
luk. fazilet, adalet, doğruluk. nefis terbi
yesi gibi konularda fikir beyan etmiştir. 
Onun gerek cimrilik, yalan, hased, tem
bellik, dilencilik, acizlik ve döneklik hak
kındaki görüşlerinden, gerekse savaş, 

zenginlik, fakirlik, gazap, hilim, zulüm, 
mizah, güzel, çirkin. dostluk ve sevgi ko
nularındaki fikirlerinden hayat felsefe
sini ve dünya görüşünü tesbit etmek 
mümkündür. Eksem b. Sayfi ensab ilmi
ni çok iyi bildiği için kabileler arasında
ki soy, asalet ve fazilet tartışmalarında 
hakemliğine başvurulurdu. Kabilesi için
de övünme ve yerme amacıyla yapılan 
şiir müsabakalarını sevmez ve bu tür ya
rışmalarda hakemlik yapmayı kabul et
mezdi. Civardaki ülke ve kabHelerin re
isleri onun görüşlerine değer verir. tav
siyelerini alırlardı. Hfre Meliki Nu'man 
b. Münzir'in güvenini kazandığı için za
man zaman ona elçilik ve müşavirlik yap
mıştır. 

Eksem b. Sayff'nin müslümanlığı hak
kında çeşitli rivayetler vardır. İslamiyet'in 
ilk yıllarında Hz. Muhammed'in peygam
ber olduğunu haber alınca oğlu Hubeyş' i 

veya iki adamını Mekke'ye gönderdiği, 
Hz. Peygamber'in nesebini ve tebliğinin 
esaslarını araştırdığı, kabilesini toplaya
rak onlara bu davete uymalarını tavsiye 
ettiği ve bir müddet sonra öldüğü veya 
100 kadar adamıyla Mekke'ye giderken 
yolda öldüğü rivayet edilmektedir. Ebu 
Hatim es-Sicistanf bu olayı anlattıktan 

sonra. "Kim Allah ve Resulü uğrunda hic
ret ederek evinden çıkar da sonra ken
disine ölüm yetişirse onun mükafatı Al
lah'a aittir" (en-Nisa 4 / 100) mealindeki 
ayetin onun hakkında nazil olduğunu 
söylemektedir (SüyOti, II. 207) . Eksem'in 
İslamiyet'le ilgili araştırmaları konusun
daki rivayetler Eksem b. Ebü'I-Cevn ile 
Eksem b. Sayff b. Abdüluzza hakkında 
da nakledilmektedir. İbn Abdülber, İb
nü'I-Esfr ve İbn Hacer ei-Askalanf bu ri
vayetleri değerlendirerek Eksem'in müs
lüman olmadığı sonucuna varmışlarsa 

da onun sözleri incelendiğinde en azın

dan Yahudilik. Hıristiyanlık ve putperest
liğin karıştığı bozuk akfde ve inançlar
dan uzak olan Hanffler arasında yer al
dığı söylenebilir. 

Muammerfin*dan olan Eksem'in dok
san küsur yıl yaşadığı ve hicretten önce 
öldüğü rivayet edildiği gibi 190, hatta 
330 veya 340 yıl yaşadığı da ileri sürül
mekte, Ömer Perruh onun 612'de (Tarf· 

l]u 'L·edeb, 1, 201-202), Zirikil ise 630'da 

(ei-A' lam, ll, 6) öldüğünü söylemektedir. 
Eksem b. Sayff hakkında Abdülazfz b. 
Yahya ei-CeiQdf'nin (ö. 332/944) Al]bii
ru Ekşem adıyla bir eser kaleme aldığı 
rivayet edilmekte, ayrıca Ali Muhsin Tsa 
ile (Bağda d ı409 1 ı 989) Muhammed Bed
rf'nin (Beyrut ı 4071 ı 986) Ekşem b. Şay
fi adlı çalışmaları bulunmaktadır. 
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Doğu Anadolu bölgesinin 
Yukarı Fırat bölümünde şehir 

L 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

Uluova'nın kuzey kenarında, Harput 
Kalesi'nin bulunduğu tepe eteğinde ha
fif meyilli bir zemin üzerinde denizden 
1 067 m. yükseklikte kurulmuştur. Bugün 

ElAZIG 

nüfus bakımından Doğu Anadolu bölge
sinin üçüncü, Türkiye'nin yirminci büyük 
şehri olup XIX. yüzyılda Anadolu'nun en 
eski yerleşim merkezlerinden biri olan 
Harput'un yerini almış ve büyük bir ge
lişme göstermiştir. 

Tarih boyunca farklı isimlerle anılan ve 
çeşitli uygarlıkların merkezi olan Elazığ 
yöresi ilk defa Hz. Ömer zamanında is
lam orduları tarafından fethedildi. Bir 
süre sonra tekrar Bizanslılar'ın eline geç
tiyse de 1071 Malazgirt Zaferi'nin ar
dından başlayan Türk akınları sırasın

da 108S'te Çubuk Bey tarafından zap
tedildi. Bundan sonra Artukoğulları, Sel
çuklular, Dulkadıroğulları, Akkoyunlular 
ve Safevfler'in eline geçen yöre, nihayet 
Yavuz Sultan Selim zamanında Çerkez 
Hüseyin Bey, Kemah hakimi Karaçinza
de Ahmed Bey ve idrfs-i Bitlisf'nin gay
retleriyle, Harput'un üç günlük bir ku
şatma sonucu zaptından sonra (26 Mart 
ı5 ı 6) Osmanlı topraklarına katıldı. 

İlk çağlardan itibaren savunmaya el
verişli ve hayli yüksek bir yerde kurul
muş bir kale - şehir olarak gelişme gös
teren Harput'un XIX. yüzyılda stratejik 
açıdan önemini kaybetmeye başlaması, 
ulaşırnın da zor olması, bugünkü Elazığ 
şehrinin bulunduğu mezraanın (Agavat 
mezraası) yeni yerleşme merkezi haline 
gelmesine yol açtı. Yerleşmenin buraya 
doğru hızla kayması üzerine yeni kuru
lan şehrin iman için çalışmalara başlan
dı. Vali izzet Paşa zamanında mezraanın 
adı dönemin padişahı Abdülaziz'e nis
betle Ma'mQretülazfz'e çevrildi. Ayrıca 

yalnız yeni kurulan şehrin değil teşkil 

edilen sancağın adı da bu şekilde anıldı 
(lO Ramazan 1283/ 16 Ocak 1867 tarihli arz 
BA, irade- Meclis-i Vala, nr. 3890 ı) Buna 
paralel olarak 1283-1284 ( 1866- 1868) 
tarihli Harput (Ma"mGretülazfz) Şer'iyye 
Sicili'nin ilk on dokuzuncu sayfasına ka
dar şehrin adı Harput olarak geçmek
te iken bundan sonra Ma'mQretülazfz 
olarak kaydedilmiştir (Şer 'iyye Sicilleri, 

Harput, nr. 38 1) 

Elazığ özellikle XIX. yüzyılın sonların
da önemli karışıklıklara sahne oldu. Ey
lül- Ekim 189S'te, yörede bulunan Erme
niler Batılı devletlerin, kiliseler. okullar 
ve komitelerin teşvik ve desteğiyle ba
ğımsız bir devlet kurmak için büyük bir 
isyan çıkardılar. Bu ayaklanmalar, asker 
ve aşiretlerin zamanında aldığı tedbir
ler sayesinde fazla büyümeden önlendi. 
Bundan sonra ı. Dünya Savaşı yıllarına 
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kadar vilayet içinde herhangi bir Erme
ni olayı meydana gelmedi. Ancak sefer
berlikten sonra vilayette müslümanlara 
karşı saldırılar yeniden başladı. Ocak -
Şubat 1915'te sakat ve yaralı olarak as
kerden dönen müslümanların birçoğu 

yollarda uğradıkları Ermeni köylerinde 
vahşice katiedildL Yine aynı yıl Van yö
resindeki Ermeni ayaklanmaları Erzu
rum'un yanı sıra Ma'mOretülaziz'e de 
yayıldı. Böylece şehir. doğu cephesinde
ki çatışmaların yanında 191 5'teki Er
meni tehcirinden ve Mart 1916'daki Der
sim ayaklanmasından da etkilendi. Bu
radaki çok sayıda Ermeni savaş alanın
dan uzak yerlere göç ettirildi. Ayrılıkçı 
bazı grupların başlattığı Dersim ayak
lanmasında ise Nazımiye, Mazgirt, Per
tek ve Çarsancak yağma edildi. Ayak
lanma ancak iki ay kadar süren takip ve 
çatışmalardan sonra bastırılabildi. 

Elazığ, Milli Mücadele yıllarında düş
man işgaline uğramayan şehirlerden bi
ridir. Bu yıllarda bölgede ortaya çıkan 
en önemli meselelerden biri Ali Galib 
olayıdır. Ali Galib, 4 Eylül 1919'da topla
nan Sivas Kongresi'ni dağıtmak, Musta
fa Kemal' i yakalayarak istanbul'a teslim 
etmek maksadıyla Damad Ferid Paşa 

tarafından Ma'mOretütazfz valiliğine ge
tirilmişti. Ali Galib adamları ile birlikte 
harekete geçmek istediyse de üzerine 
gönderilen kuwetlerle adamları dağıtıl
dı, kendisi de istanbul'a kaçtı. 

1867 Vilayet Nizamnamesi ile bir san
cak halinde teşkilatiandırılan ve Diyar
bekir vilayetine tabi olan Ma'mOretüla
ziz'e Harput, Arapgir, Ergani Madeni, 
Malatya, HısnımansOr (Adıyaman) ve Pa
lu kazaları bağlıydı. 1871'de yönetimin
de çıkan bazı aksaklıklar sebebiyle Di
yarbekir vilayetinden ayrıldı ve müstakil 
bir sancak haline getirildi. 1877'de de 
vilayet oldu. 1892'de Malatya ve Dersim 
bu vilayete katıldı. İlk valisi Mehmed Re
şid Paşa'dır. Vilayet 1920 yılına kadar 
bu idari durumunu korudu. Bu tarihten 
sonra yeni bir düzenleme ile Dersim ve 
Malatya buradan ayrıldı ve her biri ayrı 
birer vilayet haline getirildi. 

Osmanlı Devleti'nde ilk defa yapılan 
1831 nüfus sayımında Harput'un nüfu
suna dair bir kayda rastlanmamakla bir
likte Elazığ'a taşınmadan önceki nüfu
sunun 20-30.000 civarında olduğu tah
min edilmektedir. 1293 ( 1876) ve 1298 
( 1881) yıllarında Harput kazasının top
lam nüfusu 3896'sı müslüman, 1801'i 
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gayri müslim olmak üzere 5697; Elaziz 
kazasının nüfusu ise 21.191 'i müslüman 
ve 14.485'i gayri müslim olmak üzere 
35.676 kişi idi (Ma'muretülazfz Salnamesi, 

sene 1293, 1298) . Vilayetteki gayri müs
limlerin çoğunluğunu Ermeniler oluştu
ruyordu; ayrıca Süryanf, Rum ve Latin
ler de vardı. Aynı salnarnelere göre Ma'
mOretülazfz sancağında 792 köy, 55.351'i 
müslüman olmak üzere toplam 83.145 
kişi bulunmaktaydı. 

Vital Cuinet tarafından tesbit edildi
ğine göre XIX. yüzyılın sonlarına doğru 
Harput'un nüfusu 20.000 civarında iken 
mezraanın (Ma'mQretülaziz) nüfusu 5000 
idi. Harput ve mezraaya bağlı yerlerle 
beraber merkez sancağının toplam nü
fusu 295.024 olarak gösterilmektedir. 
Yine Cuinet'in eserinde, XIX. yüzyıl son
larında Harput ve mezraada 720 erkek 
öğrencinin okuduğu yirmi sekiz medre
senin bulunduğu kayıtlıdır. Ayrıca biri 
askeri, diğeri sivil olmak üzere iki de rüş
diye vardı. Fakat bu istatistiğin pek sıh
hatli olduğu söylenemez. Nitekim 1893 
nüfus sayımında merkez sancağın nü
fusu 135.761'i müslüman, 55.760'ı gay
ri müslim olmak üzere 191.521 olarak 
tesbit edilmişti. Bu sırada Ma'mOretüla
ziz merkezinde beş mahalle, bir hükü
met konağı, bir mülki idadi, bir askeri 
mektep, on erkek, iki kız ibtidai mekte
bi, bir matbaa dairesi ve bir medrese 
bulunmaktaydı (Ma 'muretülazfz Salna· 

m esi, sene 1305) 1312 ( 1894 -95) tarihli 
Ma'milretülaz.fz Salnamesi'nde ise vi
layette toplam 338 okuldan, 114'ü gayri 
müslimlere ait birçok sıbyan mektebin
den bahsedilir. Kümı1sü'l-a'lôm'dak.i ka
yıtlara göre vilayette toplam 575.314 ki
şi mevcut olup bunların 504.946'sı müs
lüman, 70.368'i gayri müslimdi (VI, 4333) 
Ma'mOretülaziz'in vilayet nüfusundaki 
bu yüksek rakam, özellikle 1885-1914 
yılları arasında bütün dünyada olduğu 
gibi Osmanlı Devleti'nde de görülen nü
fus artışının tabii bir sonucu olmalıdır. 

Yine Kümı1sü 'l-a'JQm'da, vilayet mer
kezinde bir mülki idadi, bir mülki rüşdi

ye, bir askeri rüşdiye ile erkek ve kızla
ra mahsus birer ibtidai mektebinin bu
lunduğu, bütün vilayette on üç rüşdiye, 
315 ibtidaf ve sıbyan mektebi, otuz bir 
medrese, kırk beş Ortodoks Ermeni, on 
iki Protestan Ermeni. altı Katalik Ermeni 
mektebi ile Katalik misyonerlerine mah
sus sekiz ve Protestan misyonerlerine 
mahsus beş mektebin mevcut olduğu 

kayıtlıdır. Bunların yanında, vilayet mer
kezinde bulunan matbaada haftada bir 
gazete ve her yıl bir vilayet salnamesi 
neşredildiği, vilayet içinde seksen sekiz 
kadar caminin yer aldığı belirtilmekte
dir. ı. Dünya Savaşı sırasında şehrin Er
meni nüfusu başka yerlere nakledilince 
müslümanların çoğu, mezraanın daha 
da gelişmesi sonucu harap olmaya yüz 
tutan Harput'u terkederek ovaya indi. 
Böylece Elazığ merkez nüfusu daha da 
kalabalıklaştı ve mütecanis bir yapı ka
zandı. 
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!il AHMET HALAÇOGLU 

Bugünkü Elazığ. Tarihi Harput şehri
nin yerini alan Elazığ. aynı adı taşıyan 

ovanın kuzey kenarında kuzeyden güne
ye doğru alçalan hafif eğimli bir yüzey 
üzerinde yayılır. Cumhuriyet devri baş
larında, sınırları bir önceki döneme göre 
bir hayli küçülmüş bir ilin merkezi duru
mundaydı. Şehrin bu yıllarda karşılaştığı 
en önemli olay, 13 Şubat 1925 tarihinde 
Doğu Anadolu'da ortaya çıkan Şeyh Said_ 
isyanıdır. Ayaklanmanın başlamasından 

on gün kadar sonra Şeyh Said'e bağlı 
güçler Elazığ'a girerek şehri yağmaladı
lar (24 Şubat 1925). Burası, isyanın sona 
erdiği 29 Haziran 1925'e kadar onların 
elinde kaldı. 

1927'de yapılan Cumhuriyet'in ilk nüfus 
sayımında şehir nüfusu henüz 20.000'i 


