AHLAT ~EHRI VE AHLAT~AHLAR
Prof. Dr. FARUK SÜMER
. BÖLÜM
Van gölünün kuzey bat~~ k~y~s~ nda bulunan bu tarihi ~ehir, ~slam
devrinde büyük, küçük on iki devlet veya hanedan~n idaresi alt~nda
kalm~~t~ r: Emeviler, Abbâsiler, Kaysiler veya Süleymo~ullar~, Mervaniler,
Ahlat~ ahlar, Eyyubiler, Selçuklular, Mo~ollar, Rüzegiler veya Bidlis
hakimleri hanedan~ , Ak Koyunlular, Safeviler ve Osmanl~lar. Fakat bu
makalede Ahlat'~ n tarihi Emeviler-Abbasiler, Selçuklular, Mo~ollarTürkmenler ve Osmanl~ lar olmak üzere dört devre ayr~larak incelenecektir.
~~ EMEVILER-ABBAS~ LER DEVRI:

Ahlat'~n ad~ n~ n, bölgenin bilinen en eski sakinleri olan Urartular'dar
geldi~i ve bu kav~nin ~ehre "Halads" dedi~i kabul edilmi~tir. Urartular'~n
dillerinin incelenmesi, bu kavrnin ne Hind-Avrupal~~ne de Sâmi soylarma
mensup olmad~~~ n~~aç~k bir ~ekilde ortaya koymu~ tur. Urartular'~ n dilleri de
Türkçe gibi, eklemeli bir dildir. Ermeniler ~ehrin ad~n~~ ~aleat (~aliat),
Süryaniler Kelath, Arablar Ijilat, iranl~lar ve Türkler At~lat ~eklinde ifade
etmi~lerdir. Ahlat. Hazret-i Ömer devrinde büyük kumandanlardan Cezire
fatihi iyad B. Ganm taraf~ ndan Bidlis ve di~er baz~~~ehirler ile birlikte ~slam
devletinin hâkimiyeti alt~ na sokulmu~tu (H. 20 = M. 640-641). Yap~lan
andla~ maya göre Ahlat beyi (batrik, patriçi) de, Bidlis beyi gibi, ~slam
devletinin himayesinde olacak ve buna kar~~l~ k kararla~ t~ r~lan vergiyi
ödeyecektir Hazret-i Osman devrinde (644-656) yine me~hur kumandanlardan Habib b. Mesleme el-Fihri Do~ u Anadolu'da harekâtda bulunurken
iyad ile Ahlat beyi aras~ nda yap~lan andla~may~~ tasdik etti 2 . Muaviye'nin
ölümünden sonra ba~ layan dahili mücadeleler esnas~ nda Van gölü çevresindeki halk da isyan ederek Bizans imparatorlu~una tabi oldular ise de
Abdülmelik'in karde~ i Cezire valisi Muhammed b. Mervan taraf~ ndan
Walcidi, Kitâbull-flitüh, Kahire, 1302, ~~1,S. 152-154; Belâzürf, Kitâbu'l fütühi'l-buldân,
Kahire, 1350, s. 180.
2 Belâzüri, ayn~~ eser, s. 202-203.
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~iddetli bir ~ekilde cezaland~r~ld~lar. Bu bölge de Cezire valili~ine ba~land~~
ve gönderilen âmillerce idare edildi. Habib b. Mesleme Van gölündeki "ettirrib" ad~~ verilen bal~~~ n tutulmas~~ i~i ile ilgilenmemi~ti. Muhammed b.
Mervân ise gölde bal~k tutulmas~n~~ art~rma yolu ile satt~rm~~~ve o~lu Mervân
da böyle hareket etmi~ti. Osmanl~~devrinde de ayn~~~ey yap~l~yordu. Aradaki
fark Muhammed ile o~lunun bal~~~ n sat~~~ ndan elde edilen mebla~~~~ahsi
gelirleri aras~na dahil etmi~~olmalar~~ idi 3. Halbuki Osmanl~~devrinde bu
para Van gölü çevresindeki ~ehir ve kalelerde vazife gören askerin maa~~ na
tahsis edilmi~ti 4. 112 (7343-731) y~l~nda Azerbaycan valisi, el-Cerrah b.
Abdullah'~n Erdebil çay~ rl~~~nda Hazarlar'a yenilip ~ehid dü~mesi üzerine
Hazarlar ak~nlar~ n~~ Musul yak~nlar~ na kadar uzatt~klar~~ gibi, bir çok
yerlerde de kar~~~kl~klar ve ba~kald~rmalar ç~ kmas~ na sebebiyet verdiler.
Halife Hi~am, Azerbaycan valili~ini vererek Said el-ljara~i'yi Hazarlar ile
mücadeleye memur etti. Erzen'den Ahlat'a gelen el-I-jara~i kap~lar~ n~ n
kendisine aç~lmad~~~ n~~görünce, ~ehri muhasara ve zapt etti; Ahlat'ta eline
geçirdi~i ganimeti askerlerine da~~tt~ktan sonra el-klara~i, Er-Rân'a do~ru
yolland~~ 5.
Abbâsiler devrinde de Ahlat ve daha geni~~bir ifade ile Van gölü
çevresinde mahalli hânedanlar mevkilerinde b~rak~ld~klar~~gibi Emeviler
zaman~ndaki idari te~kilat da aynen muhafaza edildi. Hatta Musul ve
Diyarbekir bölgesindeki haricilik faaliyetleri de Abbâsiler devrinde yeniden
ba~~göstermi~~ve bu faaliyetler vakit vakit Ahlat'a kadar yay~lm~~t~. Nitekim
176 (792-793) y~l~nda Nusaybin'de zuhur eden el-Fazl el-Harici bura
halk~ndan harac ald~ktan sonra Dârâ, Âmid (Diyarbak~r) ve Erzen ile
Ahlatl~lar~~da para vermeye mecbur b~rakm~~t~~6. ~ki y~l sonra ( ~~78 = 794)
yine el-Cezire bölgesinden ç~kan el-Velid b. Tarif et-Ta~libi adl~~di~er bir
harici de Ahlat'~~ ku~at~ p halk~ndan otuz bin dinar para alm~~t~~7 . 826-851
y~llar~~ar~s~nda Ahlat beyinin (patriçi) A~ot o~lu Bakrat oldu~u bildiriliyor 8.
Fakat bu beyin Abbâsiler'in o bölgedeki valilerine tabi oldu~u ve onlara
vergi verdi~i ~üphesizdir. 237 (851) y~l~ nda Diyarbekir ve Van gölü
çevresinde ç~kan kar~~~ kl~ klar~~ mahalli idareciler bast~ ramad~ klar~ ndan
Belâzüri, S. 203, 207-208.
A~a~~ya bk.
Ibmil-Esir, yay~ nlayan Tornberg, V, s. ~ 6o.
6 Ibnü'l-Esir, VI. s. 125-126.
7 Ayn~~eser, VI, S. 14.1.
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S. 55.

E. Honigmann, Bizans devletinin do~u s~ n~ r~, Türkçe tercüme F. I~~ltan, Istanbul, 1970,
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âsilerin üzerine Samarra'dan Büyük Bo~a gönderildi. Büyük Bo~a buyru~ undaki Türk askerleri ile Mûsa b. Zurrâra'y~~ yakalay~ p Van gölü
çevresinde dirlik ve düzenli~i yeniden kurdu 9 . Halife el-Müsta'in devrinde
Do~ u Anadolu valisi Ali b. Yahya el-Ermeni 249 (863) y~l~ nda Ahlat'dan
Meyyararikin'e gelirken Zü'l-Karneyn ma~aras~~ civar~ nda Bizansl~lar'~ n
hücumlar~ na u~rayarak ~ehid olmu~ tu. Gerek Ali b. Yahya el-Ermenrnin,
gerek ondan bir kaç ay önce de Malatya emin Ömer b. Ubeydullah'~ n
~ehâdetleri ve Bizans bask~s~ n~ n artmas~ , ba~ ta Ba~dad olmak üzere, birçok
Islam ~ehirlerinde üzüntü ve heyecan yaratm~~~ve halk ciddi tedbirler
al~ nmas~~ için ~ikayette bulunmu~ , gürültü ve hatta kar~~~kl~ klar ç~ karm~~ t~~
IX. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ ndan itibaren Abbasi imparatorlu~unun
zay~ flamaya ba~lamas~~ ve parçalanmaya do~ru gitmesi her yerde oldu~u gibi,
Do~ u Anadolu'da da tesirini gösterdi. Ermeni Bagratuni hanedamn~ n
ehemmiyet kazanmas~~ve nüfuz sahas~n~~geni~letmesi bu husus ile ilgilidir.
Hatta ~ehirlerde yerle~mi~~olan Arablar ile âmil ve emirler Ermeni k~ rallann~~
veya Bizans imparatorlanm metbu tan~ mak zorunda kald~lar. Bu Arab âmil
veya emirlerinden biri olan Ebûl-Verd (Bizans kayna~~nda Apelbart)
Bagratuni Ermeni k~ ral~~ A~ot'u (862-890) metbu tan~ yor, Malazgird'den
ba~ka Ahlat (Ehliat), Erci~~( Ardach ) ve Bargiri (Perkri) ~ehirlerine de hâkim
bulunuyordu. Kays Arablan' n~ n Süleym boyuna mensup olan Ebû'l-Verd
öldükten (867) sonra yerine o~lu Abdu'l-Hamid geçti. Ona da o~lu EbüSevade halef oldu. Ebû Sevade kira' Sembat~ n ölümü (914) üzerine ad~~ geçen
yerleri müstakil olarak idare etti.
316 (928) y~l~ nda Bizans imparatoru Romanus Lecapenus'un me~hur
do~ u "domestik'i" J. Kurcuas Ahlat ve Bidlis'i zapt etti. Her iki yerde de
câmilerdeki minberleri kald~ rt~ p yerlerine birer haç koydurdu. Bunun
üzerine Erzen ve di~er yerlerin halk~~ büyük bir korkuya kap~ larak
oturduklar~~ yerlerden göç ettiler; ileri gelenleri Ba~dad'a gidip yard~m
istediler ise de kendilerine ümid verici bir va'dda bile bulunulmad~~ ~ Üç y~l
sonra (319 = 931) Bizanshlar Ermeni k~ ral~~ el-Dirâni yani Gagik'in ve
di~erlerinin tahriki üzerine yeniden bölgede göründüler; Ahlat ile Bargiri
yörelerini korkunç bir ~ekilde ya~malad~ lar; çok Müslüman öldürdüler ve
bir ço~unu da tutsak ald~lar 12 . Bu hücumlar üzerine Elgû Sevade ve
9

Ya'kubi,Trih, Necef, 1964, S. 222.

1° Taberi, III, s. 1409, 1508-1510.
11 Ibnu'l-Esir, VIII,
12

s. 198.

Ayn~~ eser, VIII, S. 234.
Bel/elen C. L, 29
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karde~leri vergi vererek Bizans imparatorunu metbu tan~mak zorunda
kald~lar. Ebû Sevade'nin karde~lerinden Ebû'l-Esved ve amcas~~Abdurrahman'~n o~lu ve ayn~~zamanda manevi evlad~~Ebû'l-Muizz Ahmed de Ahlat,
Erci~~ve Adilcevaz ( = Zatu'l-Cevz = Altzike) ~ehirlerine sahip olarak
imparatorun tâbileri aras~ nda yer alm~~lard~ . Bu arada Hamdâni Seyfliddevle de 940 bahar~ nda Erzen'e gelip Van gölü çevresindeki bütün beyleri
yan~na ça~~rd~~ve onlara kuvvet de kullanarak metbûlu~unu kabul ettirdi.
Bu beylerden biri de Ahlat, Erci~~ve Bargiri hâkimi Ebt~ 'l-Muizz Ahmed idi.
Bu ise Ebû Sâlim'in o~lu II. Ebû'l-Verd taraf~ ndan öldürülüp (940 tan sonra
ve 952 den önce) öldürülenin hâkim oldu~u yerler onun eline geçti. Fakat II.
Ebû. 'l-Verd de 353 (964) y~l~ nda ayn~~ âkibete u~rat~ld~~13. Filhakika
Hamdâni Seyflid-devle'nin memlükü ve kumandan~~ Çerkes Necâ,
buyru~undaki dört bin asker ile Ebül-Verd'in üzerine yürüyüp onu
öldürmü~~(335 = 954), Ahlat ile Malazgird ve Mu~~gibi di~er ~ehirleri de
eline geçirmi~ti. Neca'n~n maksad~~ Van gölü havzas~nda kendi ad~na bir
beylik kurmak idi. Fakat o bu gayesinde muvaffak olamad~; birçok güçlükler
ile kar~~la~t~ ktan sonra 965 y~l~ nda öldürüldü. Seyflid-devle Neca'run eline
geçirdi~i Ahlat, Malazgird ve di~er yerlere askeri birlikler koyarak idaresi
alt~na ald~~ise de 14 bu, çok devam etmedi; ölümü üzerine halefleri Van gölü
çevresindeki yerleri ve hatta Diyârbekir bölgesini tahliye etmek zorunda
kald~ lar. Bununla beraber 359 (968-969) da Bizansl~lar Malazgird'e hücum
ettikleri zaman gerek bu ~ehrin, gerek Ahlat ve di~er yerlerin kimin elinde
bulundu~u bilinemiyor ts. 356 (967) y~l~ nda Hamdân o~lu Seyfi:1ddevle'nin ölümü üzerine Bizans seferleri daha tesirli neticeler vermeye
ba~lad~ . Çünkü onun ölümü ile ortada Bizans hücumlar~na durabilecek bir
kuvvet de kalmam~~t~.
Ekrâd oymaklar~ ndan Humeydiye boyunun Harbunti (?) obas~ndan
Bâz (Ebû Abdullah b. Dâstek) Hamdan o~ullar~= çok zay~f bir duruma
dü~melerinden faydalan~ p sahip oldu~u meziyetler sayesinde, 374 (984)
y~l~ ndan itibaren faaliyete geçerek Meyyârarikin ( = Silvan), Âmid ( = Diyarbak~ r), Nusaybin ve Ahlat yörelerine hâkim oldu. Baz'~ n 380 (990)
y~l~ nda ölümü üzerine k~z karde~inin o~lu Eb~:~~Ali el-Hasan b. Mervân, ad~~
geçen ~ehirleri içine alan bölgede Mervân okullar~~beyli~ini kurdu. 382
(992) y~l~nda Bizansl~ lar Malazgird, Ahlat ve Erci~~~ehirlerini ku~atm~~lar ve
13 Bu hususlarda tafsilat için bk. M. Canard, Histoire de la dynastie des H'amdanides de
JazIre et de Syrie, Paris, 1954, I, s. 44.1-485.
14 Ibnül-Esir, VIII, s. 551.
13 Ibnü'l-Esir, VIII, s. 555; Canard, ayn~~ eser, s. 630-632.
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halk~~âciz bir duruma dü~ürmü~lerdi. Mamafih Ebû Ali el-Hasan b. Mervân
on y~ll~k bir ban~~andla~mas~~imzalamaya muvatfak oldu 16 . Mervân
o~ullanmn Bizans ile mücadele etmeye kuvvetleri kafi gelmedi~inden onlar
Bizans imparatorlannm metbulu~unu tammak mecburiyetinde kald~lar.
Bununla beraber gösterdikleri dirâyet sâyesinde Amid, Meyyafarikin, Bidlis
ve Ahlat'~n do~rudan do~ruya bu devletin idaresine geçmesini önlediler.
X. yüzy~l co~rafyac~lann~n Ahlat ve Van gölü çevresi hakk~nda
verdikleri bilgiler ehemmiyetsiz say~labilecek kay~dard~r. Bu husus Van gölü
çevresinin di~er yerlere nisbede geli~memi~~olmas~~ile ilgilidir. Çünkü daha
sonraki zamanlarda verilen bilgiler, beklenildi~i gibi, bu co~rafyac~lann
kay~tlar~ndan çok farkl~d~r.
Ibn I-Jurdâdbih, Ahlat'~n
~im~ât, Erci~, Kalikala ( = Erzurum) ve Bâcuneys (?) ile birlikte ayn bir bölge te~kil ettiklerini yazar ve
Kudâma da Ahlat ile Bidlis aras~ndaki mesafenin dört "sekek" oldu~unu
bildirir 17 .
Ahlat'~n düzlük bir yerde kuruldu~unu, kalesinin
topraktan oldu~unu ve câmiinin de çar~~lar~n~n ortas~nda bulundu~unu ve
bahçelerinin güzelli~ini ve içinden bir ~rmak veya çay geçti~ini kaydeder 18.
X. yüzy~l co~rafyac~lan aras~nda, ~ehrin ad~n~~Ahlat ~eklinde yazan
biricik müellif de yine el-MulsaddesPdir. El-Istat~ri ve ondan faydalanan
Ibn Havl.cal'a gelince, onlar Bargiri, Ahlat ( =
Malazgird
(Menâzcird), Bidlis, Kalikala (Erzurum) ve Meyyârarikin ~ehirleri aras~nda
büyüklük bak~m~ndan fazla bir fark olmad~~~n~~bildirirler 19 . Yaln~z Ibn
Havkafdaki XII. yüzy~la ait oldu~u anla~~lan ilavede as~l Ahlat'~n d~~~nda
onun iki kat~~büyüklü~ünde meskiin ve mamur bir yerin bulundu~u kayd
edildikten sonra insanlar~n~ n müreffeh ve zengin oldu~u, çar~~lar~=
caddeler üzerinde bulundu~u ve al~~~veri~~yerleri görüldü~ü, tâcirlerin gelip
gittikleri haber veriliyor ve halk~n~n da kavgac~~oldu~u ve yabanc~lara kar~~~
da dostça davranmad~klar~~söyleniyor 2°. Ibn Havkal'~n eserindeki bu
haberlerin XII. yüzy~l, yani Türk devrine ait oldu~unu yeniden, fakat aç~kça
belirtmek yerindedir. Bu haber Ahlat ~ehrinin de, Türkler devrinde
16 TârTt~~Meyyârarikin, yay~nlayan A. Ayad, Kahire, 1959, S. 61; Ibnii'l-Esir, IX, s. 94.
17
Kitâbu'l-mesâlik vel-memâlik, yay~ nlayan M.J. De Goeje, Leyden, 188g, S. 122, 123,
228, 246.
18 Ahsenü't-tel.cAsim, yay~nlayan M. J. De Goeje, Leyden, ~ go6, s. 374, 377.
19 Kitâbu'l mesâlikil-memâlik, yay~nlayan M.J. De Goeje, Leyden, 1927, s. 188; Kitâbu
~ûreti'l-ari, yay~ nlayan J. H. Kramers, Leyden, 1939, II, S. 344.
20 Kitâbu ~üreti'l-arz, II, s. 344.

452

FARUK SUMER

Anadolu'nun di~er ~ehir ve kasabalan gibi büyük bir geli~me gösterdi~ini
pekaç~k bir ~ekilde meydana koyar. XII-XIII. yüzy~llardaki di~er müellifler
de Ahlat'daki bu medeni geli~meyi do~r~dayan bilgiler verirler. Hatta bu
müelliflerden biri Ahlat ve bölgesindeki gelirin M~s~r'~n gelirine denk
say~ld~~~n~~kaydederek Ahlat ve bölgesinin inan~lmayacak derecede
muazzam bir inki~âfa mazhar oldu~unu ifade eder. ~ bn Havkal göl ve
çevresi hakk~nda baz~~dikkate de~er malumat da veriyor. Ona göre Van gölü
(Bubayratu I-Jilk) a~a~~~yukan on bir fersah uzunlu~unda (bir fersah 5,5-6
km.) bir göldür. Bu gölden et-tarrit~~ yahut et-tirrib denilen bir kar~~~
büyüklü~ünde bal~ k tutulur ve tuzlanan bu bal~ klar Musul, Cezire, ~rak ve
Kuzey Suriye yörelerine gönderilir. Yine gölün çevresinde bulunan boraks
(milbu'l-bevrals) da ekmekçiler tarafindan kullan~lmak üzere Irak'a ve
di~er yerlere yollan~ yordu. Gölün güneyindeki da~da ise z~rn~k yataklar~~
vard~. Buradan ç~kanlan k~rm~z~~ve sar~~ z~rn~k da ba~ka yerlere ihraç
ediliyordu 21. Yine orada alt~ n ve gümü~ü lehimlemek için kuyumcu
"bevrals"~~ da vard~ . Bu, oradaki baz~~ sularda ta~la~m~~~bir halde
görülüyordu. Bu "bevrals" ise dünyan~n her taraf~ na götürülüyor ve tâcirler
bundan çok para kazan~yorlard~ . Göldeki et-drrib adl~~bal~k hakk~nda di~er
co~rafyac~lar da bilgi verirler. Onlar y~l~n on ay~nda gölde bal~k, kurba~a ve
yengeç görülmedi~i ve ancak iki ayda bal~~~n meydana ç~kt~~~ na dâir
~ bnü'l-Kelbrnin ifadesini naklederler. Bu co~rafyac~lardan Zekeriyâ elKazvini y~l~n iki ay~~içinde bal~~~ n el ile tutulabilecek derecede çok oldu~unu
ve Hindistan dahil olmak üzere her tarafa ihraç edildi~ini yazar 22 . Yâlsüt da
bu bal~~~n Belh de sat~ld~~~ n~~gördü~ünü söyler 23 . Gölde on ay bal~k
görülmemesi Iran ~âhin~ah~~Büyük Kubâd'~ n emriyle hakim Belinâs'~ n göle
t~ls~ m yapmas~ ndan ileri geldi~i yine ibnii'l-Kelbi'den nakl sureti ile Yâkût
ve Zekeriyâ el-Kazvini taraf~ndan rivâyet edilir.
Mervân o~ullar~ ndan, Nasrü'd-devle Ebü Nasr Ahmed'in Diyarbekir
ve Ahlat bölgelerindeki elli y~ldan fazla (402-453 = ~ o~~~ -~ o62) süren
hükümdarl~ k devrinin mühim bir k~sm~ , huzur ve sükû' n içinde geçti. Siyasi
zekâ sahibi olan bu zât, hay~r eserleri yapt~ nyor, ilim adamlar~n~~ve ~âirleri
himâye ediyordu; ülkesi, umumiyede, mamur ve bolluk içinde idi. 427,
(1035-1036) y~l~ndaki hâdiseyi arada s~ rada vuku bulan olaylardan saymak
mümkündür. Ad~~geçen y~ lda Horasan, Taberistan ve Azerbaycan'dan pek
çok kimseler hacc için Ahlat yolundan gitmek istemi~ler ise de Vestân'da
21 Gösterilen yer s. 346.
22 ~~.2drU ~~-~~~~~
1.11~~."../
~~ , ucyr111, 1960, S. 324.
23 Mucemü'l-buldân, yay~ nlayan F. W. Wüstenfeld, Leipzig, 1867, II, s. 457-458. Aynca
Mut~ tasar kitâbil-buldân, yay~ nlayan M.J. De Goeje, Leyden, 1885, s. 295.
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Ermeniler'in hücumuna u~ram~~ lar, Ahlât bölgesinde berkitilmi~~kaleleri
olan, Ermeni as~ll~~ Sasunlular (sâsine), bar~~a ra~men, kavimda~lar~ na
yard~m etmi~lerdi 24 . Ancak bu devirde de Ahlat'~n pek o kadar geli~memi~~
oldu~u anla~~l~yor. Gerçekten 438 y~l~~Cemâziyelevveli'nde ( = Kas~m 1046)
Ahlat'a u~rayan ~ iir ve bürokrat Nâsir-i Hüsrev Ahlat hakk~nda: "bu ~ehir
bir s~ n~ r ~ ehridir; burada Arabça, Farsça ve di~er bir dil konu~ulur. ~ehre
Ahlat ad~ n~ n verilmesi san~ r~ m buradan geliyor. Ahlat da akça (pul) ile al~~~
veri~~edilir; okkalar~~ üçyüz dirhemdir" sözlerinden ba~ ka bir~ey söyleyemiyor. Halbuki seyahat~ na devam eden Nâsir-i Hüsrev, Bidlis'den sonra
Erzen (Meyyârarikin-Siirt aras~ nda idi) ile Meyyâfârikin ve Âmid ~ehirlerini mamur ~ehirler ~eklinde tasvir eder. Ayn~~ y~lda Ahlat ve Diyârbekr
bölgelerinde korkunç bir yer sars~nt~ s~~ meydana gelmi~~ve bu sars~nt~~pek çok
insan kayb~ na, geni~~çapta hasara sebeb olmu~tu 26 .
II. SELÇUKLULAR DEVRI:

Türkler geldikleri esnada Ahlat ~ehri müstesna olmak üzere,
Malazgird, Erci~, Bargiri, Van, Vestan gibi Van gölü çevresinde bulunan
di~er bütün ~ehirler Bizans imparatorlu~una ait bulunuyordu. ~~o54 y~l~nda
Anadolu'ya giren Tu~rul Beg Bargiri'yi ald~~ ise de Ahlat'dan giderek
ku~att~~~~Malazgird'i, iyice berkitilmi~~oldu~undan, fethedemedi 27 . Sultan
Alp Arslan devrinden ( ~~o63) itibaren Ahlat Anadolu'ya yap~lan ak~ n ve
fetihlerde hareket üssü haline getirilmi~ti. 458 (1066) de büyük kumandan
Af~in memlük as~ll~~emirlerinden Gümü~~Tigin'i, aralar~ nda ba~~göstermi~~
olan bir ihtilaf yüzünden öldürmü~tü. Fakat Af~in Beg Alp Arslan
taraf~ndan affedildikten sonra tekrar Ahlat'a dönerek buradan Anadolu
içlerine ak~ nlar düzenlemeye ba~lad~. ~~o7~~ y~l~nda Van gölü çevresine gelen
Sultan Alp Arslan Ahlat'tan Malazgird üzerine yürüyüp bu ~ehri kolayca
feth etti. Ayn~~ y~lda Ahlat ~ehrinin ünlü kumandanlardan Sunduk (?) Beg'in
idaresinde oldu~unu biliyoruz. Hatta Sunduk Beg, Bizans imparatorunun
Ahlat üzerine gönderdi~i yirmi bin ki~ilik öncü kuvvetini yenmek sureti ile
(4 Zilkade 463 = 3 A~ustos ~~ o71) muktedir bir kumandan oldu~unu isbat
etmi~tir 28 . ~ bnü'l-Ezrak'a göre, Malazgird sava~~na kat~lan Ahlat ve
Ibnii'l-Esir, IX, S. 449.
Sefernâme, Berlin, 1340, s. 8-g.
26 Ibn Tagr~~ Birdi, en-Nucâmu'z-zâhire, yay~ nlayan W. Popper, Berkeley, 1932, II-2,
S. 204.
27 Arisdagues, Tarih, Frans~zca tercüme Ev. Prudhome, Paris; 1864. s. 90- to ~~ ; Urfal~~
Mateos, Vekâyinâme, Türkçe tercüme H.D. Andreasyan, TTK, Ankara, 1962, S. 100-103.
28 F. Sümer-:. Sevim, Islâm kaynaklar~ na göre Malazgird sava~~, Ankara, 1971, S. 19, 52.
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Malazgirdliler elde ettikleri ganimet ile zengin insanlar haline
gelmi~lerdi 29 . Yine ayn~~müellif Alp Arslan'~n bu tarihten itibaren Ahlat'a
ve Malazgird'e valiler tayin etti~ini, ondan sonra gelen sultanlar~n da ayn~~
~ekilde hareket ettiklerini yazar 30. Fakat Ahlat'~n Malazgird sava~~ndan
önce Selçuklular'~n idaresine geçti~i ~üphesizdir. Ebil'l-Fida'n~n mahalli bir
kayna~a dayanarak bildirdi~ine göre Ahlat Mervân o~ullar~n~n idaresinde
iken onlar~n zulmünden b~km~~~ve usanm~~~olan halk 493 ( = ~~o99-1 ~ oo)
y~l~nda dirâyet ve ayn~~zamanda adâletini duyduklar~~Türk emirlerinden
Sökmen el-KuthPyi ça~~r~p ~ehri ona teslim etmi~, bunun üzerine Mervân
o~ullar~~da Ahlat'dan uzalda~m~~lard~r 31 . E~er Ebü'l-Fida'run bu kayd~~do~ru
ise ~ehir Malazgird sava~~ndan sonra Mervân o~ullar~n~n yeniden ellerine
geçmi~~bulunuyor. Ancak bu haberin do~ru olmas~~ ~üphelidir. Böylece
Ahlat, XII. yüzy~l~n ba~~ndan itibaren Ahlat~ahlar hanedan~n~n ba~~ehri
olmu~~ve tarihinin alt~n devrini, di~er bir söyleyi~~ile en mutlu zaman~n~~
ya~am~~ t~r. Ahlat~ahlar devrinde 32 Ahlat Islam aleminin en büyük
~ehirlerinden biri haline gelmi~tir. Yakt~ t'un, Ahlat'~n Van gölü havzas~n~n
merkezi ve onun mamur, me~hur bir beldesi oldu~unu söylemesi 33 , ~ehrin
Ahlat~ahlar devrinde eri~ti~i büyük geli~menin bir ifadesidir. Yâkut ayn~~
zamanda Ahlat'~n geni~~"hayrât" a sahip, meyvesi bol, sular~~tatl~~bir ~ehir
oldu~unu da kaydediyor ve so~u~unun "darb-~~mesel" halinde söylendi~ini
bildiriyor 34 . Zekeriyâ el-KazvinVnin sözleri de bu devirle ilgili olup verdi~i
bilgilerin ço~u Yakut'unkilerin ayn~d~r. Yaln~z bu müellif ~ehirde Türkçe,
Farsça ve ba~ka birdil konu~uldu~unu da bildirir 35 . Buna göre XI. yüzy~l~n
ortalar~nda Ahlat'da konu~ulan Arabça'n~n yerini zamanla Türkçe alm~~~
bulunuyor. Yâkut ve Kazvinli Zekeriya gibi XIII. yüzy~l müelliflerinden
olan Ibn Said, Ahlat tüccar~n~n zengin ve halk~n~n e~lence dü~künü
oldu~unu haber verir 36 . Ibn Said de, el-Istabri gibi, Van gölünü Ahlat gölü
olarak zikreder. Yukar~da Ibn Havkal'daki ilavelerin bu devre ait oldu~una
i~aret edilmi~ti. Ahlat'~n geli~mesinde, her yerde ve her zaman görüldü~ü
gibi, ticâretin pek mühim bir âmil oldu~u ~üphesizdir. Gerçekten
co~rafyac~lar~n bununla ilgili olan yukar~daki kay~tlar~ndan ba~ka, sol
29 Tarih MeyyârarikIn, s. 190.
30 Gösterilen yer.
31 el-Muhtasar ü ahbâri'l-be~er, Istanbul, 1286, Il, s. 223.
32 A~a~~ya bk.
33 ...u'eemül-buldân,
7, ~~
II, S. 357-458.
34 Gösterilen yer.
35 Adru'l-bilkd, s. 254.
36 Kitabu'l-bastil-ar~, Tetuan, 1958, s. 104.
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( ~~~~~2-II I 3) y~l~nda Ahlatl~lar'a ait gemilerin "Konstantiniyye" denizinde
(her halde Karadeniz) batt~~~na ve gemilerdeki Ahlathlar'dan bir
toplulu~un bo~uldu~una dâir haber 37, Ahlatl~lar'~n ticarete ne kadar
büyük bir ehemmiyet verdiklerini aç~kça gösterir. Co~rafyac~lar~n Ahlat'~~
"tâcirlerin gelip gittikleri bir yer" olarak vas~fland~rd~ klar~~ yukar~da
görülmü~tü. Gerçekten Cürcan ( = Gürgen) gibi do~u ülkelerinden Ahlat'a
tâcirlerin geldi~ini ba~ka bir vesile ile biliyoruz. Bütün bunlar Ahlat'~ n
do~u-bat~~ ticâretinde bir mübâdele merkezi durumuna yükseldi~ini
gösteriyor. Siyasi istikrar ve ticaretin çok geli~mi~~olmas~, ilim, sanat ve
kültürün de ilerlemesine yol açt~. Bilhassa hal tercümesine dâir kitaplarda
XII. ve XIII. yüzy~llarda ya~am~~~Ahlatl~~ ilim ve din adamlar~na s~k s~k
rastgelinir. Anadolu'nun bir çok yerlerinde yap~lar meydana getirmi~~
Ahlatl~~ sanatkâr ve mimarlar görülür. Te~kilatl~~ ve kuvvetli esnaf ve
sanatkâr birlikleri (f~ tyân) de Anadolu'da ilk önce Ahlat'da görülüyor. Bu
birlikler daha sonra Anadolu ~ehirlerinde 'oldu~u gibi Ahlat'~n siyasi
hayat~nda rol oynuyor ve bu münasebetle, hücuma u~rad~~~~zaman ~ehrin
müdafaas~na da kat~llyorlard~. Hatta Ibnü'l-Esir ve ondan naklen Ibn Vâs~l'a
göre Ahlat'~ n hakimiyeti onlar~ n elinde idi. Bu müelliflere göre onlar,
idaresinden ho~nut olmad~ klar~~ hükümdarlar~~ öldürürler yerlerine
ba~kalar~ n~~geçirirlerdi 38 .
Ahlat'~ n Ahlat~ahlar devrinde ula~t~~~~zenginlik, büyük küçük bütün
kom~u hükümdarlarda oraya sahip olmak arzusunu uyand~rm~~t~. Il
Deniz'in o~lu Atabey Cihân Pehlivan, Selahaddin Eyytibi, ye~eni
Takiyyeddin Ömer, Selahaddin'in karde~i el-Adil'in o~lu el-Evhad ve
Erzurum meliki Selçuklu Tu~rul ~âh bunlar~n ba~l~calar~n~~ te~kil ederler.
Tu~rul ~ah'~n Ahlat ~ah Balaban'~n hayat~na son vermesi, ~ehrin Eyyubi,
el-Melikü'l-Evhad b. el-Adil'in eline geçmesine sebep oldu. (600 = 12031 2o4). Böylece Ahlat~ahlar devleti sona erdi. El-Melikü'l-Adil'in halktan
pek mühim bir k~sm~ n~~öldürmesi, ileri gelenleri Meyyârarikin'e sürmesi,
Ahiler birli~inin da~~t~lmas~~39, ~üphesiz Ahlat'~n geli~mi~~hayat~na
vurulmu~~büyük bir darbedir. Müverrih ~bnü'l-Esir ve ona dayanarak Ibn
Vâs~l, Eyy<ibi hânedan~na kar~~~derin bir sayg~~besledikleri halde el-Melikü'l
Evhad'~ n ac~ mas~zca katliâmlar~~ yüzünden halktan pek az kimsenin
37 Târib Meyyâffirikin, British Museum, Or. 5803, 172a; O. Turan, Do~u Anadolu Türk
devletleri tarihi, Istanbul, 1973, s. go.
38 el-Kâmil, XII, S. 275; Müfcrricü'l kürüb, yay~ nlayan C. ~eyyâl, Kahire, igho, III,
S. 178.
39 ~ bni:tl-Esir, XII, s. 274-275; Ibn Vâsil, gösterilen yer.
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kurtuldu~unu Ahlatl~ lar'~ n zillete dü~tüklerini yazarlar 4°. Hatta el-Evhad,
di~er bir müellife göre sadece ileri gelenlerden (el-havâss) onsekiz bin ki~i
öldürtmü~ tür. Bu durumdan faydalanan Gürcüler Erci~'i birden bire
ellerine geçirip oradaki "her~eye" sahip olmu~lar, halk~ n~~tutsak ald~ktan
sonra ~ehri yakm~~~ve y~km~~lard~r. El-Melikü'l-Evhad hem Gürcüler'in
çoklu~undan çekindi~i için, hem de öldürdü~ü ve eziyet etti~i Ahlatl~ lar'~ n
öcalmalar~~ korkusundan hisar~~ terk edememi~ ti 41 . Gürcüler'in Ahlat
yörelerini ya~malamaya ba~lamalar~~ üzerine el-Evhad babas~~Eyyi.ibiler'in
ba~~~el-Adil'e "feryadnâmeler" göndermek zorunda kalm~~ t~ . El-Adil
Harran'a geldi~inde Gürcüler'in ülkelerine döndüklerini ö~renip ba~ka
i~leri ile me~gul oldu. 607 ( ~~2 I o- ~~2 I I ) y~l~ nda Gürcü ordusu ba~kumandan~~
Ivane'nin bir tesadüf neticesinde tutsak al~nmas~, Ahlat ve yörelerine kar~~~
yap~ lan Gürcü ak~ nlar~ na son verdirdi. Fakat ayn~~ y~ lda el-Melikü'l-Evhad
Necmeddin Eyyt~ b da öldü. El-Evhad pek kan dökücü bir insand~ . Oyleki az
yukar~da kayd edildi~i üzere Müverrih Abdullatif el-Ba~dadi, el-Evhad'~ n
k~sa bir zaman içinde, Ahlatlar'~n ileri gelenlerinden on sekiz bin ki~iyi
öldürttü~ünü onun bir adam~ ndan i~itmi~ti 42 . O bu katliam i~ini geceleyin
gözü önünde yapt~ r~ yor ve öldürülen zavall~lar~n cesetlerini kuyulara
doldurtuyordu. Bu yüzden Ahlat'da çok az kimse kalm~~t~ . Akil
muvazenesini kaybetmi~~olan El-Melikü'l-Evhad'~ n, babas~~ el-Adil,
o~lunun tedavisi için me~hur bir tabibi Ahlat'a göndermi~ti. El-Evhad'~n
yapt~~~~bu toptan öldürmelerin Ahlat'~ n medeni hayat~ nda mühim bir
gerileme meydana getirdi~i ~üphesizdir. Bu, ~ehir halk~ n~ n o zamana kadar
görmedi~i ilk mühim felaket olmal~d~r. EI-Evhad'~n o~lu olmad~~~ndan
Ahlat ve ona ba~l~~ yerler karde~i el-Melikü'l-E~refin idaresine geçti. Bu
sonuncusu adil, halim bir kelime ile dirayetli bir hükümdar idi. O da "Ahlat
~ah" ünvan~ n~~ almakla beraber çok defa Ahlat'da oturmad~ . Sonra 617
( 122o) de Ahlat'~~ Meyyârarikin ve Hân~~ ile birlikte veliahd edindi~i
karde~lerinden ~ihâbeddin Gâzi'ye verdi". Fakat bu çok sürmedi; isyan
etmesi üzerine el-E~ref Ahlat'~ , ~ihâbeddin Gâzi'nin elinden ald~ . Bu
tarihten itibaren ~ehir ve ona ba~l~~ yerler El-E~ref in gönderdi~i vâliler
taraf~ ndan idare edildi. Bu vâlilerden ilki olan Hüsâmeddin Ali, dirayetli bir
emir idi. I~ te bu emir'in valili~i esnas~ nda Celâleddin Harizim ~ah'~n birinci
40 XII, s. 275; S. 177-178.
Ibnu'l-Esir, XII, s. 279; Ibn V.s~l , s. 183.
Extraits inedits de ses memoires, yay~ nlayan Cl. Cahen, BIFD, Damas, 1970, s.
43 Ayn~~ eser s. 113.
41
42

44 ~~bruil-Esir,
c AsC~ r,

112.

XII, s. 398; ondan naklen I bn Vas~ l, ayn~~ eser, yay~ nlayanlar H.M. Rel~lc-S.
Kahire, 1972, s. 89-90.
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Ahlat ku~ atmas~~ vuku buldu (623 y~l~n~ n sonlar~ nda = 1226 güzü).
Harizim~ah ~ehrin d~~~mahallelerini ele geçirdi ise de Hüsameddin Ali'nin
kumandas~ ndaki Ahlatl~~ askerler cesaretle sava~arak hisar~~ korudular. Az
sonra so~uklann ç~kmas~~ hatta kar ya~mas~, Y~va Türkmenleri'nin
ya~mac~l~k hareketlerini art~rd~klar~n~~haber almas~~üzerine Celâleddin,
muhasaray~~ kald~ r~p ülkesine döndü". El-E~ref 626 (1229)'da Ahlat'a
büyük emirlerinden ~zzeddin Ay Beg'i tayin edip eski vali Hüsâmeddin
Ali'yi ona öldürttü. Halbuki Hüsâmeddin Ali ~u son hadiseden de
anla~~laca~~~üzere dirayetli bir emir oldu~u gibi pek hay~rsever bir insand~.
Filhakika bu emir, Ahlat'da bir cami ve bir hastahâne (bimaristan) meydana
getirdi~i gibi, çok yol yapt~rm~~~ve ~slah etmi~ti. O ba~ka ~ehirlerde de içtimal
tesisler kurmu~tu 46. Ayn~~ y~lda (~evval 626 = A~ustos-Eylül 1229)
Celâleddin Harizim~ah yeniden Ahlat önlerinde göründü. ~iddetli k~~~
so~uklanna ra~men ku~atmay~~b~rakmad~; ~ehri bu defa almaya azmetmi~ti.
Ku~atma sekiz ay sürdü. ~ehrin kumandan~~ ~zzeddin Ay Bey ve askerleri
ellerinden geleni yapt~lar. Yiyecek s~k~nt~s~ndan halk kedi, köpek ve hatta
fare yediler. Korkunç açl~k sebebi ile Ahlatl~lar'dan yirmi bin ki~iye yak~n
insan d~~ar~~ç~kt~. Açl~ktan bu insanlar~n yüzleri, baba o~lunu, o~lu babas~n~~
tan~yamayacak ~ekilde de~i~mi~ti. Celâleddin'in veziri ~ererti'l-Mülk, her
gün bir kaç s~~~r kestirip onlar~n açl~klann~~ gidermek istedi ise de bu
zavall~lann ço~u hayata veda ettikleri gibi, geri kalanlan da sa~a sola
da~~ld~ lar 4'. Nihayet ~ehir sekiz ayl~k bir ku~atmadan sonra zapt edildi (22
Cumadel ula 527 = 2 Nisan ~~23o). Celâleddin, Ahlat'~~ya~madan korumak
istedi ise de kumandanlann~ n itirazlar~~yüzünden muvairak olamad~~ve ~ehir
üç gün Harizimliler tarafindan, görülmemi~~bir ~ekilde, ya~maland~. Pek
çok kimseler i~kenceden öldüler. Celâleddin bu güzel ~ehrin askerleri
tarafindan bir hârabe haline getirilmesine üzülmü~~ve hatta ~ehri imar
etmek için harekete geçmi~~ise de bunda da ba~ar~~gösterememi~ti ".
Ahlat'~n Celâleddin Harizim~ah tarafindan zapt~~ ve ya~malanmas~~ bu
~ehrin geçirdi~i en büyük felaketlerden biridir. ~ehir u~rad~~~~bu felakete
ra~men yeniden eski halini alabilirdi. Fakat Mo~ol istila ve hakimiyeti
Ahlat'a böyle bir firsat~~kullanmak imkan~n~~da vermedi.

Ibnü'l-Estr, XII, S. 460-461; Ibn V'as~l, IV. s. 19o-191.
XII, s. 485; Ibn Vas~l, V, s. 263-264.
47 en-Nesevi, Siyret Sultan Celâleddin Mengü Bini, yay~ nlayan Hamdi, Kahire, 1953,
S. 310-311.
45 en-Nesevt, ayn~~eser, s. 320-326; Ibnü'l-Estr XII, s. 487-488; Ibn Vâs~l, IV, s. 294-297.
45
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III. MO~OL-TURKMEN DEVRI:

Celâleddln Harizim~ah'~n faaliyetlerine son veren Mo~ollar (628
= 1231), Van gölü bölgesine de s~k s~k ak~nlarda bulunuyorlard~. 628
(123 ) y~l~nda Bidlis'den Ahlat'a gelen Mo~ollar burada ya~malayacak bir
~ey bulamam~~~olacaklar ki, Bargiri'yi ans~z~n ellerine geçirip orada
bulunanlar~n hepsini öldürmü~ler, büyük bir ~ehir olan Erci~'e de ayn~~~eyi
yapm~~lard~~49. Mo~ol ak~nlar~~ yüzünden vaktiyle bütün hükümdarlann
göz diktikleri Ahlat ~ehri ve bölgesine ba~ta oran~n eski hükümdan el-E~ref
olmak üzere kimse sahip ç~kmak istemiyordu. Nihayet Türkiye Selçuklu
hükümdan Alâeddin Keykubâd muhtemelen 630 (1232-1233) tarihinde
vezir Ziyâeddin Kara Arslan ile di~er baz~~yüksek devlet adamlar~n~~
gönderip terkedilmi~~bir ~ehir halinde bulunan Ahlat'da dirlik ve düzenli~i
kurdurdu; yani oray~~ yeniden imar etti. Da~~lm~~~olan halk ça~~nl~p
mülkleri kendilerine verildi ve yard~mlar yap~ld~. Süba~l~~~na yani valili~ine
Sinâneddin Kaymaz getirildi. Ahlat süba~~l~~~ mn en az Köseda~~
ma~lubiyetine kadar (1243) devam etti~i biliniyor 5°. Bu harbten sonra
Mo~ollar Ahlat, Âmid (Diyarbak~r) ~ehirleri ile yörelerini zapt ettiler 51.
Ermeni müverrihlerine göre Mo~ollar çok geçmeden Ahlat'~~ Gürcü
kumandan~~ Prens Avak'~n k~zkarde~i Tamtam'a vermi~lerdir. Tamtam
Eyyfibi el-Melikü'l-E~refin zevcesi olup Celâleddln Harizim~ah'~n eline
geçmi~, sonra da Mo~ollar tutsak alm~~lar ve Mo~olistan'a, ogedey
Ka~an'a göndermi~lerdi 52. 644 (1246) y~l~nda korkunç bir yer sars~nt~s~~
olmu~~ve bu, güzel Ahlat'~~ bir harabe haline getirmi~ti 53. Kâtib Çelebi'nin bu
haberi hangi kaynaktan ald~~~n~~~imdilik tesbit etmek mümkün olmad~. Bu
korkunç hadiseden sonra da Ahlat'~n Do~u Anadolu ~ehirleri aras~ndaki
ehemmiyetini sürdürdü~ü ~üphesizdir. Hülegü Suriye seferine giderken ilk
önce Van gölü'nün kuzeyindeki Ala Da~'a u~ram~~, burada gördü~ü
otlaklar pek ho~una gitti~inden oraya "L.b. nâ Sagat" ad~n~~vermi~ti.
Yoluna devam eden Hülegü dönü~ünde de Ahlat'a u~rad~~54. Hülegü'nun
o~lu ve halefi Abaka babas~~ gibi, Ala Da~'~~sevmi~~ve hatta orada baz~~
binalar yapt~rm~~t~. Fakat Abaka'n~n Ala Da~'a yayla~a ç~kmas~n~n
Ibnii'l-Estr, XII, s. 500.
~bn-i Bb1, Tevârth-i kl-i Selçuk, yay~nlayan M. Th. Houstma, Leyden, 1922, s. t 76-177,
236; el-Hamâvl, 224a -1).
51 Ebül-Fidk, III, s. 180.
52 Ed. Dulaurier, Ermeni müverrihlerine göre Mo~ollar, Türkçe tercüme, Türkiyat
Mecmuas~ , II, s. 186.
53 Cihknnüma, Istanbul, 1145, s. 413.
54 Re~kieddln, Câmiü't-tevârlh, yay~nlayan A. Ali Zk'de, Bakü, 1957, s. 68, 70, 71.
49
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Ahlat'~n iktisadi hayat~nda kayda de~er müsbet bir tesir yapt~~~~bilinemiyor.
Buna mukabil ~ehir 674 (1275-1276) y~l~nda öyle deh~et verici bir yer
sars~nt~sma daha u~rad~~ki evler, hanlar, çar~~lar y~k~lm~~~ve halk~n ezici
çoklu~u enkaz alt~nda kalarak hayata veda etmi~ti. Bu %laketten pek az
kimse kurtulmu~tur 55. Ayn~~kaynaklara göre zelzele Erci~'i de harap etmi~~
ve baz~~çöküntüler meydana getirmi~tir. Bu zelzele MeyyafarikIn ve
Mardin'de de kuvvetle hissedilmi~ti. Ebû'l-Ferec depremin Erci~'de daha
fazla tahribat yapt~~~n~~söylüyor 56. Hamdullah Müstevfi ise ~iddetli
zelzelenin Ahlat ve Erçi~'de sa~lam yap~lm~~~binalar~n (imarat) ço~unu
harab etti~ini bildirir 57 . Birbirinden müstakil ve birbirinden ayr~~yerlerde
yaz~lm~~~üç kaynakta bu zelzeleden bahs edilmesi, bu âfetin ne kadar felaket
verici oldu~una ayr~ca bir delil te~kil eder. Buraya kadar kaydedilen
hadiseler, Ahlat'da neden Ahlat~ahlar ve hatta Eyyûbiler devirlerine ait
mühim hauralann görülmedi~ini bize izah edebilir. Mamafih Ahlat'~n yine
de ehemmiyetini devam ettirdi~i anla~~l~yor. ~ehrin bu esnada Inal o~lu
Bo~atay Aka taraf~ndan idare edilmi~~olmas~~muhtemeldir. Bilindi~i üzere
Ahlat'taki iki türbeden birinde 68o Receb'inde (Ekim-Kas~m 1281) ölen
Bo~atay Aka ile zevcesi ~irin Hâtun yatmakta, öbüründe de Bo~atay
Aka'n~n daha önce öldürülerek vefat eden (Receb 678 = Kas~m Aral~k
1279) o~lu Hasan Timur ve aym y~lda (~evval 678 = ~ubat I280) ebediyete
göçen e~i Hüseyin Hüsâmeddin Aka'n~n k~z~~Esen Ti~in Hâtun gömülü
bulunmaktad~r. Gerek Bo~atay Aka, gerek o~lu Hasan (Esen) Timur
"Emirü'l-Kebir" ~eklinde an~l~yorlar. Uygur as~ll~~olmalar~~kuvvede
muhtemel bulunan Bo~atay ailesinin ne gibi bir felaket sonucunda bu
akibete u~rad~~~n~~ pek emin bir ~ekilde izah etmek, ~üphesiz, mümkün
de~ildir. Ancak baz~~tahminler ileri sürülebilir. 672 (1273) de ölen ~adi ile
ondan bir y~l sonra vefat eden Mahmud o~lu Hüsâmeddin Hasan Aka'lann
~ehrin daha eski idarecileri (baskak = daruga) olduklar~~ ~üphesizdir. Bu
sonuncusu "Hasan Padi~ah" ad~~verilen türbede yatmaktad~r. ~adi Aka'n~n
türbesi ise bu asnn ba~lar~nda y~k~lm~~~bulunmakta idi. 6go (1281) y~l~nda
Geyhatu'nun Ahlat yöresinde ilhanl~ k tahtma geçirilmesi 58 oramn ~enlikli,
yani oldukça mamur bir yer vasfin~~korudu~unu ifade eder. Nitekim
Ahlat'~ n daha sonra yani Olcaytu (ölceytü) devrinde bir eyalet merkezi
oldu~u görülüyor; Olcaytu'nun o~lu Ebû Said tahta geçirildikten sonra
55 Ibn ~eddâd, Beybars tarihi, Türkçe tercüme ~. Yaltkaya, TTK, Istanbul, 1941, s. 66;
ondan naklen YûnInl, Zeyl Mir'âti'z-zamân, Haydarâbâd, ~ g6o, III, s. 123.
86 Tarih, Türkçe tercüme O.R. Do~rul, TTK, Ankara, 1950, s. 295.
57 Târih-i güzlcle, yay~nlayan A. Nevâi,Tahran, 1339, s., s. 392.
58 Re~tdeddin, ayn~~eser, s.
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Irincin Noyan Diyârbekir, Sutay Noyan da Ahlat valiliklerine
getirilmi~lerdi 59 . Esasen kitâbeli mezar ta~lar~~ Ahlat'~n bilhassa Olcaytu ve
Ebû Said Bahadur Han devirlerinde daha mâmur, nüfusu az olmayan, bir
~ehir oldu~u fikrini veriyor 6°. Ahlat da, Mo~ol devrinde bas~lan paralar da
daha ziyade bu hanlara aittir. Hamdullah-~~Müstevfl, merkezi Ahlat olan
eyâletin eski zamandaki gelirinin Ebû Said Bahadur Han devrinin (13161335) râyici ile iki yüz tümene yak~n oldu~u, an~lan devirde ise bu gelirin
ancak otuz dokuz tümene ula~t~~~n~~bildirir ve ~ehrin havas~n~n mutedil,
bahçelerinin çok, meyvesinin bol, güzel, dayan~kl~~oldu~unu ve elli bir bin
be~~yüz dinar vergi tahsil edildi~ini yazar 62 . Ilhanl~~veziri ve müverrihi
Re~ideddin'in (ölümü: 1318) Ahlat'da elma bahçeleri oldu~unu biliyoruz 63. Ahlat, geçirdi~i yeni birçok felaketlere ra~men elmas~~ ~öhretini
as~rlar boyunca muhafaza etmi~tir.
Ilhanl~~ hükümdar~~ Ebû Said Bahadur Han'~n ölümünden (736= ~~335) sonra Mo~ollar aras~nda ba~layan ~iddetli dahili mücadelelerden
Ahlat bölgesi de geni~~ölçüde zarar gördü. Mo~ollar'~ n Anadolu'daki
umûmi valisi Celâyir ~eyh Hasan, Hülegü soyundan Muhammed'i han ilan
edip, iktidar~~ ele geçirmi~~olan Uyrat Ali Padi~ah'~~ Ala Da~~civar~ndaki
Kara Dere'de yendi (736 = 336). ~eyh Hasan Muhammed'i tahta geçirdi
ve kendisi de iktidar~~eline ald~. Müttefiki Sutay Noyan'~n o~lu Hac~~Tu~ay
da Diyârbekr ve Ahlat bölgelerine hakim oldu. Ahlat'da Muhammed Han
ad~na 738 (1337-1338) de para bas~lmas~~64, bu husus ile ilgilidir. Fakat ayn~~
y~lda ortaya ç~kan Çobanl~~ Küçük ~eyh Hasan, iktidar~~ Celâyir Büyük ~eyh
Hasan'~ n elinden almak ba~ar~s~ n~~ gösterdi; hatta hasm~ n~~ Ba~dad'a kapanmaya mecbur etti. En son olarak Hülegü soyundan, Süleyman'~~ hanl~ k
makam~ na geçirdi. Küçük ~eyh Hasan, Hac~~ Tu~ay'l itaat ettirmek veya saf
d~~~~ b~rakmak için Sutayl~lar'~n yurdu olan Ahlat'~ n kuzeyindeki Bulan~k ve
Mu~~yörelerinde görülmemi~~ya~ma ve tahriblerde bulundu (741742 = 1340-1342). 741 (1340-1341) y~l~nda Ahlat'da Süleyman Han'~n
39

Hâfiz-i Ebrü, Zeyl-i Câmi'üt-tevârlh-i Re~idi, yay~nlayan H. Beyâni, Tahran, 1317 ~.,

S. 73.
6° A. ~erif, Ahlat kitâbeleri, Istanbul, 1932, s. 82-87; B. Karamagaral~ , Ahlat mezarta~lar~ ,
Ankara, 1972, s. 181-217.
61 M. Mübârek, Meskiikkt-i kadlme-i Islâmiyye katalo~u, Istanbul, 1318, III, s. 76, t lo,
III, 112, 122.
62 Nüzhetül-kul6b, yay~nlayan G. Le Strange, GMS, Leyden, 1915, S. ~ oo, yay~nlayan M.
Debir Siyald, Tahran, 1336, S. 117.

93 Mukâtebât-i Re~idi, yay~nlayan M. ~efic, Lahor, 1364, S. 199.
64 M. Mübârek, ayn~~
eser, s. 155.
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ad~ na para kesilmi~~olmas~~65 ~ehrin bu tarihte yap~lan sefer ile Çobanl~~
Küçük ~eyh Hasan'~ n hâkimiyetine geçti~ini gösterir. 743 ( 342-1343)
y~l~nda da Ahlat'~n Kara Hasan taraf~ ndan ya~malanmas~~66 ~ehrin Çobanl~~
Küçük ~eyh Hasan'~n elinde bulunmas~ ndan ileri gelmi~tir. Çünkü Kara
Hasan Celâyir Büyük ~eyh Hasan'~ n en yak~n emirlerinden biri idi 67. 744
y~l~ nda (Muharrem = Haziran 1343) Hac~~ Tugay ile onun korkunç
dü~man~~ Çobanl~~ Küçük ~eyh Hasan'~n (Receb 744 = Aral~k 1343)
öldürülmeleri Do~u Anadolu'da esasen çok bozulmu~~olan dirlik ve
düzenli~i büsbütün ortadan kald~ rd~. Mahalli reisler bu durumdan
faydalan~ p birçok yerleri ellerine geçirdiler. Ahlat'~ n 750 de (135o) Bidlis
hâkimi Ziyâeddin'in karde~i Bahâeddin'in elinde olmas~~68, bu husus ile
ilgilidir. Ahlat'da Ziyâeddin'in torunu Emir Süleyman'a ait tarihi
okunamayan bir mezar kitâbesi ke~fedilmi~tir 69 . Ancak Ahlat'~n 76 ( 36o)
y~l~ nda Mo~ol beylerinden H~z~r ~ah'~ n idaresinde oldu~u haber veriliyor.
Bu tarihte H~z~ r ~ah, götürüldü~ü K~ pçak ülkesinden kaçarak kendisine
s~~~ nan Çobanl~~ Melik E~ref in o~lu Timur Ta~'~~ Celayir ~eyh üveys'e
teslim etti~i için ondan "koç"lakab~ n~~ alm~~t~~70. Yine bu devrim
emirlerinden Çobanl~~Küçük ~eyh Hasan'~n amcas~n~ n o~lu Hüseyin'e Koç
Hüseyin, daha sonralar~~ Ak Koyunlu Uzun Hasan Bey'in akrabas~ ndan
Bay~ndur (Bay~ nd~ r) Beg'e de Koç Bayundur Beg denildi~ini görüyoruz. Bu
misaller "koç" kelimesinin bir kahramanl~ k ünvan~~ veya lakab~~ oldu~unu
gösteriyor. Bu ünvan veya lakab~~ ta~~yanlar~ n da mezar ta~lar~ n~ n koç
~eklinde yap~lmas~~pek tabildir. Az yukar~da H~z~ r ~ah'a "koç" ünvan veya
lakab~ n~~ veren Celâyir hükümdar~~ eveys'in mezarta~~~da arslan ~eklinde
idi 71 . Demek ki, esasen eskiden beri bir kahramanl~ k sembolü olan arslan da
en büyük emirler ve hükümdarlar için mezar ta~~~olarak kullan~lm~~t~r. Buna
göre ~imdi Do~u Anadolu, Azerbaycan ve Iran'~n di~er yerlerinde görülen
koç ve arslan ~eklindeki mezar ta~lar~ n~n Mo~ol devrinde ve XIV. yüzy~ldan
itibaren ortaya ç~ kt~~~~ileri sürülebilir. H~ z~ r ~ah'~ n 786 (Muharrem = Mart
1384) y~l~nda Adilcevaz'da vefat etti~ini gösteren bir kitâbe zaman~m~za
65
66

M. Müt4rek, s: 173.
Colophons of Armenians manuscripts, 1301-1480, Cambridge, Massachusetts, 1969,

s. 84.
67

S. 162Eb~'l Bekr el-Ku~bf, Târth-i ~eyh üveys, yay~nlayan J. B. Van Loon, Lahey, 1954,

63.
F. Sümer, Kara Koyunlular, TTK, Ankara, 1967, s. 39.
B. Karama~aral~, Ahlat mezarta~lan, S. 239.
70 Hâfiz-i Ebrn, ayn~~eser, s. 191.

68

69

71

A. Kareng, Askr-i bkstân-i Azerbaycan, Tebriz, ~~351.
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kadar gelmi~tir 72 . Bu kitabe H~z~r ~ah'~n Ahlat'~~sonra Bidlis hakimlerine
kapt~np "Adilcevaz'a çekildi~ini ve oran~n hâkimi iken öldü~ünü akla
getiriyor. Yukanda Ziyâeddin'in torunu Emir Süleyman'a ait kitabe de
bunu teyid edebilir. Ancak, bu hususta, ~üphesiz, kesin bir ~ey söylenemez.
Bidlis hakimi ve akrabalar~~ olan Mu~~ve Ahlat hâkimleri Erci~'i
ellerinde tutan Kara Koyunlular'~n aksine, Timur'a ba~~ e~meyi
siyâsetlerine daha uygun bulmu~lard~. Filhakika Timur 789 (1389) y~l~nda
Kara Koyunlular üzerine Ilgar birlikleri gönderdi~i gibi kendisi de Mu~~
ovas~ndaki oymaklar~~talan ettikten sonra Ahlat ve Adilcevâz'~~geçerek Ala
Da~'a gitmi~ti". Timur'un bu esnada kat~na gelen ve kendisine sadakatle
ba~lanm~~~olan Adilcevaz hakimi Hakan'a Ahlat ~ehri ve yöresinin idaresine
verdi~ini (suyurgal fermüde) biliyoruz 74. Fakat Adilcevâ'z hakimi
Hakan'~n hüviyeti hakk~nda ~imdilik hiçbir bilgiye sahip de~iliz. Timur'un
o~lu ~ahruh Mirza 1421 y~l~nda Kara Koyunlular'~~takib ederken Erci~,
Adilcevaz ve Ahlat ~ehirlerinden geçmi~ti; Adilcevaz'~n zapt edilmesine
gönderdi~i emirlerinden Gina~irin ~ehri ald~ktan sonra buran~n kumandanlar~~Kuddüs ile Zâhid'i hükümdann kat~na getirdi~i gibi, Ahlat'~~idare eden
Emir Muhammed de ~ahruh'un huzuruna geldi 75. Bu Emir Muhammed'in
Bidlis hakimleri hanedaruna mensup bulundu~u veya ~ehri Bidlis hâkimi
~emseddin ad~na idare eden bir emir oldu~u ~üphesizdir. Adilcevaz ise, Erci~~
gibi do~rudan do~ruya Kara Koyunlular'~n idaresi alt~nda idi. Böylece
Kara Yusuf Beg'in 820 (1417) tarihinde bir "hükümnâme" sinde de
belirtildi~i üzere 76 Bidlis hakimleri hanedan~n Bidlis'den ba~ka Ahlat, Mu~~
ve hatta H~nüs (H~ms) ~ehirlerini idareleri alt~nda bulundurduklan da
anla~~lm~~~oluyo;. ~ahruh'un Ahlat yöresine yak~n bir yerdeki Meriktü (?)
kona~~nda iken Bidlis hâkimi ~emseddin, Mu~~kalesini Ça~ataylar'a teslim
eden oran~n sahibi Emir Abdurrahman, Hakkari-Van hakimi ~zzeddin
~ir'in o~lu Melik Muhammed huzuruna geldiler. Ça~atay hükümdan
hil'ader giydirerek bu emirleri ülkelerine gönderdi". Bu emirlerin
metbulan Kara Koyunlular'~n kudretlerinin k~nlmas~m istedikleri
görülüyor. Bu tahakkuk etti~i takdirde daha geni~~topraklar~~daha rahat bir
~ekilde idare edeceklerdi. Ak Koyunlu tehlikesi de ~ahruh'a sadakade ba~l~~
A. ~erif, ayn~~eser, s. 65.
F. Sümer, ayn~~eser, s. 519.
74 Ali-i Yezdl, Zafernime, yay~nlayan M. Abl~ksi, Tahran, 1336, I, s. 4813.
75 Abdürrezzâk-i Semerkand!, Matla-i sa'deyn, yay~nlayan M. ~efi% Lahor, 1360, I,
s. 1360.
76 ~eref Han, ~erefnâme, Kahire, 1930, s. 493.
77 Abdürrezzkk-i Semerkand!, s. 449-45o.
72

73
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kal~narak önlenebilirdi. ~ahruh, bilhassa Kara Yülük Osman Bey'in
telkinleri ile Kara Yusuf Bey'in o~ullar~na kar~~~muharebeye karar verdi ve
onlar~, bilindi~i üzere, Ele~gird ovas~nda yendi. (824 = 142 1). Fakat bu
ma~lubiyete ra~men Kara Koyunlular'~n kuvveti k~nlmam~~t~. Kara
Koyunlu ~skender Mirza, ~ahruh ülkesine döndükten sonra, Bidlis, Ahlat ve
di~er baz~~yerlerin hâkimi Emir ~emseddin ile Hakkari-Van hâkimi
~zzeddin ~ir'in o~lu Melik Muhammed'i yakalatt~~(1422). Bunun sebebi
onlar~n Kara Koyunlu tâbiiyetini at~p ~ahruh'a itaat etmeleri ve onu metbu
tan~malan idi. Bidlis hâkimi ~emseddin'in ayn~~zamanda ~skender'in
eni~tesi oldu~u biliniyor. Kara Koyunlu hükümdan Ahlat hisann~n teslim
edilmemesi üzerine ~emseddin'i ~ehrin önünde öldürttü (1423). Fakat buna
ra~men hisar ele geçirilemedi. Talihsiz ~ehir ise bu esnada yanm~~, Ahlat
yöresindeki Aguvan kalesi ise aç~lm~~t~~78 . Bidlis de üç y~l ku~at~ld~~~~halde
fetholunamad~. Buna kar~~l~k Kara Koyunlu ~skender Bey 1425 y~l~nda
Van, Vestan ile di~er baz~~kaleleri zapt etmeye muvaffak oldu 79. Bu
yaz~lanlardan anla~~laca~~~üzere, Kara Koyunlular'~n Van'a sahip olmalar~~
yani oray~~do~rudan do~ruya idare etmeye ba~lamalan ancak bu tarihten
(1425) itibaren bahis mevzuu edilebilir. Ahlat'a gelince, bu ~ehir hiç bir
zaman do~rudan do~ruya onlar~n yani Kara Koyunlular'~n elinde
olmam~~t~r. Böylece Kara Koyunlular'~n Ahlat'a hâkim olduklar~~~eklindeki
ifadelerin 80 ve onlara dayan~larak ortaya at~lan görü~lerin bir de~eri
kalmam~~~bulunuyor.
144 ~~ y~l~nda Ahlat'~n yak~n~ndaki Nemrud yanarda~~~yeniden faaliyete
geçmi~, eriyen buzlar~n alt~nda meydana gelen yanldardan dumanlar,
alevler ç~km~~, ~iddetli gürültülerden sonra iri ta~lar~n havaya yükseldilderi
görülmü~~ve halk: "~ehir y~k~lacak" diye derin bir korkuya kap~lm~~t~~8°.
Kara Koyunlu Cihan ~ah Mirza'n~n 1451 y~l~nda Ahlat ve Bidlis
bölgelerinde ya~ma ve tahribler yapt~rd~~~~ve halktan birçok kimseleri
tutsakl~~a sürükledi~i bildiriliyor 82 . Ayn~~hükümdann 1457 y~l~nda Bidlis,
Mu~~ve Ahlat'a hücum edip buralan ald~~~, ya~malarda bulundu~u ve bin
be~~yüz kad~n, çocuk ve di~er kimselerin tutsak edildikten sonra sat~ld~~~~
78 H.D. Andreasyan, XIV. ve XV. yüzy~l Türk tarihine ait ufak kronolojiler ve kolofonlar,
Tarih Enstitüsü Dergisi, ig73, 3, s. 8.
78 Colophons of Armenians manuscripts, s. 156, 166, 174; Türk tarihine ait ufak kronoloji
ve kolofonlar, s. to8; F. Sümer, Kara Koyunlular, s. 125-127.
80 Mesela Kara Yusuf Beg'in türbe ve zâviyesinin Ahlat'da bulundu~u gibi, (O. Turan,
Do~u Anadolu, Türk devletleri, s. 123).
81 Türk tarihine aid ufak kronoloji ve kolofonlar, s. 117.
82 Türk tarihine ait ufak kronoloji ve kolofonlar, s. 195.
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yaz~ld~~~~gibi 83 , 1462 de de dört kumandan~ n idaresinde on iki bin ki~ilik bir
kuvvet gönderip Ahlat'~~muhasara alt~na ald~rd~~~~da haber verilmektedir.
Bunun Bidlis hâkiminin Kara Koyunlu hükümdann~~kad~rm~~~oldu~undan
ileri geldi~i söyleniyor. Cihan~ah'~n kumandanlan Ahlat'a gelip ya~ma ve
tahriplerde bulunduktan ve çok ganimet toplad~ktan sonra hisann fethine
giri~mi~lerdir. Durumun ciddiyetini anlayan Ermeni Patriki Zakarya
Cihan~ah Mirza ile Hatunu (Can Begüm) vergi kar~~l~~~nda muhasaray~~
kald~rmaya ikna etmi~ti 84 . ~ayet bu hadise, Bidlis hâkimlerinin Kara
Koyunlular ile Ak Koyunlular aras~ndaki mücadelede tarafs~z kalmak
siyaseti ile ilgili ise bu siyaset onlar ve di~er birçok emirler için hiç de faydal~~
olmayan neticeler vermi~tir. Gerçekten Cihan~ah Mirza'n~n yerini alan Ak
Koyunlu Uzun Hasan Beg 873 (1468-1469) y~l~nda Biçen o~lu Süleyman
Beg kumandas~nda mühim bir kuvveti Bidlis'e sevk etti~i gibi, di~er bir
kuvveti de ba~ka beylerin idaresinde Ahlat üzerine göndermi~ti. Bidlis
hâkimi Ibrahim Beg'in, annesini yollamas~~üzerine bar~~~yap~ld~~85 . Fakat üç
dört y~l sonra (1472'de) hânedandan Bay~ndur Beg (b. Rüstem b. Murad b.
Kara Yülük) alt~~ay ku~atmadan sonra Ahlat'~~ve Ahlat yöresindeki Bilecan
(Blicayn) '~~ele geçirmeye muvaffak oldu. Kayna~a göre Koç Bayund~r Beg
Ahlat kalesini y~kt~ktan sonra, kalenin muhafizlann~~alarak Cezire ve
Bohtan suyu yöresini de fethetmi~tir 86 . Bayundur (Bay~nd~r) Beg'in
Ahlat'da mescit yapt~rmas~~ve türbesinin orada bulunmas~n~n sebebi budur.
Büyük bir kumandan olan Bayundur Beg'in ölümünden (Ramazan
866 = 1481) sonra Ahlat, o~lu Muhammed Beg tarafindan idare edilmi~ti
Muhammed Beg de 894 (1488)'de ölmü~tür. Bu esnada (1472-1473) Bidlis,
Mu~~ve di~er bir çok yerler de, Ahlat gibi, do~rudan do~ruya Ak
Koyunlular'~n idaresi alt~na girmi~ti 87 .
IV. OSMANLI DEVRI:

Ahlat ve Van gölü bölgesi Ak Koyunlular'dan sonra Safeviler'in eline
geçti. Fakat bu hususta hemen hiç bilgi yoktur. Bu ~ehirler, yani Ahlat
Adilcevaz ve Erci~~Irakeyn seferi neticesinde (940-942 = 1533-1535)
Osmanl~~idaresine sokuldu. Kanuni bu seferden dönerken Erci~~ve
Colophons, s. 257-258; Türk tarihine ait ufak kronoloji ve kolofonlar, S. 128.
Colophons, S. 272-273.
85 Ebü Bekr-i Tihrânt, Kitab-i Diyârbekriyye, yay~ nlayanlar N. Lugal-F. Sümer, TTK,
Ankara, 1964, s. 443-44486 Colophons, s. 305, 306; Türk tarihine ait ufak kronoloji ve kolofonlar, s. 93, 148.
87 Ayn~~eserler, s. 305-307; s. 93; ~eref Han, s. 504.-508.
83

84

AHLAT ~EHRI VE AHLAT~AHLAR

465

ikdilcevaz'dan sonra Ahlat'a u~ram~~~ve oradan Diyarbekir'e gitmi~ti 88 .
Fakat Safeviler fethi edilmi~~olan Van'~~ve Erci~'i geri ald~lar. ~ah Tahmasb
bu ~ehirlerin idaresini Ustacalu'dan Sofu o~lu Ahmed Sultan'a verdi 89 .
Vekayinâmelere göre 942 (1535-1536) den 955 (1548-1549) y~l~na kadar
kayda de~er mühim bir hâdise olmad~. Zikredilen y~lda Kanuni,
Tahmasb'~n karde~i Elkas Mirza'mn Istanbul'a gelerek yard~m istemesi
üzerine büyük bir ümid ile muazzam bir ordunun ba~~nda Iran seferine
ç~kt~. Fakat sadece Van kalesi al~nabildi. Bu fetih ~ah Tahmasb'~~a~latmalda
beraber Do~u Anadolu'nun onun taraf~ndan görülmemi~~bir ~ekilde tahrib
edilmesine sebeb oldu. Bu arada Tahmasb Af~ar ~ah Kulu Sultan'~~Ahlat
yöresindeki oymaklar~n üzerine gönderdi~i gibi kendisi de H~n~s taraflar~n'
yak~p y~kt~~9°. Ertesi y~l (956 = 549) iki taraf aras~nda ~iddetli çarp~~malar
cereyan etti. ~ah Tahmasb kendisinin aç~kça ifade etti~i üzere, Osmanl~~
ordusunun Iran'a girmesini önlemek veya onu pek mü~kül durumda
b~rakmak için, Do~u Anadolu'yu tahrib etmeye karar vermi~~ve 959 ( '552)
y~l~nda bu karar~n~~tatbik etmeye giri~mi~ti. Dört kola ay~rd~~~~ordusunun en
kalabal~k k~sm~n~~Van gölü bölgesine gönderdi. Bu kola ba~l~~ emirlerden
eski Bidlis hâkiminin o~lu ~emseddin Han Ahlat'a gelip yüze yak~n Osmanl~~
askerini öldürdükten, otuz bine yak~n koyun, on bin s~~~r ve manda, üç bin
at ele geçirdikten rastgeldi~i her yeri yak~p y~kt~ktan sonra geriye
dönmü~tü 91 . Fakat i~~bununla bitmemi~~az sonra bizzat ~ah Tahmasb
Ahlat önünde görünmü~ tü. Müverrih Rumlu Hasan Beg, Ahlat kalesinin
çok yüksek ve pek metin oldu~unu söylüyor 92 . Bununla beraber Safeviler
kaleyi k~ sa bir zaman içinde yerle bir ettiler; yani tamamiyle y~kt~lar 93.
Osmanl~lar'~n bir kaç y~l sonra Ahlat için göl k~y~s~nda yeni bir hisar in~a
etmelerinin ve yeni Ahlat'~n da orada meydana gelmesinin sebebi yap~lan
bu korkunç tahribattan ileri gelmi~ti. Safeviler ya~ma ve tahrib ak~nlar~~
esnas~nda Erci~~ve Bargiri kalelerini de (960 = 1553) y~km~~lar ve
Osmanl~lar'~n elinde sadece Van ve Adilcevaz kaleleri kalm~~t~ ". Doku
88 Feridan Beg, Mün~eatifs-selâtin, Istanbul, 1274, I, s• 596-597; T. Gökbilgin, Arz ve
raporlar~ na göre Ibrahim Pa~a'n~ n Irakeyn seferindeki ilk tedbirleri ve filo:Mati, Belleten, 83,
s. 468; Lutfi Pa~a, Tevarih-i al-t Osman, yay~ nlayan Ali, Istanbul, 1341, s• 354, 355; Peçevi,
Tarih, Istanbul, 1283, I, S. 176.
89 Hasan Beg-i kumlu, Ahsenü'-t-tevârih, yay~nlayan C. N. Seddon, Baroda, 1931,S. 258260.
90 Hasan Beg-i Rumlu, S. 330.
91 Hasan Beg-i Rumlu, S. 358.
92 S. 359.
93 S. 359-360.
94 Ayn~~ eser, S. 367-371.
Belleten C. L, 3o
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Anadolu'nun harab bir bölge haline gelmesinin en mühim sebeblerinden
biri de Tahmasb'~ n Erzincan ve Mu~'u da içine alan bu tahrip
hareketleridir. Bu tahribat esnas~nda pek çok içtimal eser de yok olup gitmi~~
veya geni~~ölçüde hasara u~ram~~t~. 962 (1555) y~l~nda imzalanan Amasya
andla~mas~~ile k~ rk bir y~l devam eden harb haline son verildi. Ancak esasen
Mo~ol devrinden sonra, muhtelif sebeblerden dolay~~ ehemmiyetini
kaybetmeye ba~lam~~~olan Ahlat, Safevi ve Osmanl~~devirlerinde Van gölü
çevresinin en sönük ~ehirlerinden biri durumuna dü~mü~tü. öyle ki Van
~ehri bir eyalet merkezi haline yükselmi~ken Ahlat da Adilcevaz sanca~~n~n
bir kazas~~ olmu~tu. Nitekim Amasya andla~mas~ndan bir y~l sonra
(Rebiyülevvel 963 = Ocak 1556) yap~lan tahrir, Ahlat'~n ac~ kl~~durumunu
aç~kça gösteriyor. Bu tahrire göre Ahlat'~n vergi nüfusu yüzyirmi sekiz
ki~idir. Kasabadaki H~ ristiyan nüfusunun say~s~n~ n da fazla olmad~~~~
görülüyor. Defterde verilen bütün rakamlara göre Ahlat'da 1556 y~l~nda
a~a~~~yukar~~ bin alt~yüz ki~inin ya~ad~~~~tahmin edilebilir. Bu nüfusa
askerler, di~er vazifeliler ve din adamlar~ n~n say~s~~dahil de~ildir. ~ehirdeki
Müslüman nüfus aras~nda Budak, ~ah, Verdi, Turmu~~(Durmu~), Ayna
Beg, Kaya, Allah Kul~, Hüdâvirdi, ~ah Kul~~ gibi adlar~n görülmesi
Müslüman halk~n Türk as~ll~~ oldu~unu ve Türkçe konu~tu~unu ortaya
koyar. ~ehrin bir biri arkas~ ndan geçirdi~i elim felaketler yüzünden
Ahlat'da câmi, medrese ile ilgili hiç bir vak~f yoktur. Zikredilen tarihte
mevcud vak~flar~n hepsi zâviyelere aittir. Bunlar~n ço~unun da yeni tesis
edilmi~~oldu~u anla~~l~yor. Bu zâviyelerin ba~l~calar~~ ~unlard~r: Bay~ nd~ r,
~eyh Necmeddin, ~eyh Abdülkadir, ~eyh Yolda~, ~ehidler, ~eyh
Muhammed, ~eyh ~ brahim, ~eyh Abdurrahman, ~eyh -cAmmar-~~Atila ti,
Baba Merdân, Hac~~ Hüseyin, Karkalar (?). Zaviyelerden baz~lar~~ Ahlat'~ n
dolaylar~ nda bulunuyor. Bu~day ve arpa Ahlat ve yöresinde yeti~tirilen
ba~l~ca mahsüllerdir. Bahçelerden de meyve elde ediliyor 95 .
XVIII. yüzy~lda ya~am~~~Türk âlimi Kâtib Çelebi Ahlat hakk~nda bize

güzel bilgiler veriyor. Kâtib Çelebi, Yâkut'un aksine Hamdullah Müstevfi
gibi, Ahlat'~n havas~ n~ n mutedil oldu~unu söylüyor ve: "havas~~ gayet
latifdir" diyor. Ahlat'~ n ba~l~-bahçeli bir ~ehir oldu~unu, elma ve kay~s~s~n~ n
me~hur idi~ini, bir Ahlat elmas~ n~ n yüz dirhem geldi~ini kaydeden Kâtib
Çelebi bu elman~ n Azerbaycan'da, ~irvan'da arand~~~ n~~ da yaz~yor 96.
ilhanl~lar devri vezir ve müverrihlerinden Re~ideddin'in Ahlat'da elma
95

Adilcevaz sanca~~~tahrir defteri, Ba~bakanl~k Umum Müdürlü~ü Ar~ivi, nr. 297, S. 24-

96

Cihan numa, Istanbul, 1145, S. 413-414.
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bahçeleri oldu~undan yukar~da söz edilmi~ti. Kâtib Çelebi ayr~ca bu ~ehre
mensup bir çok ülemadan da söz ediyor 97 O, Van gölüne, el-Istahri ve di~er
baz~~ eski co~rafyac~lar gibi, "Buhayra-i Erci~" ad~n~~ vererek y~lda bir gün
ç~ kan "tirrih" adl~~"latir' ve dayan~kl~~bal~~~ n etrafa gönderildi~ini de haber
veriyor 98.
1065 (1655) y~l~ nda Ahlat'~~ ziyaret eden Evliya Çelebi, eserinde bu
~ehre geni~~bir yer ay~rm~~t~ r. Seyyah~m~z gördü~ü eserler ile y~k~nt~~ve
kal~ nt~lardan Ahlat'~ n parlak mâzisini iyice anlam~~~görünüyor. Fakat bir
çok yerlerde yapt~~~ n~ n aksine, onlar~~ bize yak~ ndan tan~ tm~ yor 99. Bu
sebeple yazd~ klar~ ndan konumuz ile ilgili olarak faydal~~ neticeler elde etmek
mümkün olmuyor. Buna kar~~l~k Van gölü'ndeki bal~klara dâir verdi~i
bilgiler daha faydal~d~ r. Seyyah~ m~z y~lda bir gün Van gölü'ndeki bal~ klar~n
bolla~~ p tam bir ay binlerce büyük ve küçük bal~~~n Bend-i Mâhi deresinden
yukar~~ ç~ k~ p Bend-i Mâhi Ziyâretgâh~~ denilen yerde topland~~~ n~~ Van
defterdar~ n~ n bir vazifeli ile bu bal~klar~~ tutturdu~unu ve tuzlatt~ ktan sonra
Acem tüccar~na satt~~~ n~, tüccar~n da bu bal~klar~~ Iran'a götürdüklerini
yazar ve bal~~~ n sat~~~ ndan elde edilen mebla~~ile "Van kulu" yani Van'daki
vazifeli asker ile göl çevresindeki di~er kalelerde bulunan "hisar erleri" nin
ulüfelerinin yani maa~lar~ n~ n kar~~land~~~ n~~ bildirir '°°. XVII. yüzy~l~n
ba~lar~ nda ç~ kan büyük kar~~~kl~klar~ n ve bir kaç y~l süren öldürücü k~ tl~~~ n
Murad vadisinde oldu~u gibi Van gölü çevresinde de zararl~~ neticeler
verdi~i ~üphesizdir. XVIII. yüzy~lda ise Ahlat'~ n Anadolu'nun pek çok
yerlerinde oldu~u gibi âyan denilen a~alar taraf~ndan idare edildi~i
anla~~l~yor.
Ahlat, Tanzimattan sonra yap~lan te~kilatda Van eyaletinin Van
sanca~~na ba~l~~ kazalar~ ndan birini te~kil ediyordu. 101. II. Abdülhamid
devrinde ise Ahlat, Bidlis vilayetine ba~lanm~~t~ r. 1310 (1892-1893) y~l~ na
ait Bitlis salnâmesine göre 102 Ahlat, zikredilen y~lda yedi mahalleden
müte~ekkil olup, ~ehrin ikisi hisar içinde bulunan yedi camii de vard~.
Bügün Ahlat yine ba~l~k bahçelik, birçok irfan müesseselerine ve
medeni tesislere sahip, ~irin, güzel bir kasaba haline gelmi~tir. 1985
say~ m~ na
göre kasaban~ n nüfusu ii ~~ 38'dir.
97

Gösterilen yer.

4 1 3'
Seyahatnâme, Istanbul, 1314, IV, s. 134-42.
~ oo s. 131_132.
98 S.

I" Salnâme, y~l 1272 (1855), s. 98.
102 S. 182-185.
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V. ABIDELERI:

Zaman~m~zda Ahlat'da tarihi ve mimari de~eri olan alt~~künbet veya
türbe, üç mescid ve bir kale bulunmaktad~r. Bunlardan ba~ka bilhassa sanat
de~eri yüksek pek çok mezar ta~lar~~ da vard~r. Bu mezar ta~lar~ndan yüz
onsekiz adedi tetkik edilmi~tir 103. Yapt~~~m~z tasnife göre kitâbeleri olan ve
tarihleri okunabilen mezar ta~lar~ndan dördü Ahlat~ahlar (553-583 =
~~58- ~~~~88), sekizi Eyyübiler (607-623 = 1210-1226), elli dördü Mo~ollar
(647-743 = 1249-1343), dördü Bidlis hâkimleri olan Rüzegiler (780- 823 = 1378-1420), yine dördü Safeviler devrine aittir. Anla~~laca~~~üzere
zikredilen mezar ta~lar~n~n ezici çoklu~u Mo~ol devrinde ölenler ile ilgilidir.
Künbetlere gelince, bunlar~n da pek ço~unun Mo~ol devrine ve bizzat ~ehri
idare eden Mo~ol büyüklerine ait oldu~una yukar~da i~aret edilmi~ti.
Gerçekten Bo~atay Aka ve o~lu Hasan Timur künbetlerinin (Iki Türbe),
kitabeleri ile, hüviyetleri bilinmektedir. Künbetlerin en güzellerinden biri
olan (Usta ~akird = estad ~agird) yahut di~er ad~ yla Ulu Künbet'in
yan~nda evvelce bir künbet daha olup bu künbet XIX. yüzy~l~n son
aylar~nda y~k~lm~~t~. Bu künbetin ~adi Aka b. So~ur b. Hakan'a ait oldu~u
ve ~~273 tarihini ta~~d~~~~bir hoca vas~ tas~~ile Ingiliz seyyah~~Lynch taraf~ndan
tesbit edilmi~ti 104. Fakat bu kitâbeyi gören rahmetli A. ~erif kitâbenin
tarihi ile ilgili sat~rdaki yüzler hanesini sebcamie (yediyüz = 300) okumu~~
kitâbe sahibini de Emir ~adi Sargur Aka ibn Çâgân ~eklinde izah etmi~tir 1°3. tl Hanl~lar tarihinde biri Buku o~lu ( 291 de sa~), di~eri Sulduz
Sodun Noyan o~lu So'unçak (So~unçak) Noyan'~ n o~lu (1295 de sa~)
olmak üzere üç ~adi adl~~emir var ise de 106 bu ikisinin Ahlat'da baskakl~k
yapm~~~olmalar~~pek ~üphelidir. ~adi Ahtaç~'ya gelince, onun hayat~na 1283
de Errân'da son verilmi~ti (gösterilen yer). Esasen bu i~~yani ~ehirlerde
oturarak oralan idare etmek vazifesi Uygurlar, Müslüman Türkler ve
Iranhlar'a veriliyordu. Usta ~agird yahut Ulu Künbet'in mimari uslübu
tamamen ~adi Aka'n~nki gibi oldu~undan onun da ~adi Aka'n~nkine yak~n
bir tarihte yapt~r~ld~~~~kabul edilmi~tir 107. Biz burada ~u hususu
hat~ rlatmak istiyoruz ki, Çobanl~~ Küçük ~eyh Hasan (ölümü: 744 = 1343)
740 (1340) y~l~nda hanl~k mevkiine ç~kard~~~~Süleyman'~ n zaman~nda
Tebriz'de bir mescit yapt~ rm~~~(742 = 1341-1342) ve bu mescid de "estâcl
B. Karama~arall, Ahlat mezartaslan, s.
1-260.
Armenia, London, tgot, II, s. 290.
1" Ahlat kitâbeleri,
106 ResIdeddln, Câmiüt-tevârfh, Bakü, dizin.
107 A. Gabriel, Voyages archkologiques dans la Turquie Orientale, Paris, 1940, I, S. 244.
103

104
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~âgird" ad~yla an~lm~~ t~~1°8. Ahlat'~ n da Küçük ~eyh Hasan'~ n idaresinde
oldu~u görülmü~tü. Bu sebeble heriki eserin ayn~~ elden ç~ km~~~oldu~unu
dü~ünmek yerindedir. Hasan Pâdi~âh türbesi denilen türbenin de Mahmud
o~lu "Melikü'l-ümerâ Hasan Aka" adl~~ bir Mo~ol baskak~ na ait oldu~u
görülüyor 109 ve türbeye neden böyle denildi~i de anla~~l~yor. ~ ki Türbe'de
yatan Hasan Timür'ün zevcesi Esen Tigin'in babas~~ da "Emirü'l-Kebir
Hüsâmeddln Hüseyin Aka" ~eklinde an~l~yor 110. Bu hususta ~üphesiz bir
hat~ rlatmadan daha fazla bir ~ey söylenemez. Ancak A. Gabriel yapt~~~~soy
kütü~ünde Esen Tigin Hatun'u Mahmüd'un torunu ~eklinde göstermi~ tir.
~imdi art~ k mevcut olmayan Erzen Hatun künbetinin kitâbesindeki tarih,
A. ~erif in okudukuna göre n ' 707'dir. A. Gabriel kitâbeyi ne~retmemekle
beraber, kitâbedeki tarihin 799 (1396-97) oldu~unu söylüyor 112. Ayn~~
türbedeki ikinci kitâbe de bu meselede bize yard~ mc~~ olmuyor. Ak Koyunlu
hânedan~ ndan Bay~ nd~ r (Bayundur) Beg'in türbesi Ahlat'~ n en güzel
âbidelerinden biridir ". Ancak Bay~ nd~ r Beg her iki müellifin de ifade
ettikleri gibi Uzun Hasan Beyin torunu Rüstem Beg'in o~lu de~ildir.
Bay~ nd~ r Bey (ismi, burada türbe dolay~s~~ ile bugünkü söyleni~~ ~ekli ile
kulland~ m) Kara Yülük Osman Beg'in okullar~ ndan ve Uzun Hasan Beg'in
amcalar~ ndan Murad Beg o~lu Rüstem'in o~ludur. Bay~ nd~ r Bey Sultan
Yakub Bey'e isyan etti~i için 886 (1481) de büyük emirlerden Musullu Söfi
Halil Bey tarafindan öldürülmü~tür 114. Bay~ nd~ r Beg 1480 y~l~ nda Memlük
kumandan~~ Ya~~Bek'e kar~~~Urfa dolaylar~ nda kazan~lan zafer de büyük bir
pay~~ olan muktedir bir kumandan idi. Bu Memlük ba~kumandan~~Ya~~Bek
ise çok yanl~~~olarak Tebriz'e giden bir seyyah~ n ad~~ san~lm~~t~ r "5. Osmanl~~
devrinde meydana getirilen eserlerin ba~~nda Kanuni devrinde göl k~y~s~ nda
in~a edilmi~~olan hisar gelir. ~ah Tahmasb'~ n as~l Ahlat kalesini yerle bir
etti~i için bu hisar~n yap~ ld~~~~yukar~da kayd edilmi~ ti. II. Selim devrinde de
(976 = [568) hisar~ n bir d~~~kale ile çevrildi~i görülür. Hisar~ n yan~ nda
~skender Pa~a câmii olup bu cami 972 (1564), minaresi de 978 (157o)
tarihini ta~~yor. Bu câmiin yan~ nda bir de hamam in~a edilmi~ti. Kad~~ camii
108 Hâfiz Hüseyin-i Kerbelat Tebrizt, Ravzâtül-cinân, yay~nlayan Cafer Sultan el-Korral,
Tahran, 1965, s. 339, 567.
109 A. ~erif, s. 67-68; A. Gabriel, 3-248, 246.
I° A. Gabriel, S. 347, nr. 134.
"i

112 s. 249.

A. ~erif, s. 77-78; A. Gabriel, 3. 245-246, 248-350.
Gafrarf, Cil~ân ârâ, Tahran, 1343, s. 284.
I 15 O. Turan, ayn~~eser, S. 122, 127, 211, 217.
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de d~~~kale k~sm~nda bulunmakta ve 992 (1584) tarihini ta~~maktad~r '16.
Osmanl~~devrinde yap~lan bu in~aat da y~k~lm~~~olan eski kalenin ta~lar~~ile
baz~~pek harab veya y~k~ k künbet ve mezar ta~lar~~kullan~lm~~t~r; ~ehrin en
parlak devri olan Ahlat~ahlar zaman~ na ait içtim'â' I bir eserin bize
ula~mamas~= sebebleri yukar~da say~lm~~t~ . Bu gibi eserler ile ilgili bir
kitâbenin de gelmemesine hayret etmemelidir. Bu bak~mdan Ahlat, Iran
~ehirlerinden bir ço~u ile ayn~~kaderi payla~m~~ t~r.
II. BÖLÜM
AHLAT~AHLAR
Bu hânedin~n ilki ve as~l Ahlat~ahlar hanedan~ n kurucusu Sökmen elKutbrdir. Ka~garh sökmen'in yi~idere ve bahad~rlara verilen bir ünvan
oldu~unu söylüyor ve bu ünvaru sök- (sökmek, yarmak, y~rtmak) fiili ile ilgili
buluyor 117. Buna göre sökmen, sök-fiilinden -men eki ile yap~lm~~~bir isim
gibi görünüyor. Bu ismin Karahanl~lar'da ~ah~s olarak kullan~ld~~~n~~
bildi~imiz gibi, Artuk Beg'in o~ufianndan biri de ayn~~ad~~ta~~yordu. Bu ad,
Arapça baz~~kaynaklarda sokmân ~eklinde görülüyor ki bu, sökmen'in Arab
teleifuzunda ald~~~~~ekil olmal~d~r.
Sökmen, Azerbeycan meliki (lural), Selçuklu hânedâmndan Ça~r~~Beg
o~lu YalAti o~lu Kutbeddln Ismail Il Arslan'~n Türk as~ll~~memlük
emirlerinden biri idi. Sökmen'in "el-Kutbi" lakab~n~~ ta~~mas~~buradan
geliyor. Sökmen, Kutbeddin Ismail Il Arslan'~n, saltanat mücadelelerine
kar~~arak 488 (1o95) de hayat~n~~ kaybetmesi üzerine, o~lu Mevdild'a
ba~lanm~~t~r. Fakat Mevdûd da 496 ( x o2) y~l~nda beklenmedik bir
zamanda öldü. Onun ölümü ile de Azerbeycan meliklerinin soyu kesildi.
Bunun üzerine Sökmen el-Kutbl, K~z~l Arslan, Ya~~~S~yan o~lu Muhammed
gibi Azerbeycan meliklerinin di~er emirleri ile birlikte Muhammed
Tapar'~ n hizmetine girdi. Bu esnada Tapar ile Berk Yan~k aras~ndaki
saltanat mücâdeleleri hâla bütün ~iddeti ile devam ediyordu. Bereket versin
ertesi y~l (497 = ~~~~04) bar~~~yap~ld~~ve on iki y~l süren ve imparatorlu~u zay~f
dü~üren ve içtimal düzeni sarsan uzun mücadele sona ermi~~oldu. Ayn~~y~lda
Tapar Musul emin â'si Çökünni~'i tedip etmek için ~ehri ku~att~~~nda
yan~ndaki emirler aras~ nda Sökmen el-Kutbrnin de bulundu~unu
I 16 A
A
. ~erif; S. 92-96; M. Gabriel, s. 250-251, 346.

I 17 Divk~u lügât'it-Türk, yay~ nlayan K. Rifat, Istanbul, 1333, I, s. 370, tercüme B. Atalay,
TDK, Istanbul, 1939,
I, s. 444.
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biliyoruz. Onun 5o (1107.1 o8) de Arab hükümdan Sadaka b. Mezyed'in
tenkil edilmesine kat~lm~~~ olmas~~ da pek muhtemeldir. Ertesi y~l
(502 = 1 ~ o8-1 109) Musul'un, di~er serke~~bir emin olan Çavl~'n~n elinden
al~nmas~na Sökmen'in de kat~ld~~~~görülüyor.
~ . Sökmen
(493-505 = 099-1 ~~ ~~ ). Azerbeycan meliklerinin nerelere hâkim olduklar~~iyice bilinemiyor. Bununla beraber onlar~n
Tebriz, Merend, Mâkü, Hoy'dan ba~ka di~er baz~~ ~ehirleri de idareleri
alt~ nda bulundurduklan söylenebilir. Mahalli bir kaynaktan faydaland~~~~
anla~~lan Ebü'l-Fidâ'ya (ölümü: 1331) göre Mervân o~ullan'n~n
zulmünden b~ km~~~usanm~~~olan Ahlat halk~~adâlet ve dirayetini duyduklar~~
Sökmen'i 493 (1099-11o°) y~l~nda ça~~r~p ~ehri ona teslim etmi~lerdir 118.
Ad~~ geçen müellif Ahlat~ahlar devletinin bu tarihte kurulmu~~oldu~unu
yaz~yor 118 . Ancak Azerbeycan meliki Selçuklu MevdC~d henüz hayatta
oldu~una göre Sökmen'in ~ehri onun ad~ na idare etti~inde ~üphe yoktur.
Di~er taraftan ibnü'l-Ezrak'a göre ise Alp Arslan, Malazgird sava~~ ndan
sonra Ahlat ve Malazgird'e vâliler tayin etti~inden buralar Mervân
o~ullan'n~ n elinden ç~ km~~~ve Selçuklu sultanlar~~ müellifin zaman~ na
(57o = ~~ 75) kadar mezkür ~ehirleri emirlerine dirlik ~eklinde
veregelmi~lerdir 12°. Bu husus ne olursa olsun Sökmen, yukar~da kaydedildi~i gibi, di~er baz~~ kap~~ yolda~lan ile birlikte Selçuklu Muhammed
Tapar'a güzel hizmetlerde bulundu. Bu sebeble 505 (Ili') y~l~ nda onu
Tebriz ve Diyâr Bekir bölgesindeki baz~~ yerlerin (Ahlat, Meyyâarikin ve
di~er ikinci derecede baz~~ ~ehirlerin) hâkimi olarak görmemiz 121, bu
sadâkann~n mükâfat~d~r. Ancak ibnii'l-Ezrak'~n bir kayd~na 122 dayan~larak Musul emin Çökürmi~~ile birlikte Urfa'n~ n güneyindeki Belih çay~~
k~y~s~nda Haçl~lar'a kar~~~parlak bir zafer kazanan (9 ~aban 497 = 7 May~s
~~~ o4) Sökmen'in, Sökmen el-Kutbi oldu~u iddias~~123 , asla kabul edilemez.
Çünkü di~er bütün muteber müslim ve gayr-i müslim kaynaklarda, zaferi
kazanan~n H~sn Keyfa hâkimi Artuklu Sökmen oldu~u aç~ kça ifade edilir.
Fazla olarak verdi~i habere inan~lan ibnü'l-Ezrak, eserinin ba~ka bir
yerinde Haçhlar'~~yenenin Artuklu Sökmen oldu~unu aç~kça bildirir 124.
el-Mut~ tahr ü târlhil-be~er, Istanbul, 1286, II, s. 223.
gösterilen yer.
120 Târlh Meyyârarik~n, bas~lm~~~k~s~m, yay~nlayan Ayad, Kahire, 1959, s. 190.
121 Ibnül-Estr, el-Kâmil, X, s. 205.
122 Ayn~~eser, bas~ lm~~~k~s~m, s. 2
7.1123 O. Turan, Doku Anadolu Türk devletleri, Istanbul, 1973, s. 87.
124 Bas~lm~~~k~s~ m, S. 271.
118

119
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Sökmen el-Kutbi'nin 502 ( 109) y~l~ nda Meyyârarikin (Silvan)'i uzun
bir muhasaradan sonra eline geçirdi~ine dâir Ibni~'l-Ezrak'~ n sözleri di~er
müelliflerce de teyid edilir 125 . Sökmen Meyyârarikinin idaresini memlukü
G~z (k~z) O~lu'nun idaresine b~ rakm~~t~. 505 ( ~~~~) y~l~ nda Haçl~~ ucundan
Ba~dad'a gelen Müslümanlar'~ n yard~ m ricalar~~ ve hatta feryadlar~~ üzerine
Muhammed Tapar, Altun Ti~in o~lu Mevdüd kumandas~ nda kalabal~ k bir
orduyu Haçl~lar üzerine gönderdi. Bu orduda Sökmen el-Kutbi, Meraga
hâkimi Ahmedil, Porsuk'un o~ullar~~ Il Begi ve Zengi gibi büyük emirler de
bulunuyorlard~. Fakat bu ordu Urfa ~öyle dursun k~ rkbe~~gün ku~att~~~~Tell
Bâ~ir kalesini (Anteb yöresinde) bile alamad~. Haleb'e gelindi~inde Sökmen
el-Kutbi hastaland~. Hastal~~~ n~n a~~rla~mas~~üzerine askerleri ile birlikte
ordudan ayr~ld~; fakat F~ rat k~y~s~ndaki Bâlis ~ehrinde hayata veda etti
(505 = ~~~~~~ muhtemel olarak Rebiyülevvel = Eylül-Ekim). Onun ölüm
tarihinde (yani bunun 505 y~l~ nda oldu~unda) tereddüd etmeye yer
yoktur 126 . Sökmen'in tabutu memleketine götürülürken Artuklu ~ l Gâzi
gaza ve cihâd esnas~nda vefat eden bir emirin ve askerlerinin mallar~ n~~
almak için yollar~ n~~ kesmekte tereddüd göstermedi. Fakat Sökmen'in
askerleri beylerinin tabutunu ortalar~ na ald~ktan sonra Artuklular'~~
bozguna u~ratt~ klar~~ gibi üstelik epeyce de ganimet ele geçirdiler 127 . Il
Gâzi'nin asla mazur görülmeyecek bu hareketi Sökmen ile aralar~ mn iyi
olmamas~ ndan ileri gelmi~ti. Sökmen'in tabutu ilk önce Meyyârarildn'e,
sonra da Ahlat'a götürülüp orada defnedildi. Sökmen'in Tebriz, Ahlat,
Erci~, Zâtül-Cevz (Adilcevaz) Meyyârarikin, Malazgird, Mu~, Van, Bargiri
ve Vestan ~ehirlerini idare etti~i biliniyor. Onun Ahlat ile Tebriz aras~ ndaki
di~er baz~~ ~ehir ve kalelere de sahip olmas~~ muhtemeldir. Meraga hâkimi
Ahmedil, Muhammed Tapar'~n Sökmen'in sahip oldu~u yerleri kendisine
verece~i ümidine kap~larak ölümüne pek sevindi ise de bu ümidi tahakkuk
etmedi~i gibi çok geçmeden de Bâtiniler'in hançerlerinin kurban~~ oldu.
Hoy'un bat~s~ nda ve ona bir konak mesafedeki Sökmen Abâd ~ehrinin bu
Sökmen mi yoksa torunu II. Sökmen taraf~ ndan m~~ kuruldu~u bilinemiyor.
Ben, Sökmen ;kbâd'~ n, II. Sökmen taraf~ndan kuruldu~una inan~yorum.
Sökmen el-Kutbryi "hükümdar" olarak vas~fland~ rmak 128 ~üphesiz ki
do~ru de~ildir. O kaynaklarda sadece "emir" olarak an~l~ r, yani Sökmen'in
125 ilmül-Kalânisi, Zey1 Tarih Dima~ k, yay~ nlayan H. F. Amedroz, Beyrut, 1908, s. 164;
ilmül-Esir, X, S. 199.
126 Bk. O. Turan, ayn~~ eser, s. 89.
s. 174-176; It-miii-Esir, X, s. 205-206.
127
128 O. Turan, ayn~~ eser, S. 89.
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ça~da~~~ olan di~er Selçuklu emirlerinden hiç bir fark~~ yoktur ve
hükümdarl~k alâmetlerinden hiç birine (tabii Ahlat ~ah ünvan~ na da) sahip
de~ildir; esasen olamazd~~da. Çünkü Selçuklu devleti kudretini muhafaza
ediyordu. "~ah" ve "melik" gibi ünvanlar~~ da ancak hanedan azas~~
ta~~ yabilirdi. Sökmen'in Inanç Hâtun ünvanl~~ kar~s~~ Ahlat~ahlar tarihinde
mühim bir rol oynam~~t~ r. Bu ihtirasl~~ kad~ n erkmez (?metin: ,..)1,-‹) ) adl~~
birinin k~z~~ idi. Sökmen'in askerlerinin Türkmenler'den müte~ekkil oldu~una dâir ileri sürülen görü~ü 129 de tasdik etmek mümkün de~ildir. Çünkü
kaynaklarda bu hususta bilgi bulunmad~~~~gibi, böyle bir hükme esas olabilecek deliller de yoktur. Onun, o~ul ve torununun askerleri kendisi gibi
Memlük as~ll~~ idiler. Nitekim Sökmenli hanedân~na, a~a~~da görülece~i üzere, bu hanedan~ n kendi yeti~tirdi~i memlük as~ll~~ emirler halef olmu~lard~ r.
~brahim (505-521 = 1111 -1127). Sökmen'in yerini o~ullar~ndan
allireddin Ibrahim ald~~ ve 520 ( ~~~~ 26) veya 52 ( ~~ 27) y~l~ndaki ölümüne
kadar babas~ n~ n mevkiinde kald~. Fakat Ibrahim zay~f bir ~ahsiyet idi.
~Pyleki ülkeyi ihtirasl~, fakat pek dirayetli görünmeyen anas~~ Inanç Hatun
idare ediyordu. Bunun neticesinde Tebriz ile Azerbaycan meliklerine aid
di~er bir çok yerler Muhammed Tapar tarafindan kar~s~~ Gevher Hatun'a
verildi. Azerbaycan meliki Kutbeddin Ismâil'in k~z~~olan Gevher Hatun da
bu yerleri idare etmek için te~ kilat kurdu; bu te~kilat~n ba~~na bir vezir
getirdi. Bundan ba~ ka Tapar Meyyararikin'i de Ibrahim'in idaresinden
alarak buray~~ Karaca es-Sâkiye ikta etti. (508 = 15). Ertesi y~l Tapar
Karaca'y~~Fars'~ n idaresine gönderdi ve Meyyârarikin'i de Musul da oturan
o~lu Mes'ud'un dirliklerine dahil etti. Mes'ud'un atabegi Cuyû~~Beg
Sultan~n emri üzerine bu ~ehrin vâlili~ine Il Düzen Beg (?) adl~~ birisini
gönderdi. Fakat bu dirayetli bir vâli olmad ~~~ ndan Meyyârarikin harab bir
duruma dü~tü~ü gibi, pek çok yöreleri de kom~ u Artuklu, Dimlec veya
Dümleçli (Bidlis-Erzen), Y~ nall~~ (Amid = Diyarbak~r) beylerinin ellerine
geçti. Meyyâfârikin sonra (515 = 121) Tapar'~ n o~lu Sultan Mahmud
tarafindan Artuklu Il Gâzi'ye verildi 130. Ibnü'l-Ezrak ise ~ehrin 512 y~l~nda
(1118) ikta edildi~ini yazar ise de"' Il Gâzi'nin Tapar'a itaats~zl~k
göstermeyi sürdürmesi yüzünden Ibnü'l-Esir'in verdi~i tarih daha do~ru
olmal~d~ r.
Ahmed (521 = ~~ I 27). Müverrih el-cAzimi 518 ( ~~ 24- ~~ 25) y~l~ nda
Sökmen el-Kutbi'nin o~lu Davud'un To~an Arslan'~~ yendikten sonra
O. Turan, s. go.
'3° ~bni:il-Esir, X, s. 252.
131 British Museum, Or. 5803, 16ga.
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Bidlis'i de ku~att~~~ n~~ bildirir 132 . Ancak Sökmen el Kutbr nin Davud adl~~
bir o~lu oldu~u di~er kaynaklarca teyid edilmedi~i gibi, H~sn Keyfa hakim
Sökmen o~lu Davud'un da ayn~~ y~lda hayatta oldu~unu biliyoruz. Bu
sebeble el-Azimr nin Ahmed yerine yanl~~l~kla Davud ad~ n~~ yazmas~~ pek
muhtemeldir. Ayn~~müellif, yine orada, Ibrahim'in 520 (1126) y~l~ nda vefat
etti~ini ve yerine karde~i Yakub'un geçti~ini yazar. Mahalli bir kayna~a
dayanan Eb~rl-Fida ise Ibrahim'in 521 (1127) y~l~ nda öldü~ünü ve karde~i
Ahmed'in ona halef oldu~unu bildirir 133 . Sökmen'in Ahmed ad~ nda bir
o~lu oldu~u Ibnü'l-Ezrak taraf~ndan teyid ediliyor. Ahmed'in k~z~~Zeyneb
Hatun Artuklular'dan Necmeddin Alp~'n~ n kar~s~~ olup Ahlat~ah II.
Sökmen'i ziyaret için gitti~i Ahlat'dan dönerken 561 (1166) y~l~ nda
ölmü~ tü '34 . Ahmed on ay emirlik mevkiinde bulunduktan sonra ölmü~~ve
yerine alt~~ ya~~ndaki ye~eni ve Ibrahim'in o~lu Sökmen geçirilmi~tir.
4. Sökmen (522-581 = 1128-1185). Ahlat~ahlar ülkesini II. Sökmen'in babaannesi idare ediyordu. Ebül Fidâ'mn kayna~~ na göre Inanç Hatun
memlekete müstakil olarak hakim olmak için çocuk ya~taki torununu da
öldürmek istemi~, fakat bunun fark~na varan devlet büyükleri 528 ( ~~ ~~ 33! 134) de ihtiras~~sonsuz olan bu kad~n~~bo~arak tehlikeyi önlemi~lerdir '35.
Ayn~~ y~lda Iran Selçuklulan taht~na ikinci defa olarak Mes'ud ç~km~~t~.
Sultan Mes'ud 529 (1135) da Halife el-Müster~id'i yenip Meraga'ya
geldikten sonra Ahlat~ah'~ n ülkesine yürüdü. Bu husus Inanç Hatun'un
öldürülmesi ile ilgili olabilir. Fakat Mes'ud'un el-Müster~id ile yapaca~~~
sava~a Sökmen'in gelmemesinin bu seferin yap~lmas~nda âmil olmas~~ çok
daha muhtemeldir. Sökmen, Sultan~n üzerine yürüdü~ünü haber al~nca
kaçm~~, Mes'ud da ülkesini istila etmi~tir. Sonra Ahlat~ah de~erli
arma~anlar ile Mesüd'un kat~na gelip onun gönlünü alm~~t~r 136 . Fakat
Sultan Mes'ud Sökmen'in sadakat~ndan emin olmam~~~bulunmal~~ki 531
y~l~nda ( ~~ 37) Fars valisi Mengü Bars ile yapt~~~~Gür~enbe sava~~ndan sonra
kat~na gelen karde~i Selçuk'a Sökmen ve To~an Arslan'~n ülkelerini ikta
etmi~~ve Tebriz valisi G~z O~lu es-Silâhryi de onun atabeyli~ine getirmi~tir.
Imadeddin Isfahanrye göre Selçuk ~ kta bölgesine gidip o ülkeleri tamamiyle
132

La Chronique abr€0e d'al-cAzimi, yay~ nlayan. Cl. Cahen, J. A., Juillet-Septembre,

1 938, S.
133

394.

~~ , S. 237.

"4 Il~nül-Ezrak, 202b.
133

~ I, S. 257.

Bundan?, Zubdetim-nusra, yay~nlayan M. TH. Houstma, Leyden, 1889, s. 179, tercüme
K. Burslan, TTK, Istanbul, 1943, s. 166.
136
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eline geçirmi~, halk~ na zulüm ve i~ kence ederek müsaderelerde bulunmu~,
yak~ p y~ km~~, çok esir alm~~t~ r 137. Ancak Melik Selçuk (ona Selçük de
deniliyor) gerek yapt~~~~bu fena i~lerden, gerek pek dirayetsiz bir insan
oldu~undan Do~u Anadolu'da tutunamad~; To~an Arslan'~n o~lu Bidlis ve
Erzen emini Hüsâmüd-devle Kurt~'ya yenilerek bu ülkeden uzakla~t~~138.
~ bnü'l- Ezrak 139 Selçuk ~ah'~n Ahlat'~~ bir müddet ku~att~ktan sonra
muhasaray~~ kald~ rd~~~ n~~ yazarak bu hâdiseden k~saca bahseder. Do~u
Anadolu beylikleri büyük bir d~~~tehlikeyi böylece atlatm~~~oldular.
Gerçekten onlar~ n varl~klar~n~~ tehdid eden tehlikeler içden yani kendi
aralar~ndan ç~kmam~~, daima d~~ardan, büyük devletlerden gelmi~tir.
Nitekim Musul-Haleb hâkimi Atabey Ak Sungur o~lu ~mâdeddin Zengi
daha 520 (1 ~~ 26) de Bahmurd'u alm~~, 528 ( I 133-1134) y~l~ nda da,
Artuklular aras~ndaki ihtilaftan faydalanarak Âmid'i (Diyarbak~ r) ku~atm~~~
ve es-Sur, el-Bâri'iyye ve Cebelcür, Zü'l-Karneyn, Tanze ~ehir ve kalelerini
feth etmi~tir. 140 Ayn~~ müellif Atabey'in Ahlat~ah Sökmen'in k~z~~ ile
gösterilen y~lda evlendi~ini yaz~yor 141. Usâme b. Munkiz'in anlatt~~~ na
göre Atabeg ~mâdeddin Zengi Ahlat~ah Sökmen'in k~z~n~~ istemi~~ise de
~ nanç Hâtun onu Bidlis Erzen hâkimi Husâmü'd-devle b. Dilmâc'a vermeyi
tercih etmi~ti. Buna çok k~zan Zengi ba~ka bir yoldan Ahlat'a gelmi~~ve
kaleye girip evlenme i~ini halletmi~ti. Bundan ba~ka Atabek Bidlis üzerine
de asker gönderip Hüsamüddevle b. Dilmac'~~ onbin alt~n vermeye mecbur
b~rakm~~t~~142. Zengi'nin Ahlat ~ah'~ n k~z~~ile evlenmekten gayesi, çok defa
yapt~~~~gibi, buray~~ hâkimiyeti alt~na almak için zemin haz~ rlamakt~. ~ nanç
Hatun'un zay~f idaresi onda böyle bir ihtiras yaratm~~t~. Bizzat bu sefere
kat~lm~~~olan Usâme'nin ifadesine göre sefer'in ~ nanç Hatun'un sa~l~~~ nda
yap~lm~~~oldu~u anla~~l~ yor. Fakat onun Bidlis hâkimini Hüsâmü'd-devle
b.Dilmâc olarak vas~fland~ rmas~~ do~ru olamaz 143 . Zengi'nin bu zevcesi
Sökmeniyye Hâtun ~eklinde an~lm~~~ve Musul'da Selçuklu ~ehzâdesi Ferruh~ah'~ n terbiyesi ile me~gul olmu~ tur. 537 (1142-1143) veya 538 (11431144) y~l~nda Zengi'nin K~z~l Arslanl~~ beyli~inin ülkesi olan Siird bölgesini
istila edip Hizân, el-Ma'den, Eyröh (?) ve Fatlis ile di~er baz~~ yerleri K~z~l

137
138

Ayn~~ eser, S. 185, tercüme s. 170-171.
al-CAZ:1111i, S. 416.

139 175b

"
Zubdetu haleb, yay~ nlayan S. ed. Dehhân, Dima~k, 1954, II, s. 253-254.
gösterilen yer.
142 Kitâbu'l-ictibâr, yay~ nlayan K. Hitti, Princeton, 1930, S. 89.
143 Gösterilen yer.
1

141
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Arslan'~n o~lu Yakub'un elinden ald~~~~görülüyor 144 . Ayn~~müellif
Zengi'nin daha önce (herhalde 528 de) Tanze, Hâni, Is'ird (Siird) ve
Cebelcür'u zaptetti~ini söyleyerek Ibnü'l-Adlm'i do~rular "5 . Ibnül-Esir
ise bu seferin 538 ( 143-1144) y~l~nda vukubuldu~unu yaz~yor ve Is'ird,
Tanze, Bânislye, H~sn Zu`l-karneyn'in de bu seferde al~nd~~~n~~ kayd
ediyor 146. Bu fetih üzerine Siird bölgesinde kurulmu~~olan K~z~l Arslan'~~
beyli~i ortadan kalkm~~t~r. Di~er müellifler 147 Zengi'nin Ahlat seferinden
söz etmezler. üsâme de âdeti üzere tafsilât vermiyor. ~imdiki durumda, az
yukar~da da i~aret edildi~i gibi, Ahlat seferinin, 528 y~l~nda veya ondan bir
az önce, Inanç Hâtun henüz sa~~iken, yap~ld~~~n~~kabul etmek mecburiyeti
vard~r.
Ahlat~ah II. Sökmen'in uzun hükümdarl~k zaman~~Ahlat~ahlar devleti
tarihinin, ~üphesiz, en parlak devrimi te~kil eder. Gürcüler ile yap~lan birkaç
sava~~istisna edilir ise Van gölü çevresi halk~, Sökmen'in (II.) takriben elli
yedi y~ll~k idaresi alt~nda mes'ud bir hayat geçirdi. Sökmen 533 ( 138-1139)
y~l~nda â'si ruhlu ve sava~ç~~Sasunlular taraf~ndan her nas~lsa tutsak al~nmak
talihsizli~ine u~rad~~ise de Artuldu hükümdan Mardin ve Meyyâra' rikin
hâkimi Hüsâmeddin Temur Ta~'~n te~ebbüsü ile hürriyeti iade edildi 148 .
Fakat Sökmen çok sonralar~~Sasunlular'~n (Senâsine) kalelerini üç y~l
ku~atarak eline geçirip ( ~~o Muharrem 570 = ii A~ustos ii
bu toplulu~u
a~~r bir ~ekilde cezaland~rd~. Hatta Ahlath cAmmür o~lu Es'ad hât~raunda
Sökmen'in onlan bir daha kendilerini toplay~p zarar veremeyecek duruma
getirdi~ini anlatm~~t~r 148 . Zengi'nin ölümü üzerine (541 = 146) Ahlat~ah,
Zengi taraf~ndan K~z~l Arslan o~lu Yakub'dan ahnnu~~bütün yerleri eline
geçirdi 15°. Böylece II. Sökmen oldukça dirayetli bir ~ahsiyet oldu~unu bu
ba~ar~s~~ile göstermi~~oldu. Yine Atabeg'in zaptetti~i di~er bir çok yerler de
Artuklular tarafindan geri al~nd~. Bir y~l önce, 540 (1145-1146) y~l~nda
Artuklu hükümdan Temür Ta~'~n o~lu Necmeddin Alp'~~Ahmed'in k~z~~ve
II. Sökmen'in ana bir k~z karde~i ile evlendi ve bu izdivaçdan Alp~'n~n o~lu
144 Ibnü'l-Ezrak,

1713a.
Gösterilen yer.
146 et-Türlhül-bâhir fi devleti 1-Atabekiyye, yay~nlayan A. A. Tuleymat, Kahire, 1963, s.
66; ondan naklen Ebü Süme, Kitübu'r-ravzateyn, yay~nlayan. M. Hilmi-M. Ahmed, I,ibn Vâs~l, Müferricirl-kürüb, yay~nlayan C. Seyyâl, Kahire, 1953, I, s. 92.
147 El-Azimi; Ibnü'l-Ezrak;
148 Ibnü'l-Ezrak, 175b.
149 Bu hâtirat kay~pt~r. Yaln~z Halebli müverrih Ibnirl-Adim bu hat~râttan baz~~nakiller
yapm~~t~r: Bugyetü't-taleb, yay~ nlayan A. Sevim, Ankara, 1976, s. 298-299, Türkçe tercüme
1982, s. 185-186.
145

15° Ibnü'l-Ezrak,

180b.
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ve halefi Kutbeddin II. Il Gâzi do~du. Esasen II. Sökmen ile Temur Ta~,
Erzurum-Bayburd hükümdar~~ II. Saltuk'un damad~~olduklanndan
birbirleri ile bacanak idiler. Bu sebeple Sökmen, Alp~ 'mn day~s~~ de~il ~ s~~
teyzesinin kocas~~ yani eni~tesidir. Hâni sahibi ~âruh, Siird bölgesi hâkimi
K~z~l Aslan o~lu Yakub'un ve Mervânl~lar'dan Hattât~~sahibi ~emsüd-devle
Isâ (b. Ahmed b. Nizâmeddin b. Mervân)n'in sahneden çekilmelerinden
sonra Do~u Anadolu'nun siyasi tablosu ~öyle idi: Mardin, Meyyârarikin
(Silvan), Harput (Hartbert = H~snziyâd), Cebelcür (Bingöl) bölgeleri
Artuklular, Amid (Diyarbak~r) ve baz~, yak~n yöreleri Y~nall~lar, BidlisErzen bölgesi Dimleç (?) o~ullar~, Ahlat, Mu~, Tatvan, Malazgird, ZâtülCevz (Adilcevaz) Erci~, Van, Bargiri, Vestan, Tu~tâb, Sökmen Abâd
(Ovas~ ) Ahlat~ahlar, Erzurum ve Bayburd yöreleri Saltuklular taraf~ndan
idare ediliyordu. Erzincan, Kemah, ~ebin Kara Hisar ve Divri~i yörelerini
idare eden Mengücüklüler Do~u Anadolu tarihinde bir varl~k göstermemi~~
olduklar~ndan onlara bu tabloda geni~ce bir yer verilmemesi hatal~~ bir
hareket say~lmaz. Bu beylikler, kom~u büyük devletlerin kuvvetli ve zay~f
olu~lar~ na göre davran~ p bazen hafif bir ~ekilde onlara tabi olmu~lar, bazan
müstakil olarak hayat sürmü~ lerdir. Birbirleri ile ise hiç de mühim ve ilgi
çekici say~lmayacak bir iki hadise d~~~ nda çok iyi geçinmi~ler ve aralar~ nda
dünürlük kurmu~lard~ r. Bunun en kesin delili alt~~ beylikten hepsinin de
hayatlar~na kom~u büyük devletler taraf~ ndan son verilmi~~olmas~d~ r.
II. Sökmen devrinin en mühim hâdiseleri Gürcü sava~land~r. Ancak
bunlara geçmeden önce Sökmen'in tl Deniz'in atabeyli~ini tan~mad~~~ ndan
k~saca söz etmek yerinde olacakt~ r. Filhakika Errân valisi Il Deniz 556
(ii 6o) y~l~ nda Tu~rul o~lu Arslan'~~ Selçuklu tahtma oturtmu~~ve kendisi de
atabeg s~fat~~ ile devletin idaresini eline alm~~t~. Fakat Mera~a hâkimi Ak
Sunkur o~lu Arslan Apa ile Sökmen, tl Deniz'e kar~~~bir ittifak cephesi
kurdular. Bunun üzerine Il Deniz, Arslan Apa'ya kar~~~ o~lu Cihân
Pehlivan'~~ gönderdi (556 = 116o-1 ~~6 ~~ ). Arslan Apa Sökmen'den yard~ ma
gelmesini istedi. Sökmen ona say~s~~ çok asker gönderdi; uç da bulundu~u için
ülkeyi terk edemeyece~ini bildirerek özür diledi. Arslan Apa Ahlat~ah
askerinin de yard~ m~~ ile Cihan Pehlivan'~~ fena halde ma~lup etti; öyle ki
askerinin ço~u tutsak al~ nd~; kendisi de bir k~s~ m askeri ile peri~an bir halde
Hemedan'a döndü 1 52 . Arslan Apa'ya Selçuklu sultan~~ Arslan'~ n
hükümdarl~~~~ancak 563 (1168) y~l~ nda kabul ettirilebildi. Sökmen'e
gelince, onun da çok daha önce ayn~~ ~eyi yapt~~~ nda ~üphe yoktur.
151

152

O. Turan, ayn~~ eser, s. 93.
Ibnu'l-Esir, XI, s. 120.
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Gürcü k~ ral~~ Giorgi, 549 ( ~~54) y~l~nda Saltuklu hükümdar~~Izzeddin
Saltuk'u a~~r bir yenilgiye u~ratt~ ktan sonra 556 ( 161) y~l~nda da Ani
~ehrini eline geçirmi~ti. Saltuk ve damad~~II. Sökmen buna seyirci kalmak
istemediler ve birlikte Giorgi'nin üzerine yürümeye karar verdiler. Bunda
kuvvetli bir ~ahsiyeti olan Sökmen'in kar~s~~ ve Saltuk'~n k~z~~~ah Bânûvân'~n
mühim bir rol oynad~~~~anla~~l~yor. Kars ve Sürmari (sonra Sürmeli Çukur)
hâkimleri ile Dimleç o~lu Bidlis-Erzen emini Fahrüddevle Devlet ~ah'dan
ba~ka Sökmen'in eni~tesi Artuklu Necmeddin Alp~~ da ittifaka dahil edildi.
Alp~~onlara kat~lmak üzere Mardin'den yola ç~ km~~t~. Fakat beyler Artuklu
hükümdar~n~~ beklemeden Ani'yi ku~att~lar (556 ~aban = A~ustos ~~162).
Bunu haber alan Gürcü k~ ral~~ Giorgi ~ehri kurtarmaya ko~tu. Sava~~
ba~layaca~~~ s~rada Izzeddin Saltuk, Gürcü k~ ral~~ ve o~ullar~~ ile
sava~mayaca~~na dâir evvelce tutsak iken and içti~ini bahane edip e~ine
rastgelinmeyen bir hareketle dinda~, kavimda~~ v uru~da~lar~ndan
uzakla~m~~~ve bu, Türkler'in a~~r bir ma~lubiyete u~ramalar~na sebep
olmu~tur. ~lyleki Gürcüler zengin bir ganimetten ba~ka pek çok Türk
öldürmü~ler ve dokuz bin tutsak alm~~lard~. Ahlat~ah Sökmen ancak
dörtyüz atl~~ile ülkesine geri gelebilmi~, hâtunu, Saltuk'un k~z~~ ~ah Bânûvân'~ n
ana bir karde~i Bedreddin de dü~man~ n eline dü~mü~ tü. Ma~lubiyeti
Malazgird'e geldi~i s~rada ö~renen Artuklu Necmeddin Alp~~ h~s~m ve
müttefikini beklemeksizin geldi~i yere sür'atle dönmü~tü 153 . Atabeg Il
Deriiz her halde Selçuklu Arslan'~n mevkiini sa~lamla~t~ rmak için
muhâlifleri ile u~ra~t~~~ndan bu sava~ta bir rolü olmam~~t~. Gürcü k~ ral~~
kazand~~~~bu mühim zaferden de cesaret alarak Duvin (Duveyn) ~ehrini al~p
y~ kd~~~~gibi, Gence bölgesine de ya~ma ve tahrip ak~ nlar~~ düzenledi. Hatta
Errân'a gelen Il Deriiz'den Gence ve Beylekan ~ehirleri için vergi verilmesini
istedi. Il Deniz k~ rala Tiflis'i almad~ kça geri dönmeyece~i cevab~n~~verdi.
Errân'da Arslan ~ah'~n nezdinde pek çok emir toplanm~~t~~ ki, bunlar
aras~ nda II. Sökmen de bulunuyor ve Sultan türkçe "ici" (a~abeg; burada
belki "muhterem büyük" manas~ nda) diyerek Ahlat~ah'a çok iltifat
ediyordu. Lükri kalesi civar~nda yap~lan muharebede Gürcüler yenildiler ve
bütün a~~rl~ klar~n~~ b~ rak~ p kaçt~lar (~aban 558 = Temmuz ~~163). Zaferden
sonra Gürcü ülkesine ak~nlar yap~larak ganimet ve tutsak elde edildi 154 .
153 Ibnül-Ezrak, 191b-192a;
el-Kâmil, XI, s. 125-126: Papaz Grigor'un zeyli,
Mateos, Vekâyinâme, Türkçe tercüme H. D. Andreasyan, TTK Ankara, 1962, S. 329-330; M.
Brosset, Histoire de la Georgie, Petersbourg, 1848, I, S. 393-391; Anili Samuel, Collections
d'historiens Armeniens, Frans~ zca tercüme M. Brosset, Petersbourg, 1876, II, S. 465-466.
154 Ibnül-Ezrak, 1931)-194; Ahbâru'd-devleti's-Selcukiyye, yay~nlayan M. Ikbâl, Lahor,
1933, S. 156-162;
XI, S. 128-129; Re~Icleddin, CâmPiit-tevârth, zikr-i târih-i âl-i

Selçuk; yay~ nlayan A. Ate~, TTK, Ankara, 1960, ~ l-, s. 163-165.
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Ertesi y~l Ahlat~ah'aP ba~l~~ bulunan Sürma~i hâkimi ~brahim Beg,
kuvvetinin azl~~ma ra~men, Gürcüler'e kar~~~mühim bir zafer kazanmaya
muvaffak oldu. Sökmen'in o~lu olmad~~~~için ye~eni (k~z karde~inin çocu~u)
ve Artuklu Necmeddin Alp~' n~n o~lu ~l Gâzi'yi saray~nda büyütüyor ve ona
veliahd~~ve valisi gözü ile bak~yordu. 560 (1164.-1165) y~l~nda ~l Gâzi, H~sn
Keyfa hakimi ve Artuklu hanedan~n~n büyük reisi Fahreddin Kara
Arslan'~n k~z~~ ile evlendirildi. 570-571 = 174.-1175) y~l~nda Gürcüler'in
Ani ~ehrini al~p ülkelerine dahil etmeleri üzerine iki taraf aras~nda yeniden
harp ç~kt~. Selçuklu ordusu 571 y~l~~ ba~lar~nda (1175 Temmuz-A~ustos)
Nahçivan'da topland~. Türkmenler öncü kuvvetini te~kil ettiler. Fakat
bunlar~n Beg Dili Türkmenleri oldu~unun ifade edilmesine 155 kaynaktaki
kelime asla uygun dü~memektedir 156. Türk ordusu Löri ve Domanis
ovalann~~ geçip Ak.~ehir'e geldi. Gürcüler kar~~~ ç~kmaya cesaret
edemediklerinden bu yöre ya~maland~, yak~ld~~ve y~k~ld~; pek çok ganimet
ve tutsak al~nd~. Sökmen ve askerleri ganimet ve tutsaklar ile Ahlat'a
döndüler (Rebiyülevvel 571 = Eylül ii 75). Bu münasebetle ~ehir donand~~
ve görülmemi~~~enlikler yap~ld~~ 157.
Ayn~~ y~lda ~l Deniz öldü ve yerine o~lu Cihan Pehlivan Muhammed
Atabeg oldu. Cihan Pehlivan'~n dirâyeti sayesinde siyasi istikrar devam etti.
Fakat Zengiler devleti hükümdan Nüreddin Mahmud'un yerini alan
kumandanlarmdan Selahaddin Eyytibi efendisinin aksine küçük ~slam
devletlerini ortadan kald~rmak siyasetini güdüyordu. Bu maksatla 578
( ~~182) y~l~nda Musul'u ku~att~. Musul hükümdan Zengiler'den ~zzeddin
Mes'ud, Ahlat~ah Sökmen ile Atabeg Cihân Pehlivan Muhammed'den
yard~m istedi. Musul'da hutbe Selçuklu hükümdarlar~~ad~na okunuyordu.
Bu sebeple Cihân Pehlivan'~n Eyytibi hükümdann~n bu hareketine kar~~~
kay~ts~z kalmas~~beklenmezdi. Nitekim Selahaddin Musul'u ku~att~~~~esnada
Ahlat~ah Sökmen ile Cihan Pehlivan'~n ve karde~i K~z~l Arslan'~n elçileri
gelip ondan ku~atmay~~kald~rmas~n~~istediler. Fakat Selahaddin onlar~n
sözlerine ehemmiyet vermedi. Ba~ka sebeplerden muhasaray~~kald~rd~~ise de
bu defa yine Zengiler'e ait Sincar'~~ku~att~. EyyC~bi tehlikesinin ciddiyetini
Cihan Pehlivan'dan belki çok daha iyi anlam~~~olan Sökmen, Musul
hükümdan ~zzeddin Mes'ud ile Selahaddin'e kar~~~mücadele etmek için bir
ittifak vücuda getirdiler. Bununla ilgili olarak Sökmen de~erli emirlerinden
Seyfeddin Bek Temür'ü elçilikle Eyyübi hükümdanna gönderdi. Bek,
O. Turan, ayn~~eser, s. 96.
207b, sat~r 12.
157 Ibnii'l-Ezrak, 207b-208a.
/55

156 Ibnü'l-Ezrak,
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Temür Sincâr'dan uzakla~mas~n~~ Eyyûbi hükümdar~ndan rica etti.
Selahaddin'in, bu ricas~ n~~ yerine getirmemesi üzerine ona ku~atmay~~
kald~ rmamas~~halinde efendisinin harp açaca~~n~~ bildirdi; kendisine verilen
hil'at ve hediyeleri kabul etmeyerek k~zg~ n bir halde Selahaddin'in
ordugâh~ndan aynld~. Bek Temür, Ahlat~ah'a ihmal ve gev~eklik
gösterildi~i takdirde bu meselenin vahim neticeler verebilece~ini ifade etti.
Bunun üzerine Ahlat'~n d~~~ ndaki ordugâh~nda bulunan Sökmen derhal
yola ç~kt~; Mardin'e geldi; yan~nda Bidlis ve Erzen hâkimi Dimleç o~lu
Fahreddin Devlet ~ah da vard~ ; evvelce bir ara Sökmen ile kendisine tâbi
olan Devlet ~ah'~n aras~~aç~lm~~~ise de sonra düzelmi~ti. Mardin hükümdar~~
Kutbeddin ~l Gâzi ise k~z karde~inin o~lu olup kendi saray~nda büyümü~tü.
Az sonra Musul hükümdar~~ ~zzeddin Mes'ud da Mardin'de müttefikine
kat~ld~. Bunu Haleb'den Türkmen Y~va Yaruklu askerinin gelmesi takip
etti. Artuklu ~l Gâzi, ~zzeddin Mes'ud'un hem day~s~n~ n o~lu, hem de
kay~ nbabas~~idi. Selahaddin bu esnada Harran'da bulunmakta olup askerini
terhis etmi~ti. Onlar~ n topland~ klar~ n~~ ö~renince akrabalar~ na askerleri ile
huzuruna gelmelerini emretti. Hamâ'dan gelen Takiyyeddin Ömer
müttefiklere gözda~~~verilmesi için harekete geçilmesini tavsiye etti; bu
tavsiyeyi yerinde bulan Selahaddin Re'sü'l-ayn'e vard~. Gerçekten bu
hareket müttefiklerin da~~lmas~na kafi gelmi~~ve Ahlat~ah Eyyübi
hükümdar~~ ile kar~~la~may~~ göze alamam~~t~~158, Selahaddin'in Âmid'i
almas~~(579 = 1183) ve Haleb'i eline geçirmesi (ayn~~ y~lda) "melikleri" yani
küçük hükümdarlar~~ daha derin bir kayg~ya dü~ürdü. Ertesi y~l
(580 = 1184-1185) Mardin-Meyyârarikin hükümdar~~ Kutbeddin ~l Gazi
gençlik ça~~nda iken öldü; o~ullar~~küçük ya~ta idiler. Ahlat~ah ye~eninin
o~ullanndan Nâsireddin Yavlak Arslan'~~ Mardin taht~na oturtup dirayetli
ve iyi niyetli bir emir olan Nizâmeddin Alp Ku~'u ona atabeg tayin etti ve
Türkler de bu gibi hallerde çok defa yap~ld~~~~üzere, Alp Ku~'u Yavlak
Arslan'~ n annesi ile evlendirdi.
Selahaddin 581 (1185) y~l~ nda Musul'u yeniden ku~att~. Selahaddin'i
F~ rat ötesi ülkelerinin ve bilhassa Musul'un fethine en çok te~vik eden
Zeyneddin Ali Kûçek'in o~lu me~hur Muzafferiddin Gök (Kök) Böri idi.
Muhasara devam etti~i esnada Ahlat~ah Sökmen'in öldü~ü haber al~ nd~~ (9
Rebiyülâhir = ~~ o Temmuz 1185). Sökmen cesur ve dirayetli bir
hükümdard~. Yan~ nda müttefikleri oldu~u halde Selahaddin ile
I58 el-Mubtarât mine'r-resâil, yay~nlayan I. Ef~âr, 2535, S. 135, 136, 137, 138, 140, 142;
Irnâcleddln Isfahani, el-Barku'~-~âmi, yay~nlayan R. ~e~en, Istanbul, 1979, s. 29, 61, 62, 63;
Ibn~i'l-Esir, XI, S. 220-222.
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sava~mad~~~~için onu tenkit etmeye hakk~m~z yoktur. Çünkü Eyyübi
hükümdan sava~~tecrübesi çok yüksek bir orduya sahip idi. Buna kar~~l~k
Do~u Anadolu'nun Gürcüler'e kar~~~müdafaas~nda en büyük rolü oynam~~,
onlar~n Aras'~~geçmelerine müsaade etmemi~ti. Halbuki kendisinden sonra
Gürcüler müteaddid defalar Ahlat'a kadar geldiler ve Eyyû. biler'den elEvhad'~~ babas~~el-Adil'e yard~m feryat nâmeleri yazd~racak derecede
bunaltt~lar. Sökmen halka kar~~~pek ~efkatli idi. Ermeni müverrihi Vardan
bu hususla ilgili olarak onun hakk~nda ~unlar~~ yaz~yor: "Ahlat~ah (yani
Sökmen), Saltuh (Saltuk) la beraber memleketi ban~~ve adalet içinde
ya~atmaya niyet etti. Yildegüz (~l Defiiz) de bu hay~rl~~fikirleri beslerdi. Bu
üç hükümdar H~ristiyanlar'~~sever ve ülkelerini imâr ederlerdi. Bu sebeple
onlar halk~n sevgi, sayg~~ ve minnetini kazand~lar" 159 . Daha önce de
kaydedildi~i gibi, Ahlat bölgesi yani Van gölü çevresi onun zaman~nda en
mamur ülkelerden biri haline gelmi~, halk~~da en yüksek refah seviyesine
ula~m~~t~. Vardan onun on iki ~ehre sahip oldu~unu söylüyor. Yaln~z biz bu
~ehirlerden hepsinin adlar~n~~bilemiyoruz Bidlis-Erzen hâkimi Dimleç o~lu
Fahrü'd-devle Devlet ~ah ile Sürmâri (Sürmeli Çukur) sahibi ~brahim
Sökmen'e tabi idiler. Vardan Ahlat~ah'~n ölümünden sonra ülkesinin
civardaki kavimlerin zulmü alt~na girdi~ini ve yoksullu~a dü~tü~ünü
söyleyerek 160 onun devrinde ya~an~lan mutlu hayat~n sona ermi~~oldu~unu
bildirir. Sökmen'in para kestirdi~i biliniyorsa da "I onun ad~na yap~lm~~~
her hangi bir binaya rastgelinmemi~tir. Bu husus ~üphesiz Ahlat'~n geçirdi~i
büyük felaketler ile ilgilidir. Mahalli bir kayna~a dayanan Ebül Fidâ
Sökmen'in altm~~~dört ya~~nda öldü~ünü bildirir 162. Fakat müellif
Sökmen'in 579 y~l~~sonlar~nda vefat etti~ini yazar ise de bize göre ~bnü'lEsir'in verdi~i tarih (581) daha do~rudur. Sökmen'in bir k~z~~oldu~u
söyleniyor. Bu k~ z 6o8 (1211-12) veya daha sonralar~~ yaln~z ba~~na Ahlat'da oturuyor ve geni~~olmayan bir arazinin geliri ile geçiniyordu. Eyy6b1
hükümdar~~el-E~ref e göre Sökmen'in k~z~~ güne~~gibi güzel bir kad~nd~~163.
5. Seyfeddin Bek Temür. Sökmen'in hiç o~lu olmad~~~~ ve
hanedân~ndan da hiç kimse bulunmad~~~~için e~rafin ve halk~n arzusu
üzerine Seyfeddin Bek Temür devletin ba~~na geçti. Bek Temür, Sökmen'in
Türk flitiihat~~tarihi, Tarih semineri dergisi, Istanbul, 1937, I, s. 201.
Ayn~~eser, s. 211.
161 L. A. Mayer, Bibliography of Moslem numismatics, London, 1934, nr. 940, 944, 1304,
1688.
159

160

162 IIIS. 71.
163

S~ bt Ibnül-Cevzl, VIII, s. 711-712.
Belleten C. L, 31
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yeti~tirdi~i memlük as~ll~~emirlerden biri idi. Efendisinin ölümü esnas~ nda
Meyyârarildn'i idare ediyordu. Selahaddin, Sökmen'in öldü~ünü ve yerine
Bek Temür'ün geçti~ini ö~renince Musul ku~atmas~n~~b~rak~p Ahlat üzerine
yürümek hususunu dü~ünürken Ahlat'~n ve Bidlis'in ileri gelenlerinden
ald~~~~mektublar tereddüdünü giderdi. Mektublar da Ahlat'a geldi~i
takdirde ~ehrin kendisine teslim edilece~i bildiriliyordu. Halbuki bu, bir hile
idi. Çünkü, Atabey Cihan Pehlivan Muhammedin Ahlat'~~almak için
harekete geçti~i haber al~nm~~~ve bu tedbir ile onun kar~~s~na Selahaddin
ç~kar~lm~~t~. Gerçekten Eyyû. bi hükümdan Ahlat'a yakla~t~~~~zaman Cihân
Pehlivan'~n da ~ehrin öbür tarafindaki bir yerde konmu~~oldu~unu gördü.
Elçiler gidip geldi. Eyyübi hükümdan Atabeg ile sava~maya cesaret
edemedi. Ahlathlar'~n Selçuklu hükümdan Tu~rul'a daha do~rusu Cihan
Pehlivan'a tabi olmalar~n~~ve hutbeyi onlar~n ad~na okutmalann~~kabul
etmek zorunda kald~~164 . Ancak kaynaklarda söz konusu edilmemekle
beraber Selahaddin'in bunun kar~~l~~~nda Musul meselesinde Atabegin
tarafs~zl~~~n~~temin etmi~~oldu~u , zay~f da olsa, akla geliyor. Çünkü,
Selahaddin Ahlat seferi dönü~ünde Musul hükümdan izzeddin Mesud'a
ad~n~~hutbelerde okutmak, sikkelere yazd~rmak, ihtiyaç oldu~unda asker
göndermek, ~ehrezor, Türkmen K~pçak o~lu Hasan'~n yurdu ve Karabelli
vilâyetleri ile Zab ötesindeki di~er yerlerin kendisine b~rak~lmas~~~artlar~~ile
metbulu~unu kabul ettirmi~~ve Atabeg bu hususta hiç bir müdahalede
bulunmam~~t~. Yukar~daki vilâyetlerin Selahaddin'in eline geçmesi üzerine
iki hükümdar aras~nda do~rudan do~ruya kom~uluk meydana gelmi~~ve
Cihan Pehlivan bundan pek rahats~z olmu~tu. Nitekim 582 (1186) y~l~nda
hastalanmas~~ve ölümü, Selahaddin'in ülkesini istila edece~i vehmi ile
yak~ndan ilgili idi. Selçuklular'~n ba~tanberi Musul'da okunmakta olan
hutbeleri de i~te bu andla~ma ile sona ermi~~ve yerini Selahaddin'inki
alm~~t~ r. Fazla olarak Selahaddin de Ahlat seferinden büsbütün eli bo~~
dönmedi; hükümdars~z kalm~~~olan Meyyârarikin'i ilk önce zorla, bu
mümkün olmay~nca hile ile eline geçirdi ve ~ehrin idaresine emIrlerinden
Ahlatl~~Sunkur'u memur etti. 582 (1186) y~l~nda Selahaddin M~s~r
nâibli~inden azletti~i amcas~~ o~lu Takiyyeddin Omer'e Meyyârarikin'i de
vermi~~ve Takiyyeddin Ömer burada oturmaya ba~lam~~t~. O cesur ve
muktedir bir insan idi. Takiyyeddin Ömer 587 ( 191) de itmid'in kuzeyinde
ve Meyyârarikin'in kuzey bat~s~ ndaki es-Suveyda (Siverek) ile Hâni'yi
zaptetti. Bek Temür buna kay~ ts~z kalmad~~ise de askerinin çoklu~una
ra~men yenilip Ahlat'a döndü. Takiyyeddin Ömer ~ehri ku~att~; fakat
164

Imâdeddin Isfahani, el-Barku'~-~âmi;

Esir, el-Kâmil, XI, s. 232.
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alam~yaca~~n~~görüp Malazgird'e yöneldi ve oray~~muhasara etti. Erzurum
melikesi Mama Hâtun asker ile, denildi~i gibi 165 , Bek Temür'e de~il,
bilakis Takiyyeddin ~imer'e yard~m etmek için gelmi~ti 166. Fakat
Takiyyeddin Ömer muhasara esnas~nda öldü ( 9 Ramazan 587 = ~~o ekim
1191) ve Malazgird büyük bir tehlikeden kurtulmu~~oldu 167 . Bu son
kaynakta Bek Temür'ün Takiyyeddin Omer'in istilas~ndan Halifeye
~ikayette bulundu~u ve Halifenin de Selahaddin'e yazd~~~~mektupta
Takiyeddin Omer'in Ahlat üzerine yürümesini k~nad~~~~kaydedilir. Fakat
denildi~i gibi 168 . Halifenin bu mesele hakk~nda K~pçak o~lu Hasan'a
("Hasan K~pçak" ~eklinde okunmas~~do~ru olamaz) mektup yazmas~~asla söz
konusu de~ildir. Halifenin Selahaddin'e gönderdi~i mektupta birbirinden
tamamen ayn iki meseleden bahsedilir: Bek Temür'ün hücuma u~ramas~,
~ehrezor bölgesindeki bir yörenin hâkimi olan Türkmen K~pçak o~lu
Hasan'~n Selahaddin'in emri ile Erbil hâkimi Muzafferiddin Gök Böri
tarafindan tevkif edilmi~~olmas~. Halife Bek Temür'ün hücuma u~ramas~~
meselesinde Takiyyedin Omer'in Ahlat'a sald~rmas~n~~k~n~yor ve K~pçak
o~lu Hasan'~n da serbest b~rak~lmas~n~~rica ediyor. Selâhaddin de Halifeye
gönderdi~i cevabi mektubunda ~unlan yazm~~t~: "Biz Takiyyedin'e bu
hususta bir emir vermedik; asker toplay~p cihâda yeniden gelmek üzere
gitmi~ti. K~pçak'~n o~luna gelince, Muzafferiddin (Gök Böri)'e bir had~m
gönderildi. Bu had~m Hasan'~~~am'a getirecek ~am'da ona dirlik verilecek
ve böylece o da cihâda kat~lacak" 169. Selahaddin'in MeyyârarikIni
maksadl~~olarak Takiyeddin omer'e vermesi ve bilhassa onun Bek Temür'e
hücum edece~inden emin olmas~~bize göre, pek muhtemeldir. Çünkü, Bek
Temür daha önce görüldü~ü üzere, Sökmen'in elçisi olarak kendisine kar~~~
aç~kça sözler söylemi~~ve sertçe davran~~larda bulunmu~tu. Bu sebeble
Eyyubi hükümdar~n~n ye~enini gizlice Ahlat'~ n fethine memur etti~ini bile
dü~ünmek isabetsiz say~lmaz. Esasen Do~u Anadolu da Selahaddin'in
müstakbel fetih plan~ na dahil yerlerden biri idi. Hatta Selahaddin Ahlat'~~
zapt edip oray~~ çok sevdi~i karde~i el-Adire vermek va'dinde bile
bulunmu~tu 170. K~pçak o~lu Hasan'a gelince, Türkmenler'in bu büyük
ba~bu~u Selahaddin taraf~ndan cihâda ça~r~lm~~ , gelmeyince de Erbil
165 Bk. O. Turan, ayn~~eser, s.
166 Kitâbu'l-fethil kussl, yay~nlayan C. De Landberg, Leyden, 1888, s. 405.
167 Imâdeddin Isfahanl, ayn~~eser, gösterilen yer; Ibnirl-Edr, XII, s. 30; Ibn Vas~l,
Müferr~cü'l-kürC~b, yay~ nlayan C. ~eyyâl, Kahire, 1967, II, s. 375-376.
168 O. Turan, ayn~~ eser, m~ .
"9 Ibn Vâs~l, s. 276.
170 Ibnül-Esir, XII, S. 45.
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hâkimi Muzaffereddin Gök Böri tarafindan tevkif edilmi~ ti. Fakat Emir
Hasan ~am'a getirilmeyip serbest b~ rak~lm~~t~ r 171.
Selahaddin Eyyübi 589 ( ~~193) y~l~ nda vefat etti. Böylece onun, bize
göre tahakkuku mümkün görünmeyen Anadolu ve Iran'~~ fethetmek
tasavvurlar~~suya dü~ tü; ölümü Bek Temür'ü o kadar sevindirdi ki, bu derin
sevincini gizlemeye bile lüzum görmedi. Zira ülkesinin her an Eyyilbiler
tarafindan istila edilmesi ihtimali onun için daimi bir üzüntü kayna~~~
olmu~ tu. Bu münasebetle Bek Temür bir taht yapt~np üzerine oturmu~~
"Sultanu'l-Mu'azzam" veya "el-Meliku'n-Nasir Selahaddin" ünvan~ n~~
alm~~~ve Seyfeddin yerine `Abdu'l-Aziz lakab~ n~~kullanmaya ba~lam~~t~. Bek
Temür sadece bununla iktifa etmeyerek Musul hâkimi ~zzeddin Mes'ud,
Sincar hâkimi ~ madeddin Zengi ve Mardin sahibi Hüsâmeddin Yavlak
Arslan'a elçiler gönderip Selahaddin'in karde~i el-Adil'in ülkelerini almak
için birlikte harekete geçilmesini teklif etmi~ ti. Gerçekten bu hükümdarlar
harekete geçtiler ise de, Bek Temür'ün ne yapt~~~ na dair bilgi yoktur; her
halde ç~ kan baz~~mü~ killer onu Meyyârarikin'e yürümekten al~koymu~tur.
Nitekim Selahaddin'in ölümünden takriben iki buçuk ay sonra hayat~ na son
verilmesi (14 Cumadel-ûla 589 = May~s 1193) bu mü~ killer ile alakal~~
olmal~d~ r. Bek Temür kumandanlar~ ndan, ocak yolda~~~ve damad~~ Bedreddin Ak Sunkur Hezâr Dinari tarafindan öldürülmü~ tü!' 172. Onun
hamamdan ç~kt~ ktan sonra Bâtiniler taraf~ ndan öldürüldü~üne dâir bir
haber var ise de 173 bu, daha az muhtemel olmal~d~ r. Yahut Hezar Dinari
onu bunlar~ n eli ile öldürtmü~~olabilir. Erzurum meliki Mu~isiddin Tu~rul
~ah'~ n da Bek Temür'ün damad~~ oldu~u bildiriliyor 174. Bu ad~~ Beg Temür
de~il Bek (pek = sa~lam) Temür ~eklinde okumak daha yerindedir. Bek
Temür'ün öldürülmesinin sebebi ise Hezâr Dinarin~ n onun mevkiine göz
dikmi~~olmas~~ idi. Kaynaklar Bek Temür'ün halk~~seven ve ona adalet ile
muamele eden bir hükümdar oldu~unu yazd~klar~~ gibi, yoksullara elini
uzatan, ilim ve din adamlar~n~ , sûfileri de gözeten bir hükümdar oldu~unu
söylerler 175. Ermeni müverrihi Vardan, Bek Temür'ün Sasun bölgesini feth
etti~ini haber veriyor ve Takiyeddin ömer'in ölümünden sonra da
171 Bu

bey hakk~ nda: O~uzlar, Istanbul, 1980, III. bask~, s. 128, 584.
Ibnii'l-Esir, XII, S. 48.
173 S~
bt Ibnül-Ceyzi, Zeyl Mir'ati'z-Zamân, Haydar Abâd, 1951-1952, S. 423; Cl. Cahen,
Abdullatif el-Ba~dadi, Portraitiste et historien de son temps, S.
112; ~bn Vâs~ l, III, s. 19;
Zekeriyâ el Kazyini, Asâru'l-bilâd, Beyrut, 1960, S. 302.
172

Abdüllatif el-Ba~dadi, S. ~~12.
XII. s. 48; 1bn Vâs~l, II!., s. 16, 19, 175; Eb~rl-Fidâ, III, s. 93, Ebi
~ 'l-Ferec,
II, S. 465.
174
175
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H~ ristiyanlar'a kar~~~iyi muamelede bulundu~unu yaz~yor 176 . Bu haber
do~ru ise Sökmen'in daha önce zikredilen tenkil hareketine ra~men
"Senâsine" kendisini toparlay~ p eskisi gibi çevredeki halk~~ve bilhassa ticâret
kafilelerini rahats~ z etmeye ba~lam~~ lard~.
6. Bedreddin Ak Sunkur Hezâr Dinâri (589-594 = 1193-1198).
Bedreddin Ak Sunkur Hezâr Dinâri de Sökmen'in memlüklerinden biri idi.
Ahlat~ah onu Cürcanl~~ bir tâcirden bin alt~ na sat~ n ald~~~~için ona Hezâr
Dinâri (bin alt~ nl~ k) lakab~ n~~ vermi~~ve kendisine içki sunucusu (s4i)
yapm~~t~ . Bek Temür Ahlat~ah olunca Hezâr Dinârrnin mevkii yükselmi~~ve
hatta onun "Ayna Hâtun" adl~~ k~z~yla evlenmi~ ti. Fakat buna ra~men haris
bir insan oldu~u anla~~ lan Hezâr Dinâri, kaydedildi~i gibi, 589 ( 193) da Bek
Temür'ü öldürüp yerine geçmi~~ve Bek Temür'ün yedi ya~~ ndaki o~lu ile
kar~s~ n~~ Mu~~yöresindeki Erzâs (?) kalesinde hapsetmi~ti. O, be~~y~l
hükümdarl~ k makam~ nda kald~ ktan sonra ölmü~ tür. Ebu'l-Fidâ Hezâr
Dinârrnin 594 (1197-1198) y~l~nda öldü~ünü kaydeder 1". S~bt ~ bnû'lCevzi "8 . Hezâr Dinârr nin 604 ( 207-1208) y~l~nda yap~lan bir
kar~~la~ mada Bek Temür'ün o~lu taraf~ ndan öldürülerek karde~inin
intikam~ n~~ ald~~~ n~ , Bek Temür'ün o~lunun galebeden sonra Erzurum'a
döndü~ünü yazar. Ebill-Ferec de hemen ayn~~ ~eyleri söylüyor ~~79. Bu
sonucu müellif Urfal~~ me~hur tabip Hasnün'un Ahlat~ah'~n o~ullar~~ ile
Hezâr Dinârl'yi tedavi etti~ini de bildirir 180.
8. El-Melikül-Man~ür Muhammed (594-603 = 1197-1207) Hezâr
Dinârrnin ölümü üzerine yerine Sasunlu Ermeni ve Memlük as~ll~~ Kutlu~~
adl~~ bir emir geçti. Fakat halk hükümdarl~~~ n~~ kabul etmeyip onu
öldürdüler. Kutlu~~ancak yedigün Ahlat~ahl~ k makam~ nda kalabilmi~ ti.
Buna ra~men Kutlu~'u 7. Ahlat~ah saymak gerekir. Bu hâdiseden sonra
Hezâr Dinâri tarafindan Mu~~yöresindeki Erzâs kelesinde hapsedilmi~~olan
Bek Temür'ün o~lu Muhammed hapisden ç~ kar~l~ p devletin ba~~na geçirildi.
Muhammed o zaman on iki ya~lar~ nda bir çocuk oldu~undan i~leri
Sökmen'in divitçi ba~~s~~ K~fçak (K~ pçak) as~ll~~~ucâeddin Kutlu~~yürüttü. O
da Memlük men~ eli emirlerden biri idi. Muhammed delikanl~ l~ k ça~~ na
girince atabeyini önce haps, sonra da katlettirdi. Fakat bu hareket onun
aleyhinde bir hava yaratt~ . Muhammed'in Kutlu~'u hangi tarihte öldürt176

S.

211-216.

M, S. 93, 99.
178 Zcyl Mir'âti'z-zamân, VIII, s• 534-535"7

°79

S.
180 s.
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tü~ü bilinemiyor. Yak~~~ kl~~~n~n ~öhreti uzak yerlere kadar yay~lm~~~olan
Muhammed, ülkesini dü~manlara kar~~~koruyam~ yordu. Filhakika kom~u
devletlerdeki siyasi buhranlan, onlar~n zay~ f zamanlanm yak~ndan takib
eden Gürcüler bu firsatlan kaç~rmay~ p derhal harekete geçiyorlard~.
Bilhassa Ata Beg Cihân Pehlivan'~n o~lu Ebû Bekr'in de aczi yüzünden
Gürcü hücumlanna mukavemet edilememekte idi. Filhakika Gürcüler 6o ~~
(1204-1205) y~l~ nda Âzerbeycan'a ba~ar~l~~ bir ak~n yapt~ ktan sonra
Ahlat~ahlar'~ n ülkesine girip Malazgird'e kadar ilerlemi~ler ve sonra Erci~~
tarafiarma yönelmi~lerdi. Onlar kar~~ lar~na asker ç~kmad~~~~için her tarafi
yak~p y~k~ p pek çok esir ve ganimet elde ettiler. Gürcüler Ahlat~ahlar'a ait,
Erzurum'a yak~ n H~sn Tabn'a geldikleri esnada Ahlat~ah (kaynak: ~âhib
Ijilât = Muhammed) askerini toplad~ ktan sonra Erzurum meliki Selçuklu
Mu~isiddin Tu~rul ~ah'dan yard~ m istedi. O da ordusunu Ahlat~ah'~n emrine verdi. Ahlat~ ah bu asker ile Gürcüler'i bozguna u~ratt~ . Hatta Gürcü
ba~kumandan~~Zekari sava~~meydan~nda kald~. Kayna~a göre Gürcüler'den
çok asker öldürülmü~ , çok asker tutsak al~ nm~~~ve epeyce de ganimet ele geçirilmi~ti 181 . Fakat kazan~ lan bu zafer Gürcüler için a~~r bir darbe te~kil
etmemi~ ti. Nitekim ertesi y~l Gürcüler ile yeniden sava~mak ve onlar~~hududlann d~~~ na atmak zorunda kal~nm~~t~~182 . Ertesi y~ l (603 = 1206-1207)
Gürcüler'e kar~~~serhad kalesi olan Kars bu kavmin eline geçti. Bunun
Ahlat'da bir tepki yaratmas~~beklenirdi. Nitekim de öyle oldu. Ahlat~ah
Muhammed'in dirayetsizli~i aç~kça ortaya ç~kt~~~~gibi, üstelik memleketin
i~leri ile me~gul olmay~p e~lenceler ile vakit geçiriyordu. Bu yüzden
Muhammed hapsedildi ve askerler ile halktan bir k~sm~~Ahlat~ah olmas~~için
Mardin hükümdar~~Kutbeddin ~l Gâzi o~lu Artuk Arslan'~~ ça~~rd~lar. Zira
Ahlat~ah Sökmen, o~lu olmad~~~ ndan, yerine k~z karde~inin o~lu Kutbeddin ~l Gâzi'nin 183 geçirilmesini vasiyyet etmi~ , fakat türlü sebeplerden bu
vasiyyet yerine getirilmemi~ti. Sökmen'in memlüklerinden Balaban daha
önce Muhammed'e aç~ kça muhâlefet ve isyan edip Malazgird'e gitmi~~ve
oraya hâkim olmu~ tu. Burada kat~ lanlar ile askerinin ço~ald~~~n~~gören
Balaban, Ahlat'a dönüp ~ehri eline geçirdi. Az sonra Mardin hükümdar~~
Artuk Aslan da (Ahlat~ah Sökmen'in ye~eninin o~lu) ~ehrin önünde
göründü ise de, Balaban onu geri dönmeye mecbur b~rakt~ . Esasen Eyyûbi
hükümdar~~ el-Adil'in o~lu el-E~ref de Artuk Arslan'~ n ülkesine Hrbiri
arkas~ndan ak~ nlar düzenliyordu. Bunun da sebeb veya sebebleri Artuk
"I Ibnü'l-Esir, XII, s. 95.
182 Ayn~~eser, s. ~~12.
183 Artuk Arslan'~n de~il (bk. O. Turan, s. 104).
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Arslan'~ n Ahlat'a sahip olarak kuvvetlenmemesi ve Eyyübiler'in bu zengin
ülkeyi ellerine geçirmek istemeleri idi. Balaban Artuk Arslan'~~ülkesine
dönmeye mecbur ettikten sonra Bek Temür o~lu Muhammed'in bulundu~u
iç kaleyi ku~att~~ ise de alamad~~~ ndan ~ehirden ayr~ld~ ; Malazgird ve
Erci~'den asker dev~ irdikten sonra yeniden Ahlat hisar~ n~~ku~att~. Bu defa
hisar ve Muhammed ona teslim edildi. Muhammed bir kalede hapsedildi;
sonra bo~durulup kaleden a~a~~~at~ld~~ ve "kaleden dü~ tü~ü" söylenildi
(603 = ~~ 206- ~~ 2o7). ~~te güzelli~i e~siz denilen ve ancak yirmi ya~lar~ nda bir
genç oldu~ u söylenen Muhammed'in hayat~~ böyle bir ~ekilde sona erdi.
Fakat o sefahata yani e~lenceye dü~kün bir insand~.
g. Izzeddin (veya Seyfeddin) Balaban (603-604 = 2o6-1208).
Balaban Ahlat~ahlar'~ n sonuncusudur; fakat hangi ayda Ahlat~ah oldu~u ve
hangi ayda hayat~na son verildi~i bile bilinemiyor. Baz~~müverrihler onun
Ahlat~ahl~~~n~ n bir y~ldan az bir zaman sürdü~ünü yazarlar. Gerçekten
Balaban çok geçmeden kar~~s~ nda Takiyyeddin ömer'den farks~z
denilebilecek derecede cesur ve enerjik yeni bir Eyyübi ~ehzâdesini buldu.
Bu, Meyyârarikin hâkimi ve ayn~~zamanda Eyyübiler'in ba~~~el-Adil'in o~lu
el-Melikül Evhad Necmeddin Eyyt~ b idi. Maamafih Balaban kendisine
hücum eden el-Evhad'~~ a~~r bir ma~lubiyete u~rat~p ilk tehlikeyi atlatmaya
muvaffak olmu~tu. Fakat ertesi y~l (604 = 207-1208) onu yine kar~~s~nda
buldu. Gerçekten el-Evhad geni~~imkanlara sahip babas~~el-Adil'in yapt~~~~
yard~mlar ile kay~plar~n~~kolayca ve k~sa bir zamanda telafi etmi~ti. ElAdil'in, umumiyetle bar~~~sever bir hükümdar olmakla beraber Selahaddin
devrinden beri, zenginli~inden dolay~, Ahlat'a göz dikti~inden, o~lunu bu
~ehrin fethine te~vik etti~i ~üphesizdir. Siyasi ~artlar da buran~n al~nmas~~için
pek müsaid idi. Bu defa yap~lan vuru~mada Balaban bozguna u~ray~ p
Ahlat'a kapand~~ve Erzurum meliki Selçuklu Mu~isiddin Tu~rul ~ah'dan
yard~m istedi. Tu~rul ~ah askeri ile yard~ma geldi. Vukubulan kar~~la~mada
el-Evhad yenilerek ülkesine dönmek zorunda kald~ . Müttefikler Eyyübi
hükümdar~n~n eline geçmi~~olan Mu~'u geri almak için oray~~ ku~att~lar.
~ehir al~nmak üzere iken Tu~rul ~ah e~ine az rastgelinen gaddarca bir
hareket ile Balaban'~~ öldürdü (604 = ~~2o7-1208). Fakat bu hareketinden
dolay~~ Tu~rul ~ah'a ne Ahlat'~ n, ne de Malazgird'in kap~lar~~ aç~ld~ . O da eli
bo~~olarak ülkesine dönmek zorunda kald~. Abdullatif el-Ba~cladi'nin
hât~ rat~nda Tu~rul ~ah'~n ba~ar~s~zl~~~~hasisli~i ile izah edilir 184 . Gürcü
k~ raliçesi ile evlenebilmesi için o~lunu H~ ristiyan olmaya te~vik eden
Selçuklu hanedan~ ndan Tu~rul ~ah, i~te bu adamd~ r. Fakat buna kar~~l~ k
184 S.

112.
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Ahlatl~lar el-Evhad'~~ça~~r~ p ~ehri ona teslim ettiler. Bununla beraber Ahlat
askerinden bir k~sm~~ müstahkem Van kalesine çekilerek el-Evhad'~ n
hükümdarl~~~ n~~ kabul etmediler. Ahlat~ahl~~ askerlerin Erci~~ ~ehrini de
ellerine geçirmeleri üzerine Melikü'l- Evhad babas~ ndan yard~m istedi. Oda
di~er o~lu Melikü'l-E~ref Musâ'y~~ gönderdi. Bunlar bar~~~yolu ile Van'~~
ald~ lar. Ancak el-Evhad Malazgird'i fethetmek için Ahlat'tan ayr~ld~~~ nda
Ahlatl~lar ~ehirdeki Eyyabi askerini ç~ kar~p hisar~~ da ku~att~lar. Halk~ n
maksad~~ Ahlat~ahlar devletini ihya etmekti. Bunu haber alan el-Evhad,
Ahlat'a döndü; karde~i el-E~ ref in askeri de kendisine kat~ld~. ~ehir al~ nd~~ve
halktan pek çok kimse öldürüldü. öyleki hergün onlardan bir k~sm~ n~n
hayat~ na son veriliyordu. Abdullatif el-Ba~cladf nin el-Evhad'~ n bir
yak~n~ ndan ö~rendi~ine göre el-Evhad yaln~z Ahlat'~ n yüksek tabakas~ndan
onsekizbin ki~i öldürtmü~tür 185 . Böylece halk~ n gücü k~ r~ld~, yi~itler (elfityân) in, yani Ahiler'in birli~i da~~ld~. Bir as~ rdan fazla sürmü~~olan
Ahlat~ahlar devleti böylece ortadan kalkt~~(604 = 1207-1208).
~~erefeddin
6 44 (1247) y~ l~ nda Selçuklular'~ n Erzincan süba~~s~~
Mahmud'un emrindeki beyler aras~nda Ahlat melikinin torunu da
vard~~ 186 . Fakat bunun kimin torunu oldu~ u üzerinde bir tahminde bile
bulunmak mümkün de~ildir. Yukar~da Ahlat ~ehri bölümünde kayd
edildi~i gibi bu bölge öyle mamur idi ki, geliri bak~ m~ ndan, ancak M~s~ r'la
mukayese ediliyor ve bölgenin takriben yetmi~~kadar ~ehri oldu~u
söyleniyordu 187 . Bununla beraber bu devirden kalma cami, medrese,
zâviye, kervansaray gibi eserlerin bize kadar gelmemesi dikkate ~ayand~ r.
Bu bak~ mdan Ahlat ancak Mengücüklüler'in Erzincan ~ehri ile mukayese
edilebilir. Bunun ba~ ta zelzeleler olmak üzere tabii afetler ile yak~ ndan ilgisi
vard~ r. Fakat istilac~~ ordular~n yapt~ klar~~ tahriblerin en mühim amili te~kil etti~i ~ üphesizdir. Bilhassa Safevi hükümdar~~ ~ah Tahmasb'~ n Do~u
Anadolu'daki y~ll~ rca süren y~ kma ve yok etme hareketlerini burada yeniden
ehemmiyetle zikr etmeyelim. Tahmasb, bu tahribât~, aç~ kça yazd~~~~üzere
çok yukar~da da ifade edildi~i gibi, Osmanl~~ ordusunun Iran'a yürümesini
önlemek maksad~yla yap~yordu. ~imdiki durumda Ahlat~ahlar devrinden
bize sadece baz~lar~~ kitabeli mezar ta~lar~~ intikal etmi~ tir 188.
Ahlat~ahlar'dan ancak II. Sökmen ile halefi Bek Temür'ün para
kestirdikleri biliniyor. ~eref b. Ebü'l-Mutahhar'~n TariI:lAt~lat (veya Hilat)
185 S. 112-113.

Ibn-i Bibi S. 260.
Ibn Vâs~l, ayn~~ eser, III, s. 177.
188 B. Karama~arah, Ahlat mezarta~lar~, Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü, Ankara,
1972, s. 111 ve devam~.
186
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adl~~ eserinin bize kadar gelmemesine ne kadar esef edilse yeridir. Ahlat~ahlar
zaman~ nda Ahlat halk~~Türkçe, Farsça ve ba~ka bir dil konu~ uyordu, Çok
canl~~bir ticaret ~ehri olan Ahlat, ayn~~ zamanda, Ba~dad'~~ aratmayacak
derecede bir e~lence merkezi idi. S~k s~ k yap~lan ~enliklere bütün halk i~tirak
ederdi. Halk~ n~n yabanc~lardan ho~lanmad~~~~da kaynaklarda ifade edilir;
esnaf ve sanatkar~ mn çoklu~undan ~ ehirde içtimai ve siyasi hayatta da
tesirini kuvvetle hissetiren bir Ahi te~kilat~~meydana gelmi~ti.
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