ESKI AHLAT KAZILARI
Prof. Dr. HAIIJK KARAMA~ARALI
Selçuklular taraf~ndan Anadolu'da ilk fethedilen ~ehirlerden biri olan
Ahlat, bat~ya yap~lan bütün Türk ak~nlar~= oldu~u gibi, Malazgird'e
yürüyen Alparslan'~n da hareket üssü idi. Fakat, Ahlat sadece askeri
bir merkez olarak kalmam~~, fethinden itibaren sür'atle imar edilmi~tir. Kaynaklarda "Kubbetu'l-islam" olarak an~lan bu ~ehir,
XIII. yüzy~lda 4.5 x 11 km. ölçüsünde bir sahar kaplayan, devrin
en büyük kültür ve medeniyet merkezlerinden biri olmu~tu. Van Gölü havzas~ndaki pek çok an~t Ahlath mimarlar taraf~ndan yap~ld~~~~
gibi, Anadolu'nun muhtelif yerlerindeki en mühim abide ve eserler
de —ba~ta Divri~i Ulu Câmii ve Daru'~-Sifas~~olmak üzere— Ahlath
mimarlarm imzas~n~~ta~~maktad~r. XII. yüzy~ldan itibaren Do~u ve
Bat~~Türkistan'dan gelen Türk oymaklar~~ile dolan ve XIII. yüzy~lda asgari 300.000 nüfusu bar~nd~ran bu büyük ve zengin sanat merkezi istilâ, deprem ve heyelanlarla harap olmu~, bo~alm~~~ve günümüze
küçük ve sönük bir kasaba olarak gelmi~tir. Ayakta kalabilen mezarta~lar~, baz~~an~t ve kal~nt~lar Eski Ahlat hakk~nda bir fikir ve kanaat
vermeye kâfidir.
Büyük bir medeniyet merkezi olan bu Türk ~ehrini meydana
ç~karmak iradesi ile 25 y~l evvel ba~lad~~~m kaz~lar, yeterli anlay~~~
ve deste~i göremedi~im için çok a~~r yürümü~tü. Bugüne kadar, Orkun an~tlar' espirisindeki mezarta~larmdan 100 kadar~~dikkatle temizlenmi~, kataloglanm~~~ve büyük bir cilt halinde yay~nlanm~~t~r.
Ayr~ca, mahalli olarak "Ak~t" denilen tümülüs tarz~nda 10 mezar
aç~l~p temizlenmi~; büyük bir deprem sonunda evleri y~k~lan halk~n
bar~nd~~~~muvakkat yerle~me yerleri bulunmu~~ve dondurulmu~tur.
Bunlara paralel olarak —sondajlarm d~~~nda— dört yerde kaz~~yap~lm~~t~r. Bunlardan küçük bir hamam tamamen meydana ç~kar~lm~~~ve dondurulmu~tur. Kale duvarlar~n~n bir parças~~ile büyük bir
burç; mâhiyetini henüz tayin edemedi~imiz, sonralar~~bezir ya~~~imalâthanesi olarak kullan~lm~~~olan bir yap~; s~cakhk k~sm~nda f~sk~yeli
bir havuz bulunan bir çifte hamam ve k~smne iki katl~~büyük bir zâviye binas~~3-4 m. kalml~~~ndaki toprak ve moloz tabakas~~kald~r~larak
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meydana ç~kar~lm~~t~r. Bu iki yap~n~n kaz~s~n~n gelecek y~l tamamlanaca~~~ümidindeyim. Yerine bir okul yap~lm~~~bulunan Ulu Câmiin
kaz~s~na ba~lamak için yeni bir okul yap~lmas~n~~temin etmek ve okul
yap~ld~ktan sonra da bürokratik engelleri a~mak için on y~ldan fazla
bir zaman u~ra~mak gerekmi~~ve nihâyet 1988 yaz~nda Ulu Câmiin
yerine yap~lm~~~binay~~ y~kt~rmak ve enkaz~n~~ kald~rarak kaz~ya ba~lamak mümkün olmu~tur. Ulu Cami Eski Ahlat'~n en yo~un yerinde
bulunmaktad~r. Burada birbirine ba~l~~ bir çok yap~~bir arada ortaya
ç~kmaya ba~lam~~t~r. Bu yap~lar~n Ulu Camiye ba~l~~bir külliyenin parçalar~~ olmas~~ büyük bir ihtimal dahilindedir.
Kaz~lara ilâ%e olarak, Eski Ahlat'~n tesbit edebildi~imiz yap~~ ve
kal~nt~lar~n~~ i~ledi~imiz bir haritas~~ ç~kar~lm~~; Ahlat'ta, ayakta kalan
eserlerle Van Gölü çevresindeki Ahlatl~~sanatkârlarm eserleri olan
kümbetlerin büyük bir k~sm~n~n da tam rölöveleri yap~lm~~t~r. Gelecek,
y~l tamamlanacak olan bu rölöveler, bu eserler hakk~ndaki gerekli aç~klamalarla, kaz~~mevsimi sonunda yay~na haz~r hâle getirilmi~~
olacakt~ r.

