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TÜRKiYE’NiN KiMLiK KARTI:
KUBBET’US-iSLAM AHLAT

iBRAHiM HALiL ORAL*

1Tarihin derinliklerinden binlerce kilometre öte-
den taşlara kazınmış bir söz yükselmektedir: “Ey 
Türk Titre ve kendine dön!” Bengü taşlara kazınmış 
bu sözler zamandan süzülerek Anadolu’ya gelmiş 
ve adeta bir “hatırlatma” işareti olarak Ahlat’ta 
can bulmuştur. Anadolu Türklüğünün tapusu, Or-
hun Yazıtlarının kardeşleri Ahlat Selçuklu Mezarlı-
ğındaki mezar taşlarıdır.

Bu taşlar bin yıl korunarak günümüze gelmiş ve 
adeta bize “bu topraklar sizindir” demiştir. Orhun 
Yazıtları nasıl Türklüğün kaynağını işaret etmek-
teyse, Ahlat mezar taşları bize “Anadolu Türk-İs-
lam beldesidir” demiştir.

Ahlat aynı zamanda sahabelerin de uğruna 
cihat ettiği bir beldedir. Adaletin timsali Hz. Ömer 
hilafeti döneminde bölgeyi feth etmek ve İslam’ı 
yaymak istemiştir. Bu bağlamda Hz. Ömer’in ko-
mutanlarından İyaz bin Ganem’in emrinde olan 
ve  İslam tarihinde önemli yeri olan Halid bin Ve-
lid bölgeye ordularıyla geldi ve Ahlat dahil olan 
bölgeyi fethetti.

Bu fetih de Ahlat’a bir nişane bırakmıştır. Bu 
nişane Abdurrahman Gazi’dir. Peygamber efendi-
miz Hz. Muhammed (s.a.v)’in sancaktarı Muaz bin 
Cebel’in oğlu Abdurrahman Gazi fetih sırasında 
şehit olmuş ve Ahlat’a defnedilmiştir. Bugün Ab-
durrahman Gazi türbesi Ahlat’a İslam’ın gelişinin 
bir simgesi olarak durmaktadır.

1  İYİ Parti Ankara Milletvekili

Ahlat, Bitlis’ten Van’a doğru giderken, Nemrut 
ve Süphan dağları arasındaki en naif ilçelerinden 
biridir. Anadolu’nun ilk büyük Türk şehri olan Ahlat, 
Türklerin Anadolu’ya giriş kapısıdır. 

Türklere Anadolu’nun kapısını açan savaş ola-
rak nitelenen Malazgirt öncesinde Sultan Alpars-
lan Halep’i karargah yapmış akabinde ise Ahlat 
üzerinden bu kutlu zaferi kazanmıştır. Malazgirt 
Anadolu’nun kapısıysa Ahlat anahtarı olmuştur.

Büyük devletler ve imparatorlukların hakimiye-
ti dışında Ahlat, kendi tarihsel ismi ile özdeşleşen 
Ahlatşahlar hanedanı tarafından uzun süre ada-
let ile yönetilmiştir. Bu hanedanın dışında Ahlat, 
tarıma elverişli toprakları sebebiyle tarih boyunca 
geçmişte Urartulardan gelecekte Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na kadar pek çok devletin göz hapsinde 
olmuştur. 

Ahlat şehrinin en eski sakinlerinden olan Urar-
tular buraya Halads, Ermeniler Şaliat, Süryaniler 
Kelath, Arplar Hılat, İranlılar ve Türkler ise Ahlat 
demişlerdir. 

Emeviler ve Abbasiler döneminde Ahlat şehri 
çeşitli hanedanlar arasındaki güç mücadelesine 
sahne olmuştur. Bu güç mücadelesi süresince Ah-
lat, halifeliğin temsilcisi olan bu iki güç tarafından 
da tamamı ile kontrol edilememiştir. Özellikle de 
Abbasilerin çöküş sürecine geçmelerinin ardından 
ise Ahlat şehri, idarecileri tarafından Bizans 
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krallarına tabi olmak zorunda kalmışlardır. 

928 yılında Bizans İmparatoru Romanus Le-
capenus’un doğuya atadığı yöneticisi Kurcuas 
tarafından Ahlat ve Bitlis’i ele geçirerek camilere 
haç koydurmuştur. Bu dönemde Ahlat Bizanslıla-
rın defalarca hücumuna maruz kalsa da, bölgede 
Mervani Devleti’nin kurulmasının ardından biraz 
nefes alabilmiştir. Bu döneme kadar Ahlat’ın hem 
kültürel hem de sosyolojik anlamda pek fazla 
gelişim gösterememiştir. 

Türkler Anadolu’ya geldikleri dönemde, Van 
Gölü’nün kuzeybatı kıyısında yer alan Ahlat hariç 
olmak üzere, Malazgirt, Erciş, Muradiye, Van gibi 
şehirler Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyeti al-
tında bulunmuştur. Bu dönemde Ahlat, Türklerin 
istila yolları üzerinde bulunması hasebiyle askeri 
strateji anlamında jeopolitik konumu bakımından 
büyük önem arz etmekteydi. Bu sebeple Ahlat’ı bir 
askeri üs haline getiren büyük Türk komutanı Al-
parslan, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Ma-
lazgirt’in fethini Ahlat üzerinden akınlar düzenle-
yerek sağlamıştır. 

Malazgirt’in fethinden sonra Alparslan, Ah-
lat’ta hüküm süren Mervani hanedanına dokun-
mamıştır. İbnü’l Ezrak’ın anlatımına göre, Alpars-
lan’ın Ahlat’a valiler tayin ettiği ve ondan sonra 
gelen sultanlarında aynı şekilde hareket ettiğini 
yazmıştır. Mervani hanedanlarının Ahlat üzerin-
deki yönetiminin giderek otoriterleşmesinin ar-
dından Ahlat halkı, Türk emirlerinden olan Sökmen 
El Kutbi’ye haber göndererek; ünlü Türk askeri ku-
mandanını Ahlat’a davet etmiştir. Kutbi’nin, Ah-
lat’a gelmesinin ardından Ahlatşahlar ismini alan 
Türk hanedanı tarafından şehrin yönetilme süreci 
başlamıştır. 

Hânedanın kurucusu Sökmen el-Kutbi, Selçuk-
lu hânedanından Azerbaycan Meliki Kutbüddin 
İsmâil İlarslan’ın Türk asıllı Memlük emîrlerinden biri 
olduğu için el-Kutbî lakabıyla anılmıştır. Ünlü Türk 
komutanının bölgeye gelmesi ile birlikte Ahlatşah-
lar Hanedanı yönetimi altında bölge sosyolojik ve 
kültürel olarak büyük bir gelişim sürecine girmiştir. 

Ahlatşahlar hanedanı dönemindeki en önem-
li dikkat edilecek unsur Anadolu içlerinde ki ilk 
Ahi yapılanmasının bu şehirde teşkilatlandırılmış 
olmasıdır. Ahilerin, Ahlat’ta temelini attıkları bi-

limsel ve kültürel zemin sayesinde devrin önemli 
sayılacak birçok alimi bu şehirden yetişmiştir. 
Alimliği ile ün salmış şeyh Maksud bin İdris el-Ah-
lati, matematik ve astronomi alanında Mevlana 
Muhyiddin Ahlati, hukuk alanında Muhammed 
bin Ali el-Hilati, tıp alanında Hübel Mühezzibud-
din Ebu’l Hasan el-Bağdadi bu yetişen isimlerden 
sadece birkaçıdır. 

Ahilerin Ahlat’ta gelişmesini sağladığı ana 
meslek ise mimarlık alanı ile ilgilidir. Ahlatşahlar 
hanedanı döneminde Ahlatlı mimarların ünü tüm 
Anadolu’ya yayılmıştır. Özelikle de Selçuklu, Men-
gücüklü ve Saltuklu ülkesinde inşa edilen birçok 
anıtsal yapı, Ahlatlı olan bu mimarlara aittir. 

Ahi teşkilatı ve ahilerin ilişkisine dair bir başka 
dikkat çekici tarihi gerçek ise Ahi Teşkilatının ku-
rucusu sayılan Ahi Evran ile ilgilidir. Ahi Evran Hoy-
lu’dur. Hoy ise o dönemde Ahlatşahlar ülkesine 
bağlı bir şehir statüsündeydi. Bu tarihsel gerçekler 
ışığında şu değerlendirmeyi yapmak mümkündür: 
‘Ahlat sadece Türklere Anadolu’nun kapısını açan 
Malazgirt’in fethine sebep olmamıştır. Ahlat, Ana-
dolu’nun manevi fethine de ahiler aracılığıyla ve-
sile olmuştur.’  

Ahlat tarihindeki en kötü yıllar Moğol istilası 
döneminde yaşanmıştır. Tüm Anadolu coğrafya-
sında olduğu gibi Moğolların zulmü Ahlat’ın da 
gelişimini olumsuz anlamda etkilemiştir. Bu olum-
suz durumun temel sebebi ise ahilik teşkilatı ile 
doğrudan alakalıdır. Çünkü Moğol istilası döne-
minde Ahilik teşkilatı da zayıfladığından, Ahlat’ın 
bilimsel ve kültürel gelişimi duraklamıştır. Bu süreç 
zarfında Ahlat, Moğol istilasından sığınılacak bir 
şehir haline gelmiştir. Mesela Moğolların zulmün-
den kaçan Kayı boyu gibi Türkmen-Oğuzları Ahlat 
şehri 170 sene boyunca bağrında misafir etmiştir.  

 Moğolların ardından ise, Ahlat’ta, Karakoyunlu 
ve Akkoyunluların iktidar mücadelesi yaşanmıştır. 
Bu kaos sürecinin ardından ise yeni bir güç olarak 
ortaya çıkan Osmanlı hanedanı döneminde Ahlat, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi sırasında 
Devlet-i Aliyye’nin topraklarına katılmıştır. Ancak 
Osmanlılar Ahlat’ta tam anlamıyla egemenlikleri-
ni sağlayamamıştır. Bunun sebebi ise dönemin bir 
başka gücü Safevi Devleti’nin güttüğü politikalar 
olmuştur. 
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Ahlat, Tanzimat döneminden sonra Van eyale-
tinin Van sancağına, II. Abdülhamid Han devrinde 
ise Bitlis vilayetine bağlanmıştır. 

Ahlat’ın bu zengin tarihsel birikiminin getirisi 
olan birçok kültürel unsuru vardır. Yöre insanının ta-
biriyle “Van Denizi” yani Van Gölü kıyısındaki Ahlat 
bir yandan da önemli bir turizm merkezi olmaya 
açıktır. Tarihi değeri ve Van Gölü’nün şifalı suyu bir 
arada çok daha üst düzey bir turizm merkezi ola-
bilecektir. 

Selçuklu mezarlığı dışında Emir Bayındır kümbeti  
dünyada kendisiyle birlikte mimari olarak iki örneği 
olan bir eserdir. Bir diğeri ise Azerbaycan’ın Gen-
ce kentindedir. Azerbaycan - Türkiye kardeşliğinin 
bir nişanesi de budur. Günümüzde Azerbaycan iel 
ilerleyen ilişkilerde Ahlat’ın bu özelliği de ön plana 
çıkarılabilir. Pek çok diğer kümbet ve Nemrut krater 
gölü de görmeye değer yerlerdir. 

Ahlat’a özel jeolojik yapının ürünü olan Ahlat 
taşı, Ahlat bastonu, Harse, Çorti gibi yemekleri ile 
bu şehir çok müstesna bir konumdadır.

Bütün bu tarihi miras Ahlat’ı günümüzde çok 
daha fazla ilgiye ihtiyaç duyan hale taşımıştır. Ah-
lat ülkemizin kültür başkenti olabilecek bir geçmişe 
sahiptir. Bu noktada da siyaset ve bürokrasi kuru-

mu ortak bir akılla hareket edebilir. Ahlat özel bir 
statü ile Türkiye’nin kültür ili ve başkenti ilan edile-
bilir. Bir kalkınma hamlesi de bu kapsamda yürü-
tülebilir.

Son dönemde Ahlat’a inşa edilen Cumhurbaş-
kanlığı Köşkü de bu noktada daha etkin kullanıl-
malıdır. Örneğin Rusya’nın Soçi kenti büyük bir şehir 
olmamasına rağmen hem turizm açısından Kara-
deniz’in önemli bir merkezi hem de içindeki Baş-
kanlık Köşkü ile Rusya’nın büyük devlet zirvelerinin 
mekanı olmuştur. Bugün Ahlat da Soçi gibi bir mer-
kez olabilir. Dünya liderleri Ahlat’ta misafir edilebilir, 
Ahlat’ın Türk-İslam kimliği ile devletimizin kimliği bu 
liderlere hissettirilebilir. 

Kubbet’üs-İslam Ahlat işte böyle bir kültürel ve 
tarihi arka planın olduğu şehirdir. Bu eşi bulunmaz 
özellikleri ile Ahlat yüz yıllarca onurlu bir kimliği 
bağrında taşınmıştır. Bu kimlik geleceğe ışık tuta-
cak ve Ahlatlıların özlemle bekledikleri bir hedefi 
aydınlatacaktır. Ahlatlılar Cumhuriyetimizin geliş-
mekte olan bir ili olmayı, kültür hayatımızın önemli 
bir noktası olmayı istemektedir. Yüz yıllar öncesin-
den başlayan bu yolculuk Cumhuriyetimizin de Ah-
lat’a vereceği bir paye ile yüzyıllar sonrasına taşı-
nacaktır. 


