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BİŞR b. VELID 

(bk. KİNDİ, Bişr b. Velid). 

BİŞRİYYE 

( "t~l) 

Mu'tezile'nin Bağdat ekolünü kuran 
Bişr b. Mu'temir'in 

(ö. 210 / 825) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 
(bk. BİŞR b. MU'TEMİR) . 

BİTİK 

Eski Türkçe'de 
kitap, mektup, yazı; 

hüküm, emirname anlamlarında 
kullanılan bir terim. 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

Türkçe· nin eski metinlerinden. biti 
rnek "yazmak" fiil kökünün bitigü "ka
lem. divit" gibi bir türevi olduğu anlaşı

lan bitig 1 bitik "yazılmış ( şey)" çeşitli leh
çelerde "yazı, kitabe, mektup, belge, ki
tap, muska : emir, hüküm, ferman" an
lamlarında kullanılmış ve bundan da bi
tikçi "katip", bitikli (g) "yazılmış nesne 
sahibi", bitiklik "yazı yazılmak için hazır

lanan şey" gibi yeni türevler elde edil
miştir (bk. Divanü lugati 't· Türk Tercüme· 

si: Dizin, IV, 95-97; Kutadgu Bilig lll : in
deks, 93-95) . Kelimenin ve türediği biti
rnek kökünün etimolojisi kesin olarak 
bilinmemekte, Çince bit / piet "yazı fır
çası " : Samoyetçe pada- "yazmak, nakşet
mek": Toharca pide "o yazdı", pidaka 
"belge" ; Sanskritçe pitaka ve Grekçe pit
takion "kitap kutusu (dolabı) " gibi keli
melerle karşılaştırılmaktadır (geni ş bilgi 
için bk. Doerfer. ll , 262-264) . 

Eski Türk devletlerinden Tabgaçlar'da 
bitekçinler, Göktürkler, Türgiş ve Uygur
lar' da bitegci ve ılırnga lar, devlet mec
lislerinde görevli katipler olarak özellik
le dış politika ile ilgili alınan kararları 

yazmak ve yürütmekle görevli idiler (Ka
fesoğlu , s. 266). 

Yüsuf Has Hacib, Karahanlıla r' da res
mf yazışmaları idare eden büronun ami
ri olarak bitigi ılımgayı zikretmekte, bu 
görevlinin aynı zamanda hükümdarın sır 
katibi olduğunu belirtmektedir. Nitekim 
onun, " Eğer kendin bitigci ılımga olur
san gönül sırrını iyi muhafaza et, ağzın
dan söz kaçırma" beyti de bu göı;üşü 

doğrulamaktadır (Genç, s. 258- 259). 

Kelime muhtemelen Uygur katipleri 
tarafından Moğolca'ya sokulmuş, böyle-

ce Moğol ve ilhanlı devletlerinde bir te
rim olarak yaygın şekilde kullanılmıştır. 

ilhanlılar'da merkez teşkilatında gö
revli olup ferman, berat, mektup gibi 
resmi belgeleri yazan ve bunları defter
lere kaydedenlere bitikçi ve yine "katip" 
anlamına bahşı denilirdi. İlhanlı divanın
da ferman ve emirler genellikle gönde
rildiği milletin dilinde yazılırdı. Böylece 
bu divanda Arapça, Farsça, Türkçe, Mo
ğolca bilen ve bu dillerde hükümler ya
zan geniş bir bitikçiyan ve bahşıyan züm
resi bulunmakta idi. Ayrıca bu devlette 
taşrada arazi tahririnde görevli katipie
re de vilayet bitikçileri denilmişti. Vila
yet bitikçileri mfrf emiakin tesbitinde, 
gelirinin toplanması ve sarfedilmesin
de, ayrıca terekenin taksiminde görevli 
idiler. Bunların beratlarında "mfrf emia
kin emin bitikçileri " olduğu belirtilmek
teydi. 

ilhanlılar'daki uluğ bit ikçi ise divan-ı 
kebfr-i ilhanfnin başkatibi, divan sekre
teryasının başkanı idi. Divandan çıkan 

çeşitli yazışmalarla divanın gelir ve gi
der defterlerinin tutulması onun kont
rolü altında yapılırdı. Merkezi divandaki 
bitikçi ve bahşıyan denilen katipierin ve 
eyalet divanındaki bitikçilerin seçimi uluğ 
bitikçiye aitti. 

Selçuklu ve Beylikler döneminde de 
biti ve bitik kelimeleri "ferman, berat" 
anlamında yaygın olarak kullanılmıştır. 

Anadolu beyliklerindeki statüyü sık sık 
yansıtan erken dönem Osmanlı tahrir
lerinde Anadolu beylikler inden ellerinde 
bitileri bulunanlara sıkça işaret edilmek
tedir. Bu kaynaklarda aynı anlamda be
rat, tevki' , nişan kelimeleri de yan yana 
kullanılmaktadır. 

Altın Orda, Kırım ve Türkistan hanla
rinın çıkardıkları bitik ve yarlıklardan 

bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulu
nanları inceleyen A. Nimet Kurat bunla
rın çeşitli özellikleri üzerinde durmuş
tur. Kurat bunların Osmanlı padişahla
rının çıkardığı "name-i hümayun"lara 
benzediğini belirtmektedir. 

Osmanlılar'ın ilk dönemlerine ait be
rat, ferman, mülkname gibi belgeleri 
için biti tabiri kullanılmıştır. Orhan Ga
zi ' nin 759 ( 1358) tarihli beratında , "bu 
biti hükmü ol dur ki" : "bitiyi göıenler bi
ti üzre itimad kılsınlar" ; "bu bitiyi haki
kat bilsinler" ibareleri yer aldığı gibi da
ha sonra Çelebi Mehmed, ll. Murad ve 
Fatih Sultan Mehmed devirlerinde de 
çeşitli belgelerde "bitiyi mütalaa kıla

lar"; "biti tahkik bilüp"; "eline biti virildi 
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ki" ifadeleri yer almaktadır. Ancak keli
menin kullanılışma Fatih'ten sonraki dö
nemde pek rastlanmadığı , XVI. yüzyıl

dan itibaren de tamamen terkedildiği , 

onun yerini berat, nişan, alarnet kelime
lerinin aldığı anlaşılmaktadır. 
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BİTİKÇİ 

(bk. NİŞANCI). 
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Doğu Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Dicle'nin kollarından olan Botan suyu
na karışan Bitlis çayının Güneydoğu To
roslar arasında açtığı dar ve derin bir 
vadide, deniz seviyesinden 1400- 1450 m. 
yükseklikte kurulmuştur. Bitlis'in bura
da kurulmuş olması ve tarih boyunca ek
silmeyen önemi bu yerin coğrafi özellik
leriyle yakından ilgilidir. Zira Doğu Ana
dolu ile Güneydoğu Anadolu'yu birbirin
den ayıran Güneydoğu Toroslar geçilme
si hemen hemen imkansız bir engel ha
lindedir. Halbuki Bitlis şehri, bu dağlık 
engeli nisbeten darlaşmış olduğu bir sa
hada yaran bir vadi üzerinde yer almıştır. 

Bitlis ei-Cezfre düzlüklerini Doğu Anado
lu'nun merkezi platolarına, oradan İran 
ve Kafkasya'ya bağlayan ve Güneydoğu 
Toroslar'ı aşan yol üzerinde bulunmasın
dan dolayı eskiden beri ticaret kervan-
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larının güzergahı olmuş, ayrıca sürüle
riyle birlikte kuzey- güney istikametin
de mevsimlik göçler yapan insan kütle
leri de mecburi olarak bu tabii koridor 
üzerinden geçmek zorunda kalmışlar

dır. Bu önemli geçidi kontrol altında tu
tan muazzam ve heybetli Bitlis Kalesi 
de, bugünkü şehrin batısında Bitlis ça
yı ile bu çayın sağdan (batıdan) aldığı bir 
kolu (Kömüs deresi) arasında kalan ve 
iki vadiye de dik bir şekilde inerek ko
runmalı bir alan oluşturan dar bir sırt 
üzerinde kurulmuştur. 

Bitlis şehrinin nüvesini teşkil eden ka
lenin yerinde ilk defa kimlerin yerleşmiş 
olduğu bilinmemektedir. Yalnız bütün 
eski kaynaklarda tekrar edilen bir efsa
neye göre bu kaleyi Büyük İskender'in 
emri üzerine onun kumandanlarından 
Badlls kurmuş ve şehrin bugünkü adı 
da bu kumandanın adından gelmiştir. 
Kale günümüze gelinceye kadar birkaç 
defa tamir görmüş, hatta bazı kereler 
tamamen tahrip edildiği için yeniden ya
pılmıştır. İskender döneminden sonra 
Selefkiler'e geçen Bitlis, daha sonra da 
SasanTier'le Romalılar arasında sık sık 

el değiştirmiştir. Roma İmparatorluğu'
nun 39S'te ikiye bölünüşünden sonra 
da Doğu Roma sınırları içerisinde kal
mıştır. 

Şehir Halife ömer zamanında ei-Ce
zire fatihi İyaz b. Ganm tarafından fet
hedildi (641) ; Bitlis hakimi Ahlat'tan alı
nan haraç kadar haraç vermeyi kabul 
etti. Daha sonra Bizans ile müslüman 
Araplar arasında birkaç defa el değişti
ren Bitlis. Sugur ve Avasım bölgelerin-

de yer alıyordu. Emevi Halifesi Abdülme
lik b. Mervan zamanında kardeşi Mu
hammed b. Mervan tarafından el-Cezi
re valiliği topraklarına dahil edilen ve 
valiliğin Diyarbekir amilliğine bağlanan 
Bitlis daha sonra Abbasiler döneminde 
Diyarbekir'e hakim olan Hamdanller ve 
Mervaniler'e bağlı olarak idare edildi. 

Bitlis X. yüzyılda Bizans ile Mervani 
devletleri arasında bir sınır şehri oldu. 
Xl. yüzyılda Türkmen akınları bu yöreye 
de ulaştı ve 1 047'de şehir Selçuklu ha
kimiyetine girdi, fakat yine Mervaniler'in 
elinde bırakıldı. Bu Türk taarruzundan 
bir yıl önce buradan geçmiş olan İranlı 
seyyah ve şair Nasır-ı Hüsrev Bitlis'te 
çok bal üretildiğini söyler. Bitlis'in kesin 
olarak Büyük Selçuklu imparatorluğu'na 
katılması 1 085 'te (bazı kaynaklara göre 
ı 084 ı M elikşah zamanında gerçekleşti. 
Fahrüddevle Muhammed b. Cehir ku
mandasındaki Selçuklu ordusu tarafın
dan Mervaniler'den alınarak Alparslan'ın 
yanında Malazgirt Savaşı ' na katılmış 

olan Dilmaçoğlu Mehmed Bey' e ikta * 
edildi. Bu şekilde Büyük Selçuklu İmpa
ratorluğu'na bağlı olarak kurulmuş bu
lunan Dilmaçoğulları Beyliği'nin merke
zi Bitlis oldu. Togan Arslan döneminde 
bu beylik bir ara Anadolu Selçuklu Sul
tanı ı. Kılıcaslan'a (1092-1107), ondan son
ra da Ahlatşahlar'ın kurucusu Sökmen 
el-Kutbi'ye (ll 00-1111) bağlanınca Bitlis 
şehri de bunlara tabi oldu. Bir süre ba
ğımsız kalan fakat bu bağımsızlığı kısa 
süren beylik, Mardin'deki Artuklu Emi
ri Necmeddin İlgazi'nin hakimiyetini ka
bul etti; böylece şehir de Artuklular'ın 

XX. yüzyıl başlannda Bitlis'te bir sokak (E. Percy, Highlands of Aslatic Turkey, London 1902) ve bugünkü Bitlis ' ten bir görünüş 
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denetimine girdi. Togan Arslan'ın Artuk
lular'a tabi olmasına rıza göstermeyen 
Ahlatşahlar'dan Emir İbrahim 1124'te 
Bitlis'i kuşattı, ancak bu kuşatmadan 
bir sonuç alamadı. Daha sonra Hısnıkey
fa Artuklu Emiri Rüknüddevle Davud Bit
lis üzerine yürüdüyse de başarılı olama
dı. 1134'te Musul Atabegi İmadeddin 
Zengi Bitlis'e Selahaddin Muhammed'in 
idaresinde bir kuwet gönderdi. Fakat 
daha sonra Dilmaçoğulları'ndan Hüsa
meddin Kurti'nin (1137- 1143) teklif etti
ği 1 0.000 altın karşılığında bu hereka
tından vazgeçti. 11 92'de Ahlatşahlar'dan 

Bektemür Bitlis'i zaptetti. Bu tarihten 
sonra da Dilmaçoğulları Beyliği'nin Bit
lis kolu son bulmuş ve bu beylik sadece 
Erzen civarında hüküm sürmüştür. 

XIII. yüzyıl başlarında Bitlis'e EyyObi
ler hakim oldu ( 1209). Daha sonraki yıl
lar Celaleddin Harizmşah'ın Doğu Ana
dolu'ya ve bu arada EyyObTier'in elinde 
bulunan şehir ve kalelere hücum etme
si, EyyObTier ile Anadolu Selçuklu Hü
kümdarı ı. Alaeddin Keykubad arasında 
bir ittifakın doğmasına sebep oldu. ı. 

Alaeddin Keykubad Anadolu içinde iler
leyen Celaleddin Harizmşah' ı 1 O Ağus
tos 1230 tarihinde Erzincan civarındaki 
Yassıçimen'de ağır bir yenilgiye uğrat
tıktan sonra Bitlis'i Eyyübiler'den alarak 
topraklarına kattı. Fakat burada Anado
lu Selçukluları'nın hakimiyeti pek kısa 
sürdü ve Eyyübiler Bitlis ve çevresine 
yeniden hakim oldular. Daha sonra da 
Celaleddin Harizmşah'ı takip eden Mo
ğollar 1231 'de Bitlis'i de ele geçirerek 
tahrip ettiler. Bunun üzerine Sultan 1. 
Alaeddin Keykubad Kemaleddin Kamyar 
kumandasındaki bir Selçuklu ordusu
nu Bitlis yöresine gönderdi. Kemaleddin 
Kamyar kısa bir süre içinde çevredeki 
başka yerlerle (Van, Ahlat, Adilcevaz) bir
likte Bitlis'i de Anadolu Selçuklu Devleti 
sınırları içine kattı (1232) ve Moğollar'ın 
harap etmiş olduğu kaleyi de onardı. 

Yakut, XIII. yüzyılda Bitlis'in meyveleri
nin baliuğu ve tatlılığıyla darbımesel ol
duğunu ve buradan birçok şehre meyve 
gönderildiğini soyler (Muccemü'l-büldan, 
1, 358-359) . 

XIV. yüzyılda Şerefoğulları adlı bir sü
lalenin hüküm sürdüğü Bitlis önce Ka
rakoyunlular'a, bu devletin 1467'de Ak
koyunlu Hükümdan Uzun Hasan tarafın
dan ortadan kaldırılmasından sonra da 
Akkoyunlar'a tabi oldu. Ömeri, XIV. yüz
yılda fakir ve küçük bir şehir olan Bit
lis'te Nusayri olarak itharn edilen Şere

feddin Ebü Bekir adlı bir emir bulundu-



ğunu ve bunun önemli hizmetler yaptı
ğını söyler (et-Ta eri{, s. 35) . Ardından Sa
feviler şehre hakim oldular. Yavuz Sul
tan Selim'in Çaldıran seferi dönüşünde 
(1514) idrfs-i Bitlisf'nin de gayretleriyle 
Bitlis'teki mahallf beyler Osmanlı Devle
ti· ne bağlılıklarını bildirdiler. Fakat bu 
bağlılık sürekli olmadı. Bitlis'i idare eden 
mahallf idareciler zaman zaman iran'a 
meylettiler. Mesela Yavuz Sultan Selim 
zamanında Osmanlı Devleti'ne bağlı olan 
Bitlis Emfri IV. Şeref Han. Kanünf döne
minde Osmanlı tabiiyetinden ayrılıp ye
niden İran himayesine sığınmıştı. Eski
den İran · ın Azerbaycan valisi iken Ya
vuz'un ölümünden sonra Osmanlılar'a 

katılan Ulama Han (Paşa) Bitlis'in geri 
alınmasıyla görevlendirilmiş , ilk teşeb
büsünde sonuç alamamışsa da sonra
dan başarı kazanarak Bitlis'i 1 S34'te ke
sin olarak Osmanlı topraklarına katmış
tır. Kanünf döneminde 1 Haziran 1555'
te imzalanan Amasya Antiaşması ile de 
Bitlis üzerindeki Osmanlı hakimiyeti Sa
feviler'ce tanınmış oldu. 

Bitlis Osmanlı idaresinde önceleri Er
zurum eyaletinin Muş sancağına bağlı 
bir kaza merkezi idi. XVII. yüzyılda bu
rayı ziyaret eden Evliya Çelebi'nin verdi
ği bilgilere göre Bitlis'in kale içinde 300 
ev bulunuyor ve bu kalenin hemen he
men yarısını Han Sarayı kaplıyordu. Sur
ları pek sağlam olmayan aşağı kalede 
iki tarafı demir kapılı bir çarşı ile bir be
desten ve pazardan başka ayrıca birkaç 
yüz ev mevcuttu. Kale dışında ise on ye
di mahalle halinde yayılan şehirde top
rak örtülü ve bahçeli 5000 ev vardı. Evli
ya Çelebi Bitlis'in camilerinden en önem
lisinin Şerefeddin Camii olduğunu da 
yazar. Aynı yüzyılda Bitlis'i ziyaret eden 
Fransız seyyahı Tavernier de Bitlis beyi
nin oturduğu ve ancak birbirine eklenen 
müteharrik köprülerle varılabilen saray
dan bahseder. 

Bitlis'i n 
XVI. yüzyı l da k i 

durumunu 
gösteren 
bir minyatür 
( Matrakç ı Nasuh, 

Beyan - ı 

Menazil- i 

Sefer-i 

l rt1 keyn, 

10 Ktp., TY, 

nr. 5964, vr. ıoo • ı 

Bitlis'in XVII. yüzyıl sonlarından XIX. 
yüzyıla gelinceye kadarki tarihi hakkın
da fazla bilgi yoktur. XIX. yüzyılın başla
rında Osmanlı Devleti batıda Sırp isyanı 
ile meşgulken bunu fırsat bilen İran tek
rar bu çevreye hücum etti. İran Şahı Feth 
Ali Şah'ın oğlu ve Azerbaycan valisi olan 
Abbas Mirza. Doğu Anadolu'ya saldıra
rak birçok yerle birlikte Bitlis'i de aldı 

(Ekim ı 82 ı) . Fakat İran kuwetleri kışın 
başlaması üzerine savaşa ara vererek 
geri çekildi. 1822 yazı başlarında bu sa
vaş yeniden başladıysa da bu sefer ko
lera salgını sebebiyle Bitlis'in işgalinden 
vazgeçildi. 28 Temmuz 1823'te de Erzu
rum· da iki devlet arasında imzalanan 
antlaşmaya göre savaştan önceki sınır
lar geçerli sayıldı. 

XIX. yüzyılın başlarına ait tahminlere 
göre Bitlis şehrinin nüfusu 20.000'den 
azdı ( yüzyılın ilk çeyreği için Shiel ve Kin
neir ta rafından ı2.000 . ı 838'de Brant tara
fından ı 5.000- ı 8. 000 olarak tahmin ed i l miş

tir) Yüzyılın ikinci yarısına ait nüfus tah
minleri ise daha yüksektir. 1868'de Tay
lor tarafından verilen aile sayısına (4000 
aile) dayanılarak yapılan tahmin 20.000 
kadardır. Daha sonraki yıllarda Bitlis'e 
uğrayıp nüfus tahmininde bulunanlar 
30.000 rakamının altına düşmeyen sayı
lar vermişlerdir. Müller Simonis ve Hyver
nat'in 1888'deki tahmini 30.000, 1891'
de Nolde'nin tahmini 36.000, 1898'de 
Lynch'in tahmini ise 30.000 nüfus idi. Yi
ne XIX. yüzyılın son on yılına ait yayınlar
dan Vital Cuinet'in eseriyle 131 O ( 1892-
93) tarihli Bitlis vilayet salnamesi şehir 
nüfusunu vermemekte, buna karşılık 

merkez kaza nüfusunu vermektedirler 
ki bu kaynaklardan birincisinin verdiği 
38.836 ile ikincisinin verdiği 44.000 nü
fus, yukarıda şehir için verilen 30.000 ci
varındaki nüfus tahminlerinin gerçeğe 
yakın olduğunu gösterir. Yine aynı dö
nemde Bitlis'ten geçen seyyahların can
lı tasvirleri de Bitlis şehrinde, o zama
na göre fazla sayılabilecek ölçüde nüfus 
toplanmasının mümkün olabileceğini or
taya koymaktadır. Mesela yüzyılın orta
larında Bitlis· e uğrayan Hommaire de 
Hell hanlar, köprüler, hamamlar ve şeh
rin sokaklarına ait çeşitli bilgiler sırala
dıktan sonra doğunun bütün çekici gü
zelliklerinin Bitlis'te toplanmış olduğu
nu zikreder. 1859'da Kotschy "muhte
şem Bitlis" tabirini kullanır ve bu şehri 
cazip ve romantik bir yer olarak tasvir 
eder. Bundan on yıl sonra 1869'da bu-
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raya gelen Deyrolle de aynı şekilde şeh
rin canlılığını anlatır. Bu yıllarda Bitlis'
te mahallf sanayi de gelişmişti. Şehir 

içinden geçen derelerin yanında değir
menler ve özellikle siyah sahtiyan imal 
eden debbağhaneler sıralanıyordu. Renk
li pamuk bezleri ve halı üretimi de iler
lemişti. 131 O tarihli Bitlis vilayet salna
mesindeki bilgilerden o yıllarda Bitlis'te 
elli boyahane bulunduğu anlaşılmakta
dır. Ayrıca boya, tütün, mazı, kitre zam
kı, ceviz kütüğü, cehri boyası ve bazı hay
van ürünlerini çeşitli yerlere gönderen 
önemli bir ihraç merkezi durumunday
dı. Şehrin 1879'da yeni kurulan Bitlis vi
layetinin merkezi olması da yukarıda zik
redilen gelişmelerde önemli rol oynamış
tır. Vital Cuinet Bitlis'te 8300 ev, 2 han. 
907 dükkan, 3 hamam, 200 çeşme, 1 S 
cami ve 25 mescid bulunduğunu yaz
maktadır. 

XX. yüzyılda bir taraftan I. Dünya Sa
vaşı sırasındaki Rus işgali (ı Mart 19 ı 6 -
8 Ağustos ı9ı 6 ) . öte yandan Ruslar çe
kildikten sonra şehirde bazı kornitacıla
rın çıkardığı kargaşalar şehrin canlılığı

nı kaybetmesine ve nüfusunun azalma
sına sebep oldu. 1927'de yapılan ilk nü
fus sayımında nüfusun 90SO'ye düşmüş 
olduğu görüldü. Bunun üzerine 1929'da 
Bitlis bir kaza merkezi haline getirilerek 
Muş vilayetine bağlandı. 1936'da Bitlis 
vilayeti yeniden kurulunca vilayet mer
kezi oldu. Nüfusu küçük iniş ve çıkışlar 
göstermekle beraber 19SO'ye kadar faz
la değişmemiştir (1935'te 9994, l940'ta 
ı2002. ı945' te 10.779. ı950'de ııı37) 

Şehrin nüfusu ilk defa 19SS'te 1 S.OOO'i 
aşmış, 197S'te de 2S.OOO'i biraz geçmiş 
(25.054), 198S'te 36.073'e yükselmiş ve 
1990 sayımının sonuçlarına göre 38.130'u 
bulmuştur. 

Günümüzde Bitlis şehrinin çekirdeği
ni kalenin hemen eteğindeki dar ve do
lambaçlı sokaklar boyunca sıralanmış 

evlerle çarşıdan meydana gelen sıkışık 
kesim oluşturur. Şehrin en önemli tari
hi eserlerinden olan Ulucami de şehrin 
bu en alçak kesiminde yer alır. Daha yu
karıda bulunan ve daha seyrek planlı 

olan saha, Nemrud dağından fışkırarak 
buraya kadar akan lavların Bitlis deresi 
tarafından yarılması sonucunda meyda
na gelen taraça düzlükleri üzerinde ya
yılır. Bu iki kesim, dik ve zikzak.lı yokuş
larla birbirinden ayrılır. Bitlis'in vadinin 
tabanında kurulmuş mahalleleri yeşil

likler. içinde uzamrken yüksekteki ma-
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halleler çıplak olan tepelerin yamaçla
rında birbiri üzerinde sıralanır. Çoğun
lukla tek katlı, sıkışık ve düzensiz bir ya
pı gösteren çarşının, şehrin en alçak ke
simini işgal etmesine karşılık idari mer
kez kalenin kuzeyindeki Gökmeydan de
nilen yüksek bir düzlükte yerleşmiştir. 
Bunun sonucunda da idari merkezle ti
caret merkezi Türkiye'nin başka şehrin
de pek rastlanılmayan bir şekilde birbi
rinden ayrı düşmüştür. Sonradan idari 
merkezin çevresinde de daha küçük bir 
iş merkezi oluşmuştur. 

Kurulduğu yerin topografyası Bitlis 
şehrinin biçimlenmesinde ve gelişme 

doğrultusunda en önemli rolü oynamış
tır. Bitlis için ancak kuzey- güney doğ
rultusunda gelişme söz konusudur. Do
ğu ve batıdan ise yerleşime pek imkan 
vermeyen eğimlerle sınırlanır. Cumhuri
yet'in başlarında XIX. yüzyıldaki ihtişa
mını kaybeden Bitlis'te sadece dört ma
halle bulunuyordu (Taş, Zeydan, İnönü 
ve Hersan mahalleleri). Bu mahalle ayırı

mı yüzyılın sonlarına ait olan ve V. Cuinet 
tarafından da verilen mahalle sayısına 
da uyuyordu. Bu eski mahallelerin sınır
larını şehrin içinden geçen ve taş köp
rülerle aşılan dereler çizerdi. Bu mahal
le düzeni 1968'e kadar devam eti. Bu 
tarihlerden sonra nüfusun daha da ço
ğalması üzerine mahalleler bölündü ve 
sayıları on bire çıktı. Daha sonraki yıllar
da da on iki oldu. 

Şehrin bu mahalleleri içinde halkın 

"çermik" adını verdiği sıcak su kaynak-
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ları yaygındır. Bunlar arasında Bitlis de
resi kenarındaki Köprüaltı kaplıcası, Taş 
mahallesindeki Küçür ya da Keçur deni
len kaplıca (bu isim Evliya Çelebi'de de 
bir mahalle adı olarak geçmektedir), Zey
dan mahallesindeki Yılandirilten suyu 
başlıcalarıdır. 

Şehirdeki sanayi kuruluşları arasın

da 1932'de kurulan bir un fabrikası ile 
1978'de kurulan bir başka un fabrika
sı, 1936'da Tekel tarafından açılan ve 
1984 'te Bitlis Entegre Sigara Tesisleri 
(BEST) adıyla genişletilerek modern bir 
hale getirilen bir sigara fabrikası sayı
labilir. 

Bitlis şehrinde çok sayıda tarihi eser 
vardır. Bunlar arasında Ulucami (1150 I?J), 
Kızıl Cami (ilk tamiri 1517), Şerefiye Külli
yesi (1529), Dört Sandık M escidi ( 1552), 
Memi Dede Mescidi (1572), Soğukpınar 
(Aynülbarid) Camii (1664), Şeyh Hasan Ca
mii (tamiri 1725), Alemdar Camii (tami
ri 1784), Gökmeydan Camii (I 80 I), Ku
reyşi Camii (tamiri I8IO), Begiye Mes
cidi (1144), Taş Camii, Sultaniye Camii 
(1828), Kalealtı Mescidi (XVIII. yüzyıl), 

İhlasiye (I 589), Hatibiye (XVI. yüzyıl). Nü
hiye (I 700), Yüsufiye (XIX. yüzyıl) med
reseleri ve çok sayıda türbe, han ve ha
mam sayılabilir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 1991 
yılı istatistiklerine göre Bitlis'te il ve il
çe merkezlerinde 106, bucak ve köyler
de 482 olmak üzere toplam 588 cami 
bulunmaktadır. İl merkezindeki cami sa
yısı ise otuz dörttür. 

Bitlis şehrinin merkez olduğu il Van, 
Siirt, Batman, Muş ve Ağrı illeriyle ku
şatılmıştır. Merkez ilçeden başka Adil-

Bitlis Kalesi 

cevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki ve 
Tatvan adlarında altı ilçe ve on sekiz bu
cağa ayrılmış olup sınırları içerisinde 277 
köy bulunmaktadır. 6707 km 2 genişli

ğindeki Bitlis ilinin 1990 sayımına gö
re nüfusu 330.115 nüfus yoğunluğu ise 
49idi. 
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