KAZANIM
MEKAN
TABLOLARI

(ORTAOKUL 5-8.SINIF)

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/
TEMA/
GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

5

Çevremizde Dinin
İzleri

Örf ve âdetlerimizde yer alan
dinî unsurları
fark eder.

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

5

Çevremizde Dinin
İzleri

Mimarimizde yer
alan dinî moti- -Bitlis Ulu Camii
fleri inceler.

Bitlis Ulu Camii örneğinden
caminin bölümlerini tanır.

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

5

Mimarimizde yer
Çevremizde Dinin
-Hatibiye Medalan dinî motifleİzleri-1
resesi
ri inceler.

Mimarimizdeki dini motifleri öğrenme ortamlarıyla
ilişkilendirir.

DERS
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

5

Adap ve
Nezaket-1

MEKAN
(OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)
-Bitlis Bilim Ve
Sanat Merkezi

Kütüphanede nezaket kurallarını uygular.

Allah'ın evreni yaratışındaki
mükemmel uyumu görür.

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

5

Allah İnancı

Türkçe

5
(Sözlü
İletişim)

Milli
Kültürümüz

Hazırlıklı konuş- -Şerefiye Küllima yapar.
yesi Camisi

Türkçe

5

Okuma Kültürü

Metni türün
özelliklerine
uygun biçimde
okur.

Türkçe

5

Milli
Kültürümüz

Yazma konusu
hakkında araştırma yapar.

Sosyal
Bilgiler

5

5

İslam'daki resim ve sanat
motiflerini ahşap yakma
sanatıyla gözlemler.

Toplumsal hayatta nezaket
-Bitlis İl Halk
kurallarına uygun
Kütüphanesi
davranışlar sergilemeye
Evrendeki mükemmel düzen
ile Allah’ın (c.c.)
varlığı ve birliği
arasında ilişki
kurar.

Sosyal
Bilgiler

AÇIKLAMA
(KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

-Aygır Gölü

Külliyeler hakkında bilgi
sahibi olur.

-Bitlis Halk
Kütüphanesi

Kütüphane içinde yer alan
kitaplar hakkında bilgi alır.
Seçtiği bir kitabı türüne
uygun okur. (Şiir, Roman vs.)

-Ahlat Selçuklu
Mezarlığı

Selçuklu Mezarlığı hakkında
bilgi edinir ve gezi yazısı
oluşturur.

Kültür Ve Miras

5.2.1 Somut
Kalıntılardan
yola çıkarak kadim uygarlıkların Ahlat müzesi
insanlık tarihine
katkılarını fark
eder.

Urartular gibi bu coğrafyada yaşayan kadim uygarlıklara ait kalıntıları Ahlat
müzesinde somut olarak
inceleme fırsatı yakalar.

Bilim, Teknoloji
Ve Toplum

5.4.5 Yaptığı
çalışmalarda
bilimsel etiğe
uygun davranır.

Bilimsel olarak yaptığı
çalışmaların kütüphane
destekli olarak bilimsel
ahlaka uygun olmasına önem
verir.

Bitlis İl Halk
Kütüphanesi

DERS
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

Sosyal Bilgiler

Matematik

Matematik

Matematik

Matematik

MÜZİK

Fen
Bilimleri

SINIF
DÜZEYİ

5

5

5

5

5

5

5

ÜNİTE/
TEMA/
GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

Kültür Ve Miras

6.2.4Türklerin
Anadolu'yu yurt
edinme sürecini
XI. ve XIII. Yüzyıllar kapsamında
analiz eder.

Selçuklu
Mezarlığı 1.
Derece Arkeolojik Sit
Alanı ,Selçuklu Mezarlığı
3.Derece Arkeolojik Sit Alanı

Somut kanıtlara dayanarak
Anadolu'nun Türk yurtu olma
sürecini delillere dayanarak
açıklar.

Sayılar ve İşlemler

M.5.1.2.1. En çok
beş basamaklı
doğal sayılarla
toplama ve çıkarma işlemi yapar.

AHLAT MÜZESİ

Gezilecek mekandan hareketle geçmişten günümüze kalan
eserlerin yaşını hesaplar.

Geometri ve
Ölçme

MEKAN
(OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)

AÇIKLAMA
(KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

M.5.2.1.1. Doğru,
doğru parçası,
ışını açıklar ve
sembolle gösterir.
Aynı düzlemdeki -Kentsel Sit Alanı Mekan tasarımında, doğrunun
iki doğrunun bir- Zedan-Müştakba- birbirine göre konumlarını
birlerine göre du- ba Mahallesi
kavrar.
rumları (kesişen,
paralel, çakışık)
ele alınarak sembolle
gösterilir.

M.5.2. Geometri
ve Ölçme

M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve
temel elemanlarını tanır.

Kırklar Mezarlığı
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Tarihi mekan tasarımını çokgenlerle ilişkilendirir.

M.5.2. Geometri
ve Ölçme

M.5.2.1.4. 90°’lik
bir açıyı referans alarak dar,
dik ve geniş
açıları oluşturur;
oluşturulmuş bir
açının dar, dik ya
da geniş açılı olduğunu belirler.

Kırklar Mezarlığı
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Ahlat mezar taşı motiflerinde
dar,dik ve geniş açılı motifleri
belirler.

MÜZİKSEL ALGI
VE BİLGİLENME

Güneş, Dünya ve
Ay / Dünya ve
Evren

HÜSREVPAŞA
SESİN OLUŞU- HAMAMI,
MUNU AÇIKLAR, ŞEYH İSAK
5.B.1
CAMİSİ,HERSAN KİLİSESİ

DOĞAL VE YAPAY SESLERİTANIYABİLİR, AYIRT
EDEBİLİR,SESİN NASIL
YAYILDIĞINI KAVRAYABİLİR,FARKLI MEKAN
VE ENSTRÜMANLARDA OLUŞAN SESLERİN
FARKINDALIĞINA VARIR.

5.1.4.1. Güneş,
Dünya ve Ay’ın
birbirlerine göre
hareketlerini
temsil eden bir
model hazırlar.

Merkezde bulunan Güneş,
Dünya ve Ay'ın birbirine göre
hareketini temsil eden modeli
inceler.

Bitlis Bilim Ve
Sanat Merkezi

DERS
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Görsel
Sanatlar

Görsel
Sanatlar

Görsel
Sanatlar

ÜNİTE/
TEMA/
GELİŞİM
ALANI

KAZANIM

5

Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
/ Fiziksel Olaylar

5.3.2.2.
Sürtünme kuvvetinin çeşitli
ortamlarda
harekete etkisini deneyerek
keşfeder.

5

5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle
hâl değiştirebiMadde ve
leceğine yönelik
BİTLİS EREN
Değişim / Madde
yaptığı denÜNİVERSİTESİ
ve Doğası
eylerden elde
ettiği verilere
dayalı çıkarımlarda bulunur.

SINIF
DÜZEYİ

5

5

Canlılar Dünyası /
Canlılar ve Yaşam

MEKAN
(OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)

Üniversitenin fizik laboratuvarında sürtünme kuvBİTLİS EREN
vetinin, pürüzlü ve kaygan
ÜNİVERSİTESİ
yüzeylerde harekete etkisi
ile ilgili deneyler yapılır.

5.2.1.1. Canlılara
örnekler vererek benzerlik İron Sazlıkları
ve farklılıklarına Sulak Alanı
göre sınıflandırır.

5.6.3.1. Doğal
süreçlerin neden Nemrut Kalderİnsan ve Çevre /
olduğu yıkıcı
ası Tabiat Anıtı
Canlılar ve Yaşam
doğa olaylarını -Ramsar Alanı
açıklar.

5.sınıf

5.2.3. Müzeler
ile görsel sanatları ilişkilendirir.
Müze, müze türl- Etnografya
eri ve müzelerin Müzesi
kültürel mirasa
katkıları üzerinde durulur.

5.sınıf

5.1.6.Üç boyutlu
sanat malzeme- İhlasiye(Göklerini kullanarak meydan)
rölyef veya
Medresesi
heykel oluşturur

5.sınıf

5.1.6.

5.3.1.

5.3.1.Doğal ve
inşa edilmiş çevreyi
karşılaştırır.

AÇIKLAMA
(KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı
-Ramsar Alanı

Üniversitenin kimya laboratuvarında hal değişimi ile
ilgili deneyler yapılır.

Canlıları doğal ortamlarında
gözlemleyerek bilgi toplar.

Volkanik patlamaların sebep
ve sonuçlarını tartışır.

Ziyaret edilen müzenin
türü hakkında bilgi sahibi
olur, müzelerin kültürel
mirasımıza olan katkılarını
soru-cevap tekniği ile kavrar.

Eğitim atölyelerinde üç
boyutlu sanat malzemeleri
kullanarak görsel tasarımlar
oluşturur.

Gezilen mekânda doğal ve
inşa edilmiş çevreyi gözlemleyerek drama çalışması
yapar.

DERS
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

SINIF
DÜZEYİ

Din Kültürü
Ve Ahlak
Bilgisi

6. Sınıf

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

6. sınıf

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

Fen Bilimleri

Matematik

Sosyal Bilgiler

6.sınıf

ÜNİTE/
TEMA/
GELİŞİM
ALANI

Toplumumuzu
Temel Değerler- birleştiren temel
Ahlat Müzesi
imiz
değerleri fark
eder.

Namaz-1

Namazın dışınŞerefiye Han
daki farzları(abHamamı
dest) kavrar.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
Hz.Muhammed'in
Bitlis Eren Ünidavetinin Medine
Hayatı-3
versitesi
Dönemini değerlendirir.
6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının
önemini, aile ve
ülke ekonomisi
ve kaynakların
etkili kullanımı
bakımından tartışır.

Namaz ibadetinin temizlikle olan ilişkisini yaşayarak
öğrenir.
Günümüzdeki İlahiyat fakültelerinin Peygamberimizin
kurduğu Suffa'nın devamı
niteliğini taşıdığının bilincine
varır.

M. 6.1. Sayılar
Ve İşlemler

M.6.1.3.1. KümeBitlis İl Halk
ler ile ilgili temel
Kütüphanesi
kavramları anlar.

Kütüphanelerdeki kitap sınıflaması ile kümelerle ilgili
temel kavramları ilişkilendirir.

Bilim, Teknoloji
ve Toplum

6.4.2 Bilimsel
ve teknolojik
gelişmelerin geBitlis Bilim Ve
lecekteki yaşam
Sanat Merkezi
üzerine etkilerine ilişkin fikirler
ileri sürer.

Bilimde ve teknolojide yaşanan gelişmelerin insanlığın
gelecekteki yaşantısına olan
etkilerine dair görüşlerini
görsel ve işitsel araç-gereçleri kullanarak sunar.

Ahlat Selçuklu
Mezarlığı ve
Müze Ziyaretçi
Karşılama
Merkezi

Ahlat Mezar Taşlarından
hareketle Anadolu'nun Türk
yurdu olma sürecini açıklar.

AHLAT MÜZESİ

Türklere anadolunun kapısı
olan Ahlat hakkında hikaye
edici metinler yazar.

6

Sosyal Bilgiler

6

Kültür Ve Miras

Türkçe

6

MİLLÎ MÜCADALE VE
ATATÜRK

Hikâye edici
metin yazar

6
(Yazma)

Türklerin Müslüman olma
sürecini özetler

İhlasiye
(Gökmeydan)
Medresesi

Madde ve Isı /
Madde ve Doğası

6.2.4Türklerin
Anadolu'yu yurt
edinme sürecini
XI. ve XIII.
Yüzyıllar kapsamında analiz
eder.

Türkçe

AÇIKLAMA
(KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

Tarihi binalarda kullanılan
malzemelerin iyi bir yalıtım
mazlemesi olduğu, bu nedenle kışın sıcak yazın serin
ortamın elde edildiği vurgulanır.

6

6

KAZANIM

MEKAN
(OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)

BİLİM VE TEKNOLOJİ

Türkçenin
kurallarına uygun
İhlasiye
cümleler kurar.
Medresesi
Bilgilendirici
metin yazar.

Bir dönemin üniversitesi
konumunda bulunan İhlasiye
Medresesi hakkında bilgilendirici metin yazar ve
arkadaşlarıyla paylaşır.

DERS
ETKİNLİK
ÇEŞİDİ

SINIF
DÜZEYİ

ÜNİTE/
TEMA/
GELİŞİM
ALANI

Türkçe

6
(Dinleme)

Zaman ve Mekan

Türkçe

6

Bilim ve Teknoloji

Yazdıklarını
paylaşır.

Türkçe

6

Doğa ve Evren

Beden Eğitimi
ve Spor

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri

Görsel
Sanatlar

7

7

MEKAN
(OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)

AÇIKLAMA
(KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

Feyzullah-i Ensari Hz.Türbesi

Feyzullah-i Ensari hakkında
öğrendiklerini özetler.

Bitlis Eren
Üniversitesi

Üniversiteyi gezerek
edindiği bilgileri okul panosunda arkadaşlarıyla paylaşır.

Dinleme stratejilerini kullanır.

Nazik Gölü Sulak
Alanı

Anlatıcıyı dineleyerek not
alma stratejisini kullanır.

hareket becerileri

takım sporlarına
hazırlayıcı oyun
ve etkinliklerde
hareket becerilerini artan
bir doğrulukla
sergiler

nemrut kalderası
tabiat anıtı

nemrut kalderasında sırayla kondisyon parkurundaki
hareketleri yaparlar.

Işığın Madde
ile Etkileşimi /
Fiziksel Olaylar

7.5.3.2. Işığın
kırılmasını, ince
ve kalın kenarlı
mercekler kullanarak deneyle
gözlemler.

Kentsel Sit Alanı

Ormanlık alanlara bırakılan
cam atıklarının yangın riski
oluşturabileceğine değinilir.

KAZANIM

Dinlediklerini/
izlediklerini
özetler.

7

7.6.2.2. Bitki
ve hayvanCanlılarda
lardaki büyüme
Üreme, Büyüme
Ahlat Sazlıkları
ve gelişme
ve Gelişme /
Sulak Alanı
süreçlerini
Canlılar ve Yaşam
örnekler vererek
açıklar.

Bitki ve hayvanların büyüme
ve gelişme süreçlerini
yakından takip eder.

7

7.6.2.4. Bir bitki
Canlılarda
veya hayvanın
Üreme, Büyüme
bakımını üstlenir Aygır Gölü
ve Gelişme /
ve gelişim süreCanlılar ve Yaşam
cini rapor eder.

Bir bitki veya hayvanı doğal
ortamında yetiştirir ve
gelişim sürecini raporlar.

7

7.1.7.

7.1.7.Farklı
malzeme ve
İhlasiye(Gökteknikleri kulla- meydan)
narak üç boyutlu Medresesi
çalışma yapar.

Müzelerin eğitim atölyelerinde çeşitli malzemeleri kullanarak üç boyutlu
çalışmalar oluşturur.

DERS
SINIF
ETKİNLİK
DÜZEYİ
ÇEŞİDİ

Görsel Sanatlar

Matematik

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

7.sınıf

7

7. sınıf

7. sınıf

ÜNİTE/
TEMA/
GELİŞİM
ALANI

7.3.6.

KAZANIM

MEKAN
(OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)

AÇIKLAMA
(KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)

7.3.6. Sanat eserinde sosyal
ve kültürel inanışların etkisini
yorumlar. Farklı
kültürdeki
inanışların, sosyal çevrenin
eser üzerine etkisi yorumlanır.

Şerefiye Külliyesi

Mekânları inceleyerek inanışların sanat eseri üzerindeki etkilerini tartışır

M.7.3. Geometri
ve Ölçme

M.7.3.4.1. Üç
boyutlu cisimlerin farklı yönBİTLİS EREN
lerden iki boyut- ÜNİVERSİTESİ
lu görünümlerini
çizer.

Üç boyutlu cisimlerin
farklı yönlerden iki boyutlu
görünümlerini çizer.

Kültür Ve Miras

7.2.5 Osmanlı
kültür, sanat ve
estetik anlayışına örnekler
verir.

Etnografya
Müzesi

Osmanlı Devleti'nin Bitlis
üzerinde bıraktığı izleri
belirler ve bu izlere Etnografya müzesinden birçok
örnek gösterir.

Kültür Ve Miras

7.2.5 Osmanlı
kültür, sanat ve
estetik anlayışına örnekler
verir.

Bitlis Bilim Ve
Sanat Merkezi

Yaşadığı şehirde var olan
kültür ve sanat eserlerini
gözlemler.

Osmanlı Devleti'nin Ahlat'taki ilk eserinden
hareketle Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışı açıklar.

Sosyal Bilgiler

7. sınıf

Kültür Ve Miras

7.2.1 Osmanlı Devleti'nin
siyasi güç olarak
İskender Paşa
ortaya çıkış
Camisi
sürecini etkileyen faktörleri
açıklar.

Türkçe

7. Sınıf

Milli Kültürümüz

Araştırmalarının
ETNOGRAFYA
sonuçlarını yazılı
MÜZESİ
olarak sunar.

Bitlis'in kültür birikimi ve
geçmişi hakkında bilgi ednir
ve yazılı olarak ifade eder.

Türkçe

7. Sınıf

Zaman ve Mekan

Bilgi kaynakBitlis Halk
larının güveKütüphanesi
nirliğini sorgular.

Kütüphanede bulunan
kitaplar aracılığıyla bilginin
güvenirliğini sorgular.

Türkçe

7. Sınıf

Doğa ve Evren

. Kısa metinler
yazar

Nemrut Kalderası Tabiat Alanı

Nemrut Kalderası hakkında
bir haber yazısı yazar.

DERS
SINIF
ETKİNLİK
DÜZEYİ
ÇEŞİDİ
beden eğitimi
ve spor

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

ÜNİTE/
TEMA/
GELİŞİM
ALANI

8.sınıf

hareket becerileri

8. SINIF

KAZA VE KADER
İNANCI

8. sınıf

Zekat ve Sadaka

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

8. sınıf

Din ve Hayat

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

8. sınıf

Kader İnancı-2

Görsel Sanatlar

8.sınıf

8.1.7.

T.C. İnkalap
Tarihi Ve
Atatürkçülük

8. sınıf

Milli Uyanış:Bağımsızlık
yolunda atılan
adımlar

Türkçe

8. Sınıf

Sanat

KAZANIM

MEKAN
(OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMI)

kültürlere ait
bitlis kültür
geleneksel oyunmerkezi
ları öğrenir.
Kader ve kaza
inancını ayet
ve hadislerle
açıklar.

BİTLİS BİLİM VE SANAT
MERKEZİ

Zekât, infak ve
sadakanın bireysel ve toplumsal Aveh Çeşmesi
önemini fark
eder.

AÇIKLAMA
(KAZANIM - MEKAN
İLİŞKİSİ)
halkoyunları kıyafetlerinii
giyerek geleneksel halk
oyunlarını gösterir.

Tübitak Sergileri üzerinden
toplumsal yasaları açıklar.

Çeşme örneği üzerinden
sadaka-i cariye bilincine
varır.

Din, birey ve
toplum arasında- Müftüler
ki ilişkiyi yorum- Mezarlığı
lar.

Mezar ziyaretiyle ömür ve
ölüm ilişkisini kavrar.

Kaza ve kader ile Nemrut Kalderilgili kavramları ası Tabiat Anıtı
analiz eder.
-Ramsar Alanı

Yanardağ örneğinden hareketle evrendeki fiziksel
yasaları kavrar.

8.1.7. Gözleme
dayalı çizimlerinde farklı
bakış açılarını
gösterir. Kuş
bakışı, balıkgözü, solucan
bakışı, karşıdan
bakış gibi farklı
bakış açılarıyla
oluşturulur.

El-Aman Hanı

8.2.5 Milli
mücadeli'nin
hazırlık döneBitlis İl Halk
minde Mustafa
Kütüphanesi
Kemal'in yaptığı
çalışmaları analiz
eder.

İzlediklerinin
konusunu tespit
eder.

Bitlis Kültür
Merkez

İncelediği eser ya da objenin değişik bakış açılarından
eskizlerini çizer

Kütüphane kaynaklarından
Mustafa Kemal'in Milli
Mücadele'ye yönelikyaptığı
çalışmaları inceler.

Katılacağı bir tiyatro etkinliğinin konusunu ve ana
fikrini belirler.

OKUL DIŞI
ÖĞRENME
ORTAMLARI

MÜZELER

AHLAT MÜZESİ

Ahlat Müzesi 1970 yılında teşhire açılmıştır. Müzede daha çok 1965-1991 yılları
arasında Çifte Hamam, Zaviye ve Ulu Cami’de yapılmış kazılarda çıkarılan eserler,
Seçuklu Dönemine ait figürlerle bezeli seramik buluntuları sergilenmektedir.Sergilenen eserler arasında ilçeye 15 km. uzaklıkta bulunan Yuvadamı nekropol alanından
çıkarılan M.Ö. 2. binyıl ve Erken Demir Çağına ait mezar buluntuları (seramikler) ve
bunlar içerisinde önemli bir yer tutan M.Ö. 2. binyıl Doğu Anadolu kökenli seramikler de yer almaktadır. Müze seksiyonunda yer alan eserler şöyle sınıflandırılabilir:
a)Değişik dönemlere ait sikkeler.
b)Urartu kültürüne ait çift ejderha başlı bilezikler, kemerler, elbise iğneleri ve saç
tokaları.
c) Roma Dönemine ait seramik örnekleri, kandiller, pipolar.

(0434) 412 40 26

ahlatmuzesi@kultur.gov.tr

Erkizan Mahallesi, Tatvan Yolu Üzeri
AHLAT/BİTLİS

ETNOGRAFYA MÜZESİ

Bitlis’in eski yaşayış tarzını anlatan ve Bitlis’e özgü yöresel zenginliği içinde barındıran Etnografya Müzesi 2005 yılında açılmıştır. Bitlis merkezinde bulunan bu müze halka ücretsiz hizmet vermektedir. Pazartesi günleri dışında sürekli açık olan müzeye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Etnografya
Müzesine gittiğinizde Bitlis yöresine ve tarihine özgü demir işçiliği, halı dokumacılığı, bastonculuk ve körükçülük gibi yöresel el sanatları bulmanız mümkün.

(0434) 226 53 48
Taş Mahallesi, Cumhuriyet Cd. No:90
MERKEZ/BİTLİS

İL EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ

Oldukça statejik bir konuma sahip olan Bitlis, Karadeniz ve Mezopotamya düzlükleri arasındaki en önemli geçiş güzergahı üzerindedir. Bitlis’in tarih boyunca en
fazla öne çıktığı alan eğitim ve ticarettir. Medeniyet alanında kendini gösterdiği dönem Bitlis yöresine gelen Selçuklularla başlamıştır. Bu dönem Bitlis ve Ahlat’ta Selçuklu eğitim kurumlarından Ribat hanları, Miri mektepleri ve medreseler kurulmuştur. Bitlis medreseler şehri olarak da tarihe geçmiştir. Anadoludaki ilk Türk-İslam
Üniversitesi olarak kabul edilen İhlasiye Medresesi burada kurulmuştur. İhlasiye Medresesi, Selçuklu Medresesi, Hatuniye Medresesi, İdrisiye Medresesi, Şerefiye Medresesi, Küfrevi Medresesi gibi kurumlar bilinen en eski eğitim kurumları olarak kabul edilebilir.
Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde , ilköğretim okullarının açılışı Cumhuriyet’in ilk yıllarına
tekabül etmesine karşın, lise eğitimine yaklaşık 30 yıl sonra, 1952 yılında Bitlis Lises’nin kurulmasıyla başlanabilmiş, sonrasında ise 1956 yılında Bitlis Endüstri Meslek Lisesi kurulmuştur.
Bitlis İl Eğitim Tarihi Müzesi ile ilgili faaliyetler 2017 yılı içerisinde tamamlanmış ve müze 24 Kasım 2017 tarihinde ziyarete açılmıştır. İl genelinde okullarda bulunan ve eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan evrak, döküman, yayın, kitap,
dergi, rehber, broşür, fotoğraf, video film, film şeridi, eğitim araç gereçleri, özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri ile objeler toplanmıştır.
42 farklı objeyle beraber toplam 75 adet materyalin yer aldığı müze, tüm halkın ziyaretine
açıktır.

(0434) 226 77 13

967669@meb.gov.tr

Taş mahallesi, Stadyum Yanı
MERKEZ/BİTLİS

BİLİM VE
SANAT
MERKEZLERİ

BİTLİS BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Bilim ve sanat merkezi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumudur.
Bilim ve sanat merkezleri Milli Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürürler.
Bilim ve sanat merkezleri standart bir müfredat yerine bireyselleştirilmiş
müfredatlar takip ederler.

(0434) 226 58 48

749118@meb.gov.tr

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi, Taş Mahallesi, 908.
Sokak, No5, Zübeyde Hanım MTAL Yanı

BİTLİS KÜLTÜR MERKEZİ

Milli kültürün tanıtılması çerçevesinde, toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek; okuma alışkanlığını
ve fikir faaliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve yerel etnografya
galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla
ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak üzere tasarlanmış bir üstyapıdır.

(0434) 226 53 02

iktm13@kulturturizm.gov.tr

Hüsrev Paşa Mahallesi, Selahattin Eyyübi Cd. No:84
MERKEZ/BİTLİS

AHLAT KÜLTÜR MERKEZİ

(0434) 412 40 82

iktm13@kulturturizm.gov.tr

Selçuklu Mah. Selçuklu Çrş.
AHLAT/BİTLİS

TATVAN KÜLTÜR MERKEZİ

(0434) 827 50 21

iktm13@kulturturizm.gov.tr

Kültür Mah. Bitlis Yolu Cad.
TATVAN/BİTLİS

KÜTÜPHANELER

BİTLİS İL HALK KÜTÜPHANESİ

15 Ocak 1953 yılında kurulan Bitlis İl Halk Kütüphanesi, 1 Haziran 1981 yılından bu yana İhlasiye Medresesi yanında yer alan hizmet binasına taşınmış ve 60
yılı aşkın sürede Bitlis halkına hizmet vermiş ve hizmet vermeye devam etmektedir.
Kütüphanenin vermiş olduğu hizmetlerle; sürekli eğitiminizi, mesleki bilgilerinizi, bilimsel ve teknolojik bilgilerinizi, sosyal ve kültürel yapınızı geliştirebilirsiniz.
60.000 aşkın kitap koleksiyonu ve 200’ün üzerinde dergi ile kullanıcılarına
hizmet vermektedir.

(0434) 226 53 01

kutuphane13@kulturturizm.gov.tr

Taş mh. Stadyum cd. No: 9 (İhlasiye
Medresesi Yanı) MERKEZ/BİTLİS

ADİLCEVAZ İLÇE KÜTÜPHANESİ

(0434) 311 38 47

kutuphane1306@kulturturizm.gov.tr

Alacatlı mh. Adilcevaz Anadolu Lisesi 4. Kat
ADİLCEVAZ/BİTLİS

AHLAT İLÇE KÜTÜPHANESİ

(0434) 412 64 55

kutuphane1302@kulturturizm.gov.tr

M. Zeki Peker Kültür ve Taziye Evi Selçuklu mh. Şehit Erdoğan cd. Lise altı AHLAT/BİTLİS

GÜROYMAK İLÇE KÜTÜPHANESİ

(0434) 511 30 82

kutuphane1304@kulturturizm.gov.tr

Muş yolu cd. Hükümet Konağı Zemin kat NO:1
GÜROYMAK/BİTLİS

HİZAN İLÇE KÜTÜPHANESİ

(0434) 611 19 16

kutuphane1305@kulturturizm.gov.tr

Hizan Kültür Merkezi Yeşilova mh. Kültür cd.
No:20 HİZAN/BİTLİS

MUTKİ İLÇE KÜTÜPHANESİ

(0434) 711 22 08

kutuphane1303@kulturturizm.gov.tr

Hastane yolu üzeri K:1 No:1
MUTKİ/BİTLİS

TATVAN İLÇE KÜTÜPHANESİ

(0434) 311 38 47

kutuphane1301@kulturturizm.gov.tr

Belediye Kültür Sarayı Cumhuriyet cd. K:2
TATVAN/BİTLİS

MİLLİ,
TEMATİK,
PARK VE
BAHÇELER

NEMRUT KALDERASI TABİAT ANITI VE RAMSAR ALANI

Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı/RAMSAR Alanı Doğu Anadolu Bölgesinde
Van Gölü’nün batısında Bitlis İl sınırları içinde Tatvan (Bitlis), Ahlat (Bitlis) ve
Güroymak (Bitlis) ilçelerine ait topraklar üzerinde yer almaktadır. Tabiat Anıtı,
Tatvan İlçesinden yaklaşık 12 km, Ahlat İlçesinden 24 km. uzaklıktadır. Bitlis iline
32 km, Muş iline 61,5 km. mesafededir. Tabiat Anıtı’nın tamamı devlet ormanı
statüsünde olup T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) XIV. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bitlis Şube Müdürlüğü’nün
sorumluluğundadır.
Nemrut Kalderası, Van ve Bitlis Ovalarının en yüksek tepesinde Nemrut Dağının patlaması sonucu oluşan ve büyük bir kaldera çöküşünün yapısal özelliklerini gösteren ülkemizin volkanizma faaliyetleri açısından en karakteristik ve en orijinal yeryüzü şekillerinden birisi
özelliği taşıması nedeniyle 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre 31.10.2003
tarihinde toplam 4.804,7 hektar alanıyla “Tabiat Anıtı” olarak ilan edilmiştir.

(0434) 228 72 51
BİTLİS - TATVAN YOLU

bitlis@ormansu.gov.tr

İRON(SAZLIKBAŞI) SAZLIKLARI

Nemrut Kalderası’nın batısında, Bitlis – Muş karayolunun doğusunda, Güroymak (Norşin) ilçesinin kuzey doğusunda yer alır. Çok geniş bir alana yayılmış
olan sazlıklarla kaplı alanın çevresinde Korkut’a bağlı Altınova beldesi, Sazlıkbaşı, Özkavak, Gölbaşı ve Budaklı köyleri bulunmaktadır. Ortasından Karasu’nun
geçtiği Sazlıkbaşı (İron) Sazlığı, çevresindeki dağlardan inen sularla beslenmektedir. Fakat alanı besleyen çok sayıda sıcak su ve içme suyu kaynağı bulunmaktadır.
Van – Tatvan fay hattının kuzeyinde kalan alanlarda, yakın zamandaki volkanik faaliyetlerin yoğun olmasına bağlı olarak çok sayıda sıcak su kaynağı bulunmaktadır. En önemlisi Güroymak ilçesi, Budaklı Köyü civarında bulunan Germav kaplıcasıdır. İlçe merkezine 12 km. mesafedeki bukaynakta su sıcaklığı 38
– 39 derece, PH değerleri 6,7 dolayındadır. Ulaşımının kolay olması, romatizma,
solunum yolu, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek ve idrar yolları ile metabolizma bozukluklarına iyi gelmesi nedeniyle etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Uydu görüntülerine göre bu sulak alan son 20 yıl içerisinde hızla küçülmüştür.
Sazlıkbaşı Sazlığı, Türkiye’nin önemli doğa ve kuş alanlarından biridir. Bölgenin önemli bir kuş üreme alanıdır. İron Sazlığı’nda mevcut olan bazı yaban
hayvanı türleri şunlardır: Leylek, yeşilbaş ördek, karabatak, tilki, yaban domuzu,
tavşan. Alanda önemli miktarda alaca balıkçılın (ardeola ralloides) ürediği belirlenmiştir.

(0434) 228 72 51

bitlis@ormansu.gov.tr

Bitlis ili Güroymak ilçesinin kuzeyinde
Güroymak ilçesine 22 km uzaklıkta .

AHLAT SAZLIKLARI

Ahlat sazlığı Bitlis ili Ahlat ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü’nün kıyısında bulunan tatlısu içerikli bir sazlık alandır. Göl kıyısında olmasından dolayı başta kuşlar olmak
üzere diğer birçok karasal omurgalıların su ihtiyacını ve barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Van Gölünde Endemik balık türü olan İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi) ilkbahar
döneminde sazlığa ve sazlığı besleyen akarsulara geçerek üremektedir.
Alanda gözlenen habitat tipleri, sazlık, bataklık, çayırlık ve ağaçlıktır. Alanda tespit
edilen canlı türleri bu habitatları beslenme, üreme ve korunma amaçlı kullanmaktadır.
Ötücü kuş türleri daha çok sazlık ve ağaçlık alanları kullanırken Amfibiler daha çok bataklık alanlarda bulunmaktadır. Sazlıkta biri endemik olmak üzere 4 balık türü balık türü
yaşamaktadır. Bunlardan endemik olan İnci kefali Yakın tehlike altında olup (NT) diğeri
hassas (VU) kategorisinde yer almaktadır. Alanda kritik kategoride olmayan (LC) 3 amfibi ve 3 de sürüngen türü tespit edilmiştir. Sulak alanda toplam 105 kuş türü tespit edilmiş
olup bunlardan bir tanesi hassas (VU) kategorisinde yer almaktadır.
Alanda özgü bitki karekteristikleri kındıra, suketeni, çobandüdüğü, kurtayağı,
yerdeğiştiren, kamış, tavusotu, suteresi, kazyak, delisaz, karatopalak, kofa, kısrakkuyruğu,
sandalye sazı, ayrık tuz çizimi, çipil, kösnü otu, adırlı remilotudur.
Ahlat Sazlıkları Van Gölü sahiline 1.5 km uzunlukta paralel uzanan çoğunlukla sazlıklardan oluşan doğal bir sulak alan özelliği sergilemektedir. Sulak alanın kuzeyinde ve
batısında Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlar (tüf, bazalt) yüzeylenmekte olup, doğu kısmı
ise Van Gölü’ne açılmaktadır.

(0434) 228 72 51

bitlis@ormansu.gov.tr

Bitlis ili Ahlat ilçesinin güneybatısında bulunan Ahlat
Sazlıkları, Van Gölü’nün kuzeybatı sınırında yer almakta olup Ahlat yerleşim merkezine 6.0 km uzaklıktadır.

NAZİK GÖLÜ

Bitlis ili Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinin kuzeyinde yer alan Nazik
Gölü,
Nemrut
Krater
Gölü
Ramsar
Alanı’nın
kuzeyinde yer almaktadır. 1820.0 m yükseklikte ve 158.3 km2 genişliğindedir.
Nazik Gölü, kış aylarının soğuk geçtiği yıllarda tamamen donmaktadır. Göl çevresindeki yerleşim alanlarına ulaşım donan göl üzerinden sağlanmaktadır. Gölün fazla suları güneydoğu ucundan Ahlat’ın Karmuç çayına doğru akmaktadır. Bu akıntı üzerine yerleştirilen bir regülatörle Nazik
Gölü’nün suları, Ovakışla ve Ahlat Ovaları’nın sulanması için kullanılıyor.
Nemrut Krater Gölü’nün kuzeyinde yer alan Nazik Gölü doğal sulak alan
özelliği sergilemekte olup sulak alanının en derin noktası su yüzeyinden itibaren 14.0 m iken gölün su yüzeyinden itibaren ortalama derinliği 8.1 m olarak
hesaplanmıştır. Fakat 1980’li yılların ortalarında Nazik Gölü’nün güneydoğu
kesiminde yer alan Suçıkan Deresi üzerine inşa edilen regülatörden kontrollü
olarak Ovakışla (Ahlat) Sulama Projesi kapsamında bu dereye su verilmektedir.

(0434) 228 72 51

bitlis@ormansu.gov.tr

Bitlis ili Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinin
kuzeyinde yer alan göl, Ahlat yerleşim birimine 31 km uzaklıktadır.

ARİN GÖLÜ (SODALI GÖL)

Van İli Erciş İlçesi ile Bitlis İli Adilcevaz İlçeleri ortasında sınırda kalan bir sulak alandır.
Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Sodalı Göl doğal göl özelliği sergilemektedir. Göl çevresinde Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlar (tüf) yüzeylenmekte olup göl tabanı ve yakın dolayında ise silt-kil-kum birimlerinden oluşan Kuvaterner yaşlı Alüvyon yüzeylenmektedir.
Türkiye’nin Van Gölü Havzası’ndaki Önemli Kuş Alanlarından biri olan Arin Gölü
kuşlar açısından son derece önemli bir alandır. Özellikle göç dönemlerinde bu önem
dünya ölçeğinde artmaktadır. Nesli dünya çapında tükenme tehlikesi altında olan Dikkuyruk ördek (Oxyura leucocephala) alanda büyük sayılarda üremekte ve göç döneminde konaklamaktadır. Ayrıca alanda üreyen macar ördeği (Netta rufina) ve angıt
(Tadorna ferruginea)ın yanı sıra sonbahar göç döneminde önemli sayılarda alanda konaklayan ötücü kuğu (Cygnus cygnus) ve diğer su kuşları alanın önemini arttırmaktadır.
Arin Gölünün Fizikokimyasal açıdan yüksek soda oranına sahip olması gölde bulunacak balıkları sınırlamıştır. Havzadaki sodalı göllere ve Van gölüne adapte olan inci kefali
(Chalcalburnus tarichi) burada bulunmamaktadır. Bunun gerekçesi olarak Arin Gölüne
dökülen tatlı su kaynağının olmaması ve türün üremek için tatlısulara geçememesidir.
Alanda 3 sürüngen ve 2 iki yaşamlı türü tespit edilmiştir. Alanın ornitolojik önemi uluslararası niteliktedir. Alanda Tehlike kategorisinde olan (EN) 2 tür bulunmaktadır. Tehlike kategorisindeki türlerden birisi alanda üreyen, beslenen ve alanı göç dönemlerinde
toplanma alanı olarak kullanan dikkuyruk (Oxyura Leucocephala) ördektir. Mart 2014
tarihinde yapılan gözlemlerde Arin gölündeki Dikkuyruk sayısı 853 olarak sayılmıştır.
Ayrıca Tehlike kategorisine yakın (NT) 4 tür bulunmaktadır. Gölün yakınında olmayıp
ancak etrafındaki tarlalarda üreyen ve hassas(VU) kategorisinde yer alan Toy kuşu (Otis
tarda) da bu listeye dahil edilmiştir. Alanda 6 memeli türü tespit edilmiştir.

(0434) 228 72 51

bitlis@ormansu.gov.tr

Bitlis ili Adilcevaz ilçesinin kuzeydoğusunda
bulunan Aygır Gölü, Adilcevaz ilçesine 8 km
uzaklıktadır.

HEYBELİ(NORŞİN) GÖLÜ

Bitlis ili Adilcevaz ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan Heybeli (Norşin) Gölü,
Van Gölü’nün kuzeyinde yer almakta olup Bitlis, Van, Adilcevaz ve Erciş yerleşim
birimlerine sırası ile 83 km, 131 km, 40 km ve 33 km uzaklıkta yer almaktadır.
Heybeli Gölü, Van Gölünün kuzey kıyısında bir çukur içerisinde oluşmuş bir göldür.
Gölün güney ve doğu kısmındaki sazlıklar birçok türün üreme alanıdır. Yine göl içerisinde bulunan adacık özellikle kuşlar ve sürüngenler için önemli bir üreme alanıdır.
Ramsar kriterlerinden 2 tanesini sağlamaktadır. Ulusal öneme haiz sulak alandır. 25.12.2014 tarih ve25-2014/2 sayılı Karar 9.04.2015 tarih ve 4072
sayılı ÇŞB Olurları ile tescil edilmiştir. 53 hektarlık alanı kapsamaktadır.
Gölün etrafında bulunan sazlık, çayırlık ve kumluk alanlar birçok kuş türüne ev
sahipliği yapmaktadır. Göl etrafında tarım arazileri bulunmaktadır. Su içerisinde
bulunan sucul bitkiler aynı zamanda bazı kuş türleri için besin oluşturmaktadır.

(0434) 228 72 51

bitlis@ormansu.gov.tr

Bitlis ili Adilcevaz ilçesinin kuzeydoğusunda
yer alan göl, Adilcevaz yerleşim birimine 40
km uzaklıktadır.

AYGIR GÖLÜ

Bitlis ili Adilcevaz ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Aygır Gölü, Bitlis-Van karayoluna 7 km, Adilcevaz ilçesine 8 km,
Van iline 170 km ve Bitlis iline 130 km uzaklıkta bulunmaktadır.
Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları listesinde yer alan ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statüsüne sahip Aygır Gölü tatlı su karakterli bir göl olup içinde
alabalık üretimi yapılmaktadır. Alan tatlı su gölü olmasına rağmen topografik
yapısından dolayı etrafında yoğun sazlık ve bataklık alanlar bulunmamaktadır.
Bu alan mahalli öneme haiz sulak alandır. 318 hektarlık alanı kapsamaktadır.
Göl içerisine sürekli akan bir akarsuyun bulunmaması çeşitliliği etkilemektedir. Gölün kıyısında sazlıkların ve bataklıkların oluşabilmesi için uygun alanlar
bulunmadığından alan habitat çeşitliliği açısından oldukça fakirdir. Yamaçta bulunan sürüngenlerden kara kaplumbağaları su içmek için göl kıyısına inmektedir.
Gölde yaz kış su seviyesi değişmektedir. Bu müdahalede bitki örtüsü yoğunluğu ve
çeşidi değişebilmektedir.

(0434) 228 72 51

bitlis@ormansu.gov.tr

Bitlis ili Adilcevaz ilçesinin kuzeydoğusunda
bulunan Aygır Gölü, Adilcevaz ilçesine 8 km
uzaklıktadır.

BATMIŞ(CİL) GÖLÜ

Bitlis ili Adilcevaz ilçesinin kuzeybatısında bulunan Batmış Gölü, Van Gölü’nün kuzeyinde yer almaktadır.Göl Geniş bir düzlükte yer almış olup kıyısından yükselen bir yükselti bulunmamaktadır. Alana Muş ili Malazgirt ilçesinden de gidilebilmektedir. Süphan Dağının batı kıyısında
bulunan göl; Çanakyayla, Karakol, Cihangir ve Gölüstü köyleri ile çevrelenmiştir.
Göl etrafında civar köylülerinin kullandığı çayırlıklar bulunmaktadır. Bu çayırlıklardan hem hayvan otlatma hem de hayvanların kışlık besinlerini elde etmek için faydalanılır. Ayrıca gölün bazı kesimlerinde bulunan sazlıklar kesilerek farklı amaçlar için kullanılmaktadır.
Bu alan mahalli öneme haiz sulak alandır. 5701 hektarlık alanı kapsamaktadır.
Alanın geniş bir kesimini kaplayan bu sazlıklar özellikle kuşların ilkbaharda üreme alanlarıdır. Gölde bulunan su batarlarından suyun azalması sonucu alanın büyük bir kesimi kurumaktadır. Batmış gölü su aynası son derece küçük olan ve etrafı geniş çayırlarla çevrili bir tatlı su gölüdür.
Batmış gölündeki su batarlarından dolayı su rejiminin değişken olması ve her
yıl yazın alanın tamamen kurumasından dolayı göl içerisinde balığa rastlanmamıştır. Alanın sazlık kesiminin özellikle ilkbaharda çok büyük bir alanı kaplaması
memeliler açısından bir avantaj teşkil etmekte ve beslenmek ve su içmek amacıyla
alana gelmektedirler.

(0434) 228 72 51

bitlis@ormansu.gov.tr

Bitlis ili Adilcevaz ilçesinin kuzeybatısında
bulunan göl, Adilcevaz yerleşim birimine 16
km uzaklıktadır.

TARİHİ VE
KÜLTÜREL
MEKÂNLAR

SELÇUKLU MEZARLIĞI

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, yer alan, Selçuklu dönemi mezarlığıdır. Ortaçağ Türk mimarisi mezarlarını içeren bir açık hava müzesi niteliğindedir. Mezarlar şehrin Meydan Mezarlığı çevresinde ve Ahlat’ın eski mahallelerinde yer almaktadır. 2100 dönüm
üzerine kurulu olan mezarlıkta birçoğu yıkılmış olan 1400 mezar taşı bulunmaktadır. Bölgede meşhur olan Ahlat taşlarıyla yapılmış olan mezar taşlarının en büyükleri
yaklaşık olarak 3.5 metre yüksekliğe sahiptir. Dikdörtgen yapıda olan taşların üzerinde yazılarla birlikte ejderha başları, geometrik şekiller ve palmetler gibi çeşitli süslemeler yapılmış. Taşlar üstünde yazıların bulunması bu eserleri Türk dünyasında Göktürk Yazıtları sonrasında en önemli eserler yapmaktadır. Taşların üzerlerinde yer alan
yazıların okunmasıyla birlikte bölgenin kültürel özellikleri de ortaya çıkarılmaktadır. Mezarlıkta birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde yaklaşık 600
mezar taşının temizlemesi yapılmış ve taşlar üstünde yer alan yazılar okunmuştur.
Mezarlıktaki taşlar 12 ve 13. yüzyılda dikilmiştir. Anadolu’ya gelen ilk Türkler tarafından kurulmuş olan mezarlık aslında Orta Asya Türk geleneğini yansıtmaktadır. Binlerce yıldır mezar başlarına balbal adını verdikleri taşları dikme geleneğine sahip olan Türkler, İslamiyetle birlikte bu geleneği sentezlemiş, bu
derin estetik ve işçiliği yüzlerce yıl ötesine taşımayı başarmışlardır. Mezar taşlarındaki işlemeler Türk taş işçiliğinin en güzel örnekleri olarak kabul görmektedir.
Erken döneme ait en büyük Türk-İslam mezarlığıdır. “Anadolunun Orhun Abideleri”
de denilen Selçuklu Meydan Mezarlığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesindedir.

(0434) 412 40 26
İkikubbe Mahallesi, Ağrı-Bitlis Yolu
AHLAT / BİTLİS

BAYINDIR KÜMBETİ

Eser 1481 yılında Akkoyunlu Rüstem Bey’in oğlu Emir Bayındır adına yaptırılmıştır. Tamamı kesme Ahlat taşıyla yapılmış olan kümbet, aynı isimle anılan mescidin 2 metre kadar güneyine inşa edilmiştir. 6.5 metre çağında kare bir kaide üzerine inşa edilen kümbetin diğer yapılardan ayrılan en
önemli özelliği ise bir bölümünün sütunlu bir planla açık bir şekilde yapılmış olmasıdır. Bu özellikleri baz alındığında dünyadaki iki kümbetten biri olarak kabul görür.
Üst tarafta yapıyı çepeçevre dolanan kitâbede Bayındır Bey’in 886 Ramazanında (Kasım 1481) öldüğü belirtilmiş ve unvanları ile hayatı anlatılmıştır. Bayındır Bey’in
ölümü üzerine eşi Şah Selime Hatun tarafından yaptırılan kümbetin mimarının, mescidin
yan duvarında kitâbesi bulunan Baba Can olduğu sanılmakta ve bu zatın Azerbaycan veya
Ahlat kökenli bir usta olduğu hususu tartışılmaktadır (geniş bilgi için bk. Sönmez, s. 371).
Kare kaide üzerinde, cenazelik katının pahlanması ile onikigen gövdeye geçilmiş olan kesme taştan yapıyı diğer kümbetlerden ayıran en önemli özellik, gövdenin
dörtte üç bölümünün bodur sütunlar tarafından taşınan kemerlerle yarı açık biçimde ve Ahlat gölüne (kıble yönü) bakan bir balkon şeklinde yapılmış olmasıdır. İçten
kubbe örtülü gövdenin üstünde konik bir külâh yer alır. Gövdede geometrik süslemenin hâkim olduğu bordürler. kuşaklar ve nişler taş işçiliğini zenginleştirmektedir. Dıştaki geometrik ve bitkisel süslemeye paralel olarak yarı açık iç mekânda da
özellikle mihrap nişi ve duvarlarda yer alan bezemeler dikkati çekecek zenginliktedir.

(0434) 226 65 60

bitlis@vgm.gov.tr

İkikubbe Mahallesi, Orta Sk. No:10
AHLAT / BİTLİS

ÇİFTE KÜMBETİ

Ahlat genel olarak kümbetleriyle meşhur yerlerimizin başında gelmektedir. Ahlat’taki kümbetlerin belki de en ilginçleri “Çifte Kümbetler” olarak anılan Hüseyin Timur ve Bugatay Aka kümbetleridir. Binlerce yıllık Türk geleneğini yansıtan bu kümbetler oldukça meşhur olan “Ahlat taşı” ile yapılmıştır.
Diğerine göre batıda olan Hüseyin Timur Kümbeti, diğerine göre daha küçüktür. Kapısında yer alan kitabeden yapının 1279 yılında ölen Hüseyin Timur ile bir
yıl sonra ölen Esen Tekin Hatun’a ait olduğunu anlıyoruz. Güney cephesindeki
kitabede ayet, batı penceresindeki kitabede ise hadisler yer almaktadır.
Çifte Kümbetlerden doğu tarafında kalanı Bugatay Aka Kümbetidir. Pencerelerinde ve kapısının üstünde toplamda dört kitabe yer almaktadır. Giriş kapısının
üstündeki kitabeye göre yapı 1251 yılında Bugatay Aka ile Şirin Hatun için
yapılmıştır. Doğu yönünde bulunan kitabe ayet, doğu yönünde bulunan kitabede hadisler yer almaktadır. Bu kümbet gerek iç gerekse dış süslemeler bakımından
diğerine göre oldukça zengin yapıdadır. Ancak kümbetin içindeki ve pencere kenarındaki orijinal el yapımı süslemeler ve resimler sonraki yıllarda yağmalanmıştır.

(0434) 226 65 60
İkikubbe Mahallesi
AHLAT / BİTLİS

bitlis@vgm.gov.tr

EMİR ALİ KÜMBETİ

Kitabesi Rus harbinde kırılmış olduğu için yapılış tarihi tam olarak bilinememekle
birlikte mimari özelliklerinden yola çıkılarak 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.
Ahlat, İki Kubbe mahallesinde bulunan ve yapılan araştırmalar sonucunda inşası 1306
yılına kadar dayanan kümbet, Emir Ali adına yapılmıştır. Kare planlı bir ana mekana
sahip Emir Ali Kümbeti, tek katlıdır. Kümbetin avlusuna doğuda bulunan kapısından
girilir. Türbe kısmı ise; sivri bir kemerle avluya açılır. Ahlat kümbetleri arasında değişik
planı ile dikkati çeken Emir Ali Kümbeti daha çok eyvanlı kümbetleri arasında yer alıyor.
Kümbet;
içten
kubbe
dıştan
ise
piramidal
külahla
örtülerek
yapılmıştır.
Kubbeye
geçiş
ise
pandantiflerle
sağlanmıştır.Bu
yapının
diğer
kümbetlerde
olduğu
gibi
mumyalık
kısmı
bulunmamaktadır.

(0434) 226 65 60

bitlis@vgm.gov.tr

İkikubbe Mahallesi, Dede Maksut Sk No:1
AHLAT / BİTLİS

ERZEN HATUN - ŞEYH NECMETTİN KÜMBETİ

XIV. yüzyıla ait Erzen Hatun Kümbeti, onikigen gövdesiyle değişik bir tipin temsilcisidir. Gevaş’ta bulunan Halime Hatun Kümbeti ile yakın benzerlik gösteren bu yapı, Karakoyunlu devrine aittir ve kitâbesinden Emîr Ali’nin 799’da (1396-97) ölen kızı Erzen Hatun
için yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Gövdede her yüzey ince nişlerle ve yoğun bir taş işçiliğiyle
hareketlendirilmiş, kubbenin üstüne de piramit çatı örtülmüştür. İki Kubbe mahallesindeki
Keşiş Kümbeti bu yapının daha basit bir tekrarıdır. Yine İki Kümbet mahallesindeki
Emîr Ali Türbesi de kitâbesi olmamakla birlikte XIV. yüzyıla tarihlenen ilgi çekici bir
yapıdır. Kare planlı kümbetin üstü içten kubbe, dıştan sekizgen kasnaklı piramit külâhla
örtülüdür. Ancak, güney duvarı yerinde bütün genişliğince bir kemer vardır. Bu kemer, iç
mekânı alçak bir duvarla çevrili açık avluya bağlamaktadır; yapının girişi de buradandır.
Erzen Hatun Mezarlığında Erzen Hatin Kümbeti yanındaki Şeyh Necmettin Kümbeti,
Ahlat’ta bulunan en eski tarihi yapıdır. Üzeri kare biçimde yükselen piramidal külahla
örtülüdür.Bu bakımdan da benzerleri arasınad tek örnektir.Diğer kümbetler hep silindirik biçimde, konik külahlıdırlar.Şeyh Necmettin tarafından 1222’de yaptırılmıştır.
Giriş kapısı üzerinde 2 tane kitabe bulunmakla birlikte bunlardan birisi vakfiye olup,
diğeride kümbetin yapım kitabesidir. Kitabesinden öğrenildiğine göre Şeyh Necmettin Havai Baba’nın türbe ve tekkesine ait vakfiyeyi ihtiva eder.(Vakfiyenin Türkçesi; vakfın şartında “Allah ona rahmet etsin” bu mübarek kubbeyi şeyh yaptı…Ahaliden onun sözleri eşit değildir ve onun ismi Aliyüddin’dir….Muhakkak Ahlah işiten
ve bilendir.) Kitabeye göre H.619 (M.1222) Ramazan ve Şaban aylarında yapılmıştır.
Kümbet, aynı zamanda şeyhin tekkesi olarak kullanılmıştır.Şeyh 1222 yılında öldüğü
için, Melik Eşref ve Ahlat Hükümdarı İzzettin Balaban günlerinde yaşamış olduğu anlaşılmaktadır.Şeyh Necmettin Havai Baba’nın Ahlat’ta medfun 9 evliyadan biri olduğu belirtilmektedir.Kümbetin 5,17x5,18 m. ölçüsünde küçük kare bir kaidesi vardır.

(0434) 226 65 60

bitlis@vgm.gov.tr

Erkizan Mahallesi, Ak Polat Sk. No:55
AHLAT / BİTLİS

HARABEŞEHİR

Ahlat kaya yerleşim oyukları ilk çağdan beri değişik amaçlarla kullanılmış ve
günümüze kadar ulaşmıştır. Doğu Anadolu bölgesinde ilk kaya yerleşim alanlarından
biri olduğu söylenmektedir. Bölgede meydana gelen şiddetli depremler, kuraklık nedeniyle sulak vadilere yerleşme ihtiyacı, harp ve istilalar sonucu yerleşmelerin tahrip
edilmesi sert iklim koşulları gibi nedenler kaya yerleşimin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Eski Ahlat Kalesi’nin batı yönünden tahrip edilmesi ve yıkılması neticesinde onlarca mağara yok olmuş, doğu cephesi mağaraları ise günümüze kadar
gelmiştir. Kayaların içi oyularak yapılmış yapılar iki katlı olup planları genelde aynıdır.
Kaya oyukları, ibadet mekânları ve barınılacak ev olarak düzenlenmiştir. Kaya oyukları içinde en dikkat çekici olanı giriş kapısının üst kısmı mukarnas süslemeli kapının
açıldığı bölüm üzeri beşik tonoz örtülü büyük muntazam bir mekân yer alır. Mekânın
girişinin tam karşısındaki duvarın üst kısmında karşılıklı iki tavus kuşu figürü kaya üzerine kabartma şeklinde yapılmıştır. Hemen gerisinde ve giriş kapısının hemen karşısında bir apsis ve apsis içinde küçük bir oda bulunmaktadır. Yine girişte kapının hemen
iki yanında tonozlu yapıya birer kapıyla açılan iki küçük oda yer almaktadır. Bu kaya
oyuklarından oluşan mağaralar, Kalenin mamur olduğu dönemlerde askeri mühimmat ve soğuk hava depoları olarak kullanılmış olduğu tahmin edilmektedir. Kaya
oyuklarının bazıları yakın zamana kadar konut ve ibadet mekânı olarak kullanılmıştır.

Harabeşehir Mahallesi
AHLAT / BİTLİS

BAYINDIR KÖPRÜSÜ

Akkoyunlular dönemine ait Emir Bayındır Köprüsü, küçük bir yapı olmasına rağmen
o devrin kervan ve yayaların geçmesine elverişli merdivenli yoluyla dikkati çeker. Derenin iki yakası arasında önce düz olan köprünün tek açıklığını takiben batıya doğru
dönerek keskin bir dirsek meydana getirmektedir. Dere, suların fazla olduğu zaman
mukavemeti arttırmak için yapıldığı anlaşılmaktadır. Beden duvarı Ahlat’a özgü (Volkanik) kesme taşından yapılmış yapı, değişik sivil mimarisini aksettiren bir yapıdır

Harabeşehir Mahallesi
AHLAT / BİTLİS

OSMANLI KALESİ(ESKİ İÇ KALE)

Taht-ı Süleyman deresinin doğusunda, kuzey - güney istikametinde uzanan bir kayalığın üzerine inşa edilmiştir. Kayalık Taht-ı Süleyman, Harabeşehir ve İkikubbe Mahalleri arasındaki çukurlukta bir ada gibi yükselmektedir. İnşa edildiği kayalığının
doğu yamacında az da olsa kale kalıntıları görülürken batı kayalığın üzerindeki kaya
kalıntıları Urartu Kalesi olarak ta bilinen Harabeşehir Kalesi, zamanla coğrafi şartlar, depremler ve istilalar yüzünden harabe olmuş bugün kalenin bulunduğu kayalık
üzerinde bazı duvar kalıntıları görülmektedir. Eteklerin de ise kaya sığınakları ve evlerden başka bir şey kalmamıştır. Büyük surun Bizanslılar zamanında yapılıp, Selçuklular zamanında tamir edildiği anlaşılmaktadır. Kalenin duvarları tamamen toprakla
kapanmış olup, yer yer burç ve sur duvarlarınnın kalıntıları görülmektedir. Burçların
ve sur duvarlarının kesme taş kaplamaları yok olmuş sadece moloz taşları kalmıştır.

Harabeşehir Mahallesi, Kale Cd. No:8
AHLAT / BİTLİS

ÇİFTE HAMAM

Ahlat kazıları sonucunda ortaya çıkartılan hamam; soğukluk, ılıklık sıcaklık bölümlerinden meydana gelmektedir. Soğukluk kısmı kare planlıdır. Duvarları tamamen harap
olmuş olduğundan örtü sistemi anlaşılamamaktadır. Burada sadece yarısı tahrip olmuş
iki sivri kemerli çeşme bulunmaktadır. Soğukluktan bir kapı ile kare planlı küçük bir
ılıklığa geçilir. Burada sivri kemerli bir çeşme bulunmaktadır. Duvarları tamamen tahrip
olmuş olup, sadece bir duvarda bulunan kiremit dolguların dizilişinden buranın bir kubbe ile örtülmüş olduğu sanılmaktadır. Soğukluğun hemen yanında sivri kemerli geniş
bir açıklıkla sıcaklık kısmına girilmektedir. Sıcaklık kısmı çok geniş olup, ortada bir
göbek taşı bulunmaktadır. Sıcaklık kısmında karşılıklı olarak dört eyvan bulunmaktadır.
Güney eyvanı çok belirgin olup diğerleri harap olmuştur. Eyvanların arasında her köşede
yine kendi arasında köşe oluşturacak sivri kemerli hücre vardır. Batı eyvanın güney
duvarında bir çeşme bulunmaktadır. Sıcaklıktan bir kapı ile başka bir mekana geçilir.

(0434) 226 68 02
Tahtı Süleyman Mahallesi
AHLAT / BİTLİS

bitlisdef@maliye.gov.tr

KÜÇÜK HAMAM

Ahlat Arkeolojik kazıları neticesinde ortaya çıkartılan yapının büyük bölümü toprağa
gömülü durumdadır. Muhtemelen tek kubbeyle nihayetlendirilmiştir. Birbirlerine bir
kapı ile bağlı olan sıcaklık ve soğukluk bölümleri bulunmaktadır. Sıcaklık kısmı sekizgen,
ılıklık kısmı ise içten kare planlı olarak yapılmıştır. İçten kare planlı olan ılıklık bölümün
yuvarlak kubbeye geçişi sağlayan kemerli nişler bulunmaktadır. Sekizgen planlı sıcaklık bölümü ise her kubbe örtüsüne geçişi sağlayan istiridye motifli nişler ve bu nişlerin
üzerinde yine yan yana konulmuş üç tane niş bulunmaktadır. Sıcaklık kısmından üzeri
kubbeyle örtülü olması gereken üç hücreye geçilir. Bu üç hücre de kubbeye geçiş elemanı pandantiftir. Bu üç hücrenin ve sıcaklık bölümünün gerisinde kare planlı bir hücre
daha bulunur ki üzeri düz dam ile kapatılmıştır. Bu bölüm su haznesi olarak kullanılır.

(0434) 226 68 02
Harabeşehir Mahallesi
AHLAT / BİTLİS

bitlisdef@maliye.gov.tr

ÇİFTE HAMAM
İSKENDER
PAŞA CAMİSİ

İskender Paşa Camii, Osmanlı döneminde yapılan Yenikale’nin iç kale bölümünde
ve meyilli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Caminin güneydoğusundaki hamam yıkık
durumdadır. Yapıda üç kitâbe mevcuttur. Bunlardan cümle kapısı üzerinde yer alan
972 (1564-65) tarihli kitâbe yapının inşa tarihini verir. Gövdesinde damla motifleri
içinde yer alan iki kitâbeden biri 978 (1570) tarihli minarenin tarih, diğeri ise “Ahlatlı büyük başmimar” ibaresiyle usta kitâbesidir. Kitâbelerin üçü de Arapça ve Farsça
olup celî sülüs hatla yazılmıştır. Ahlat, istilâlar ve tabii âfetler yüzünden pek çok defa
yakılıp yıkılmış, yapıların çoğu tahrip edilmiştir. Ayakta kalan eserler arasında yer alan
cami XIX. yüzyılın sonuna kadar sağlam olarak gelmiştir. XX. yüzyılın başında bölgeyi
gezen W. Bachmann’ın çektiği fotoğraflarda, son cemaat yerinin yıkıldığı ve kubbedeki kurşunların söküldüğü görülmektedir. I. Dünya Savaşı sırasında (1915) bölgeyi
istilâ eden Ruslar tarafından yapı büyük bir tahribe uğramıştır. Minarenin şerefeden
yukarısı yıkılmış ve taşınabilir bütün eşyaları götürülmüştür. Bu tarihten sonra cami
tamamen metrûk hale gelmiş ve uzun süre kullanılamamış olup 1990-1995 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamir edilerek yeniden ibadete açılmıştır.
Yapının dış cepheleri kahverengi andezit (Ahlat) taşından sade olarak yapılmıştır. Cephelerdeki pencereler sivri kemerli birer alınlığa sahiptir. Batı cephesinin minareye yakın
kısmında yerden 1 m. yükseklikte mazgal biçiminde bir bölüm bulunmaktadır. Bu kısım
ya güvercinlik ya da sonradan kapatılmış harime geçiş yeri olabilecek bir bölüm olmalıdır.

(0434) 226 65 60

bitlis@vgm.gov.tr

İkikubbe Mahallesi, Kale 4 Cd. No:20
AHLAT / BİTLİS

KÜÇÜKMAHMUT
KADI
HAMAM CAMİSİ

Ahlat Sahil Kalesi içinde İskender Paşa Camisinin karşısında bulunan Kadı Mahmut
Camii, Gazi Kadı Mahmut tarafından yapılmıştır. Bütünüyle dikdörtgen bir plan üzerine inşa edilmiştir. Son camaat yeri ayrı tutulacak olursa ibadet mekânı kare bir saha
kaplamaktadır. Son cemaat yeri üç kubbe, ana mekanı ise tek kubbeyle nihayetlendirilmiştir. Minaresi kuzey batı köşesine yapışık olarak yapılıp tek şerefesi bulunmaktadır.
Bütünüyle 17,48 X 13,39 m.ebadında bir plan üzerine inşa edilmiştir. Sadece ibadet mekanı ise 13,39 X 13,39 m.lik bir saha kaplamaktadır. Kuzey cephede duvarların
uzantısı olan ante duvarları ile, bu duvarlar arasına yerleştirilen iki sütun ile üç bölüme
ayrılmış olan son camaat yeri üç kubbeyle örtünmüştür. Anta duvarlarında bulunan
pencere açıklıkları sağır nişler halinde bırakılmıştır. Doğu ve batı cephelerinde sivri kemer alınlıklı üçer penceresi bulunan caminin beden duvarları 4,34 m. kotunda taş silmeyle
nihayetlenmekte ve meyilli bir saçak pahı ile daha içeriden sekiz kenarlı kasnak başlamaktadır. 8,04 kotunda ise kasnak silmeleri yer almaktadır. Kubbe kasnağının aralarda
birer kenarı boş bırakılmak suretiyle dörtkenarına sivri kemerli 4 pencere açılmış bulunmaktadır. Mekan, taş kaplamalı sekiz kenarlı pramidal bir külahla örtülmüştür. Kıble cephesindeki mihrap çıkıntısı beden duvarına yapışık küçük bir kümbeti andırmaktadır. Beş kenarlı mihrap çıkıntısını saçak kenarları dişli silme halinde işlenmiş üst
kısmı konik bir çatı şeklinde kapatılmıştır. Caminin en tezyinatlı kısmı son cemaat yeri
olup, cümle kapısı sivri kemerli bir niş içine alınmıştır. Mermer söveli kapının üzeri niş
içini enine kaplayan geometrik kabartma motiflerle bezemeli bir pano ile süslenmiş
olup, pano üzerine inşa kitabesi konmuştur. Köşe trompları ile intikali sağlanan kubbe, sade fakat tamamı kesme taştandır. Tromp kemerlerinin üzengileri mukarnaslarla süslenerek zarif bir görünüm kazanmıştır. Mihrab, beş kenarlı küçük bir niş halinde
tezyinatsız olup, iki köşeyi üzerinde küçük başlıklar bulunan sütunceler süslemektedir

(0434) 226 65 60
Kale Mahallesi
AHLAT / BİTLİS

bitlis@vgm.gov.tr

ÇİFTE
ULU
CAMİ
HAMAM

Hâlihazırda
arkeolojik
kazı
sahasının
içinde
ve
kazısı
tamamlanmamış
bir
kalıntıdan
ibârettir.
Caminin,
şehrin
Selçuklular tarafından fethini takiben ve 12. yüzyılda inşa ettirildiği düşünülür.
Ahlat Ulu Camii’nin yeri, “Bezirhâne” diye nitelendirilen yüksek bir takviye duvarı kalıntısının doğu kanadı olarak düşünülmüş; bu kesimdeki bir tümseğin toprağı
kaldırılarak caminin kuzey-batı köşesinde olduğu varsayılan bir minare kaidesi ortaya çıkartılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında, minarenin kuzey ve batı kısımlarının sal
taşıyla döşenmiş olduğu görülmüş; kuzey cephesinin batı tarafında da bir mihrâbiye tesbit edilmiştir. Duvarların minareye bağlanış şekli, caminin zaman içinde tâmir
ve tâdillere mâruz kaldığını göstermektedir. Sondaj ve temizlik çalışmaları sırasında,
deste sütun tarzında ayak parçaları, minareye yakın yerlerde turkuaz sırlı, dikdörtgen
biçiminde, yüzeyi yuvarlak ve arka kısmı yuvarlak saplı parçalar ile çini levhalar ele
geçirildiği bilinmektedir. Buluntular, minare gövdesinin sırlı tuğlalarla kaplı olduğunu,
yapının diğer kısımlarında da çini levhaların kullanıldığını göstermiştir. Minarenin
batı kanadındaki çalışmalar sırasında, kubbeli olduğu anlaşılan bir yapı ortaya çıkartılmakla birlikte, kazı çalışmaları bitirilemediği için, caminin planı ve strüktürel özellikleri henüz ortaya konulamamıştır. Buna karşılık, ortaya çıkartılan cami kalıntısının,
İlhanlı dönemine âit olduğu ileri sürülmüştür. Ahlat’ta ilk yapılan Ulu Cami’nin ise
Taht-ı Süleyman mahallesinde olduğu ve camiden günümüze, bir evin bahçesinde, otlar arasında yatan tuğladan yapılmış bir minare parçasının gelebildiği düşünülmektedir.

(0434) 226 68 02
Harabeşehir Mahallesi
AHLAT / BİTLİS

bitlisdef@maliye.gov.tr

KÜÇÜKMEZARI
AKIT
HAMAM

Tümülüs tarzındaki eski Türk mezarları olarak nitelenen ve halkın “akıt” dediği bu yapılar,
taşla inşaa edilmiştir. Bir veya iç içe iki-üç odadan oluşan, içeriden değişik tonozlarla,
dışarıdan ise düz şekilde örtülmüş, iç mekanlar küçük mazgal pencereleri ile aydınlatılmış mezar odalarıdır. Bu tip mezarlar daha çok aile mezarları olarak inşa edilmişlerdir.

(0434) 412 40 26
İkikubbe Mahallesi, Ağrı-Bitlis Yolu, Selçuklu Meydan
Mezarlığı AHLAT / BİTLİS

ÇİFTE HAMAM GAZİ TÜRBESİ
ABDURRAHMAN

Türbede, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) sancaktarı Muaz Bin Cebel’in oğlu Abdurrahman Gazi yatmaktadır. Abdurrahman Gazi, Hz. Ömer döneminde, İyaz Bin Ganem komutasındaki İslam ordusu ile Doğu Anadolu’ya sefere çıkmıştır.Ahlat’ın ele
geçirilmesi sırasında şehit düşer ve şehit olduğu yerde defnedilir. Defin edildiği yer
tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı Devleti dönemindeki kayıtlarda bugün
türbenin inşa edildiği yer “Şehitler Tepesi”, yada “Şehitler Zaviyesi” olarak anıldığı
için türbenin yapıldığı yere yakın bir yerde medfun olduğu düşünülmektedir.Ayrıca meşhur tarihçi Vakidi’nin “Fitunu Şam” adlı eserinin 2. Cildinin 109. Sayfasında da
Abdurrahman Gazi’nin Ahlat’ta yapılan savaşta “Gazi” ünvanı aldığını ve bu gün türbe yapılan yere yakın bir yerlerde medfun olduğu yazılıdır. Abdurrahman Gazi türbesi, 1974 yılında Ahlat’lı taş ustası Tahsin KALENDER tarafından Ahlat kümbet mimarisine uygun bir şekilde inşa edilmiştir. Profilli ikinci bir kuşak bulunmaktadır.

Tunus Mahallesi
AHLAT / BİTLİS

ÇİFTE HAMAM
ZALPAŞA(TUĞRUL
BEY) CAMİ

Adilcevaz-Ahlat yol üzerinde,göl kenarında, Adilcevaz Kalesi’nin altında bulunan Adilcevaz Paşa Camisi XVI yüzyılda Zal Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Osmanlı Erken Dönem Ulu Cami plan tipindeki caminin kuzey cephesinde, iki sütun
ve beden duvarlarının uzantılarının oluşturduğu kemerlerle birbirine bağlı üç kubbeli bir
son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin ortasında sivri kemerli bir niş içerisinde
yay kemerli caminin giriş kapısı bulunmaktadır. Kapının üzerinde kitabe yeri ayrılmış ise
de kitabe buraya konulmamıştır. Son cemaatin iki yanında birer pencere bulunmaktadır.
Dikdörtgen planlı ibadet mekanının ortasında dört sütun bulunmaktadır. Bu sütunlar
birbirlerine ve duvarlara kemerlerle bağlı olup üzerleri taş pandantifli küçük dokuz kubbe ile örtülmüştür. İbadet mekanının doğu ve batı cephelerinde iki sıra halinde alttakiler
sivri kemerli, üsttekiler alttakilerden bir fazla olarak yine sivri kemerli pencereler bulunmaktadır. Mihrap yönünde ise iki sıra halinde sivri kemerli üç pencere bulunmaktadır.
Mihrap beş kenarlı küçük bir çıkıntı halinde dışarıya taşırılmıştır.
Mihrap
çıkıntısını
üzeri
piramidal
bir
külahla
örtülmüştür.
Caminin kuzey batı köşesine, son cemaat yerine bitişik olarak kare kaideli minare
eklenmiştir. Bu minare Ahlat Kalesi içerisindeki İskender Paşa ve Kadı Ahmet Camilerinin minarelerine benzemektedir. Kaidenin üst kısımlarında meandr motifleri, kuşaklar vardır. Buradan yuvarlak gövdeye geçilmektedir. Gövde bir taş sırası altında beyaz
taştan örgü motifli bir kuşakla daha gösterişli bir konuma getirilmiştir. Camii 1965
yılında restore edilmiş ve bugün ibadete açıktır.Kaynak: Tuğrulbey (ZalPaşa) Camii

(0434) 226 65 60
Çayır Mahallesi
ADİLCEVAZ/BİTLİS

bitlis@vgm.gov.tr

KÜÇÜK
ULU
CAMİ
HAMAM

Ahlat ilçesinden Adilcevaz’a giderken yolun hemen solunda Zal Paşa camisinin üstünde yer alır. Adilcevaz ilçesinin batısında, Van Gölü kıyısındaki yamaçta yer
alan Ulu Caminin XIV-XV da yapıldığı sanılmaktadır.Cami dikdörtgen planlı olup
doğu-batı yönünde uzanmaktadır, arazi konumundan ötürü doğu ve batısı toprağa
gömülmüştür. İbadet mekanı kuzey Güney doğrultusunda beş sahına bölünmüştür.
Güney cephesi asıl cepheyi meydana getirmektedir. Düzgün blok taşlardan yapılan
caminin ibadet mekanına doğudan taş söveli bir kapıdan girilmektedir Buradaki bölüm aynı zamanda son cemaat görevini de üstlenmiş, abdest alma muslukları da
buraya sıralanmıştır Üzeri beşik tonozla örtülü ibadet mekanı dikdörtgen planlıdır.
Girişe göre tam eksen üzerinde bulunmayan mihrap dışa doğru hafif bir çıkıntı
yapmakta olup doğusunda bir, batısında da üç pencere buraya açılmıştır. Ayrıca güney
duvarı boyuncu sivri kemer alınlıkla pencereler sıralanmıştır, bunların alınlıklarında çarkıfelek rozet motifleri birbirini izler biçimde sıralanmıştır İlk sıra pencereler küçük, üst sıradakiler dikdörtgen şekildedir.Kaynak: Adilcevaz Tarihi Ulu Camii

(0434) 226 65 60
Kaleboynu Mahallesi
ADİLCEVAZ/BİTLİS

bitlis@vgm.gov.tr

ÇİFTE
KEF
KALESİ
HAMAM

Van Gölü’nün kıyısında bulunan Adilcevaz bir açık hava müzesi gibidir. Bir kısmı
çok bilindik, büyük bir kısmı ise hak ettikleri değeri almamış tarihi eserler Adilcevaz’ın çevresine dizilmişlerdir. İşte Adilcevaz Kalesi bunlardan biridir. Bitlis’e
bağlı Adilcevaz ilçe merkezinin hemen batısındaki tepenin üzerine inşa edilmiştir. Tarihi Urartular dönemine kadar gider. Daha sonra bölgede ve burada hâkimiyet kuran bütün medeniyetler tarafından kullanılan kale, defalarca yenilenmiştir.
Günümüzde kalıntılarını gördüğümüz surlar ve kuleler ise Ortaçağ’a tarihlenir.
Anadolu ya Türklerin adım atmasıyla birlikte sırasıyla Anadolu Selçukluları,
Harzemşahlar, İlhanlılar, Karakoyunlular ve Safeviler, kaleyi egemenlikleri altına
almışlardır.1534’te Osmanlı yönetimine girmesiyle önem kazanıp, bir sancak merkezi olmuştur. Bu dönemin başlangıcında Osmanlı - Safevi çekişmesinin ortasında
kalmıştır. Safevi hükümdarı Şah İsmail’in ölümünden sonra tahta geçen oğlu Şah
Tahmasb (1534 - 1576) Adilcevaz Kalesi’ni istila edip, yakıp yıkmıştır. Kale, Osmanlılar tarafından tekrar onarılmış ve halkından uzun süre bazı vergiler alınmamıştır.
Kale, 1655 yılında burayı ziyaret eden Evliya Çelebi tarafından detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Üç kapısı olan yapının o dönemde 38 kulesi vardır. Kalenin bulunduğu tepenin göl tarafında yine surla çevrili bir yerleşim alanı bulunmaktadır. Burası Aşağı
Şehir olarak adlandırılır. Bu bölüme ait cami, depo ve sarnıç kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Evliya Çelebi’nin Süleyman Han Camisi olarak bahsettiği Ulu Cami ve Zal
Paşa(Tuğrul Bey) Camisi yapılan restorasyonlar sonucunda günümüzde de hala kullanılmaktadır. Fakat Aşağı Şehir yerleşiminin bütün evleri yok olmuştur.Günümüzde sadece
kalıntıları mevcut olan kalenin içinde, Davullu adı verilen bir mağara bulunmaktadır.

(0434) 226 68 02
Kaleboynu Mahallesi
ADİLCEVAZ/BİTLİS

bitlisdef@maliye.gov.tr

ÇİFTE HAMAM
ZALPAŞA
HANIM
HANI

Han
Zal
Paşa
tarafından
yaptırılmıştır.
Büyük
olasılıkla da XVI. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir. Zal Paşa, Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan II. Selim zamanında görev yapmıştır.
Adilcevaz’dan Erciş’e giden yolun 7. km.sinde, Yolçatı denilen Kohoz Köyü’nün
bulunduğu yerdedir.Kohoz Hanı oldukça harap bir durumdadır. Hanın girişi
yıkılmış, yalnızca arka ve yan cephelerdeki duvar kalıntıları günümüze gelebilmiştir.
Kalıntılara dayanılarak hanın 18.56 X 26.28 m. ölçüsünde dikdörtgen bir planı olduğu anlaşılmaktadır. Kesme taştan olan hanın üst kısmı toprak damla örtülmüştür.
İç mekanı iki sıra halinde, kuzey-güney doğrultusunda payelerle üç nefe ayrılmıştır.
Büyük olasılıkla da her sırada üçer paye bulunuyordu. Kalıntılardan bu payelerin sivri kemerler ile birbirlerine ve duvarlara bağlandıkları sanılmaktadır. Payelerin oluşturduğu bölümler diğer yöredeki hanlar gibi tonozlarla örtülü olmalıdır.

Yolçatı Köyü
ADİLCEVAZ / BİTLİS

ÇİFTE HAMAM
KALENDER
BABA KÜMBETİ

Bitlis – Muş yolu üzerindeki Güroymak (Norşin) ilçesindeki Selçuklu mezarlığında bulunmaktadır. Aynı mezarlık içinde bulunan iki kümbetten kitabeli ve büyük
olanıdır. Bütün Selçuklu kümbetlerinde olduğu gibi iki katlı olarak yapılmıştır. Eserin ikinci katında iki taraflı on bir basamak merdivenle çıkılmakta olup, yine
bir basamak yüksekliğindeki eşiği müteakip bir kapı ile mekana girilmektedir.

Kümbet Mahallesi
GÜROYMAK/BİTLİS

KÜÇÜK HAMAM
HAYDARBEY
CAMİSİ

Osmanlı ile birlikte Ahlat ve Van başta olmak üzere tek kubbeli, kare planlı
camiler inşa edilmeye başlanmıştır. Güroymak Erentepe Mahallesi’nde bulunan Haydar
Bey Camii, üzerinde inşa kitabesinin olmaması, vakıf kayıtları ve tarihi belgelerin de
bulunmamasından dolayı kesin olarak tarihlendirilememektedir. Bir mescit karakterinde
küçük boyutlu, tek kubbeli, kare planlı cami, sade özelliklerine rağmen plan
düzenlemesiyle önemlidir. Yöreye özgü Ahlat taşı (Andezit Tüf) malzemeyle dışarıdan,
9.50 x 9.50 m, içeriden de 7.70 x 7.70 m. ölçülerinde inşa edilen cami, kasnaksız, basık, 7.70
m. çapında bir kubbeyle örtülüdür. Van Gölü havzasında da XVI-XVIII. yüzyıllarda
örnekleri görülen tek kubbeli camilerden olması açısından önem taşıyan cami, XV. yüzyıl
ortasından XVI. yüzyıl ortasına kadar tarihlendirilebilir.

Erentepe Mahallesi
GÜROYMAK/BİTLİS

KÜÇÜK HAMAM
BİTLİS
KALESİ

Şehrin adının aldığı Büyük İskender’in komutanlarından Badlis tarafından
yaptırılmıştır. (MÖ.312). Bitlis suyunun kollarından iki derenin birleştiği yerde, yalçın
bir kaya bloğu üzerindedir. Doğudan batıya doğru uzanmış müstahkem bir mevkiidir.
Çevresi 2800 m. (4000 adım) olan kale, 56 m. yüksekliğinde ve 7 m. genişliğinde olup,
üstünde muhteşem bir han sarayı ile 300 ev, 1 han, 1 camii ve 1 minaresinin bulunduğu, yine surları pek sağlam olmayan kalenin kuzey tarafında aşağıya nehre bakan üç
kat demir kapısı bulunan bir çarşı, bir bedesten ve bir kaç yüz evin bulunduğu kaydedilmektedir. Çepeçevre 670 mazgalla tahkim edilmiştir. Bu açık mazgalların altında
birer de kapalı mazgal delikleri vardır. Kaleye çıkılması zor ve sarp bir tepe üzerinde
yapıldığından, çevresinde savunma hendeği yoktur. Kalede gözetleme kulelerinin, erzak
ve cephane dolu mağaraların bulunduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Günümüzde sadece kale mevcut olup zaman zaman yapılan onarımlarla Muhteşem görünüşünü kaybetmemiştir. Kaleden ayrı olarak, Dideban tepesi üzerinde birde kule vardı. Bitlis’in dağlık
mahallelerine hakim bir konumda bulunan bu kulenin sadece kalıntıları bulunmaktadır.
Evvelce buranın, kaleye işaret veren bir gözetleme yeri olduğu tahmin edilmektedir.

(0434) 226 68 02

bitlisdef@maliye.gov.tr

Gazibey Mahallesi, Nurullah Eren Cd. No:1
MERKEZ/BİTLİS

ÇİFTE HAMAM
ŞEREFİYE
KÜLLİYESİ

Bitlis şehir merkezinde, çarşı meydanında çayın iki kolunun kavuşum alanına kurulan Şerfiye Külliyesi cami, medrese, imaret, türbe ve hamam yapı topluluğundan oluşmaktadır. Yapı kitabe ve vakfiyesine göre, 1529 yılında IV. Şeref Han tarafından inşa edilmiştir.
Hamam yapısının dışında kalan yapılar külliyenin avlusu etrafında sıralanmıştır. Avlunun doğusunda medrese, güneyinde cami, bitişiğinde türbe, kuzeyinde imaret yer almaktadır. Külliye, batısındaki yüksek kayalıkla doğusundan akan çay arasında sıkışmış olsa da, düzgün kesme taş
malzemesi, zengin dekoratif süslemeleri ile Bitlis’in anıtsal önemli yapılarından biridir.
Cami, dikdörtgen bir plana sahip olup, son cemaat yeri, kuzeydoğu köşesinde ana
giriş mekanı ve bunun kuzeyine bitişik türbe yer almaktadır. Caminin mimarlık tarihi
açısından en önemli ve gösterişli bölümünü taç kapı ve doğu cephesi oluşturmaktadır.
Medrese, Caminin doğusunda, kıble duvarı genişliğince aynı yönde uzanmaktadır.
Yaklaşık
kare
plan
ölçülerinde
olan
medrese
kuzeygüney istikametinde açık avlulu ve iki avlulu bir düzenlemeye sahiptir.
Külliyenin diğer bir bölümü olan türbe, Şeref Han’a aittir. Türbe avlunun doğusunda caminin taç kapısına bitişik olarak planlanmıştır. Kitabesine göre 1533 yılında Emir
Şerif oğlu Emir Şemseddin tarafından IV. Şeref Han için inşa edilmiştir. Türbe cenazeliksiz olarak tek katli bir planlamaya sahiptir. Altta kare olan beden duvarları, köşelerin pahalanması ile sekizgen forma dönüşerek üzeri piramidal bir külah ile örtülmüştür.
Külliyenin tamamlayıcı diğer bir bölümü olan hamam, günümüzde Han
Hamamı olarak bilinmektedir. Yapı Herso Mahallesi Hatuniye Caddesi üzeride yer almaktadır. Vakfiyesinde, külliye için inşa edildiği yazılıdır. Tek hamam
olarak tasarlanan yapının batısına sonradan birtakım binalar eklenmiştir.

(0434) 226 65 60

bitlis@vgm.gov.tr

Muştakbaba Mahallesi, 703. Sk. No:51
MERKEZ/BİTLİS

KÜÇÜK HAMAM
YUSUFİYE
MEDRESESİ

Şems-i Bitlisi’nin türbesinin hemen alt kısmında bulunan bu medresenin kitabesi günümüze gelmediğinden kimin tarafından ve ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir. Yapı üslubundan XVII-XIX yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır.
Yusufiye medresesi yüksek duvarlarla çevrili bir avlunun kenarında düzgün olmayan
dikdörtgen planlı bir yapıdır. Kesme taştan yapılmış medresenin planı L şeklini andırmaktadır. İki sütun ve üç yuvarlak kemerli bir revağın arkasında dört medrese hücresi sıralanmıştır. Bu hücrelerden giriş sağında bulunan hücre, diğerlerinden farklıdır.
Diğer hücreler dikdörtgen ve beşik tonozlu olmasına karşılık, burası kare
planlı ve kubbe ile üzeri örtülüdür. Bu hücrenin dershane olduğu ihtimali yüksektir. Hücreler dışarıya açılan birer pencere ile aydınlatılmıştır. Doğu
kenarında L planının ucunu meydana getiren bir hücre daha bulunuyor.
Medresenin tümünün üzeri toprak damlıdır. Dershane hücresinin üzeri konik taş külahlı olarak günümüze kadar gelmiştir. Geçmişte vezaevi olarakda kullanılan medrese, restore çalışmaları görmüştür.YUSUFİYE MEDRESESİ
Bediüzzaman Şeyh Said-i Nursi’nin uzun süre burada kaldığı ve İlim yaptığı biliniyor.
Uzunca bir süre bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan ve balicilerinde uğrak yerlerinden biri konumuna gelen Yusifiye Medresesi, şimdi
hem koruma altına alınmış hemde hergün onlarca ziyaretçinin akınına uğruyor.

(0434) 226 65 60

bitlis@vgm.gov.tr

Şemsi Bitlis Mahallesi, 245. Sk. No:1
MERKEZ/BİTLİS

ÇİFTE
ULU
CAMİ
HAMAM

Bitlis kalesinin doğusunda yer alan camii 1150 yılında Ebu’l Muzaffer Muhammed tarafından
inşa edilmiş olup mimari bilinmemektedir.Bitlis şehrinin en eski yapısı olan cami aynı zamanda Anadolu sınırları içerisinde en erken tarihli eserlerden biri olma özelliğine sahiptir. Simetrik şemasıyla kendinsen sonra inşa edilecek mimari formlara örnek olan cami öncü bir örnektir. İnşa kitabesi bulunmayan eserin kesin tarihi bilinmemekte birlikte, onarım kitabesine
istinaden 1150 yılında tamir edildiği anlaşılmaktadır. Buradan hareketle yapının 1150 yılında
inşa edildiği genel olarak kabul edilen görüştür. Ayrıca kuzey giriş kapısı üzerinde yapının Dilmaçoğullarından olan Ebul Muzaffer Muhammed tarafından yaptırıldığı bilgisine ulaşılmaktadır.
Yapı çeşitli onarımlar geçirmiş olup en esaslı ilk onarımını 1651 yılında yaşamıştır.
1916 Rus işgalinde zarar gören eser, 1960’da yıldırım düşmesiyle minaresi petek kısmına kadar yıkılmıştır. Yapının son onarımı yakın bir tarihte gerçekleştirilmiş olup yapılan
arkeolojik kazı çalışmalarıyla avlusu ortaya çıkarılmış ve avlu bölümü eklenmiştir.
Bitlis Ulu Camii bölgede yoğun olarak kullanılan kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir plan şemasına sahip olup mihrap önü kubbeli ve mihraba paralel 3 sahınlı
bir plan özelliği göstermektedir. Mihrap önü dışında diğer bölümle beşik tonoz ile kapatılmıştır. Üst örtüyü
taşıyan kemeler ise haç kesitli ayaklar üzerine oturmaktadır. Yapı üst bölümde kırma bir çatı ile kapatılmıştır.
Mihrap önü kubbesi güney duvarın merkezinde yer alır ve kubbe geçişlerinde pantantif kullanılmıştır.
Silindirik
bir
kasnak
üzerinde
yükselen
kubbe
dıştan
taş
bir
külahla
örtülüdür.
Kasnak
üzerinde
dört
adet
pencere
bulunmaktadır.
Kuzey cephede yer alan son cemaat mahali esas kütleden daha alçak olarak tasarlanmış olup
yapıya sonradan ilave edilen bir mimari elemandır. Buradan harime giriş üçlü açıklıklarla sağlanır.
Orta kapı ile yan kapılar arasında birer pencere bulunur. Batı köşede yer alan
kapının kemer alınlığında, bugün zemini siyah, harfleri yaldızla boyanmış bir
kitabe, bu kapıyla pencere arasında süslü kûfi yazılı bir diğer kitabe yer almaktadır.
Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare kesme taş malzemeden tek şerefeli olarak inşa edilmiştir.
Kare kaide üzerinde yükselen silindirik gövdeli minare, profilli bileziklerle üç çeşit bölüme ayrılmıştır.
Köşeleri pahlanmış petek bölümü ve yıldırım düşmesiyle hasar gören üst kısım günümüzde yenilenmiştir.
Ulu caminin dış cephesinde dikkat çeken bir süsleme programı bulunmamaktadır. Yapının dikkat çeken süsleme öğelerinden birisi minare üzerinden toplanmıştır.

(0434) 226 65 60
Gazibey Mahallesi
MERKEZ/BİTLİS

bitlis@vgm.gov.tr

KÜÇÜK HAMAM
HÜSREVPAŞA(PAPŞİN)
HANI

Bitlis Tatvan Yolu arasında yer alan han XVI. yy.’da Hüsrev Paşa tarafından yaptırıldığı
bilinmektedir.han kuzey güney doğrultusunda muntazam dikdörtgen bir plana sahiptir.
Hanın dikdörtgen plandaki beden duvarları dıştan giriş cephesinin iki köşesindeki yarım
silindirik kuzeydoğu-kuzeybatı köşe ile kuzey yanda kare payandalarla desteklenmiştir.
Yapı basit saçak silmeleri ile nihayetlendirilmiştir. Hanın giriş cephesi ile kuzey cephe dışarı
açılmıştır. Ortada beden duvarlarına kenar profilleri ve bezemeli bordürlerle derinleşen
portal sivri kemerli ve kemer kavsarası mukarnas niş teşkil etmektedir. Kapının sağında iki
pencere açıklığı görülür.kapının nişini üç kenardan geometrik süslü bordür çevreler. portal, tonozla örtülü küçük bir hücreye açılır. Birinci kısmı takiben ikinci kapı ile ana mekana
girilir. Kuzey güney istikametinde üç bölüme ayrılan mekan moloz taştan sivri beşik tonozlarla örtülmüş ve tonozlar nefleri ayıran haçvari payeler üzerine birer kesme taş kemerlerle
takviye edilmiştir. Bitlis’e özgü düzgün kesme taştan inşa edilen han düz damla örtülmüştür.

(0434) 226 65 60

bitlis@vgm.gov.tr

Hüsrevpaşa Mahallesi, Kültür Merkezi Yanı
MERKEZ/BİTLİS

ÇİFTE HAMAM
BAŞHAN
HANI

Bitlis tatvan yolu üzerinde yer alan han XVI.yy’da Hüsrev Paşa
tarafından
yaptırılmıştır.22.32x25.138
ebadındaki
ana
bölüm
ve
8.32x7.33 ebadındaki giriş kısmından ibaret olan hanın beden duvarları düzgün kesme taştan yapılmıştır.Han düz damla örtülmüştür.
Yapının güney ucunda esas duvarlardan daha içte yay kemerli bir kapı bulunur.
Ortada bir duvarla iki bölüme ayrılmış olan giriş mekanın içindeki merdiven ile büyük
kısmın birinci tonozu üzerinden dama çıkılır. Kuzey duvardan büyük bir niş içinde yer
alan kapısı yay kemerlidir. Kare bir forma sahip ana mekan eşit aralıklı dokuz paye ve payeleri birleştiren sivri kemerlerle dört bölüme ayrılır. Cephelerinde farklı ebat ve formlarda
pencereleri açılan han Bitlis’e özgü düzgün kesme taştan yapılmış, Düz damla örtülmüştür.

Bitlis-Tatvan Yolu, Başhan Mevkii
MERKEZ/BİTLİS

ALEMDAR
CAMİSİ VE FEYZULLAH ENSARİ TÜRBESİ
KÜÇÜK HAMAM

Şehir merkezinin güneyinde dik bir yamaçta yükselen cami, Bitlis’in manevi ziyaretgâhlarının başında geliyor. Son dönem Selçuklu eseri olan iki katlı yapının altı türbe, üstü ibadethane olarak tasarlanmış. Türbede Eyyûb el Ensâri’nin kardeşi Feyzullah el Ensâri medfun.
Cami
ve
türbe
1783
yılında
Maksut
Paşa
tarafından
onartılmış.
Paşanın
mezarı
da
türbe
bölümünde
bulunuyor.

(0434) 226 65 60

bitlis@vgm.gov.tr

Muştakbaba Mahallesi, 920.Sk
MERKEZ/BİTLİS

ÇİFTE HAMAM
İHLASİYE
MEDRESESİ

İl Merkezinde bulunan Medrese, Selçuklular tarafından 1216 tarihinde yaptırılmıştır.
Döneminin en önde gelen bilim merkezlerinden ( günümüz üniversiteleri ) biri konumundadır. Kitabesine göre 1589 tarihinde Bitlis hanlarından 5. Şerefhan tarafından
onarılmıştır. Mimari görünüş açısından klasik Selçuklu estetiğinin tüm özelliklerini taşıyan şaheser, Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmak üzere restore edilmiştir.
Halen ihtiyaca binaen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmakta olan yapı resmi mesai saatleri dahilinde ziyarete açıktır. Bahçesindeki
ziyaretgah olarak kullanılan Şerefhanoğullarına ait Veli Şemsettin, Ziyaeddin
Han, II.Şerefhan ve Üç Bacılar Türbeleri ile birlikte bir bütünlük arzetmektedir.
İhlasiye
Medresesi
Şerefhan
Bedlisi
ve
Abdal
Han
döneminde
bölgenin
en
iyi
âlimlerini
bünyesinde
toplanmıştır.
Sadece bölgede degil diğer islam ilim merkezierinden de Bitlis’e gelip İhlasiye Medresesinde ders veren, okuyan âlimlerin olduğu bilinmektedir. Medresede her türlü Bilim, Edebiyat,Senkretik bir pedagoji ile yürütülmüş bunların yanı sıra Bitlis Tarihi ye Edebiyatını içeren dersler önemle takip edilmiştir.

Taş Mahallesi
MERKEZ/BİTLİS

KÜÇÜK HAMAMCAMİ
KIZILMESCİT

Bitlis merkezinde, Ulu Cami üzerindeki dik bir yamaçta yer alan caminin yapım
tarihi bilinmiyor. 1507 yılında Akaoğlu Alâaddin, 1863 yılında da İbn Kasım el Hacı Mehmet tarafından onartılmış. Şehre hakim konumdaki caminin minaresi yok. Meyilli bir
arazi üzerinde kurulu olduğu için de batı cephesi doğuya göre daha yüksek ve görkemli.
Ulu cami plân tipinde olan yapının ibadet mekânı mihraba dikey üçer sütunla üç sahın,
on iki bölüme ayrılmış. Bu bölümlerin üzerleri de taşla örülü basık kubbelerle örtülmüş.

(0434) 226 65 60

bitlis@vgm.gov.tr

Şemsi Bitlis Mahallesi, Kızılmescit Cd. No:65
MERKEZ/BİTLİS

JANDARMA
BÖLÜK KOMUTANLIĞI(ESKİ HÜKÜMET KONAĞI
ÇİFTE HAMAM

İki katlı taşınmazın kat ayrımları dışa taşkın taş silmelerle belirginleştirilmiştir. Yapıya giriş yuvarlak kemerli bir kapıyla sağlanır. Abidevi bir boyuta sahip taşınmaz çok
sayıda pencerelerle aydınlatılmıştır. Alt kat pencereleri yuvarlak kemerli üst kat pencereler ise dikdörtgen formdadır. Kırma çatıyla örtülü olan ve Taş Mahallesinde bulunan
taşınmaz bugün Jandarma Bölge Komutanlığı olarak hizmet vermektedir.

Taş Mahallesi, 905. Sk.
MERKEZ/BİTLİS

KÜÇÜK HAMAM
EL-AMAN
HANI

Anadolu’nun en büyük kervansaraylarından biridir. Bitlis Rahva Ovasında yer alan El
Aman Hanı, 16. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı mimarisi örneklerindendir. Vakfiyesine
göre yapılış gayesi, gelen geçen yolcu ve kervanlara sığınak ve konaklama hizmeti sağlamaktır. Yapının kapalı alanı 90x70 metre gibi muazzam fiziki ölçülere sahiptir. Kapalı alan
haricinde geniş ve revaksız bir avlu ve ana binaya bitişik büyük ve zarif bir hamamı mevcuttur. El Aman Hanı bu haliyle külliye görünümünde bir kervansaraydır. Han olarak anılması bu gerçeği değiştirmez ve esasen herhangi bir mahzuru da yoktur. Zaman içinde bu
külliyenin bazı bölümleri yıkılmıştır. El Aman Hanı, 16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devletinin Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından bir hayrat olarak yaptırılmış ve
kendi adına kurduğu Hüsrev Paşa Vakfına devredilmiştir. Hüsrev Paşa, kurduğu bu vakfın ve bu kervansarayın yaşaması için de şehir içinde ve dışında büyük gelirler ve akarlar
bağışlamıştır. Söz konusu bu vakfın Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan vakfiyesine
göre, El Aman Hanı’nın ve Vakfının tamamlanma ve tanzim edilme tarihi Hicri: 987/Miladi:1579’dur. Merhum Hüsrev Paşa, Van Beylerbeyi olarak görev yaptığı yıllarda Van ve Bitlis’te bu kervansaraydan başka çok sayıda bayındırlık eserleri inşa ettirmiştir. El Aman Hanı;
dükkanları, cami ve hamamı ile bir külliye teşkil etmektedir. Osmanlı Devleti zamanında
hayrat olarak yapılan El Aman Hanı uzun yıllar boyunca kervansaray olarak kullanılmıştır.
Günümüzde ise bu tarihi kervansaray halka açık sosyal tesis olarak kullanılmaktadır.

Beş minare Mahallesi
BİTLİS - TATVAN YOLU

ÇİFTE
HAN HAMAMI
HAMAM

Aynı adla anılan köprünün yanı başında bulunan büyük bir handır. Kitabesine göre
‘Ribat’ adı verilen bu yapı H.1036 (M.1626/7) tarihinde yenilenmiştir. Abbasilerden Sultan Evhadullah Han’ın kızı Hüma Hatun tarafından 11. asırda yapıldığı rivayet edilmektedir.

Muştakbaba Mahallesi, Nur Cd.
MERKEZ/BİTLİS

KÜÇÜKHAMAMI
PAŞA
HAMAM

Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen bir plana sahip olan hamam çifte hamamlar
gurubunda yer alır. Kadınlar ve erkekler kısmı yan yana olan hamamın kadınlar kısmı
yıkılmış yıkılmıştır. Şehir Merkezinde bulunan bu yapı, kitabesine göre H.979 (M.1571)
tarihinde Beylerbeyi Hüsrevpaşa tarafından yaptırılmıştır. Kuzey-Güney doğrultusunda
uzanan ince uzun dört köşe bir blok teşkil etmektedir. Kuzeyden açılan bir kapıyla girilen hamamın soyunmalık kısmı tromp geçişli kubbe ile örtülmüştür. Soyunmalık kısmının önünde tonozla örtülü küçük bir hücre bulunur. Soyunmalık bölümünden üzeri
kubbelerle örtülü ılıklık kısmına geçilir. Buradan da ortası kubbe ve hücreleri kubbe ve
tonozlarla örtülü olan sıcaklık bölümüne geçilir. Kesme taştan inşa edilen hamam dıştan
sekizgen kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülmüştür. Kasnağın cephelerinde yuvarlak
kemerli pencere açıklıkları bulunur. Hamamın giriş cephesinde bir kitabe olmakla beraber kitabede yer alan tarih bu kitabenin daha sonra yapıya eklendiğini göstermektedir.

(0434) 226 65 60

bitlis@vgm.gov.tr

Gazibey Mahallesi, Kale Altı
MERKEZ/BİTLİS

ÇİFTE
GÖKMEYDAN
HAMAM
CAMİ

Etrafında bulunan ve sonradan eklendiği belli olan kısımlarla birlikte L şeklinde bir plana sahip olan camii için 1924’te Atatürk’ün emriyle bir minare yapıldığı bilinmektedir.
Caminin alt kat duvarları kalın masif duvarlarıyla üst kattan ayrılır. Medrese veya zaviye
olduğu ileri sürülen alt kat doğu yöndeki bir kapı ile girilen uzun ve beşik tonozlu bir koridorun iki yanında yer alan dört odadan müteşekkildir. İkinci katı teşkil eden ibadet mekânına bir merdivenle çıkılmakta ve kapıyla doğrudan ibadet mekânına geçilmektedir.
Boyuna dikdörtgen plan ortadan iki sütün ve iki paye ile boyuna iki bölüme, enine dört
bölüme ayrılmakta ve her bölümü ayıran kemerlerin beden duvarlarına birleştiği yerde
duvarlar birer payanda ile desteklenmiş bulunmaktadır. Mekân kubbelerle örtülmüştür.
Cami biri doğu Cephe, biri batı cephe ve ikisi mihrabın iki yanında bulunan dört adet
pencere ile aydınlatılmaktadır. Caminin mihrabı yarım silindirik formdadır. Güney batı
köşede 3m.mesafede caminin minaresi yer alır.1924 yılında yapılmış olduğu kitabesinden
anlaşılan minarenin altta küp şeklinde bir kaidesi bulunmaktadır. Tamamı kesme taştan
olan gövde dört sıra halinde rozet damla ve üçgen motiflerle süslenmiştir. Gövde üstte
iki sıra halinde bileziği geometrik süs bordürleri takip eder. Şerefesi sade olan minberin
petek kısmı sekizgen formda düzenlenmiştir. Minare küçük bir taş kubbe ile örtülmüştür.
Camiinin güney cephesinde avlusu bulunur. Kapının üzerinde sivri bir kemer bulunmakta kemer konturları yüzeyden dışa doğru çıkıntı yapmaktadır. Kapı gerek ebatı gerekse
süslemeleriyle portal bir görünüme sahiptir.

(0434) 226 65 60

bitlis@vgm.gov.tr

Taş Mahallesi, Endüstri Meslek Lisesi Yanı
MERKEZ/BİTLİS

ÜNİVERSİTELER

ÇİFTE
BİTLİSHAMAM
EREN ÜNİVERSİTESİ

17 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Kanun ile kurulan T.C. Bitlis Eren Üniversitesi,
Bitlis şehri ve çevresinin sosyal ve kültürel ortamına katkıda bulunarak, bölge insanlarına
hizmet etmeyi hedeflemektedir.
Kuruluş kanunu ile birlikte Üniversitede İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi; Sağlık Yüksekokulu ve Kanık Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu, Ahlat Meslek Yüksekokulu,
Hizan Meslek Yüksekokulu ile Tatvan Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Enstitüsü
ve Fen Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır.
Bitlis Eren Üniversitesinde; kuruluşundan sonra; Güzel Sanatlar Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ve Güroymak Meslek Yüksekokulu hizmete girmiştir.

(434) 222 00 00

info@beu.edu.tr

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı
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