkarmak ilk başvurulan
seçenekler arasındadır.
Şehirlerin tarihini, yerel kimlik ve dokularını yansıtan tarihi yapılar, kentin özgün yapısını ortaya koyup, kendini farklı bir yerde konumlandırmasını sağlayabilmektedir. Hem Türk hem de Dünya tarihi
için önemli bir devlet olan Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli şehirlerinden birisi olan ve pek çok medeniyetin beşiği olan Ahlat ilçesi
çok sayıda dönem özelliklerini yansıtan, nitelikli ve kullanım değerini
sürdüren tarihi yapıya sahiptir. Bu özelliğiyle 2000 yılında UNESCO
Geçici Miras Listesi’ne alınmıştır. Ahlat’ta Yerli ve yabancı turistler
tarafından ziyaret edilen bu yapılar ilçenin tarihini, şehir kimliğini ve
1
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değerlerini yansıtan birer simge olarak markalaşma sürecinde ele alınabilecek değerlerin başında gelmektedir. Ayrıca Ahlat ilçesi önemli doğal değerlere de sahip olup, tarih ve doğal çevrenin birleşme noktasında
olan önemli bir coğrafyaya sahiptir.
Bu çalışmada şehir markalaşması sürecinde tarihi yapıların ve doğal değerlerin önemine değinilerek, Ahlat’ın mimari kimliğini yansıtan
tarihi yapılarının ve doğal çevre özelliklerinin şehir markalaşmasındaki rolü incelenmiştir.
Çalışmada, Konu ile ilgili yerli ve yabancı literatürden yararlanılmıştır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, İller
Bankası, Bitlis Valiliği, Ahlat Kaymakamlığı ve çeşitli resmi kurumların çeşitli istatistiki verileri ve raporlarından yararlanılmıştır. Ahlat’ın
markalaşma sürecinde bu doğal ve tarihi kaynaklardan nasıl faydalanabileceği irdelenerek, bu doğrultuda ilçenin turizmde marka şehir olma
değerini artıracak öneriler getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, Bitlis, Marka Şehir, Turizm, Anadolu Selçuklu
Devleti.

Historical The Role of Historical and Natural Values in
City Branding: The Case of Ahlat (Bitlis)
Abstract
City branding; It can be considered as a set of brand communication
strategies aiming to increase the rate of people’s preference for living
in that city, their investments, and the desire of both domestic and foreign tourists to visit. In the branding process of a city, maintaining the
historical and natural heritage as well as the local identity is one of the
primary goals. In this process, cities create city brands by highlighting
local products, local identities, historical textures, natural values and
other unique values. For this purpose, in the process of city branding,
highlighting the unique qualities of cities, their natural and historical
values is among the first options applied.
Historical buildings that reflect the history, local identities and tex-
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tures of cities can reveal the unique structure of the city and enable it to
position itself in a different place. Ahlat district, which is one of the important cities of the Anatolian Seljuk State, which is an important state
for both Turkish and World history, and the cradle of many civilizations,
has a historical structure that reflects the characteristics of many periods, and maintains its use value. With this feature, it was included in the
UNESCO Temporary Heritage List in 2000. These structures, which
are visited by local and foreign tourists in Ahlat, are among the values
that can be considered in the branding process as symbols that reflect
the history, city identity and values of the district. In addition, Ahlat district also has important natural values and has an important geography
that is at the junction of history and natural environment.
In this study, the importance of historical buildings and natural values in the city branding process was mentioned and the role of historical
buildings and natural environmental features reflecting the architectural identity of Ahlat in city branding was examined.
In the study, domestic and foreign literature on the subject was
used. In addition, various statistical data and reports of the Ministry
of Culture and Tourism, Ministry of Development, Iller Bank, Bitlis
Governorate, Ahlat District Governorate and various official institutions were used. By examining how Ahlat can benefit from these natural and historical resources in the branding process, suggestions have
been made to increase the value of the district as a brand city in tourism.
Key words: Ahlat, Bitlis, Brand City, Tourism, Anatolian Seljuk State

1. Giriş
Ahlat Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Bölümü’nde yer alan Bitlis
Vilayeti’ne bağlı bir ilçedir. İlçe konum olarak Van Gölü’nün batısında
yer almakta olup adı geçen gölün kıyılarının bir kısmını ilçe toprakları oluşturmaktadır. Yaklaşık 1044 km²’lik bir idari alana sahip olan
ilçenin sınırları içinde Ahlat Şehri’nin yanı sıra biri belediye örgütlü
olmak üzere 27 köy yerleşmesi bulunmaktadır. 2020 yılı itibariyle ilçede, 26656’si Ahlat Şehrinde olmak üzere toplam 41633 kişilik bir
nüfus bulunmaktadır. Ahlat İlçesi bu nüfusu ile Tatvan ve Güroymak
ilçelerinden sonra Bitlis İli’ne bağlı ilçeler arasında üçüncü sırada yer
almaktadır.
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Şekil.1. Ahlat ilçesi Lokasyon Haritası
Ahlat’ta dağlık alanların büyük bir bölümü çok arızalı bir yapıda
olmayıp, tarım ve hayvancılık faaliyetleri için elverişli bir ortam arz etmektedir. Bu nedenle Van Gölü Havzası’nın kuzey kesimi ve dolayısıyla Ahlat yöresinde nispeten az eğimli bir topoğrafyanın hâkim olması,
beşeri tesirlerin yüksek kesimlere kadar çıkmasına zemin hazırlamıştır
(Arınç, 1997:397). Bu özelliği sayesinde yörede, hem toprak örtüsü hem
de bitki örtüsü aşırı kullanım nedeniyle tahrip edilmiştir. Günümüzde
orman örtüsü yok denecek kadar azalmıştır (%1,8).
Ahlat İlçesi’nde konum ve yükseltiye bağlı olarak karasal iklim
özellikleri egemendir. İlçenin Van Gölü’ne yakın konumda olması, karsallığın şiddetini belli ölçüde azaltmıştır. Ancak ortalama yükseltinin
fazla olduğu yörede iklim koşullarının ılıman olduğunu söylenemez.
Ahlat’ta ortalama sıcaklık 8,9 ºC’dir. (Elmastaş, 2008;481-482).
Ahlat İlçesi’ndeki kırsal yerleşmelerde yaşayan nüfusun geçimi temelde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dayanmaktadır. İlçede tarım
arazilerinin nispeten geniş olduğu ve sulama olanağının bulunduğu
Ovakışla, Yeniköprü, Taşharman, Alakır ve Güzelsu gibi kırsal yerleşmelerde nüfus miktarının ve dolayısıyla yoğunluğunun nispeten fazla
olduğu görülmektedir.Şüphesiz bu yerleşmelerde tarımsal üretim belli
bir nüfus için istihdam oluşturmakta ve geçim sağlamaktadır. Yörede
dağlık yüksek alanlara yakın köylerde ise tarım arazisi az fakat mera
alanları geniştir. Dolayısıyla Cemalatettin, Yuvadamı, Kırkdönüm,
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Akçaören, Çukurtarla gibi yüksekte kurulmuş köylerde halkın geçimi
hayvancılığa dayanmaktadır.
Ahlat İlçesi’nde kentleşme, eğitim, sağlık, yönetim hizmetleri ile ticaret, sanayi gibi çeşitli ekonomik faaliyetler nüfus artışı, nüfus dağılışı
ve göçü etkilemektedir. İlçedeki tek kent olan Ahlat, ticari işyerleri, irili
ufaklı çeşitli imalathaneleri ve eğitim, sağlık, yönetim birimleri ile ticari faaliyetlerin geliştiği ve çeşitli hizmetlerin sağlandığı bir yerleşmedir.
Bu fonksiyonlar hem ilçede belli bir nüfusun toplanmasına ve istihdam
edilmesine olanak vermekte hem de ilçedeki ticaretin ve hizmet faaliyetlerinin canlı olmasına zemin hazırlamaktadır. Kırsal yerleşmelerde
yaşayan nüfus için bu yerleşmelerde üretilemeyen çeşitli mal hizmetlerin temin edildiği yerler şehir ve kasabalardır. Bu kırsal yerleşmelerde
yaşayan nüfus tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak ürettiği
ürünleri ya kendileri kasaba ve şehirlerde satmakta veya söz konusu
yerleşmelerdeki işyeri sahiplerine satmaktadırlar. Dolayısıyla hemen
hemen bütün şehir ve kasabalarda olduğu gibi Ahlat ile çevresindeki
kırsal yerleşmeler arasında da çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır (Yılmaz,2015: 781-810).
Tarihin, kültürün, geleneğin beşiği olan ve Anadolu’nun fethinde
önemli yer tutan Ahlat, Van Gölü’nün kuzeybatısında Bitlis ili sınırları
içinde yer almaktadır. Ortaçağın en büyük üç İslam şehrinden birisi
olan Ahlat, zengin ve önemli kültür varlıklarına ev sahipliği yapmaktadır. Burayı diğer Ortaçağ İslam şehirlerinden ayıran en önemli özellik,
ona nam veren tarihi mezarlıklarıdır (Karahan ve Bak, 2015: 24-25).
Ahlat, Selçuklu döneminde kalma tarihî mezar taşları ile Türk tarihi ve
kültürü açısından ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ilçede Selçuklu dönemine ait lahit mezar özelliği taşıyan kümbet mezarlar bulunmaktadır.
Bu kümbet mezarlar Ahlat’a özgü taş işçiliğinin önemli örneklerini sergilemektedir (Doğru vd., 2015: 18). Türkiye’nin kültürel zenginlikleri açısından önemli bir yere sahip olan Ahlat, özellikle Selçuklu Türk
kültürü açısından çok sayıda kültür ve sanat abidelerini günümüze taşımaktadır.Ayrıca önemli doğal değerlere de sahiptir. Bu tarihi doğal
değerler, Ahlat şehrinin turizm olgusunda önemli bir yer tutan şehir
markalaşması sürecinde önem arz etmektedir.
Bilinmelidir ki, Şehir markalaşması konusu günümüzde şehirlerin
en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Birçok şehir marka olabilmek, kültürünü, mirasını,ürünlerini insanlara tanıtmak için pazarlama
yolları aramaktadır. Şehirlerin markalaşma süreçlerinde izlenen yön513
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tem ve bu sürecin içinde yer alan paydaşlar şehirden şehire farklılık
göstermektedir. Ancak, hangi paydaşlar tarafından nasıl yönetiliyorsa
yönetilsinler, tüm çalışmaların hedefi markalaşarak kendilerine gelir
kaynağı yaratmaktır (Hocaoğlu, 2011: 2).
Bu araştırmanın temel amacı; özellikle 2000 yılında UNESCO Geçici Miras Listesi’ne alındıktan sonra Selçuklu tarihi yapıları, geleneksel evleri,sosyo-kültürel özellikleri ve doğal güzellikleriyle dolayısıyla
kültür turizmi ağırlıklı turist çekim merkezi haline gelmiş olan Ahlat
İlçesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin Ahlat’ın turistik marka
şehir olmasına etkisini açığa çıkarmaktır. Araştırma sonucunda elde
edilen verilerin yörede turizm alanında faaliyet gösteren girişimcilere
sunmuş oldukları ürün ve hizmetlerin turistlerin istek ve beklentilerine
göre tekrar gözden geçirmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu araştırma ile
ülkemizde kültür turizmine katılan yerli turistlerin tercih ettikleri yerlerin doğal ve tarihi değerlerle ilgilerini çekip turistik markalaşmasına
ışık tutacağı düşünülmektedir.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1.Tarihi Değer Kavramı
Turistik mekânın oluşmasında insanın oluşturduğu tarihi değerler
de önem taşımaktadır. Bu değerler; geçmiş devirlerin veya zamanımız
insanlarının meydana getirdiği antik yerleşmelerde bulunan kültürel izlerdir (Güngördü, 2007: 12).
Tarihsel kaynaklar, geçmiş medeniyetlerin ve geçmiş çağların yaşayan fiziksel kalıntılardır. Bunlar arasında mimari, coğrafi görünüm
ve arkeolojik özellikler kadar geçmişten bu yana gelen günlük yaşam
için önemli unsurlar da yer alır. Tarihsel, dini ya da mitolojik olaylar ve
bunların meydana geldikleri yerler de tamamen değişmiş ya da geçmişten hiçbir delil kalmamış olsa da, tarihsel kaynak olarak kabul edilebilirler (Özgüç, 2007: 71-72).
Tarihi eserler, eski dönemlerde insanlarca yapılmış olup günümüze kadar varlığını devam ettirebilmiş olan kültürel turistik varlıklardır
(Hazar, 2007: 34-37).
Turistik açıdan önemli varlıklar kapsamında, eski mimari şekil ve
özelliğini koruyan sanat şehirleri, tarihsel ören yerleri ve eserler, anıtlar, müzeler bulunmaktadır. Ülkemizin bu tür varlıklar yönünden çok
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zengin olduğu bilinmektedir (Usta, 1996: 140-143).
Önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve bu nedenle korunması uygun görülen yerlerdir. Müzeler bir ülkede var olan turistik ve tarihi
değerlerin koruma altına alındıkları yerlerdir. Bu nedenle müzeleri bir
ülkenin geçmişi ve geleceği ile ilgili aynaları olarak kabul etmek gerekir (Ürger, 1992: 180).
2.2. Doğal Değer Kavramı
Tamamen doğanın yarattığı ve turizm açısından son derece önem
arz eden ve çekicilik özelliğine sahip olan yerlerdir. Doğal görünüm,
iklim, arazinin yapısı, bitki örtüsü ve hayvan türleri buna örnek gösterilebilir. İnsanlar doğanın nimetlerinden her zaman bir nedenle yararlanmışlardır. Bazıları doğal harikalar karşısında hayranlıklarını gizleyememişler ve büyük zevk ve haz aldıklarını ifade etmişlerdir. Doğal
görünümün ikinci önemli yönü, yörede çekim özelliği gösteren doğal
manzaralar, denizler, göller, akarsular ve kaplıcalardır. Bütün bunlara
ilave olarak yörede oluşan doğa harikaları da doğal görünüm içinde
mütalâa edilebilir (Ürger, 1992: 168).
Doğal turistik varlıklar; doğada kendiliğinden oluşmuş varlıklardan
turistlerin ilgi duydukları, görmek, tanımak ve yararlanmak istedikleri değerlerdir. Doğal harikalar, görünüşleri ve özellikleriyle insanlarda
hayranlık uyandıran, dünyada bir başka benzeri bulunmayan, doğada
kendiliğinden oluşmuş güzelliklerdir (Hazar ve Tuncer, 2006: 65-72).
2.3. Marka Kavramı
Marka, insanoğlunun kendisini diğer kişilerden farklı hatta üstün
kılabilmek için harcadığı enerjinin bir simgesi olarak düşünülebilir.
Ayrıca pek çok pazarlamacı “her marka bir üründür ama her ürün bir
marka değildir, ürün fabrikada üretilen bir nesne, marka ise tüketiciler tarafından satın alınan değerdir” ifadesi ile bu ayrımı açıkça ortaya
koymaktadır. Görüldüğü gibi marka, ürün özelliklerine dayalı ve tüketici ile iletişimi sağlayan önemli bir pazarlama unsurudur (Kırdar,
2004: 233-234).
Marka, bir mekânın mevcut durumunu simgeleyen etkili bir pazarlama aracıdır. Bir mekânın gelecekte de markası ile var olabilmesi
için görsel anlamda etkili ancak stratejik olarak gerçekçi detaylar ile
donatılması gerekir. Böylelikle bu mekânlar hedeflenen kitle için akılda
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kalıcı ve farklı olur (Allan, 2006: 109).
Destinasyon markası ise, turizm destinasyonunun başarılı bir şekilde pazarlanması aşamasında marka imajının oluşturulması ve güçlü
duygusal bir bağ kurulmasında can alıcı bir öneme sahiptir (Marzano
ve Scott, 2009: 248).
2.4. Markalaşma Kavramı
Markalaşma, bir ürün ya da hizmete katılması gereken değerlerin
belirlenmesi, seçilmesi ve bu özelliklerin ürünle ilişkilendirilmesi sürecidir (Kavaratzis ve Ashwort, 2006:183-194).
Destinasyon markalaştırma ise; turizm destinasyon stratejileri ve
planlamada kritik bir kaynaktır. Destinasyon markası, ürün kalitesi ve
garantisinin etiketidir. İnsanların markaları tercih etme nedeni, güçlü
duygular doğrultusunda keyif vermesi ve riski azaltarak seçimleri kolaylaştırmasıdır (Özdemir, 2007: 129).
Destinasyon markalaştırması, odak noktasında marka kimliğinin
geliştirilmesine olan, ilgili destinasyona ek çekiciliklerin kazandırılması sürecidir (Yavuz, 2007: 45).
2.5. Şehir Markalaşması
Şehir markalaşması, mekânların ve şehirlerin geliştirilmesi için
marka stratejisi ve iletişiminde elde edilen bilgilerin kullanıldığı yeni
bir disiplindir. Bu disiplin ile şehirler, tüm güçlerinin pazar ihtiyaçlarıyla doğru bir şekilde ilişkilendirilmesini sağlayarak, güçlü, olumlu ve
farklı itibarının o şehre sürekli yani kalıcı avantaj getirmesini sağlamayı temel alır (Tanlasa, 2005:44).
Şehrin güçlü ve pozitif yanlarını, ayrıca karakterini, hedef kitleye yayılmasını sağlayan, bütünsel ve kapsamlı bir süreçtir. Profesyonel
düzeyde şehir markalaşması, “Planlama” ve “Pazarlama” disiplinlerinin uzmanlıkla birleştirilmesini gerektirir. Şehirlerin markalaşması,
şehrin güçlü yönlerinin pazarın ihtiyaçlarına doğru şekilde bağlanmasını sağlamak ve değişiklik gerektiğinde ekonomik canlanma getirecek
olan yenilenme stratejisini desteklemek yönünde iki ekonomik görev
üstlenmektedir. Şehirler bu görevler sayesinde, şehrin yerel yapısını ya
da bazı yapılarını koruyarak,aynı zamanda yeni sektörlere girerek rekabet yeteneğini arttırmaktadır (Seisdedos ve Vaggione, 2005: 1-2).
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Şehirlerin markalaşması; şehir için imaj oluşturmak ve onu tanıtmaktan daha fazlasıdır. Hem yer kimliği ve şehirli bilinci oluşturmak,
yatırım ve politik sermayeyi çekmek gibi ekonomik yönü, hem de hedef
kitlenin tavrını ve davranışlarını değiştirme gibi sosyo-kültürel yönü
bulunmaktadır (Akpınar, 2011: 36).
Destinasyonların markalaşması, bir ürünün markalaşması gibi, o
ürünü tanımlayan ve diğer ürünlerden farklılaştıran bir isim, logo, slogan, işaret ya da bunların birleşimidir (Ersun ve Arslan, 2009: 101).
Şehirler kültürel mirasın yoğun olduğu ve çok olduğu merkezlerdir.
Şehirler önemli destinasyon olmanın yanısıra en büyük turistik kaynaklardır (Kerimoğlu ve Çıracı, 2005: 1).
Bir yerin markalaşmasına aşağıdaki özellikler yön vermektedir (İlgüner ve Asplund, 2011: 14-16):
•

O yerin seçkinliği ve üstünlüğü tüm çalışmalardan daha önemlidir.

•

Yerellik ve çeşitlilik ile uyumluluk ve standartlaşma gibi iki
büyük eğilimin bir arada bulunması gerekmektedir.

•

Yerler ve yöreler, kendi pazarlama çabalarında kendileri sorumludurlar. Yerleşim birimleri rekabetin olduğu bir pazarda
ayakta kalabilmek için gerekli stratejileri oluşturma konusunda
özgür ve yetkilidirler.

•

Pazarlama planlarına bilişim alt yapısının ve bilişim teknolojilerinin dahil edilmesi gerekmektedir. Teknolojinin çok hızlı
ilerlemesi, en küçük bir yerin bile hedef pazarlara erişmesine
imkân vermektedir. Teknoloji aynı zamanda toplumun gelişip
büyümesi için gerekli fırsatların sayısını da hızla arttırmaktadır.

•

İletişim sürecinin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Şehirlerin
markalaşması; imaj oluşturma, promosyon ve bilgi dağıtımı
gibi konuları kapsamaktadır. Teknoloji, internet kullanımını
ve masa üstü yayıncılığı kolaylaştırmış olmasına rağmen, bu
konularda başarı sağlamak için, iletişimin yönetimi konusunda
kabiliyet ve stratejinin de varlığını gerekli kılmıştır. Birçok yerleşim birimi, imaj kampanyaları geliştirmekle kalmayıp, hem
klasik medya hem de sosyal medya üzerinden yazılı ve görsel
olarak hedef kitlelere seslenmektedir.
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Şehirlerin markalaşması, sosyo-ekonomik kalkınma için gelişmekte olan bir araçtır. Şehirler için bir imaj, kültürel bir anlam, ekonomik
değer kaynağıdır ve şehrin güçlü yönlerini ortaya çıkaran süreçtir. Bu
nedenle gelişmekte olan dünyada, şehirlerin güçlü ekonomilerinden
ve yeni marka oluşturma süreçlerinden bahsetmeleri şaşırtıcı değildir
(Marangoz, Önce ve Çelikkan, 2011: 680).
İletişim sürecinin kolaylaştırılması için şehir markalaşması, lokomotif projeler ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak gibi pazarlama stratejileri ile daha hızlı ve etkili iletişim kurabilmektedirler.
Şehirlerin markalaşması ve pazarlama stratejileri ürünleri ve hizmetleri
pazarlamaktan çok daha karışık bir iştir. Sebebi de karar vericilerin ve
hedef pazarın fazlalığı ve karışıklığıdır. Sürdürülebilir stratejiler geliştiren şehirler rekabetçi avantaj elde edebileceklerdir (Altunbaş, 2007:
162).
Şehir markalaşması, şehrin geleceğe yönelik bir vizyona sahip olmasına bağlıdır. Şehrin markalaştırma amacına hizmet eden vizyon
şehrin paydaşlarına nereye ve nasıl gideceklerini anlatan tek etkendir.
Markanın oluşturulması ve konumlandırılması uzun bir süreçtir ki bu
şehir markasının oluşturulabilmesi için daha uzun vadeli bir sürece ihtiyaç duyulmasına neden olabilmektedir. Bazı şehirlerin marka haline
dönüşmesi yüzyıllara dayanır. Günümüzde bu süreç iletişim imkânlarının artması nedeni ile oldukça kısaltılabilmektedir. Fakat sürenin
kısaltılması çoğunlukla maliyetin artmasına neden olmaktadır (Eroğlu,
2007: 67).
Bir şehrin etkin bir şekilde pazarlanabilmesi için bazı performans
göstergelerinin de şehrin lehine olması gerekmektedir. Bir şehrin performans göstergelerini arttıran özellikler iç ve dış performans faktörleri
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir şehrin performansını etkileyen iç
faktörler şunlardır (Eroğlu, 2007: 65-66):
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•

Coğrafi Konum

•

Eğitim altyapısı

•

Doğal yapı

•

Tarihi yapı

•

Yerel yönetim

•

Merkezi hükûmet nezdinde şehrin temsil gücü
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•

Endüstriyel altyapısı

•

Güvenlik unsurları’dır.

Şehir markalaşması, kısa sürede gerçekleşen bir olay olmamakla
birlikte uzun ve zahmetli çalışmalar sonucunda elde edilen bir çalışmadır. Ancak markalaşmış bir yerin de o yeri rakiplerinden ayırt eden
önemli bir etmen olduğu unutulmamalıdır.
3. Ahlat İlçesinin Tarihi ve Doğal Değerleri
Turizm hareketlerinin giderek arttığı günümüzde, turistik değerlere sahip ülkeler daha çok sayıda insanın ülkeyi ziyaret etmelerini
sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetlerini yoğun bir şekilde uyguladığı
görülmektedir. Tanıtım faaliyetleri her kesimin görevi olmakla beraber
Türkiye açısından en üst düzeyde resmi kurum olarak Kültür ve Turizm
Bakanlığı da tanıtım çalışmalarının ana merkezi durumunda görevini yerine getirmektedir. Tanıtım faaliyetlerinin başında da yurtdışında
yapılan tanıtım filmleri gelmektedir. Çok sayıda ülkede gösterilen tanıtım filmlerinde hedef turistik tüketicilere ülkenin doğal güzelliklerinin
yanı sıra sahip olduğu kültürel değerlerde bir mesaj çerçevesinde sunulmaktadır (Ünüvar ve Şimşek, 2003: 305).
Geçmişe ilgiyi arttıran bir diğer faktör de turizm olgusunda daha
belirgin bir şekilde varlığını hissettiren globalleşmedir. İnsan hayatı küreselleşmeden etkilendikçe yerel mekânların kültür ve tarihlerinin önemi daha da artmıştır. Bu önem, yerel değerlerin korunması fikrini ortaya çıkarmış, aynı zamanda miras turizmi olgusunun gelişimine katkıda
bulunmuştur. Türkiye tarihi geçmişi nedeniyle zengin sosyo-kültürel
miras turizmi çekiciliklerine sahiptir. Ülkemizde sosyokültürel miras
alanlarının yeniden yorumlanması ve Türk turizmine kazandırılması,ülkemizde turizmin coğrafik ve mevsimsel olarak yaygınlaşmasına
katkıda bulunacak ve hem ekonomik hem de ulusal kimliğini güçlendirecek potansiyele sahiptir (Aliağaoğlu, 2004: 52-61).
Ahlat ilçesi bu oluşuma inat, geçmişle bağımızı sürdürebildiğimiz
müze şehrimizdir. Ahlat’ta kültürel miras kaynaklı turizmin başlamasında, bazı faktörler öne çıkmıştır. Bunlardan ilki, miras niteliğindeki
eserlerin çeşitli ve fazla oluşudur. Yine bu eserlerin önemli ölçüde korunmuş olması, çekicilikteki bir başka unsurdur.
Bu çerçeve içinde bulunan Ahlat ilçesi, Türkiye’nin Van Gölü hav-
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zasında yer alan, tarihsel ve kültürel değerleriyle Anadolu-Türk şehri
özelliklerinin büyük ölçüde bozulmadan korunabildiği ender şehirlerimizdendir. Yerleşme tarihi çok eskiye dayanan Ahlat ilçesi’nin tarihsel süreç içinde daima yerleşilen bir mekân olmasına sebep olan temel
etken, sahip olduğu coğrafi yapının ortaya koyduğu niteliklerde aranmalıdır. Ahlat’ta şehrin dokusu, içinde bulunan coğrafi ortamla uyum
içindedir. Herşey insanların mutluluğu için düşünülürken, insanın insanla ve doğayla ilişkilerinde saygı herşeyin üstünde tutulmuştur. Bunu
Ahlat mimarisinde de kolayca görmek mümkündür (Hacısalihoğlu,
1995: 411-414).
Miras niteliğindeki birçok esere sahip olan Ahlat’ın korumacılık
açısından önemli bir avantajı vardı. Bu durum, tarihi yerleşmenin kurulduğu mekânın fiziki özellikleri ile ilgilidir. Günümüzde tarihsel
yerleşmelerin, semtlerin, şehirlerin, bölgelerin bütününün korunmasına yönelik anlayış önem kazanmıştır. Yerleşmenin tümüyle korunması
konusunda üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir şehirde Ahlat’tır.
3.1. Ahlat’ın Tarihi ve Kültürel Değerleri
Coğrafi ortamın bir elemanı olan insan, tarihi boyunca yaşadığı
mekânın özelliklerini keşfetmeye ve onu, sahip olduğu bilgi birikimi
yardımıyla kültürel bir ortam haline dönüştürme gayreti içinde olmuştur. Ahlat’ın tarihsel çevre özellikleri gösteren yerleşme sahası, kazanılan tarihi ve kültürel birikimin, şehrin unsurları üzerindeki etkilerini
büyük ölçüde yansıtmaktadır (Hacısalihoğlu, 1995:426).
Bugün tarihi mirası orjinal mimarisiyle olduğu gibi muhafaza eden
nadir Anadolu yerleşmelerinden biri olan Ahlat’ın bir iskân merkezi
olarak tarihi antik çağa iner. Fakat Ahlat’ın şimdiki formasyonunu kazanması daha çok Anadolu Selçuklu döneminde gerçekleşmiştir.
3.1.1. Ahlat’ın Tarihi Değerleri
3.1.1.1. Mezarlıklar
Mezar taşları tarihin ve sanatın tanıklarıdır. Türkler eskiden beri
mezar taşı geleneğine önem vermişlerdir. Orta Asya’dan itibaren Türklerin karekteristik kültür özelliklerinden birisi de taş balbal ve insan
biçimindeki heykellerdir. Bu gelenek 6. yüzyıldan beri Türklerin kült
merkezi ve kurganlarında görülmektedir. 11. yüzyılın başlarından iti-
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baren Anadolu’ya göç eden Türkmen boy ve budunları bu özgün geleneği beraberinde getirmişlerdir (Belli, 2013: 56).Türklerin İslam dinini kabul etmesiyle beraber taş heykel ve balbal geleneğinin değişime
uğrayarak yerini mezar taşlarındaki şahide ve sandukçalara bıraktığı
düşünülmektedir. Ahlat’ta 6 adet tarihi mezarlık bulunmaktadır. Bunlar; Ahlat Selçuklu Mezarlığı/Ahlat Meydan Mezarlığı, Tahtı Süleyman
Mezarlığı, Kırklar Mezarlığı, Merkez/Erkizan Mezarlığı, Harabeşehir
Mezarlığı ve Kale Mezarlığı’dır. Bu mezarlıklar içinden en önemlisi
Ahlat Selçuklu Mezarlığı/Ahlat Meydan Mezarlığıdır. Ahlat Selçuklu
Mezarlığı/Ahlat Meydan Mezarlığı; Ahlat’ın İkikubbe ve Harabeşehir
mahalleleri arasındaki düzlükte yer almaktadır. Bu mezarlık 210.000m²
alanı ile Türkiye’nin en büyük tarihi İslam mezarlığıdır (Karahan ve
Bak, 2015: 25).
Selçuklu Mezarlığında sandukçalı, sandukçasız, şahideli ve şahidesiz mezarların yanında ayrıca Orta Asya Türk mezar tiplerinden olan
“akıt” olarak tabir edilen oda tarzı yer altı mezarları da bulunmaktadır
(Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017). Türkler oda tarzı yer altı
mezarları sürekli yaşanılacak bir yerleşim yeri gibi düzenlemekteydiler
(Belli, 2013: 59). Bu tarz mezarlar genellikle aile mezarlığı olarak tasarlanmış olup, iç içe 2-3 odadan oluşmakta ve içeriden değişik tonozlarla, dışarıdan ise düz şekilde örülmüştür (Ahlat Kaymakamlığı, 2017).
Selçuklu Mezarlığı, şahide ve sandukçalarının ebat ve süslemeleri ile
de dikkat çekmektedir. Şahide ve sandukçaların büyüklük ve süslemeleri mezarda yatan kişilerin sosyal statüleriyle doğru orantılı olarak
düzenlenmiştir. Mezar taşlarındaki kitabeler incelendiğinde (Resim 2),
kabirde yatan kişiye ait kimlik bilgileri, ölüm sebebi, cinsiyet, meslek,
ölüm tarihi, dua, yakarış, Kuran’dan bazı ayetler, hadisi şerifler, kabri
yapan sanatkar ve Farsça şiirler görülebilmektedir (Karahan ve Bak,
2015: 24-25).
3.1.1.2. Kümbet ve Türbeler
Orta Asya Türk kültüründe korgan, kurgan olarak tabir edilen anıt
mezar geleneği Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle türbe ve kümbet adı
verilen iki değişik mimari formu ile devam etmiştir (Bingöl, 2013:134).
Ahlat’taki kümbetler, Türklerin göçebe kültüründe önemli bir yer tutan
çadıra benzetilerek inşa edilmiştir (Resim 3). İlçedeki kümbetler Emir
Ali Kümbeti hariç iki katlı inşa edilmiştir. Alt kat mezar odası olarak
üst katın ise dua ve ibadet amaçlı tasarlandığı görülmektedir. Bütün
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kümbetlerin mezar odalarının kapıları doğu yönündedir. Bunun temel
nedeni, doğu yönünün aydınlığı ve ferahlığı ifade etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Ahlat Kaymakamlığı, 2017).
Ortaçağda Kubbet-ül İslam (İslamiyetin kubbeleri) olarak nitelendirilen üç büyük İslam şehrinden birisi olan Ahlat’ta, Ahlat taşı ile yapılan Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu dönemlerine ait 14
adet kümbet bulunmaktadır. Bu özelliği ile Ahlat Anadolu’da en fazla
kümbetin olduğu yer konumundadır (TRT haber, 2020). İlçedeki başlıca kümbet ve türbeler; Alimoğlu Hırşim Kümbeti, Bugatay Aka Şirin
Hatun Kümbeti, Emir Bayındır Kümbeti, Erzen Hatun Kümbeti, Hasan
Padişah Kümbeti, Hüseyin Timur-Esen Kümbeti, Keşiş Kümbeti, Mirza Bey Kümbeti, Usta Şakir/Ulu Kümbet, Anonim Kümbet-1 (Üst katı
yıkık durumdadır), Anonim Kümbet-2 (Üst katı bulunmamaktadır),
Abdurrahman Gazi Türbesi, Dede Maksut Türbesi, Emir Ali Türbesi
ve Şeyh Necmeddin Türbesi’dir. Bu kümbet ve türbelerin tamamı ilçe
merkezinde olup İkikubbe Mahallesi ile Tahtı Süleyman Mahallesinde
bulunmaktadır.
3.1.1.3. Cami ve Mescidler
Ahlat’ta Büyük Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma 2 tanesi
ayakta, birisi yıkık durumda olmak üzere 3 adet tarihi cami ve 1 tarihi mescid bulunmaktadır. Bu yapıların tamamı Ahlat taşından yapılmıştır. İskender Paşa Cami, Kadı Mahmut Cami ve Bayındır Mescidi
günümüzde de ibadete acıktır. Ancak tarihi Ulu Cami’nin katıntıları
bulunmaktadır.
3.1.1.4. Köprüler
Ahlat’ta tarihi iki adet köprü bulunmaktadır. Bunlar, Harabeşehir’de Kanga Çayı üzerinde bulunan ve halk tarafından Harabeşehir
Köprüsü olarak bilinen Bayındır Köprüsü ile Ahlat-Tatvan yolu güzergahında Tahtı Süleyman Çayı üzerindeki Tahtı Süleyman Köprüsü’dür.
Her iki köprünün de kitabesi olmadığından hangi dönemde kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Her iki köprünün de
kemer kısmı birbirine benzemektedir. Bayındır Köprüsü’nün 13. yüzyılda, Tahtı Süleyman Köprüsü’nün de 15. Yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir (Öztürk, 2013: 144-145).
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3.1.2. Sosyo-Kültürel Kaynaklar
Ahlat ilçesindeki yerleşmelerde, tarihi kaynaklarla birlikte, kültürel peyzajı tamamlayan diğer değerler de sosyo-kültürel kaynaklardır.
Bunlar, geleneksel evler, geleneksel el sanatları, giyim-kuşam, yeme-içme, inançlar ve töresel yapı ve anma günleri, festival ve şenliklerdir.
3.1.2.1. Geleneksel Evler
Tarihi evler bir kentin tarihi dokusunu oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Bu gün son birkaç örneğine rastladığımız bu evler Ahlat
şehir merkezinin eski mahallelerinde yer almaktadır. Yerleşim düzeni ve sokak dokusu esas itibari ile tipik bir Türk-İslam kenti havasını
yansıtan Ahlat’ın, konut mimarisinin oluşumundaki temel etki, diğer
yörelerimizde de olduğu gibi milletimizin örf, adet ve geleneklerinden
kaynaklanan hayat tarzı ve ihtiyaçlarıdır. Ayrıca geleneklerin, iklimin
ve coğrafyanın zorlayıcı gerekleri de bu oluşumda etkili olduğu gibi topoğrafya’nın ve çevrede bulunan malzemenin de etkisi vardır. Özellikle
Ahlat taşı bu evlerde kullanılan temel malzemeyi teşkil etmektedir.
Ayrıca Ahlat ilçesine özgü önemli bir kültürel kaynakta ilçedeki
vadilerde de kendini gösteren Mağara Evleri’dir. Ahlat’ın Harabeşehir, Sultan Seyit Dereleri, Kırklar Vadisi, Madavans Deresi, Yuvadamı
Köyü, Gaban Deresi Vadisi ve Harabe Hulik Köyü yakınındaki yerleşim merkezinde, depo veya cephane amaçlı kullanıldığı düşünülen
çok sayıda mağara bulunmaktadır. Bu mağaraların Neolotik Çağdan
günümüze kaldığı düşünülmektedir. Yapay olarak oyularak yapılan bu
mağaralar, tek veya iki katlıdır. Bazıları ise galeri tarzı olup uzanmaktadır (Ahlat Kaymakamlığı, 2017).
3.1.2.2. Geleneksel El Sanatları
Araştırma sahasında bugünde devam ettirilen pek çok geleneksel
el sanatlarının kökeni çok eski tarihlere inmektedir. Tarihi süreç içerisinde çok değişik topluluk ve devletler tarafından yönetilen Ahlat ilçesi,
önü Van Gölü arkasında ise yüksek dağlar arasında kurulmuş, tarihi ve
kültürel zenginliklere sahip bir ilçedir.
Bugün Ahlat ilçesine bağlı köylerde yaşayan insanlar, tabiat ve arazi şartlarından dolayı hayvancılığa yönelmiş ve hayvanlardan elde ettikleri yünlerle el sanatları ürünleri ortaya koymaya başlamışlardır. El
sanatları ürünleri içinde özellikle kilim dokumacılığı önemli bir yere
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sahiptir. Kilimlerin yanı sıra cicimler, sumaklar, halılar, bahtiyariler,
heybeler, terler, parzunlar, beşikler, kapı süsleri, kuşaklar ve çoraplar
en önemlileridir. Bunların yanı sıra ilçede Ahlat Taşı işlemeciliği de
önemli bir kültürel çekicilik unsurudur.
Ayrıca bugün ilçeyle özdeşleşmiş olan Baston imalatıda kültürel
turizm açısından önemli bir değerdir. İlçede oyma, kakma ve kemik
işleme teknikleri kullanılarak yapılan baston yapım geleneği devam
etmektedir. Baston yapımında genellikle yörede yetişen ceviz ağacı
tercih edilmektedir. Bunun temel nedeni ceviz ağacının sağlamlığı, kolay işlenebilecek yumuşak bir yapıya sahip olması ve doğal rengidir.
Baston yapımında ceviz ağacının yanı sıra kemik, manda, sığır ve koç
boynuzları da kullanılmaktadır. Estetik ve şıklığın ön planda olduğu
Ahlat bastonunun en belirgin özelliğini, gövdesinde bulunan süsleme
ve motifler oluşturmaktadır. Ahlat bastonundaki süsleme ve motiflerin
tamamen Türk ve İslam kültürünü yansıttığı görülmektedir. Bu süsleme ve motifler, Ahlat taş işçiliğinde kullanılan süsleme ve motifler
ile de paralellik göstermektedir. Bastonların gövde kısmında genellikle
yöresel süsleme ve motifler ile Selçuklu motifleri bulunmaktadır. Bastonların baş kısmında ise kartal, şahin, kurt, at, güvercin, arı, balık vb.
hayvanların baş kısımlarını temsil eden figürler dikkat çekmektedir.
Ahlat bastonunda çeşitliği artırmak adına yeni tasarım ve modellere de
rastlanılmaktadır. Son zamanlarda Selçuklu dönemine özgü olan tezhip
sanatının baston süslemelerinde kullanıldığı görülmektedir.
3.1.2.3. Yeme-İçme (Gastronomi)
Gastro‐turizmin odağını oluşturan mutfak kültürünü incelediğimizde; Ahlat yemeklerini şekillendiren temel faktörün de coğrafi şartlar olduğu açıkça görülmektedir. Aynı zamanda yöre fazla göç almadığı
için Ahlat geleneksel mutfağı fazlaca deformasyona uğramamış olup
çeşitliliğini de, aşiretler arasındaki uygulama farklılıkları sayesinde kazanmıştır. Ahlat ilçesinde ekseriya tarla tarımı ve bahçeciliğin coğrafi
şartlara bağlı olarak gelişmemesinden ötürü, hayvancılığın öne çıkmasına paralel biçimde yöresel yemeklerde et başlıca unsur olarak ortaya
çıkmıştır.
Ahlat mutfağından gastroturizme konu olabilecek birkaç örnek
vermek gerekirse; Harse, Turşu aşı, Erik (kayısı) aşı, Çortu (lahana)
aşı, Ayran aşı, Mercimekli çılbır, Metes, Çorti Küftesi, Tandırda balık,
Tuzlu balık, Yarma aşı, Erişteli bulgur çorbası, Bezirgan çorbası, Pa524
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tatesli (Kartoplu) pilav, Baklalı (yeşil fasulyeli) pilav, Domatesli pilav,
Karınlı pilav, Soğanlı küfte, İçli Küfte, Yoğurtlu (yalancı) küfte,Ufak
Küfte, Çig Küfte, Yumurtalı çiğ küfte, Ciğer taplaması (küftesi), İlahna (lahana) dolması, Hes dolması Domatesli Şile vb.’dir. Elbette köklü
bir geçmişe sahip olan Ahlat’ın tüm mutfak zenginliği bunlarla sınırlandırılamaz. Bu kapsamda, başlı başına bir gastro‐turizm çalışmasıyla
Ahlat’ın Mutfak Coğrafyası araştırılarak bu alandaki potansiyeli daha
net ortaya konulabilir.
3.1.2. Ahlat’ın Turistik Doğal Değerleri
3.1.2.1. Jeomorfolojik Yapının Oluşturduğu Değerler
Ahlat Yöresi, Jeomorfolojik birimler bakımından zengin bir sahada
yer almaktadır. Ahlat’ın kuzeyi Miosen’e ait grelerden ve konglomeralardan yapılmış bir peneplen şeklindedir (Erinç,1953:65). Bu kesimde
Ziyaret Dağı (2542 m.) doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu dağın kuzeydoğusunda inceleme sahasının sınırları dışında kalan fakat
yöre turizmi için tamamlayıcı birer morfolojik birim olan Süte Depresyonu ile Süphan Dağı (4058 m.) yer almaktadır.
Araştırma sahasının güneybatısında Nemrut Volkanı ve Nemrut
Kalderası yer almaktadır. Bilindiği üzere Nemrut Volkanı; Süphan,
Aladağ, Tendürek ve Ağrı volkanik dağlarının da üzerinde uzandığı
SW-NE doğrultum fay hattı üzerindedir. Nemrut Dağı’nın en yüksek
noktasını Sivritepe (2935 m.) oluşturmaktadır. Nemrut Dağı’nın kuzeyinde ve batısında lav platoları bulunmaktadır. Bu platolar üzerinde
bazı parazit koniler gelişmiştir. Bunlardan en dikkat çekici olanı 650
m. Genişliğindeki Nemrutbaşı kül konisidir (Güner,1984:36). Nemrut
Dağı’nın güney kısmında yer alan Nemrut Kalderası patlama ile oluşmuştur. Bu kalderanın batı kısmına Nemrut Kaldera Gölü yarım ay
şeklinde yerleşmiştir.
Nemrut Dağı’nın kuzeyinde Kiralık, Kolingo ( 2321 m.) ve Bilican
(2754 m.) dağları yer almaktadır. Bu dağlar Nemrut Dağı’nın da üzerinde bulunduğu N-S’ yönlü fay üzerinde meydana gelmiştir. Bilican volkanik kütlesinin lavları tarafından meydana getirilen bir set gerisinde
ise, Nazik Gölü oluşmuştur (İnandık,1965:66).
Araştırma sahasının önemli bir kısmını teşkil eden ve Nazik Gölü
ile Nemrut Dağı arasında uzanan Alaattin Çayı Havzası, volkanizma
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ürünü bazalt, andezit ve tüflerle kaplıdır. Bu havzanın orta kısmını
meydana getiren düzlük saha yörede Ahlat Ovası olarak bilinmektedir.
Bu saha Ahlat Yöresi’nin en verimli tarım arazilerini meydana getirir
(Elmastaş,2001:153-182)
Görüldüğü üzere Ahlat Yöresi, volkanik dağlarla, volkanik kökenli göllerin yaygın olduğu bir sahada yer almaktadır. Yöredeki volkan
konileri özellikle Nemrut Volkan Konisi, Nemrut Kalderası ve Kantaşı
lav akıntısı eşsiz tabii bir güzellik arz eder. Gerek Nemrut Dağı gerekse diğer morfolojik birimler değerlendirildiği taktirde yöredeki turistik
aktivite artacaktır.
3.1.2.2. Hidrografik Yapının Oluşturduğu Değerler
Araştırma sahasımn batı kesiminde Alaattin Çayı Havzası’nın sularım Alaattin Çayı toplamaktadır. Bu havzanın doğu kesiminde Nazik
Gölü’nün gideğeni olan Suçhane Deresi ile gölün doğusundaki sahadan
kaynaklarını toplayan Yoğurtyemez Deresi, Kınahkoç Köyü’nün kuzeyinde birleşip Süfresor adım almaktadır. Bu dere, adı geçen köyün
güneyinde batıdan gelen ve yaklaşık 19 km. uzunluğunda olan Alaattin Çayı ile birleşmektedir. Bu noktadan itibaren Yeniköprü (Karmuç)
olarak isimlendirilen akarsu, Yeniköprü Köyü güneyinde Van Gölü’ne
dökülmektedir.
Yoğurtyemez Deresi’ne dökülen Soğaz Maden Suyu, böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir. Bu nedenle her yıl çok sayıda yöredeki böbrek
hastası, bu sudan tedavi amacıyla yararlanır. Soğaz Maden Suyu’nun
çıkış yerinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Üzerinde tesisler kurularak yörenin sağlık turizmi geliştirilebilir.
Yörenin bir diğer akarsuyu da Ahlat Şehri’nin batısında akan Yam
Deresi’dir. Şelalesiyle ün yapmış olan bu dere, yöre halkı için bir rekreasyon özelliğini gösterir. Yine Ahlat’ın batısında kuzey-güney istikametinde akan Bayındır Çayı ile Ahlat’ın doğusunda aynı yönde akışını
sürdüren Sor Deresi de yörenin önemli akarsularından olup Van Gölü’ne dökülmektedir (Elmastaş,2001:153-182).
Bilindiği üzere göller de bir yöredeki turizmin gelişmesine etki etmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi araştırma sahası, volkanik kökenli göllerin yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Türkiye’nin en
büyük gölü olan Van Gölü (1648 m.) volkan şeddi gölü olup 3713 km’lik
bir alana sahiptir (Hoşgören,1994:22). Nemrut Volkam’ndan çıkan ma526
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teryallerle meydana gelen bir setin gerisinde oluşan Van Gölü’nün suları sodalıdır. Van Gölü’ne has İnci Kefali dışında gölde balık yaşamaz.
Van Gölü’nün Ahlat civarındaki kıyıları yararlanmaya elverişlidir. Ahlat Kenti’nin doğu kesiminde doğal bir plaj mevcuttur. Bu plajdan yaz
aylarında turistlerin faydalanması münkündür.
Araştırma sahasının güneybatısında yer alan Nemrut Kalderası’nın
batı kısmına yerleşmiş olan Nemrut Kaldera Gölü yaklaşık 12 km’lik
bir alan kaplamaktadır. Gölün su düzeyi deniz seviyesinden 2247 m.
yüksekliktedir. Kapalı bir havza karakterinde olan bu gölün suları tatlıdır.
Yöredeki bir diğer göl ise, inceleme sahasının kuzeybatı kesiminde yer alan Nazik Gölü (1816 m)’dür. Bilican volkan konisinden çıkan
lavların oluşturduğu set gerisinde meydana gelen bu göl 48 km2’lik bir
alan kaplar (Hoşgören,1994:22).Nazik Gölü’nün suları bir gideğenle
Van Gölü’ne dökülmektedir.
4. Ahlat’ın Turistik Marka Şehir Olmada Tarihi ve Doğal
Değerlerin Rolü
Tarihi ve doğal değerlerin Ahlat’ın turistik marka şehir olmasına etkisinin incelendiğinde çok önem arz ettikleri görülmektedir. Bu
değerler Ahlat’a özgü şehir kimliğinin oluşmasına imkan tanımıştır.
Bilinmelidir ki, yere ait özelliklerin tamamını içinde barındıran yerin
ruhu sayesinde her yer, kendi belleğine ve anlamına sahiptir. Bu nedenle, yere ait özellikler özgündür ve o yeri diğerlerinden ayırır ve bu farklılıklar bütünü ise yerel kimliği oluşturur (Ayyıldız ve Ertürk, 2017:70).
Ahlat’ın, Ahlatşahlar Beyliği’ne uzun bir dönem başkentlik yapması ve
köklü bir geçmişe sahip olması, şehrin kimliğini yansıtan çok sayıda
Anadolu Selçuklu Dönemi mimari yapıların bulunması ile ilçe diğer
şehirlerden farklılaşmaktadır. Şehirde Anadolu Selçuklu Dönemi’ne
ait çok sayıda tarihi yapının bulunması Ahlat’ın marka değerinin asıl
kaynağıdır.Bunalara birde doğal değerlerin sürdürülebilir şekilde dahil
olması ise bu kadim şehrin marka değerini daha da yüceltmektedir.
Kentsel kimlik bileşenlerinden biri olan insan eliyle yapılmış çevre
olarak nitelendirilen ve toplumsal, siyasi, kültürel ve ekonomik dönemlerine ışık tutan tarihi yapılar kent kimliğini oluştururlar. Geçmişten
günümüze aktarılan Anadolu Selçuklu Dönemi eserleri Ahlat’ın tarihini yansıtmakta ve şehir için marka değeri taşımaktadırlar. Fakat Ah-
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lat’ın marka kent olmasında büyük bir önem taşıyan bu yapıların önemli
kısmı ve doğal değerler, geri plana atılmakta ve Ahlat kentinin markalaşmasında sadece Kümbetler ön plana çıkartılmaktadır. Ahlat’ın bir
Selçuklu Başkenti olması ve kentin kimliğini yansıtan yapıların mevcut
coğrafyanın etkisiyle ortaya çıktığının da iletişim stratejilerine dahil
edilmesi gerekmektedir.
Marka şehir Ahlat’ın mevcut doğal ve tarihi değerleriyle turizm
pazarında ve kendi kimliğiyle başarına katkı sağlayacak bazı öneriler
sıralanacak olursa şunlar belirtilebilir:
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•

Ulaşılan sonuçlarına göre, Ahlat şehrinin bir destinasyon alanı olarak, dünya çapında marka olmak gibi bir beklenti içine
girmektense, kendisine niş pazarlar belirleyerek buradaki hedef
kitleye yönelmesi daha olumlu olacaktır. Ancak bunu gerçekleştirirken yapılması gereken, marka değeri yüksek destinasyonlar oluşturmak olacaktır. Ahlat halkının, içinde yaşarken
mutlu olacağı, kendine has ve hiçbir rakipçe taklit edilemez
özelliklere sahip turistik marka şehir olması, muhtemelen turistler için de çekim noktası haline gelecektir.

•

İlçenin markalaşma çalışmalarına, kaliteli bir ürün oluşturularak başlanmasının zorunluluğu vardır. Turizm materyali olarak çok zengin olan Türkiye turizm ürününün, Dünya’nın arzu
ettiği ölçüler doğrultusunda şekillendirilerek, mevcut olumsuz
ülke imajından da sıyrılmış,kendi başına bir varlık gösterecek
şekilde konumlandırılmış biçimde pazara marka değeri yüksek
destinasyonlar olarak sunulması gerekmektedir.

•

Ahlat’ın bir turizm destinasyonu olarak zihinlerde oluşturduğu
imaj, bugüne kadar kurumların oluşturmaya çalıştıkları imaja
uygun bir yapıda görülmektedir. Tanıtım broşürlerinde Ahlat,
Kümbetleriyle ön plana çıkmaktadır. Ahlat’a gelen turistler Ahlat’ın sadece Kümbetlerden ibaret olmadığını gelen ziyaretçileri etkileyen birçok tarihi yerlerinin de olduğunu görmüşlerdir.
Doğal çeşitliliğin de fazla olduğu ülkemizin ender yerlerinden
olan Ahlat’ın, farklı bir yöresel kültüre ve eşsiz tabiat güzelliklerine sahiptir. Bu özelliklerin ,Ahlat’ın turistik marka şehir
olmasında da etkili olduğu görülmüştür.
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5. Sonuç ve Öneriler
Günümüz dünyasında iletişim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ülkeler arası ekonomik sınırlar ortadan kalkmakta ve bilginin hızlı
yayılması rekabet ortamını güçlendirmektedir. Günümüzde popüler bir
kavram olan marka ve markalaşma kavramları artık şehirler üzerinden
değerlendirilmekte ve şehirlerin markalaşması söz konusu olmaktadır.
Rekabet ortamının şehirler üzerinden yapıldığı dünyada kentler artık
birer pazarlama ürünleri halini almaktadır. Şehirlerin kendilerine özgü
kimliklerini yansıtan geçmişi, gelenek ve görenekleri, kültür ögeleri, sahip oldukları tarihi yapıları ve doğal güzellikleri temel alınarak
yapılan markalaşma stratejileri ile şehir ön plana çıkartılarak, yerli ve
yabancı turistlerin ilgileri çekilmeye çalışılmaktadır. Dünyanın farklı
yerlerinde bulunan şehirlerin markalaşma yönündeki faaliyetleri devam
etmekte ve her geçen gün markalaşan kentlere yenisi eklenmektedir.
Roma, Paris, Barcelona, Venedik, Dubai gibi kentler markalaşma çalışmalarında farklı yönlerini ön plana çıkartarak, başarılı marka şehir
çalışmalarına imza atmaktadırlar.
Turizm anlayışının deniz, kum, güneş anlayışından çıkıp kültür,
inanç, spor, kongre gibi yeni yaklaşımlarına dönüşmesi ile, turistlerin
beklentileri şehrin tarihini, yerel kültürünü tanımak ve bunlarla bir bağ
kurmaya çalışmak olmuştur. Turizmde değişen bu anlayış ile marka
şehir olma yolunda ilerleyen şehirler, üzerinde yaşamış olan uygarlıkların tarihlerini ve kültürlerini yansıtan kültürel miras ögelerini turizm
odaklı pazarlama unsuru olarak sunmaktadırlar. Bir tarihi geçmişe sahip olan şehirler, geçmiş dönemlerine ait mimari eserlerini şehrin tanıtımında kullanmakta ve bu özellikleri markalaşma sıralamasında onları
üst sıralara taşımaktadırlar.
Türkiye’deki şehirler sahip olduğu köklü tarihi geçmiş ve üzerinde
yerleşen uygarlıklara ait kültürel miras ögeleri ile markalaşma potansiyellerine sahiptir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli şehirlerinden
olan uzun yıllar Ahlatşahlar Beyliğine başkentlik yapmış olan Ahlat,
zengin kültürel miras ögeleri ile Türkiye’de marka kent olma potansiyeli yüksek olan şehirlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahlat’ta Türk mimarisinin önemli eserleri olarak kabul edilen çok sayıda
Selçuklu yapıları bulunmaktadır. Önemli bir döneme şahitlik yapmış
ve mimari özelliklerini yansıtan bu yapılar Ahlat şehrinin markalaşmasında oldukça önemli bir unsurdur. Ancak Ahlat’ın şehir markalaşması
yalnızca tarihi değerler üzerinden düşünülmemeli, sahip olunan diğer
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doğal unsurlarında Ahlat’ın marka değerinde katkısı sağlanmalıdır.
Şehrin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak, turizmi artırmak ve
var olan potansiyelden en üst düzeyde faydalanmak amacıyla yapılabilecek çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:
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•

Şehrin güçlü noktaları saptanarak öne çıkarılmalıdır. Şehrin
markalaşması noktasında en güçlü yanı kentte bulunan tarihi
yapılarıdır. Ancak bu yapıların doğal değerlerle olan ilişkiside
göz ardı edilmemelidir.

•

Şehrin markalaşması amacıyla iletişim stratejileri yapılmalı ve
bu noktada yerel yönetimler, İl ve İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, alanında uzman
kişiler gibi paydaşların bir araya gelerek ortak planlamaların
yapılması gerekmektedir.

•

Şehrin markalaşması noktasında şehre ait görsel, logo ve sloganlarda Selçuklu Dönemi yapılarının kullanılmasının yanı
sıra ve sahip olunan doğal değerlerinde şehrin marka değerine
katkısı sağlanmalıdır.

•

Şehir markalaşmasında önemli bir yeri olan tarihi yapıların
yüksek turizm potansiyellerinden en iyi şekilde faydalanmak
amacıyla, tarihi yapıların restorasyonlarının yapılmış ve çevre
düzenlemelerinin sağlanmış olması gerekmektedir. Çevre düzenlemeleri yapılarak, turistlerin buralarda zaman geçirmeleri
sağlanmalıdır.

•

Şehirdeki sadece Kümbetler ve tarihi mezarlık değil, tüm Selçuklu yapılarının tanıtılması ve turistler için bir cazibe merkezi
haline getirilmesi turizm stratejilerine eklenmelidir.

•

Sosyal medya araçları günümüzde birçok iletişim stratejisinde
etkili birer araç olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda yapılacak olan şehir markalaşması projelerinin iletişim ayağında
da sosyal medya araçları şehrin tanıtımı ve çekiciliği konusunda aktif olarak kullanılmalıdır. Ahlat’ın tarihi yapılarının hem
web sitelerinin hem de sosyal medya hesaplarının olmaması
büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada
yerel yönetim öncülüğünde Selçuklu yapıları için oluşturulacak
sosyal medya hesapları ile Türkçe ve İngilizce paylaşımlar yapılarak yurt içi ve yurt dışındaki turistler için Selçuklu yapıları
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merak uyandırıcı hale getirilmelidir.
•

İlçeye gelen ziyaretçilerin Selçuklu yapılarına yönlendirmek
amacıyla şehrin önemli yerlerine yönlendirici levhalar konulmalıdır. Ayrıca ilçeye gelen ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve
Selçuklu yapılarına yönlendirilmesi için rehberler görevlendirilmelidir.

•

Yerli ve yabancı tur şirketleri ile ortak çalışmalar yapılarak
turizm güzergahı içerisinde Ahlat’ın etkinliğinin arttırılması
sağlanabilir.

•

Ahlat’ta Bitlis Eren Üniversitesine ait Yüksekokul mevcuttur.
Şehrin dışarıda tanıtılması noktasında adeta birer marka elçisi
konumunda olacak olan şehirde okuyan üniversite öğrencileri, şehir markalaşması noktasında iletişim stratejilerine aktif
olarak dahil edilmelidir. Bugün birçok öğrencinin Bitlis’te ve
Ahlat’ta eğitim hayatını tamamladıktan sonra Ahlat’ın tarihi
yapıları ile ilgili hangi bilgi seviyesinde olduğu üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Özellikle farklı şehirlerden Ahlat’ta gelmiş olan öğrencilerin, Ahlat’ın anlatılması konusunda
birincil kaynak olarak görüldüğü düşünülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere üniversitelerde yapılacak olan oryantasyon
programı kapsamında, yerel yönetimler veya kültür turizm müdürlüğü ile yapılacak iş birlikleri ile Ahlat’ta yer alan Selçuklu
yapıları da oryantasyon programlarına dahil edilip öğrencilerin
önce bilgilendirilmesi daha sonra da potansiyel turistleri bilgilendirmesi sağlanabilir.

•

Ahlat doğasıyla ve coğrafik konumuyla Türkiye’nin en güzel
şehirlerinden biridir. Ancak çirkin yapılaşma ve hızlı betonlaşma Ahlat’ın orjinalliğini ortadan kaldırmıştır. Hızlı şehirleşme
sayesinde kente ait kültürel değerler kaybolmakta, şehir kimliği
görsel açıdan zayıflamaktadır. Ahlat, zengin kültür özelliklerini şehir kimliğine yansıtmalı, şehrin dokusunu sağlam temellere dayandırılmalıdır.

•

Şehirlerin marka kent olmasına katkı sağlayan kültür ve spor
etkinlikleri, Ahlat’ın zayıf yönü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle ilçede kültür ve spor etkinlikleri çeşitlendirilerek organize edilmelidir.
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•

Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki turistik destinasyonlar
içinde en güvenli destinasyonlardan biridir. Bu algı çalışması
sosyal medya görselleri ile kuvvetlendirilebilir.

•

Ahlat halkının turizme yaklaşımı oldukça olumludur. Bu da
önemli avantajın değerlendirilerek halkın her zaman planlamalarda sürece dahil edilmesi gerekmektedir.

•

Ahlat bir marka kent olarak, bilinirliğini daha da artırmak ve
turizm pastasından daha fazla pay almak için şehrin tüm bileşenleri ortak Ahlat paydası altına almalıdır. Bütün marka çalışmaları, siyasi hesaplardan ve hasetliklerden ayrı şekilde uzun
yıllar sürecek stratejik çalışmalar ile gerçekleştirilmelidir. Ahlat’ın yöneticileri araştırmada ortaya çıkarılan swot analizi sonuçlarını şehrin marka oluşum sürecinde dikkate almalıdırlar.

•

Günümüzde kamu ve STK yöneticilerinin, turizm işletmelerinin; seyahat acentaları, konaklama şirketleri ile diğer turizm
bileşenlerinin bulundukları yerin marka haline getirilmesi ve
bunun sonucunda da turizm gelirlerinin arttırılması adına; internetle gelen yenilikleri ve sosyal medya kanallarını etkin bir
şekilde kullanmaları ve sosyal medyadaki gelişmeleri takip etmeleride önemli bir husus olacaktır.
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ANKARA’DAN AHLAT’A TUTULAN 28
YILLIK AYNA: AHLAT GAZETESİ
Doç.Dr. Esra KÜRÜM 1

ÖZET
Ahlat, Van Gölü’nün kuzey batısında ve Bitlis iline bağlı bir ilçedir.
Tarih boyunca önemli hadiselerin sahnesi olan şehir, bugün de tarihten gelen önemini sürdürme çabası içindedir. Bunu vazife bilen Ahlatlı
entelektüeller hem Ahlat’ın gelişimi hem de ülkede tanınırlığını arttırmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 28 yıldır yayın hayatına
devam etmekte olan Ahlat Gazetesi de bu çalışmalardan bir tanesidir.
Ahlat Gazetesi 1993 yılında Ahlat Kültür Vakfı yayın organı olarak
Ankara’da yayın hayatına başlamıştır.
Gazetenin ilk sayısında “Ahlat Kültür Vakfı Kuruldu” manşeti ile
Ahlat Kültür Vakfı’nın kuruluşuna yer verilmiştir. İlerleyen sayılarda şehrin aktüel meselelerine ve eğitici konulardaki yazılar ve şehrin
kültür birikimine vakıf olan kişilerin anlattıkları öykü, fıkra ve anekdotlara da yer verilmiştir. Zaman zaman da Türk edebiyatından seçme
şiirler ve Ahlatlı amatör şairlerin şiirlerine de yer verilmiştir. Yerel bir
gazete olarak ele aldığı meseleleri hem Ahlat’ta yaşayan halka hem de
Ahlat’tan uzak olduğu için özlem çekenlere duyurarak yerel anlamda
birliğin ve kültürel devamlılığın yaşatılmasında da katkı sunmuştur.
Bu çalışmada bugüne kadar yaklaşık 250 sayı yayımlanmış olan
Ahlat Gazetesinin ilk sayıdan bu güne gösterdiği gelişim ve değişim
çizgisi ele alınacaktır. Gazetedeki haberler vasıtasıyla Ahlat’ta son 30
yılda gerçekleşmiş olan olaylara da göz atılacaktır. Gazetenin yıllar
içinde geçirdiği değişim ve gelişimin boyutu Ahlat’ın bugünkü durumu
1
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açısından da değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Ahlat Gazetesi, Kültürel Miras, Haber-Aktüel, Edebiyat,
Kültür

28 YEARS OLD MIRROR FROM ANKARA TO
AHLAT: AHLAT GAZETESİ
SUMMARRY
Ahlat is a town in the northwest of Lake Van and connected to
the province of Bitlis. The city, which has been the scene of important
events throughout history, is in an effort to maintain its historical importance today. Intellectuals from Ahlat, who take this as their duty,
are engaged in various activities both for the development of Ahlat and
for increasing its recognition in the country. Ahlat Gazetesi, which has
been publishing for 28 years, is one of these studies. Ahlat Newspaper
started its publication life in Ankara in 1993 as the publication establisment of the Ahlat Cultural Foundation.
The first issue of the newspaper featured the establishment of the
Ahlat Cultural Foundation with the headline “Ahlat Cultural Foundation Established”. In the following issues, articles on the city’s current
issues and educational topics, and stories, anecdotes and anecdotes told
by people who are familiar with the city’s cultural heritage are also included. From time to time, selected poems from Turkish literature and
the poems of virtuous amateur poets are also included. It also contributed to the preservation of local unity and cultural continuity by announcing the issues it handled as a local newspaper, both to the people living
in Ahlat and to those who yearned for being far from Ahlat.
In this study, the development and change line of Ahlat Gazetesi,
which has been published in approximately 250 issues until today, will
be discussed. Through the news in the newspaper, the events that took
place in Ahlat in the last 30 years will also be looked at. The extent of
the change and development that the newspaper has undergone over the
years will also be evaluated in terms of the current situation of Ahlat.
ture
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GİRİŞ
Gazete, matbaanın icadından beri en önemli basım yayım aracı
olarak günümüze kadar varlığını ve önemini korumuştur. Matbaa ve
gazete, siyasi tarihin akışını belirlemede önemli rol sahibidir. Ucuz ve
işlevsel olan bu araç haber ve fikirlerin kolay ve etkili yayılmasında
günümüzde de yaygın şeklide kullanılmaktadır.
Matbaanın tarihi başlangıcı 1440’ta Johann Gutenberg ile başlamaktadır. İlk gazete ise 1631 yılında Théopraste Renaudot tarafından
yayımlanan “La Gazette” adlı gazetedir. (Girgin, 2001: 1) Osmanlı
Devleti’nde matbaanın ve gazetenin resmi olarak faaliyet göstermesi
Batı’dan üç yüz yıl sonra olmuştur. Osmanlı Devletinin Matbaa ve Gazeteye resmi bir statü kazandırması süreci Batı’dan farklı gelişmiştir.
“Gazete, Batı’da o ülkelerdeki iktisadi, içtimai ve siyasi şartların bir
neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle ticari kapitalizmin gelişmesi
ve ortaya çıkan sosyal yapının bir gereği olarak malların serbest dolaşımı, haberin de serbest dolaşımını beraberinde getirmiştir. Türkiye’deki
durum ise farklı bir seyir izlemiştir. Bu açıdan basının gelişimi de toplumsal dinamiklerle değil, siyasi dinamiklerle, devlet desteği ve yönlendirmesiyle olmuştur.” (Ulusoy Nalcıoğlu, 2005: 254).
Osmanlı Devletinin Batı’ya yönelme sürecinin en önemli gelişmelerinden biri olan Matbaanın kurulması bazı engellerle karşılaşmıştı.
Bunlardan en bilineni bir kısım ulema ve hattatın muhalefeti idi. Bu
mesele şer’i bir fetva ile önlenmek üzere Şeyhülislam Abdullah Efendi’ye havale edildi. Şeyhülislam, ulemanın olası itirazlarını önleyecek
şekilde bazı dini kitaplar hariç olarak, lügat, mantık, heyet, tarih, coğrafya, edebiyat, tıp ve felsefeye dair telif edilmiş eserlerin basılabileceğine dair fetva verdi (Kürüm, 2020:5). Bütün formaliteler yerine getirildikten sonra matbaanın icadından üç yüz yetmiş sene sonra 1727
Temmuzunda ilk Türk matbaası kurulmuş oldu (Uzunçarşılı, 2011: 159160). Berkes’e göre hattatların hoşnutsuzluğuna yol açan gerçek neden
matbaacılıkla beraber yeni bir beratlı mesleğe izin verilmesidir. Bu yeni
meslek dalını eski esnaf sisteminin yönetimine bağlamışlardır. Berkes,
matbaacılığın daha sonra da gelişmemesinde asıl büyük amilin bu olduğunu öne sürmektedir (Berkes, 2014: 58).
Nalcıoğlu ise matbaanın gecikmesinin nedeni olarak Osmanlı’nın
bir iç karışıklığın önüne geçme çabasını gösterir: “Osmanlı Devleti üç
kıtada toprak sahibi olan, son derece geniş coğrafî sahada hüküm süren
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çok uluslu ve çok dinli bir devlettir. Yayın yoluyla iktidar karşıtı fikirlerin yayılması özellikle merkezden uzak eyaletlerde, otoritenin tam anlamıyla ve gecikmeksizin sağlanması zor olabileceğinden sakıncalı bir
durum teşkil edebilecektir ki, bu tedirginlik, Osmanlı padişahlarının
devlet sınırları içerisinde matbaaların kurulması ve faaliyet göstermesi
fikrine soğuk yaklaşmasına sebep olmuştur” (Ulusoy Nalcıoğlu, 2005:
254) Bununla birlikte Osmanlı Devleti toprakları içinde basılan ilk gazeteler gayri Müslimlere aittir. Türk basın tarihinin ve yenileşme dönemi Türk edebiyatının da ilk ürünü sayılan Tercüman-ı Ahval gazetesi
1860 yılında özel teşebbüsle çıkarılan ilk Türk gazetesidir. Anadolu’da
gazeteciliğin başlangıcı ise II. Abdülhamid’in büyük illere gönderdiği
matbaalarla başlamıştır (Bülbül, 2000: 30).
Gazeteciliğin başlaması üç yüz yıl gecikmeli olsa da ülkenin ilerlemesinde önemli bir ol oynamıştır. Gazetecilik faaliyetleri matbaanın
ülkeye gelişi ve Tanzimat’ın ilanı ile ivme kazanmıştır. Kurtuluş savaşına kadar olan karmaşık siyasi ortamda gazeteler halkı ülkenin ve
dünyanın gerçekleri konusunda aydınlatmaya devam etmişlerdir. Ancak Kurtuluş Savaşı esnasında ülkenin bütün kurumları gibi gazetelerin bir bölümü de farklı milli bir misyon üstlenmiştir. İşgal sürecinde
Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde genç ve vatansever aydınlar tarafından
gazeteler çıkarılmıştır. Bu sırada bizzat Atatürk’ün emriyle önce Sivas
sonra da Ankara’da gazeteler yayımlanmıştır. İşgale karşı Anadolu hareketi başlamadan önce karşıt duruş sergileyen İzmir’in Hukuk-ı Beşer
gazetesi başyazarı Hasan Tahsin’in de içinde olduğu gazeteler olduğu
gibi İşgalci güçlerle işbirliği etmeyi tercih eden gazeteler de yok değildi. (Girgin, 2001: 105)
Gazetecilik geçmişten bugüne kamuoyu bilgilendirilmesinde teknolojinin mevcut imkânlarını da kullanarak işlevini küresel, ulusal ve
yerel düzeylerde sürdürmektedir. Uluslararası basın, dünya üzerindeki
ülkelerin önemli olaylarını, uluslararası politikaları, ekonomik, kültürel, spor ve sanatsal etkinlikleri; haber, diğer yazınsal türler, fotoğraf ve
görüntüleriyle yansıtan basındır. Ulusal basın, bütün yurtta gerçekleşen önemli olayları, ekonomi politika, spor, sanatsal, kültürel ve diğer
etkinlikleri, ulusal ve uluslararası politikaları ülke düzeyinde duyuran
basındır. Yerel ya da mahalli basın ise bir yerleşim yerinde hazırlanıp
basılan, dağıtımı sadece basıldığı yerde yapılan, o yerleşim yerinde olup
bitenleri, önemli olayları, etkinlikleri yansıtan basındır (Bülbül, 2000:
30). Bütün basın organlarının yegâne hedefleri haber yaymak noktasın-
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da birleşmekle beraber, “yerel basında ülke genelinin yanında, bölgesel
ve yerel sorunlar, daha ağırlıklı gündeme getirilerek tartışılmaktadır.
Dağıtım bağlamında da dar bir alanı kapsamaktadır. Yerel basın, yayınlandığı yerleşim biriminin konuşan dili, gören gözü ve işiten kulağıdır.”
(Bülbül, 2000: 31). Yerel basını teşvik eden bazen de zorunlu kılan
sebepler bulunmaktadır. Bunların ilki elbette coğrafyadır. Özellikle geniş toprak alanı bulunan ve merkeze uzak kalan bölgelerin sorunlarına
yerel çözümler aradığı mecra olarak karşımıza yerel gazeteler çıkmaktadır. Siyaset ve siyasi görüş ayrılıkları da bu ayrı görüşlerin yayılması
amacıyla yerel basına sıklıkla başvurulur. Bölgesel rekabet ve kültürel
farlılıklar ve bunların tanıtımı meselesi, yerel basını teşvik eden diğer
hususlardır. (Girgin, 2001: 169)
Yerel Bir Gazete Olarak Ahlat Gazetesinin Yayın Hayatına
Başlaması ve Faaliyetleri
Ahlat Gazetesinin ilk sayısı 1 Ağustos 1993 tarihinde okuyucusuyla buluşmuştur. Bu ilk sayı 1000 adet basılmıştır. Ahlat Kültür Vakfının
yayın organı olan gazete ilk sayısında da bu vakfın kuruluşu haberine, vakıfla ilgili röportajlara, vakfın kurucu üyelerinin tanıtımına yer
vermiştir. Ahlat Gazetesi’nin çıkış amacı; geniş kitleler arasında yeteri
kadar tanınıp bilinmeyen Ahlat ve çevresinin tarihi, kültürel ve doğa
zenginliğin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, anlatılması olarak belirlenmiştir.
Ahlat Gazetesi’nin ilk sayısında gazetenin sorumlularının iş bölümü şöyle sıralanmaktaydı: Sahibi: Ahlat Kültür Vakfı Adına, İlhami
NALBANTOĞLU, Genel Yayın Yönetmeni: Sıtkı ÖZYURT, Yazı İşleri Müdürü: Şinasi KOÇ, Yayın Koordinatörü: Alparslan AYDOĞAN,
Reklam Koordinatörü: Gül BAYAR, Spor Sayfası Sorumlusu: Vedat
KOCAASLAN. Ahlat Gazetesi’nin Yayın Kurulunda ise; Muzaffer SAYIN, A. Turan KAZGÖL, İlhami NALBANTOĞLU, Sıtkı ÖZYURT,
Hayrettin BİLGİÇ, Alparslan AYDOĞAN, Şinasi KOÇ ve Betül ŞEREFOĞLU bulunmaktaydı.
Ahlat Gazetesinin ilk sayısında “üç aylık” ibaresi bulunmaktadır.
Ancak o dönemin ekonomik koşulları buna izin vermediğinden ancak
altı ayda bir okuyucularıyla buluşabilmiştir. 2000 yılının nisan ayına
kadar kimi zaman sık kimi zaman seyrek olan düzensiz aralıklarla çıkarılan gazete bu tarihten itibaren düzenli bir biçimde “aylık” olarak
okuyucularına ulusal ve yerel haberler verme işlevini sürdürmüştür.
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Ahlat Gazetesinin ilk sayısı yayın hayatına 4 sayfa olarak başlamıştır. Sayfa sayılarının daha sonra gittikçe arttığı görülmektedir.
Ahlat Gazetesi 2005 Yılı Ocak ayından itibaren sayfa sayısını 16’ya,
Temmuz 2013 tarihinden itibaren 152. sayısıyla 20’ye çıkarmıştır. Gelecek dönemlerde sayfa sayısını 24’e çıkarma hazırlığı içinde olduğu
belirtilmektedir.
Ahlat Gazetesi’nin 100. Sayısı “% 100” sloganı ile 100 sayfa ve
özel sayı olarak 1000 adet basılmıştır. Bir yerel gazetenin 100 sayıyı
görebilmesinin manevi doyumuyla nice 100 sayıları hedeflemektedir.
Ahlat Gazetesi, 2005 Yılından itibaren yazılı basın olarak okuyucularına ulaşmanın yanında internet ortamında e-posta yoluyla da basın
hizmeti vermeye başlamıştır. 2007 Yılının Eylül ayından itibaren de,
www.aksav.com adresinden web sayfası yoluyla tüm dünyaya hizmet
sunmaktadır. Son dönemlerde her sayısı bin civarında e-posta yoluyla
okuyucu adreslerine gönderilmektedir.
Ahlat Gazetesi, 2006 yılında Türk Patent Enstitüsünden almış
olduğu belge ile marka haline gelmiştir. Adının başkaları tarafından
kullanılmaması yasaların teminatı altına alınmıştır. Ayrıca Kültür ve
Turizm Bakanlığından almış olduğu ISSN numarası ile uluslararası bir
kimliğe sahip olmuştur. Ahlat Gazetesi, 28 yıllık yayın hayatı içerisinde pek çok ünlü devlet adamı, bilim insanı, politikacı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanat ve edebiyat çevreleri, özel sektör yöneticileri
ile çok sayıda çeşitli röportajlar gerçekleştirmiştir. 2
Ahlat Gazetesinin ilk sayısı 4 sayfalık bir broşür niteliğindedir.
Uzun bir yolun ilk adımı olan bu sayıda gazeteye hamilik edecek vakfın
kuruluşunun ilamı yapılır. İlk sayıda dönemin Ahlat Belediye Başkanı Halis Gökbulak, İlçe Tarım Müdürü Nazif Koca ve Ahlat Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı Adnan Azapağası ve Ahlat Selçuklu Lisesi Müdürü Yıldırım Aydoğan ile yapılan röportajlar dönemin Ahlat’ını
yansıtması açısından dikkate değerdir. Belediye başkanı dönemin Ahlat’ının sorunlarını su, ekmek, kanalizasyon ve yol sorunu olarak sıralamıştır. Bu sorunlar aradaki ilerlemenin boyutunu görmemiz açısından da önemlidir. Özellikle ekmek üretiminin problem yaratacak kadar
az ve kalitesiz oluşu bugünün Ahlatlısına oldukça şaşırtıcı gelecektir.
Başkan, bu sorunu şöyle ifade etmektedir: “Çok ciddi boyutlardaydı.
Ekmeğin kötü ve az çıkartılması yüzünden komşu il ve ilçelerden ek2 Ahlat Gazetesi ile ilgili bilgiler ve gazetenin mevcut sayıları Gazetenin vakıf adına sahibi
İlhami Nalbantoğlu’ndan temin edilmiştir.
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mek getiren vatandaşlarımız oluyordu. 2 yıl fırıncıların bu durumu düzeltmesi için ricada bulunduk. Ama çözüm bulunamadı. Biz de kendi
fabrikamızı kurmak için teşebbüse geçtik. Fabrikayı çok zor koşullar
altında kurduk.” (Ahlat Gazetesi, 1993/1:2)
Bedelsiz dağıtıma çıkan gazetenin ilk sayısında ayrıca “gazetemizin bu sayısı sadece Ahlat Kültür Vakfı’nın tanıtımına ayrılmıştır. Bundan sonraki sayılarımız Ahlat’ın sorunlarına yönelik olarak hazırlanacaktır.” İfadesi yer almaktadır.
Gazetenin ilerleyen sayılarında standart bir sayfa düzeninin olmadığını görmekteyiz. Haberlerin verilişinde Ahlat’taki halkın hem tarihi
ve kültürel hem de aktüel meselelerde bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Ahlat’ın yetiştirdiği önemli insanların yazıları büyük yer tutmaktadır.
Bununla birlikte ülkenin siyasi gündeminin de zaman zaman yorumlandığı yazılara rastlamaktayız. Gazetenin yayımlandığı günden beri
bir gayesi de Ahlat’ı kültürel, tarihi, turistik yönleriyle tüm Türkiye’ye
hatta dünyaya tanıtmaktır. Bu bakımdan gazetenin Ankara’dan dağıtılıyor olması diğer önemli bir ayrıntıdır.
Ahlat Gazetesinin içeriğini genel olarak tasnif ettiğimizde karşımıza çıkan ilk ve en geniş sınıflandırma; Ahlat’a dair (tarihi, kültürel,
güncel vs.) tüm haber ve bilgiler ile diğer bilgi ve haberler olmak üzere
geniş bir tasnif şeklinde olabilecektir.
Gazetenin Ahlat İle İlgili Aktarımları
Ahlat Gazetesi Ahlat’ta çıkarılmıyor olsa da ana ekseni Ahlat’tır.
Ahlat’ın geçmişi ve bugününe dair tüm meseleler gazetenin sayfalarında yer almaktadır. Dahası bu sayfaları hazırlayanların tamamına
yakını Ahlat’tın yetiştirdiği ve ülkede önemli görevler ifa eden yetkin
insanlardır. Haliyle Ahlat Gazetesi amatör görüntüsünün aksine hepsi
kendi alanında uzman yetkin kişilerin fedakarca memleketlerine hizmet isteklerinin bir sonucudur. Aslında gazetenin amatörlüğü de maddi
kaygılarla basılan gazetenin pazarlama amacıyla yaptıkları bütün o reklamlardan ya da göz alıcılıktan uzaklığı ve samimiyeti dolayısıyladır.
Ahlat Gazetesinin bütün sayılarında Ahlat’ın yakın geçmişine ya
da tarihine ilişkin bilgiler, anlatılar, anılar ve şiirler yer almaktadır. Ayrıca gazetede okuyucu mektuplarına da yer verilmektedir.
Gazetedeki yazı ve haberler standart bir sıralamaya ve içeriğe sahip
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olmadığı için başlıklandırmak mümkün olmamaktadır. Ancak bütün
yazılar Ahlat’ın geçmişten günümüze panaromasını izlediği gelişim
çizgisini göstermektedir. Bununla birlikte Cumhuriyetten sonra süregelen Ahlat yaşantısının hatırlatıldığı ufak anekdotlar muhtemelen o
devirleri çocukluğunda olsun yaşamış ya da büyüklerinden dinlemiş
ahlatlıların aidiyet duygularını tazelemektedir. Bununla birlikte genellikle iyi eğitimli yazarların Ahlat’ın bugününe ve geleceğine dair bazen
eleştirel ve öneriler içeren yaklaşımları dikkate değerdir.
Gazetedeki en önemli handikap yazıların bir kısmının isimsiz oluşudur. Örneğin gazetenin Nisan 2018 tarihli 209. Sayısında “Anı” üst
başlığı ve “Yunan Cephesinde” ismi ile yayınlanmış olan yazının kime
ait olduğu belirtilmemiştir. İlk bakışta Kurtuluş savaşı yıllarından bir
anı olduğu düşünülse de Yunanlılarla ikinci karşılaşmamız olan Kıbrıs
Harekatına ilişkin olduğu anlaşılmaktadır (Ahlat Gazetesi, 2018:6)
Gazetenin kimi sayılarında Ahlatlı şairlerin ve Türk edebiyatının
önemli şairlerinin şiirlerine de yer verilmiştir. Ahlat’ta yetişmiş en
önemli şair olarak gazetede Ahmet Turan Kazgöl göze çarpmaktadır.
Bu şiirlerin ilk bakışta göze çarpan özellikleri memleket sevgisini ya da
yaşamın zorluklarını dile getiren düşünsel şiirler oluşudur. Sayıca çok
az olmakla beraber lirik tarzda duygusal ve aşk şiirleri de yayınlanmıştır. Ancak dikkat çekici olan şudur ki bu tarz şiirler genellikle rumuzla
yayımlanmıştır. Buna örnek olarak gazetenin 99. Sayısı gösterilebilir.
Bu sayıdaki şiir köşesinde Andelib rumuzlu şairin “Gül’e” isimli şiiri
sevgiliye yazılmış bir şiirdir.
“GÜL’E
Hasreti gün be gün çok tanıyordum
Derdimin üstüne yok sanıyordum
Yaşlı gözlerimden utanıyordum
Silmeyi denedim sensiz olmadı.” (Ahlat Gazetesi, 2018/99: 13)
Gazete sayfalarındaki şiirler her zaman hikemi ya da lirik değildir. Toplumsal eleştirinin olduğu hicivler de Ahlatlı şairlerin kaleminden gazete sayfalarına dökülmektedir. Bir örnek olarak Mehmet Akif
Işık’ın “Koy Sepete” şiiri verilebilir:

546

ANKARA’DAN AHLAT’A TUTULAN 28 YILLIK AYNA: AHLAT GAZETESİ

Baksana bey; ihtiyacı var evin,
Hem bilirsin, çok var benim gelenim, gidenim.
Haydi, kalk da alışverişe gidelim,
Bir şeyler alıp şu dolabı dolduruverelim.
Hanım az kaldı aybaşına, zaten cepte de kalmadı para,
İstersen azıcık bekleyiverelim.
Olmaz bey, nasıl olsa var kredin,
Gel de bol bol harcayıverelim,
Peki! Der, bey boynu bükük,
Yürü haydi bakkala gidiverelim,
Ne bakkalı bey! Yok ki onda sepet,
Zaten müşteri de mal da gelmez oldu elbet.
Bak karşıda kocaman harflerle yazıyor “Market”.
Haydi paşam yürü, var mı ki başka çaren,
Cebinde kredi kartın, önünde sepet,
Seç bakalım artık malları tek tek.
Bey şu da gerek, bu da gerek.
Koy sepete hanım, koy sepete lafa ne gerek.
Bardaklar da pek güzelmiş, haydi bey alıverek,
Koy sepete hanım, koy sepete lafa ne gerek.
Hanım mutfakta yer kaldı mı ki acep,
Elbette bey, elbette bulurum bir yer,
Haydi şunları da alıverek,
Koy sepete hanım, koy sepete lafa ne gerek.
Aman bey baksana şuna:
Geçen aldığım tavanın tenceresi, pek de gitti hoşuma,
Koy sepete hanım, koy sepete üzme kendini boşuna.
Hanımın gönlü hoş, beyin cebi boş,
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Taşınır eşyalar poşetlerle mutfağa,
Koyacak yer aranır ve de sıkıştırılır sağa sola,
Bey tedirgin, zira ne yapacağım der, düşünür,
Vakti gelince ödemenin.
Hanım geldi hesap zamanı, acep ne yapıversek,
Gidip birilerinden mi istesek,
Ödersin bey ödersin, üzülmeye ne gerek,
Zaman doluyor hanım, nasıl ediversek,
Bu yaştan sonra gidip banka mı soyuversek,
Allah korusun bey, Allah korusun, azıcık bekleyiversek,
Bekleyince gökten para mı geliverecek.
Hem zaten çalıyor kapı hanım, kim ola ki acep?
İcra geldi bey, icra geldi, ne yapıversek?
Al içeri hanım al içeri, bak bakalım ne yapıverecek,
Topla yiyecekleri bir yandan,
Nasıl olsa dolap da gidiverecek. (Ahlat Gazetesi, 2012/136: 13)

Ahlat ile ilgili yazıların en dikkate değer olanları Ahlat’ın geleneksel ve kültürel yapısına dair olanlardır. Bunlar ya yazarların anıları ile
ya da bir takım kültürel özelliklerin doğrudan yeni nesile anlatıldığı yazılarda karşımıza çıkmaktadır. Buna bir örnek olarak “Ahlat Mutfağında Kış Hazırlığı” başlıklı yazı verilebilir. Dizi yazı olarak yayımlanan
makalenin bir tanesinde tandırda kışlık ekmek yapımı anlatılır. Bugün
neredeyse unutulmuş olan bu gelenek bütün detayı ile anlatılır.
“Pişirilecek ekmekleri türleri itibariyle şöyle sıralayabiliriz. Birinci aşamada sac ekmeği. Ardından tandır ekmeği. Daha sonra “Kalın”
denilen ekmek, ardından “Çörek” bu ekmekler piştikten sonra sıra tandırda patates, mısır ve balık pişirme fasıllarına gelmektedir. Bunların
ardında da Ahlat’a özgü “Çortu” pişirilir. (…)Tandır evinin kendine has
bir kültürü vardır. Ekmek pişirme olayı sona erdikten sonra ev halkı
ve konu komşu çocukları akşam tandırın keyfini çıkarmak için tandır
evinde toplanırlar. Tandırın etrafına dizilen minderlere oturur ve ayak-
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larını tandıra sallarlar. Ayaklarının üstüne bir kilim yada örtü koyar
üstüne de bir sini koyarlar. Sininin üstüne ise çeşitli meyve ve çerezler
koyup, masalcı teyzenin masallarını dinlemek için beklerler. Masalcı teyze tandırın başında oturan çocuklara anlatmaya başlar, Zal oğlu
Rüstem’in maceraları ya da Abo Dayı’nın eksantirik bilge kişi öyküleri
veya Ahlatlı Dervişoğlu Kavalcı Recep’in Elifnaz ile olan derin aşkının
öyküsünü anlatmaya. Ayto ile Niyo’non platonik aşklarının o tarihlerde
henüz yaşanmamış olması doğal olarak gündemdeki yerini alamıyor.
Ancak Ahlat’ta aşk mı yok. Al sana Yaralı Mahmut Destanı’nın kahramanları Mahbub ile Mahmut’un aşkları… (Ahlat Gazetesi, 2010/120:
11.)
Ahlat ile ilgili yazıların bir kısmını da Ahlat ile ilgili araştırmalar
yapmış akademisyen ve araştırmacıların bilimsel çalışmaları oluşturmaktadır. Bu yazılar tarihi kültürel geçmişe dair olan çalışmalar ile turizm, mimari, siyaset vb. teknik konularda olan çalışmalardır. Bununla
birlikte Gazetenin hemen her sayısında Bitlis Eren Üniversitesinin o
ayki çalışma ve faaliyetleri ele alınmıştır. Ayrıca Ahlat’ta doğup yetişip
ülkede önemli işler yapmış şahsiyetlerin tanıtımına ayrılan bölümler de
gazete sayfalarında zaman zaman yer almıştır.
Gazetenin “Ahlat” Dışındaki Konuları Ele Alan Yazıları
Bu başlık altındaki yazılar genel olarak ülkenin genel siyasi ortamını, tarihsel olayları, gündemdeki bazı meseleleri, sosyoloji, psikoloji,
ekonomi vs. çok geniş bir çerçevede değerlendirilebilecek konu yelpazesi karşımıza çıkmaktadır. Bir örnek olarak Gazetenin 176. Sayısında
ülke gündeminde o sırada en önemli mesele olan 9. Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel’in vefatı haberi ve onunla daha önceden yapılmış bir
röportaja yer verilmiştir. (Ahlat Gazetesi, 2015/176: 13.)
SONUÇ
Ahlat Gazetesi, Ahlat’ın yetiştirip ülkeye ve topluma kazandırdığı
duyarlı fertlerin girişimleri ve çabaları ile ilk defa 1993 yılında çıkarılmaya başlanmış ve günümüze kadar 28 yıllık bir sürede yayın hayatına
özveri ile devam etmiştir. Gazete, Ahlat ana ekseninde olmak üzere
oldukça geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Ankara’dan Ahlat’a ve tüm
Türkiye’ye dağıtılan daha sonra teknolojik destekle elektronik ortamda
okuyucusuyla buluşan gazetenin yayın hedefi büyük oranda Ahlattaki
ahaliyi güncel ve kültürel konularda bilgilendirmektir. Bununla birlikte
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Ahlat’tan uzakta sıla özlemi yaşayan Ahlatlılara da memleketten esintiler, haberler vererek mutlu etmektir. Gazetenin mevcut sayıları gözden geçirildiğinde hem halkı eğitme hem sıla özlemini giderme işlevini
yerine getirdiği okuyucu mektuplarından da anlaşılmaktadır. Dahası
Türk basın dünyasının mevcut durumu göz önüne alındığında 28 yıldır
aralıksız okuyucuya ulaştırılmış olması da başarısının bir diğer göstergesidir.
Gazetenin bir takım eksiklikleri de vardır. Ancak yerel düzeyde
yayımlanan bir gazete oluşu ve gazete heyetinin bu işi gönüllü yapan
amatör gazeteciler olduğu göz önüne alınırsa bu hatalar hoş görü ile
karşılanmalıdır. Gözümüze çarpan en önemli eksiklik gazetenin bir
içerik standardına ulaşamamış olmasıdır. Ayrıca bazı yazıların başlık
ve yazar bilgilendirmeleri yetersizdir.
Ahlat Gazetesi Ahlat şehrinin tarihi, kültürel, geleneksel vasıflarını bilenlere hatırlatıp, bilmeyene tanıtma işlevini yerine getirmektedir.
Bununla birlikte şehirdeki aksaklıklara, yanlış ve eksik icraatlara dikkat çekerek tavsiyelerde bulunulmaktadır. Şehirdeki olumlu gelişmeler
gazete sayfasında sevinç ve gururla karşılığını bulmaktadır.
Ahlat Gazetesinin diğer yerel gazetelerden en önemli farkı Ahlat’ta
değil, Ankara’da basılması ve yayımlanmasıdır. Bu nedenle gazete Ankara’daki ve Türkiye’deki bir takım gelişmeleri güncel bilgileri sayfalarına taşımaktadır. Ayrıca önemli bilim insanlarının Ahlat ile ilgili
çalışmaları ve Ahlatlı tanınmış kişilerin yazıları da gazete sayfalarında
yerini almaktadır.
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Ümmügülsüm CANDEĞER 1
Türkü hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileri ile seslendirilmiş
manzum eserlere verilen isimdir. Kelime aynı zamanda Türklere özgü
anlamına da gelmektedir. Türkülerde aşk, sevgi, kahramanlık, adalet,
nasihat, hüzün, gelenek-görenek gibi birçok konuyu görmek mümkündür.
Türkülerde geçen Ahlat ifadesi ile hem Bitlis/ Ahlat ilçesi hem de
ahlat bitkisi bu çalışmada ele alınacaktır. Ahlat ilçesi Büyük Selçuklu
Sultanı Alparslan zamanından itibaren Anadolu’ya düzenlenen fetihler
için bir üs olarak kullanılmıştır. Daha sonraki dönemde bölgeye Selahattin Eyyubi hâkim olmuş, ardından Moğol saldırılarına uğramıştır.
İlhanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra Karakoyunlu, Akkoyunlu ve
Safevi hâkimiyetine giren bölge Çaldıran Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti hâkimiyetine girmiştir. 16. yüzyılda Van Eyaleti, Adilcevaz
Sancağının bir kazası olan Ahlat, Tanzimat’tan sonra Van Sancağına,
II. Abdülhamid zamanında da Bitlis Sancağına bağlı kaza olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti döneminde de Bitlis iline bağlı ilçe merkezidir.
Diğer Ahlat ifadesi ise gülgiller familyasından bir bitki türü olup
Anadolu’nun hemen hemen her yerinde yetişebilmektedir. Yaban armudu olarak da bilinen bitki kendiliğinden yetişebilmekte olup üzerine
armut aşılanabilmektedir. Ayrıca bu bitkinin kendi meyvesine de ahlat
denmektedir.
Türk halkının yaşadığı duyguları, durumları, gelenek ve göreneklerini dile getirdiği mecralardan biri de türkülerdir. Bu özelliklerinden
1 Doç. Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
E-Posta: ummugulsumcandeger@osmaniye.edu.tr
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dolayı türküler Türk kültürü ile ilgili yapılacak çalışmalarda önemli bir
kaynak özelliği göstermektedir. Türküler Türk kültürünün ve dilinin,
halkın yaşayış ve yaşama bakışının saf ve arı bir Türkçe ile dile getirildiği sanatsal eserler olması bakımından da önemlidir. Çalışmanın ana
kaynağı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Müzik Dairesi Türk Halk
Müziği Arşivinde bulunan ve repertuvara kayıtlı olan türkülerdir. Bu
arşivde bulunan türkülere bizzat Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Arşivinden ulaşılabildiği gibi internette yayımlanan Repertükül sayfasından da ulaşmak mümkündür. Arşivde bulunan türkü sözleri veri
olarak kullanılmış ve bu veriler üzerinden yapılan taramalarda “Ahlat”
kelimesi taranmıştır. Tarama sonrasında elde edilen veriler yöre olarak
Ahlat yöresine ait olan türküler ve içinde Ahlat kelimesi geçen türküler
şeklinde tasnif edilmiştir. Türkü sözlerinin incelenmesi sonrasında ise
kültüre ait özellikler derlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, türkü, Bitlis

AHLAT IN TURKISH FOLK MUSIC
Turku is a verse piece written in syllabic meter and vocalized with
folk melodies. The word also means specific to Turks. It is possible to
see many subjects such as love, affection, heroism, justice, advice, sadness, tradition and custom in folk songs.
With the expression Ahlat in folk songs, both Bitlis / Ahlat district
and the pear plant will be discussed in this study. Ahlat district has been
used as a base for conquests in Anatolia since the time of Great Seljuk Sultan Alparslan. In the next period, the region was dominated by
Selahattin Eyyubi, and then it was attacked by the Mongols. After the
collapse of the Ilkhanid State, the region came under the rule of Karakoyunlu, Akkoyunlu and Safavid, and after the Battle of Çaldıran, it
came under the rule of the Ottoman State. Ahlat, which was a district of
the Adilcevaz Sanjak of Van Province in the 16th century, was connected to the Van Sanjak after the Tanzimat. At the time of Abdulhamid II.,
it became a district of Bitlis Sanjak. During the period of the Republic
of Turkey, it became a district center of Bitlis.
The other Ahlat expression is a plant species from the Rosaceae
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family and can be grown in almost every part of Anatolia. The plant,
also known as the wild pear, can grow by itself and can be grafted with
a pear. In addition, the fruit of this plant is also called wild pear.
One of the areas where Turkish people express their feelings, situations, traditions and customs is folk songs. Because of these features,
folk songs show an important source feature in studies on Turkish culture. Folk songs are also important in terms of being artistic works in
which Turkish culture and language, people’s life and view of life are
expressed in pure Turkish. The main source of the study is the folk songs
in the Turkish Folk Music Archive of the Turkish Radio and Television
Corporation Music Department and registered in the repertoire. The
folk songs in this archive can be accessed from the Archive of the Turkish Radio and Television Corporation, as well as from the Repertükul
page published on the Internet. The lyrics of folk songs in the archive
were used as data and the word “Ahlat” was scanned in the scans made
on this data. The data obtained after the scanning were classified as folk
songs belonging to the Ahlat region and folk songs with the word Ahlat
in them. After the analysis of folk songs, cultural features were tried to
be compiled.
Keywords: Ahlat, folk song, Bitlis.

Giriş
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume 2
olarak tanımlanan “türkü” kelimesi Türklere özgülük anlamı da taşımaktadır. 3 Arapça “i” ilgi ekinin eklenmesi ile “Türki” olan Türklere
ait anlamı taşıyan kelime zamanla değişime uğrayarak “Türkü” halini
almıştır. Türkü kelimesi Türk boylarında farklı şekillerde söylenegelmiştir. Azerbaycan Türkleri Mahnı; Başkurtlar Halk yırı; Kazaklar
Türki, türik, halık, eni; Kırgızlar, Eldik ır, türkü; Kumuklar yır; Özbekler türki, halk koşiği; Tatarlar halık cırı; Türkmenler, Halk adımı;
Uygur Türkleri nahşa, koça mahşisi şeklinde ifade etmektedirler. 4
Türküler, Türk milletinin gelenek ve göreneklerini, sosyal yaşamına dair olayları, halk hekimliğini, hayvan ve bitki bilgisini, dinî bilgi2 Türk Dil Kurumu (TDK), Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi:
11.08.2021.
3 Salahaddin Bekki, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 25.
4
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Doğan Kaya, Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, s. 132.
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lerini, tarihsel derinliğini, yaşamla ilgili hemen her şeyi barındırmaktadır. Bu nedenle türkülere Türk milletinin hafızası demek de doğru
olacaktır. 5 Türkülerde toplumsal ve bireysel konular işlenmiştir. Bireysel olarak aşk, ayrılık, sevda, ölüm, gurbet, hicran, vuslat ve fukaralık
gibi insanı ilgilendiren konular anlatır. Bazı türkülerde ise tüm toplumu
ilgilendiren savaş, yangın, sel, deprem, salgın hastalıklar gibi olaylar
işlenmiştir. Halkın bireysel ya da toplumsal olarak etkilendiği konular
türkülerin yakılmasında etkili olmuştur. 6 Bu bağlamda, Ahmet Hamdi
Tanpınar “Anadolu’nun romanını yazmak isteyenler, ona mutlaka türküler yoluyla gitmelidir.” diyerek konuyu özetlemiştir. 7
Türkülerin bir bölümü Anonim Türkü olarak adlandırılır ki bu tür
türkülerin nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmez, bestecisi ve güftecisinin kim olduğuna dair kesin bilgiler bulunmaz. Diğer bir grup
türkü ise genellikle son dörtlüğünde yakan kişinin adının ya da mahlasının geçtiği türkülerdir. 8 Son zamanlarda bestelenen türkülerle de karşılaşılmaktadır. Türkülerin notaya alınıp repertuvara kaydedilmesi ise
çok daha faklı bir süreçtir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
Müzik Dairesi Türk Halk Müziği Arşivinde bulunan türkü notalarında
genellikle yöresi, kimden alındığı, derleyen ve notaya alan şeklinde bir
türkü künyesi bulunmaktadır.
Doğan Kaya 9 ve Artınç Emnalar 10 türküleri bazı özelliklerine göre
bir sınıflandırmaya gitmişlerdir. Bu sınıflandırmaya göre türküler yapılarına göre, konularına göre ve ezgilerine göre şeklinde tanımlanmıştır.
Bu çalışmada ele alınan türküler ise Ahlat ile ilgili türkülerdir. Ancak
eş anlamlı bir kelime olan Ahlat hem Bitlis ilçesi olan Ahlat anlamına
hem de gülgiller familyasından vahşi armut anlamına gelmektedir. Dolayısıyla çalışmayı iki ana başlık altında sunmak uygun görülmüştür.
Bitlis ilçesi Ahlat ile ilgili türküler Ahlat yöresi türküleri başlığı al5

Türker Eroğlu, “Türkü Nedir?”, Kesit Akademi Dergisi, C.3, S.7, Mart 2017, s. 80.

6 Özkul Çobanoğlu, “‘Türkü’ Olgusu Bağlamında ‘Türkü” ve ‘Şarkı’ Terimlerinin Etimolojisini Yeniden Tanımlama Denemesi, Türk Yurdu, S. 269, Ocak 2010, ss. 46-49.
7 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, Dergâh Yayınları, Ankara, 1987’den aktaran Ali Yıldırım, “Türkü Sözlerindeki Metaforik Anlatım”, Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi,
C.5, S.13, 2017, ss. 71-82.
8 Ali Yakıcı, Halk Şiirinde Türkü (Tanım, Tasnif, İnceleme, Metin), Akçağ Yayınevi,
Ankara, 2007.
9

Doğan Kaya, a.g.e., s. 138-211.

10 Atınç Emnalar, Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği ve Nazariyatı, İzmir, 1998, s.183184.
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tında ele alınmış diğer ahlat ile ilgili türküler de ahlat ile ilgili türküler
başlığı altında ele alınmıştır. Çalışmanın kaynağı TRT Müzik Dairesi
bünyesinde bulunan Türk Halk Müziği repertuvarıdır. Repertuvar dışında kalan türküler konuya dahil edilmemiştir.
Resim.1 Yaşayan Kültür: Ahlat kitabında bulunan türkü isimleri
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Ahlat’ta ilk türkü derleme çalışmaları Muzaffer Sarısözen’in başkanlığında 1952 yılında yapılmıştır. Sarısözen ile birlikte Halil Bedii
Yönetken ve teknisyen Rıza Yetişen’den oluşan ekibin bölgeye yaptığı
derleme gezisi ülke genelindeki on altıncı gezidir. Bu derleme gezisinde Siirt, Mardin ve Bitlis’in Ahlat ilçesi gezilmiş, burada yapılan çalışmalarla, yöreye ait birçok türkü ve ezgi derlenmiştir. 1952 yılından
sonra, geniş kapsamlı derleme çalışması, 1999 yılında Kültür Bakanlığı
“Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü” tarafından gerçekleştirilen Bitlis ve Ahlat Halk Kültürü Alan Araştırması’dır.
Özellikle, Ahlat’ta yapılan halk müziği alan araştırması sırasında, 35
adet Ahlat halk ezgisi derlenmiştir 11 (Resim1). Başka bir çalışmada ise
türkü sayısı 37 olarak geçmektedir. 12 Bu 37 türkünün belirlenip notaya
alınmasını Mehmet Öcal yapmış ancak bu türkülerin çoğu henüz repertuvara girmemiştir.
Repertuvarda yapılan taramalar sonucunda derlenen türkülerin bir
bölümünün repertuvarda olmadığı bir kısmının da başka yörelerin türküsü olarak geçtiği tespit edilmiştir. Repertuvarda olmayan türküler;
Büyük Bir Dere Geçtim, Yeşil Sütey Yaylası, Hay Sunalar, Gülüm Bizim
Bağın Başın, Emman Yemman, Yola Gel Yola, Ahlat’ın Evleri Yontma
Taş Olur, Ay Hori Hori, İndim Çamın Deresine, Kayada Yılan Öter, Şu
Ahlat’ın Evleri, Gel Şimdi Dilber, Değirmen Üç Dolaşır, Göz Yaşım
Mürekkep, Hanım Senin Sinelerin, Kara Gözlüm, Arkasına Kum Çeker,
Kız Saçları Saçların, El El Epenek, Emrahım Der, Doğuluyum Doğulu,
Kayada Laçin Oynar, Hele Düğme Düğmelendi şeklinde 23 adettir.
Başka yörelere ait türküler ise; Kayalar Gölgelendi (Kerkük), Eyvanın
Altından Geçtim (Erciş), Çıranın Burnunu (Erciş), Bir Ay Doğar Kenarsız (Elâzığ), Pencereden Bakıyor (Urfa), Al Almadan Almadan (Erzincan), Can Maral Can (Bayburt), Su Gelir Ark Uyanır (Erzurum), Bu
Dere Buz Bağlamış (Erzurum), Bizim Bağalar (Erzincan) şeklinde 10
adettir. Bu haliyle listede adı geçen 35 türküden sadece iki tanesi repertuvarda bulunmuştur.
Repertuvarda yer almayan türkülerin büyük çoğunluğu halk arasında yöre sanatçıları tarafından seslendirilmektedir. Türkü severlerin
kulağında ezgisi olan ve bazen mırıldandıkları en bilindik Ahlat türkü11 Yaşayan Kültür: AHLAT, e-kitap https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-80984/yasayan-kultur--ahlat.html, Erişim Tarihi: 25.08.2021. Resim1.
12 Umut Karacar, Bitlis Türküleri Üzerine Bir İnceleme, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van, 2020, s. 10; Mehmet
Öcal, Ahlat Halk Türküleri, Ertem Basım Yayın, Ankara, 2005.
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sü ise Ahlat’ın başındayım türküsüdür.
Ahlat’ın başındayım / On altı yaşındayım 13
Kınamayın vay dostlar / Gül kızın peşindeyim
Bağlantı: Güley güley Gül hanım / Gel otur benim canım
Sensin benim dermanım / He canım he malım
Ahlat’ın kara taşı / Yandı bağrımın başı
O yar burdan gideli / Durmaz gözümün yaşı
Bağlantı

Aşk ve sevda konulu türküler grubunda yer alan türkü dörtlükler
halinde 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. Türkünün sözleri incelendiğinde
henüz ergenlik döneminde olan türkü yakıcının sevip de kavuşamadığı
Gül Hanım diye bahsettiği kişiden ayrılığın acısını durmaz gözümün
yaşı diye ifade ettiği görülmektedir.
1. Ahlat Yöresi Türküleri
Yukarıda Resim 1 de verilen türküler ile repertuvarda Ahlat şeklinde yapılan tarama sonucu Ahlat yöresine ait nota ve sözlerine erişilen
türküler bu bölümde ele alınmıştır.

13 Zeki Ergezen, Bitlis yöresi, https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=5556, Erişim
Tarihi: 27.08.2021.
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TRT Kayıt
Bilgisi

Türkü Adı

THM No: 4147 Ahlat’ın Altında
Küçük İskele
04.12.1997
(Ek.1)
THM No: 719
30.09.1974
Derlenme
Tarihi:
18.09.1973

Gulahsız’da
Guyi Var

Yöresi

Kimden
Alındığı

Derleyen
Necla Eker

Bitlis

Necla Eker

Ahlat

Hüsamettin
Subaşı

Ahlat

Hüsamettin
Subaşı

Nota: Yücel
Paşmakçı
Atakan Çelik
Nota: Nida
Tüfekçi

THM No: 713
18.09.1973
Derlenme
Tarihi:
18.09.1973
THM No: 4151
04.12.1997

Yeri Yeri Han
Bağına14

Yoldan Geçen
Yolcu Kardeş

Atakan Çelik
Nota: Nida
Tüfekçi
Necla Eker

Bitlis/Ahlat

Necla Eker

Nota: Yücel
Paşmakçı

1.1. Ahlat’ın Altında Küçük İskele
Ahlat’ın Altında Küçük İskele / On Sekiz Yaşımda Gittim Askere
Bağlantı: Yol Ver Oy Yol Ver Oy Başı Dumanlı Dağlar / Yol Ver Oy Yol
Ver Oy Göğsü Çimenli Dağlar
Yüksek Minareden Attım Kendimi / Çok Aradım Bulamadım Dengimi
Bağlantı
Yüksek Minarede Kandiller Yanar / Kandilin Şavkına Bülbüller Konar

Ahlat’ın Altında Küçük İskele türküsünde askerlik çağını tamamlayıp memleketine dönen gencin kendine denk birini bulamadığı dile
14 Türkünün notasında yöre olarak Erciş yazmaktadır.
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getirilmiştir. Türkü aşk ve sevda türküler kategorisinde bulunmakta
olup, 11’li hece ölçüsü ile bentler halinde yazılmıştır. Türküde geçen
yüksek minare ise Ahlat’ın daha çok yatay mimariye sahip bir yerleşim
yeri olduğunu kişinin canına kıymak için gözüne en yüksek yer olarak
minareyi kestirdiğini söylemek de mümkündür.
1.2. Gulahsız’da Guyi Var
Gulahsız’da Guyi Var Hanım Yar Canım Yar Gülüm Yar Yar
Güzellerin Toyi Var Hanım Yar Canım Yar Gülüm Yar Yar
Eller Gülüp Oynuyor Hanım Yar Canım Yar Gülüm Yar Yar
Menim Ah-ü Zarım Var Hanım Yar Canım Yar Gülüm Yar Yar
Ergezen’de Minare Hanım Yar Canım Yar Gülüm Yar Yar
El Ettim Eski Yare Hanım Yar Canım Yar Gülüm Yar Yar
Ne Golum Ne Kanadım Hanım Yar Canım Yar Gülüm Yar Yar
Nasıl Gidem O Yare Hanım Yar Canım Yar Gülüm Yar Yar

Ahlat’ın bir köyü olan Gulahsız ve yine orada bir mahalle olan
Ergezen’in isimlerinin geçtiği, eski yâri ile karşılaşan ve ayrılık acısı çeken bir kişi türküyü yakmıştır. Diğer insanların düğünden dolayı
mutluluğunu görüp kendi derdine daha çok içerlemiştir. Kategori olarak aşk ve sevda türküleri kategorisinde yer alan bu türkü de dörtlükler halinde 17’lik hece ölçüsü ile yazılmıştır. Türkünün her mısrasında
tekrarlanan Hanım yar canım yar gülüm yar yar bölümü olduğu için
ayrı bir bağlantı bölümü yoktur.
1.1.3. Yeri Yeri Han Bağına
Bağlantı: Yeri Yeri Han Bağına (Men De Gelim Men De Gelim) /Gözeller Yığnağına (Men De Gelim Hayran Olim)
Kar Yağmış Dize Değin (Men De Gelim Men De Gelim)
Burdan Bitlis’e Değin (Men De Gelim Hayran Olim)
Gidin O Yare Deyin (Men De Gelim Men De Gelim)
Beklesin Güze Değin (Men De Gelim Hayran Olim)
Bağlantı
Bizim Bağın Başına (Men De Gelim Men De Gelim)
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Seçtim İfah 15 Taşıni (Men De Gelim Hayran Olim)
Ele Bi Göynüm İstir 16 (Men De Gelim Men De Gelim)
Geynimin 17 Gardaşını (Men De Gelim Hayran Olim)

Yeri yeri han bağına türküsü 7’li hece ölçüsü ile yazılmış her mısra
sonunda tekrarlanan men de gelim, hayran olim sözleri kullanılmıştır.
Bağlantı bölümü ile başlayan türkünün konusu bölgenin iklim özelliğini dile getirmekle birlikte aşk ve sevda türküleri kategorisinde yer
almaktadır. Türkünün son bölümünde ele bir göynüm istir / geynimin
gardaşını ifadesi ise kadının eşine olan sevgisini dile getirmektedir.
1.1.4. Yoldan Geçen Yolcu Kardeş
Yoldan Geçen Yolcu Kardeş
Eylen Bir Sual Sorem Sana
Sorem De Muradım Alem
Ben Mi Güzelem Kız Mı Güzeldir Yar Güzeller
Yoldan Geçen Yolcu Menem
Razı Olsam Söyle Menem
Mebalinize 18 Giremenem
Sen De Güzelsen Kız Da Güzel (Yar Güzeller)
Al Almenin İyisini Yüke Tutarlar
Çürük Olanları Yola Atarlar
Kız ile Gelini Bir mi Tutarlar
Kız Dururken Kimse Bakmaz Geline (Yar Güzeller)
Seher Vakti Şu Bulağın 19 Başında
Uğradım Sunanın İkisine Men
Bir Geline Baktım Bir De Bu Kıza
Can Kurban Eylerem İkisine Men (Yar Güzeller)
15

Ufak.

16

İstiyor.

17

Kayınbiraderimin.

18

Vebal

19

Çeşme, pınar, kaynak, küçük akarsu
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Aşk ve sevda konulu Yoldan Geçen Yolcu Kardeş türküsü dörtlükler
halinde yazılmıştır. Türkü sözleri incelendiğinde bir kız ile gelinin
karşılaştırması olduğu görülmektedir. Türkü yakıcı kızın de gelinin de
güzelliğinden bahsetmiş ve ikisinin de güzel olduğunu dile getirmiştir.
2. Ahlat ile İlgili Türküler
Ahlat gülgiller familyasından bir bitki türü olup Anadolu’nun hemen hemen her yerinde yetişebilmektedir. Yaban armudu olarak da
bilinen bitki kendiliğinden yetişebilmekte olup üzerine armut aşılanabilmektedir. Armut aşılanmasına uygun bir anaç olan bitki bulunduğu
bölgenin iklimine uyum sağlayabilme özelliğinin yüksek olması açısından tercih edilmektedir. Ayrıca bu bitkinin kendi meyvesine de ahlat
denmektedir. Yöresel olarak ahlat için çakal armudu veya çörtük, kerte,
argun, aklap gibi isimler verilebilmektedir. Boyu 10m. ye kadar uzayabilen bitki dikenli ve sert bir yapıya sahiptir. İlkbaharda çiçeklenen
bitkinin meyveleri sonbaharda olgunlaşmaktadır. Buruk bir tadı olan
meyveleri ise alternatif tıpta değişik hastalıkların tedavisinde destekleyici ürün olarak kullanılabilmektedir. 20
Bu bölümde türkü sözleri üzerinde yapılan taramalar sonucunda
Ahlat kelimesinin içinde yer aldığı türküler tasnif edilmiştir. Ahlat bitki olarak bir türküde (Akyol’da pınardayım) ve Ahlatlı yerleşim yeri
olarak bir türküde (Uzun da olur Ahlatlı’nın çalısı) geçmektedir.

20 Lorin Dila Keçeci, Hakkâri Yöresi Üstün Nitelikli Ahlat (Pyrus elaeagrifolia L.)
genotiplerinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2017, s. 1-2.
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Tablo.2 Ahlat isminin içinde geçtiği türküler
TRT Kayıt
Bilgisi
THM No:
401
22.06.1973
THM No:
5035
12.04.2016

Türkü Adı

Yöresi

Kimden
Alındığı

Derleyen

Uzun da Olur
Ahlatlı’nın
Çalısı

Bilecik /
Söğüt

Memiş Direk,
Hasan Özkurt,
Mustafa Şimşek

Muzaffer
Sarısözen

Akyolda
Pınardayım

Uşak /
Karahallı /
Paşalar Köyü

Mehmet
Karadedeli,
Mehmet
Recep Yılmaz, Karadedeli
Şerafettin Polat

2.1. Uzun Da Olur Ahlatlı’nın Çalısı
Uzun Da Olur Ahlatlı’nın Çalısı
Başındadır Ayrancının Yarası
Deli De Olmuş Sandıkçının Anası
Bağlantı: Kanlı Da Çaylar Akıp Gider Enginan 21 Amman / Gavur Da
Macır 22 Vurdu Da Gitti Eminan 23 Amman
Yeni De Yola Yeşil Direk Diktiler
Üstümüze Gürgen Dalı Örtdüler
Ölüsünü Arabayla Getdiler 24
Bağlantı

Bilecik yöresine ait Uzun da olur Ahlatlı’nın çalısı türküsü sözleri
incelendiğinde türküde muhacir ifadesi ve Ahlatlı kelimeleri geçmektedir. Ahlatlı köyü Bulgaristan sınırında Kırklareli Kofçaz ilçesine ait bir
21

Engine.

22

Muhacir

23 Türkünün notasında Emine olarak ifade edilmekle birlikte Repertükül sayfasında “Yöre
sanatçılarından Sn. Mehmet Uysal; "EMİNAN" kelimesinin "EMMİNAN" olması gerektiğini
ve bunun da yöre şivesiyle "Emmimin" yani "Amcamın" anlamına geldiğini belirtiyor.” şeklinde bir açıklama bulunmaktadır.
24

Getirdiler.
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yerleşim yeridir. 25 Türkünün içinde geçen diğer ifadeler incelendiğinde
ise yaşanan bir arbede sonucunda yaralanan ve hatta vurulan kişilerden
bahsedilmektedir. Türkü ölüm ve kavga temasını işlemektedir.
2.2. Akyol’da Pınardayım
Akyol’da Pınardayım / Baş Açık Hovardayım
Nerde Bir Güzel Görsem/ Akşam Sabah Ordayım
Bağlantı: Fidayda Güççük Hanım Fidayda / Beş Yüz Lira Yedirdim Bir
Ayda / Genç Yaşıma Gelmiş Bu Sevda
Alma Attım Nar Geldi/ Pencereye Yar Geldi
Sevip Sevip Ayrılmak/ Genç Ölümden Zor Geldi
Bağlantı
Ak Üzüm Dene Dene/ Yiyelim Geve Geve
Varacaksan Var Bana/ Usandım Seve Seve
Bağlantı
Ak Koyun Meler Gelir/ Dağları Deler Gelir
Yalınız Yatanların/ Aklına Neler Gelir
Bağlantı
Arpalar Hasıl Oldu/ Bizim İş Nasıl Oldu
Sarmaya Kıymaz İken/ Ellere Nasip Oldu
Bağlantı
Alat 26 Dibi Daşl’olur/ Kızlar Kalem Kaşl’olur
Gelinler De Var Ama/ Kız Sevisi Başk’olur
Bağlantı

Uşak Karahallı ilçesi Paşalar köyünden derlenen Akyol’da pınardayım türküsünün son kıtasında Alat dibi daşl’olur şeklinde ahlat bitkisinin adı geçmektedir. 7’li hece ölçüsü ve dörtlükler halinde yazılan
türkünün konusu aşk ve sevdadır. Bu türkünün yakıcısı aşık olduğu
güzele seslenmekte ancak onu ne kadar beklemişse de kavuşmaları
mümkün olmamıştır.
25 http://www.kofcaz.gov.tr/kofcaz-idari-durum, Erişim Tarihi: 27.08.2021.
26
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Sonuç
TRT Müzik Dairesi, Türk Halk Müziği repertuvarında yapılan taramalar neticesinde Ahlat yöresine ait dört türkü ve içinde ahlat kelimesi geçen iki türkü tespit edilmiştir. Türkülerde genel olarak aşk, sevda,
ayrılık, husumet gibi konuların işlendiği görülmüştür.
Ahlat yöresine ait olan türkülerde bölgenin coğrafi özelliği, mimari
yapısına dair bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Coğrafi olarak iskelesi bulunan bir yerleşim yeri olan Ahlat’ın ikliminin sert olduğu karın
dize kadar yağmasından anlaşılmaktadır. Aynı zamanda türkülerden
Ahlat’ın dağlık bir bölgede olduğuna dair çıkarımda da bulunabilmektedir. Mimari özellikleri açısından yatay mimarinin ağırlıklı olduğu en
yüksek yerlerin minareler olmasından anlaşılmaktadır. Kültürel olarak
düğünlerinin eğlenceli olduğunu Güzellerin Toyi Var / Eller Gülüp Oynuyor ifadesinden çıkarmak mümkündür.
İçinde Ahlat kelimesi geçen türkülerden ilki ise bir kavga ve ölümü
anlatmakta bu özelliğinden dolayı ağıt olarak isimlendirilmektedir. Bilecik yöresine ait türküde Kırklareli’nin Bulgaristan sınırında bulunan
Ahlatlı köyünden bahsedilmektedir. Aynı türküde geçen macır kelimesi
ise muhacir biri tarafından vurulan kişinin anlatılmasında kullanılmıştır. İçinde Ahlat geçen diğer türküde yazının başında da ifade edildiği
gibi Ahlat bitkisinden ve hatta bitkinin dibinin taşlı olması ifadesi ile
de hemen hemen her yerde yetişebilen bitkinin özelliğinden bahsedilmiştir. Bu son türküde ise sevdiğine kavuşamayan birinin yaşadığı acı
dile getirilmiştir.
Sonuç olarak türküler içinde doğup büyüdüğü toplumun, coğrafyanın ve kültürün özelliklerini taşımaktadırlar. Repertuvarda olmamakla
birlikte yukarıda zikredilen ve Ahlat Türküleri olarak isimlendirilen
türkülerde de ağırlıklı olarak coğrafi ve mimari özellikler ön plana çıkmıştır. Türkülerde aşk, sevda, ayrılık, ölüm, hasret anlatılırken öyle güzel ve naif bir dil kullanılmıştır ki türkülerde söylenen serzenişler bile
muhatabını kırmadan dökmeden derdini dile getirmiştir.

565

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Kaynaklar
BEKKİ, Salahaddin, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri,
Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2004.
ÇOBANOĞLU, Özkul, “‘Türkü’ Olgusu Bağlamında ‘Türkü”
ve ‘Şarkı’ Terimlerinin Etimolojisini Yeniden Tanımlama
Denemesi”, Türk Yurdu, S. 269, Ocak 2010, ss. 46-49.
EMNALAR, Atınç, Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği ve
Nazariyatı, İzmir, 1998.
ERGEZEN, Zeki, Bitlis yöresi, https://www.turkudostlari.net/soz.
asp?turku=5556, Erişim Tarihi: 27.08.2021.
EROĞLU, Türker, “Türkü Nedir?”, Kesit Akademi Dergisi, C.3,
S.7, Mart 2017, s. 80.
http://www.kofcaz.gov.tr/kofcaz-idari-durum,
27.08.2021.

Erişim

Tarihi:

KARACAR, Umut, Bitlis Türküleri Üzerine Bir İnceleme,
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van, 2020.
KAYA, Doğan, Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara,
1999.
KEÇECİ, Lorin Dila, Hakkâri Yöresi Üstün Nitelikli Ahlat
(Pyrus elaeagrifolia L.) Genotiplerinin Bazı Özelliklerinin
Belirlenmesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2017.
ÖCAL, Mehmet, Ahlat Halk Türküleri, Ertem Basım Yayın,
Ankara, 2005.
TANPINAR, Ahmet Hamdi, Beş Şehir, Dergâh Yayınları,
Ankara, 1987.

566

TÜRKÜLERDE AHLAT

Türk Dil Kurumu (TDK), Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.
gov.tr/, Erişim Tarihi: 11.08.2021.
YAKICI, Ali, Halk Şiirinde Türkü (Tanım, Tasnif, İnceleme,
Metin), Akçağ Yayınevi, Ankara, 2007.
Yaşayan Kültür: AHLAT, e-kitap https://ekitap.ktb.gov.tr/TR80984/yasayan-kultur--ahlat.html, Erişim Tarihi: 25.08.2021.
Resim1.
YILDIRIM, Ali, “Türkü Sözlerindeki Metaforik Anlatım”, Akra
Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, C.5, S.13, 2017, ss. 71-82.

567

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Ek1. Ahlat’ın Altında Küçük İskele
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BİR MEKÂN OLARAK AHLAT’I
TANPINAR’IN “BEŞ ŞEHİR”İ EKSENİNDE
OKUMAK
İbrahim BİRİCİK 1

ÖZET
İnsan, mekânla var olur. Çünkü “kevn” kökünden türetilen mekân;
“yer, mahal, ev” anlamlarının yanında “olmak”, “yaratılmak” anlamlarını da ihtiva eder. “Kendilik” sınırlarını mekânla keşfeden insan,
varlığı anlamlandırmayı mekânın kendisine sunduğu ontolojik paradigmayla yapar.
Çevresi içine/içinde doğan insan, mekân ile bütünleşerek konteks
bir varlığa bürünür. Mekân, bizi biz yapan değerlerin toplumsal hafızada muhafaza edildiği alandır. Kimliksel bellek mekânları olan bu
alanlar, insanın kültürel varlık kodlarına göndermeler yaptığı gibi milli
kimliğini de yapılandırır. Nitekim F. Braudel; medeniyetler mekânlardır, derken mekânın bu işlevselliğine atıfta bulunur.
Ahmet Hamdi Tanpınar; Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul bağlamında tarih ve kültür aktarımı yaparak medeniyetimizin inşa
kodlarını, hem estetik boyutta hem de eskimeyene hüznün iştiyakıyla
“Beş Şehir” eserinde anlatır. Bu beş şehir, aynı zamanda medeniyet durakları hüviyetindedir. Çünkü Tanpınar, bilinçli bir medeniyet tasavvurunu, toplumun hafıza mekânları üzerinden sürdürmek ister. Bu eser;
Kubbet’ül-İslam’la mâruf Ahlat’ı meydana getiren estetik dinamiği ve
1 Bitlis’te Türkçe Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı; Adıyaman Üniversitesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nde Doktora öğrencisi, E-Posta: ibrahim.bd@hotmail.com, ORCİD: 00000003-0046-5652
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millî-dinî ruhu gözler önüne sermektedir. Tanpınar’ın eserinde anlattığı
şehirlerin mekanlarına sinen ruh, Ahlat’ın kimliksel bellek oluşturmadaki derinliği nazara alındığında sezilir. Çünkü her tarihî eser, kadîm
medeniyetin varlık dinamizmini aşılayan bir hatırlatıcıdır. –Ahlat özelinde– mekanların bilincimize yüklediği tarihî sorumluluk, gelecekteki
kaderimizi de teşekkül ettirecektir.
Bu çalışmada amaç, Tanpınar’ın “Beş Şehir” eseri üzerinden anlatmak istediği şehir-medeniyet, mekan-kimlik bilincini; “Ahlat”ı nazara
alırak değerlendirmektir.
Anahtar kelimeler: Mekân, medeniyet, kimlik, tarih, kültür, Tanpınar ve Ahlat

READING AHLAT AS A PLACE IN THE CONTEXT
OF TANPINAR’S “BEŞ ŞEHİR”
Abstract
Human, exists with place. Because the place derived from the root
“kevn”; In addition to the meanings of “place, location, home”, it also
includes the meanings of “being” and “creation”. The human, who discovers the boundaries of “self” with place, makes sense of existence
with the ontological paradigm that place presents to him.
The human being born into/in his environment takes on a contextual existence by integrating with the place. . The place is the area where
the values that make us who we are are preserved in the collective memory. These spaces, which are places of identity memory, not only make
references to the cultural entity codes and genesis of the human being,
but also construct their national identity. Indeed, F. Braudel; when he
says that civilizations are places, he refers to this functionality of place.
Ahmet Hamdi Tanpınar expresses the building codes of our civilization in his work “Beş Şehir” by transferring history and culture in
the context of Ankara, Erzurum, Konya, Bursa and Istanbul. It does
this both in terms of aesthetics and with the passion of sadness for the
timeless. These five cities also mean stops of civilization. Because Tanpınar wants to maintain a conscious conception of civilization through
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the memory places of the society. This work; It reveals the aesthetic dynamic and national-religious spirit that make up Ahlat, known as Kubbet’ül-Islam. The spirit that permeates the places of the cities that Tanpınar describes in his work can be sensed when it is read by considering
Ahlat’s depth in creating historical and identity memories.. Because
each historical artifact is a reminder that instills the codes of existence
and dynamism of the ancient civilization. The historical responsibility
imposed on our consciousness by places - in particular Ahlat - will reveal our future destiny.
The aim of this study is the city-civilization, place-identity consciousness, which Tanpınar deals with through his work “Beş Şehir”; It
is to evaluate by taking “Ahlat” into consideration.
Key words: Place, civilization, identity, history, culture, Tanpınar and Ahlat

Giriş
Mekânın, hem insanı hem de şehir vasıtasıyla medeniyetleri dizayn
edici gücü nazara alındığında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir”
eseriyle yapmak istediği de yitip giden medeniyet değerlerini Ankara,
Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul’un mekânları ve taşıdıkları değerler
üzerinden okuyucuya hissettirmektir. Çok gezenle çok okuyanın hâlâ
mukayese edildiği ve münazara ettirildiği bu dönemlerde Ahlat; altıncı
bir şehir olarak Tanpınar’ın eserine giremese de bu beş şehrin imari
ve sosyolojik bilinçaltındaki kimliksel göndermeleri, Ahlat’ı da işaret
etmektedir. Ahlat’ın; mezar taşlarından kümbetlerine, taş işçiliğinden
baston ustalığına kadar kendisini meraklı gözlerle okuyana vermek istediği bir mesajı vardır. Bu mesaj, Tanpınar’ın beş şehirde gördüğü ve
okuyucusuna estetik üslupla eskimeyene karşı tükenmeyen şevkin iştiyakıyla anlattığı ve mekânlara yüklediği misyonla aynıdır. Nitekim
insanın “ne” olduğu, “ne”reli olduğunu ve “ne”reye gitmesi gerektiğini
de belirlediği için bir medeniyet tasavvuru ile oluşan ben-idraki, kimliği üreten bellek mekânları sayesinde de teşekkül edecektir. Bu noktada
“Beş Şehir”in ve Ahlat’ın haritada ve yeryüzünde kapladığı alandan
çok daha önemli işlevselliği bulunmaktadır.
İnsan - Mekân Özdeşikliği
İnsan, içine doğduğu toplum kıstaslarına göre anlama ve algılama
kapasitesi sınırlandırılsa da psikolojik ve ontolojik derinliğe haiz bir
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varlıktır. Bu ontolojik sınırların çizilmesinde ise mekân ve nesnelerin
önemi yadsınamaz. Çünkü bu iki olgu, insanın benlik ve kimlik gelişimindeki iki temel dinamik unsurdur. İçindeki kaotik boşluk, bu iki
unsurun gelişim seyrine göre hâl alır. (Karabulut&Biricik, 2019:58)
Böylelikle de insanın toplumdaki etkisi ve toplumdan etkilenmesi, kişisel benliğinin ve toplumsal kimliğinin dinamizmine göre vücut bulur.
Çünkü mekân ve nesne özdeşikliğiyle insan, süreç içerisinde mekanın
topografik zemin kıstaslarından sıyrılarak “dinsel, sosyal, kültürel, sanatsal hatta siyasal” (Narlı, 2014:32) simgesel kimliklere bürünür.
İnsanın yaşadığı yere benzemesi ya da yaşadığı yeri kendine
benzetmesinden oluşan bu değişim ve dönüşümden müteşekkil ilişki
sarmalı, mekân olgusunun var olmaya çalıştığının ve varlık üstünde tahakküm kurmasının göstergelerindendir. Çünkü Arapça ‘kevn’
kökünden türetilerek “yer, mahal, ev, oturulan yer” anlamlarına gelen mekân kavramı (Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat 2004:604);
“bulunulan çevre, ortam, yaşanan dünya ve kâinat” anlamlarında da
kullanılır. (Göka, 2001:8) “Kevn” kökünün “olmak/oluş” anlamı da taşımasından dolayı var oluş ile bu kavramın insan ile arasında ontolojik
bir bağ oluşur. Martin Heidegger; bu ontolojik bağın etkisine ve kâinatta “ne” ve “kim” olduğunun bilincine varabilmesinin kendi sınırlarını
keşfetmesine “otantik olma” adını verirken kendi var olma sürecinin
unutulmasına da “otantik olmama” adını vermektedir. (Steiner, 2003:
75–83)
Her ne kadar mekân, “kevn/olmak” kökünden gelse de insan kelimesi de “nisyan/unutmak” kökünden geldiği için insan var olabilmek için
mekâna tutunur ve yeri gelir onu tasarlar. Bu da onu varlığının ayrılmaz
parçası yapar. Bu da aslında M. Heidegger’in dediği otantiklikle ilintilidir. Yalçın Koç (2013:13-14) ise her nesnenin (insan da dâhil) ait olduğu
mekanın şartlarına ve imkanlarına bağımlı olarak meydana geldiğini,
mahiyetinin mekanının ne olduğu sorusuna göre anlamlanacağını, mekanı; nesnenin var olabileceği temel ve dayanak noktası anlamını ihtiva
eden bir zemin olarak algılanacağını belirtir. İsmail Çetişli (2009:78)
mekânı, insan karakterini belirleyen unsurlardan biri olarak gördüğü
için insanın mekândan ayrı düşünülemeyeceğini dile getirir. Şair Edip
Cansever de bunu estetik bir ifadeyle “Yerçekimli Karanfil” eserinde
“insan yaşadığı yere benzer” dizesiyle dile getirir. Heinz Kohut’a göre
(1996:12) ise mekânın kuşatma etkisi ile ilgilenmeyen ve mekânın var
olan bilincini tüketmesine izin veren insan, kendi kimliğine yönelik bir
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endişe taşımaz ve o insan, böylece hayatındaki çıkmazların üstesinden
gelemez. Bu durum, mekânın var oluş biçimini belirlemede önemli bir
kriterdir. Mekan-insan özdeşikliğine ise Richard Sennet (1999:38), insanların ruh dünyalarının apaçık bir şekilde “gözlenebilseydi, mekân
(kişi) çözümlemesine gerek kalmazdı.” tespitinde bulunur.
Nitekim darb-ı meselimizde “dünyada mekân, ahirette iman” ifadesi ile ahirette imanın önemi kadar dünyadaki mekânın varlığı da o
nispette önemlidir. Çünkü mekân, mazi etkisi ile de şekilleneceği gibi
şimdi/güncel/hâl/an ve geleceği/ebediyeti de tasarlamaya yarayan bir
dinamizme sahiptir. Teolojik perspektifte ise Yüce Yaratıcı Allah’ın
mekândan münezzeh olması da onun bir sebebe ihtiyaç duymadan var
olmasına, doğmamış ve doğurmamış olmasına bir ispattır. Yine darb-ı mesellerimizden olan “şerefü’l-mekân bi’l-mekîn” yani bir yerin,
mekânın şerefi, oradaki insandan geldiği ifadesi gibi “şerefü’l-mekîn
bi’l-mekân” ifadesi ile bazı insanlar da mekânlar aracılığıyla şereflenir.
Bu da insan-mekân özdeşikliğinin dil ve kültüre yansımış örneklerindendir.
Alman sosyolog M. Schroer ise mekânın somut kuşatıcılığının yanında her türlü sınırlamaları aşmaya meyilli sonsuzluğa meyyal soyut
kapsayıcılığına da vurgu yapar. Nitekim bu anlam ihtivasından dolayı
İngiliz literatüründe mekân kavramı, “uzay” anlamına da gelecek “space” kavramı ile ifade edilir. (Akt: Zengin, 2013: 290-295) Çünkü M.
Schroer ve B. Pascal gibi sosyologlar onun sonsuzluğunu ve üç temel
boyuttaki bereketli döngüsünü vurgulamak için uzay anlamına gelen
“space” kelimesini mekânın kavram karşılığı olarak kullanır. Zaten
Ramazan Korkmaz’ın (2015:78) mekânı, var oluşun üç temel boyutuyla
(ontolojik, kozmolojik ve epistemolojik) ele alması, bu derinlik itibariyledir. Zira insan, mekân vasıtasıyla oluşturduğu içsel derûniliğini, kendilik değerlerini ve içsel bütünlüğünü dışa aktarır. (Şahin&Esendemir,
2020:153)Ayrıca İhsan Fazlıoğlu’na (2010:128) göre de insan; teolojik,
kozmolojik ve eskatolojik bir idrâk ile nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye gideceğini bilmek isteyeceği için mekânını bilmek ve
onunla var olmak ve onunla varlığını devam ettirmek arzusundadır.
İnsan-mekân arasındaki münbit bu döngüden dolayı psikolojik ve
sosyolojik konumunu şekillendiren insan, kontekst varlığını mekânın
şifreleri ile ele verir. Mekân psikolojisi de denilen bu alanda insan,
psikolojisini mekâna yansıtacağı için kendinden haber verir. Nitekim
Gaston Bachelard (1996:32) mekânı, ruhun oturma yeri olarak gördüğü
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gibi insanın ilk evreni olarak da tanımlar. Bu bütüncüllükten ve cüz’küll ilişkisinden dolayı Michel Foucault da bu durumu, “içinde bulunduğumuz bu mekân, bizden başka bir şey değildir.” cümlesiyle özetler.
(Akt.: Koç, 2015:155) Ayrıca Cahit Sıtkı Tarancı’nın evini anneye; İtalio
Calvino’nun şehirleri kadına; Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul’u sevgiliye benzetmesi, ruhsal duyarlılığa diğer insanlardan daha yakın olan
sanatçıların da kendi psikolojilerinden mülhem olarak mekana atfettikleri değerin göstergesidir. (Göka, 2001:80)
Peyami Safa’nın ise “Fatih-Harbiye” romanında her iki semte farklı
kültürel kimlik atfetmesi; Yusuf Atılgan’ın “Aylak Adam” romanında
roman kahramanını İstanbul’un elit mekanlarında bulundurması, mekanın; kültürden ve kimlikten haber verdiğini gösterir. (Biricik, 2016:9798) Yahya Kemal’in “Üç Tepe” makalesinde belirttiği gibi “Çamlıca,
Tepebaşı ve Metristepe” mekanlarının dönemin ve toplumun değişen
zihniyet dünyalarından haber vermeleri, mekanın misyonunu gözler
önüne serer. Bu minvalde F. Jameson; insanın gündelik yaşamını, ruhsal deneyimlerini ve kültürel dilini belirleyenin zaman değil; mekân
olduğunu dile getirir. (Akt.: Ayman, 2006:152)
Tarih, Bellek ve Mekân İlişkisi
Bellek, zihinsel bir dinamik olarak geçmişin anımsanmasını insan
bilincinde iz bırakan olaylarla sağlayan bir muhafaza alanıdır. Toplumsal belleklerin varlığı, aslında bireysel belleklerin kimlikleşme sürecinde tarih olgusunun yardımıyla oluşur. Çünkü acısıyla tatlısıyla her türlü
yaşanmışlık, toplumu bütün yapan unsurların parçalarıdır. Parçalardan
müteşekkil donanımlı bireysel bellekler, toplumu bir ve bütün yapan
argümanların varlığına ve toplumsal belleğe işaret eder. Hem bireysel
hem de toplumsal belleğin tarihi süreçte yitip gitmesine engel olan hatırlatıcılar ise toplumun hem tarihini hem kültürünü hem de kimliğini
üstünde taşıyan mekânlardır. Buna binaen mekânlar, önce de bahsettiğimiz gibi bireysel kimliği şekillendirdiği gibi toplumsal kimliği de
oluşturan kimliksel göndergelere dönüşür.
Oluşturulmaya çalışılan ulus/millet bilinci, zamana tutunan mekân
ve mekânda tutturulan/muhafaza edilen zaman ile oluşur. Bu bilincin
deforme olmasını engelleyen en büyük âmil de kimliksel bellek mekânları olagelir. Tarihi süreçte ötekileştirilen toplumlar, zamanın ilerlemesi
ve tahakkümî baskı araçlarının zorbalığı ile kimlik yitimi tehlikesi ile
karşı karşıya kalır. Bunları o tehlikeden kurtararak toplumsal hafızayı
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diri tutan ve dejenereyi engelleyen ise kimliksel bellek mekânlarıdır.
(Biricik, 2016:98)Bu mekânların var olma zorunluluğu; zamanı durdurmak, unutmayı engellemek ve kolektif bilinç sürekliliğini devam
ettirmekten kaynaklanır. Pierre Nora’nın (2006:35) ifadesiyle “bellek
mekânları; hayatı ölüme, zamanı sonsuzluğa bağlayan karma, melez
mekânlar olmasının yanında, kolektif ile bireysel, sıradan ile kutsal,
durağan ile hareketlilik sarmalında olan mekânlardır.” Aynı minvalde
Gaston Bachelard da (1996:39) “mekân, peteklerinin binlerce gözünde
zamanı sıkıştırılmış olarak tutar. Mekân buna yarar.” tespitinde bulunur.
Toplumsal kimlik, köklerden (tarih, din, mekân, kültür, gelenek,
edebiyat vb.) beslenerek varlığını devam ettirir ve böylece milli kimlik inşa süreci böylelikle devam eder. Toplumun kolektif bilinci, özünü
hatırlamaya yardımcı olacak mekânlar sayesinde süreklilik oluşturur.
Çünkü hatırlama, bir toplumu var eden bireylere kimlik oluşturarak
toplumun bireylerinin, “nereye” ve “neye” ait oldukları sorularına cevap bulmalarını sağlar. Macarların Zigetvar Kalesi’ne 2; Türkmenlerin
Göktepe Kalesi’ne 3, Türklerin Çanakkale’ye yaptıkları kimliksel atıflar, mekânların taşıdıkları önemli misyona işaret eder. Ramazan Korkmaz’a (2016:31) göre “kişinin varlığını devam ettirmesini sağlayan bellek
mekânları; kendisiyle temasa geçildiğinde öleni dirilten, kişinin ayağa
kalkmasını ve çevresini anlamlandırmasını sağlayan bir yaşam alanı”na dönüşür. Millet hayatına ait bütünü ve birikimi içerisinde barındıran
ve saklayan Zigetvar ve Göktepe kaleleri ve Çanakkale (mekânları),
kimliğin korunmasını sağlarlar. Bu mekânlar; yaşanılan tarihî olayı anlamlı kılarak milli kimliğin koruyucu sığınaklarına dönüşür.
Nitekim konuyla alakalı M. Halbwachs; geçmişin ve millî bilincin
inşasına yönelik tarih yazımı ile mekâna müdahale etmenin, kolektif
belleği yeniden kurma çabası olarak görür. J.Assmann da “kültürel hafıza” kavramı ile uluslaşmanın ve bilinçlenmenin “hatırlama ve unutma”nın da kültürel hafızayı diri tuttuğundan bahseder. Çünkü burada
seçilmiş hatırlama ile sistemli unutturma yöntemleri uygulanır.(Akt.:Ulusoy, 2018:355) Maria Lewicka da (2008:211), bu noktada tarihî şehirlerin devamlılık duygusunun aşılanmasının ve bu sayede toplumsal
aidiyetin desteklenmesinin önemli olduğunu belirtir. Böylelikle tarih2 Bkz. Charles D. Sabatos, Mit ve Tarih Arasında: Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk
İmgesi, (Çev. Oğuz Cebeci), Bilim-Kültür-Sanat Yayınları, İstanbul, 2014.
3 Bkz. Salim Çonoğlu, “Ata Govşudov‟un Ferman Romanında Millî Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Millî Kültür Unsurları”, Bilig, Güz, S.71, 2014.
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sel belleğin fonksiyonu, mekânsallığın kurulmasında ve işlevselliğinde
önem arz eder. (Smith, 2004:28)
Modernleşmenin etkisiyle ve bunun yanlış algılanması ile hızla
değişen şehirlerin yüzü, bireysel hafızalardaki bellek yitimine neden
olduğu gibi tarihî mekânlardaki eserlerin yok edilmesi de toplumsal hafızanın kaybına sebeptir. Çünkü Antony Giddens (1998:13), modernliğin üç ana özelliğini sayarken ilkinin “zaman ve mekân ayrılığı” olarak
belirtir. Ahmet Hamdi Tanpınar da “Beş Şehir” eseriyle mekânlardaki
tarihin izini her yönüyle sürerek modernleşmenin dejeneresi ile parçalanmaya yüz tutan ve derin uykuya dalan nesillere attığı tabiri caizse
bir nevî beş parmaktan oluşan okkalı bir Osmanlı tokadı atar.
Kimliksel bellek mekânları; yitip giden geçmişin, yaşanılan deneyimin ve kültürel değerlerin yargılarını, müktesebatını ve parametrelerini “şimdi”ye ve güncele aktararak hem bireysel hem de toplumsal olarak gelecek tasarımlarının planlandığı yerlere dönüşür. Köksal Alver’e
göre de mekân, tıpkı zaman gibi insan eylemini anlamada temel bir
kategori ve analiz birimi olarak öne çıkar ve insanın/toplumun pratik
yansımalarından biridir.” (Alver, 2010:11) Henri Lefebvre de bu minvalde mekanın üretimi üzerine şu tespitte bulunur: “Anıtsal mekân bir
toplumun her üyesine kendi aidiyetinin ve toplumsal yüzünün imgesini
sunar; bireyselleştirilmiş bir aynadan daha doğru olan kolektif bir aynadır o.” (Lefebvre, 2016:232)
Aynı zamanda bu tarz mekânlar, bireyi kolektif bilinçle muhatap
ederek bireye tarihsel bir bilinç kazandırır. Böylelikle toplumdaki birey, özünden kopmayarak kendini var eden değerlere karşı yabancılaşmaz, ötekileşmez ve mankurtlaşmaz. (Korkmaz, 2016:214)
Tanpınar’dan ve “Beş Şehir”den Ahlat’a Kimliksel Bellek
Mekanları
Ahmet Hamdi Tanpınar, “Beş Şehir” eserinin önsözünde “biz neydik, neyiz ve nereye gidiyoruz?” (Tanpınar, 2011:11) diye sorarak hayatı, toplumu ve kimliği anlamlandırmak isteyerek mazi, hâl ve istikbale
yönelik çıkarım ve tasarımlarını okurlarının zihnine tohum gibi atmak
ister gibidir.
Tanpınar’ın geçmişe ait vefa, şimdi/güncele dönük tedbir ve geleceğe dair tasarımları; kendi medeniyet tasavvurunu, şehir-mekân özdeşikliği ile kurmak istemesindendir. Bu şekliyle mekânlar, kimliğin
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belleğe hatırlatılarak medeniyet müktesebatının aktarıldığı alanlara dönüşür. Mualla Kancıoğlu’na (2005:52) göre şehrin kimliğini teşekkül ettiren unsurlar; coğrafya, iklim, tarihi/anıt yapılar, meydan ve sokaklar
ile sosyolojik ve folklorik özellikler oluşturur. Nitekim İbn Haldun’dan
mülhem coğrafyanın kader olduğu yaklaşımı, şehrin ve içinde yaşayanların kimliğini belirleyen en önemli âmillerdendir. Bunun da medeniyeti şekillendirmesi kaçınılmaz olur. Farabî’nin “erdemli şehir” teorisi,
her medeniyetin kendi dinamiklerinden müteşekkil bir şehir ve toplum
modeli oluşturması insan-şehir-medeniyet parametresine bağlanır.
Fernand Braudel, medeniyetlerin mekânlar olduğunu söylerken
muhakkak ki şehir, imar, insan ve tarih kavramları arasındaki işlevselliğe vurgu yapar. Konuyla alakalı Ali Göçer (2013:310) de “ülkeler,
kentler;, uygarlıkların somutlaşmış yüzüdür.” tespitinde bulunur. Zaten
İbn Haldun’a göre şehirlerin medeniyetlerin beşiği olması bundandır.
Çünkü her iktidar ve ideoloji, şehri inşâ sürecinde kendi mekân
algılarını malzemeye işlerler ve dönüştürürler. Buna binaen de Henri
Lefebvre, mekâna inşâ edilen şehrin, bir dil ve söylemin somutlaşmış
hali olduğunu belirtir. (Akt.:Uyanık&Berk, 2016:6)Çünkü mekan, tarih
ve medeniyetin yazıldığı alan hüviyetine dönüşür.
Aslında her medeniyet, kendisini mekân vasıtasıyla ve mekân sayesinde dile getirir ve ifade eder. Medeniyet kelimesinin etimolojisindeki “medine”nin şehir anlamına geldiği ve şehrin de hem mekân psikolojisini hem de mekân sosyolojisini yansıttığı bellidir. Bu noktada
Köksal Alver (2010:19) de “mekân üretilen, yapılan, oluşturulan bir yer
olmasının yanında toplumsal olayların içinde geçtiği sosyal bir ortamdır. Mekân, tarihin gerçekleştiği bir kap, zamanın tarihe dönüştüğü bir
kesittir” tespiti ile mekânın olaylar vasıtasıyla toplumsal bellekte iz bıraktığına değinir.
Şehir-mekân özdeşikliğinden bir medeniyet tasavvuru üretildiğine delil ise Osmanlı düşünce dünyasının ve siyaset felsefesinin şehre
yüklediği “Cuma kılunur, bazar kurulur, kadı bulunur” tanımı ile gün
yüzüne çıkar. Hadislerden ve siyerden de Hz. Peygamber’in Yesrib’i
Medineleştirme ve bir medeniyet inşâ etme sürecinde pazarın kurulmasına ve Cuma namazının kılınmasına verdiği önem, şehrin mekânsal hüviyetiyle beraber canlı bir organizma olduğuna ve dinamikliğine
binaendir. Nitekim medeniyet kavramının kökü de “Medine” şehrinin
bu toplumsal organizasyonundan geldiği gibi Medine kelimesinin kökü
“deyn/din” yani “dini yaşama yeri”, “itaat” ve “borç” anlamlarını da
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ihtiva eder. Böylelikle Müslümanın şehir yapılanmasında ve medeniyet
tasavvurunda ilahî boyutta rehberlik ve sınırlama vardır.
Lütfi Bergen’e (2010:142) göre “Müslümanlar şehir kavramı altında teknoloji-servet ölçüsünü değil, ahkâmın tatbik edilmesi kriterini kullanmıştır.” Bu noktada medeniyet, Müslüman da Kuranî bir öze
bürünür. (Gencer, 2011:112)Batı’nın medeniyeti ise sivilizasyondur ve
bunda “civitas” yani “kent” anlamı mevcuttur. “Bourg” anlamına da
gelen kent, aslında burjuvazinin de kelime kökenidir. Batı’nın zihniyet
yapılanmasında Jürgen Habermas’ın da (2015) ifade ettiği gibi “kent/
şehir, insanı özgür kılar”ken ve “şehir/kent, özgürlük alanı” iken İslam
medeniyetinde şehrin organizasyonu ve yapılanması, ilahî hükümlerle
konumlandırılır. Mehmet Güneş de buna binaen şehrin, medeniyeti;
kentin ise sanayi ve modernleşmeyi imlediğini belirtir. (Akt.: Biricik,
2019:108)Ne de olsa Sezai Karakoç’un da belirttiği gibi şehre, ruhunu
veren insandır. “Her şehrin bir ruhu vardır ve bunu en çok, dış yapılar, sokaklar ve parklardan çok “insan” oluşturmaktadır.” (Karakoç,
2003:95)
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın tarihsel miras bağlamında değerlendirerek kültürel dinamikleri ve millî bilinci ile mini bir Türkiye atlası sunduğu “Beş Şehir” adlı denemesinde Ankara, Erzurum, Konya, Bursa
ve İstanbul şehirlerini medeniyet oluşturma bağlamında ele alır. Çünkü
bu şehirler, Türk-İslam medeniyetinin kuruluş ve gelişim aşamalarına
da tanıklık eder. Ayrıca her bir şehrin kendine ait özgünlüğünün bulunması, farklı kültürel dokulara sahip olması, toplumsal etkileşim alanı
olan ve Michel Foucault’nun yaklaşımı olan “heterotopya” kavramını
akla getirir.(Gökşen, 2020:158)Çünkü aynı mekânlarda farklı zamanların izlerine rastlamak, heterotopik mekânsallığın göstergesidir ve bunu
beş şehirde de müşahede etmek kaçınılmazdır.
Deneme formuyla bu eseri kaleme alan Tanpınar, siyaset tarihinden sanat tarihine, kültürden felsefeye ve mimariden coğrafyaya kadar
bu türün rahatlığından yararlanır. (Aydoğan, 2016:30)Ancak Tanpınar
rahat değildir. Çünkü bir kimlik ve medeniyet krizinin yaşandığı Batı
ile Doğu medeniyetleri arasında kalarak estetik kültürün muhafazasını
ister. Bu huzursuzluğu Tanpınar, romanlarında dile getirdiği gibi “Beş
Şehir” adlı eserinde şehirler üzerinden kültür ve kimliğin etkin rolünü,
önemini ve kaybolmasındaki hüznü anlatmaya çalışır. Nitekim Tanpınar’ın bu eserin Konya bölümünü kaleme aldığı tarih 1937, geri kalan
bölümleri 1942, bu eserin ilk kitaplaşması 1946, gözden geçirilmiş ilk
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baskısı ise 1960 yılıdır. (Gökşen, 2020:146) Yani modernleşmedeki metaneli yılların etkisinin sürdüğü yıllar devam etmektedir. Tanpınar da
kaleme aldığı bu edebi metinle, döneminde gözlemlediği mekânı, tasvirler ile zihinlere ve sonsuzluğa aktarır. Ebru Burcu Yılmaz (2019:404)
bu noktada “zamana direnemeyen mekânlar(ın), edebiyatın tanıklığıyla
oluşan hafızada sonsuza kadar yaşayabil”eceğini belirtmektedir. Hasan Bülent Kahraman (2000:27) ise Tanpınar’ın, kaleme aldığı eserleri
ile bir medeniyetin bilinçaltını ortaya çıkarmaya çalıştığını söyler. Erol
Gökşen (2020:146) de buna paralel olarak Tanpınar’ın mekânı anlamlandırmaya çalışırken diğer yandan yirminci yüzyıldan geriye gidip zamanın değişen ruhunu çözümlemeye uğraştığını belirtir. Lütfi Bergen’e
(2021:27) göre ise Tanpınar, bu eserinde Türk milletinin bin yıllık evirilmesindeki değişimin resmini çizmeye çalışır.
İçinde devamlılığı ve mazinin özünü barındıran değişim, Tanpınar
için bir reddediş değil aksine bir zenginliğin ifadesidir. Çünkü
Tanpınar’a göre “sevdiğimiz şeyler bizimle beraber değişirler ve değiştikleri için de hayatımızın bir zenginliği olarak bizimle beraber yaşarlar.”(Tanpınar, 2011:12) Değişimden kaçmak yerine ona kendini açmak
ona göre daha elzemdir. Çünkü değişim mukadderdir. Değişerek devam etmek ve devam ederek değişmenin inancında olan Tanpınar; bu
eserinde şehri meydana getiren mahalle, sokak, konak, ev, cami, türbe,
saray vb. tüm unsurları ile okuyucuya bir medeniyet algısı sunmaya
çalışır. Çünkü Tanpınar, şu tespitte bulunur: “Bilmiyor muyuz ki bir medeniyet, her şeyden evvel derin maziden gelen bir kültür yığılması, bir
kültür toplanmasıdır. Bu yığılmanın başında şehir ve mimarî eserleri
gelir. Çünkü nesilleri asıl terbiye eden onlardır.” (Tanpınar, 2000:198)
Bu devamlılık vesilesiyle toplumsal bilinç de diri tutulur. Oğuz Demiralp (2001:23) de devam ve sürerliliğin Tanpınar düşüncesinin temeli
olduğunu belirtir. Onda zaman-hayat-medeniyet, sanat anlayışındaki
ortak paydadır. Tabii bunun da tezahürü mekân tespitlerinde tezahür
eder. Bu devam fikrinin cümlesi, Besim Dellaloğlu’na göre (2016:157)
Hegel’in “Aufhebung” dediği kavramın tercüme edilemeyip bir cümlede tarif edildiği halidir. M. Orhan Okay da (2010:298) “Beş Şehir”
eserinde Tanpınar’ın “sürekliliğini kaybetmeyen ve kopmayan bir süreç
içinde devamlı ve zihnî bir gidiş-geliş bütün medeniyetlerin, sanat eserlerinin, hayat tarzlarının, kültürlerinin, insanlarının mukayesesi imkânını” verdiğini belirtir.
Tanpınar’ın ele aldığı bu şehirler, nekropolitan yani ölü şehirler ol-
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madığı için medeniyet sürekliliğinde devam zinciri vardır. En azından
Tanpınar, şehirlerinde bunu yansıtmaya çalışır. Çünkü modernliğin
güncelliğinden kaynaklı olarak tarihî kimlik ve kültürel miras Tanpınar’a göre yok olmaktadır. Besim Dellaloğlu (2014:92) ise bu durumu şu
tespiti ile dile getirir: “Tarihin mekânı şimdidir. Tarih bugünde ikamet
eder. Bunun böyle olması aslında tarihi iktidarla, güçle, egemenlikle ne
kadar ilişkili bir şey olduğunu da gösterir. Bugüne egemen olan, tarih
üzerinden geçmişe de egemen olur.” Nitekim Tanpınar’ın İstanbul’daki
apartmanlaşmaya dikkat çekerek bu duruma sitem etmesi, muhtemeldir
ki buna binaendir.
Modernleşmenin kaçınılmaz olduğunu bilen Tanpınar; yıkmak ve
yok etmeye o kadar karşıdır ki yeni bir şey yapmak için bile buna karşı çıkar. Çünkü Tanpınar’a göre gerçek yapıcılık, mevcudu muhafaza
etmekle gerçekleşir. (Samsakçı, 2017:189) Eski ile yeninin yan yana yaşayabileceği inancını taşıyan Tanpınar, Selçuklu ve Osmanlı’nın yeni
geldikleri şehirlerde eskiyi yok etmediklerine daima vurgu yapar. “Ben
İstanbul imar işlerinin mesuliyetini taşıyan bir adam olsam, değil İbrahim Paşa sarayı gibi ayakta duran bir binayı yıkmak, ecdad elinden
çıkmış küçük bir taş parçasını yerinden oynatmak için yüz defa düşünür ve galiba yüzüncüsünde gene yerinde bırakırdım. Çünkü bu şehri
güzelleştireyim derken fakirleştirmekten, hayatı soysuzlaştırmaktan çekinirim. Bu şehir en büyük zenginliğini mazisinden alır. Onu, nesiller
önünde yaşattıkça zengindir.” (Tanpınar 2000:197)
Tanpınar, bu eserinde yitiğini arayıp bulamayan ve ağıt yakan kişi
gibidir. Çünkü modernleşme süreci ile bir toplumun farkında olmadan
yitirdiği ve yerine yenisini de koyamadığı medeniyetin izini bu eserinde şehir şehir arar. Buna binaen Tanpınar; Konya’da manevi kökleri,
Bursa’da duygu ve hayal dünyasını, Erzurum’da aile yapısını ve toplum
ekonomisini, İstanbul ve Ankara’da ise devlet olma bilincini dile getirir
ve sorgular. (Aydoğan, 2016:45)Sorgulamak, taraf olmamayı ve düşünce
ızdırabı çekmeyi neticelendirdiği için Tanpınar, hayatı boyunca huzursuzdur. Tanpınar’ın orijinalliği de buradan kaynaklanmaktadır. Çünkü
O, orijinde/merkezde kalarak ne Batı’ya ne de Doğu’ya doğru yalpalar.
Her ne kadar kendisini 1934 yılına kadar cezri bir garpçı olarak görse
de Doğu’nun estetik duyuşuna kulağını kapatmaz ve o, a’rafta kalarak
her iki medeniyeti de kavrayacak bir düzeye ulaşır. Tanpınar; ne Doğu
ne de Batıdır; o, hem Doğu hem Batıdır.
Tanpınar’a göre biz başka milletlerin tecrübesini yaşamaya çalıştı580
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ğımız için bizden beklenen terkibi yapamamaktayız. (Akt.: Samsakçı,
2017:70) Şehirlerde de kimliksel bellek mekanları, terkipten ziyade eskiye karşı tepkiye maruz bırakılarak yıkılır ve temsil edilmez. Tanpınar,
eskinin bağnaz bir savunucusu olmadığı gibi yeninin de alkışlayıcısı
olmaz. Tanpınar, devam fikrini kaybetmeden ve zevk inkırazına maruz bırakılmadan modernleşmek gerektiğini savunur. Tanpınar, mazi
ile hesaplaşarak moderne ulaşmak istediği için bugünü, dün ve yarının yorumu ile algıladığında huzur bulacağını düşünür. Bundan dolayı
Tanpınar, Dede Efendi ile Mozart ve Debussy’i aynı anda dinler. Mazinin etkin bir kuvveti olduğu için Tanpınar düşüncesinde mazi, göz ardı
edilemez. Çünkü mazi, varoşlunu tamamlamadığı için devam ederek
sonraki oluş/olmuş/olacakları da etkiler ve belirler. (Eskin, 2014:137)
Çünkü maziyi inkâr etmek, kökleri koparmaya benzer ve köksüz şeyler daima yüzer. Batı bile bin yıl aradan sonra kendi pagan geçmişine
yüzünü dönerek onunla hesaplaşıp barışarak kendi Rönesans ve modernleşmesini gerçekleştirir. (Dellaloğlu, 2020:48)Oysa Tanpınar’a göre
Türkiye, bu keşfedişin farkında değildir.
Tanpınar’a göre beş şehrin dördü olan Erzurum, Konya, Bursa ve
İstanbul bir rüyadan arta kalan hüznünü taşır. Ankara ise yeniden görülebilecek bir rüyanın endişelerini barındırır. Milli mücadeleden yeni
çıkmış bir toplumun başkenti olan Ankara’nın yabancı devletlerin elçilik binalarındaki mimarisi, onların kadîm kültürünü yansıtırken Tanpınar; Ankara’nın henüz hangi medeniyetin mimarisini seçeceği konusunda kafasının karışık olduğunu belirtir. Bu durum Lütfi Bergen’e
(2021:27) göre Tanpınar’ın tasvir ettiği beş şehirde özellikle Ankara’da
Batı’dan etkilenen Türk aydın zümresinin şehir üzerine felsefî referanslarının eksik olduğunu ve bulunmadığını gösterir. Felsefî referans
yoktur. Çünkü kadîm ilmî birikim reddedilmek istenmektedir. Nitekim
Tanpınar da bu eserin önsözünde eserin asıl konusunun hayatımızda
kaybolan şeylerin hüznü ile yeniye duyulan iştiyak arasındaki duygu
olduğunu belirtmektedir. (Tanpınar, 2011:10)
Tanpınar’a göre nesillere tevarüs edilen mirasın ağır yükü, nesilleri
meşgul ettiği için bu durum, kimliklerinde gittikçe büyüyen bir boşluğa dönüşmektedir. Bundan dolayı Tanpınar için bu mirası dikkate almak ve görmezden gelmemek elzemdir. Tanpınar, modernliğin ve yenileşmenin eskiyi yıkmak olmadığının farkındadır. Çünkü rehber alınan
Batı, kendi gelenek ve kültürüne sahip çıkar. Tanpınar, bu eserinde çarpık Batılılaşma anlayışına da eleştiride bulunur. “Başka memleketlerde
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50, 60 sene evvele ait bir kahve, adını değiştirirse veya yıkılırsa sanat
ve edebiyat âlemi yerinden oynar, şahsa ait ve o kadar kan dökülerek
elde edilmiş tasarruf hakları bile münakaşa edilir, “Burada Verlaine
her akşam aperatifini alır, dostlarıyla konuşurdu...” diye on senede bir,
bu binanın artık yok olmasına hayıflanan kitaplar çıkar. Bizse İstanbul’u durup dururken canlı bir tarihinden mahrum etmeye kalkıyoruz.”
(Tanpınar, 2000: 197)
Tanpınar; klasik seyyah üslubu veya mekânın tarihî kronolojisini
anlatmak yerine sosyolojik, kültürel, iktisadî unsurları da hesaba katarak mahalle kültürü, kervansarayların işlevi, konak, türbe, cami ve
çeşmelerin toplumsal yapıya etkileri vb. gibi konularla perspektifini
geniş tutar. Çünkü Tanpınar, şehrin unsurlarına bir mimar ve mühendis
gibi yaklaşmaktan ziyade ondaki sanat ve estetiği duyumsayacak bir
üslupla onları değerlendirir. Nitekim Tanpınar, “canlı hayata, yaşayan
ve duyan insana, cansız madde karşısındaki bir mühendis gibi değil;
bir kalp adamı olarak” yaklaşır. (Tanpınar, 2011:12)Çünkü Tanpınar;
karşısındaki mimari eserlerin cansız madde olmadıklarını, üzerindeki
sanatkarın maharetinin yansıtıldığı ve nesilden nesile hatıraların
aktarımına yardımcı olan canlı bir birikim olarak bakar. Bu yaklaşım
tarzı, Henri Lefebvre’in (2016:25) “yaşanan mekan” “toplumsal mekan” yaklaşımında bahsettiği gibi mekanın zihnî yapı ile kültürel yapıyı; toplumsal yapı ile tarihsel yapıyı aynı çatı altında birleştirmesini
hatırlatır.
Tanpınar’a göre “cetlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı.
Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş,
ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu.” (Tanpınar, 2011:110)
Ceddimizin ibadet eder gibi inşa ettiği eserlerin Tanpınar’a göre değeri
büyük olduğu gibi eşyaya şahsiyet atfetmek Tanpınar poetikasının da
vazgeçilmezidir. Mesela Tanpınar, İstanbul bahsinde onu imar eden mimarlarından övgüyle bahsederken “onlar İstanbul’u iyi bir elmas yontucusunun eline geçmiş bir mücevher gibi işlediler. Niçin övünmeyelim?
Dışından ve içinden camilerimiz kadar güzel mimari eseri azdır” (Tanpınar, 2011:139) demektedir.
Tanpınar, eserinde bu şehirleri kendine benzeten ya da bu şehirlere
benzeyen yönetici profiline değinmeyi de ihmal etmez. Erzurum bölümünde savaşlarla, âfetlerle, fakirlikle değişen insan profili ele alınırken
Bursa bölümünde şehzadeler, padişahlar ve sürgün beylerle bir Osmanlı yönetici tipolojisi sergilenir. Ankara bölümü ise toplumsal hayattan
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bürokrasiye Atatürk ve İsmet İnönü’nün temsilidir. Tanpınar’da rüya
şehir olan İstanbul, modernleşme ve kentleşmenin etkisiyle yitip giden
tarihi ve kültürel mirasın hüznüne ve buna sebep olan politikaların
eleştirisine sahne olur. Mekânsal değişim İstanbul ve Ankara ölçeğinde
ele alınırken insan değişimi, Bursa ve Erzurum ölçeğinde dile getirilir.
Konya ise başlı başına bir medeniyet temsilidir.
Gökan Özkuk’a (2014:70) göre Tanpınar, bu şehirleri Türklerin
Anadolu’ya geçtikleri dönemden itibaren ele alarak eserin yazıldığı döneme kadar ki kendince medeniyet tezahürü olan tarihini, mimarisini,
toplumsal durumunu ve önemli kişilerini işler. Ancak Tanpınar, bu şehirlere tarihin bütüncüllüğü perspektifinden bakarak tarihi mirası genel olarak da değerlendirir. Çünkü Tanpınar’da (2011:10) “mazi daima
mevcuttur. Kendimiz olarak yaşayabilmek için, onunla her an hesaplaşmaya ve anlaşmaya mecburuz.” Bundan dolayı Tanpınar, Ankara şehrini değerlendirirken onu “Etilerin, Frigyalıların, Lidyalıların, Roma ve
Bizans’ın, Selçuk ve Osmanlı Türklerinin zamanlarında” ki mevcudiyetini de hesaba katar. (Tanpınar, 2011:13-14)Buna paralel olarak Ankara;
Roma İmparatoru (Agust Tapınağı) ile Hz. Hacı Bayram-ı Veli’nin aynı
yerde yattığı, mümteziç bir mekandır. Antik çağlardan modern Türkiye’nin oluşumuna kadar bu şehir, bir köprü vazifesi görmektedir.
Tanpınar’ın öğretmenlik yaptığı şehir olan Erzurum ise geçmiş ile
şimdinin Selçuklu ile Osmanlı’nın mukayese yapıldığı bir şehir olur.
“Erzurum hatırlıyordu: gömüldüğü toz ve çamur yığınının içinde canlı
dününü, dört kapısından girip çıkan kervanları, çarşı pazarının uğultusunu, çalışan insanlarını, temiz yüzleri ve sağlam ahlâklarıyla şehrin hayatına kutsilik katan âlimlerini, güzel sesli müezzinlerini, her yıl
hayatına yeni bir moda temin eden düğünlerini, esnaf toplantılarını,
bayramlarını idare eden ve halk hayatını bir sazı coşturur gibi coşturan bıçkın endamlı, yiğit örflü dadaşlarını, onların cirit oyunlarını,
barlarını, bazen bir alayı birden günlerce misafir eden ve bir menzillik
arazisinde paytonla gidip gelen eski beylerini, kısacası, bütün hayatını
hatırlıyordu.” (Tanpınar, 2011:34)
Tanpınar’a göre bozkırın çocuğu olan Konya ise Selçuklu sultanlarının şehridir ve geniş düzlükleri ile insana sonsuzluk hissini veren bu
şehir bir serap çeşnisi de sunar. (Tanpınar, 2011:67) Renkli bir yapıya
sahip olan Konya farklı kültürlerin biraradalığı ile de Tanpınar’da yer
edinir. “Aslen Türk olan büyük halk kitlesinin yanı başında henüz Hıristiyan kalmış Rum ve Ermeni gibi yerli kavimlere mensup kalabalığın,
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Gürcü, Bizanslı, Suriyeli, Mısırlı, El cezire ve Iraklı, Lâtin tüccarlarını
Harezmîlerin, Bizans’tan gelen askerlerin, Haçlı döküntülerinin, Ortaçağ’ın bazı Anadolu şehirleri gibi Konya’da büyük bir yekûn tuttuğunu
tahmin edebiliriz.” (Tanpınar, 2011:76)
İstanbul, Tanpınar’da bir cazibe merkezi sadece Anadolu’nun değil tüm Osmanlı coğrafyasının esin kaynağı olup Boğaziçi medeniyetinin başkentidir. Nitekim bu başkentin temelleri, Tanpınar’a göre su ve
sesten ibarettir. Su; çeşmeleri ve Boğaz’ı, ses ise musikinin ifadesidir.
Bursa ise Tanpınar’da geçmiş ile şimdinin, tarihi ile yeninin iç içe geçip
helezonik boyutta göründüğü ve bu yönüyle zamanın üç çizgisini aynı
anda veren tılsımlı bir aynadır. (Tanpınar, 2011:115) Zamanın su sesiyle
derinleştiği Bursa’da çeşmeler, uhrevî sesin tılsımına da dönüşür.
Ahlat ise Tanpınar’a göre atalar yurdunun bir durağıdır ve Anadolu’ya yayılan medeniyetin mimarisinin yansıtıldığı başlangıç mekânıdır. “…Ahlat’tan başlayarak Erzurum’un, Sivas’ın, Kayseri’nin, Konya’nın camileri, medreseleri, kervansarayları, çok usta bir elin çektiği
yay gibi, bu yeni kuruluşun ilk notasını, bütün bu yeniyi hazırlamak
için dağılmış unsurları içine alacak olan senfoninin ana temini verirler.
Onlar, kartal süzülüşlü orduların arkasından girdikleri şehirlerin ortasında, renkli minareleriyle, endamlı kapılarıyla, dilimiz ve kılıcımız gibi
ilk atalar yurdunda getirdiğimiz şekilleri, hususilikleriyle yükseldikçe,
etraflarındaki bütün hayat birdenbire değişir, derinden kavrayan Arslan pençesi gibi toprak kendisine yeni bir ruh, yeni bir nizam verildiğini
duyar” (Tanpınar, 2011:50)
Tanpınar’a göre (2011:78) Ahlat, Harezm istilasının kurbanı olmasına rağmen bozkır yalnızlığında birdenbire bin bir gece büyüsüyle karşılaşılan tarihî eserleriyle insanın başını döndürür. Hatta Tanpınar, Ahlat’ın mimari bir üslup ve ekol oluşturduğuna da değinir. “Endülüs’ten
Gotik’e kadar giden ve Ahlat kolu ile eski İran ve Kafkas üsluplarına
kadar çıkan araştırmanın zenginliği de hiçbir surette inkar edilemez.”
(Tanpınar, 2011:79)
Altıncı Şehir: Ahlat
Tanpınar’ın beş şehirde ele aldığı tarihi ve sosyolojik müktesebat,
Ahlat nazara alındığında da sezilecektir. Anadolu’da İslam-Türk medeniyetinin teşekkülünde önemli bir mekan olan Ahlat, tüm bu müktesebatın başlangıç noktasını oluşturur. Bundan dolayı “Beş Şehir” okun-
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duğunda alınan tarihi lezzet, Ahlat gezildiği zaman da alınır. Bundan
dolayı akla, beş şehre eklenen bir altıncı şehir olarak Ahlat neden olmasın, sorusu gelmektedir.
Ahlat, tarihi derinliği ve stratejik konumu nazara alındığında Tanpınar’ın ele aldığı beş şehir olan Ankara, Erzurum, Konya; Bursa ve
İstanbul’dan daha önce İslamlaşan ve Türkleşen bir öneme haizdir. Ahlat’ın ele alınan beş şehrin en doğusunda bulunması, Türklerin Anadolu’ya kendi konumlarının en batısından giriş yaptıklarının ispatıdır.
Yeri gelmiş zamanının en büyük şehirlerin biri olmuş Ahlat, değişen
şartlar ve siyasi mücadeleler neticesinde göç vererek Cumhuriyet başında önce Van’a daha sonra ise kalıcı olarak Bitlis’e bağlanarak onun bir
ilçesi olmayı sürdürür.
Ahlat’ın, hem stratejik öneme sahip olması hem de yerleşime elverişli toprakları nedeniyle tarih boyunca neredeyse tüm devletlerin hedefi olur. “Eski Ahlat şehrinin, tarihsel süreç içinde Hurri, Asur, Urartu, Pers, Helenistik, Roma, Bizans daha sonraları kısa süreli Emevi,
Abbasi, ve Mervanoğulları’nın egemenliklerinin ardından, Selçuklu,
Ahlatşahlar (Ermenşahlar veya Sökmenoğulları), Eyyubi, Harzemşah,
Anadolu Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavi ve Osmanlı
dönemlerinin izlerini taşıdığını belirtirler. Mimârî kalıntılar ve metinlerden de anlaşıldığına göre on ikinci yüzyılda Ahlât’ın boyu on bir
kilometre, eni beş kilometre büyüklüğe ve nüfusu da tahminen üç yüz
bin civarına ulaşarak İslâm dünyasının en büyük şehirleri arasında yer
almaktadır.” (Arslan, 2018:1) Şehrin ismi kadîm yerlileri olan Urartularca “Halads”, daha sonra Ermeniler tarafından “Şaleat”, Süryanelerce
“Kelath”, Araplar tarafından “Hil’at”, Farslar ve Türkler tarafından ise
“Ahlat” denir. (Elmastaş, 2001:154-155) Nitekim Türkiye’de belki de
tarihi eserleri açısından eşi benzeri olmayan bir belde konumundaki
Ahlat’ın tarih sahnesindeki mevcudiyeti, MÖ. 1500 yılına kadar uzanmaktadır.(Meriç&Bozkurt, 2016:121)
Ayrıca Ahlat’ın Anadolu’nun İslamlaşma ve Türkleşme sürecinde
yapılan akınların planlandığı bir askeri Türk üssü olduğu bilinir. (Yaşa,
2013:16)Hatta Malazgirt Zaferi’nden saatler önce Sultan Alp Arslan’ın
Cuma namazını Harabe Şehir’deki Ulu Cami’de kıldığı ve askerlerine
beyaz kefeni ile burada hitap ettiği yöre halkınca anlatılır. “Malazgirt
Meydan Savaşı’nın karargahı Ahlat, askeri ise Ahlat’tandır. Savaş Malazgirt’te kazanıldığı için savaşın adı Malazgirt Savaşı olmuştur” (Çelebi&Balıkçı vd., 2001:44)10. yüzyıldan sonra geçiş güzergahları, tica585
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ret yolları ve stratejik konumu münasebetiyle bir yığılmanın yaşandığı
Ahlat’ta nüfus yoğunluğu yaşanır ve tarihi kayıtların da belirttiğine
göre bir Oğuz/Türkmen şehri olduğu anlaşılır. Nitekim Evliya Çelebi;
Ahlat’ı ziyareti sırasında Emir Kay Camii’nin (Cami-i Emir Kay) dört
tarafındaki duvarlarının yüzeyindeki kitabelerinde şu bilgilerin yazılı
olduğunu belirtir:
“Ahlat’ta otuz beş bin mihrap, iki bin medrese, bin hamam, iki bin
han, bin darü’l- hadis, altı bin sıbyan mektebi (mekteb-i tıflan), sekiz
yüz tekke (tekye-i dervişan), on sekiz bin çeşme (çeşme-i âb-ı revan), sekiz bin sebil (sebilhane- i cansitan), on bin Müslüman mahallesi (mahalle-i Müselman), iki yüz bin Müslüman evi (büyut-ı Müselman), yetmiş
bin ayan sarayı (saray-ı ayan), üç bin kervansaray (saray-ı karban-ı
ayende vü revendegan), iki bin adet han (mihmanhane-i gureba-yı mücerreden), altı yüz bin dükkan, yüz elli mahallede türbe (kıbab-ı aliler)
ve bedesten (bezzazistan), yedi yüz adet imaret (imaret-i darü’z-ziyafe-i cu’an), kırk bin mesire (mesiregah), dokuz yüz bin bağ ve bahçe ve
yetmiş bin ziyaret yeri (ziyaretgah-ı aliye)” olduğunu kaydeder.(Dağlı,
2001:92) Her ne kadar bu sayılar biraz abartı gibi görülse de dünyanın
en büyük Türk-İslam mezarlığına sahip olan Ahlat’ın gün yüzüne çıkan
mezar sayısının bile 8000 civarında olduğu unutulmamalıdır.
Ahlat’ı ihyâ eden Selçuklular’dan sonra Osmanlılar için de Ahlat’ın önemi büyüktür. Çünkü Mehmed Neşrî’nin, Kitâb-ı Cihannüma adlı eserinde Osmanlıların ecdadının ve onların mensup olduğu
Oğuz–Türkmen boylarının Anadolu’nun fethi ile birlikte Anadolu’ya
göç ederek, Ahlat bölgesinde 170 sene kadar yaşadıklarını kanıtlayan
belgeler mevcuttur. (Neşri, 1987:57-65) Yine bunun gibi İdris-i Bitlisî
de, Heşt Bihişt (Sekiz Cennet) adlı Farsça eserinde, Osmanlıların ecdadı Kayı Han kabilesinin Ahlat’ta konakladıklarını belirtir. (Bitlisi,
2008:73-74)Hatta Kanuni Sultan Süleyman ve IV.Murad’ın Doğu’ya
yaptığı seferlerde ata şehri olarak gördükleri Ahlat’a uğrayarak kabir
ziyareti yaptıkları bilinir. “Matrakçı Nasuh’a göre, Kanuni Sultan Süleyman Irakeyn Seferi dönüşü (5 Ağustos 1535) Ahlat’a gelerek, tahtını
günümüzde aynı adla anılan Taht-ı Süleyman Mahallesi’nde kurdu ve
Ahlat’ta bulunduğu sırada bölgenin beyleri ve ileri gelenlerini huzuruna kabul ederek hilatlar giydirildi.” (Akt.:Yaşa, 2013:23)
Ahlat’taki meydan mezarlığı hem dünyanın en büyük Türk-İslam
Mezarlığı olması hasebiyle hem de ortaçağ Türk mimari mezarlarını ve
sanatını yansıtması hasebiyle Unesco Dünya Mirası (geçici) listesinde
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yer almaktadır. 8 binden fazla mezara sahip olan 210 dönümlük alanda mezarların 118 tanesi anıtsal nitelikte olduğu için bu mezar taşları,
şehrin kimliği hakkında derin bilgiler sunmaktadır. Hem Anadolu’nun
tapusu hem de Orhun Abideleri’nin Anadolu’daki yansıması olarak nitelenen bu eserler, içinde barındırdığı kümbetleri ile de Türk çadırı ile
mukayese edilir ve Orta Asya’daki kümbet özelliklerini yansıtır. (Ünal,
2011:229) Mezar taşlarında âlimlerden ahilere, fetâlardan emirlere kadar çoğu kişinin metfun olduğu bilinen Ahlat’ın kültürel kimliği de
böylece gün yüzüne çıkar. İşin trajikomik tarafı şudur ki; bu mezar taşlarına Rus işgalinde ahali tarafından düşmana korku salmak amacıyla
üstlerine sarıklar bağlanır ve bu mezar taşları düşman tarafından asker
zannedilerek top ve tüfek ateşlerine maruz kalır. Hatta bu atış izlerinin
halen var oldukları bilinmektedir. (Ünal, 2011:230)
Unutulmamalıdır ki mezar taşları, Türk kültür mirasının önemli
bir parçasıdır. Bu kültürel miras ise, toplumsal bellekte yer alır. Belleği
zayıflayan milletler, tarihi karakterlerini ve geçmişle bağlarını kısaca
kimlikleriyle birlikte devlet tasavvurlarını da kaybederler. (Şeyban,
2010:173)Ayrıca mezarlar, yalnızca ölünün gömülmesiyle oluşmaz. Mezarlar; bulunduğu kültürün ve etnik, dini ve coğrafi ortamın izlerini
taşır. Türkler Anadolu’da tarih, sanat ve kültür değeri yüksek olan sayısız mezar anıtları yapar. Bu da bölge ile ilgili dini, kültürel, coğrafi ve
sanatsal ipuçlarını içinde barındırır. (Zeybek, 2001) Ayrıca mezar taşı,
bir ölünün kimlik kartı olmasının yanında mezara nakledilen kişinin
yaşantısında taşıdığı inanç ve yaşarken sahip olduğu sosyal statü, mezarlığın yer aldığı yerleşim birimindeki gelenekler, mezar taşını üreten
zanaatkârların becerileri, yerleşim biriminin çevresinde bulunan doğal
kaynaklar gibi birçok etken mezar taşı sayesinde öğrenilir ve böylece
bölge, toplum ve insan hakkında bilgiler edinilir. (Özbey, 2020:158)
Ahlat, Ortaçağ’dan itibaren yetiştirdiği sanatkârlarla da ismini duyurur. Özellikle Ahlat taş ustalığı geleneği; sosyo-ekonomik değişim
nedeniyle bugün yok olmaya yüz tutmaktadır. (Davulcu, 2015:48) Ahlat mimarisinde önemli bir yeri olan Ahlat Taşı ise, Nemrut dağının
volkanik küllerinin birikmesi sonucuyla oluşur. Ahlat Taşı, genellikle
yapı duvarlarının örülmesi, mezar yapımı ve mezar taşlarında kullanılmakla birlikte cami ve minare yapımında da yoğun olarak kullanılır.
(Sökmen, 2015:99)Ayrıca bu sanatın icrası olan taş işleme sanatı, ülkemizin somut olmayan kültürel mirası olarak kabul görmektedir. (Sökmen, 2015:101)

587

TARİHTEN BUGÜNE KAPILAR AÇAN ŞEHİR: AHLAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Ahlat’ın kimliği, yapılan eserlerle varlığını devam ettirir. Bunlar;
“Anonim Kümbet-I, Anonim Kümbet-II, Çifte Kümbetler (Hüseyin Timur ve Esen Tekin Kümbetleri), Bugatay Aka Kümbeti, Emir Ali Kümbeti, Emir Bayındır Kümbeti, Erzen Hatun Kümbeti, Hasan Padişah
Kümbeti, Keşiş Kümbeti, Mirza Bey Kümbeti, Ulu Kümbet (Usta Şagirt
Kümbeti), Şeyh Necmettin Kümbeti”dir. (Davulcu, 2015:50) İskender
Paşa Camii (16.yüzyıl), Kadı Mahmut Camii (16.yüzyıl), Emir Bayındır
Mescidi (15.yüzyıl) ve Ulu Cami (13.yüzyıl) Ahlat’daki önemli dinsel
yapılardandır. (Davulcu, 2015:51) Ahlat ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi ise metfun olanın sahabe olması hasebiyle inanç turizmi açısından da görülmeye değerdir. Abdurrahman Gazi, Hz. Ömer
zamanında 641 yılında fetih için görevlendirilen Ebû Sa‘d (Saîd) İyâz
b. Ganem b. Züheyr el-Fihrî (ö. 20/641)’in ordusunda bulunmuştur. Sahabilerden Muaz Bin Cebel’in oğlu olan Abdurrahman bin Muaz; önce
gazi olur ve Ahlat’ın fethi sırasında şehit olarak ve oraya defnedilir.
(Kanık, 2018:138)
Ahlat bastonları ise şehirde icra edilen sanatın da başlıcalarındandır. Düz, süslemeli ve minyatür bastonlar olarak üç grup altında yapımı
gerçekleştirilen bu bastonların desenleri; yörenin tarihi eserleri ile kurt,
at, kuş gibi bazı hayvanların resimleriyle süslenmektedir. (Elmastaş,
2011:172) Ticaret ve ilimin zirvede olduğu bu dönemde ise Ahlat’ta birçok ilim adamı ve sanatkar yetişir. Bu yönüyle Ahlat, İslam dünyasında
Belh ve Buhara gibi büyük İslam beldelerinden sonra “Kubbet’ül-İslam” lakabıyla anılan üçüncü büyük belde ünvanını alır.
Sonuç
Genel özellikleri ile değerlendirildiğinde hem dünya hem de
Türk-İslam kültürüne bıraktığı miras bakımından somut olan ve somut
olmayan eserleriyle önem arz eden Ahlat, derin tarihî süreci, mekanlarda bıraktığı kimliksel izleri bakımından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
“Beş Şehir”i kadar önem arz eden niteliktedir.
Mekânın hem insanı hem de toplumu şekillendirici sarmallı ve
bereketli döngüsünden müteşekkil etkisinden dolayı Ahlat’tın şu anki
haliyle bile mevcut tarihi, kültürel ve somut olmayan miras ihtiva eden
eserleri, kimliksel bellek mekanlarının da işlevselliği ile toplumun kolektif bilincine katkı sunmaktadır. Modernleşmenin toplumsal düzlemde dejenere edici etkisinden az hasarla sıyrılmayı sağlayan bu mekânlar,
zamanın hafızaya tutunarak kendini var etme mücadelesini yansıtır. Ni588
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tekim Tanpınar tarafından bu amaçla kaleme alınan “Beş Şehir” eseri;
Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul’u sadece mimari ve coğrafi özellikleri itibariyle değil görünenin altında görünmeyenin etkisini,
kültürel farklılıklardan müteşekkil zenginliğini, mezarlıklardan eğlence hayatına kadar toplumun dinamizmini, bütün bu unsurların şehrin
kimliğine yaptıkları katkıyı ve tabiri caizse taşlardaki ruhu, hem işin
magaziner boyutuyla (özellikle hatırât) hem de estetik kaygıyla kendinden sonraki nesillere aktarır. Çünkü cetlerimizin Tanpınar’a göre maddeye geçmesini ısrarla istedikleri ruh ve imanları vardır ve Tanpınar,
cetlerden kalan bu mirası, nesl-i âtiye aktarmak derdindedir.
Tanpınar’ın sadece Türk Edebiyatı’ndaki yeri değil Türk düşüncesindeki etkisi de düşünüldüğünde onun bir medeniyet teorisyeni olduğu
anlaşılır. Nitekim bir medeniyet birikiminin dinamikleri, şehirleri inşa
eden mimari eserler olduğu gibi zihinleri de inşa eden edebi eserlerdir. Tanpınar da şiirlerinden denemelerine, romanlarından hikâyelerine
kadar ne kadar şahsi bir duyum tarzı ve estetik duyuşu sahip olarak
eserlerini kaleme alsa da asrın çocuğu olan yazar, yazmasa çıldıracak
seviyeye geleceği için toplumu etkilemesi kaçınılmaz olur. Bu noktada
Tanpınar’ın şehrin mekânları üzerinden gelenekle moderni bir terkip
üslubuyla ele alması şahsi ve toplumsal duyarlılığın neticesidir. Türkiye, kendi çocuklarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma fırsatı
vermiyor diyerek Türkiye, beni yedin itirafında bulunan ve bu minvalde fikir çilesi çeken Tanpınar; eşyaya şahsiyet tahmil edercesine taşın
ardındaki ve altındaki ruhu sanatkâr duyarlılığı ile eserlerine yansıtır.
Bülbülün, gülün güzelliğini terennüm etmesindeki üslup gibi Tanpınar da kadîm medeniyetin izlerini, şehrin bilinçaltından bilince çıkararak milli bilinç inşasında yazarlık görevini icra eder. Her ne kadar
Ahlat da, Tanpınar’da (eserde) üç yerde ifade edilme imkânı bulsa da
kümbetlerinden çeşmelerine, köprülerinden mezar taşlarına, yemek
kültüründen taş işçiliğine, türbelerinden baston üretimine değin Ahlat;
kültür aktarımına devam ederek kendilik bilincini; toprağa mıhlanan
şâhideleri (mezar taşları) gibi gelecek nesillerin hafızalarına yerleştirmektedir. Çünkü her mezar taşı ve kümbet, binlerce yıldır oluşan/oluşacak medeniyet tasavvurumuzdaki rehberler ve somut göndergelere
dönüşür. Çünkü her bir tarihî eser kaybı, köksüzlük hissine kapılmaya
yol açacak bir bellek yitimidir.
Tanpınar’ın her bir şehri anlatırken sunduğu farklı medeniyetlere ev
sahipliği yapmasından kaynaklı medeniyetler beşiği metaforu, Urartu589
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lar’dan Persler’e, Asurlular’dan Selçuklular’a ve Bizans’tan Osmanlı’ya
kadar uzanan tarihî-kültürel müktesebatıyla Ahlat’a da uymaktadır.
Kadîm tarihin izlerini okuyucusuna sunan Ahlat, İslamla yoğrulmuş
bu toprakların evlatlarına kendi medeniyetlerinin ben-idrakini hatırlatan hafıza-mekândır. Eserleriyle dünya mirasına katkı sunan Ahlat, kadîm mirasıyla da medeniyet dünyamızı oluşturmaya devam etmektedir.
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