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TAKDİM

İnsanların olduğu gibi, yaşadığımız şehirlerin de 
birer kimliği ve ruhu vardır. Bir şehrin binaları, cad-
de ve sokakları, tabii varlıkları, havası, en önemlisi de 
tarihi ve kültürü o şehre kimlik kazandıran ve şehrin 
ruhunu yansıtan değerlerdir. Şehre kimliğini kazan-
dıran en önemli unsurlardan biri kültür ise, bu kültü-
rü korumak, geliştirmek ve devam ettirmek bizlerin 
görevidir. 

Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümün-
de yer alan Bingöl; Muş, Erzurum, Erzincan, Tunceli, 
Elazığ ve Diyarbakır illerin tam ortasında önemli tu-
rizm ve ekonomi kavşağı konumundadır.  Bingöl İli 
ve çevresinin sahip olduğu değerler incelendiğinde 
tarihin hemen hemen her döneminden medeniyet-
lerin mirası izler görülebilir. Bingöl’ün tarihi yollar 
üzerinde konumlanması nedeniyle çeşitli ören yerle-
ri, höyük yerleşmeleri ve kale kalıntılarına rastlamak 
mümkündür. Ayrıca bölgede farklı dönemde yaşayan 
topluluklar kendi kültürlerini yansıtan köprü, çeşme, 

cami, mescit, kilise, hamam gibi tarihi eserler de inşa 
etmişlerdir.   

 Bingöl ve çevresi doğal, kültürel ve turistik de-
ğerler bakımından oldukça zengin bir potansiye-
le sahiptir. Bingöl ilinin sahip olduğu doğal turistik 
güzellikleri arasında Yüzen Adalar, Kös Kaplıcaları, 
Çır Şelalesi, Bingöl Dağlarından eşsiz güzellikte iz-
lenebilen ” Güneşin Doğuşu” en önemli doğal turistik 
değerlerden olmakla birlikte bölge göl turizmi, pe-
ribacaları, mağaralar, dağ turizmi, yaylacılık turizmi 
açısından potansiyeliyle öne çıkmakla birlikte esas 
jeotermal ve kış sporları turizmi kapasitesi önümüz-
deki yıllarda öne çıkarılmayı bekleyen kentler arasın-
dadır. 

İlimizin tanıtımını amaçladığımız “Bingöl İl Tanı-
tım Rehberi”nin hazırlanmasında katkısı olan başta 
Fırat Kalkınma Ajansı çalışanları olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ederim.

Yavuz Selim KÖŞGER
Bingöl Valisi
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ÖNSÖZ

Toplumu oluşturan insanların yaşamlarında aidiyet 
kurdukları kentlere bakıldığında, o kentin tarihini ve 
kültürünü yansıtan yapılar, tarihi yapısı, mimari özel-
likleri, halkın giyimi kuşamı o kentin kültürel kimliğini 
bizlere sunar. Bu açıdan bakıldığında kentler üzerin-
den o kentin ortak yaşam kültürünün izlerini sürmek 
mümkündür.  

Anadolu’nun doğusunda yer alan Bingöl ilimiz do-
ğuda Muş, kuzeyde Erzurum, kuzeybatıda Erzincan, 
batıda Elazığ ve Tunceli, güneyde Diyarbakır illeri ile 
çevrilidir. Merkez ilçe dışında Adaklı, Genç, Karlıova, 
Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu olmak üzere yedi 
ilçeye sahiptir. İlimiz; Erzurum, Ağrı, Doğubayazıt, 
Gürbulak sınır kapısından İran’a; Muş üzerinden Bit-
lis, Baykan, Tatvan’a; Genç ilçemiz üzerinden Diyar-
bakır’a; Elazığ, Malatya, Kayseri üzerinden Ankara ve 
İstanbul’a uzanan yolların kavşağında bulunması ne-
deniyle bu bölge içinde büyük önem taşır.

 Serin yaylaları, oksijen deposu yemyeşil dağları, 
doğal göllerinin yanında göletleri, mesire yerleri,  so-

ğuk suları, termal su kaynakları,  Bingöl Dağlarının 
Kale Tepesi’nden eşsiz güzellikte izlenebilen  “Güne-
şin Doğuşu”, Yüzen Adaları ile tabiata dönük turizmin 
cazibe merkezi olmaya aday bir şehirdir. İlin sahip 
olduğu coğrafi yapısı, iklim koşulları nedeniyle kış 
sporları ve kış turizmi ile dağ turizmi ve dağ sporları 
açısından oldukça müsait bir yapısı vardır. Bingöl ta-
rihi değerler bakımından Anadolu’nun zengin vilayet-
leri arasındadır. Urartu Bizans, Roma ve İslami dönem 
Eyyubi, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait 
birçok eser bulunmaktadır. Dört tarafı dağ sıralarıyla 
çevrili ormanlık alan içinde bulunan ilimizin tarihine 
bakıldığında komşu illerin tarihiyle iç içe olduğu gö-
rülmektedir.

İsmiyle özdeşleşen, Ab-ı Hayat kaynağı Bingöl, 
zengin tarihi kültürel dokusuyla huzuru barındıran ve 
güzel havasıyla ayrıcalıklı bir kent olan Bingöl’ün tari-
hi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıy-
la hazırlanan “Bingöl İl Tanıtım Rehberi”nin hazırlan-
masında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Kasım BARMAN
İl Kültür ve Turizm Müdürü
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TARİHÇE
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yukarı Fırat bölümünde 

yer alan, oldukça zengin kültürel geçmişe sahip olan 
Bingöl ilimiz topraklarında pek çok uygarlığın izlerine 
rastlamak mümkündür. MÖ 4000-5000 yıllarına kadar 
inen zengin tarihsel geçmişiyle Bingöl ve çevresi;  Urar-
tular, Asurlar, Hititler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve 
Osmanlılar gibi birçok devletin hâkimiyet alanı içeri-
sinde yer almasından dolayı tarih kokan bir coğrafyaya 
sahiptir. 

Merkez ilçeden ziyade ilin en eski beldeleri olan Genç 
ve Kiğı, ilin tarihsel birikimlerini bünyelerinde taşımak-
tadır. Şehir merkezinde eski şehir kalıntısı ve tarihi 
eserin olmayışı bunu doğrulamaktadır. İl sınırları için-
de bulunan tarihi eserlerin büyük bir kısmı  Genç, Kiğı, 
Adaklı ve Solhan ilçesinin güney kısımlarında, Yeniba-
şak dolaylarında mevcuttur. Bu eserlerin bir kısmı İs-
lamiyet öncesi medeniyetlere aitken bir kısmı da İslam 
medeniyetine aittir.  
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CUMHURİYET DEVRİNDE BİNGÖL
Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 yılında Elazığ, 

1929 yılında da Muş illerine bağlanan Bingöl; 1936 yı-
lında Vilayet olmuştur. 1945 yılında da İl Merkezi olan 
Çapakçur’un adı Bingöl olarak değiştirilmiştir.

İlde İslam öncesi dönemden kalan en önemli de-
ğerler kale, kümbet, mağara ve kiliselerdir. Günümüze 

ulaşan bu yapılardan en sağlam olanları Genç’te bu-
lunan Kuba kümbet kalıntıları, Kralkızı Kalesi, Sebite-
rias Kalesi ve Kiğı Kalesi’dir. Yine Kiğı ve dolaylarında 
birkaç kilisenin kalıntıları ve çeşitli mezar taşları mev-
cuttur. İslam öncesi eserlerin bölgede etkin oldukları 
bilinen Urartular, Medler, Persler ve Romalılardan kal-
dıkları belirtilmektedir.

Bingöl Genel Görünüm
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EKONOMİ
İlimiz, son yıllarda üniversite, havaalanı, yeni hastane bi-

naları, büyük çaplı enerji ve sulama barajları, 20 civarında 
işletmenin üretim yaptığı OSB, duble yollar gibi kamu yatı-
rımları; çağrı merkezleri, dört yıldızlı oteller, yüzlerce kişiye 
istihdam sağlayan tekstil fabrikaları gibi özel sektör yatı-
rımlarıyla hızlı bir gelişim göstermektedir.

İlimizin iktisadi faaliyet kollarına göre gayrisafi yurtiçi 
hasıla hesaplamaları incelendiğinde, 2004-2014 yılları ara-

sındaki dönemde tarım sektörünün payı %15,24’ten %9,01’e, 
hizmet sektörünün payı %66,73’ten % 59,40’a düşerken; sa-
nayi sektörünün payı ise %15,56’dan %26,15’e yükselmiştir. 
İktisadi faaliyet kollarının dağılımındaki bu değişim TRB1 
Bölgesi ve Türkiye geneliyle paralellik arz etmekle birlikte, 
Bingöl’de özellikle sanayinin payının görece daha yüksek 
oranda bir artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu durum eko-
nomik gelişme anlamında olumlu olarak değerlendirilebilir.

Bingöl Genel Görünüm
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COĞRAFİ YAPI
Bingöl İli Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat bölü-

münde yer alır. Doğusu Muş, kuzeyi Erzurum ve Erzin-
can, Batısı Tunceli ve Elazığ, Güneyi ise Diyarbakır İlleri 
ile çevrilidir. Bingöl İli 41º 20 ve 39º - 56º doğu boylam-
ları ile 39º - 31 ve 36º - 28º kuzey enlemleri arasında 
yer alır.

İlin Merkez dışında Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Sol-
han, Yayladere ve Yedisu olmak üzere 7 İlçesi bulun-

maktadır. İl Merkezi denizden 1151 metre yükseklikte 
Çapakçur ovasının kuzeybatı köşesinde Murat suyuna 
Genç İlçesi civarında kavuşan Göynük suyunun bir ko-
luna hakim düzlük üzerinde kurulmuştur. Elazığ – Tat-
van yolu üzerindeki Bingöl, daha önceleri vadi içinde 
kurulu iken şehrin 1950’lerden sonra hızla gelişmesi 
sonucunda hakim olan düzlüğe taşınmıştır.

Çapakçur Vadisi



Bingöl Tanıtım Rehberi 12

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Bingöl arazisi çok dağlıktır. Yükseklikleri 3000 
metreyi aşan dağlar bulunur. Dağlar üzerindeki 
yaylalar ve düzlüklerin yükseklikleri 2000 metreden 
aşağı düşmez. Ova niteliğindeki yerler bile 1000 
metrenin üzerinde bulunmaktadır. Bingöl ovasının 
dört tarafı dağlarla çevirilidir.Dağların Yüksek kı-
sımlarını doruklar, buzul gölleri, etek kısımlarını ise 
moren kalıntıları kaplar. Dağlar genellikle seyrek 
ormanlık olup, güney bölümlerinin bazı kısımları 
çıplaktır. 

BAŞLICA DAĞ VE TEPELER

DAĞIN ADI YÜKSEKLİK
Bingöl Dağı 3250

Genç Dağı 2940

Şeytan Dağı 2906

Şerafettin Dağı 2544

DAĞLAR

Kiğı Hes Barajı
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Bingöl’de dağlar orta kısım-
larda birbirinden uzaklaşarak 
genişlemiş ve bu genişleyen 
yerde Bingöl ovası meyda-
na gelmiştir. Bu ovayı bir çok 
akarsular çeşitli yönlerde par-
çalanmıştır. Ovanın yüzölçümü 
80 km² olup deniz seviyesin-
den yüksekliği 1150 metredir. 
Bingöl Ovası’ndan başka Genç, 
Karlıova ve Sancak Ovaları gibi 
küçük ovalar da mevcuttur.

OVALAR

Solhan Avamasi Yaylası

Bingöl Ovası
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AKARSULAR

Peri Suyu: İl sınırları içinde yer alan ve toplam 258 
Km. uzunluğa sahip Peri suyu’nun İl sınırları içindeki 
uzunluğu ise 112 km’dir. 

Murat Nehri : İlin en önemli akarsularından biridir. 
Aynı zamanda Fırat’ın en büyük kollarından biridir. 
Nehir kaynağını Van Gölünün kuzeybatı ucundaki Ala-
dağdan ve Bingöl Dağlarından aldıktan sonra Malaz-
girt, Muş, Bulanık ve Bingöl gibi yer yer yüksek ovaları 
ve dağları doğu-batı doğrultusunda aşarak Elazığ İli 
sınırlarına girer. Keban İlçesinin kuzeydoğusunda ka-

rasu ile birleşerek Fırat Nehrini meydana getirir. Murat 
Nehri’nin Bingöl İli içindeki toplam uzunluğu 96 km.
dir.

Göynük Suyu : Murat Nehri’nin bir kolu olan Göy-
nük suyunun  başlangıç ve bitiş noktaları İl sınırları 
içinde kalmaktadır. Bingöl Dağlarının batı yamaçla-
rındaki Karkapazarı Köyünden doğup Ekinyolu Köyü 
civarında Mendo Suyu ile birleşir. Bundan sonra Genç 
İlçesi yakınındaki Murat Nehri’ne karışır.

Peri Suyu
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GÖLLER

Bingöl İli sınırları İçerisinde bü-
yüklük açısından önemli sayılabi-
lecek herhangi bir göl yoktur. Fakat 
çok sayıda buzullar tarafından açıl-
mış sirk adı verilen küçük göl vardır. 
Bu göllerin en önemlileri şunlardır : 
Gölbahri, Kerkis Gölü, Zırlır Gölü, 
Sar Gölü, Kuş Gölü, Harem Gölü, Er 
Gölü, Kıllı Göl, Manastır Gölü, Belli 
Göl, Karlı Göl, Çili Göl ve İçme Gö-
lüdür.

Sarıçiçek Sülüklü Göl

Şaban Köyü Gerendal Gölü
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YAYLALAR 

Bingöl’de belli başlı yaylalar ise; Bin-
göl Yaylası, Şerafettin Yaylaları, Genç’te 
Çötele (Çotla) Yaylası, Karlıova’da Hırhal 
ve Çavreş Yaylası, Kiğı’da Kiğı Yaylası 
ve Dağın Düzü Yaylaları, Adaklı’da Ka-
rer Yaylası’dır. Hayvancılık için de çok 
elverişli olan bu yaylalar, Beritan aşireti 
(Bertyan) ve çevre köyler için vazgeçil-
mez özelliklere sahiptir. Yine bu yayla-
larda yapılan arıcılıktan elde edilen bal 
yurdun her tarafından aranır duruma 
gelmiştir. 

Gözeler Köyü

Solhan Avamasi Yaylası
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ORMANLAR
İklim ve arazi yapısı yönünden ormancılık için ideal bir yapıya sahip olan Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

orman alanı en zengin olan illerinden biridir. 

Bingöl’deki Orman Varlığı

İl Normal Orman Bozuk Orman Toplam Orman Alanı Ormansız Alan Genel Alan
BİNGÖL 46.698 218.228 264.926 540.698 805.624
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Kuzeyden sokulan nemli-serin hava kütle-
lerine açık olması ve yükselti faktörü sebebiy-
le Bingöl ve çevresi yazları sıcak, kışları soğuk 
geçmektedir.

Bingöl’de karasal iklimin özelliğine bağlı 
olarak gece ile gündüz en sıcak ay ile en so-
ğuk ay arasındaki sıcaklık farkı fazla olmak-
tadır. En sıcak ay Ağustos, en soğuk ay ise 
Ocaktır. İlin sıcaklık şartları üzerinde başta 
enlem durumu olmak üzere (38 derece kuzey 
enlemi), deniz seviyesinden ortalama yüksek-
liğin fazla olması etkenleri rol oynamaktadır. 
Sıcaklık ortalamalarına göre en yüksek sıcak-
lık değeri 42 0C, en düşük sıcaklık değeri -22 
0C ve yıllık sıcaklık ortalaması da 12.1 0C’dir.

İKLİM VE SICAKLIK



Bingöl Tanıtım Rehberi 19

GÜNEŞİN DOĞUŞU 

Karlıova ilçesinde bulunan 3 bin 250 metre 
yükseklikteki Bingöl Dağlarının Kale Tepesi’n-
den “ Güneşin Doğuşu”nu normal durumundan 
çok farklı seyretmek mümkündür. Her yıl 15 
Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında en iyi 
şekilde seyredilebilir. “Güneşin Doğuşu” çok 
değişik şekillerde  normal halinden çok farklı  
heyecanlı ve olağanüstü sahneler yaratmakta-
dır. Dünyada tam anlamıyla “Güneşin Doğuşu” 
iki yerden izlenir. Birincisi İsviçre’nin Alp Dağ-
larından  ikincisi; Bingöl Dağlarının Kale Tepe-
si’nden seyredilir.

Karlıova / Güneşin Doğuşu

Bingöl Ovası Günbatımı
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YÜZEN ADA
Solhan ilçesi Hazarşah Köyü Aksakal Göl Mezra-

sındaki Ada  o yörede yaşayan halk tarafından keşfe-
dilmiştir. Söz konusu ada  şimdiye kadar görülmemiş 
bir tabiat olayına sahiptir. Bingöl-Solhan karayolun-
dan 4.5 kilometre uzaklıktadır. Yerli ve yabancı tu-
ristlerin ilgi odağı haline gelen Yüzen ada, tamamen 
doğaldır. Göl, üç tarafı dağlar ve tepelerle çevrilmiş 
düz arazi üzerinde bulunan krater göl konumundadır. 

Gölün derinliğinin 50 metreden fazla olduğu ve göle 
devamlı akıntı olduğu tespit edilmiştir. Yaz ve kış ay-
larında su seviyesi aynı kalmaktadır. Su tatlı ve berrak 
olup herhangi bir madensel tuz ihtiva etmemektedir. 
Gölün ortasında hareket eden üç ada vardır. Adalar 
göl içinde bağımsızdır. Üstüne binildiği zaman sal gibi 
her tarafa ağır ağır hareket etmektedir. Adanın üzerin-
de 4-5 tane bodur ve dış budak ağacı mevcuttur. 

Solhan  / Yüzenada 
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HESAREK KAYAK MERKEZİ

2015 yılında hizmete açı-
lan ve il merkezine 34 ki-
lometre uzaklıktaki Dikme 
köyü yakınında yer alan, böl-
genin en büyük sosyal ya-
şam alanı olarak inşa edilen 
Hesarek Kayak Merkezi, bin 
600 metre kayak pisti, tele-
siyeji, teleskisi ve baby lifti, 
70 yatak kapasiteli oteli ve 
sosyal tesisiyle yerli ve ya-
bancı turistlere kış aylarında 
ev sahipliği yapıyor.
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Gökçeli ve Yenidal köyleri arasında sarp bir kaya-
lıkta bulunan mağaranın Murat Nehrine bakan tara-
fı yerden 200-300 metre yükseklikte olup kayaların 
oyulmasıyla yapılmıştır. Mağaranın giriş kısmı kaya-
ların merdiven basamağı şeklinde oyulmasıyla sağ-
lanmıştır. Sığınak odalarına giden yol ana kayaya 
oyulmuş olup yaklaşık 40 santim genişliğindedir. Dört 
katlı olan kaya sığınak odalarının birinci katındaki 
odalar zemine sıfırdır. İkinci kata geçiş bir ayak ge-
nişliğinde kayaya oyulmuş basamaklarla, ikinci kattan 
üçüncü kata geçiş, ikinci katın tavanından üçüncü ka-
tın tabanına 50 santim çapında açılan bir boşluktan 
çıkılmaktadır. Üçüncü kattan dördüncü kata çıkış ise 
kayaya oyulmuş genişçe basamaklardan sağlanmak-
tadır. Her katta farklı sayıda ve farklı ebatlarda odalar 
mevcuttur. 

ZAĞ KAYA OLUKLARI
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BUBAN PERİ BACALARI

Bingöl Merkez Oğuldere kö-
yünde bulunan Buban bacaları 
görüntüsüyle ziyaretçilerini bü-
yülüyor. Köyün yakınında bulu-
nan Buban bacalarının oluşumu   
çok uzun yıllara dayanıyor. Vadi 
yamaçlarından inen sel suları ve 
rüzgârın, tüflerden oluşan yapıyı 
aşındırmasıyla Peribacası şek-
linde olan ilginç sivri kaya şekil-
lerinin ortaya çıkmasını sağla-
mış.

Bingöl Genel Görünüm
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TERMAL TESİSLER (KÖS KAPLICALARI)
Bingöl jeotermal kaynaklar açısından zengin bir il-

dir. Bu kaynaklar, sağlık turizmi açısından önemli bir 
potansiyel oluşturmaktadır. İl genelindeki en önemli 
termal tesis olan Merkez Ilıcalar beldesinde bulu-
nan Kös Kaplıcaları, Bingöl- Erzurum karayolunun 
20.km’sinde yer almaktadır.

Kös Kaplıcaları suyunun kimyasal özellikleriyle il-
gili çalışmalar İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Baş-

kanlığı tarafından yapılmıştır. Kaplıca suyunun kemik 
hastalıkları, diş çürümeleri, mide ve bağırsak hasta-
lıkları, idrar yolları hastalıkları, sinirsel hastalıklar, gut 
hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalıkları, 
kadın hastalıkları ve beslenmeye bağlı flor eksikliğinin 
tedavisinde faydalı olduğu belirtilmiştir. Kaplıcaların 
olduğu bölgedeki termal tesisler, 60 kişilik yatak ka-
pasitesi, lokantası, toplantı salonu ve kafeteryası ile 
hizmet vermektedir.
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Ilıcalar Beldesi Genel Görünüm
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ADAKLI İLÇESİ

Adaklı ilçesi 1987’de kurulmuştur. Bu tarihten önce Kiğı ilçesine bağlı bir nahiye statüsünde idi.

ADININ KAYNAĞI:

Adaklı ilçesinin eski ismi İslam’ın Mezopotam-
ya ve Anadolu’ya yayılmaya başladığı yıllarda, 
dört halife döneminde  Futuhuş-Şam adlı Arap-
ça eserde Argir olarak geçmektedir. Bu isimden 
başka Adaklı’ya günümüze kadar yaygın olarak 
Azakpert denildiği bilinmektedir.  İlçenin adı son-
radan Adaklı olarak değiştirilmiştir.

TARİHÇESİ:

İlçeye ilk insan topluluklarının yerleşim tarihi bilinmemekle 
birlikte çok eskiden beri  Kiğı ilçesine bağlı bir yerleşim birimi 
olduğu bilinmektedir. 1839’da Kiğı ilçesiyle birlikte Erzurum’a 
bağlı bir köy iken 1926’da Erzincan’a, 1939’da Bingöl iline bağ-
lanmış ve nahiye statüsüne kavuşmuştur. 1987 yılında Bingöl 
ilinin beşinci ilçesi yapılarak idari teşkilatlanması sağlanmıştır.

Adaklı İlçesi  Genel Görünüm
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Adaklı ilçesinin Romalılar döne-
minde İslam kaynaklarına göre adı; 
Argir veya Azakpert olarak geç-
mektedir. Yine İslam ordularının Hz. 
Ömer döneminde Halid bin Velid 
komutasında Azakpert ve Erzincan 

dolaylarına kadar ilerledikleri belir-
tilmektedir.

Ayrıca ilçede üzerinde koyun mo-
tifleri bulunan eski  bir  çeşmenin 
olması buraların Akkoyunlular ege-
menliğinde kaldığını göstermektedir.  

İlçe, Yavuz Sultan Selim döneminde 
Osmanlı egemenliğine geçmiş ve Ki-
ğı’ya bağlı bir bucak olarak günümü-
ze ulaşmıştır. Nihayet 1987 yılında 
da ilçe statüsüne kavuşmuştur. 

Tarihi Çeşme Bağlar Pınar Köyü Tarihi Mezarlık

Bağlar Pınar Köyü Tarihi Mezarlık Bağlar Pınar Köyü Tarihi Mezarlık
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Bağlar Pınar Köyü Genel Görünüm

Bağlarpınar Köyü Tarihi Cami
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Tarihi-Turistik Yerler ve 
Doğal Güzellikler

İlçe merkezinde tarihi belli 
olmamakla beraber yaklaşık 
olarak 500 yıllık bir geçmişe 
sahip olduğu ve Akkoyunlu-
lar’dan kalma olduğu söylenen 
2 çeşme mevcuttur. İlçeye bağlı 
Bağlarpınarı Köyü’nde tarihi bir 
çeşme, camii ve bu camiye ait 
tarihi bir havuz ve çok eski me-
zarlıklar bulunmaktadır. Yelde-

ğirmeni Köyü’nde de tarihi bir 
çeşme ve kümbet mevcuttur.

İlçenin dağlık ve ormanlık 
kesimlerinde görülmeye değer 
güzellikler vardır. Yeşil ve serin  
yaylalar, kayalıklar, mağaralar, 
derin vadiler, akarsu boyların-
daki ağaçlıklar, gezi ve mesire 
yerleridir. Ayrıca avcılığa da ol-
dukça elverişli bir doğal yapısı 
vardır.

Bağlarpınar Köyü Tarihi Çeşme

Bağlarpınar Köyü Sait Yazıcı Evi

Bağlarpınar köyü Tarihi Çifte Çeşme

Bağlarpınar Köyü Kilise Kalıntısı
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Şeyh Hacı Yusuf Türbesi
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Yeldeğirmeni Köyü Tarihi Çeşme

Yeldeğirmeni Köyü Kilisesi
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GENÇ İLÇESİ 

Bingöl il olmadan önce kom-
şu vilayet, sancak ve eyaletlere 
bağlı kalmış tarihi çok eskile-
re dayanan bir ilçe merkezidir. 
Osmanlı Devleti’nde 1878 yı-
lında yapılan idari teşkilatlan-
ma sonucunda kurulan Bitlis 
vilayetine bağlanan Genç ilçe-
si, 1924-1927 yılları arasında 
Genç vilayeti haline getirilmiş-
tir. 1927 yılında ilçe haline ge-
tirilerek Elazığ iline bağlanır. 
1936 yılında Bingöl vilayeti ku-
rulunca Genç ilçesi bu ile bağ-
lanmıştır.

Adının kaynağı

İlçenin eski adı kavram ola-
rak çeşme ağacı anlamına ge-
len “Daraheni” veya “Daraye-
ni”dir. Bu ad bir efsaneye göre 
şimdiki Genç ilçesi yakınında 
günümüzde Kralkızı Kalesi ola-
rak bilinen ve Pers Hükümdarı 
Dara tarafından yapılan ve o 
günlerde “Daraheni” (Dara’nın 
çeşmesi) olarak adlandırılan 
kaleden gelmektedir. Cumhuri-
yet döneminde bu ad Genç ola-
rak değiştirilmiştir.
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Tarihçesi:       
     
İlçe isminin aksine çok yaşlı ve 

eski bir tarihe sahip olup Urartular 
zamanından itibaren yerleşim biri-
mi olarak kullanılagelmiştir. Hititle-
rin M.Ö. 1200 yıllarında yıkılmasıyla 
birlikte Van dolaylarında batıya doğ-
ru ilerleyen Urartular; Bitlis, Muş ve 
Bingöl’ü alınca Murat Vadisi’ne ka-

dar genişlediler. Urartular, Genç ve 
Bingöl ovalarını, yaylalarını muha-
faza edebilmek için Sebiterias Kale-
si’ni yaptırmıştır. M.Ö. 550 yıllarında 
kurulan ve hızla genişleyen Pers-
ler, Genç ilçesi merkezine yakın bir 
yerde “Daraheni (Kralkızı) Kalesi”ni 
yaparak yöreyi kontrol altına alırlar. 
Ardından ilçe, Romalıların hakimiye-
tine geçer.

1924 yılında yenilenen idari teş-
kilatlanma neticesinde bütün san-
caklar il haline getirilirken, Genç; 
Çapakçur (Çolig) ve Kulp ilçelerini 
de bünyesine alarak 1927 tarihine 
kadar il merkezi olarak kalmıştır. 
1927’den sonra Elazığ’a, 1929’da 
Muş iline bağlanmış ve nihayet 1936 
yılında Çapakçur’un il olmasıyla Bin-
göl iline bağlanmıştır.

Murat Nehri 
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Tarihi-Turistik Yerler ve Doğal 
Güzellikler :

İlçe merkezinin doğusunda bu-
lunan Sürekli (Diyarbug) Köyü sı-
nırlarında Pers hükümdarı tara-
fından yapıldığı sanılan Dareheni 
(Kralkızı) Kalesi kalıntıları ile aynı 
köy sınırları içinde bulunan Çay-
tepe Bucağı yolunun sağında ve 
solunda 2 ayrı kümbet mevcuttur. 
Halk arasında “Kuba” diye anılan 
bu kümbetlerden birinin üstü ka-

palı olup diğerinin açık bulunmak-
tadır.

Doğal güzellikler bakımından 
dikkate değer alanların başında 
Murat Nehri Vadisi, Çaytepe (Val-
yer Düzü), Çötele (Çotla) Dağı ve 
yaylaları, Akdağ (Ku-sipi) dolayları 
ile çamlıklar gelir. Yine Murat Nehri 
üzerine kurulan eski Genç demir-
li köprüsü de dikkat çeken yerler 
arasındadır.

Genç Kümbeti
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Genç Kral Kızı Kalesinin Kurulduğu Tepe
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KARLIOVA İLÇESİ 

Karlıova ilçesi daha önceleri Muş iline bağlı ve 
Bingöl adını taşıyan bir ilçe merkezi iken 1936 yı-
lında il haline getirilen Çapakçur’a (Bingöl) bağ-
lanmıştır. 1938 yılında yürürlüğe giren bir karar-
name ile ismi Karlıova olarak değiştirilir. İlçenin 
en eski adı “kara çeşme (pınar)”  anlamına gelen 
Kanireş’tir.                                                                    

Adının kaynağı
1936 yılında Çapakçur il merkezi olmadan önce 

ilçenin adı Bingöl olarak geçmekte idi. Bingöl is-
mini de efsanelere konu olan Bingöl Dağları’ndan 
almaktaydı. Bakanlar Kurulu’nun 27.07.1938 ta-
rihli kararı ile Bingöl vilayetine bağlı olan ilçenin 
adı “Karlıova” olarak değiştirilmiştir.

Kaynarpınar Köyü Osmanlı Köprüsü
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Tarihçesi :
Karlıova ilçesi Hitit ve Hurri egemenliğinden sonra 

M.Ö. 400’de Bizanslıların eline geçer. Hz. Ömer zama-
nında İslam Devleti topraklarına katılır. 1071’den sonra 
Selçuklu hakimiyetine girdikten sonra Mengüçoğulları, 
İlhanlılar, Celayirler, Akkoyunlular ile Safevilerin hakimi-
yetine girer. 1514’te Çaldıran zaferi ile Osmanlılar’ın  sı-
nırlarına dahil olur. Cumhuriyet’in ilânından sonra 1936 
yılına kadar Muş iline bağlı bir yerleşim birimi iken 1936 
yılında il olan Bingöl’e ilçe olarak bağlanmıştır.

Tarihi- Turistik Yerler ve Doğal Güzellikler :
Karlıova ilçesi sınırları içinde bulunan Bingöl Dağı’nın 

Kaletepe (Reşko) mıntıkasından güneşin doğuşunu sey-
retmek çok ilgi çekicidir. Özellikle 15 Temmuz-15 Ağus-
tos tarihleri arasında güneşin doğuşunu en güzel şekilde 
seyretmek mümkündür. Bunun dışında ilçe topraklarının 
yarısına yakın kısmını oluşturan yaylalar ve platolar dik-
kate değer güzelliktedir. 

Sudurağı Köyü Azizan Anıtı
Boncukgöze Köyü Zuhurtepe

Toklular Köyü Kilise Kalıntısı
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KİĞI İLÇESİ 

Kiğı ilçesi daha önce Diyarbakır’a 
bağlı bir sancak iken 1926 yılında ilçe 
statüsünde Erzincan’a, 1936 yılında 
ise Bingöl’e bağlanmıştır.

Adının Kaynağı:

İlçenin adını Romalılar zamanında 
bölgenin komutanının Kiğan ismin-
deki kızından veya Kiga ismindeki ko-
mutandan aldığı söylenmektedir. Dört 
halife dönemi ve Anadolu’da İslam’ın 
yayılmaya başladığı ilk yılları anlatan 
Fütuhu’ş-Şam adlı kitapta ise adı Le-
gop olarak geçmektedir. 

Kiğı Özlüce Barajı
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Tarihçesi:       

Kiğı ilçesi, Genç ilçesiyle birlikte 
tarihi çok eskilere dayanan bir yer-
leşim birimi olup M.Ö. 3000’li yıllara 
kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. 
M.Ö. 2000’li yıllarda Hititler’in ege-
menliğinde bulunan ilçe; sırasıyla 
Urartu, Pers ve Makedonya Devleti 

hakimiyetine girer. M.Ö. 64 yılında 
Roma İmparatorluğu’na bağlanan 
Kiğı ve dolayları Bizanslılar zama-
nında sık sık Müslüman Araplar’ın 
akınlarına uğramıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Ruslar’ın işgaline uğrayan Kiğı, hal-
kı ile birlikte ordusunun yanında yer 

almış ve işgalci Rus ordularına karşı 
yurdunu kahramanca savunmuştur. 
İlçe, 1926 yılına kadar Erzurum ili-
ne bağlı iken 1926 yılında 877 sayılı 
Teşkilat-ı Mülkiye Kanunu ile Erzin-
can’a, 1936 yılında 2881 Sayılı Ka-
nun’la kurulan Bingöl iline bağlan-
mıştır.

Kiğı Kalesi

Kiğı Selenk Köpsürü

Kiğı Taş MektepMürselpaşa Anıtı
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Tarihi-Turistik Yerler ve Doğal 
Güzellikler :

İlçedeki başlıca tarihsel yapılar, 
Bizans yapısı olduğu sanılan yıkıntı 
durumundaki Kiğı Kalesi ile 1401-
1402’de Akkoyunlu Fahrettin Kutluk 
Bey’in oğlu Pir Ali Bey tarafından 
yaptırılan Kiğı Camii’dir. Yine ilçe 
merkezinde eski mahallede bulunan 
ve Romalılar döneminde yöredeki 
Hıristiyanlarca yaptırıldığı söylenen 

eski Kiğı Hamamı ve 1911 tarihli Kiğı 
eski Mektebi önemli yapılardır. Ayrı-
ca yıkıntı halinde bulunan 3 kilise ve 
bir de hamam bulunmaktadır. İlçe 
merkezinde Eskişehir Mahallesi’nde 
Balaban Bey Camii ve Çeşmesi mev-
cuttur. Yine ilçe sınırlarında bulunan 
Kelhaç Deresi üzerinde bulunan Sul-
tan Abdülhamid Köprüsü de dikkati 
çeken bir yapıdır.

İlçenin tabiat güzellikleri görülme-

ye değer. Şehir içinden geçen Kerek 
Deresi kıyılarındaki geniş bahçeler, 
yeşillik alanlar ve yetişen yabani gül-
ler, çevreye ayrı bir güzellik katmak-
tadır. Yine Peri Suyu boyunca gezinti 
ve piknik yapılacak alanlar çoktur. 
Ayrıca, Kiğı Yaylası ve Dağındüzü 
Yaylası görülmeye değer yerlerden-
dir. Bu doğal güzelliklerin yanında 
ilçeye bağlı bulunan Sabırtaşı (Ha-
ror) Köyü’nde çeşitli hastalıklara şifa 
olduğu bilinen bir kaplıca mevcuttur. 
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Eski Belediye Binası Çanakçı Köyü Kilisesi 

Kerek Hamamı

Sırmaçek Köyü Mezarlık AlanıKerek Hamamı

Çanakçı Köyü Kilisesi 
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SOLHAN İLÇESİ

Vilayetlerin yeniden teşkilatlanması 
sırasında Solhan, 1864 yılında Erzurum 
eyaletine bağlanmıştır. Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında kısa bir süre Rus işgali 
altında kalan Solhan, 1929 yılında nahiye 
olarak Muş iline ve 4 Ocak 1936 tarihinde 
de Bingöl iline ilçe olarak bağlanmıştır.

Adının kaynağı:

Solhan ilçesi adının nereden geldiği bi-
linmemektedir. İlçenin eski adı Bongılan 
veya Boğlan’dır. Bu ad Solhan’ın bulun-
duğu yerdeki boğazın adı olup aynı za-
manda bir dere adıdır. 
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Tarihçesi:

Solhan ilçesi M.Ö. 1360 yılında 
Hititler’in hakimiyetine girer. M.Ö. 
1200 yıllarında Hitit Devleti’nin 
yıkılmasıyla Van bölgesinde bu-
lunan Urartular batıya doğru ge-
nişleyerek Bitlis, Muş, Solhan ve 
Bingöl’ü alarak Murat Nehri Vadi-
si’nde ilerlediler. Daha sonraki yıl-
larda Solhan, Asurlular, Persler ve 
Makedonya İmparatorluğu sınırları 
içinde kalır. Romalılar’ın egemen-
liğinde iken 1071 tarihinden sonra 
Selçuklular’ın eline geçer. Selçuk-
lular’ın zayıflamasından sonra da 
ilçe bir süre beylikler arasında el 
değiştirir. 1394 yılında Akkoyunlu 
hakimiyetine giren Solhan, 1514 
tarihinden itibaren Osmanlı Dev-
leti’nin sınırlarına dahil olur. İlçe 
merkezinde önemli bir tarihi eserin 
olmaması, buranın yerleşim alanı 
yeri olmaktan ziyade yayla olarak 
kullanıldığını, günümüzde Solhan’a 
köy olarak bağlı bulunan Kaleköy 
(Ağçakale) ve Yenibaşak’ın (Ardu-
şin) ise bünyelerinde taşıdıkları ta-
rihi eserlerle geçmiş  dönemlerde 
yörenin en önemli yerleşim alanları 
olduğunu göstermektedir. 1864 
yılında Vilayet Nizamnamesi gere-
ğince yapılan teşkilatlanmaya göre 
Solhan ve dolayları Erzurum’a bağ-
lanır.  Birinci Dünya Savaşı yılların-
da kısa bir süre Rus işgaline maruz 
olan ilçe, 1929 yılında nahiye ola-
rak Muş iline ve 1936 tarihinde de 
Bingöl’e ilçe olarak bağlanmıştır.

Şeref Meydanı Şehitlik Anıtı



Bingöl Tanıtım Rehberi 44

Kale Köyü / Kale Kalıntıları

Murat Köyü / Höyük
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Tarihi-Turistik Yerler ve Doğal 
Güzellikler

Ağçakale olarak bilinen Kaleköy’ü 
ve Birinci Dünya Savaşı sırasında 
şehit olanların anısına dikilen Şeref 
Meydanı’ndaki anıt mezar, tarihi öne-
me sahip yerlerdendir.

Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran za-
ferinden sonra, Şah İsmail adına yö-
netilen Ağçakale, tarihi öneme sahip 
bir yerleşim birimi olup burada tarihi 

eski bir camii ve hapishane olarak 
bilinen eski bir yapı ile saray adında 
eserler mevcuttur. Söz konusu Ağça-
kale, daha önceleri büyük bir yerleşim 
birimi olup 1864 yılında mutasarrıflık 
olmuştur. Gelişmeye müsait olmayan 
bu mutasarrıflık Birinci Dünya Sava-
şı ve sonrası meydana gelen olaylar 
sonucu eski önemini kaybederek Ka-
leköy adıyla Yenibaşak Nahiyesi’ne 
bağlanır. Ağçakale’de ayrıca tarihi çok 
eskilere dayanan bir kale kalıntısı da 
mevcuttur. Yine Solhan’da kalıntısı 

mevcut olan Bokar Kalesi ve Cankur-
taran Tepesi de önemli yerlerdendir.

Solhan ilçesinde bir doğa harikası 
olan Yüzen Ada (Turnalar Gölü) da çok 
ilginç bir özelliğe sahiptir. Gölün or-
tasında bulunan adalar, göl üzerinde 
serbestçe hareket etme kabiliyetine 
sahiptir.  Bunun dışında Solhan ilçe-
sinin başta Şerafettin Yaylaları olmak 
üzere diğer yaylaları ve platoları; zen-
gin bitki örtüsüyle kaplı meraları ve 
yeşillikleri de tabiat harikası yerlerdir. 

Kale Köyü Tarihi Cami 



Bingöl Tanıtım Rehberi 46

YAYLADERE İLÇESİ

Yayladere ilçesi, Adaklı ilçesi ile 
birlikte 1987 yılında aynı kanunla 
ilçe statüsüne kavuşturulmuştur.

Adının Kaynağı

Eski adı “Holhol” veya “ Horhor “ 
olan ilçenin ismi 1959’da Yaylade-
re olarak değiştirilmiştir. Yayladere 
ismi ilçenin bulunduğu çevrenin 

tabii yapısından esinlenerek veril-
miştir.

Tarihçesi:                                                                                                      

İlçenin kuruluşuna ait kesin 
bilgiler bulunmamasına rağmen 
bölgede yapılan jeolojik kazılar-
dan yörede M.Ö. 2100 yıllarında 
Hurriler, M.Ö. 1360 yıllarında Hi-

titler, M.Ö. 900 yıllarında Urartular,  
M.Ö. 50 yıllarında ise Roma İmpa-
ratorluğunun hakimiyet kurduk-
ları bilinmektedir. 1071 Malazgirt 
zaferinden sonra ilçe ve çevresi 
Selçuklular’ın egemenliğine girer. 
Bir süre beyliklerin ve Akkoyunlu 
Devleti’nin elinde kalan bölge 1514 
Çaldıran Savaşı sonucunda Os-
manlılar’ın sınırlarına dahil olur. 
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Sülbüs Dağı
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Tarihi- Turistik Yerler ve Doğal 
Güzellikler

İlçede hala birçok orjinal özellik-
leri bozulmamış olup Romalılardan 
kalma olduğu  sanılan tarihi bir kale 
kalıntısı mevcuttur. Kalkanlı köyü ci-
varında ise içinde tarihin ilk çağların-

da insanların barındığı tahmin edilen 
ve duvarları bir çok oyma sanatı ile 
süslü mağaralar ve bu mağaraların 
çevrelediği şelale ilgi çekici yerlerdir. 
Ayrıca ilçeye bağlı Hasköy civarında 
romatizma ve cilt hastalıklarına çare 
olan, senenin dört mevsiminde de sı-
caklık derecesi değişmeyen bir kaplı-

ca bulunmaktadır. Yine Kalkanlı köyü 
yakınlarında bir kaplıca bulunmakta 
olup bakımsızlığa terk edilmiştir.

Doğal güzellikler bakımından ilçe 
sınırları içinde bulunan Sülbüs ve 
Taru (Yavuztaş) Dağı etekleri birer 
yayla cennetidir.
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Şihan Gölü
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YEDİSU İLÇESİ 

1951 yılına kadar Çerme Köyü olarak 1951 yı-
lından sonra da Kiğı ilçesine bağlı Çerme bucağı 
olarak idari taksimatta yerini aldıktan sonra 20 
Mayıs 1990 gün ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 09 Mayıs 1990 tarih 
ve 3664 sayılı kanunla “130 İlçe Kurulması Hakkın-
da kanun”la ilçe olmuştur.

Adının kaynağı:

1970 yılında YSE Müdürlüğünce Çerme merke-
zinde yapılan ve yedi musluk ihtiva eden çeşme-
den dolayı “ Yedisu “ ismini almıştır. Eski adı olan 
Çerme ise ; sıcak su , kaplıca anlamına gelmekte 
olup  halk arasında bu adıyla çokça bilinmektedir.

Güzgülü Köyü Güzgülü Kilisesi
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Melikan Düzü Kurganı
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Güzgülü Köyü Güzgülü Kilisesi

Yedisu / Yedi Çeşme
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Tarihi-Turistik Yerler ve Doğal Güzellikler

Peri Suyu vadisi ve etrafındaki bahçelik-
ler, Çavuşlu ve Şeytan Dağı Yaylaları, Şen-
köyü Şelalesi ve Akımlı’ya bağlı Perçivenk 
mıntıkasında bulunan şelale başlıca tabiat 
harikası yerlerdir.

Tarihçesi :                                                                                                           

Yedisu ilin en genç ilçelerinden biri olmakla birlikte 200 yıllık bir 
tarihi geçmişe sahiptir. 1951 yılına kadar Çerme Köyü, 1951 yılından 
sonra Kiğı’ya bağlı Çerme bucağı olarak idari taksimatta yerini alır. 
1970 yılında ismi Yedisu olarak değiştirilmiştir. Nihayet 20 Mayıs 
1990 tarih ve 3664 sayılı kanunla Bingöl ilinin 7. ilçesi olmuştur.

Osmanlı Konağı



BİNGÖL 
YÖRESEL 

HALK KÜLTÜRÜ
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HALK OYUNLARI

Bingöl yöresi halk oyunları, milli kültürümüzün benli-
ğinde olan halkın yaşantısı, serüvenleri, yaşadığı coğraf-
ya, sosyal olay değişmeleri gelenek ve görenekleri tama-
mını içinde barındırır. Halk oyunlarımızın yaşama biçimi 
doğa görüntüsü ve şekilleri ile oyunların oluşmasında 
en önemli etken olmuştur. Yöremiz oyunlarının karakte-
ristik özellikleri insan figürleri belirli güncel yaşam tar-
zını yansıtmaktadır. Oyunlarımız yöre insanın yapısına 
uygun canlı ve hareketlidir. Hiçbir yörenin oyunlarından 
esinleme ve etkileme yoktur. Kendi yaşam tarzına uygun 
hareketlilik ve canlılık arz eden figür  ritim  müzik ve es-
tetik gibi özelliklere sahiptir. 

Oyunlar yörede hem geleneksel  hem de düzenlemeli 
türde  10-12-14-16-18-20-24 sayıda sade erkek, sade 
kız, kız-erkek karma türünde oynanmaktadır. Oyun şekil-
lerinde düz çizgi, yarım ay, halka, tam daire, sıra dizilişi, 
karşılıklı 4 cephe şeklinde oynanmaktadır.

Kartal

Derilo - Derile - Koçeri

Çepik - Elçırpma

Esmer - Harani

Halay - Gövend - Dik Halay - Vuşke

İki ayak - Dılıng - Keçike

Diz kırma - Sevkari

Çaçan - Çeçen - Kara yılan

Meryemo - Meyremo

Ters oyun - Kıleçep

1
2
3
4
5

7

9

6

8

10
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Kartal hareketlerinin konu edildiği oyun en çok sevilen ve 
oynanan oyunlardan olup Bingöl’e özgüdür. Yöre insanın ya-
şamla olan mücadelesini çeşitli hareket ve figürlerle dile ge-
tirir.

Hakkında net bir bilgi yoktur. Ancak bir hamle oyunudur. Bu 
hamlenin ileri bir atılım olduğu bu atılımın genç bir erkeğin bir 
olaya veya sevdiğini gördüğündeki çabası olarak değerlendiri-
lir. Bazılarına göre de ağır başlılık olarak hareketlerin kontröllü 
yapılmasıdır. Diz kırmalar bu ağır başlılığın simgesidir.

KARTAL OYUNU 

HALAY
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Yörede en fazla oynanan ve çok 
sevilen oyunlardan biridir. Kız  er-
kek ayrı ayrı oynadığı gibi umumi-
yetle kız-erkek karışık oynanan bir 
oyundur. Oyunda birlikteliğin verdiği 
neşe ve heyecan  müziğin ritmiyle 
adeta bir ahenk armonisi oluştu-
rurcasına müşterek olarak figürlere 
yansımaktadır. 

Barışı ve barışın sevincini konu 
edinen oyun çevrede en çok beğeni-
len ve oynanan oyunlardandır. 

Duygusal (lirik) ilişkileri konu alan 
bir oyundur.

DELİLO

ÇAÇAN

ESMER

Gücü  kuvveti ve çarpışmayı 
konu alır. Çok sert figürleri olan 
bir oyundur. Oyunda güç ve kuv-
vet sembolize edilmeye çalışılır. 

ÇEPİK
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Oyunların figürlerinden ve söy-
lenen türkü sözlerinden hareketle 
bir oyun olup, bilhassa genç kızlar 
tarafından çok sevilen ve oynanan 
bir oyundur. Oyun sırasında maniler 
ve türküler söylenerek ritme uygun 
olarak sağ ayaktan başlamak üze-
re iki adım ileri, iki adımda geri atılır. 
Tabii bu sırada vücut tüm uzuvlarıy-
la birlikte esnek bir yay gibi hareket 
ettirilir. Oyuna heyecan ve tempo 
katan bu husustur. Oyun bu şekilde 
yarım halka şeklinde devam eder.

El ele tutuşup bir çember halinde 
oynanan oyun sosyal dayanışma 
ve uzlaşmayı sembolize eder. Oyun 
sırasında kollar omuzdan öne ve 
arkaya doğru ritmik olarak sallanır-
ken ileriye doğru çökme hareketleri 
yapılır. Bu ve benzeri figürlerle oyun 
sürerken sonuna doğru sol ayakla 
ellerin üzerine atılarak sekme figürü 
yapılıp oyun bitirilir.

İKİ AYAK 

MERYEMO
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Bingöl’de yerel el sanatları daha ziyade 
dokuma ve örgücülüğe dayanmaktadır. Zira 
Bingöl ve yöresinde halkın en önemli geçim 
kaynağı hayvancılık olduğu için geleneksel 
el sanatlarında da bu unsurun tesirini gör-
mek mümkündür.Dokuma ve örgücülüğün 
yanında ağaçtan ve topraktan yapılan el sa-
natları da yaygınlık göstermektedir. Ancak 
bugün geleneksel el sanatları gelişen tek-
noloji ve şehirleşmeyle birlikte yavaş yavaş 
yok olma eşiğindedir.Kent merkezlerinde 
halı dokuma tezgahları ve kursları açılarak 
halıcılık faaliyetleri bir plan çerçevesinde 
sürdürülmektedir.

Kırsal muhitlerde ise halk öncelikle kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halı, kilim, 
palas, çorap, eldiven, heybe,keçe ve çömlek-
çilik ile ağaçtan yapılan tahta kaşıklar, ha-
mur tekneleri, oklava ve kaval gibi mamulleri 
geleneksel olarak kendi el becerisi ve sanat 
zevki ile üretmektedir.

YÖRESEL EL SANATLARI
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HAYVANSAL 
ÜRÜNLERDEN
YAPILAN EL 
SANATLARI

(Dokuma ve Örgücülük)

El sanatlarında dokuma ve örgücülük 
için hayvanın yününden yararlanarak üre-
tilen başlıca ürünler şunlardır:

Bingöl’de halıcı-
lık işi genellikle 

sonbahar ve kış aylarında devam 
eder. Halı, kilim, palas ve heybe 
genellikle ilkel tezgahlarda do-
kunmaktadır. Bingöl halılarında 
hakim olan renk kırmızıdır. Ha-
lılarda kullanılan motif ise daha 
çok çiçek, deveboynu, elibelinde, 
geometrik şekiller ve diğer bitkile-
rin motifleridir. Halının yapımında 
kullanılan yün ise iyice temizlen-
dikten sonra çıkrıklar ve kirman-
larla kullanışlı hale getirilip doku-
mada kullanılır.

HALI
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Yöre insanının yüzyıl-
ların verdiği tecrübe 

ve maharetle ürettiği Bingöl kilimle-
rinde tabiatın güzellikleri ve renk cüm-
büşleri, estetik anlayış ve sanat zevki 
hakimdir. Kilimlerde Güneşin Doğuşu, 
hayvan resimleri, bitki motifleri, simet-
rik-geometrik desenler kullanılır. Kili-
min yapımında kullanılan yün ya tabii 
renginde ya da yerli boyalarla boyana-
rak uygun hale getirilir. Kilimin doku-
masında halıdan farklı olarak ilmekler 
atılmayıp çözgü iplerinin arasında ma-
sura geçilir ve kerkitle sıkıştırılır. İmal 
edilen kilimler oda süslemeleri, yatak 
örtüleri ve namazlık olarak kullanılır.

Keçi kılından ya-
pılan iple dokunur. 

Tezgahı kilim tezgahının aynısı olup faz-
la desen işlerine ve süslü motiflere yer 
verilmez. Daha çok simetrik ve geomet-
rik desenler kullanılır. Sade bir süsleme 
tekniğiyle dokunan palaslar evlerde halı 
ve kilimlerin altına serildiği gibi yolluk 
olarak da kullanılmaktadır.

PALAS
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Genellikle omuzda at, eşek 
ve benzeri yük hayvanla-

rında yük taşıma aracı olarak kullanılan heybe 
birbirine yapışık iki torbadan ibarettir. Eşya ve 
yük taşımak için yapıldıklarından dokumaları 
çok sağlam olarak yapılır. Heybe, palas ve kilim 
parçalarından yapılır. Tezgahı basit olup kilim 
ve palas tezgahlarında dokunur. Çözgü ipleri 
yünden ve keçi kılından dokunur. Desenleri ki-
lim ve palas desenlerinden pek farklı değildir.

Semer ve palanlar; meşin, çul, 
tahta, ip gibi malzemelerle ve 
genellikle siyah, beyaz, kırmı-
zı ve kahverengi tonlarında 
el emeğiyle yapılmaktadır.
Çeşitli geometrik şekiller, 
süslemeler, ve yöre kültürünü 
yansıtan motifler kullanılarak 
yapılan bu semer, palan ve 
koşum malzemeleri tarihin 
geçmişinden süzülerek ge-
len bir beceriyle işlenmekte 
ve sonra da tezgahın önünde 
güzelce sergilenmektedir.

Beyaz veya kırmızı kuzu 
yününden yapılır. Yapı-

mına geçmeden önce yün ayıklanıp yı-
kanır. Güneşte kurutulan yün kilim üze-
rine serilir. Serme işlemi sonrası kilim 
ile beraber rulo yapılır. Rulo yapılan yün 
ıslatıldıktan sonra düz bir zemin üzerin-
de bir gün ara vermeksizin ayaklarla yu-
varlanarak dövülür. Dövülme işleminden 
sonra rulo açılır. Düz bir zemin üzerinde 
kurutulmaya bırakılır. Yapılankeçe, evle-
re üzerine oturmak için serilir. Bu kulla-
nımının dışında dikdörtgen biçiminde di-
kilip soğuk günlerde çobanlara giydirilir.

HEYBE

SEMERCİLİK

KEÇE
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Genellikle koyun yü-
nünden yapılır. Ço-

rapların üzerinde halkın zevk ve sanat an-
layışını yansıtan motifler kullanılır. Renk 
olarak en çok beyaz renkte olan çoraplar 
siyah ve kırmızı yünden de yapılmaktadır. 
Motif olarak bitki, hayvan ve eşyalarla ilgili 
şekiller ve simgeler kullanılmıştır.

Eldivenin örümü de çorap örümü gibidir. 
Çoraplar ya beş parmaklı örülür ya da tek 

çıkıntılı olarak örülür. Genelde beyaz ve kahverengi kullanılıp 
sade veya desenli de yapılabilir. Desen olarak genelde çiçek 
motifleri ya da diğer bitki şekilleri kullanılır. Parmak uçlarına 
ağız kısımlarına da istenilirse püsküller takılarak süs verilebilir.

ELDİVEN
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GELENEKSEL 
HALK

GİYSİLERİ

Fini (Kofi) 
Başta içe giyilen fini, halk arasında “kofi” olarak ad-

landırılır. Halep veya Şam yapımı ipek ve yün karışımı 
keçe dokumadan yapılan fini, kestane ve bordo rengin-
dedir. Finiye ipekten yapılmış saçı andıran bele kadar 
uzanan örükler bağlanmaktadır. Ayrıca fininin içinde te-
neke çember bulunur. Tepelik tabir edilen ince bir tahta 
tabaka içine yerleştirilen çemberin ön kısmına alın ve 
yanakların üstüne gelecek şekilde “vil” denilen ibrişim-
den kaküllerden sarkıtılır.

Vala (Yazma - Tülbent)
En az üç renkten oluşan ve “çit” olarak tabir edilen 

yazmalar birbirine dolanarak fininin etrafına bağlanır. 
Düğüm yeri sağ taraf olup uçları aşağı doğru sarkıtılır.

Tepelik
Fininin üzerine konulan desenli (sebatlı) boya ile süs-

lenmiş gümüş tası andıran Van yapımı bir çerçeveliktir. 
Kenarlarında halkalar bulunmaktadır. Her halkaya ayrı 
ayrı süsler takılır.

İçlik
İçlik olarak genelde ipek veya kumaştan yapılmış iç 

yeleği, iç entarisi ve “tuman” olarak tabir edilen şalvarlar 
kullanılır.

Geleneksel halk giysile-
ri Bingöl folklorunu ve yöre 
kültürünü en güzel aksetti-
ren hususiyetlerden biri olup 
kendine has motifler ve es-
tetik nitelikler taşır. Bu giy-
silerde hakim olan başlıca 
renkler kırmızı, siyah, beyaz 
ve yeşil renklerdir. Giysilerin 
bir kısmı sade olduğu gibi 
bir kısmı da karışık renkli ve 
desenlidir. Bu husus kadın 
ve erkek giysilerinde farklılık 
göstermektedir.

KADIN GİYSİLERİ
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Entari (Fistan)
Genellikle simli veya düz kırmızı kumaştan olup bel-

den büzgülüdür. Bundan başka karışık renkli ve bol de-
senli olanları da mevcuttur. Ayrıca kırmızı kadifeden de 
fistan yapılır. Fistan gömlek, etek ve kuşak olmak üze-
re üç kısımdan ibarettir. Gömlek yuvarlak yakalı önden 
3 düğmeli, kollar omuzdan takılı olup omuz kısmı büz-
gülüdür, kol ağızları ise manşetlidir. Gömleğin ön kısmı 
siyah kaytanla işlenir. Etek ise alttan kırmalı olup ayak 
topuklarına kadar uzanır. Eteğin altında bolca, dibi ayak 
bileklerine uzanan lastikli ve desenli kumaştan yapılmış 
şalvar giyilir. Bele ise Halep kuşağı bağlanır.

Kuşak
Halep yapımı kilim desenli yünden olup kenarları sa-

çaklıdır. Bel kısmında fistanın üzerine bir iki kat dolana-
rak bağlanır.

Şalvar
Divitin veya pazenden yapılma olup fistanın altına gi-

yilir. Paça ve bel kısmı lastiklidir. Paçalar topuk üzerinde 

toplanarak bağlanır.

Çorap
Genellikle yünden olup el yapımıdır. Mahalli desen ve 

motiflerle süslenir. Mevsime göre değişik yapıda çorap-
lar kullanılır. Şalvarın paça lastiği çorabı tutacak şekilde 
bağlanır. Beyaz renkli olanlar daha yaygın olduğu gibi di-
ğer renkte olanları da az değildir. Kullanılan motifler ise 
çiçek motifleri ve geometrik şekillerdir.

Yemeni – Çarık
Yemeniler genellikle kösele olup düz tabanlıdır. Beyaz 

renkli ve sade yapılıdır. Ayakkabı bağları yoktur. Yeme-
niden başka çarık da ayakkabı olarak kullanılır. Çarık ise 
öküz ve manda derilerinden yapılır.

Takılar
Fininin alın kısmına çeyrek altınlar veya madeni pullar 

takılır. Boyuna mavi boncuk dizisi ve bu boncuk dizisinin 
arasına bir adet beşibirlik ver çeyrek altınlardan yapılmış 
tasma takılır. El bileklerine de mavi boncuklar takılır.
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ERKEK GİYSİLERİ

Başlık (Papak, Külah)
Başlık olarak yün veya tiftikten 

olup el yapımı olan papak (külah) 
kullanılır. Papağın altına da ince ya-
pılı ve genellikle beyaz renkte olan 
“ihce” olarak adlandırılan içlik giyilir. 
Papak kahverengi veya siyah renk-
tedir.

Gömlek (Paç)
Kutni veya beleş olarak adlandı-

rılan kumaştan yapılan gömlekler 
özellikle beyaz ve kırmız renkte olup 
hakim yakalıdır. Önden üç düğmeli, 
uzun kollu bu gömleklerin kol ağız-
ları bilek kısmından manşetlidir. Ay-

rıca bolca dikilirler.

Yelek
Gabardin kumaştan yapılmış olup 

lacivert veya siyah renktedir. Yaka 
“U” veya “V” şeklindedir. Önden 
iki cepli olan yelek altı düğmelidir. 
Üçüncü iliğine köstek takılarak kös-
tekli saat de sol cebe konur. Yelek 
renginin şalvar renginde olmasına 
özen gösterilir. Yeleğin ön uçları sivri 
olur.

Şalvar
Siyah ve lacivert renk gabardin 

kumaştan yapılır. Şalvarın ağı “gazi 

biçimi” denilen tarzda olup pek uzun 
değildir. Diz kapağına kadar uzanır. 
Paçalar ağdan sonra daralmakta-
dır. Şalvarın yanlarındaki iki gizli 
cebi bulunur. Kalçalar kısmında ge-
niş olan şalvar, bel kısmından uçkur 
veya fitil takılarak bağlanır.

Kuşak
Halep kuşağı olarak adlandırılan 

beyaz veya desenli tipteki kumaşlar 
üçgen şeklinde rulo yapılarak sol ta-
rafa bağlanır. Kenarları bol saçaklı-
dır. Bağlamada kuşak püsküllerinin 
sarkmasına özen gösterilir.
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Çorap
El yapımı olup yünden örülür. Be-

yaz renkte olduğu gibi desenli ve 
süslemeli olanları da mevcuttur. 
Konulan desenler için lüzumlu renk-
lerde ipler ayrıca kullanılır. Diz altına 
kadar gelecek şekilde uzun yapılan 
çorap kendi ipi ile bağlanır, dizden 
aşağı birer püskül sarkıtılır.

Yemeni – Çarık
Çarık deriden yapılmış bir ayak-

kabı olup zamanla yerini yemeni 
türü ayakkabılara bırakmıştır. Beyaz 
deriden yapılan yemeninin arka kıs-
mında çekecek görevi yapan “poçik” 
tabir edilen bir uzantı bulunur. Ge-
nellikle sivri burunlu, yüksek topuklu 
bağsız ve ökçesizdir. Bu tarz yeme-
nilere “poçikli yemeni” adı verilir.
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DEKİK
Bingöl’e özgü olup “dekik” olarak 

tabir edilen bir tür çoban çalgısıdır. 
Çok eskilerden beri Bingöl’de yapıl-
dığı söylenen dekik, top biçimindeki 
yuvarlak bir ağaç parçasının içinin 
oyulması suretiyle yapılır. İki yanın-
da iki delik olup bunlardan biri sigara 
kağıdı ile kapatılarak nefesle çalınır. 
Böylece ahenkli bir ses çıkarması 
sağlanmış olur. Dekik özellikle Genç
ilçesi Çaytepe beldesi ve civar köy-
leri ile Kiğı ilçesi köylerinde hala ya-
pılmaktadır.

KAVAL
Türk halkının müziğinde kullanı-

lan üflemeli bir çalgı olan kaval dilli 
ve dilsiz olmak üzere iki biçimde ya-
pılır. Gürgen ve şimşirden yapıldığı 
gibi kamıştan da yapılır. Özellikle 
çoban çalgısı (zel) olarak yörede 
çokça kullanılır. Eski devirlerde il-
deki ustalarca sıkça yapılmasına 

rağmen günümüzde bu el sanatı da 
giderek zayıflamaya azalmaya baş-
lamıştır. Kaval Anadolu’nun pek çok 
ilinde olduğu gibi Bingöl’de de halkın 
muhayyilesinde, sanat anlayışın-
da mühim bir yere sahiptir. Zira bir 
çok hikaye ve efsanede bahis mev-
zu olur. “Kara Koyun” efsanesinde 

çoban bolca tuz yedirilen ve birkaç 
gün susuz bırakılan kara koyunu su 
içmekten caydırmak ve ağanın güzel 
kızını almak için kavalını ustaca alıp 
herkesin olamayacak bir şey dediği-
ni yapmayı başarır. Kavalıyla, duygu 
dolu ezgileriyle kara koyunu etkile-
yip su içmekten vazgeçirir.

AĞAÇTAN 
YAPILAN 

EL SANATLARI
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KAŞIK – KEPÇE 
Kaşık ve kepçeler önce kaba şe-

kilde kesilip, yontulmuş ağaçlardan 
yapılır. Daha sonra üzerleri işlenip ci-
lalanır. Ancak bu işlemeli ve cilalan-
mış kaşıklar zamanla yerlerini sade, 
desensiz tahta kaşıklara bırakırlar. 
İşlemeli olanlar daha ziyade sergi 
için veya vitrinlik eşya olarak kullanıl-
mak için yapılırlar. Yöredeki köylerin 
çoğunda hala tahta kaşık ve kepçeler 
yapılıp mutfak aksesuarında yerlerini 
muhafaza etmektedirler. Fakat mo-
dernleşme ve sanayileşme ile birlikte 

artık eskisi gibi tahta kaşık ve kepçe-
ler el emeği göz nuru ile üretilmeyip 
geleneksel özelliklerini yavaş yavaş 
yitirmeye başlamıştır. Metal kaşık, 
çatal ve kepçe gibi mamuller yaygın-
lık kazanmıştır. Ayrıca Bingöl’de bu 
ağaç işlemelerinin yanında yağ, bal 
ve hamur tekneleri ile yöreye özgü 
imal edilen çeyiz sandıkları da yapı-
lırdı. Özellikle Cumhuriyet öncesin-
de bu el sanatları halkın ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik olarak yapılırdı. 
Bu el sanatları içinde bilhassa çeyiz 
sandıkları ustaların ince sanat anla-

yışı ve yılların verdiği tecrübe ile çok 
estetik bir görünümde imal edilirdi. 
Değişik desenler ve oymacılık mo-
tifleri işlenip istenilirse boyalanarak 
kullanıma hazır hale getirilirdi. Yine 
yörede çocuklar için ağaçtan yapıl-
mış araba, beşik ve oyuncaklar ile 
çiftçilikle uğraşan halkın ihtiyaçları-
nı karşılamaya yönelik olarak saban, 
döven, harman savurma v.b. tarım 
aletleri de çokça yapılan el sanatla-
rındandır. Kırsal yerleşim birimlerinde 
bu el yapımı mamullere hala rastla-
mak mümkündür.
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TOPRAKTAN YAPILAN EL SANATLARI
Topraktan yapılan el sanatları 

kullanılabilecek ve kolaylıkla yoğ-
rulup şekillendirilebilecek özel bir 
çamurdan yapılır. Yumuşak ve işle-
nebilir halde bulunan toprağa çeşitli 
teknikler uygulanarak bazı biçimler 
verilir. Bu tarz malzemenin kullanıl-

masıyla yapılan el sanatları içinde 
çömlekçiliğe dayanan çeşitli boy ve 
biçimlerde destiler, küpler, tava ve 
tencereler ile toprak ve taşın mal-
zeme olarak kullanılmasıyla yapılan 
ekmek tandırları dikkati çekmekte-
dir.

TANDIR
Halkın ihtiyacına yönelik olarak 

topraktan ve taştan yapılan ekmek 
tandırları bir tür fırın görevi görmek-
tedir. Tandırda pişirilen ekmeğin 
kendine has bir lezzeti vardır. Hala 
birçok kırsal kesimde olduğu gibi 
kent merkezlerinde de bu tandırlara 
rastlamak mümkündür. Çömlek ya-
pımında olduğu gibi tandır için de 
kolay yoğrulup şekil alabilecek özel 
bir toprak kullanılır. Bu toprak yoğ-
rulup içine biraz da saman karıştı-
rılarak dayanıklılığı ve yapışkanlığı 
sağlanmış olur.

Yoğrulan çamur çubuklar halin-
de üst üste dizilerek kaynaştırılıp 
70-80 cm civarında bir yükseklikte 
çanak haline getirilir. Bu çanak ağız 
kısmından dibine doğru genişliği ar-
tacak şekilde olup, tabanında ön ta-
rafa doğru bakan bir tünelciği vardır. 
Bu tünelcikten tandırın külü alınır, 
temizliği yapılır. Yapılan bu tandır 
çanağının etrafı taşlarla örülerek 
yapısı korunmuş olur. Ekmek pişiril-
mek istendiğinde tandır odun, tahta 
gibi yakacaklarla ısındırılır.

Normal bir sıcaklığa sahip olan 
tandırın iç kısmına, çanağına hazır-
lanan ekmeklik hamur ıslandırıla-
rak yapıştırılır. Bu şekilde ekmekler 
tandırın çanağında odun ateşi ile 
pişmiş olur.muhayyilesinde, sanat 
anlayışında mühim bir yere sahip-
tir. Zira bir çok hikaye ve efsanede 
bahis mevzu olur. “Kara Koyun” ef-
sanesinde çoban bolca tuz yedirilen 
ve birkaç gün susuz bırakılan kara 
koyunu su içmekten caydırmak ve 
ağanın güzel kızını almak için kava-
lını ustaca alıp herkesin olamayacak 
bir şey dediğini yapmayı başarır. Ka-
valıyla, duygu dolu ezgileriyle kara 
koyunu etkileyip su içmekten vaz-
geçirir.



Bingöl Tanıtım Rehberi 71



BİNGÖL 
MUTFAĞI VE

YÖRESEL 
LEZZETLERİ
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Yöre ürünlerine dayanan Bingöl mutfağında yemek-
lerin çoğu bulgur, ayran, süt, et, çökelek ve yenilebilir 
bitkilerden yapılmaktadır. Çorba, bulgur pilavı ve daha 
ziyade hamura dayalı olarak yapılan gömme, sörin, tut-
maç, keşkek gibi yemekler en çok yapılan yemek türle-
rindendir. Halkın büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşadığı 
için tarımsal ürünlerden ve ona bağlı olarak hayvansal 
ürünlerden istifade ederek beslenme ihtiyacını karşıla-
maktadır. Bunların dışında sebzeli yemekler, tatlılar, tur-
şular ve kahvaltılık ürünlerde yöre mutfağına zenginlik 
ve çeşitlilik katan diğer besin maddeleridir. 

Pek çok yörede olduğu gibi Bingöl yöresinde de yaz 
ve kış mevsiminde yenilen yemekler farklılık göstermek-
tedir. Yazları sebzeli; kışları ise etli ve kurutulmuş seb-
zelerden yapılan yemekler ile hamur işi yemekler rağ-
bet görmektedir. Yine yemekler sabah, öğlen ve akşam 
öğünlerinde de farklılık arz ederler. Şehir merkezinde 
kahvaltıda çay, süt, çökelek, peynir, tereyağı, zeytin ve 
benzeri yenildiği gibi mercimek ve ezogelin, yayla çorba-
larına da rağbet edilmektedir. Öğle ve akşam yemekleri 
de daha ziyade bulgurlu, hamurlu, etli ve sebzeli yemek-
lerdir. Özellikle akşam yemekleri erkeklerin eve geldiği 

en kalabalık öğün olduğu için günün en iyi hazırlanan 
yemekleridir. Ayrıca bazı özel günlerde ve durumlarda 
(bayram, mevlüt, taziye, ramazan ayı orucu) yemekler 
daha özene bezene yapılır. Diğer yörelerde olduğu gibi 
en seçkin ve en leziz yemek pişirilir. Etli, sebzeli yemek-
ler, çorbalar, turşular, içecekler ve tatlılar hazırlanır.

Yöre mutfağında dikkati çeken bir başka özellik de 
pişirilen ekmeklerdir. Fabrika ekmeğinin yanında halk 
mümkün mertebe yörede tandır veya sacda pişirilen ek-
meğe yönelmektedir. Birçok aile kendi yaptıkları ekmeği 
tüketmektedirler. Bu hususa şehir merkezinde de rast-
lamak mümkündür. Bingöl ve köylerinde ekmek ağırlıklı 
olarak buğday unundan yapıldığı gibi mısır ve darı unun-
dan da yapılmaktadır. Köylerde halkın “nun kuryek” tabir 
ettiği ekmek ayrı bir tada sahip olup çevrede çok sevilen 
bir ekmek çeşididir. Bingöl yemekleri çorbalar, pilavlar, 
sebzeli ve yenilebilir bitkilerden yapılan yemekler hamu-
ra dayalı yemeklerdir. Salatalar, tatlılar ve turşular gibi 
çok yönlü bir çeşitliliğe sahiptir. Tatlılar arasında Bingöl 
burma kadayıfı ve diğer kadayıf çeşitleri meşhur olup 
ayrı bir lezzete sahiptir.
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LÖL (GÖMME)

Malzemeler: 1 kg un 1 paket kuru maya veya 2 küp 
şeker büyüklüğünde yaş maya, 1 paket margarin (oda 
sıcaklığında yumuşatılmış),1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bar-
dağından eksik sıvı yağ, Aldığı kadar ılık su 

İç harcı için: 1 demet maydanoz Çökelek (yoksa lor) 
1 kuru soğan 1 kase kavurma ( ufak doğranmış ) Varsa 
tulum peyniri veya küçük 1 parça peynir

Hazırlanışı: Hamur kabına un alınır içine maya tuz 
eklenir ve Ilık su ile yoğrulur. Hamurun yumuşak ekmek 
hamuru kıvamında olmasına dikkat edilir. Hamur maya-
lanmaya bırakılır. Bu arada içi hazırlanır .Maydanoz ve 
soğan ince doğranır. Çökelek kavurma ve peynir eklenir 
iyice karıştırılır. Hamur biraz kabarınca fırın tepsisine 
sıvı yağ dökülür hamur tepsiye alınır. Hamur elle incelti-
lip açılır üstüne yarım paket margarin sürülür ve hamur 

rulo sarılıp ekseni etrafında bükülüp 10 dakika kadar 
dinlendirilir. Tekrar hamur açılır kalan margarin sürülür 
rulo yapılır. Hamur ikiye bölünür. Alta alınacak parçanın 
biraz büyük olmasına dikkat edilir. Fırın tepsisi bu kez 
katı yağla tekrar yağlanır. Büyük hamur parçası tepsi-
ye alınır elle açılır üstüne iç harç konarak hafif dağıtılır. 
Üstüne kalan hamur elde açılarak kapatılır .Alttaki parça 
kenarlardan yukarı doğru kıvrılarak kapatılır ve üstünden 
hafif bastırılıp kenarlara doğru yaydırılır.

Tepsiye iyice yayılan hamur önceden 200- 250 dere-
cede ısıtılmış fırında üstü altı iyice kızarana kadar pişi-
rilir. Fırından alınan tepsinin üstüne kağıt havlu konur. 
Başka bir fırın tepsisi ters çevrilip kapatılır. Dilimlenerek 
sıcak servis yapılır.
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MASTUVA AYRAN ÇORBASI

Malzemeler : 2 kg. ayran, 300 gr. pirinç, 125 gr 
tereyağı

Hazırlanışı: Pirinçler ayıklanıp yıkandıktan son-
ra geniş bir tencereye bırakılır. Ve ayran ilave edilir. 
Tencereye konulan malzemeyle birlikte yanan bir 
ocağın üstüne konulup karıştırılmaya başlanır. 

Ayranın bozulmaması için tahta bir kaşıkla ara 
verilmeksizin sürekli karıştırılır. Ayran kaynamaya 
başladıktan sonra karıştırma işlemi bir müddet de-
vam eder. Yemek katı hale gelinceye kadar ateşte 
bırakılır. Katılaşan yemek ateşten alınarak ortası 
boşaltılmış vaziyette kaba konulur. Kızartılan tere-
yağı ortası boşaltılan yemeğin içine dökülür ve ser-
vis yapılır.

Malzemeler: 1 su bardağı döğme, 1 litre tuluk (tulum) ay-
ranı, 1 demet yarpuz, Yeterince tuz

Hazırlanışı :
Döğme akşamdan ıslatılır. Ayranın içine konulur ve sürekli 

karıştırılarak kaynayıncaya kadar harlı ateşte tutulur. Kayna-
ra çıktıktan sonra kısık ateşe alınır ve tuzu eklenir. Döğme 
özünü salıncaya ayran katılaşıncaya kadar pişirilir. Ocaktan 
indirmeden on dakika önce yıkanıp yapraklarına ayrılmış yar-
puz eklenir. Ateşten indirilince soğumaya bırakılır. Soğuk ye-
nilmesi tavsiye edilir.

*Yoğurt ayranıyla da yapılır ancak ayranın koyu kıvamlı ol-
ması gereklidir.

*İstenirse döğme ile birlikte nohut da konulabilir.
*Tuz çorba kaynadıktan sonra eklenmelidir. Aksi halde ay-

ran kesilebilir.
*Yarpuzun son anda katılmasının nedeni de çorbanın 

beyaz renginin koyulaşmasını engellemektir. Yarpuz yerine 
nane yaprakları da kullanılır.

(Yarpuz; ilkbaharda dere kenarlarında yetişen minik mor 
çiçekli naneye nispetten çok daha keskin kokusu olan yabani 
nanedir.)
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TUTMAÇ ÇORBASI

SORİNA PEL

Malzemeler : 500 Gr Un, 1 Kg Yoğurt, 2 Baş Sa-
rımsak, 1 Kaşık Tereyağı, 200 Gr Kavurma, Yeteri 
kadar toz biber, nane ve tuz

Hazırlanışı: Un biraz tuz ile yoğrulur. Hamur ha-
line getirilip, yoğrulan hamur kağıt inceliğinde yuf-
kalar haline getirilir. Temiz bir bez üzerinde tek tek 
istenilen büyüklükte kesilir. Önceden hazırlanmış 
yoğurda bir miktar su karıştırılıp hafif ateşte kay-
nayıncaya kadar karıştırılır. 5 dakika kaynadıktan 
sonra kesilmiş olan yufkalar ilave edilir. Bir miktar 
kavurma içine atılarak 15 dakika sonra ateşten in-
dirilir. Tavada eritilen tereyağına isteğe göre acı bi-
ber, nane konarak ateşte kavrulur. Tabaklara konan 
çorbaya bu sos ilave edilerek servis yapılır.

Malzemeler : Yufka ekmek, yoğurt, sarımsak, tuz 
ve tereyağı

Hazırlanışı: Pişirilip hazırlanan yufkalar 4-5 cm. 
dürülür. Dürülen yufkalar hamur tahtası üzerinde 
4-5 cm. aralıklarla kesilir. Kesilen parçalar dik ge-
lecek şekilde yan yana sıkı sıkıya dizilir. Dövülen 
sarımsak yoğurda katılarak sarımsaklı yoğurt işle-
mi yapılır. Sarımsaklı yoğurt dizilen ekmeğin üstü-
ne dökülür. Daha sonra üzerine kızartılmış tereyağı 
ilave edilerek yemek servise hazır hale gelir.
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KELDOŞ

Malzemeler : Un, Tuz, Su, Pestikan ( süzme ) veya
ayran, Tereyağı, SarımsakHazırlanışı: Un tuz ve 

su ile oldukça sert bir hamur yoğrulur. Fırın tepsi-
sine konur. Hamur sert olduğu için elle bastırılarak 
yayılır. Kimi ilçelerde hamurun içine yarma da ko-
nur. (Eskiden bu hamur ocak içinde ateşin altına 
gömülerek pişirilirdi. Ocağın külü çekilir hamur ko-
nur üstüne sac kapatılır. Sacın üstüne çekilen köz 
dökülür ekmek öyle pişirilirmiş.) Hamur 180 derece 
ısıdaki fırında pişirilir. Soğuyunca ekmek ufak ufak 
doğranır. Servis tabağına alınır.

Pestiken eritilir. Ocakta karıştırılarak hafif ısıtılır 
içine sarımsak konur. Tereyağı kızdırılır. Ufaltılmış 
ekmeğin üstüne önce ayran sonra da tereyağı gez-
dirilir. Hoşafla servisi güzel olur.



DOĞAL 
GÜZELLİKLER
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Yüzenada
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Gözeler Köyü / Lale 
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Gözeler Köyü / Lale 
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Altınışık Köyü / Şelale
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Çır Şelalesi
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Dikme Köyü Kırsalı
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Bingöl Ulu Cami
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Bingöl Ovası 
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Kiğı / Yayladere Dağları
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Kadran Köprüsü
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Sarıçiçek Köyü
Sülüklü Göl
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Bingöl Genel 
Görünüm
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Bingöl Merkez
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Bingöl Merkez 
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BİNGÖL 
ULAŞIM

HAVA YOLU
Bingöl’e hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile ulaşım 

sağlanmaktadır. İstanbul ve Ankara’ya direkt uçuşlar 
mevcuttur. Muş, Diyarbakır Havaalanı veya Elâzığ Ha-
vaalanı üzerinden ulaşmak da mümkündür. Bu hava-
alanlarından otobüs yolculuğu yaklaşık 2 saat sürer.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yaptırılan 
Bingöl Havalimanı, 4 Temmuz 2013’te Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne 
teslim edildi.
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Bingöl‘e en yakın demiryolu istasyonu Genç ilçesinde bulunmaktadır. Merkez ilçeye 22 kilo metre uzaklıkta 
bulunan bu istasyon, ilin ulaşımına büyük katkıda bulunmaktadır. Genç’ten geçen bu demiryolu Elazığ- Palu’dan 
sonra Genç’e ulaşır, buradan Muş - Tatvan ve İran’a kadar uzanır.

DEMİRYOLU
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Bingöl, 8. Bölge Müdürlüğü’ne (Elazığ’a) bağlı olarak 
84. Şube Şefliği hizmet alanı içinde bulunmaktadır. İl 
doğu - batı yönünde uzanan ana karayollarından biri 
olan İran transit yolu üzerindedir. Bu karayolu batı-
dan Malatya ve Elazığ’dan gelerek Bingöl’e ulaşır. Do-

ğu’dan Muş ve Van Gölü’nün güney kıyılarını izleyerek 
İran’a ulaşır. İl, bu önemli yolla bağlantısını sağlamak-
tadır. Bunun dışında Bingöl’ü kuzey ve güney komşu-
larına bağlayan Erzurum- Bingöl- Diyarbakır hattı da 
Bingöl için son derece önemli yollardan biridir.

KARAYOLU
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