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Elazig ili Dogu Anadolu Bolgesinin guneybatismda

Yukan

Firat

Bolumunde yer almaktadrr. Toplam alam 9151 km'yi bulan ve bu alaru ile
Turkiye topraklanrun %0, 12'sini meydana getirir. Kabaca bir dikdortgene
benzeyen Elazig ili topraklanrun D-B dogrultudaki uzunlugu yaklasik 150 km,
K-G yondeki genisligi ise yaklasik 65 km civanndadir.Ili dogudan Bingol,
kuzeyden Keban Baraj Golu aracihgiyla Tunceli, ban ve guneybatidan
Karakaya Baraj Gohl vasitasryla Malatya, giineyden ise Diyarbakrr illerinin
arazileri cevrelemektedir.

YERYUZU ~EKiLLERi

Elazig iii arazileri, icinde bulundugu Dogu Anadolu Bolgesi'nin diger
yorelerine gore ortalama yukseltisinin daha dusuk (1300-1400m) ve nispeten az
engebeli bir topografyaya sahip olma ozelligi ile dikkati ceker.llin guney, ban
ve dogusunda yiikseltileri 2000 metreyi biraz gecen daghk alanlar bulunmasma
karsihk, orta bolumde yer yer bu daglik kusak arasma sokulmus, fakat genelde
bu kusagm kuzey kenannda kabaca D-B dogrultulu bir oluk boyunca uzanan
ovahk alanlar ile bunlan genelde kuzeyden cevreleyen platolar da onemli bir

yere sahiptir.Bu cerceve i9inde;yeryiizii sekilleri acisindan il topraklanm ii9 ana
birim seklinde incelemek miimkiindiir.

Daghk Alanlar
Ilin guney kenan boyunca GB-KD dogrultudaki Guneydogu Toroslar'a ait
<lag srralan belirgin ii9 sira halinde uzanrrlar. Diyarbakrr il smmm da meydana
•..

getiren en guneydeki sirayi Maden daglan olusturur.

Maden Daglarr'nm kuzey kenan boyunca aym yone uzanan Behrimaz-Citli
ovalanndan sonra kuzeyde ikinci daghk sirayi Karmshk (2016m), Hazar
(234 7m), Y ayhm Dagi (2046m) kusagi olusturur.

n

sunrlan icinde Guneydogu Toroslar'a ait en kuzydeki sirayi Karga Dagi

(1925m) Kusakci Dag1(1908m), Celemik Dagi (1724m), Mastar Dag1 (2171m)
ku~agi meydana getirir. Elazig ilinin bansmda Malatya ile olan il smmni da
olusturan Frrat Nehri'nin belirgin bir kavis cizmesine neden olan Hasan Dagi
(214 7m) kutlevi gorunumu ile dikkati ceker. Batiya dogru olan kolu Seher dagi,
Musar (Aydmhk) Daglan adiyla yukselti kaybederek dogu -ban yonunde uzamr
ve il sminnda sona erer. Buna karsihk; kuzeyde, K-G yonunde uazana Keban
(Piran) Daglan (2016m.) Ozellikle mermerlerden meydana gelmis olup, ciplak
gorunumlu dik yamaclanyln dikkat ceker.

ilin dogusunda Binol ile suur olusturan Gokdere Daglan (2197m.) ve Koruca
dag, il simrlan icindeki en genis volkanik daglan meydana getirirler.2000m'yi
asan yiikseltisi ile Koruca dag tipik bir vaolkan yiikseltisidir.
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Ovalar

Banda Baskil Ovasi ile baslayan tektonik kokenli.cokenti ovalan.doguya
dogru Kuzova, Hankendi Ovasi.Uluova- Elazig Ovasi, Yanmca

Ovasi,

Kovanctlar Basyurt ovalan ile devam ederek kuzeydoguda Karakocan Ovasi ile
son bulur.
...

ilin orta bolumunde -yukarda saydigmuz ovalar dismda-guneydeki daghk
kusak icinde boyuna uzanan diger tektonik kokenli ova ve havzalara da
rastlanmaktadrr. Bunlardan; Hazar Golu'mm batismda 1500-1600 metrelerde
uzanankavak-Gozeli

ovalan.Elazigr'men yiiksek ovalan durumundadrr.Hazar

Dagi ile Maden Daglan arasmda.Hazar Golii Havzasi'na paralel olarak ll501250 metreler arasmda uzanan i1in en giineyindeki Citli-Behrimaz ovalan yer
almaktadrr.

Platolar

n

smirlan icinde daghk alanlann doruk bolumleri dar, fakat uzun duzluk

sistemleri halinde gorulur. En belirgin yiiksek plato sistemini, banda
Kuzova'dan baslayarak doguda Murat Bogazi'na kadar uzanan, doguya dogru
ise Asker Dagi olarak devam eden ilin kuzeyindeki, Harput Platosu olusturur.

Elazig ilindeki alcak platolar, daha 90k ovalar arasmdaki esik sahalara veya
ova tabanlanm cevreleyen alanlara karsihk gelir.
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Elazig ili simrlan icindeki volkanik platolar ise Kuzova'mn dogusunda,
Karakocan ilcesi cevresinde ve Harput platosu kuzeyindeki Sii§naz koyu
civannda gorulurler.

iKLiM

Dogu Anadolu Bolgesi'nin guneybansmda yer alan Elazig ilinde bolgenin
diger bolumlerinden

oldukca

farkb ve karakteristik

bir iklim dikkati

cekmektedir. ilin gerek cografi konumu, gerekse morfolojik ozellikleri bu
elverisli durumun ortaya cikmasmda en buyuk etken olmustur. Gercekten
Elazig ve cevresi 1300-1400 m dolaylarmdaki ortalamasi ile, bolgenin diger
bolumlerine oranla dusuk bir yukseltiye sahiptir. Aynca; sahamn giineyinde bir
duvar gibi uzanan Guneydogu Toroslan'nda

mevcut Maden Olugu ve

Kormirhan Bogazi gibi gecitler ozellikle kis mevsiminde, guneyin daha ihk ve
nemli hava kutlelerinin yoreye zaman zaman sokulmasma yardunci olmaktadrr.
Bunin bunlara bagh olarak yore iklimi, ozellikle kuzeydoguda tipik olarak
gordugumuz bolgenin karasal iklimine oranla oldukca ihman bir yapiya
bunmmustur,

Elazig meteoroloji istasyonunun 46 yilhk verilerine gore, yilhk ortalama
sicakhk 12,9 Co dir. Buna gore, Dogu Anadolu Bolgesi icinde Malatya'dan
sonra en yuksek degere Elazig'da ulasilmaktadir. Oyle ki, ilin en alcak
kesiminde bulunan Keban 14,6 Co'lik degerle Dogu Anadolu bolgesinin en

4

•

steak

sahalanndan

birine

karsihk

gelmektedir.

Elazig

ilinde bulunan

istasyonlann ytlhk sicakhk farklanna baktigmuzda dogudaki istasyonlarda fazla
olarak belirmekte, batiya dogru gidildikce bu fark azalmaktadrr. Bu ise bize, il
srmrlan icindeki karasalhk

siddetinin dogudan batiya dogru azaldigim

gostermektedir,

Dogal Bitki Ortiisii

Ekolojik kosullar goz ommde bulunduruldugunda

il alanmm 950-

1950m'ler arasmda kalan yaklasik %90'lik bolumunun dogal orman ekosistemi icinde kaldigi soylenebilir. Bununla birlikte; yerlesim tarihinin 7-8000
yil geriye gittigi yorede, asirlarca siiren ve cesitli nedenlere bagh olarak gelisen
tahripler sonucunda orman alanlan azalnns boylece; sahaya genel olarak step
gorunumu hakim olmustur.
Bu cerceve icinde il arazilerini dogal bitki ortusu bakmundan.dogal
step,orman,subalpin kat ve sulu alan olmak uzere

dort ayn vejetasyon tipi

gorulmektedir.
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TARIH<;E

TARiH<;E

Elazig, Dogu Anadolu bolgesi icerisinde, Yukan Firat havzasi bolumunde
yer alan bir ilimizdir. Deniz seviyesinden yuksekligi 1 067 metredir. Elazig,
Tarihi Harput sehrinin, yerlesime elverisli olmayisi, tabiat sartlannm zorlugu
nedeniyle, 1834 yihnda, Resid Mehmet Pasa tara:findan bugunku yerinde
kurulmustur. Elazig'm tarihi yeni olmakla beraber bolgenin tarihi oldukca
eskidir. Bu nedenle Elazig tarihini onun mensei sayabilecegimiz Harput'un tarihi
ile ele almamiz gerekir.

Sehrin cekirdegini olusturan etrafi derin ucurumlarla cevrili Harput Kalesi'nin
(i9 kale) ilk defa milattan once 11. bin yilmda yapildigi tahmin edilmektedir.
Sonraki donemlerde kalenin eteklerinde yerlesme baslamis, daha sonra da
meydana gelen sehrin etrafi tekrar surlarla cevrilmistir. Ancak parlak bir tarihi
gecmise

sahip olan Harput, bugun neredeyse

terk edilmis bir sehir

gorunumundedir.

Harput admm kaynagi tarnsmahdir. Amasyah Strabon'un bahsettigi Sophene
bolgesindeki Karkathiokerta'mn Harput oldugu, hatta isminin de buna dayandigi
ileri sunilmustur. Aynca IV. yuzyilda Iranhlar tarafindan ele gecirildiginde
buradan Ziata Castellum seklinde soz edildigi, bununda Arapcaya Hisruziyad
seklinde gectigi bilinmektedir. Civi yazih Asur tabletlerinde rastlanan Karpata
ile buranm kastedildigi de dusunulmustur. Bizans kaynaklannda Kharpote ve
Frank tarihcilerin eserlerinde Quartapiert seklinde gecmektedir. Evliya Celebi
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ise, AI-i Osman defterhanesinde "Hasan Ziyad ulkesi" diye yazih oldugunu
kaydeder. Osmanh devrine ait diger kay- naklarda ve belgelerde Hartabird,
daha yaygm olarak da Harpurt veya Harpurd imlasiyla goriilur. Ancak XIX.
Yuzyildan itibaren resmi yazismalarda halk arasmdaki Harput telaffuzu
benimsenmistir,

Harput ve yoresi, Anadolu'nun en eski yerlesme birimlerinden biridir.
Yerlesme, tarih oncesi donemlere kadar uzarur. Nitekim ilin Frrat irmaginin
cizdigi buyuk yay icinde, sulak ve verimli bir ova iizerinde bulunmasi, dogal
kaya sigmaklan, kara ve su hayvanlanmn bollugu nedeniyle yore, paleolotik
donemden beri yerlesme alamdrr. Y orede yaptlan arkeolojik kazi ve yiizey
calismalannda paleotolik donemle ilgili olarak Keban ilcesi yakmmdaki Enerli,
Acuzlu koyu Karapmar mevkii Agin yoresindeki Pagnik{Ka§pmar) 9il6'inn
hoyukleri ve yakmmda gedikler mevkii (kullununinij'nde; tastan ve obsideyn
( dogal cam)'den yapihms cesitli kaziyicilar ve aletler tespit edilmistir. aynca
soz konusu arastmnalarda, paleolitik 9agi izleyen kulmrler hakkmda da bir 90k
bilgi elde edilmistir. nitekim altmova bolgesinde tepecikte ve kovancilar ilcesi
yakmlarmda cmaz hoyuk gibi, tarihi yerlesim alaniannda, ilk yerlesik hayatm
basladigi donem olan, , neolitik (cilah tas devri m.o. 7.000) donem kalmtilarma
rastlannnsnr. yine altmova bolgesinde: kortepe, korucutepe, tepecik, tulintepe,
norsuntepe; agm yoresinde: kalaycik, han ibrahim sah; baskil yoresinde:
kamikli, gemibasi maltepe, habibu§agi, uyucektepe, imiku§agi,§emsiyetepe gibi
tarihi yerlesim alanlarda da, kalkolitik (tas-maden devri m.o 5.000) donem ile
ilgili yerlesmelerin bulundugu tespit edilmistir. ( m.o 3.000 ytlma tarihlenen ilk
tune 9agi donemi ile ilgili olarak, altmova bolgesinde norsuntepe, tepecik ve
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korucutepe hoyuklerinde kultur katlanrun varhgi ortaya cikarnlrmsur. ilk
tunccagi'nm en karakteristik seramigi "karaz" adi verilen seramiktir. Bu
seramigin yayihsi bir kavimler hareketiyle ilgili olup, m.o. IV. ve 111. binde ati
savas

arabalannda kullanmakla meshur olan, hurriler'in de bu bolgede

yerlesmis olabileceklerini akla getirmektedir. Aynca yorede m.o 1700-1500
tarihleri o arasma tarihlenen asur ticaret kolonileri donemi ile ilgili buluntular
baskil yoresinde imikusagi kazi merkezinde ortaya cikanlnnsur, elazig ve
yoresinin

yazih

tarihine ~elince,

bunun

hitit tabletlerindeki

aydmlanldigi gorulmektedir, m.o 2000'lerde yorenin isuva
belirlenmistir. isuva, m.o 1375egemenligi

bilgilerle

adiyla amldrgi

1335 1. suppiluliuma doneminde hitit

altma girmisti. Bu tarihi bilgilerin yam sira, elazig

yoresinde

yapilan arkeolojik kazi calrsmalannda, hititlerin yoredeki egemenligi bir kez
daha ispat edilmis daha onceleri, hitit ulkesi smmnm doguda firat irmagmda
son buldugu tezi curutulmustur. Y orede urartu donemi ile ilgili olarak, harput
kalesi basta olmak iizere, Altmova'da Norsuntepe'de ortaya cikanlan Urartu
yerlesmesi, Palu Kalesi, Karakocan (Bagm), ve Izoli (Kussarayij'ndaki civi
yazrh kitabeler yoredeki Urartu hakimiyetini acikca ortaya koymustur, M.O 7.
Yuzyilda Asur ve iskit akmlan sonrasmda Urartu devleti zayiflanus, Harput
basta olmak uzere tum yore Med egemenligi alnna girmistir. Arna bu hakimiyet
uzun surmemis, M.O 6. Yuzyilm sonunda Medler'de Pers hakimiyeti altma
girmistir, M.O 334'de Pers Imparatorlugumm tarihe kansmasiyla,

yore

Hellenistik donemi ya§a.II!:1§ olup, bu donemde Harput'un Sofen Kralhgi olarak
adlandmldigi gonilmustur.
M.O 66 yihna kadar yore Romahlann hakimiyetinde kalnus, yoreye M.O 53
yilmda Partlar gelmislerse de, 272-309 yillarma kadar Roma hakimiyeti devam
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etmistir. 395'te Biiyiik Roma Imparatorlugumm ikiye bolunmesmden sonra
Yore Sasani ve Bizans mucadelelerine sahne olmustur. 562 yihnda yapilan
bans ile Firat mnagi

S1Illf

kabul edilmis, Firat'm bansi Bizans'ta, dogusu Harput

ve cevresi Sasaniler'de kalnusnr. Bizanshlann Ziata Castellum, Araplarm H1sn-1
Ziyad adi verdikleri Harput 6.yiizyda kadar Bizans ile Sasani egemenligi
arasmda sik sik el degistirmisse de cogunlukla Bizans egemenligin de kaldigi
gorulmustur.Hazreti Omer doneminde (634-644) yoreye islam ordulannm
onderligini yapan Arap akmlan baslarmsnr. Onceleri Romahlar ile Partlar sonra
da Bizanshlar ile Sasaniler arasmdaki savaslarda

S1Illf

durumunda olan Elazig

ve yoresi, 7 . Yuzyihn ortalarmdan baslayarak, bu kez de Bizans ile Araplar
arasmdaki savaslara sahne olmustur. Araplar, Erzurum'dan Malatya'ya ve
buradan da Tarsus'a kadar uzanan bir hat boyunca asker yerlestirerek, usler
meydana getirmislerdir, Harput da bu donemde soz konusu uslerden birisi
olmustur. islam ordulan bu uslere yerleserek buralardan Bizans iizerine akmlar
yaprmslardir. Y orede turbesi bulunan Ankuzu Babayi bu donemin mucahitleri
arasmda gostermek miimkiindiir.
Harput'un Bizanshlarm hakimiyetine ikinci defa gecisi l O.yttzyrlda olmustur.
Bizans'm islam alemine karsi giristigi seferlerde Harput ve yoresi daima ilk
hedefler arasmda olmustur, Nitekim bu donemde, Bizanshlar Harput'u ele
gecirmisler ve burada bir vilayet teskilati kurarak kaleleri tahkim etmislerdir,
Harput'ta Bizans hakimiyeti asagi yukan l lyuzyilm

sonuna kadar devam

etmistir,
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Harput'un Tiirklerin Eline Gecisi

Buyuk Selcuklu hakimiyetinin Anadolu'ya kaymasi ile Harput'un Turk yurdu
olmasmda en onemli savasm Malazgirt Meydan Muharebesi olduguna suphe
yoktur. Nitekim Harput ve cevresi 26 Agustos 1071 Malazgirt muharebesinden
sonra Tiirklerin eline gecmis olup yorede Biiyiik Selcuklu Devletine bagh
olarak Cubuk beyin idaresinde, Cubukogullan Beyligi kurulmustur (1 085).
Harput'un Turkler tarafindan almmasma kadar sadece miistahkem bir kale
huviyetinde kalan bu yer Tiirklerle beraber buyuyen bir sehir haline gelmistir.
Cubukogullan Beyliginin omni uzun surmemis 1110 yihnda Artuklu Belek B.
Behram Harput ve yoresini ele gecirerek Artukogullan donemini bas- Iatnustir.
Belek Gazi, Hach seferlerine karsi buyuk mucadeleler vermistir. Belek Gazinin
1124 yilmda olumunden sonra Harput, Htsmkeyta Artuklu hu- kumdan
Davud'un eline gecmistir. Bir miiddet sonra Davud'un kardesi Imadeddin Ebu
Bekir tarafindan Harput'ta Harput Artuklulan diye bilinen bagnnsiz bir beylik
kurulmustur. Ondan sonra ge- Ien Hizir ve Nureddin Artuk Bey, Eyyubilere tabi
olmuslardir.

Artuklu hakimiyeti

1234 yihna kadar

surmustur. Artuklu

hukiimdarlanndan, Fahreddin ( araaslan'in Harput tarihinde unutulmaz yeri ve
eserleri vardir. N itekim Fahreddin Karaaslan

148-1174 ytllan arasmda

Harput'ta hukum surmus ve burada bulunan ulu camiyi yaptmrustir.

Gecici bir sure Harizm sultam tarafindan zaptedilen Harput, 1230 yilmda
Mogollann eline gecmistir. 1234 yilmda Artuk hanedanma, Alaaddin Keykubad
tarafindan son verilmis, 1234 yilmdan itibaren Turkiye Selcuklu Devleti'nin
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hakimiyeti altma girmistir. Turkiye Selcuklulan devrinde Harput, bir subasi
tarafindan idare edilmis, bu devirde Arap Baba" Turbe ve Mescidi haric onemli
bir eser gumimuze kadar gelmemistir. Kosedag savasmdan bir sure sonra da
ilhanhlar tarafindan zaptedilmistir,

14. yuzyil ortalarmda bir sure Harput, Eratnalar ile Dulkadiroglulan
arasmda miicadele konusu olmustur. 1366 yihnda Dulkadirli Halil Bey tarandan sehir ele gecirilmistir, Dulkadirli, Kadi Buraneddin, Karakoyunlu ve
Akkoyunlu Devletleri zapedilmis ve kirk yil kadar Akkoyunlular'm ida resinde
kalnustir. Bu donemden gunumuze kadar gelen en onemli eser olarak Sare
( Saray) Hatun camiidir. 15 07 yilmda S afevilerin eline gecen Harput, 1515
ytlmda

Caldiran

zaferinden

sonra

Osmanh hakimiyetine

girdi (1516).

Arkasmdan sehir, aym adla kurularak Diyarbekir eyaletine baglanan sancak
merkezi ve sancagm ilk tahriri 1518 Eylulunde tamamlandi, Bu tahrire gore
Harput on uc; mahalleden meydana geliyordu ve bunlann

dokuzunda

Musluman, dordunde gayri Muslim halk oturuyordu. 1523'te Mushnnanlarm
mahalle sayisi on dorde cikarken gayri Muslimlerin degismedi.l See'da biri
haric 1523'teki mahalleler aym kaldi. Sehrin girisinden baslayarak kalenin
onune kadar inen caddenin iki yamnda yer alan Musluman mahallelerinden en
kalabahk olanlan 1523-1566 tahrirlerine gore Molla Seyyd Ahmed, Cami-i
Kebir, Arslaniye Mescidi ve Muderris Mescidi idi. Nispeten yogun bir
yerlesmenin goruldugu gayri Muslim mahallelerinin en kalabahklan , ise sehrin
Elazig'a bakan ban tarafindaki Gurcu

Bey, ile dogu yamaclanndaki N orsis

mahalleleriydi. Sehrin 1518'de, 6.000 olan nufiisu giderek artnns ve bu rakam
1523'te 8300'u,

1566'da 13.400'u gecmisti. 1516-1566 ytllarmda toplam
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nufusun

%54-62'sini

Muslumanlar,

o/o38-46'srm gayri Miislimler teskil

etmekteydi. Harput'un nufusu 17 . Y uzyila kadar surekli artngi goruldu. Bu
asirda Celali isyanlan sirasmda tahribata ugramasi. mesela 1605'te Tavil
Mehmed'in kendisini burada kusatan Karakas Ahmed Pasanm kuvvetlerine
karsi koruyabilmek icin bir kisun evleri yiktmp tas ve kerestelerini harap
haldeki surlann tamirinde kullanmasi ve agirlasan vergiler gibi sebepler
yuziinden nufus, azalmaya basladi, 17 . yuzyilm baslannda buraya ugrayan
Polonyah Simeon sehirde sadece 1 00 hane kadar Ermeni oldugunu kaydeder.
Y ine bu yuzyihn ortalanna ait bir avanz tahrir defterine gore sehirde nufusun 45000 dolayma dii§tiigii anlasilmaktadir. Evliya Celebi ise hisar icinde 1 000
kadar toprak ortulu ev ile eski bir caminin bulundugunu ve drs surlann harap
durumda oldugunu belirtmektedir. XIX. Yuzyilda sehrin onemi biraz daha artti
ve mifusu fazlalasn; burayi ziyaret eden banh seyyahlar yuzyilm ikinci
yansmda nufusun 25.000'i astigmi belirtirler. V. Cuinet, XIX. Yuzyilm
sonlanna dogru Harput'ta 12.600 Musluman, 4850 Gregoryen, 1845 Protestan,
252 Katolik ve 453 Ortodoks'un yasadigmi: Semseddin Sarni ise 2670 ev, 843
diikkan, on cami, on medrese, sekiz kiitiiphane, sekiz kilise, on iki han ve
doksan hamamm oldugunu kaydeder.

Osmanh hakimiyeti doneminde Harput, Basra ve Bagdattan Diyarbekir'e
gelip Malatya ve Sivas istikametinde devam eden ticaret yolunun iizerinde
bulunuyordu. Bu yol aym zamanda askeri amaclarla da kullamhyor, aynca bir
yol da Bingol ve Mus iizerinden V an'a ulasiyordu. Bu kervan yollan Harput icin
onemli gelir kaynagi durumundaydi. 16. ve 17. Yuzyillarda gelip gecen ticaret
mallanndan alman vergiler miihim bir meblag teskil ediyordu. Harput aym
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gucluk Harput'un daha fazla gelismesini onlemistir, 1834'de dogu eya- Ietlerini
islah etmek uzere gorevlendirilen Resid Mehmed Pasa Ovada yer alan Agavat
•

Mezrasi'ni merkez haline getirince, daha sonra teskil edilen Mamuretiilaziz
(Elazig) vilayetinin merkezi, Harput'tan buraya tasmmis aym ytl hastane, kisla
ve cephane binalan yapilmis vilayet merkezi, Harput'tan buraya nakledilmistir.
Bu nakilde, Harput'un stratejik acidan onemini kaybetmesi

onemli rol

oynarmsnr,
19.yiizytlm ikinci yansmda ve 20.yiizytlm baslannda Ermeniler arasmda
Protestanhgi yaymaya cahsan Amerikan Misyonerleri buraya yerlesmisler ve
1876'da bir de kolej acmislardrr. 1. Dunya Savasi sirasmda sehrin ermeni
niifusu baska

yerlere nakledilirken

Muslumanlarm

bir cogu asagidaki

Mamuretulaziz'e gocmus, boylece Harput bir harabe sehir haline donusmustur.
Sultan Abdulaziz'in tahta cikismm 5. yilmda Ci Ahmed Izzet Pasa devrinde
buraya tayin edilen, Vali ismail Pasanm teklifi ile 1867 yihnda "Mamurat alaziz'' adi verilmistir. Fakat telaffuzu guc oldugundan halk arasmda kisaca
"Elaziz" olarak soylenegelmistir,

Y eni kurulan sehir onceleri eyalet ve bilahare iyet merkezi olmus, bir ara
Diyarbakir vilayetine bagh bir sancak haline gelmistir. 1875'te mustakil

13

zamanda cevresinin sanayi merkezi dunununda idi. Dericilik, demircilik ve
bakircihk 90k gelismisti. Sadece cesitli kumaslann renklendirilip desen verildigi
boyahanenin geliri 1518'de 44.000, 1523'te 62.000, 1566'da 122.000 akce idi.
17

.yuzyil ortalannda

Evliya Celebi

bulundugunu kaydetmektedir.

Harput'ta

600'den fazla diikkan

.

tasarriflik,

1879'da da tekrar vilayet olmustur. Osmanh Devleti'nin son

yillannda Malatya ve resim Sancaklan da buraya baglannns, 192l'de iki sancak
Elazig'dan aynlmrstir.
Ataturk'un 1937 yihnda sehre tesrifleri sirada "azik'' ili anlamma gelen
"Elazig'' adi verilmistir.

14
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Elang-Harput Kiiltiirii

Elazig harput hem stratejik hem de dogal kaynaklan nedeniyle Pateolojik
donemden beri yerlesmeye sahne olmustur, Turk hakimiyetine kadar eski
kavimler yorede onemli devletler ve uygarhklar kurmuslardir. l 085 yilmdan
sonra Turkler Harput ve civanm kale ve askeri sehir konumundan cikartmaya
baslanus.Osmanh imparatorlugu doneminde ise kultur.sanat ve ticaret merkezi
haline getirerek Turk damgasmi vurmuslardir,

Dumm kalesiyle, mektep ve medresileriyle, camileri, hanlan hamamlan,
carsilan alim ve sanatkarlan

ile unlu Harput'u;aym

ozelliklerini zaman

icerisinde gelistirerek, bugumm iiniversitesi, egitim ve ogretim kurumlan,
ulasum.alim ve sanatkarlan; gelismekte olan agir sanayii ile bolgenin onemli bir
merkezi haline gelmekte olan Elazigun ortaya cikamusnr.

Binlerce yildir insanlann iizerinde yasadrgi Harput, Turk sahiplerinin Orta
Asya' dan getirdigi oz degerleriyle cok zengin ve anlamh bir hayat tarzi ortaya
koyrnustur.Bu sebeple ilimiz kultur unsurlan bakmundan cok zengin degerlere
sahiptir.Orf adet, gelenek ve gorenekleri, torenleri, turku ve manileri,halk
tecriibesini yansitan halk hekimligi, geleneksel el sanatlan ve halk oyunlan,
mutfagi v.b milli kulturumuz icerisinde kendine has ozellikleriyle olumsuz
yerini alnnsnr.

16
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Harput Agzi

Tarih kaynaklan

Tiirkler'in Anadolu'ya

M.0.2000

yilmdan itibaren

gelerek yerlestikleri kaydetmektedir.M.F Kirzioglu bazi Oguz Boylarrmn M.S
4. ve 5. yuzyillarda da Anadolu'ya

gelerek bu topraklarda hakimiyet

kurduklarrm,Harput'u da baskent yapnklarn Dede Korkut Destanlarma dayah
olarak ifade etmektedir.Bu durumda Harput'ta Turk varhgmm 90k eskilere
dayandigmi soyleyebiliriz.

Ancak gercek

ve surekli anlamda Turk hakimiyeti ve bu bolgede yogun

Turk nufusu 1071 Malazgirt zaferinden sonra baslar.Harput'u

Osmanh

yonetimine katilmasi da Yavuz Sultan Selim'in Caldiran seferi dousunden
gerceklesir.i 1515)

Malazgirt zaferini takip eden yillarda Harput ve cevresine cesitli Turk boylan
gelip yerlesmislerdir.Bu yerlesim Mogol istilasi esnasmda artrmsnr, Tarihi
belgelerden anlastldigma gore Harput ve cevresine Alpagut, Baymdir, Cepni,
Kibir.Avsar, Kayi, Salur,Arapgirl boylan yerlesmistir.Aynca Anadolu'daki
kansiklardan etkilenen ve ic; Anadolu' da yasayan bazi Turk boylan da bu
bolgeyi yurt edinmislerdir.
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Harput agzmm bu Turk boylanndan hangisine ait oldugu veya hangi boyun
Harput agzmda daha baskm oldugunu soylemek oldukca guctur.Ancak zaman
icerisinde bu boylann konustuklan Turkce kansmis.kaynasrms ve sonucta
Harput agzr ortaya cikrmstir.

Turku.mani.hoyrat.atasozu.deyim.mnni gibi sozlii edebiyat unmleri ile
guniimuze ulasan Harput agzi ,hala canli bir bicimde gerek merkez ve merkeze
bagli koylerde 90k az farkliliklarla kullanilmaktadir.Ancak egitim ve ogretimin
yayginlasmasi.modern hayatin gerektirdigi pek 90k yeni arac ve gereci ifade
eden

kelimeler

ve

kavramlarin

dile

yerlesmesi.hayat

tarzindaki

degisiklikler.duygu ve dusuncelerde meydana gelen farkliliklar dili de etkilemis
ve Harput agzi konusmalar.yazili anlatimlar yavas yavas azalmistir

Geleneksel Mahalli Kiyaf etler
Kadm Kiyafetleri
Harput kadm giysileri temelde iki grupta incelenir.
<,

i9 giysiler: Y elek.koynek.miso.don ve tumandir.
D1§

Giysiler:kendi aralannda dort bolume aynhr.

l.Misafirlik giysiler 2.Evdelik giysiler 3.Sokak giysileri 4.Gelinlil giysiler

Erkek Kiyafetleri
Erkekler.ceket.gomlek.kolsuz

yelek,pantolon ve kundura giyerler.Koylerde

salvar.cepken ve kundura giyilir.Cogu zaman bele kusak baglamr, "Fes"in
harput

giyim

kulturune

girmesinden

sonra

fese

pusu

sarmak

adet

olmustur.Ancak gunumuzde bu giysi yoktur.Cumhuriyet doneminde basa "sekiz
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kosevdiye tabir edilen sapkamn giyildigi gorulur.Bugun dahi koylerde sekiz
kose sapka giyenlerin sayisr epeyce kalabahktir.
Salvarlar cuhadan ya da gabardinden yapihr.Ust ktsma duz beyaz veya siyahbeyaz renkte cizgili pamuklu kumastan yapilnns gomlek giyilir.Gomlek
kollu.yakasiz veya hakim yakadir.Bu gomlegin ustune aver yelegi de denilen
salvar kumasmdan ve aym renkte yapilan kolsuz yaka kisnn acik dugmeli yelek
giyilir.Ayakta pocikli cank veya kundura (galos-potinjbu giysiyi tamamlar.

Elaz1g-Harput Mutfag1

Elazig mutfagi oldukca zengin yemek cesitlerine sahiptir.150'ye yakm yemek
cesidi olan Elazig'da.uc ogiin yemegin dismda kusluk yemegi ve ozellikle
yatsihk denilen pestil,ceviz,orcik,meyve gibi yiyeceklerin bulundugu sofralar
acihr. Geleneksel Elazig (Harput )mutfak killtiirii,Turk mutfak kulturunun izlerini
tasir.Sofra adabmdan yemek cesitlerine kadar halen geleneksel ozelliklerini
koruyabilen Elazig mutfagmda.tarihi Oguzlara kadar uzanan tutmac.umac asr
anamasi.kara kavurma gibi yemakler halen varhgun surdurmektedir.

Mevsime.yorenin ozelliklerine ve urettigi urunlere gore sekillenen yemek
cesitlerinin bir cogu yalmzca Elazig' a hastir. Ozellikle kirsal kesimde hatta
sehirde bile yoreye ozgu 90k guzel ekmakler yapihr.Bu ekmeklerden en
tmlusuve en lezzetlisi guz mevsiminde yapilan ve bbutim bir kis hie bozulmadan
kalabilen tandir ekmegidir,
Elazig' a has yemekler;Kurut, Kelecos, Lobik Corbasi.Harput Kofte.Pirpirim
Boraru.Smn v.s
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GELENEK GORENEK VE iNAN(:LAR

Elazigm koylerinde geleneksel ozellikler halen gecerliligini konunaktadrr.
Koyu ilgilendiren toplu islerde imece oldukca yaygmdir.Dugun, degum, olum
olaylarmda butun koylu elbirligi ile birbirine yardimci olur.Herhangi bir
anlasmazhk oldugunda koyun ileri gelenleri ve yashlan meseleyi cozmeye
cahsir.Kan davasi gittikce azalmakla beraber varhguu suedurmektedir.Bashk
parasi ortadan kalkrmsur.Dogum.evlenme.kismet acma.olum gibi konularda
geleneksel uygulamalar yaygmdir. Sehirle yakm iliski halinde olan koyler
onemli

olcude

nufus

kaybetmektedir.Aileler

cekirdek

aile

yapism

dontismektedir.Kirvelik yaygm ve onemlidir.Sehir merkezinde cenaze kaldmna
ve diigiin gibi konularda komsular birbirine yardimci olur.Komsuluk iliskilerine
onem verilir.Koylere gore geleneksel davrams ve uygulamalar daha az
yaygmdir.

GELENEKSELELSANATLARI

Eski Harput.sehir ekonomisinin temelini olusturan geleneksel el sanatlan 90k
ileri seviyede olup; dokumacihk, debbahhk, baskicihk, ipekcilik, yemenicilik,
ahsap-tas islemeciligi oldukca gelismis bir durumdaydi.
Gunumuzde kimi el sanatlan tamamen unutulmaya yiiz tutmusken.kimi el
sanatlan da geliserek devam etmektedir.Bugiin luzh sanayilesme ve bunun
getirdigi ekonomik ve toplumsal degisiklikler.gelisen yeni deger olculeri
sonucu.gelenekselligi agrr basan kurumlar giderek etkinligini yitinnektedir.

20

•

TARiHSEL VE KULTUREL CEVRE

Camiler

Ulu Cami
"Anadolu' da en eski Turk camilerindendir"halen ibadete acik olan
camiinin icerisi.ic avlu,son cemaat yeri ve i9 cami olmak uzere ii9 kisimdan
meydana gelmistir.Ulu cami 1156-1157 tarihinde Harputlu hukumdan Fahrettin
Karaaslan tarafindan yaptmlnusnr.

Alacah Cami

Harput'ta Kayabasi'na giden yolun sol tarafinda bulunan Alacali Cami
1203-1204 Nurettin Artuk Sah'in babasi Hizir zamaninda yaptirilmistir.

Sarahatun Cami

Ishak Sunguroglu'na gore Akkoyunlu hukumdan Uzun Hasan'm annesi
Saray Hatun tarafindan ahsap bir mescit olarak yaptmlnus iken Hacnu Mustafa
tarafindan III.Murat devrinde 993 hicri yih recebinde tamir edilerek yeniden
yapilmisnr.Abdulmecid doneminde muftu Haer Ahmet Efendi'nin gayretleri ve
halktan toplanan paralarla yeniden ve bugunku haliyle buyuk camiyi
yaptirrmsnr.
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Harput'un en guzel mimari ozellige sahip camilerinden birisi olan Sarahatun
Cami son olarak 1997 yihnda onanm gormus halen ibadete aciknr.

Kursunlu Cami

Bir kulliye halinde yaptmlan Kursunlu caminin etrafi medrese ve mescitler
ile

cevrili

idi.Kursunlu

Ismailiye.Zahiriye.Mehmet

Aga, Colakzade

medreseleri.Harput Rustiyesi.Numune Iptidaisi ve Harput Dariil-Hilafesi hep bu
kulliye icersinde idi.

Caminin yapihs tarihi hakkmda kesin bilgiler yoktur.Kitabesinde

hicri

1151(miladi 1738)tarihi okunmaktadrr.Ancak daha fazla bilgi edinilememistir.

Aga Camii
Harput'ta giriste ana yolun solunda yer alan bu Caminin niladi 1559
yilinda Pervane Aga tarafindan insa edilmistir,
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Aga cami daha onceleri Pervane Camisi nannyla ahsap bir mescit halindeyken
1589 tarihinde Sanru agalan tarafindan tamir edildiginden Aga Camii nannru
alnusnr.

Ahmet Bey Cami

Harput'un

girisinde sagda bulunan 90k kucuk bir camidir.Osmanli

donemine ait oldugu ifade edilmektedir.Bu caminin kimi kaynaklara gore
Karacin oglu Ahmet Bey kimisi de Miralay Ahmet Bey zamaninda yapildigini
soylerler.

TURBELER VE MESCiTLER

Fatih Ahmet Baba Tiirbesi

Etrafi mesire yeri olark kullarulan Fatih ahmet Baba Turbesi Elazig
halkmm en 90k itibar ettigi mekanlardan birisidir.

Arap Baba Tiirbesi Ve Mescidi(Alaca Mescit)
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Arap Baba Mescidi "Kitabesine Gore 1279 yilmda Selcuklu Hukumdan
III. Giyaseddin Keyhusrev zamamnda Yusuf bin Arapsah bin Saban tarafindan
yaptmlrmsnr.l Lyy' da guneydogu Anadolu' da rastlanan tek mescit ornegidir"

Ahi Musa Mescidi Ve Tiirbesi

Yikilnus ve harap durumdayken yeniden yaptmlarak ziyarete acilan bu
mescidi "Ahi Musa Hervi (Herdi)narmnda bir zat yapumustir ki kendisi
"Emirssehir bi Harputi narmyla amlan bir mucahit ve Fatih'in neslinden
gelmistir. Turbede ii9 mezar bulunmaktadir.

Mansur Baba Tiirbesi

Rivayete gore Sahende isimli bir kadinin gordugu ruya uzerine Harput'un
manevi buyuklerinden Beyzade efendi diye bir grup insanin huzurunda yapilan
kazida bir lahit meydana cikmis ve icinde bir erkek,bir kadin ve iki cocuk
mezarinin bulundugu gorulmustur.Erkegin mezari acildiginda curumemis bir
cesetle

karsilasilmis

ve

bu

durum

telgrafla

Mesihat' a(Seyhlik-

Seyhuslamlikjbildirilmis ve gelen cevap uzerine bir turbe yaptirilmis ve mezar
tasina adfen turbeye Mansur Baba adi verilmistir.
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Hamamlar

Hoca Hasan Hamann

Zamannruza

kadar

ulasabilmis

klasik

Osmanh

tipi

hamamlardan

biridir.Kursunlu camiinin onunde bulunmaktadrr.

Cemsit Hamami

Sarahatun camii bitisiginde.klasik tipte bir Osmanli yapisidir.Bu yapi
Yavuz Sultan Selim'in sipahi beylerinden Cemsit bey tarafindan yapilmistir,

Harput Kalesi(Siit Kalesi)

Kale,Harput'un guneydogusunda ovaya hakim.yalcm kayahklar uzerinde
bulunmaktadir.Cografi durumu bakumndan tarih boyunca onemli bir kale olarak
kendini gostermistir.Kalenin astl yapisi

M.O si devirlere aittir.Urartular

devrinde yapildigi bilinmektedir.
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Meryem Ana Kilisesi

Harput'ta

bulunan en eski Suryani kilisesidir.Harput kalesinin sol

tarafinda olup,M.S 4. Y.Y'da insa edilmistir,

Delek (Balak)Gazi Amn

Kitapcigil parki icinde yaptmlan bu amt.Oguzlar'm Kayi Boyundan ve
Sultan Alparslan'm kumandanlarmdan olan Artuk Bey'in torunu Behram
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Bey'in oglu Belek Gazi'ye aittir.(1964 yilmda heykelnras Nurettin Orhan
tarafindan yapilrmsnr)
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TURiZM

Elaz1g'm Turizm Alanmdaki Y eri

Yuzyillar boyu cesitli medeniyetlerin yasadigi Anadolu topraklanrun tarihi
gecmisi iceriside onemli bir yerlesim merkezi olan Elazigitarihi eserleri.dogal
giizellikleri, son derece gesilmis ulasnm, haberlesme imkanlan,

saghk

merkezleri,iilkemizin onemli barajlan arasmda yer alan Keban Barajiyla.Hazar
Goluyle.doga harikasi Buzluk magarasiyla.dini turizm acismdan onem tasiyan
turbeleriyle.kaphca

ve icmeleriyle.zengin

folkloru ile'Iurkiye'nin

Turizm

Endustrisine katkida bulunabilen.Dogu Anadolu' nun en 90k gelisen ve en
buyuk sehirleri arasmda yer alan ve Turk turizmine kaynak teskil eden onemli
illerimizden biridir.

Elazig,913 yilhk bir Turk Sehri olan tarihi "Harput"un devarm olarak
kurulmustur.Ilk yerlesenlerin Hurriler oldugu Harput'ta
Urartular,

Romahlar,

Araplar,

sirasiyla Hi-titler,

Bizanshlar,Sel9uklular,ArtuklarveOsmanhlar

yasanus.bu medeniyetlerin yapnns olduklan eserlerinin bir bolumu zaman
icerisinde yikthp yok olmasma ragmen bir bolurmi ise zamana kafa tutarcasma
halen ayakta durmaktadir.Bir zamanlarm kultur merkezi ve Turklerde onceki
medeniyetlerin kahnttlan

hem de Turk boylanrun izleri ile dolu olan

Harput,yerli yabanci kolejleriyle.medreseleriyle.kulliye ve hanlanyla yiizbinlrce
insam banndimus.ancak

bazi Osmanh sehirleri gibi cesitli nedenlerle terk

edilmis ve yerini bugimku Elazig' a biraknustir.

28

•

Elazig'm tarihi ve kulturel varhklan.teknigin
faydalanarak

muhafaza

edilidigi

surece

ve bilimin imkanlarmdan

cesitli

turistik

yatmmlarla

Elazig.Turkiye Turizmi icersinde onemli bir merkez halie gelebilecektir.

Hazar

csm

ilimizin Guneydogusunda bulunan ve il merkezine 26 km. uzakhkta.ElazigDiyarbakrr karayolu'na paralel olan Hazar Golu tektonik bir goldur.Guneyinde
Hazarbaba Dagi bulunan gol, Uluovadan Mastar Daglanyla aynlrr.

Dogu ve Guneydogu Anadolu bolgesinin kendine has plajlan olan su sporlan
ve bahk avcihgi da yaptlan gol.gunun her saatinde degisik goriinum kazanarak
mavmm

ve

yesilin

her

tonunu

gosterir.Suyu

berrak.sodasiz

ve

tuzsuzdur.Cevresinde 25'e yakm kamu kurum ve kuruluslanna ait egitim ve
dinlenme tesisleri ile Turizm Bakanhgi'ndan belgeli otel,motel lokanta.gunu
birlik piknik alam,aynca ozel kuruluslar tarafindan isletilen bahk evleri de
bulunmaktadrr.
Hazar golu kiyilanndaki 9 plaj 1995 yihnda Avrupa Cevre Egitim Vakfi
tarafindan "Mavi BayrakKampanyasi

kapsamma almrms bu plajlardan biri

1997 yilmdan beri ii9 yd ust iiste Mavi Bayrak ile odullendirilmistir.
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Keban Baraj Golii

Keban Baraj Golu Turkiye'nin en buyuk yapay goludur.Dogal goller arasmda
675kmlik alamyla 3. sirada yer almaktadrr.Bvaraj golunun Murat vadisi
boyunca uzunlugu 125 km.genisligi ise yer yer degismektedir.Keban golunde
elektrik uretiminin yam sira su avcrhgi yapilmakta ve bahk uretimi de
gerceklestirilmektedir.

Cip Baraj Gcilii

ilin IO km bansmda bulunan Cip baraji.Murat nehri ile birlesen Cip cayt
iizerinde ve Cip Koyu'nun guneyinde yer almaktadrr.Barajm yapmnyla olusan
gol sulanyla,800 hektar alan sulanmaktadir. Gol cevresi ise mesire yeri olarak
kullamlmaktadir.
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Dini Turizm

Harput'ta buhman turbe ve yatrrlar gerek yerli ve gerekse yabanci turistlerin
ugrak yerleri arasmda bulunmaktadir.Genellikle

Arap Baba,Fethi Ahmet

Baba.Uryan Baba.Besik Baba,Mansur Baba tiirbeleri ziyaretgah olarak tercih
edilenlerdendir.Bu tiirbelerin cevreleri mesire yeri olarak kullaruldigmdan
ozellikle yaz aylannda 90k buyuk bir nufus yogunlugu yasanmaktadir.Aynca
Harput'ta asirlar once yasayanlar tarafindan yaptmlan Agop,Garabet ve Suryani
kilisesi yabancilann ugrak yerleri arasmdadir.

Mesire Y erleri

Buzluk Magaras1

Buzluk Magaralan tarihi Harput beldesinin kuzeydogusunda Elazig'a 11km
uzakhktadrr.Buzluk

magarasi,

jeomofolojik

yapisi

nedeniyle

burada

gerceklesen klimatolojik sartlar hava sirkiilasyonu ozelliginden dolayi yaz
aylan icinde dogal olarak tabakalar.sarkit ve dikitler halinde hatta bazi
krsimlarda bal petegini andiran buz tabakalan olusturmaktadir.Kis aylannda ise
tam tersine steak hava olusmaktadrr.Magaramn tarihinin,Harput'un tarihi kadar
eski oldugu.Harput'un ilk sahipleri olan uratular donemine kadar uzandigi
salnamelerden bilinmektedir.
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Harput Mesiresi

Elaziga 5 km.uzakhktaki tarihi Harput kentindedir.Bir acik hava miizesi
gorumimunde olan ve hemen hemen her donemden kalma tarihi eserlerin
bulunmasi,

dini

turizm.kaphca

turizmi

icinde

tercih

edilen

Harput

mesiresi.baghk ve bahcelik olusu.temiz havasi ve gelenlerin tum ihtiyaclannm
karsilanabilmesi nedeniyle Elazig ve cevre halkmm gunubirlik gidebildikleri
onemli mesire yerlerinden biridir.

100 yd (Zafran)Mesire Yeri

Elazigm Zkm.bansmdaki Fidanhk ile Firat Universitesi Kampiisii arasmda
bulunan mesire yeridir.

Cip Baraji Mesire Y eri

Cip Mesire Y eri yore halkuun ozellikle yaz aylarmda ve genellikle hafta
sonu tatillerinde ragbet ettigi mesire yerlerinden birisidir.

Ke ban Baraj Golii Seridi

Keban Baraji'run yapimmdan sonra 64.100 hektar buyuklugunde bir baraj
golu meydana gelmistir.Olusan gohm etrafinda Elazig ve cevre illerin halkuun
da faydalandigi eglence ve mesire yerleri mevcuttur.
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Icme Mesire Y eri

Elazig'a 35 km.uzakhkta bulunan Icme beldesi,Keban Baraji'mn olusturdugu
gol kryismda ve Elazig-Bingol karayolu iizerindedir.

Hazar Golii Mesiresi

Elazig' a 22km. uzakhktaki, Elazig- Diyarbakrr karayolu giizergahmda olup,
Hazarbaba ve Mastar

daglan arasma sikisrms tektonik bir goldur.Dogu Ve

Guneydogu Anadolu bolgesinin kendine has plajlan olan su sporlan ve bahk
avcihgi yapilan en onemli goludur.Hazar Golunun Kilise Adasi civarmdan
baslayan batik kentin Sivrice ilcesine kadar uzandigi tespit edilmis olup,bilimsel
arasnrmalarla

tarihinin

ve

orada

olus

nedeninin

ortaya

cikanlmasun

bekleyen.ulasun sorunu olmayan gol.yerli ve yabanci turizme her yonuyle
hizmet vermektedir.

Av Turizmi Ve Bahkeihk

Ilde Avcilar kulubu tarafindan av mevsiminde av partileri diizenlenmekte olup
,genellikle keklik.tavsan.bildircm

ve tilki gibi cesitli tiirden hayvanlar

avlanmaktadir.Goller itibanyla Dogu Anadolu'nun en zengin su bolgesi olan
ilimizde onemli olcude bahk avcihgi da yapilmaktadrr.Kara ve su avcisigi.spor
ve eglence amaciyla yapilmakta ise de biiyiik oranda yapilan bahk avcihgi
ekonomik amacla yapilmaktadir.Firat nehri ve Keban Baraji'nm yapilmasi ile
olusan baraj golunde yaklasik 20 'den fazla bahk turunun bulundugu bilinmekte
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olup, bu bahk cesitleri arasmda en fazla begenilen ve avlanan aynah sazan
bahgidir. Etinin lezzetli olusu ve 90k miktarda bulunmasu nedeniyle aynah
sazan cevre illere de pazarlanmaktadir.

SAGLIKTURiZMi

Kaphcalar Ve Iemeceler

Karakoean Kolan Kaphcasi

ilin Karakocan ilcesine bagh 18 km uzakhkta bulunan Kolan Kaphcasi Peri
Caymm giiney kiyrsmdadir.saniyede 5 litre kaynayan suyun sicakhgi 60
derecedir. Kaphca suyunun ozellikle mide, bagirsak, karaciger, safrakesesi,
kadm hastahklan,

cilt hastahklan ve romatizmal hastahklara olumlu etki

yapmaktadir.

Miiriidii Suyu (Sarthk Cesmesi)

Elaziga 7 km. Uzakhkta ve kuzeyinde bulunan cevresi baghk ve bahcelik
olan bir yede kaynayan Murudu suyu bir cesmeden akmaktadrr. Suyunun
soguk, kirecli ve karbonhidrath olusu nedeniyle bircok hastahgm yam sira
ozellikle sanhk hastahgma iyi gelmektedir.
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Yurt (Hogu)Maden Suyu

Elazig' a 19 km. Uzakhkta ve Yurt basi beldesinin yakmlannda bulunan
su.bircok gozede olusmustur.Maden

suyunun sicakhgs- 17.5 derece olup

saniyede 1 litre akmaktadir.Ozellikle bobrek.idrar yollan ve mide hastahklanna
iyi gelmektedir.Ozel bir kurulus tarafindan isletilen icmecenin yol,elektrik v.b ...
altyaptlan yaptmlnnsur.

Ak~akiraz (Pereene )Sular1

Elazigi 7 km Guneydogusunda bulunan Akckiraz beldesi yakmlannda Hosrik
adiyla bilinen ve bir agacm altmdan cikan sudan .surulerek yore halki tarafindan
camur yapihp vucuda siiriilerek faydalamlmaktadrr.Bir dere kenannda saniyede
5 litre kaynayan ve sicakhgi 12 derece olan Percenc aci suyundan ise icme ve
banyo uygulamalanyla yararlamlmaktadrr.

Giim~kavak (Hirlnrik)Maden Suyu

Icmece olarak kullantlan su icerisindeki minerallerden dolayi ozellikle agn ve
kasmtilara iyi gelmektedir.
Korucu (Genefik)Koyii Yelpmari

Elazig' a 30 km uzakhktaki Korucu koyunde bulunan su cesitli hastahklann
yam sira ozellikle cilt hastahklanna iyi gelmektedir.
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Harput Dabakhane Suyu

Elaziga 5 km.uzakhkta bulunan Harput'ta kalenin kuzeyindeki dere icersinde
yer aln ve turistik bir gorunum arz eden Dabakhanebinasi,e zaman ve kim
tarafindan yaptldigr bilinmeyen ahsap binasrmn uygun hie sekilde 1998 yihnda
aslma uygun olarak yapilnns ve hizmete acilnusnr.
Dabakhane suyunun,mide,bagirsak,karaciger,romatizmal

hastahklar ile ruhi

depresyonlara iyi geldigi bilinmektedir.

DAG TURiZMi iMKANLARI

ilin giineyinde bulunan 2.347 metre yiikseklikteki Hazarbaba ve dogusunda
bulunan 2.171 metre yiikseklikteki Mastar daglan bulunduklan yer itibariyle
Hazar ve Keban baraj gollerini gorebildikleri icin hem seyir tepesi konumunda
olmalan,hem de "Flora-Fuana"yaptlan ve yaz aylanna kadar sinelerinde kar
tutmalan nedeniyle dag ve doga yuruyusleri icin ideal olup,bu daglarda
ozellikle Hazarbaba dagmda kis sporlan da yaptlabilmektedi
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EKONOMIK Y API

•

Tarim
ilimizin sosyal ve ekonomik hayatmda tarumn onemli bir yeri vardrr.Sanayi ve
hizmet sektorlerindeki

gelismelere

ragmen tanm,ana

sektor olma ozelligini

siirdiirmektedir.

n

ekonomisine

onemli katkidaa bulunan tanmsal

bitkileri iiretimi gelmekte

faaliyetlerin basmda tarla

olup bunu sirasiyla.hayvancihk.bag

bahce ziraati

takip etmektedir.

ilimizin sahip oldugu ekolojik ve ekonomik sartlar altmda.hayvancihk

basta

olmak uzere bitkisel hayvansal uretim dallanndan her ikisine de uygulanmasma
imkan saglamaktadir.

Sanayi Ve Ticaret

Elazig

Kalkmmada

almaktadir.Ekonomik

1.derecede

oncelikli

yapisi dogal kaynaklara

ill er

arasmda

yer

bagh olarak genelde tanm ve

madencilik sektorlerine dayahdir.

Madencilik

Elazig ilinde ekonomik onemi olan metalik maden yataklan sunlardir;
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Bakir Cevheri

Maden bakir yatagi dunyanm bilinen en eski yataklanndan biridir.Etibank
tarfindan ilk uretime 1993 yilmda baslanrmsur.Isletme 1994 tarihinden itibaren
ozel

sektore

devredilmistir.Maden

bolgesi

haric:inde

Maden-Putyan

Koyu.Ktzildag-Billurik Deresi,Heleziirde de cevherlesme gorulmektedir.

Demir Cevheri

Demir cevherlesmesi Baskil ilcesinin 24 km bansindaki Karakas koyunun
hemen bansmda

yer ahr. aynca

Asyan

cevherlesmesi, Y ahyah koyu

cevherlesmesi de onemlidir.

Mangan Cevheri

Cevherlesme Elazig'm yaklasik 25 km Guneydogusunda Kockale Koyii
civannda yer almaktadrr. Y apilan arazi cahsmaln sonucu bolgede yaklasik
2.000.000 ton cevher bulundugu belirlenmistir.

Krom Cevheri

Krom cevherlesmesi Elazig ilinin Guleman bolgesinde yer almaktadrr.1935
yihnda bulunmus ve Etibank tarafindan isletmeye acilnns olan krom yataklan
isletmeye acilrms olan krom yataklan litoloji ozellikleri.yapisal durum ve
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cografik dagtlnnlan

dikkate almarak dort kisma aynlrmstir.Golalan

sahasi.Putyan sahasi.rut-Taslrtepe sahasi ve Kefdag-Kapin -Sabata sahasi.

Kursun-Cinko Cevherlesmesi

Cevherlesme keban ilcesinin 2 km kadar giineyinde Firat vadisinin dogu kiyisr
uzerinde bulunmaktadrr.En onemli ocagi Derebaca madenidir.

Alon Cevheri

Baskil ilcesinin guneyinde.Nazarusagi koyu civannda Elazig Magmatitleri'ne
ait derinlik kayaclan icerisinde yer almaktadrr.

Endiistriyel Hammaddeler

Tugla -Kiremit Hammaddesi

Sivrice

ilce merkezinin kuzey ve kuzeybati kisrmlannda bulunan asil

hammadde kaynagi.icerdigi silt ve kil oram ideal bir nitelik tasimaktadir.Bu
sahamn

dismda

asagida

belirtilen

sahalar

da

hammadde

acismdan

degerlendirilebilir niteliktedir; Sivrice U slu koyu sahasi, Murat mahallesi civan,
Baskavak-Hazar-Ozyurt

sahasi, Hazar santrah-Kayahkoy sahasi, Akmezra

civan, Dort boluk koyu civan, Kamishk koyu civan
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Cimento Hammaddesi

Cimento.kirectasi.kil.tras

ve

alci

tasmm

ogiitillerek

belirli

oranlarda

kanstmlmasi ve belirli isilarda pisirilmesi ile elde edilen bir malzemedir.Elazig
Atunova cimento fabrikasi icin kil ve kalkaer rezervleri acismdan sorununun
bulunmadigr belirtilmektedir.

Seramik Hammaddesi

Seramik hannnaddesi

olarak kullamlacak

malzemede

potasyum-sodyum

oramnm yiiksek olmasi.demir oranmm ise dusuk olmasi istenmektedir.Keban
yoresindeki magnatik kayaclann icerisinde bulunan iri feldspat kristalleri bu
ozellikleri

tasimaktadir.bu

nedenle

bolgedeki

kayaclann.isletebilirlik

bakunmdan aynntih olarak incelenmesi gerekmektedir.

Fliiorit

Fluorit

minerallesmesi.Keban-Arapkir

M~atitlerine

karayolunun

5.km

'sinde

Keban

ait kayaclar icerisnde yer almaktadrr.
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Mermer Ocaklari

Ticari

anlamda

mermer.blok

cikarnhp

kesilebilen.parlatilabilen

ve

pazarlanabilen taslar olarak tantmlanmaktadrr.Mermercilik son yillarda gerek
Elazig' da gerekse Turkiye genelinde onemli bir anhm yaprmstir.

Bolgede Elaztg Visnesi olarak tammlanan mermer Guleman ofiyolitinin Maden
karmasigi

iizerine

bindirdigi

gozlenmektedir.Alacakaya

tektonik

bolgesinde

hatlar
90k

boyunca
sayida

olusan

zonda

mermer

ocagi

bulunmaktadir.Elazig visnesi ic ve dis kaplama ile dekorasyonda kullamlabilir
niteliktedir.Oksitlenme tehlikesi yoktur.Oretilen mermerin bir kisrm yurtdisma
ihrac edilmektedir.
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IL<;ELER

AGINiL<;ESi
Tarih

Agin ve yoresinin tarihi cok eskilere dayamr.Keban Baraji nedeni ile Agm ve
cevresinde yapilan kurtanna kazilannda tarihin cesitli donemlerine ait iskan
alnlan ortaya ciknustir.Bu yore once Hititlilerin,daha sonra Urartularm
hakimiyetinde kalrms.bunlardan sonra da yoreye Romahlar hakim olmustur.

Agm ve yoresinde Roma ve Bizans donemlerine ait cok sayida tarihi yerlesim
alnlan vardrr.Bu yorenin 4000 yilhk tarihi vardrr.

Bazi rivayetlere gore Agin isminin yore topragmm beyaz olmasi nedeni ile
verildigi

ve

Agyurt

anlamma

geldigi

iddia

edilir.Kelime

Turkce' de

Ak1c1, Cereyan anlammdadir.

Cografi Konum

Agm

Elazig

ilinin

kuzeybatismda

bulunup

ile

yaklasik

80

km

uzakliktadir.Yuzolcumu 260 krrrdir.Topraklaruun bir kisrm Keban Baraj Golu
altmda kalnus.diger kisnu gol kenarmda yesillikler icerisinde kucuk sirin bir
ilcedir.
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Agm ilcesi cografi konumu itibarryla farkh bir ozzellik arz etmektedir.Ilce
suurlan Erzinca, Tunceli ve Malatya illeri ile komsudur.Ilcenin dogusunda
Cemisgezek, batismda

Arapkir ,giineyinde

Keban,kuzeyinde

ise

Kemaliye

ilceleri ile cevrilmistir.Engebeli bir arazi yapisma sahiptir.Dikkati ceken buyuk
daglar rastlanmaz.Bolgenin tanma elverisli

arazis %60 civarmdadrr.Daha

onceleri tipik karasal dogu ikliminin etkisinde olan ilcenin baraj golunun
olusmasiyla ikliminde onemli bir yumusama gorulmustur.
Saghk

Agm'da

bir saghk ocagi bulunmaktadrr.2 hekim,7 saghk personeli ile hizmet

vermektedir.Aynca ilce merkezinde Lkoylerinde

1 olmak iizere toplam 2

saghk evi bulunmaktadrr.

El Sanatlarr

Agin ve cevresinde el sanatlan yonunden en 90k yaptlan isler kilim, hah,
kanefce, nakis, oya ve aga9 isleridir.

Turistik Degerler

Agin ilcesi tarihi yaptlan ve hoyukleriyle unlu bir ilcedir.Bunlardan baztlan;

Kilise Yazisi Hoyugu.Agm'm yakuunda ve Firat'm ban kiyismda .Kalaycik
Tepesinin karsismda "Kilise Y azrst''denilen tepenin iizerindedir.
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Kalecikler Hoyugu.Agm'la Kaspmar Koyu arasmdaki vadi iizerinde 40m.
Yukseklikte bir hoyuktur.

Hosirikte Bizans Kilisesi.Agm'Ia Kaspmar Koyu arsmdaki vadi boyunca
siralanan oren yerlerinden biri de Hosirik'tir,

Agm Nekropolu.Agmda

ortaya cikanlan Roma Ve Bizans mezarlannm

buyiigudur.

Pagnik Koyii Oreni.Kaspmar Koyunde yapilan hoyuk kazilannda Tune Devrine
ait canak ve comlekler ortaya cikanlmistir.

Kara Magara koprusu, "Hastek Kalesi" ve Kaya sigmag; gibi yerler de turistik
deger tasiyan yerlerdir.

Tarim Ve Hayvancihk

Halkm ekseriyeti tanmla ugrasmaktadir.Uretilen unmler; Tahilda: Bugday,
arpa, mercimek, v.b
Meyvecilikte: D zum.nar, badem,ceviz,dut,elma,armut,kiraz gibi meyveler.

Hayvancihkta ise.kucuk ve buyuk bas hayvancihk yapihr.

Baraj golunde bahkcihk yapilmaktadir.
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ALACAKAYA iL(:ESi

Tarih

Ilcemizin

tarihsel

yorede

cikanlan

kromcevherinin

tarihcesi

ile

baslamaktadir.Maden ilcesindeki bakir cevherinin odundan elde edilen isiyla
ertildigi donemlerde yore halkmdan biri Ergani Bakir isletmesine hayvaru ile
odun tasirken hayvamn yukunu dengelestirmek icin yerden aldigi rasgele bir
tasi kullamr.Ergani bakir Isletmesine vardigmda hayvanm yukumi indirirken
artik isine yaramayan tasi yere atar. 0 sirada tesadiifen oradan gecen Maden
Yiiksek Miihendisi Abdullah Husrev Bey koylu vatandastan bu tasi nerede
buldugunu sorar ve yerini ogrenir.Koylu ile birlikte gelmek icin yola cikar saisi
mmnkasma geldiklerinde acikta bulunan taslan gorur.Topladigi tas parcalanyla
Maden' e doner.

Y aptlan incelemler sonunda Guleman da zengin krom yataklannm oldugu
sonradan da "Guleman"soyadrm

alan Abdullah Hiisrev Bey tarafindan

9.Yiizy1lm baslannda bulunmus oluyor.

Cografi Konum

Alacakaya Dogu Anadolu Bolgesinde dogu toroslarm ban kesiminde yukan
Firat

bolumundedir.llcenin

dogusunda

Ancak

ilcesi.kuzeyinde

Palu
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ilcesi.Guneyinde Diyarbalar ile Dicle ve Ergani ilceleri.bansmda Maden ilcesi
yer alrr.

Ilcenin belli bash Sori Cayi.Gulerek ve Beyaz Tas Dereleri vardrr.Bunlardan
kismen sulamada yararlamlmaktadir.Ilcedeki Golalan golunun yarunda giiney
dogusunda Kral Kizr Baraj golu vardrr.

il9e kara iklimin hiikum surdugu bolgedir.Kislan karh ve soguk yazlan steak ve
kurak gecer.

il9e bitki ortusu bakrmmdan oldukca zayifhr.Iv. y.y. 'in baslanna kadar bakrr
cevherinin odun isisiyla eritildigi donemlerde daglardaki ormanlar acimasizca
yok edilmistir,

Saghk

Ilcemizde yatakh tedavi kurumu yoktur.Merkezde bir saghk ocagi vardrr.

Tarim Ve Hayvancihk

Alacakaya ilcesinde tanm ve hayvancihk halkm yasammda fazla bir yer
tutmamaktadrr.Ancak koylerde aile ziraan yapilmaktadir.Son ytllarda Sosyal
Yardimlasma Ve Dayarusma Vak:fin'nca hazrrlanan ve uygulamaya konulan
ancihk

projeleri biiyiik bir onem araz etmektedir.
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ARICAK iL<;ESi

Tarih

Ilcemizin tarihcesi konusunda kesin bilgiler olmamakla beraber, Ancakhlann;
el, yazmasi bir secerede kerbela olaymdan sonra buraya gelip yerlesen
Mustafa Celebi'nin cocuklan oldukalan soylenmektedir.

Ancak bu tarihe kadar Mirvan diye amlmaktadrr.Mirvan (Miyanriiyan)iki nehir
arasi Osmanhca (Mayn)su yolu.Arapca/Meravinjsu kanah veya

yoreye ilk

gelen kadma atfen (Berivan)olarak verildigi ve zamanla Mirvan'a donii§tiigii
ileri

siiriilmektedir. Osmanhlann

egemenligine

gm.nee

Karabegan

(Karabegler)olarak amlmaya baslanusur.

1960 yihndan sonra Ancak

olarak degistirilmis ve halen aym isimle

bilinmektedir.

Cografi konum

Ilce Dogu Anadolu Bolgesi' nin giineyinde Dogu Anadolu ile Guneydogu
Anadolu Bolgesi'nin gecis bolgesinde yer almaktadrr.
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il9e genel olarak meselik.cahhk.tashk ve daghktir.Engebelibir arazi yapisma
sahip olan ilce Guneydogu toroslarm uzannlanndan biri olan Akdaglann
eteginde yer almaktadrr.

Ancak' ta karasal iklim hakimdir. Y azlan sicak ve kurak kislan soguk ve
yagishdir.

Ilcenin kuzeyinde,Ak daglar ve Palu ilcesi giineyinde inceburun daglan ile Hani
ve Dicle ilceleri.dogusunda Servi daglaru ile Gene ilcesi ve batismda ise
Alacakaya ilcesi ile cevrilidir.

Saghk

Ancak'ta

1 saghk ocagi bulunmaktadrr. l hekim ve 12 saghk personeli ile

hizmet vermektedir.

Tarim Ve Hayvancihk

Arazi

yapisi

itibanyla

ilcenin

gecim

kaynagi

tanm

ve

hayvancihga

dayamr. Vatandas dededen kalma iptidai usullerle tanm faaliyetlerini yerine
getirmektedir.Ancak son zamanlarda bu iptidai usullerin yerine makinelesme
almaktadrr.Bununla

beraber

tanmda

suni

gubre

kullanum

oldukca

yogundur.Narenciye cesitleri dismda ilcede her turlii meyve,sebze,hububat ve
baklagiller cesitleri ekilip yetistirilmektedir.
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Ilcenin bashca gecim kaynaklanndan birisi hayvancihk olmasma.hayvancihk
faaliyetlerinin olusturdugu ekonomik yasam pazara yonelik olmayip.aile
ekonomisi seklindedir.Iklim. yonunden hayvancihga musait olan ilcede halkm
fakir

olusu

ekonomik

bir hayvancihk

yapmasma

miisait

degildir, Son

zamanlarda bazi hayvan irklanmn iyilestirilmesi yeni gecim kaynaklan olarak
an kovanlan dagitnm gibi cahsmalar yaprlmaktadir.

BASKiL iL(:ESi

Tarih

Baskil ve yoresinde ilk tune; cagma ait yerlesim izlerine rastlanmisnr. Ozellikle
Firat Havzasi bircok kavimlerin iskamna sahne olmus Hititler burada uzun
sureli hakimiyet kurmuslardir.Daha sonra Asur ve Urartular Baskil yoresini ele
gecirmislerdir.ardmdan pers ve makedon istilasi baslamis ve en son Romahlar
ve Bizanshlar yoreye hakim olmuslardir.Karakaya Baraji kurtarma kazilannda
o donemlere ait bir cok tarihii eser gun l§Igma cikanlnusnr.Baskil ve cevresinde
ilk islamiyet hakimiyeti Sasanilerle baslar ve daha sonra Selcuklulann
Anadolu'ya girmeleriyle buralar Artuklu Beyligi'nin elinde kalrmstir.Bir sure
Anadolu Selcuklu Devleti' nin hakimiyeti surdukten sonra 1514 yilmda
Yavuz'un

dogu

seferi

sirasmda

Osmanh

hakimiyetine

girmistir.Ilce

Cumhuriyete kadar Harput' a bagh bir belde olarak yonetilmistir.
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Cografi Konum

Baskil

ilcesi

idare

baknmndan

Elazig

iline

aittir.Dogusunda

Elazig.giineydogusunda Sivrice, bansinda Karakaya Baraj Golu ve Malatya ili
arguvan ilcesi.guneyinde Kale ve Dogan Y ol ilceleri.kuzeyinde Keban Ilcesi ile
cevrili olan Baskil duz bir arazi uzerine kurulmus olup;tepe ve dag yiikseltileri
ile cevrilmistir.Baskil gomuk vadilerin yer aldrgi bir plato sahasidir.Ilcenin en
yiiksek dagi Hasan Dagi olup 2110 m2dir.

Saghk
Ilcede 1 saghk ocagi bu saghk ocagmda 6 hekim, 15 saghk personeli hizmet
vermektedir.

Tarim Ve Hayvancihk
Tanm ve ziraat

'ilcenin bashca gecim kaynagidir.Ozellikle kaytsi uretimi

giderek arums en onemli gecim kaynagi durumuna gelmistir.Zirai alanda
bugday ve mercimek ekimi on sirayai ahr.Bunlarm yam sira bolgede
seb:zecilikte giderek artrmsur.
Ilcede hayvancihk yaptlmakta ise de tanm kadar etkin degildir,

KARAKO(:AN iL(:ESi

Tarih
Karakocan Cumhuriyet donemi ilcelerinden biridir.1936 yilmda ilce olmustur.
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Karakocan'm gerek merkezinde,gerekse civarmda tarihi yonden onem tasiyan
herhangi bir yerlesim birimi bulunmadigmdan tarihi bilgileri iceren kaynaklara
rastlamak yok denecek kadar azdrr.

Ilcenin en eski yerlesim merkezi,Osmanh donenmindeki OHi Bucagma bagh
Tepe koyudur.

Karakocan

ve cevresindeki koylere yerlesen insanlar.komsulan

Rumlar,

Keldaniler, Suryaniler ve diger gruplarla beraber yasarmslardir.

Osmanhlar zamanmda vakif araziye bagh olan Karakocan.devlet otoritesinin
zayiflamasi sonucu, vakif yoneticilerinin ve toprak isletmecilerinin eline
gecmistir.

Daha once idari yonden Palu'ya bagh olan Karakocan.IfBe

yilmda ilce

kapsamma ahnrrustir.

Cografi Konum

Karakocan ilcesi.Elazig ilinin kuzeydogusunda yer ahr. ii merkezisine 100 km
uzaktadrr.

Dogusunda

Bingol

ili,kuzeyinde

aym

ilin

Kigi

ve

Y ayladere

ilceleri.kuzeybatismda Tunceli ilinin Mazgirt ilcesi.guneyinde ise Elazig ilinin
Kovancilar ilcesi bulunmaktadrr.
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Ilce

Dogu

Anadolu

Bolgesinde

hukum

suren

karasal

iklimin

etkisi

altmdadir. Y azlan kurak ve steak kislan soguk ve kar yagish gecer.llkbahar ve
sonbahar mevsimlerinde yagislar yagmur seklindedir.

Saghk

Ilce merkezinde

1 devlet hastanesi ile 1 saghk ocagi .koylerde de 3 saghk

ocagi ve bunlara bagh 26 saghk evi bulunmaktadir.

Tarim ve Hayvancrhk

il9ede tanma elverisli alan uzerine kuruludur.En 90k yetistirilen urunlerin
basmda sekerpancan gelir.

Tanma elverisli olmayan alanlar daghk.tashk ve ormanhk alanlar ile cayir-mera
g6riiniimiindedir.

Ilcenin bircok bolgesi yayla ozelligi arz ettiginden bu alanlarda hayvancihk
birinci plana cikrrustir.

•

KEBANiL<;ESi

Tarih

Elazig iline bagh bir ilce olan Keban'rn hangi tarihte kuruldugu kesin olarak
bilinmemektedir.yalmz 90k eski bir yerlesim yeri oldugu Keban'm tarihi
Cenevizlilere hatta bazr rivayetlere gore de ilk caglara kadar uzanmaktadrr.
Bir maden sehri olan Ke ban' da ilk caglarda da maden arama ve uretimi
gerceklestirilmis ve ozellikle kursun ile gumus madeni islemistir.

Keban'm

kendisini cevresine duyurmasi.Osmanh Imparatorlugu donemine

rastlamaktadrr.

Cografi Konum

Keban

ilcesi.dogudan

Elazig.batidan

Arapkir

ilcesi,

kuzeyden

Agu

ilcesi.guneyden Baskil ilcesi ile cevrili olup yuzolcumu 543 km" dir.

il9e merkezi dogudan banya dogru uzanan Bezirgan Deresi dagi.N alh Ziyaret
Tepesi,Bendin Ta§1 ve Seftil Daglan arasmda sik1§ID1§ bir vadi icerisindedir.

iklimi tamamen kara iklimi ozelliklerini tasir.Yazlar 90k sicak.kislar 90k soguk
gecer.Ancak Firat nehrinin kiytlanndan ve ozellikle ilcenin bulundugu vadide
yazlann siddeti daha fazladir.Kislar ise daha ihk gecmektedir. Yagislar daha 90k
ilkbahar ve sonbahar aylarmda olmaktadrr.

•

Saghk

il9e 1 saghk ocagi, 4 hekim, 15 saghk personeli ile hizmet vermektedir .Ilceye
bagh koylerde 16 saghk evi bulunmaktadir.

Tarim Ve Hayvancihk

Ilcemizde tiiketime yonelik tanm ve hayvancihk yapilmaktadir.

KOV ANCILAR iL<;ESi

Tarih

Kovancilann tarihi 90k eskilere dayamr.Kovancilar tas devri insanmm kaya
siginaklanndan demir cagmm gorkemli kalelerine denk varan bannaklanyla
yoredeki kalelerine dek varan bannaklanyla

yoredeki yogun yerlesmenin

gecmisten gunumuze tamkhgun yapmaktadir.

Buraya yerlesen gocmenler Romanya' daki Koylerinin ismini bu koye ad olarak
vermislerdir.Boylece bu yeni yerlesim yerinin adi Kovancilar olmustur. Turkiye
Cumhuriyeti tarihinin ilk planh koyu olan bu yerlesme yeri doguya giden transit
bir yol iizerinde olmasi sebebiyle hizla gelismistir.Kovancilarda 1967 yihnda
belediye teskilan kurulmustur,
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Kisa bir surede buyuyen yerlesim yeri 3352 sayih kanunla Elazig' a bagh 8. ilce
olmustur.

Cografi Konum

Elazig ilinin sirin bir ilcesi olan Kovanctlar ilce merkezi Elazig'm 65 km
dogusunda yer almaktadir.Elazig Bingol karayolunun kesistigi kavsakta yer
alan Kovanctlar ilce merkezi Tunceli iline 70 km Bingol iline 71 km.
U zakhktadir.

PALU iL<;ESi

Tarih
Palu

Hurri-Mitaniler,

asurlular,

Persler,

iskender,Roma

ve

Bizans

Imparatorlugu gibi pek 90k eski kulturlere sahne olmus ve bu devletlerin
hakimiyetinde bulunmus VII.ytizytldan itibaren Muslumanlar ile Bizanshlar
arasmda sik sik el degistirmistir,

1965'te ise Akkoyunlu Turkmen Devleti bolgeye hakim oldu.Bu devletin
1507' de sah ismail tarafindan ortadan kaldmlmasiyla Safevi Devletleri suurlan
icerisnde kaldi.Fakat 1514 Caldiran Zaferin'den sonra Yavuz Sultan

Selim
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zamamnda 1515'te Biyikh Mehmet Pasa tarafindan Osmanh topraklanna
katildr.

Cografi Konum

Dogu Anadolu Bolgesinin yukan Firat bolumunde Elazig iline bagh bir
ilcedir. Topraklanm
Diyarbakir'm

doguda

Hani,giineyde

Bingolun
Maden

merkez
banda

ve

Gene

guneydoguda

aym ilin Dicle.gimeybatida

Elazigr'm Maden.batida aym ilin merkez,kuzeybatida Elazigi'm Karakocan
ilceleri cevirir,

Saghk

il9e merkezinde 900 yatakh bir devlet hastanesi, 1 uzman doktoru ile 4 doktoru
vardrr.Aynca bir saghk ocagi ve 1 doktoru, 1 verem savas dispanseri ve 2
doktom vardir.

SivRiCEiLCESi
Tarih

Sivrice ilcesinde Selcuklu oncesine dayah 90k kesin bilgiler ve belgeler
yoktur.Bu ovada Hazar gohi altmdaki batik sehrin tarihi bile kesin olarak ortaya
ctkanlmarrusnr,
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Cografi Konum

Sivrice

Ilcesinin

dogusunda

Maden

ilcesi,

bansmda

Baskil

ilcesi,

guneybansmda Doganyolu ilcesi, guneydogusunda Cungus ilcesi, kuzeyinde
Elazig Merkez ilcesi ile cevrilidir.

Genel olarak Sivrice ilcesinin cografi yapisi daghk olup ovahk duz yerleri 90k
azdir.

Saghk

il9e merkezinde 6 hekim, 12 saghk personeli ile hizmet veren 1 saghk ocagi
bulunmaktadir.

•
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