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ERZEN, İsmail Hatip 
(1882- 1968) 

Son devir din alimlerinden. 
_j 

13 Nisan 1882'de Siirt'te doğdu . Ba
bası ulemadan Şeyh İbrahim Efendi, an
nesi Halime Hanım ' dır. Molla Hasan Ha
tipzadeler diye tanınan ve birçok alim ve 
şeyh yetiştiren bir aileden gelmektedir. 
Nesebinin Şeyh Abdülkadir-i Geylani'ye 
ulaştığı söylenir. Siirt 'te mahalle rnek
tebinden sonra rüşdiyede, ayrıca Ha
lefiyye, Rahimiyye ve Salihiyye medre
selerinde tahsil gördü. Babası İbrahim 
Efendi ve Müderris Hasan Efendi ile Siirt 
müftüsü ve Millf Meclis azası Halil Hulki 
Efendi onun ilk hocalarıdı r. Daha sonra 
Erzurum müftüsü Lutfullah Efendi. Ye
tim Hoca Efendi ve Taşkesantı Ziyaed
din Efendi· den ders aldı. Ardından Mı

sır'a giderek Ezher Üniversitesi 'nde ye
di yıl İslami ilimleri tahsil etti. Bu sıra
da Türk talebe yurdunda kalan öğren
cilere hadis ve fıkıh usulü ile akaid ders
leri okuttu. Ayrıca biri Matbaatü 's- saa
de olmak üzere iki matbaanın başmu
sahhihliğinde bulundu. Şevkani'nin İr
şadü 'J- tuiı ul'ü ile (Kahire ı 327) Celaled
din es-SüyOtf'nin Ifüsnü '1-makşıd if 
'ameli'I- mevli d adlı r isalesi onun tas
hi hi yle basılmıştır. 

1909 yılında Mısır ' dan dönen İsmail 
Hatip 1916'ya kadar Ma'mOretülaziz Sul
tanisi, bu tarihten 1921 'e kadar da Si
vas Sultanisi 'nde Arapça muallimliği yap
tı. Ayrıca Sivas Darülhilafe Medresesi'n
de Arapça dersleri verdi ve Osman Paşa 
Camii hatipliğini üstlendL 1921 -1960 yıl
ları arasında sı rasıyla Yaytak (Urfa). Çer
mik, Gümüşhane. Sivas. Antakya, Eyüp 
(istanbul ), Konya ve Malatya müftülük
lerinde bulundu. 

İsmail Hatip Erzen hayatının son dö
nemlerinde hastalanmış, tedavi masraf
larını karşılayabilmek için kütüphanesi-
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ni Elazığ 'da satışa çıkarmış ve 1968 yı
lında Ankara'da vefat etm i ştir. 

Şafii mezhebinden olan İsmail Erzen 
Selef yolunu takibe çalışmış, dinin bid'at 
ve hurafelerden ayıklanması hususun
da gayret göstermiştir. Takva sahibi, ça
lışkan ve sert mizaçtı bir alimdL Namaz
ların farzlarından önce İh las sOresinin 
okunmasının caiz olmadığı . mevlid okut
ma masraflarının fakiriere sadaka ola
rak verilmesinin daha hayırlı olacağı ve 
Allah'ın huzurunda tevazu maksadıyla 
baş açık namaz kılmanın müstahap ol
duğu görüşündeydL Erzen bu fikirlerin
den dolayı itharn edilmiş ve hakkında 
toplu şikayetlerde bulunulmuştu . Dini 
konularda zamanının alimleriyle yaptığı 
Türkçe, Arapça manzum ve mensur ya
zışmalarında dini bilgisinin yanında mü
tevazi, ağır başlı ve saygı lı oluşu dikkati 
çeker. 

Eserleri. Türkçe, Arapça ve Farsça bi
len İsmail Hatip Erzen'in başlıca eserle
ri şunlardı r: 1. Al em -i İsldm 'a Hitap (Si
vas ı 340). Seksen dokuz beyitlik bir man
zume olup son Yunan harbinde düşman
la iş birliği yapan kimseleri yerrnek ga
yesiyle yazılmıştır. 2. İslami Hakikatler 
(Malatya ı 956). Halil Öztoprak'ın K ur 'an '
da Hikmet Tarih 'te Hakikat adlı kita
bının bazı bölümlerine cevaptı r. 3. La
miyyetü '1-A cem (Ankara ı 94 5). Tuğrai'

nin aynı adlı eserinin Türkçe tercüme
sidiL 4. Batınflerin ve K armatflerin İç
yüzü (Ankara ı 948). İbn Malik el-Ham
madi'nin Keşfü 'I- esrari'l-Batıniyye ve 
a{J.bdrü '1-K aramita adlı eserinin tercü
mesidir. 

Basılmamış eserleri arasında Arapça 
olarak kaleme aldığı en -Nasrü '1- mu 'av
ve] ii '1- 'as ri '1- evvel ve Milaslı İsmail 
Hakkı Bey'in yeni yazıya dair el -lj.attü '1-
cedfd adlı yirmi sayfalık risalesine red
diye olarak yazdığı el -lj.attü 's- sedid if 
na~di 'l - l]atti '1- ce di d adındaki 1 06 say
falık risalesi sayılabili r. Ayrıca Sebflür
reşad dergisiyle mahallf gazetelerde bir
çok yazısı çıkmıştır. 
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ERZİNCAN 

Doğu Anadolu bölgesinde şehir 

ve bu şehrin merkez olduğu il. 
_j 

Fırat (Karasu) nehrinin yukarı havza
sında, kendisiyle aynı adı taşıyan ovanın 
ortasında yer alır. Şehir kuzeyde Esense 
( Keşiş) dağı , kuzeydoğuda Kop dağı , do
ğuda Karasu -Ai-as dağlarının batı uzan
tıları, güneyde Munzur ve Mercan dağ

ları . batıda Kızıldağ ve Dumanlıdağ ile 
çevrili dir. Erzincan adının, Strabon ·un 
İlkçağ 'da bu bölgede bulunduğunu be
lirttiği Eriza şehrinden geldiği söylenir ; 
yine bu bölgeden bahseden Grek kay
naklarında Aziris adıyla gösterilen şeh

rin de Erzincan olması mümkündür. Şeh
rin adı Ermeni kaynaklarında Erez, Erzng 
ve Erznga ; Bizans kaynaklarında Arin
gam (Arı ngan ). Arsingan. Erzingan; Arap 
kaynaklarında ise Erzencan şeklinde ge
çer. Türk fetihlerinden sonra şehrin adı 

önce Erzingan. Ezirgan olarak söylenmiş, 
ardından da bugünkü şeklini almıştır. 

Erzincan ' ın ne zaman kurulduğu ve 
tarih öncesi dönemleri hakkında kaynak
larda kesin bilgiler yoksa da yapılan in
celeme ve kazılardan. şehrin bulunduğu 
bölgedeki ilk yerleşmeterin milatta n ön
ce lll. binyıla kadar indiği anlaşılmakta 

dır. Milattan önce ll. binyılda Erzincan 
Hurri -Mitanni imparatorluğu 'nun idare
si altında bulunmaktaydı. Yöre milattan 
önce 1380 ·e doğru uzunca bir süredir 
buraya çeşitli seferlerde bulunan Hitit
ler'in hakimiyetine girdi. Hitit kaynakla
rında Hayaşa, Asur kaynaklarında Suhmi 
denilen bölge. ll. Argişti devrinde (m.ö. 
7ı 4-685) Urartu Devleti'ne katılarak ba
tı sınırında güçlü bir eyalet haline geti
rildL Bu dönemde, günümüzdeki şehrin 
15-20 km. doğusundaki Altıntepe mev
kiinde bir yerleşim yeri ve kale bulun
maktaydı. Bir ara İskitler'in ve arkasın
dan Medler'in kontrolüne giren Erzin
can ve yöresi Persler tarafından alındık
tan sonra Armina 1 Arminiya satraplığı
na bağlandı. Milattan önce 334 yılında 
ise İskender İmparatorluğu 'na dahil ol
du ve bunun ardından yaklaşık iki asır 
boyunca Helenistik krallıklar, Partlar. 
Romalılar. Pontuslular ve Ermeniler ara
sındaki mücadelelerde kilit noktasını 

teşkil etti. Milattan önce ll ve ı. yüzyıl

larda Roma hakimiyeti sırasında Doğu 
eyaletinin Pontus vilayetine dahil edilen 
yöre bir ara tekrar Part hakimiyetine 
geçti ; arkasından da Bizans- Sa sa ni mü
cadeleleri ne sahne oldu. 



Bölgeye yönelik ilk müslüman akınları 
Hz. Ömer devrinde gerçekleşti. 17 (638) 
yılında iyaz b. Ganm kumandasındaki is
lam ordusu buraya kadar ilerledi. Müs
lümanların bölgeye yaptıkları akınlar 

bundan sonra da sürdü, fakat elde edi
len başarılar geçici oldu. Bu dönemde 
Bizans-Arap, Ermeni ve Gürcü beylikle
ri arasındaki çekişmelere sahne olan böl
ge 1 048' de Türk akıniarına uğradı. Tuğ
rul Bey devrinde daha sonra gerçekleş
tirilen seferler sırasında Erzincan ve ha
valisi Türk akıncılarının kontrolüne gir
di. Özellikle 1058 yılında Erzincan, Türk 
akıncılarının uğradığı ve kısmen hakimi
yet kurdukları veya idarecisiyle tam bir 
anlaşma içinde oldukları bir üs ve barın
ma merkezi durumundaydı. 

Malazgirt Zaferi' nden sonra Alpars
lan'ın kumandanı Mengücük Gazi tara
fından kurulan Mengücüklü Beyliği, Er
zincan - Kemah - Divriği - ŞarKıkarahisar 
(Şebinkarahisar) şehir ve bölgeleri üzerin
de hüküm sürdü. Melik İshak'ın 1142'de 
vefatı üzerine beylik ikiye bölündü ve 
Erzincan Davud Şah ' ın idaresine girdi. 
Behram Şah ' ın hükümdarlığıyla birlikte 
Erzincan beyliğin merkezi oldu. Bu de
virde çeşitli ticari ve siyasi hareketlilik 
sebebiyle Erzincan'ın önemi daha da art
tı. Behram Şah'tan sonra beyliğin Erzin
can- Kemah kolunun idaresini Alaeddin 
Davud Şah ele aldı. Ancak onun zama
nında beylik ı. Alaeddin Keykubad tara
fından Anadolu Selçuklu topraklarına 

katıldı ( 1228ı. Böylece Selçuklu idaresi
ne giren Erzincan yöresi bazı önemli si
yasi hadiselere de sahne oldu. Celaled
din Harizmşah'la ı. Alaeddin Keykubad 
ve EyyObi Hükümdan el-Melikü'l-Eşref 
MOsa arasındaki savaş 1230 Ağustosun
da Erzincan yakınlarındaki Yassıçimen'
de gerçekleşti. Alaeddin Keykubad dev
rinde ( 1220-1237ı Erzincan etrafı surlar
la çevrili, marnur bir şehir haline geldi. 
Yine Anadolu Selçukluları tar ihinin dö
nüm noktalarından birini teşkil eden ve 
Selçuklular'ın İlhanlılar'a yenilmesiyle so
nuçlanan Kösedağ Savaşı da Erzincan ci
varında oldu ( 1243ı . Bu galibiyetlerinden 
sonra Erzincan'a gelen Moğollar surları 
mancınıklarla yıkarak şehre girip yağ
ma ve tahribatta bulundular. 

Mengücüklüler ve Selçuklular zama
nında Erzincan siyasi ve iktisadi yönden 
Anadolu'nun önde gelen merkezleri ara
sındaydı. Şehir özellikle Mengücüklü Beh
ram Şah devrinde büyük çapta imar edil
mişti. Mengücüklü idaresinde kültür açı
sından da ileri bir seviyeye gelen Erzin-

can'da bu dönemde pek çok eser mey
dana getirildi. Melik Fahreddin Medre
sesi, Darüşşifa. Kaledibi Kümbeti ve Beh
ram Şah Türbesi bu önemli eserler ara
sındadır. Erzincan Kalesi de esas şeklini 
Mengücüklüler zamanında almıştır. Er
zincan'da Mengücüklüler adına kesilmiş 
paralara da rastlanmıştır. 

Moğol idaresi sırasında İbn BartOta'
nın da tesbit ettiği gibi tarihi önemini 
koruyan şehir, Hamdullah Kazvini'ye göre 
1336 yılı İlhanlı bütçesine dahil vergi ve
ren on bir Anadolu şehri içerisinde ikinci 
sırada yer alıyordu . Anadolu'da Konya dı
şında kurulan dört beş Mevlevi tekke
sinden biri de buradaydı; hatta şehirde 
Hüsameddin Hüseyin el-Mevlevi, Cela
leddin Muhammed-i Müneccim, Satı Bey 
oğlu Müstencid, Mevlana İzzeddin-i Er
zincani, Halilullah ve Isa çelebiler gibi 
önemli Mevlevi şahsiyetleri de yetişmişti. 
Bunlar Erzincan'a birtakım mimari eser
ler de kazandırmışlardır. Mevlevi Tekke
si, Halilullah Camii ve Halilullah Çeşme
si bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca şe
hirde ahi zaviyeleri de bulunuyordu. 

Anadolu'daki İlhanlı hakimiyetinin za
yıflamasından Osmanlı hakimiyetine gir
diği tarihe kadar sık sık el değiştiren 

Erzincan önce Timurtaş'ın, ardından onun 
Anadolu'dan ayrılması ile Eretna Bey'in 
hükmüne girdi. Bu sırada şehir Ahi ine 
(Ayna) Bey'in idaresindeydi ( 1348ı. Emir 
Ahi ine Bey'den sonra yerine geçen Pir 
Hüseyin Bey'in vefatıyla ( 1378ı Eretna 
emirlerinden Mutahharten ' in Erzincan 
emiri olması şehrin siyasi önemini daha 
da arttırdı. Şehir bundan sonra Eretna 
Beyi ll. Mehmed'i bertaraf edip Sivas'a 
hakim olan Kadı Burhaneddin ile Mu
tahharten'in mücadelelerine sahne ol
du. Dulkadır ve Akkoyunlular'ın yardı
mını temin eden Mutahharten Erzincan · ı 

kuşatan Eretnalılar' ı geri çekilmeye mec
bur etti ( 1 3 7 9ı Kadı Burhaneddin Sivas'a 
hakim olduktan sonra birkaç defa Er
zincan'a saldırdıysa da Pulur Savaşı'nda 
yenildi ( 1395) 

Mutahharten devrinde Akkoyunlu ve 
Karakoyunlular'la da münasebet halinde 
bulunan Erzincan Emirliği, Kutlu Bey'in 
1389'da ölümüyle Akkoyunlular'ın sal
dırılarına hedef oldu. Bu sıralarda Ti
mur'un Anadolu'ya gelişinde ( l387ı ona 
bağlılık bildiren Mutahharten ikinci Ana
dolu seferinde de ( 1394 ı onunla iyi iliş

kiler kurdu. Sivas'ın tahribiyle sonuçla
nan 1400'deki sefer sırasında Timur Er
zincan'a gelmişti. Bunun hemen ardın
dan Anadolu birliğini kurmaya çalışan 
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Yıldırım Bayezid 1401 yılında Erzincan'ı 
alarak şehrin idaresini önce Karakoyun
lu Kara Yüsuf'a vermiş, ancak daha son
ra hakimiyetini kabul şartıyla burayı Mu
tahharten'e bırakmıştı. 

Mutahharten'den sonra Erzincan 141 O 
yılında Karakoyuolu hakimiyetine girdi. 
Karakoyuolu Emiri Kara Yüsuf Erzincan'a 
önce güvenilir adamlarından Pir Ömer'i, 
onun Akkoyunlular tarafından öldürülme
sinden ( 1420ı sonra da küçük oğlu Ebü 
Said'i vali tayin etti. Ancak aynı yıl Kara 
Yüsuf'un vefatı üzerine şehir halkının is
teğiyle Mutahharten'in torunu Yar Ali va
li oldu ve bunun zamanında Erzincan Ka
rayülük Osman tarafından alınarak Ak
koyunlu topraklarına katıldı ( 1422 ı. Bu 
tarihten sonra Erzincan bazan Akkoyun
lular ile Karakoyunlular'ın, bazan da Ak
koyunlu şehzadelerinin hakimiyet için 
kendi aralarında mücadele ettikleri bir 
yer oldu. Nihayet Uzun Hasan Karako
yunlular'ı yenerek Erzincan ' ı yeniden Ak
koyunlu hakimiyetine aldı ( l4 5 7ı Otluk
beli Savaşı'ndan ( 14 73 ı sonra da Erzincan 
Akkoyunlu sınırları içinde kaldı. 

Erzincan Emirliği ve Akkoyunlular dev
rinde Erzincan'da pek çok cami, mescid, 
medrese, zaviye, hankah yapılmış ve bu
ralarda birçok şahsiyet yetişmiştir. Bun
lar arasında Pir Muhammed Bahaeddin 
Erzincani, Ömer Vecihüddin Erzincani, Şe-

Erz i ncan' ı n XVI. yü zyı l dak i durumunu gösteren bir minya. 
tür (Matrakçı Nasuh , Beyan·ı Menazil-i Sefer-i /ra.keyn, iü Ktp., 

TY, nr. 5964, vr. 22•) 
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refeddin Muhammed Erzincani ve Yah
ya b. Süleyman b. Ali er-Rümi ei-Erzin
cani sayılabilir. Bu döneme ait eserler 
içinde Gülabi Bey Hamamı, Gülabi Bey 
Camii (Uiucami), Akkoyunlu (Cimin) Mes
cidi. Ahi ine Bey Tekkesi, Mutahharten 
Medrese ve Zaviyesi, Pir ömer Zaviyesi, 
Uğurlu Mehmed Bey Zaviyesi, Veled Bey 
Zaviyesi, Sultan Seydi Türbe ve Zaviyesi 
kaydedilebilir. Eretnalı, Timurlu, Kara
koyuolu ve Akkoyunlular'ın Erzincan 'da 
kestirdikleri paralar da vardır. 

Akkoyunlu Devleti 'nin dağılması ile Er
zincan Safevfler'in kontrolü altına girdi. 
1500 ·de Şah İsmail Erzincan ' a geldiği 
gibi Dulkadır ülkesini istilaya giderken 
de ( 1508) Erzurum- Erzincan yolunu seç
ti. Ona karşı mücadele eden ve o sırada 
Trabzon sancağında bulunan Şehzade 
Selim Erzincan'a kadar ileri harekatta 
bulundu ( 1508). Bunun ardından Şah İs
mail faaliyetleri için Erzincan'ı merkez 
seçip buraya güvenilir adamlarından Nür 
Ali Halife'yi tayin etti (15 12) Nihayet Er
zincan ve yöresi 1514'te Yavuz Sultan 
Selim'in Çaldıran seferi sırasında savaş
sız olarak Osmanlı hakimiyetine girdi. 
Osmanlı idaresi döneminde, XVII. yüz

yıldaki bazı isyan hareketleri dışında şe
hirde önemli bir olay meydana gelmedi. 
Sınırlara uzaklığı sebebiyle XIX. yüzyıla 
kadar ordular için sadece bir konak ye
ri olan Erzincan, bu yüzyılda Rus istila
larıyla yeniden askeri önem kazanıp bir 
hareket üssü oldu. XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında da sınırların Erzurum'a yak
laşması üzerine dördüncü ordu müşir
lik merkezi Erzincan'a nakledildL Erme
ni isyanlarının birçoğu Erzincan ve yö
resinde görüldü ve bu durum ı. Dünya 
Savaşı sırasında tekrarlandı. Savaş yılla

rında Rus kuwetleri tarafından 24 Tem
muz 1916 tarihinde işgal edilen Erzin
can 26 Şubat 1918' de kurtarıldı. 

Osmanlı idaresine girdikten sonra Er
zincan fiziki yönden ve nüfus bakımın
dan gelişme gösterdi. Nitekim ele geçi
rildikten hemen sonra 1516-1518'de 
yapılan tahrire göre şehirde yedisi müs
lümanlara, on üçü hıristiyanlara ait yir
mi mahalle bulunuyordu. Mahalle sayı
ları 1530 ve 1591 tahrirlerinde de de
ğişmedi. Buna karşılık nüfusu arttı. XVI. 
yüzyılda şehrin kalabalık mahalleleri Ha
lflullah Çelebi, Cami-iKebir (Uiucami), Ce
maleddin, Hoca Şeyhi, Gerekgerek, Ça
dırcı , Hocabeyi, Bozbeyi, Tökeloğlu , Me
lik Hatun, Süleyman adlı mahallelerdi. 
Çoğunlukla Ermeniler'in oturduğu hıris
tiyan mahallelerinin dokuzu Türkçe ·ad 
taşıyordu . Bu da söz konusu mahallele-
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rin vaktiyle müslüman mahallesi oldu
ğunu ve zamanla boşalarak hıristiyan 

nüfusa açıldığını göstermektedir. Ayrıca 
Ermenice ad taşıyan (Sağikoğlu , Boğos, 

Serkis. Avannis) mahallelerin az nüfusa 
sahip bulunması , 1516'da adına rast
lanmayan Kiğılu mahallesinin 1530'da 
görülmesi, bu mahalleterin yeni kurul
duğunu ve sakinlerinin de Osmanlı ha
kimiyetinin ilk yıllarında şehre yerleştiril
miş olduklarını düşündürmektedir. Şeh

rin nüfusu Osmanlı idaresinin ilk yılla
rında 3500-4000 dolayında iken 1530'
da 5000. 1591'de 6000-6500 dalayına 
ulaşmıştır. XVI. yüzyıl başlarında nüfu
sun yarıdan fazlasını (% 55) müslüman
lar oluştururken yüzyılın sonlarında nü
fus nisbeti değ işerek hıristiyanlar lehi
ne kaymıştır (% 56). Ancak bu nüfus ve
rilerine, vergiye ve tahrire tabi olmayan 
askeri zümreler ve muaf gruplar dahil 
değildir. XVI. yüzyıl başlarına ait vakıf 
defterlerine göre Erzincan· da vakıfları 

olan üç cami (Gülabi Bey 1 Ulucami, Hali
luilah Camii , Hac ı Mustafa Camii), iki mes
cid, on medrese, sekiz zaviye, iki hankah 
bir de buk'a (mektep) bulunuyordu. 

XVII. yüzyılda şehir biraz daha geliş

me gösterdi. 1647'de Erzincan 'a gelen 
Evliya Çelebi kalesinin düz bir sahrada 
kurulmuş olduğunu. buranın içinde 200, 
kale dışında 1800 kadar ev, kırk sekiz 
mahalle, yedi cami, yedi tekke, on bir 
hamam bulunduğunu yazar. Onun ver
diği rakamlara göre şehrin nüfusu bu 
sırala rda 1 0.000 dolayında idi (Seyahat· 
name, ll. 38 1). Nüfus daha sonraki yıllar
da pek değişmedi. İnciciyan ' a göre XVIII. 
yüzyıl sonlarında 8000 haneden ibaret 
olan şehir 31 Temmuz 1784'te uğradığı 
deprem sonucu sarsıldı . 500-600 hane 
ayakta kalabildL Bir süre sonra yeniden 
toparlanan Erzincan ' ın XIX. yüzyıl sonla
rında toplam nüfusu 23.000 olup bunun 
15.000'i müslümandı (Cu i net, 1. 2 ı O) 

Erzincan· da iktisadi hayatın esası zi
raat ve hayvancılığa dayanmaktaydı. Tah
rir defterlerindeki kayıtlara göre Erzin-

Erzincan'dan 
bir görü nüş 

can ve yöresinde yetiştirilen başlıca ürün
ler buğday, arpa, darı, zeğrek, fiğ (kara 
burçakl, orum, bakla, mercimek, nohut, 
pamuk, kendir ve kenevirdir. Meyveler 
arasında da başta üzüm olmak üzere 
elma, kiraz, kayısı , dut ve ceviz sayılabi
lir. Ayrıca hayvancılık ve arıcılıkla da uğ

raşılmaktaydı. XIII ve XIV. yüzyıllarda Er
zincan ' da kumaş imalatı oldukça önem
liydi. Özellikle buharin kumaşı çok tanı
nıyordu . 1333'te şehri ziyaret eden İbn 
Battüta, civarda işletilen bakır maden
Ierinden elde edilen işlenmiş bakırdan 
değerli eşyalar yapıldığını yazar. Ayrıca 
Hamdullah Kazvinf'ye göre buradan İl 
hanlı başşehrine her yıl 200 top kemha, 
1 0.000 arşın iskarlat, 1 0.000 zira kadi
fe gönderilirdi. öte yandan Ortaçağ ' da 
ticari öneme sahip olan şehirde Avru
palı tüccarların bir kilisesi, Fransisken
ler'e mahsus bir de manastır bulunuyor
du. İspanyol elçisi Clavijo da buranın zen
ginliğinden bahseder (Timur Devrinde Ka· 
dis'ten Semerkand'a Seyahat, s. 89 -95). 

Osmanlılar döneminde sınai ve ticari fa
aliyetler bu bölgede önemli yer tutmak
taydı. Bu devirde Erzincan'da dokuma
cılık yapılıyordu. Şehirde kumaş ve bez
lerin boyandığı bir boyahane, köylülerin 
yaptıkları şıraları getirip sattıkları bir 
"meyhane" ve altı bezirhane bulunuyor
du. Ayrıca şehirde bakırcı , demirci dük
kaniarı ile çeşitli gıda maddeleri satan 
dükkanlar vardı ve burası önemli bir pa
zar yeri durumundaydı. 

Osmanlılar devrinde görülen bu ikti
sadi özellikler günümüzde de önemli öl
çüde devam etmektedir. 1950'1i yıllarda 
Erzincan'a kamu yatırımları başlatılmış , 

1968' de kalkınmada birinci derecede ön
celikli iller arasına alınmış, ancak temel
de tarım ürünlerine dayanan imalat sa
nayii gelişmemiştir. Erzincan'daki başlı
ca sanayi kuruluşları Sümerbank'a ait 
pamuklu sanayi fabrikası . Erzincan Şe
ker Fabrikası ve bu fabrikaya bağlı ma
kina fabrikası. Et ve Balık Kurumu'na ait 
et kombinası ve soğuk hava deposu, Süt 



Endüstrisi Kurumu'na ait mama işlet

mesidir. Dokuma, şeker, tuğla, süt ürün
leri ve askeri ağır bakım fabrikaları şe
hirde, et ürünleri ve asbest boru fabri
kaları ise şehrin 14 km. batısındadır. Şe
hirde bir devlet ve bir Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastahanesi, ayrıca özel sektör 
ve orduya ait iki hastahane vardır. Şe
hir merkezinde bir ilahiyat yüksek oku
lu, hukuk fakültesi, eğitim fakültesi, 
meslek yüksek okulu, bir imam- hatip 
lisesi, iki endüstri meslek lisesi, bir sağ
lık koleji, bir kız meslek lisesi, üç lise ve 
beş orta okul bulunmaktadır. Şehrin nü
fusu 1927'de 16.104 iken 1985'te 82.616, 
1990'da 91.772 oldu. 

Osmanlı hakimiyetine girdiği ilk yıllar
da Erzincan, Bayburt ile birlikte 23 Ekim 
1514'te Bıyıklı Mehmed Bey'e (Paşa) bey
lerbeyilik olarak verilmişti. Kanünf Sul
tan Süleyman dönemi başlarında bu bey
lerbeyilik kaldırılmış ve Erzincan Kemah 
sancağı içerisinde olmak üzere yeni ku
rulan Rüm-ı Hadis beylerbeyiliğine da
hil edilmiştir. Bu düzenleme sırasında 
Erzincan, Kuzey Erzincan ve Güney Er
zincan şeklinde iki nahiyeye ayrılmıştır. 
Kemah sancağı içinde bir kaza durumun
daki Erzincan, 1534 Irakeyn Seferi sıra
sında Erzurum beylerbeyiliğinin kurul
ması üzerine Kemah ile birlikte buraya 
bağlanmış, 1566'da Kemah'tan ayrıla

rak müstakil kaza olmuştur. Uzun süre 
Erzurum'a bağlı bir kaza olarak kalan 
Erzincan'da XVI. yüzyıl başlarında 933 
hane, 168 mücerred müslüman, 2191 
hane, 645 mücerred hıristiyan nüfus 
varken bu sayılar XVI. yüzyıl sonlarında 
1486 hane, 382 mücerred müslüman, 
7921 nefer (evli ve bekar karışık erkek nü
fus) hıristiyan nüfusa yükselmiştir. Er
zincan kazası XIX. yüzyılda Erzurum' a 
bağlı bir sancak durumundaydı. Yüzyı
lın sonlarında buraya Erzincan, Refahiye, 
Kuruçay, Kemah, Bayburt ve İspir kaza
Iarı bağlanmıştı. Sancağın toplam nüfu
su 210.858 olup bunun 171.472'si müs
lümandı (Cuinet, I, 210-216). Daha sonra 
müstakil mutasarrıflık haline getirilen 
Erzincan 1923'te vilayet olmuştur. 

Deprem kuşağında yer alan Erzincan'da 
tarih içerisinde muhtelif hareketlenmeler 
görülmüş ve şehir bundan büyük ölçü
de etkilenmiştir. Bunlar arasında 1047. 
1418, 1457, 1478, 1583, 1666, 1784, 1888 
ve 1930 depremleri zikredilebilir. Çevre
de yaklaşık 33.000 şehirde de 9189 ki
şinin ölümüne sebep olan 1939 depremi 
dünyanın büyük depremleri arasında sa
yılmaktadır. Son olarak 13 Mart 1992 
tarihinde meydana gelen 6,3 şiddetin-

deki depremden de şehir büyük zarar 
görmüş, yüzlerce ev ve iş yeri yıkılmış, 
bin civarında can kaybı olmuş, halkın ço
ğu şehirden göç etmiş ve kayıpların te
lafisi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'n
den özel bir kanun çıkarılmıştır. 

Erzincan şehrinin merkez olduğu Er
zincan ili Sivas, Giresun, Gümüşhane, 

Bayburt, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Ela
zığ ve Malatya illeriyle çevrilmiştir. Mer
kez ilçeden başka Çayırlı, Ilıç, Kemah, 
Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve 
Üzümlü ilçelerinden meydana gelmek
tedir. Yüzölçümü 11.903 km 2 olan ilin 
1990 sayımına göre nüfusu 299.251, nü
fus yoğunluğu 25 idi. Diyanet İşleri Baş
kanlığı'na ait 1993 yılı istatistiklerine gö
re il ve ilçe merkezlerinde 107, bucak 
ve köylerde 384 olmak üzere Erzincan'da 
toplam 491 cami bulunmaktadır. İl mer
kezindeki cami sayısı ise elli dörttür. 
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Doğu Anadolu'da şehir 

L 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Erzurum ovasının güneydoğu kena
rında, bu ova ile Palandöken dağının te
mas sahasında kurulmuş olan Erzurum 
şehri meyilli bir alan üzerinde bulunur. 
Şehrin güneyindeki Yenişehir semti ve 
civarında yükseklik 2000 metreye ulaştı
ğı halde orta kesimlerinde 1900-1950 
metreye, istasyondan (1837 m.) daha ku
zeydeki mezbaha çevresinde ise 1800 
metreye düşmektedir. 

Şehrin bilinen ilk adı. Doğu Roma (Bi
zans) imparatoru Il. Theodosios'a (408-

450) izafe edilen Theodosiopolis'tir. Er
meniler ise burayı Karin veya Karnoi -
Kalak adıyla anmışlardır. Bu ad Bizans
lılar tarafından Yunancalaştırılarak Ka
rintis şeklini almıştır. Belazürf, bölgeye 
hakim olan kişinin ölümü üzerine yerine 
geçen Kati adlı karısı tarafından kurul
duğu için Katikale (Kali'n in ihsanı) adı ve
rilen şehre Araplar'ın Kalfkala (~ı;) 
dediklerini söyler (Fütah, s. 282) . Bura
ya mensup olanlar da Kalf nisbesini kul
lanmışlardır. Bunlar arasında Kadı Ebü'I
Asba ' ei-Kalf ve dilci Ebü Ali ei-Kalf zik
redilebilir. Türkler, eski çağlardan beri 
meskün olan ovadaki Erzen'i fethettik
ten sonra (ı 048- ı 049) buradaki halkın 
bir kısmının sığındığı Theodosiopolis için 
Erzen adını kullanmışlardır. Ancak Si
irt taraflarındaki diğer Erzen'den ayır
mak ve bunun Anadolu'ya ait olduğu
nu belirtmek için sonuna Rum kelime
sini eklemişlerdir. Nitekim burada bası
lan Selçuklu paralarında şehrin adı Er
zenü'r-Rüm ( t.,)\ üj) ). Erzen-i Rüm 
( t-» üj)) ve Erz-i Rüm ( t-» j)) şeklin
de yazılmıştır. Daha sonra bu ad Arz-ı 
Rüm ( t.,_,..;.) - t-» ..;.) ) olmuş, nihayet 
bugünkü Erzurum şeklini almıştır. Eski 
Erzen ise fetih sırasında tahrip edildiği 
için Karaerzen. Karaarz adlarıyla anılmış 

olup günümüzde buraya Karaz denmek
tedir. 

Tarih. Anadolu'ya yönelik İran saldırı
larına karşı muhtemelen 415-422 yılla
rında kurulmuş olan Erzurum'un ilk dev
releri hakkında bilgi yoktur. 502-503 'te 
iranlılar'ın eline geçtiği, 504'te Bizanslı
lar tarafından tekrar geri alındığı bili
nen şehir, Hz. Osman zamanında Habfb 
b. Mesleme kumandasındaki kuwetler
ce 653'te zaptedildi. Fetihten sonra Er
zurum'u bir üs olarak kullanan müslü
manlar buradan kuzey ve doğu istikame
tinde akınlar düzenlediler. Şehir 686'-
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