
 

 

ATATÜRK VE SANAT 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk “kültür”ü 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olarak belirler, modern kültürün üç 
ana öğesinden “bilim”i ve “teknik”i yaşamda en gerçek yol 
gösterici, “sanat”ı ise başlıca yaşam damarlarından biri olarak 
nitelendirir. “Güzel sanatları sevmeyi” ve “onda yükselmeyi” Türk 
Ulusunun tarihi bir niteliği olarak açıklamıştır.  
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ELAZIĞ BULUŞUYOR - 2023  

     Valiliğimizce; Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, ETSO ve Sivil Toplum 
Örgütlerinin de desteğiyle, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı olan 2023’te, Elazığ’ın 
olması gereken yeri belirlemek için 2006 yılında başlatılan “Elazığ Buluşuyor–2023’ 
Projesi çerçevesinde 19–21 Aralık 2008 tarihleri arasında ‘Elazığ Buluşuyor Zirvesi’ 
düzenlenecektir. 

 
Zirvenin amacı; Elazığ ilinin 2023 yılını hedef alarak sektörler bazında 

önceliklerini belirleyerek vizyonunu ortaya koymak, Türkiye ve dünyanın diğer 
ülkelerinde yaşayan Elazığ kökenli veya Elazığ sevdalısı kişilere ulaşarak, Elazığ İlinin 
sosyo-ekonomik gelişimini hızlandırmak, maddi ve manevi potansiyele sahip 
Elazığlıların mevcut durumlarını belirlemek ve ileride bu kişilerin Elazığ'a ne tür 
katkılarının olabileceği hususunda stratejiler geliştirmek, planlar yapmak, yapılabilecek 
yatırımlar için 2023 yılına kadar uzanan bir yol haritasını çizmektir.   
 

Çok uzaklarda görünüyor olsa da stratejik ‘Elazığ Vizyonu’ için hedef olarak 
Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıldönümüne rastlayan 2023 yılının seçilmesi 
kitlelere hedef göstermek, motivasyon sağlamak bakımından son derece önemlidir. 
‘Elazığ Buluşuyor’ çalışması eğitimden tarıma, sanayiden kültürel yenilenmeye, 
yabancı yatırımlardan bilgi ekonomisine, su sorunundan kent planlamasına kadar 
uzanan geniş bir alanda değişen dünyanın, Türkiye’nin ve Elazığ’ımızın fotoğrafını 
çekmek, geleceğe dönük görüş ve önerileri, kestirimleri paylaşmak için bir fırsattır. 
 

2006 yılında başlattığımız ‘Elazığ Buluşuyor’ projesi kapsamında Elazığ’ın 
2023 yılı vizyonu şekillenmiştir. ‘Elazığ Buluşuyor Zirvesi’nin gerçekleşeceği 19-21 
Aralık 2008 tarihinde de Elazığ’ın sektörel bazdaki 2023 yılı hedeflerini gösteren ve 
uzun süren çalışmalar sonucunda hazırlanan kitap ve raporlar kamuoyu ile 
paylaşılacaktır. Hepimizin sevindiği bir gelişme de Cumhurbaşkanımız Sayın 
Abdullah GÜL’ün himayelerinde, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te ülkemizin 
olması gereken yer ve hedeflerle ilgili çok kapsamlı bir projenin ülkemizde başlamış 
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olmasıdır. Kamu üst bürokrasisine, STK’lara ve kamuoyuna yönelik gerçekleştirilecek 
çok boyutlu stratejik özel bir eğitim ve etkileşim projesinin Aralık 2008-Haziran 2009 
tarihleri arasında Türkiye’nin bütün illerinde tüm kurumlar ve vatandaşların katkıları ile 
ülke sathında bir gelecek vizyonu tartışması Çalıştaylar şeklinde yapılacaktır. Elazığ 
ilinde Valiliğimizin öncülüğünde Elazığ’ımızın 2023 yılı vizyon hedefleri; yaklaşık iki 
yıl süren ve Valilik, Üniversite, Belediye, Sanayi kuruluşları, STK’lar başta olmak 
üzere oluşturulan çok geniş sektör konseyleri çalışmaları sonucu hazır hale gelmiştir. 
Dolayısı ile Elazığ, Türkiye 2023 projesine de şimdiden hazır hale gelen ender 
illerimizdendir. 
 

Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan ‘yönetişim’ kavramı, 
yöneticiler ile yönetilenler arasındaki iletişimin önemini ortaya koyması açısından değer 
taşımaktadır. ‘İyi yönetişim’ kavramının içerisinde diyalog ve uzlaşma yer almakta ve 
halk, STK’lar ve toplumun çeşitli kesimleri yöneticiler ile yakın bir iletişim içerisinde 
bulunarak kamusal kararlara dolayısı ile yönetime katılabilmektedirler. İşte; ‘Elazığ 
Buluşuyor’ projesi de özetle birlikte yönetmek anlamına gelen yönetişim zihniyeti 
çerçevesinde tüm kesimlerin katkıları ile oluşmuş bir ‘Elazığ Vizyonu’nu temsil 
etmektedir. 

 
Valiliğimizce Türkiye’de ilk sayılabilecek bir şekilde Elazığ ilinde uluslar arası 

rekabet avantajı bulunan sektörler analiz ettirilerek Elazığ’da ‘Kümelenme Tabanlı 
Bölgesel Kalkınma Projesi’ gerçekleştirilmiş ve rekabet avantajının bilimsel olarak 
saptandığı sektörlerde ‘Elazığ İli Mermer ve Su Ürünleri Kümelenme Analizi’ 
hazırlattırılarak kitap şeklinde bastırılmıştır. 

 
2006 yılından bugüne tüm sektörlerin çalışmalarının birleşmesinden oluşan 

elinizdeki ‘El Sanatları 2023’ kitabı ile birlikte; Spor 2023, Su Ürünleri 2023,  Elazığ 
Buluşuyor 2008 Genel Değerlendirme-Elazığ 2023 sektör kitapları da Valiliğimizce 
bastırılmıştır. Tüm bu eserler geniş bir katılımla hazırlanarak ortaya konmuş ve Elazığ 
sevdalıları ile paylaşılmıştır.  

 
Yukarıda da bahsettiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 

Himayelerinde Aralık 2008-Haziran 2009 tarihlerinde tüm Türkiye’de 
gerçekleştirilecek olan Türkiye 2023 Vizyon Çalıştayları başlamadan Elazığ olarak 
sonuçlandırdığımız Elazığ 2023 Vizyon Projesinin gelişerek devam edeceğine inancım 
tamdır. İnanıyorum ki Elazığ Buluşuyor Zirvesi Elazığ için kısa vadeli somut bazı 
projeleri de beraberinde getirecek ve yeni yatırımları Elazığ’ımıza kazandıracaktır. 
Elazığ’a gönül verenlerin Elazığ 2023 vizyon projesinde yer alarak katkı sağlayacağına 
yürekten inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

 
                                                                                          Muammer MUŞMAL  

                                                                                                                      Elazığ Valisi  

                                                                                                                       Aralık 2008 
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ÖNSÖZ 

 
 Elazığ Valiliği, Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi ve 

sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile Elazığ’da “Elazığ 
Buluşuyor” çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda 13 farklı 
sektör oluşturulmuştur. Bu sektörlerden bir tanesi de “Kültür 
Sektörü“ olup üç ayrı alt başlık altında “Elazığ El Sanatları ”,  
“Elazığ Folkloru” ve “ Elazığ Musikisi” nden oluşmaktadır. 
 

 Elazığ El Sanatları ile ilgili yaptığım araştırmalarda; hemen 
hemen her dalda çalışmaların mevcut olduğunu, ancak bu 
çalışmaların bir eser içerisinde toplanmadığını gördüm. Bu amaçla 
“Elazığ El Sanatları” başlıklı kitabı ile Elazığ’ın El Sanatlarını 
kaleme aldım. 

 
Bilindiği üzere Elazığ, geçmiş dönemlerde birçok 

medeniyetlere ev sahipliği yapmış muhteşem kültürü ve tarihi ile 
tanınmış bir il’dir. Türk kültüründeki ihtişam, Harput-Elazığ 
kültüründe de görülmektedir. Bu bağlamda el sanatları da çok 
mükemmeldir. Bunun yanı sıra, doğal güzelliği ve ülke çapında 
çok değerli kişilerin bu ilden yetişmesi ile de ün yapmış bir şehir 
merkezidir.  
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Her geçen gün kaybolan kültür değerlerimiz ile geleneksel 

el sanatlarımızı tanıtmak ve dün ile bugün arasında kültürel ve 
sanatsal iletişimi sağlamak amacıyla başlatılan bu organizasyonun 
hayata geçirilmesinin, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması 
bakımından çok faydalı olacağı görüşündeyim.   
 
          Bu eseri hazırlamaktaki amacımız, ilimize ait geleneksel el 
sanatlarının, gelenekselliğinin sürdürülmesi ve yok olmaması 
özellikle yeni yetişen gençlerimize ilham kaynağı olması ve    
eğitim yolu ile  bu  değerlerli kültür  hazinesinin  aktarılmasıdır. 

 
 Elazığ el sanatlarından olan el işlemesi, dokumacılık, çit 
baskıcılığı, semercilik, yemenicilik, ahşap işlemeciliği (oymacılığı), 
taş ve mermer işlemeciliği (oymacılığı), bakırcılık, kuyumculuk, 
çömlekçilik ve tesbihcilik çalışmalarının tümünü bir araya 
toplayarak tanıtmak amacıyla başlattığımız çalışmalar 
çerçevesinde, internetten yararlanılmış, öncelikle Elazığ Halk 
Kütüphanesi, Fırat Üniversitesi Kütüphanesi ve Elazığ Müzesi 
Kütüphanesi’nde gerekli taramalar yapılmış, bunun yanı sıra 
Ankara Milli Kütüphane ile Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde 
araştırma çalışmaları sürdürülmüştür. 

 
Ayrıca; çalışmaları yerinde görmek ve bu çalışmalarla ilgili 

bilgi toplamak amacıyla alan araştırmaları yapılmış, bakırcılar ve 
semerciler çarşısına, halıcılık okuluna, ahşap işlemeciliği, taş 
işlemeciliği ve mermer işlemeciliği için atölyelerine, şapka dikim 
evlerine, kuyumcular çarşısına ve tesbihcilere gidilerek, çalışma 
yapan kaynak kişilerden gerekli bilgiler toplanmış ve  konu ile ilgili 
fotoğraflar çekilmiştir.   
            

Bu eserin hazırlanmasında, alan araştırması yapılması, 
kaynak kişilerin ve  malzemelerin bulunmasında yardımlarını 
esirgemeyen Sayın Hatice Seferoğlu’ na, Sayın Sebat Berilgen,e  
Sayın Zülfünaz Aydın (Gülşen) ile yazım sırasında bazı konularda 
yardımcı olan Sayın Saliha Temiz ve Sayın Şengül Yorgun’na, 
fotoğrafların çekiminde emeği geçen Sayın Yalçın Tek’e, Sayın 
Mehmet Avlukyarı’na, photoshop yapan Öğr.Gör. Sayın Recep 
Bağcı’ya, fotoğraf çekimi ve photoshop yapan Mustafa Tanyıldızı, 
kitabın kapak tasarımını çalışan Dr. Tamer Kavuran’a ve kıymetli 
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el işlemelerini esirgemeyen değerli Elazığlılara,   şükranlarımı 
sunuyorum. 
 
Elazığ 2008 
Gönül ÖZEL   
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1. GİRİŞ: 
 

              İnsanoğlunun var oluşundan bu yana izlediği yaşam tarzı 
incelendiğinde; ortaya çıkan el sanatlarının, insanların, hep bir 
ihtiyacını karşılamak amacıyla meydana çıktığı görülmüştür. Daha 
sonra çevre ve tabiat şartlarına uygun olarak değişimlere uğrayan 
el sanatları, ortaya çıktığı toplumların sanatsal yönlerini, 
duygularını ve kültürlerini yansıtır hale gelerek, geleneksel bir hal 
almıştır. 
 
            Kültürlerin temel taşlarını oluşturan geleneksel el sanatları, 
bir ulusun kültürünü, bir başka ulusa en iyi bir biçimde aktaran 
faktörlerden biridir. Bu kitabın hazırlanmasının amacı, bu güzel ve 
köklü kültürün el sanatlarının kaybolmaması ve kuşaktan kuşağa 
aktarılmasıdır. 
 
            Dünyada hiçbir millet, el sanatları konusunda Türkler kadar 
zengin kaynaklara sahip değildir. Hem köklü bir geçmişi olan, hem 
de çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu’ nun 
değerli el sanatlarını, halıcılık, kilimcilik, cicim, zili, kumaş ve motif 
dokumacılığı, yazmacılık, çit baskıcılığı, çinicilik seramik-çömlek 
yapımcılığı, işlemecilik, oya yapımcılığı, ahşap ve taş işçiliği 
(oymacılığı), bakırcılık, sepetçilik, maden işçiliği olarak 
sıralayabiliriz. 
 
            Elazığ Anadolu’nun yüzyıllar boyu, birçok medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış bir yerleşim merkezi olan Harput’ un mirasçısı 
olması nedeniyle, el sanatları kökeninin çok eskilere dayandığı 
açıktır. Bunun için de ülkemizin kültür mozaiğinin önemli bir 
bölümünü oluşturur. Harput ve Elazığ’ı bir arada mütalaa 
etmekteyiz, dolayısıyla, el sanatlarını da birlikte incelememiz 
gerekmektedir. 
             
            İlimizin şehir ekonomisinin temelini oluşturan el sanatları 
geçmişte çok ileri durumda iken sanayileşme ve bunun getirdiği 
ekonomik nedenlerden dolayı gelenekselliği ağır basan el 
sanatlarının kiminin tamamen yok olmasına, kiminin azalmasına 
sebep olmuştur. Kimi de hükmünü sürdürerek bu güne kadar 
gelmiştir. 



 
            İlimizin geçmişten günümüze kadar gelen tüm el 
sanatlarını; el işlemesi, dokumacılık, çit baskıcılığı, semercilik, 
yemenicilik, ahşap-taş ve mermer oymacılığı, bakırcılık, 
kuyumculuk, çömlekçilik ve tesbihçilik olarak sıralayabiliriz. 
 

2. ELAZIĞ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 

           2. 1. Elazığ’ın Tarihi Geçmişi 
 
İnsanlar, üzerinde yaşadığı toprakların tarihi geçmişini, 

coğrafi konumunu ve  kültürünü yakından tanımak ister. Harput, 
stratejik konumundan dolayı tarihin her döneminde birçok 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış zengin kültürü ve tarihi ile ünlü 
şehir merkezlerinden birisidir.  

 

 
 

Fotoğraf 2.1: Harput Kalesi 
 

 13



 14

 Elazığ ilinin, kuruluşu yeni olmasına karşılık, bölgenin tarihi 
oldukça eskidir. Bu sebeple Elazığ tarihini, Harput tarihi ile birlikte 
mütalâa etmemiz yerinde olur. 
 
  “ Mevcut yazılı kaynaklara göre Harput’ un tarihi  M.Ö. 
2000 yıllarına kadar uzanır. Harput’ a ilk yerleşenler  Hurri’ lerdir. 
 
               Hurri’ lerden sonra bölgede kısa bir süre Hititler ve  
Asurlar yaşamış, M.Ö. 9. asırdan itibaren Doğu Anadolu’ da devlet 
kuran  Urartular, bölgede uzun süre hüküm sürmüşlerdir. Halen 
Harput’ ta  bulunan kale, Urartu  devrinin  izlerini taşımaktadır. 
          
             Daha sonraları sırasıyla Medler, Persler, Romalılar, 
Bizanslılar ve Araplar bölgeye değişik dönemlerde egemen 
olmuşlardır. Harput ve çevresinde Türklerin egemenliği Malazgirt 
Muharebesinden sonra başlar. 
              
            1085 yılında “Çubuk Bey” tarafından fethedilen Harput, 
1114 yılında Artukoğullarının, 1234  yılında Anadolu 
Selçuklularının, 1243 yılında İlhanlıların, 1363 yılında 
Dulkadiroğullarının, 1465 yılında Akkoyunluların ve nihayet 1516 
yılında da Osmanlıların eline geçmiştir ” (Elazığ Kültür Müd. 2005 S.1).

 
             Coğrafi konumu itibariyle tarihin her döneminde önemli bir 
yerleşim merkezi olan “Harput”, Osmanlı döneminde eyalet 
merkezi olmuştur. O dönemde Harput  “İşuva” adı ile anılırdı. 
Harput 19. yüzyılın sonlarına kadar ülkemizin en gözde 
şehirlerinden birisi idi. Ancak şehircilik anlayışının  değişmesiyle 
birlikte, o zamanlar Harput’ un mezrası durumunda olan ve   
Osmanlı döneminde “Mezra” diye anılan bugünkü Elazığ’ a 
taşınmaya başlamıştır. 
 

  “ Eyalet Merkezi durumunda olan Harput 1834 yılında, II. 
Mahmut zamanında Mezra’ya, yani bugünkü Elazığ İlinin 
bulunduğu yere nakledilmiştir. Mezra’nın ismi “Mamuratül’aziz” 
olarak değiştirilmiştir. 1879 yılında il olunca “Elaziz” ismi 
verilmiştir. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün teklifi ile “Elazık” 
olarak değiştirilmiş, en son Bakanlar Kurulu kararı ile “Elazığ” 
olmuştur ”  ( Gökalp, 1991: l6 ). 
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 “Elazığ yöresinde geniş çaplı arkeolojik araştırma ve kazılar 
1966-1967 yıllarında başlatılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu 
baraj gölü sahası içinde eski kültürlerin yaşadığı 47 yerleşim yeri 
tespit edilmiş, en önemlileri seçilerek kazılara başlanmıştır. 
Yapılan kazılar, yöredeki ilk yerleşmelerin paleolitik çağa 
uzandığını ortaya koymaktadır” (Memişoğlu,  1977: 7) . 

 
 
           2. 2. Elazığ’ın Coğrafi Konumu ve İklimi 
 
           Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesinde, Harput’un eteklerinde, 
yukarı Fırat havzasında, hafif meyilli zemin üzerinde kurulmuş, 
deniz seviyesinden 1020 m yükseklikte olan bir yerleşim 
merkezidir. Aynı zamanda doğuyu batıya bağlayan bir köprü 
vazifesi görmektedir. İpek yolu için de büyük önem taşır. 
 
           Elazığ, Doğu ve Kuzeydoğudan Bingöl, Kuzeyden Tunceli, 
Batı ve Güneybatıdan Malatya, Güneyden Diyarbakır ve 
Kuzeybatıdan da Erzincan illeri ile çevrili olup 9151 km2 lik bir alan 
kapsamaktadır. Yeryüzü şekilleri açısından dağlık ve engebeli bir 
yapısı vardır. Bu yapısı nedeniyle tabii göle, barajlara, kaplıca ve 
kayak merkezine sahip bir ildir. 
 
    Elazığ İli dahilinde, biri tabii, diğerleri yapay olmak üzere 
beş adet göl vardır. Tabii göl Hazar Gölü’dür. Yapay göller, Keban, 
Karakaya, Kalecik ve Cip baraj gölleridir. Bunlar, enerji üretimi ve 
sulama amacıyla yapılmıştır. Bunların içinde bulunan Keban 
Hidroelektrik Barajı ise Türkiye’nin sayılı elektrik üreten 
santrallerinden birisidir.  

                        



 
       Fotoğraf  2.2: Keban Barajının Cepheden Görünüşü 
 
      
     
  

 
Fotoğraf  2.3: Baraj Gölü (Bingöl yolu) 
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Fotoğraf  2.4: Hazar Gölünde Güneş Batarken 
 
 
          Hazar gölü, Keban Baraj Gölü ve Karakaya Baraj Gölü,  
Elazığ’ı çevrelemiş ve bir yarım ada durumuna getirmiştir. Daha 
önceleri kara iklim, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı 
geçerken, barajlar nedeniyle Elazığ, iklim değişikliğine uğramış ve 
daha ılıman bir iklim hüküm sürmeye başlamıştır. Elazığ bu 
durumu nedeniyle dört mevsimi bir arada  yaşamaktadır. Bir yerde 
badem ağaçları çiçek açarken, diğer bir yerde aynı ağaçlar 
meyvesini verir yani çağalalar olur, bir taraftan da Hazar Baba  
kayak merkezinde kayak yapılabilir. 
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Fotoğraf 2.5: Keban Baraj Gölü’nden Bir Görünüm  
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Fotoğraf  2.6: Hazar Gölü’ nden Görünümler 
 

      
    Fotoğraf 2.7: Göl ve Hazardağı (Prof Dr. Ercan Aksoy’un             
arşivinden) 
 
 Elazığ, Doğusundan, Batısından ve Güneyinden, 
Güneydoğu Torosların batı uzantıları ile çevrilidir. Bu dağların en 
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yüksek noktasını ilin Batısındaki Hasan Dağları oluşturur. Hasan  
Dağının Güneyinde Bulutlu Dağı yer alır. Hazargölü’nün  Güney 
sahillerinde yükselen Hazar Dağında kış mevsiminde kar, yaz 
mevsiminde ise parçalı bulutların görülmesi, Hazar Dağı’ nın 
görünümünü tablolaştırmaktadır. Dağların özellikleri nedeniyle 
çoğu zaman  şiir ve türkülere konu  olmuştur. Aşağıdaki şiirler 
bunun en iyi örneklerindendir. 
 
 Çoktandır ayrılmışım,   Hazarbaba tepesinde yazın kar, 
       Eşimden yoldaşımdan,     Malatacık ovasında harman var,               
      Mastar Dağı ben miyim,         Ne hoş olur bizim orda İlkbahar,            
      Duman kalkmaz başımdan.   Gıdik  kuzu seslerini özledim. 
         
            İshak Rafet ACARALP                          Vahap MALATACIK 
 
 

 
Fotoğraf 2.8: Göl,  Hazardağı ve Kayak Merkezi (Prof Dr. Ercan 
Aksoy’ un arşivinden) 
 
 
            Murat Nehri, Fırat Nehri, Peri Çayı, Harınget Çayı, 
Behremaz Deresi Elazığ’ ın akarsuları, Elazığ Ovası, Kuzova, Palu 
Ovası ve Behremaz ise Elazığ’ ın ovalarıdır. 
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           Elazığ verimli ovaların kenarında kurulu olduğundan, yer 
üstü su ve yer altı maden kaynakları ile mermer açısından oldukça 
zengindir. 
 

   
Fotoğraf 2.9: Elazığ’ da Koyun Sürüsü 
 

  
Fotoğraf 2.10: Elazığ’ da Kelle Peynir ve Salamura Peynir 
 
           Doğa yapısı nedeniyle Elazığ’da hayvancılık, buna bağlı 
olarak da süt ve süt ürünleri ileri düzeydedir. Ayrıca Elazığ kayısı, 
üzüm ve dutu ile de meşhurdur. Bunun dışında her türlü sebze ve 
meyve yetiştirilmektedir. Aşağıdaki dörtlükler de bunları açıkça 
anlatmaktadır. 
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Fotoğraf 2.11: Merkez Yedigöz Köyünde Meyve Ağaçları 
 

 
Fotoğraf 2.12: Merkez Yedigöz Köyü   (Dut Ağacı) 
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Fotoğraf 2.13: Merkez Yedigöz Köyü Dutu 
 

  
Fotoğraf 2.14: Merkez Yedigöz Köyü (Kiraz) 
 
 
       Hasavanlara silkelenen dutu         
       Mollaköyü kavunu, paşa armudu 
       Kirazı, vişneyi hele mor dutu 
       Aluçayı caneriği özledim. 
 
      Düşündükçe hasret kaplar içimi 
      Öküzgözü teharnebi üzümü 
      Orcik, bastık unuttuk biz sözünü 
      Çekirdekli dut ununu özledim. 
                                Vahap MALATACIK 
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   Fotoğraf 2.15: Orcikler 
 
            Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, 
Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice ve Merkez İlçe olmak üzere 11 
ilçesi vardır. 
 
           Elazığ, şehir planlamacılığı yönünden de Türkiye’nin planlı 
olarak kurulan şehir merkezlerinden birisidir. Birbirine paralel ve bir 
birini kesen cadde ve sokaklara sahiptir. Çıkmaz sokağı hemen 
hemen yoktur. 
 
          Son yıllarda yeni oluşturulan mahallelerde, sokaklar 
genellikle geniş bırakılmaktadır. Özellikle Doğukent Mahallesi,  
modern bir kent görünümündedir. Malatya Yolu ve Sürsürü 
Mahallesinde yeni modern binalar inşa edilmekte ve geniş yollar 
yapılmaktadır. Şehir Batı istikametinde hızla gelişme 
göstermektedir. 
 
          Meryem Ana Kilisesi, Dabakhane şifalı suları, camileri 
türbeleri han ve hamamları, Hazarbaba kayak merkezi, Karakoçan 
Golan kaplıcaları ve Harput’da Buzluk Mağarası Elazığ’ ın 
görmeye değer tarihi ve turistik yerleridir. 
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 Fotoğraf 2.16: Karakoçan Golan Kaplıcaları (Prof.Dr.Ercan 
Aksoy’un arşivinden). 
 

   
Fotoğraf 2.17: Harput Buzluk Mağarası 
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           2. 3. Elazığ’ın Sosyal ve Kültürel Yapısına Genel Bir  
      Bakış 
 

         Geçmişte çok köklü ve zengin bir kültüre sahip olan 
Harput’un stratejik konumu nedeni ile tarihin her döneminde 
önemli bir yerleşim merkezi olduğu bilinmektedir. Harput’u, tarih 
içerisinde önemli kılan sebeplerden biri de onun farklı dinlere 
mensup olan insanlarının bir arada, hoşgörü içerisinde yaşadığı bir 
yerleşim merkezi oluşudur. Harput insanı, Harput’un bugünkü 
yerleşim merkezi olan Elazığ’a inmesiyle; aynı özelliklerini, örf ve 
adetlerini zaman içerisinde geliştirerek, bugünün Elazığ’ını 
meydana getirmiştir. Böyle bir geçmişi olan bu yöre insanının 
yaşam tarzı tabii olarak bu kültürün özelliklerini taşımaktadır. Bu 
yaşam tarzı nedeniyle de yöre insanı giyim kuşamına, ev 
dekoruna ve ev süslemesine çok önem verir.  
 
         Dışarıdan ilimize gelen insanlarla hemen iletişim kuran, 
çevresi ve yakınları ile iyi ilişkiler içerisinde olan Elazığ insanının 
dayanışmalı olarak yaptığı, bulgur ayıklama, orcik yapma, tandır 
ve yufka ekmeği yapma, şehriye dökme gibi işleri vardır. Ayrıca 
bayramlarda; bayram ziyaretlerine çok önem verildiği gibi, düğün 
ve taziye gibi özel günlerde yardımlaşmalar daha yoğun bir 
biçimde sürdürülür.  
           . 
           Elazığ, aynı zamanda göç alan ve göç veren bir il 
konumundadır.  Göçü daha çok komşu illerden almaktadır. Sosyo 
ekonomik düzeyi iyi olan Elazığlılar da büyük şehirlere göç ederek 
o şehirlerde işlerini geliştirmektedirler. Bu göçten dolayı Elazığ’ ın 
kültürel yapısı ve yaşam biçimi önemli ölçüde değişikliklere 
uğramıştır. Elazığ’ da yaşam tarzı çağdaştır. Geleneksel yaşam 
tarzı, daha çok kırsal kesimde görülmektedir. 
 
          Bu zengin ve köklü kültürün,  Elazığ folkloru ve musikisi 
üzerindeki etkisi de çok büyüktür. Elazığ (Harput) manileri, 
teşbihleri, tekerlemeleri, masalları, bilmeceleri, duaları ve 
bedduaları ile de bir hazinedir. 
 
          Elazığ (Harput)’ ın kendine özgü gelenek, görenek, örf ve 
adetleri vardır. Elazığ mutfağı başlı başına bir kültürdür. Bu 
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yörede; eğitim öğretime çok önem verildiği için okuma oranı da 
çok yüksektir.  
 
          Elazığ insanı güvenilir, çalışkan, cesur, saygılı, cömert, 
coşkulu, yardım sever ve misafirperverdir. Elazığ insanı, 
coşkusunu şu ifadelerle dile getirmiştir. 
 
            Diz vur gakkoşum! hey!... de kükresin halay kolu, 
            Kövengin pınarbaşı, görünsün Sarayyolu. 
 
            Bunlar bu yerin sesi, bu göğün gürlemesi, 
            Mayası aşk, ateştir... Belki sarmaz herkesi. 
 
            Bir vuruşu tokmağın, yetişir coşmamıza; 
            Bir tel sesi çok bile köpürüp coşmamıza! 
 
                                         Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu 
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           3.  ELAZIĞ' DA EL SANATLARI  
 

Elazığ; Anadolu’nun yüzyıllar boyu, birçok medeniyetlere ev 
sahipliği yapmış bir yerleşim merkezi olan Harput’un mirasçısı 
olması nedeniyle, el sanatlarının kökeni çok eskilere dayanır. 
Bunun için de ülkemizin kültür mozaiğinin önemli bir bölümünü 
oluşturur. Harput ve Elazığ’ı, bir arada mütalâa ettiğimize göre, el 
sanatlarını da, birlikte incelememiz gerekmektedir. 
 

“Harput, özellikle 16.yüzyıl ve sonrasında el sanatları ile 
atölye tipi sanayi faaliyetleri bakımından dikkat çekici tesislere 
sahipti. Bölgenin en önemli sanayi kolu  “dokumacılık” idi.  Bunun 
yanı sıra ”kuyumculuk” ve “ boyacılık” da oldukça ileri 
düzeydeydi. 
 

Tüm bu uğraşların yanında Harput’ da yaygın olarak 
“çitçilik”, “bezircilik”, “oymacılık”, “kumaş basmacılığı”, 
“semercilik”, “bakırcılık”, “marangozluk” ve “debahçılık-   
dericilik” çok iyi biçimde gelişmişti. 

 
Endüstri tesislerinden de boyahane, dabakhane, kirişhane, 

bezirhane, mumhane ve değirmenler bulunmaktaydı” (Dünü ve 
Bugünüyle Harput,  S.298). 

  
Elazığ-Harput, şehir ekonomisinin temelini oluşturan el 

sanatları konusunda ileri düzeyde bir şehir merkezi idi. 
Sanayileşme ve bunun getirdiği ekonomik değerler ve toplumsal 
değişiklikler, gelenekselliği ağır basan el sanatlarının kiminin 
tamamen yok olmasına (ipekçilik, yemenicilik, keçecilik, 
debakcılık, kökboyacılığı, bakırcılık, halk mimarisi oymacılık ve çit 
baskıcılığı bunların arasındadır), kiminin de azalmasına sebep 
olmuştur. Kimi de varlığını sürdürerek bugüne kadar gelmiştir. 
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           Zengin konusu, üslubu, tekniği, zarafeti ve güzelliği ile 
ülkemiz, kültür mozaiğinin önemli bölümünü oluşturan “Elazığ El 
Sanatları”  motiflerinin çoğunu, doğadan almıştır.  
 
          Elazığ’ın el sanatlarını öncelikle şu başlıklar altında 
incelememiz mümkündür: 

 
 
      1.  El İşlemesi 
      2.  Dokumacılık    (İnce ve Kalın) 
      3.  Çit Baskıcılığı  (Yazmacılık) 

 4.  Semercilik 
5. Yemenicilik 
6. Ahşap,  Taş  ve Mermer  İşlemeciliği (Oymacılığı) 
7. Bakırcılık 
8. Kuyumculuk (Sarraflık) 
9. Çömlekçilik 

          10.  Tesbihcilik 
 
      Çok eski yıllarda yapılan ve günümüze kadar gelen “Elazığ 
El Sanatları”  nın bir kısmı kadınlarımız, bir kısmı da erkeklerimiz 
tarafından yapılmaktadır. Kadınlarımız tarafından yapılan el 
sanatları “El İşlemesi”, “Dokuma Halı-Kilim”, “Çit Baskıcılığı-
Yazmacılık” ve “Çömlekçilik” tir. Erkeklerimiz tarafından yapılan 
el sanatları ise  “Dikiş”, “Semercilik”, “Yemenicilik”, “Ahşap, 
Taş ve Mermer İşlemeciliği (Oymacılığı)”, “Bakırcılık”, 
”Kuyumculuk” ve “Tesbihçilik” dir.  
            
            Önce kadınlarımız tarafından yapılan el sanatlarını, daha 
sonra da erkeklerimiz tarafından yapılan el sanatlarını sırası ile 
ele alalım.   
          
           Kadınlarımız tarafından yapılan el sanatlarının ilk sırasında 
yer alan el işlemesi çok emek verilerek yapılmaktadır, aynı 
zamanda zarif ve çok güzeldir, bunun için de çok değerlidir. Pek 
çok çeşidi olan kadın el işlemesini; yapılış şekillerine ve kullanılan 
araçlara göre bölümlere ayırmak mümkündür. Bunlar “  beyaz iş”, 
“renkli iş”, “sayı işi”, “örgüler-oyalar ve şiş örgüleri”,  “tel 
kırma”, “kırk yama” ve “boya-boncuk” dur,  
           



          Kadınlarımız bu işleri yaparken, sevinç ve üzüntülerini bu 
işlerle paylaşır ve bu işleri ile bir takım mesajlar verirler. Elazığ 
kadını ürettiği el işlerini, daha çok evini ve kendini süslemede 
kullandığı için bu işleri zevkle yapar.  
 
          Gayet ince el işi gelenekleriyle, kendini yetiştirmiş olan 
Elazığ kadını,  bu sanat ile ilgili çoğu incelikleri,  tabii olarak anne 
ve ninesinden öğrenmiştir. Ayrıca yeni yetişen kuşaklara da, bu 
geleneksel el sanatlarının aktarılması için çaba göstermektedir. 
 
 
 3. 1. El İşlemesi  
    
           3.1.1. Beyaz-İş    
 
           Bu iş; beyaz kumaş üzerine, beyaz koton iplik kullanılarak 
yapıldığı için, adına “beyaz-iş” denilmiştir.“İnce sarma”, “kalın 
sarma”, “dolgu yaprak”, “ciğer deldi” ve “iğne ardı”, beyaz işin 
temel iğneleridir. 
  
          Beyaz-iş yapımı için üzeri pürüzsüz ve parlak kumaş seçilir, 
beyaz poplin veya patiska üzerine, desenin çizilmesinden sonra 
kumaş kasnağa gerilir. El ile desen üzerinden makina dikişi 
gidilerek, desen üzerine kordon geçirilmek suretiyle, beyaz molina 
iplik ile elle sarma işlemi yapılır. Desen arası ince uçlu makasla 
ara ara kesilir. Kesim işlemi yapılan kısımların sarılması sırasında, 
karşı tarafa ara iplikler atılarak birit yapılır ve üzeri yine sarılır. 
 
         Desene göre; bazı kısımlar, ince sarma, dolgu sarma veya 
iğne ardı yapılır. Bazı yerlere de ciğer deldi dediğimiz puanlar 
konulur. Ciğer deldiyi yapmak için, yeri ciğer deldi denilen araçla 
genişletilir ve etrafı sarılır. Ciğer deldinin yerini açmak için beş cm 
uzunluğunda ucu sivri, kalem şeklindeki, Fotoğraf 3.1 de görülen 
araç kullanılır.   
    

       
           Fotoğraf 3.1 : Ciğer Deldi 
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            Çiçek ortaları da tel çekilerek sayılmak suretiyle filitre yapılır. 
 
          Çok güzel görünüşü olan bu el emeği, göz nuru işten, 
sağlam ve yıkanmaya elverişli olması nedeniyle yatak takımı, 
mutfak takımı, bohça, sandık örtüsü ve perde yapılmaktadır. 
 
              Beyaz poplin kumaş üzerine beyaz molina iplik 
kullanılarak el ile sarılan beyaz iş karyola takımı,  Fotoğraf 3.2. 
3.3, 3.4, ve 3.5’ de görülmektedir.   
 

        
       Fotoğraf  3.2: Beyaz İş Karyola Takımı (Edibe Gülşen)  
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      Fotoğraf 3.3 :Beyaz iş   (Edibe Gülşen) 
 

      
    Fotoğraf  3.4:  Beyaz İş. Konsol Örtüsü (Nesrin Yücel) 
    (Nuray Akçay’ a ait) 
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    Fotoğraf  3 .5:  Beyaz İş Masa Örtüsü (Nesrin Yücel) 
    (Nuray Akçay’ a ait) 

      
    Fotoğraf 3.6: Beyaz İş Sedir ve Yastık  Örtüsü  (Pervin                                     
Kerimgil) (Nuray Akçay’ a ait) 
 
       El ile yapımının çok zor oluşu, uzun zaman alışı ve zamanla 
teknolojinin ilerlemesiyle, bu işin makinayla yapılmasına neden 
olmuştur. Makina işi her ne kadar kolaylığı nedeniyle çok 
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yapılmakta ise de, hâlâ  en çok aranan ve değerli olanı el yapımı 
beyaz iştir  
 
            3.1.2. Renkli İş  
 

“Türk işi”, “Çin iğnesi”, “sarma”, “dolgu sarma”, “çöp 
işi”,  “sap işi”, “zincir işi”, “kum işi”  “ilik işi-rüşülyö”, “gölge 
işi”, “kurt işi” ve” tohum işi” dir. 
. 
  Yapılacak işin cinsine göre malzeme ve kumaş seçimi 
önem taşımaktadır. Saten, keten, patiska ve poplin gibi yüzü 
pürüzsüz olan kumaşların hemen hepsinin üzerine söz konusu 
işler uygulanabilir. 
 
           Bulunan desenin, kumaş üzerine, çizim işlemi 
tamamlandıktan sonra, kumaş kasnağa geçirilerek gerilir. Bu 
işlerden Türk işi, Çin iğnesi ve sarma işi, kumaşın kasnak denilen 
aracın üzerine gerilmesinden sonra yapılır. Diğer işler ise 
kasnaksız yapılır (Kasnak,  tahtadan yapılmış, iç içe geçen iki 
halkadan ibarettir).  
 
         Üzerine gerilen kumaşların zedelenmeden çok iyi  gerilmesi 
için halkalara ayrıca şerit, (ekstrafor) sarılır. Gerekirse kasnak bezi 
de kullanılarak, kumaşın çok gergin olması sağlanır. Kumaşın 
kasnağa iyi gerilmeden işin yapılması halinde, kumaşın iş yapılan 
kısmı büzülür. 
 
         Kasnakların çapı genelde 20-30 cm civarındadır. Bu  
kasnaklar genellikle küçük parçaların işlenmesinde kullanılır 
(Fotoğraf 3.7 ve 3.8). Ayrıca  kalbur kasnağı gibi büyük kasnaklar 
da vardır.       
 

                
   Fotoğraf  3.7: Kasnak                      Fotoğraf 3.8: Kasnak 
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   (halkalar ayrı ayrı)                            (halkalar iç içe) 
 

    3.1.2.1. Türk İşi  
 
          Türk işi, saten ve poplin  kumaş üzerine çamaşır ipeği 
kullanılarak çalışılır. Karyola takımı seccade ve bohça yapılır.  İpek 
ve Ödemiş ipeği üzerine de masa  takımı  ve vitrin örtüleri yapılır.  
 
         Bulunan model,  kumaş üzerine çok küçük teyeller ile geçirilir 
veya çizilir, sonra kasnağa gerilerek modele göre uygun olarak 
seçilen renkli çamaşır  ipekleri ile ve koyu tondan açık tona doğru 
giderek işlenir. İşlenirken çok düzgün olmasına dikkat edilir.  
Gidişte bir alta bir üste batırılarak  düz teyel yapılıyor gibi gidilir, 
dönüşte boş kalan kısımlar doldurulur ve bu şekilde devam edilir. 
İplik atım mesafeleri  isteğe göre bir mm ile beş mm arasında 
değişir. İğne batım yerlerinin aynı hizada olmasına dikkat edilir. 
  
 
 
        Havayan kumaş üzerine çamaşır ipeği kullanılarak yapılan    
Türk işi masa takımı,  Fotoğraf 3.9, 3.10 ve 3.11 de görülmektedir. 
                                

   
  Fotoğraf  3.9: Türk İşi Masa Takımı (Gönül Özel) 
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Fotoğraf 3.10: Türk İşi Masa Takımı (Sebat Berilgen)  
 
 
 
 
           3.1.2.2. Çin İğnesi  
 
        Çin iğnesi, aynı kumaşlar üzerine yapılır. Çin iğnesinin 
iğneleri Türk işinin aksine birbirinin arasına uzunlu kısalı, bir 
şekilde batırılarak ve kaynaştırılarak yapılır. Bu işte de çamaşır 
ipeği kullanıldığı gibi keten kumaş üzerine yumak ipliği  
kullanılarak da yapılır. İşe başlangıçta koyu ton ile başlanır ve açık 
tona doğru gidilir ve renk tonlarının birbiri ile kaynaşmasına önem 
verilir. Fotoğraf  3.11, 3.12 ve 3.13 de görüldüğü gibi. 
 
          Saten duşez kumaş üzerine çamaşır ipeği kullanılarak 
yapılan  bohça, Fotoğraf 3.11 de görüldüğü gibi yapraklar sarma, 
karanfil Çin iğnesi, lale ve dal kısmı ise Türk işidir.  
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Fotoğraf  3.11: Saten Duşez  Bohça  (Gönül Özel) 
 

                         
                     Şekil  3.12:  Çin İğnesi         
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              Siyah saten duşez üzerine renkli çamaşır ipekleri ile  
yapılan masa takımı Fotoğraf 3.13 de görüldüğü gibi karanfiller Çin 
İğnesi, laleler ve yapraklar Türk işidir.  
                       

 
Fotoğraf 3.13: Masa Takımı  (Gönül Özel) 
 
 
 
 
          Zorluğu nedeniyle Türk işi ve Çin iğnesinin el ile yapımına 
artık son verilmiştir. Ancak makine ile saten, poplin veya patiska 
üzerine, karyola takımı ve bohça gibi işler, Ödemiş ipeği üzerine  
de  masa takımları ve vitrin örtüleri yapılmaktadır. 
 

3.1. 2. 3. Sarma  
  

         Sarma, çizilen desenin üzeri, iplik geçirilmiş iğne ile hiç boş 
bırakılmadan yan yana bir alta bir üste batılarak, sık sık ve düzgün 
bir şekilde sarılarak yapılır. Sarmanın alt tarafının görünüşü de 
yüzü gibidir.  
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         Sarma, bir düz bir de verev olarak uygulanır. Sarılarak 
yapıldığı için adına  “sarma” denilmiştir  Şekil 3.14 ve 3.15  de 
görüldüğü gibi. 
 
 

      
 Şekil  3.14:  Düz Sarma                  Şekil  3.15: Verev Sarma              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Bej rengi keten kumaş üzerine renkli yumak iplikler 
kullanılarak yapılan düz sarma divan örtüsü ara parçası Fotoğraf 
3.16 ‘ de görülmektedir. 
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Fotoğraf 3.16: Düz Sarma Divan Örtüsü (Nevil Özel) 
 
          3.1.2.4. Dolgu Sarma 

 
         Yaprakların ve çiçeklerin daha kabarık olması isteniyorsa, 
dolgu sarma yapılır. Bunun için desenin üzeri önce,  daha kalın 
iplik ile boyuna sarılarak doldurulur, daha sonra üzeri normal 
sarma gibi sarılarak işlenir. Bazen de iki üç kat ipliğin üzeri  kordon 
sarılır gibi  sarılır.  
 

    
   Fotoğraf 3.17: İpek Üzerine Yapılan Dolgu Sarma (çiçekler dolgu 
   sarmadır) 
 
 
          3.1.2. 5. Çöp İşi  
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          Bu iş daha ziyade küçük desenli çiçeklerin yapımında 
kullanılır. Çizilen deseni işlemek için, iplik geçirilmiş iğne alttan 
batırılarak kumaşın üstüne çıkarılır. İğnenin ucu çıkarıldığı yere 
tekrar batırılarak üç veya dört mm ileriden çıkarılır. Çıkarılan iğne 
ucunun önüne iplik atılarak iğne çekilir. Çekildiği yerde iplik arada 
kalacak şekilde tekrar alta batırılır. İşlem tekrarlanarak çöp işi  
meydana çıkar. Şeklinden dolayı da bu işe “çöp işi” denilmiştir  
(Şekil 3.18). 
 

     
    Şekil  3.18: Çöp İşi                           
 
 
           3.1.2.6. Sap İşi (İğne Ardı)  
 
          Bu iş soldan sağa doğru işlenir ve işlenen iplik daima aynı 
yönde, işleyenin tarafındadır. İplik geçirilmiş olan iğne, kumaşın 
dibinden batırılarak yüzüne çıkarılır. İğne 2 mm veya 3 mm 
sağdan kumaşın altına batırılarak iğnenin ucu 2 mm nin 
ortasından çıkarılır. Tekrar 2 mm sağa batırılarak, bu şekilde  
atılan iplikler kaydırılarak birbirini takip etmek suretiyle yapılır. 
 
        Desenlerin daima sap kısmına işlendiği için “sap işi” ismi 
verilmiştir. İğne, ardı ardına batılarak yapıldığı için bu işe aynı 
zamanda “iğne ardı” da denilmektedir (Şekil 3.19).İstenirse 
yaprak ve çiçek içleri tamamen sap işi ile doldurulabilir Fotoğraf 
3.20  de görüldüğü gibi. 
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Şekil 3.19: Sap İşi                       Fotoğraf  3. 20: Sap İşi Örtü  
                                                   (S. Sabiha Ünal) 
 
            3.1.2.7.  Zincir İşi  
 
           Kumaş yüzüne çıkarılan iğne, çıkarıldığı yerden batırılarak 
iğnenin ucu 3 mm ileriden çıkarılır. İğnenin önüne iplik atılarak 
çekilir, yine iğnenin çıktığı yerden bir evvelki zincirin ipliği arada 
bırakılacak şekilde batırılarak aynı işleme devam edilir. Zincir işi 
çöp işinin uc ucuna eklenmiş şeklidir. Bu iş de yapılırken, sağdan 
sola gidilir. Zincir işi de yine desenlerin sap kısımlarına işlenir. 
Şekli zincire benzediği için “zincir işi” ismi verilmiştir (Şekil 21). 
İsteğe göre yaprak ve çiçek içleri Fotoğraf: 3. 22  de görüldüğü gibi 
tamamen zincir işi ile doldurulabilir.  
 
 

    
Şekil  3. 21: Zincir İşi                    Fotoğraf 3. 22: Zülfünaz  Aydın 
                                                       
           3.1.2.8. Kum İşi  
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        Kum işi de sağdan sola işlenerek gider. Bu iş üç iğne batımı 
ile yapılır. Önce kumaş üzerine çıkarılan iğne ile 3 mm boyunda 
sağa doğru verev olarak alta batırılır ve 2 mm solundan, ipliğin ilk 
çıktığı yer ortada kalacak şekilde kumaşın yüzüne çıkılır, atılan 
verev ipliğin arasından iğne geçirilerek kendine doğru çekilir. 
Üçüncü iğne de yine ilk atılan ipliğin içinden geçirilerek üzerine 
iplik atılmak suretiyle yapılır ve işlemin tekrarlanması ile “kum işi” 
meydana gelmiş olur (Fotoğraf 3.23). 
 
           Bu iş, daha çok tek renk olarak, sadece çizilen desenin 
üzerine işlenir. Bu iş ile yaprak veya çiçek içleri doldurulmaz. Bej 
keten kumaş üzerine renkli yumak iplikleri ile işlenen kırlentin 
kahverengi kısmı kum işidir  (Fotoğraf 3.23 ve 3.24 ). 
 

                  
                 Fotoğraf 3.23 Kum İşi 
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        Fotoğraf  3. 24:  Kırlent  ( Nevil Özel) 
 
           3.1.2.9. İlik İşi (Rişülyö)  
 
 İlik işi ipliğin kumaş üzerinde gevşek bırakılarak, iğnenin 
önüne iplik atılmak suretiyle bırakılan ipliğin üzerinin sarılmasıdır. 
İlik örülür gibi yapıldığından “ilik işi” ismi verilmiştir (Fotoğraf 3.24 
ve 3.25). Bu işin iplik üzerine değil de doğrudan doğruya kumaş 
üzerine uygulanmasına da “rişülyö” denir (Fotoğraf 3.26 ve 3. 
27). 
 
         Gri-bej rengi keten kumaş üzerine renkli yumak iplikleri 
kullanılarak yapılan kırlent Fotoğraf 3.25 de görülmektedir. 
Kahverengi kısımları kum işi, yaprakları sarma ve çiçek kısımları 
ilik işidir.  
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          Fotoğraf 3.25:  İlik İşi Kırlent  (Nevil Özel) 
 
             Bej rengi keten kumaş üzerine renkli yumak iplikleri 
kullanılarak yapılan kırlent Fotoğraf 3.26 ve 3.27 de görülmektedir. 
Çiçekler rişülyö, ortaları kurt işi, yaprakları gölge işidir. 
 

           
          Fotoğraf  3.26:  Kırlent (Nevil Özel) 
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          Fotoğraf   3. 27: Rişülyö Kırlent  
 
 
               Beyaz saten düşes kumaş üzerine pembe ve yeşil 
çamaşır ipeği tonları kullanılarak yapılan karyola takımı. Fotoğraf 
3.28 de görülmektedir. Çiçekler rişülyö, desenleri birbirine 
bağlayan yapraklar sarma, dallar sap işi, dalların üzerindeki 
yapraklar çöp işidir. 
               

            
        Fotoğraf  3. 28: Karyola Takımı (Nevil Özel) 
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            3.1.2.10. Gölge İşi  
 
          Gölge işi, çizilen desen üzerine,  karşılıklı iki tarafa, sırası ile 
batırılarak yapılır. İplikler, el işinin yüz denilen kısmında çapraz 
olarak görülür. Alt kısımda ise karşılıklı iki taraf makina dikişi 
gibidir. Bu iş ince kumaşlara uygulanarak arka kısmı kullanılır. 
İşlenen kısım gölge gibi göründüğü için ismine “gölge işi” 
denilmiştir (Şekil: 3. 29.). İstenirse yüz kısmı da kullanılabilir. Bir 
ismi de hiristo teyelidir. (Hiristo teyeli bu kadar sık aralıklarla 
olmayıp  daha seyrek yapılır).        
 

        
       Şekil 3.29: Gölge İşi  (a ters yüzü b düz yüzü) 
 
           3.1.2.11. Kurt İşi  
 
       Kurt işi, iğnenin üzerine ipliğin sarılmasıyla yapılır. Alttan 
batırılarak kumaş üzerine çıkarılan iğne üzerine, sekiz veya on 
defa iplik sarılması ve 1 cm  ileriden kumaşın dibine batırılması ile 
yapılır. Bu arada iğne üzerinde sarılı olan ipliğin açılmaması için 
de iplik sarılı iğne üstte baş parmak ve altta işaret parmağı 
arasında sıkıştırılır. İğnenin kumaşın dibine batırılıp çekilmesiyle  
kurtçuk oluşur. Şekli kurda benzediği için “kurt işi” denilmiştir. Bu 
iş daha çok çiçek ortalarına yapılır (Şekil  3. 30 ve Fotoğraf  3.31 ). 
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       Şekil  3.30: Kurt İşi  
 
              Bej keten kumaş üzerine renkli yumaklar kullanılarak 
yapılan kırlent, Fotoğraf 3.31. de görülmektedir. Kahverengi ve 
yeşil uzantıları kum işi, yapraklar ve çiçekler sarma, Çiçeklerin 
araları ise kurt işidir 
 

             
         Fotoğraf 3.31: Kırlent (S.Sabiha Ünal) 
 
. 
           3.1 2.12. Tohum İşi 
 
          Tohum işi,  kurt işinin, iğnenin üzerine daha az iplik ( iki 
veya üç defa) sarılması ve iğnenin çıktığı yerin yanına  batırılması 
ile meydana gelir. Bu iş, çiçek ortalarına tohum yapmakta 
kullanıldığı için “ tohum işi ” ismi verilmiştir (Şekil 3. 32).  
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     Şekil  3.32 : Tohum İşi 
 
           Çizilen bir desen üzerinde bu işlerin birkaçını bir arada 
görmek mümkündür. Bir desende çiçekler ve yapraklar sarma, 
küçük çiçekler çöp işi, dal kısımları da sap işi, ya  da zincir işi, 
çiçek ortaları  kurt işi  ya  da tohum işi  yapılabilir. 
 
            Eskiden sözünü ettiğimiz bu işlerden rengarenk yumak 
ipliği kullanılarak, sedir ve yastık örtüsü, sandık örtüsü, kırlent ve 
elbise örtüsü yapılırdı. Kumaş olarak da patiska, poplin ya da 
keten kullanılırdı. Modele göre, tek renk iplik kullanarak kum işi  
karyola takımı, masa örtüsü yapılırdı. Artık bu işler de unutulmaya 
yüz tutmuştur. Ancak kırsal kesimde yapımına devam 
edilmektedir. 
 
            3.1.3.  Sayı İşi  
 
           İsminden de anlaşıldığı gibi kumaş tellerinin sayılarak, ya 
da hesap edilerek yapılmasından meydana gelir. “Goblen işi”, 
“hesap işi”,  “susma” ve “kanaviçe” bu bölüme girer.  
 
           3.1.3.1. Goblen İşi  
 
       Goblen işi, sayılabilen seyrek kumaşlardan goblen, (ince 
hafif sert, şimdinin ödemiş ipeğine benzer) Bursa keteni veya  
Panama keteni üzerine, tellerin sayılarak desen konulmasıyla 
meydana gelir. İplikler  sayılarak, verev  çubuklar halinde sarılır 
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(tek iğne kanaviçenin tek ipliği gibi). İşlemelerde  çamaşır ipeği 
kullanılır ve kumaş kasnağa gerilerek işlenir. 
 
            Goblen kumaş üzerine çamaşır ipeği kullanılarak yapılan 
masa takımı, fotoğraf 3. 33’ de görülmektedir. Çiçek kısmı goblen 
işi, kenar süsü  susma ve hesap işidir.    
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              Fotoğraf  3.33:  Goblen İşi, Susma ve Hesap İşi   
              Masa Takımı (Sebat Berilgen) 
 
 
          3.1.3.2. Hesap İşi 

 
          Hesap işinde  de  goblen işinde kullanılan iplik ve kumaşlar 
kullanılır. İsteğe göre yumuşak ve ince kumaşlardan ipek, jorjet ve 
tülbent üzerine de işlenir. Bu iş de yine ipliklerin sayılması ile 
yapılır. Sayılan tellerin üzeri düz çubuklar halinde sarılır ve kumaş 
kasnağa gerilerek işlenir. Bazen de tel çekilerek üzeri hesap iş 
yapılır (Fotoğraf 3.33/a, 3.33/b, 3.33/c ve 3.33/d). 
         



 
                                               
 
                           

 
          Fotoğraf 3.33/a: Tülbent Üzerine Tel Çekilerek Yapılan  
          Namaz Örtüsü (S.Sabiha Ünal)  
 

            
          Fotoğraf 3.33/b: Jorjet Üzerine Tel Çekilerek Yapılan Na- 
          maz Örtüsü (S.Sabiha Ünal) 
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      Fotoğraf 3.33/c: Jorjet Üzerine Tel Çekilerek Yapılan Masa Ta- 
      kımı (S.Sabiha Ünal)  
 

     
    Fotoğraf 3.33/d: İpek Kumaş Üzerine Tel Çekilerek Yapılan  Bu- 
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    luz (S.Sabiha Ünal) 
  
 
 
 
         Goblen kumaş üzerine çamaşır ipeğinin camgöbeği renginin 
tonları kullanılarak yapılan masa takımı Fotoğraf 3.34, de 
görülmektedir. 
 

            
           Fotoğraf  3.34:  Susma ve Hesap İşi Masa Takımı  
           (Gönül Özel)         
 
 
           3.1. 3.3. Susma  
 
         Aynı kumaşlar üzerine çalışılır. İplikler sayılarak desenin 
üzeri tamamen sarılarak doldurulur. Bazı modellerde hesap işi ve 
susma bir arada uygulanır. Bazı modellerde ise yalnız susma 
çalışılır. İşlemelerde çamaşır ipeği kullanılır ve kumaş kasnağa 
gerilerek işlenir. Krem rengi Bursa keteni üzerine renkli çamaşır 
ipeği kullanılarak yapılan susma oda takımı Fotoğraf 3. 35’ de 
görülmektedir. 
 
 

 53



       
     Fotoğraf 3.35: Susma Masa Takımı (Gönül Özel) 
 
             3.1.3.4.  Kanaviçe  (Tek ve çift iğne) 
                             
             Kanaviçe, eskiden genç kızlarımızın hayallerini süsleyerek 
yaptıkları işlerden bir tanesidir. Genç kızlarımız  bu işlere duygu ve 
düşüncelerini sevgi ve özlemlerini yansıtarak yaptıklarından, bu 
işleri kullanmak kendilerine ayrı bir zevk verirdi. Eskiden genç 
kızların çeyizlerinde en başta yer alan el emeği göz nuru kanaviçe, 
günümüzde eskisi kadar önem taşımamaktadır.   
 
         Kanaviçe  keten, patiska, poplin ve saten gibi kumaşların 
üzerine işlenir. Seçilen kumaşın üzerine uygulanacak modelin 
tespit edilmesinden sonra, kumaşın üzerine kanaviçe (çift telli, 
kareleri belirgin, seyrek keten iplikle dokunmuş, kolay sökülebilen 
bir kumaştır, fotoğraf 3.36)  teyellenir,  
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Fotoğraf 3.36:  Kanaviçe             Şekil 3.37 Tek İğne Kanaviçe 
                                                      
           İpliklerin de seçiminden sonra kanaviçe işlenmeye başlanır. 
İşleme sırasında kanaviçe kareleri sayılarak ve altındaki kumaşla 
beraber  işlenir. Üzerine teyellenen kanaviçeden dolayı da bu işe 
"kanaviçe” denilmiştir. Kanaviçe işlenirken kasnak kullanılmaz. 
 
           Kanaviçeyi “tek iğne tekniği” ve “çift iğne tekniği” 
olmak üzere iki bölümde incelememiz mümkündür. 
 
          3.1.3.4.1. Tek İğne Tekniği  
 
          İplik geçirilmiş İğne, üzerine kanaviçe dikilen kumaşın alt 
taraftan yüzüne çıkarılır ve kanaviçe kareleri üzerinde, verev 
olarak  karşı karenin içine  batırılır. İkinci defa da diğer kareden 
verev olarak üzerinden atılarak, üstte  (x)  çapraz bir görünüm olur 
ve bu şekilde devam edilerek desenler meydana getirilir. Bu 
kanaviçenin “tek iğne” tekniğidir (Fotoğraf 3.37, 3. 38 ve 3. 38/a 
ve 3.39).   
 

     
  Fotoğraf 3.38 :Tek İğne Ka-         Fotoğraf 3.38/a: Tek İğne     
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  naviçe  Kırlent (S.Sabiha Ünal)    Kanaviçe  (Gülhan Erdem) 
                                         

 Fotoğraf 3.39: Tek İğne Kanaviçe  (S.Sabiha Ünal)                      
  
              Kanaviçe modelleri,  daha çok doğadan alınmış çiçek 
desenli modellerdir Gül, karanfil ve menekşe gibi yapraklı desenler 
tercih edilmektedir. Bazen de hayvan figürleri yapılmaktadır. 
Çiçekli desenlerin işlenmesinde  daha çok göz alıcı renkler 
seçilmektedir. Kırmızı, pembe, mor, mavi,  bordo, sarı,  kahve ve 
yeşil renk ve tonları kullanılmaktadır. Çiçek desenlerinin orta, yani 
tohum kısımlarına sarı, yapraklarında yeşil, dallarında ise 
kahverengi tonları kullanılmaktadır.  
 
            İplik olarak da yumak iplikler kullanılmaktadır. İşleme  faslı 
tamamlandıktan sonra kanaviçenin çekim işlemi yapılır. Kanaviçe 
çekim işleminde önce kısa, daha sonra da uzun ipliklerinin çekim 
işlemi tamamlanır ve işlenen örnek tam anlamıyla meydana çıkar. 
Kanaviçeden; karyola takımı, sedir ve yastık  örtüsü, elbise örtüsü, 
sandık örtüsü, bohça yapılır ve bu işlerin ucuna ya da kenarına 
dantel geçirilerek süslenir.  
           
           Ayrıca etamin denilen kareleri sayılabilen seyrek dokunuşlu  
kumaşlar vardır. Bunların ince, orta, kalın ve daha kalını 
mevcuttur, bunların üzerine de kanaviçe dikmeden, kanaviçenin 
tek iğne ve çift iğne teknikleri uygulanarak çeşitli örtüler 
yapılmaktadır. 
 
          3.1.3.4.2. Çift İğne Tekniği  
 
          Çift iğne denilen kanaviçe tekniği ise kumaşın üzerine 
dikilen kanaviçe tellerinin  tek kare yerine, iki kare alınması ve orta  
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karelere de iğnenin batırılarak yapılması ile meydana gelir. İki 
yerine dört iğne batımı ile yapıldığı için  “çift iğne” ismi verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 Beyaz keten üzerine kanaviçe dikilerek renkli yumak ipliklerle   
işlenen çift iğne kanaviçe  kırlentler, Fotoğraf 3.40.’ da verilmiştir. 
 

         
      Fotoğraf 3.40: Çift İğne Kanaviçe Kırlent (S.Sabiha  Ünal). 
 
             Beyaz patiska üzerine renkli yumak ipliği ile yapılan çift 
iğne kanaviçe yastık, Fotoğraf 3. 41. de, beyaz patiska üzerin 
renkli iplikler kullanılarak yapılan çift iğne kanaviçe yastık ise  
Fotoğraf 3. 42’ de görülmektedir. 
                      

                                         

Fotoğraf 3.41: Çift İğne                  Fotoğraf 3.42: Çift İğne Kana-   
Kanaviçe  Yastık                            viçe Kırlent  (S.Sabiha Ünal) 
 
               Çift iğne, tekniğinde renkli iplikler kullanılarak desen 
işlendiği gibi tek renkle de orta desen boş bırakılıp, desen kısmının 
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dışında kalan  yerler işlenir. Çift iğneden daha çok divan örtüsü ve 
kırlent işlenmektedir  ( Fotoğraf 3. 43 ve 43/a). 
         
      
 
 
                                                                            



              Kalın bej rengi etamin üzerine  kanaviçe  yerleştirilmeden 
kumaşın karelerine göre kırmızı yumak ile çift iğne tekniğiyle 
işlenen divan örtüsü ara parçası, Fotoğraf 3.43 ve 3.43/a’ da 
görülmektedir. 
 

             
            Fotoğraf 3. 43: Çift İğne Kanaviçe Divan Örtüsü ((Nevil       
            Özel)  
 

            
           Fotoğraf 3. 43/a: Çift İğne Kanaviçe  
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         Bir de etamin üzerine veya  kanaviçe dikilmiş  kumaş  
üzerine sayı ile değişik tarzda Amerikan servisi ve çay takımı 
yapılmaktadır. 
     
         Beyaz ince etamin üzerine çamaşır ipeği kullanılarak yapılan 
sayı işi Amerikan servisi, Fotoğraf 3. 44’ de görülmektedir. 
 

                
               Fotoğraf 3. 44: Amerikan Servisi  (Gül Özel) 
 
         Mavi kumaş üzerine kanaviçe dikilerek çamaşır ipeği 
kullanılarak yapılan sayı işi çay takımı, Fotoğraf 3.44/a’ da 
verilmiştir. 
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              Fotoğraf  3. 44/a: Çay Takımı  (Gül Özel) 
 
 
 
 
            3.1.4. Örgüler   
 
 Geleneksel el sanatlarından  biri olan  el örgücülüğü sanatı,  
kültürümüzde çok önemli bir yer tutmaktadır.  
 
 El ile yapılan örgüler çok değerli ve geleneksel özelliği 
olduğundan; geçmişten günümüze, günümüzden de gelecek 
kuşaklara aktarılması  çok önem taşımaktadır. 
 
           Örgü  
 

Örgü tabii, doğal ve sentetik liflerden yapılan ipliklerin bir 
araç kullanılarak, (iğne tığ mekik, firkete ve şiş) biribirinin 
arasından geçirilmesi veya birbiri üstüne ilmeklenerek 
tutturulmasıyla meydana gelen iş tekniğidir. 
 
          El örgücülüğü; kullanılan araçlara göre çeşitlere ayrılarak,  
“iğne oyası”, “tığ oyası-dantel” (tentene), “mekik oyası”, 
“firkete oyası” ve “şiş  örgüsü”  şeklinde  isimlendirilir. Örgüleri; 
“İnce Örgüler” ve “Kalın Örgüler” olmak üzere iki bölümde 
incelememiz mümkündür. İğne, tığ, mekik ve firkete gibi araç 
kullanılarak yapılan örgüler “İnce Örgüler-Oyalar”, şiş 
kullanılarak yapılan örgüler de “Kalın Örgüler” dir. "Oya kelime 
karşılığı olarak  iğne, tığ, firkete veya mekik kullanılarak ince iplik 
veya ipekle yapılan ilmeklerden oluşmuş ince örgü, danteldir”  

(Gökalp, 1991:S.19).       
 
           Ayrıca örgüsüne göre  tığ kullanılarak kalın örgü  (hırka, 
yelek, şal) yapıldığı gibi, şiş kullanılarak da ince örgü (şiş danteli) 
yapılmaktadır. Aşağıda bahsedeceğimiz şiş danteli ince örgü 
sayılmakta ise de şişle yapıldığı için kalın örgü grubu içerisinde yer 
almıştır. 
 
           3.1.4.1. İğne, Tığ, Mekik ve Firkete Gibi Araçlar Kullanılarak 
Yapılan Örgüler (İnce Örgüler,Oyalar) 
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            İnce örgülerden olan oyaları: iğne oyası, tığ oyası (dantel), 
mekik oyası ve firkete oyasını sırasıyla  inceleyelim.  
 

     3.1. 4.1.1.  İğne Oyası, İpek Böcekçiliği ve İpekçilik 
 

          Türk el sanatları içinde önemli yeri olan oyacılık sanatı, çok 
zengin çeşide ve köklü bir geçmişe sahiptir. İnce örgüler sınıfında 
yer alan ve geleneksel el sanatlarımızın zarif ve en değerli 
örneklerinden olan “iğne oyacılığı”, süslemek ve süslenmek  
amacından doğmuştur. 
  
         İğne oyası, başka bir anlamla da Türk kadınının iç dünyasını, 
zevk ve sanat duygularını dışarıya yansıtan önemli bir iletişim 
aracı olmuştur. Oya motifleri daha çok doğadan alınmıştır.  
 
        “1905 Mentiz kıyılarında bulunmuş örneklerden bu sanatın 
İ.Ö. 2000 yıllarının öncesine ait oldukları tespit edilmiştir. Diğer 
bazı kaynaklardan da iğne ile yapılan örgülerin 12. yüzyılda, 
Anadolu’dan Yunanistan’a oradan da İtalya yolu ile Avrupa’ya 
geçtiğini  öğreniyoruz”  ( Gökalp, 1991: 19).

                                 
          “Eski iğne oyası örneklerinden anlaşıldığına göre, iğne 
oyaları ile birlikte el işlemeciliği Anadolu’da 18. yüzyılda altın 
çağını yaşamış, Tanzimat devrinden sonra yanlış anlaşılmış bir 
batı hayranlığının doğurduğu taklitçiliğin olumsuz etkilerinin 

iğne oyalarına ilgi giderek azalmıştırsonucu olarak                                     “  ( Gökalp,1991: 19). 

  “Anadolu’nun pek çok ili gibi, Elazığ’ da  tarih öncesinden 
bu yana farklı toplulukların yerleşerek, değişik kültürlerin yaşayıp 
geliştiği, önemli bir merkez olmuştur. Türk ve yabancı bilim 
adamları tarafından, yöredeki höyüklerde yapılan kazılarda ele 
geçen buluntuların çeşitliliği, köklü bir tarih ve kültür mirasına 
tanıklık etmektedir”  (Özbağı, 1989: 315).

  
      
           Elazığ’ da İğne Oyacılığı 
 



          Harput-Elazığ kuruluşundan bu yana bir çok medeniyetlere 
ev sahipliği  yapmış  çok eski ve köklü bir yerleşim merkezidir. Bu 
sebeple de Elazığ, iğne oyaları konusunda çok zengin bir bölgedir. 
 
          Elazığ’ da iğne oyası üç boyutluluğu, renk ve motif çeşitliliği 
ile  dikkati çeker. Atılan her ilmekte ayrı bir zarafet göze çarpar. 
 

Anadolu’nun bazı bölgelerinde yapımına devam edilen ve 
Elazığ’da  ise yapımı  giderek azalan iğne oyacılığı, oldukça zarif, 
türünün eşsiz örnekleri ile yöre kadınının bilgi, görgü, duygu ve 
düşüncelerini, üstün zevk ve inceliğini ayrıca güçlü yaratıcılığını  
ortaya koymuş ve ilettiği mesajlarla da manevi değerlerimizi 
aktarmada yardımcı olmuştur. Bu ayrıntıları nedeniyle de diğer 
bölgelerin iğne oyalarından farklılık göstermektedir. 
    

Elazığ’da oyalar; “ağır oyalar”, “orta oyalar” ve “hafif 
oyalar” olmak üzere  üç kısma  ayrılır. Ağır oyalara, aynı zamanda 
makbul oyalar da denilmektedir. 

 
 Bunlar: “karanfil oya”, “menekşe oya”,  padişah oya”, 

“tevrüzü gül”, “pufik oya”, “iğde çiçeği”,   “geyik oya”, “hışva 
oya”  ve benzerleridir (Fotoğraf 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 
3.51, 3.52, 3.53 ve 3.54). 
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 Fotoğraf  3. 45:  Ağır Oyalardan Bir Grup (Edibe   Gülşen) 



 

  
  Fotoğraf 3. 46:  Kasım Oya  (Edibe Gülşen) 

 
  

 
 Fotoğraf 3.47: İğde Çiçeği  Yazma Oyası (Sema Öztürk’ e ait)     
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 Fotoğraf 3.48: Gönül Sultanı Yazma Oyası (Münüre Onur’a    
ait. 150 yıllık bir oya) 
 

                                               
    Fotoğraf 3. 49: Hışva  Oya (Edibe Gülşen) 
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            l  
           Fotoğraf 3.50: İğne Oyası Yazma (Edibe Gülşen) 
 

           
          Fotoğraf 3.51: Tevrüzü Gül İğne Oyası Yazma (Edibe 
          Gülşen)  
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       Fotoğraf 3.52: Gül Oya (Nevziye Ardıçoğlu’ na ait) 
 

                        
     Fotoğraf 3.53:.Ağır Yazma Oyalardan Bir Grup (Ebru Atik’e    
ait) 
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Fotoğraf 3.54 :  İğne Oyası Yazma (Nevriye Diker) 

 
Elazığ’da oya, yazmanın karşılıklı iki kenarına yapılır. 

Doğrudan kumaş üzerine yapıldığı için de sökülüp başka yere 
dikilmesi mümkün değildir. Kenarına oya yapılan yazmaların 
dokumaları çok önceleri oya yapanlar tarafından yapılırdı, daha 
sonraları  ise hazır alınmıştır.  

 
Elazığ yazma oyalarında en dikkat çeken yön, 

renklendirmedir. Oyada kullanılacak temel renk kumaşın rengine 
göre seçilir. Yardımcı renkler ise yazma deseninin içindeki 
renklerden seçilir. Bu genellikle bir, nadiren de iki renk olabilir. 
Oyaların iplik renkleri kumaşlara göre seçildiğinden, bazen 
çiçeklerde mavi gül, yeşil gül gibi  gerçek dışı olan renkler kullanılır 
(Fotoğraf 3.50 ). 

 
Oyalar, yazma kenarlarına tane tane konulmakta, arasına 

da köprü denilen üçgen (yardımcı motifler) oyalar yapılmaktadır. 
(Fotoğraf 3.46,3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52,  3.53 ve 3.54 ). 
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  Eski oyalarda, motiflerin dik durmasını sağlamak için 
arasından at kuyruğu kılı ya da saç kılı geçirilirdi. Ayrıca oya 
yapılıp bittikten sonra yumurta akı, kola ya da şekerli su ile 
sertleştirilirdi. 
 
           İğne oyaları, kız çeyizinin en değerli ve vazgeçilmez 
parçalarıdır. Kız çeyizinde en az 25, 50 veya 100 tane oyalı yazma 
bulunması adettendir.  
. 
           Elazığ’da iğne oyası yazma kenarlarından başka, ince 
kumaşlardan yapılan namaz ve mevlit başörtüleri ile mendil 
kenarlarına yapılmaktadır. Namaz ve mevlit örtüleri ile mendil 
kenarları, yazmalarda olduğu gibi tane tane değil de su şeklindedir 
(Fotoğraf 3. 55, 3.56, 3.57, 3.58 ve 3.59).   
 
          Açık mavi krepdemor kumaş kenarına aynı renk ipek ile 
yapılan iğne oyası mevlit örtüsünde de görüldüğü gibi oyalar su 
şeklindedir ve kumaşın üzeri  tel kırma işlenmiştir (Fotoğraf 3. 55 ). 
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  Fotoğraf 3.55: İğne Oyası Mevlit Örtüsü (Sebat Berilgen’e ait) 



               Açık pembe krepdemor kenarına açık pembe ipek ile 
yapılan mevlit örtüsünde görüldüğü gibi oya, örtü kenarına  tane 
tane değil de su şeklinde yapılmıştır (Fotoğraf 3. 56).  
 

   
    Fotoğraf  3.56: İğne Oyası Mevlit Örtüsü (Nevil Özel’e ait) 
 
           Harput geleneklerinde ipek mendil oyalarının ayrı bir özelliği 
vardır. 
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   Fotoğraf 3. 57:  İğne Oyası Mendiller (Naime Özel) 
 

      
     Fotoğraf 3.58:   İğne Oyası Mendiller ( Edibe Gülşen) 
 

     
    Fotoğraf 3.59: Mendil Oyaları (Nuray Akçay’ a ait) 
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Kenarları oyalı mendiller aynı zamanda sevdalılar için bir 
aşk sembolüdür. Sevgililer en nadide oyalarla süslü, değerli 
mendillerini birbirlerine göndererek, duygu ve düşüncelerini ifade 
ederler ve bununla ilgili  maniler okurlardı. Aşağıdaki maniler buna  
en  güzel örneği oluşturmaktadır. 

                                            
Mendilin işle yolla              Mendilim oyalıdır                                            
İşle gümüşle yolla              Sevdiğim buralıdır 
İçine bir elma koy              Geçme kapım önünden 
Elmayı dişle yolla              Yüreğim yaralıdır   
 
Harput Yollarında adlı kitaptan alınmıştır.                 

 
           Ayrıca iğne oyacılığında kenar süsünden başka motiflerin 
kendi başına şekillendirilmesi ile çok çeşitli dekoratif örtüler 
yaparlar. Bunların bazıları küçük motifler halinde işlenerek biri 
birlerine birleştirilir. Bazıları motifi büyütüp tek parça haline 
getirerek masa takımı veya fiskos masa, bazıları köşe uçtan 
başlayarak kare vitrin örtüleri ve bazıları da yedi, sekiz cm 
genişliğinde başlayarak uzun şeritler halinde karyola takımları  
yaparlar (Fotoğraf 3. 62).  
 
            İğne oyaları Elazığ’da  kız çeyizinin önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. 
 
             Krem rengi demse iplik ile ortadan başlanarak yuvarlak 
olarak yapılan ve çeşitli tekniklerin uygulandığı bir masa örtüsü, 
Fotoğraf  3.60 da görülmektedir 
   
            Krem rengi demse iplik ile  orta kısmı motif olan ve çeşitli 
tekniklerin uygulandığı oval oda takımının üzeri aynı iplikle 
işlenmiştir, Fotoğraf 3. 61 de görüldüğü gibi. 
 



    
Fotoğraf 3.60: İğne                     Fotoğraf 3.61: İğne Oyası   
Oyası Örtü  (Nesrin Can)           Örtü (Sebat  Berilgen’ e aittir)
 

                                 
Fotoğraf 3.62: İğne Oyası Karyola Takımı Ara  Parçası ve Etek 
Ucu (Sebat Berilgen’e ait) 
 
           Oyalarla her türlü mesajlar verildiği gibi, geleneksel kültür 
içerisinde yazma motifleriyle gelinler, kayınvalidelerine gizli gizli 
mesajlar da vermektedirler. 
 
       “- Başına  mezar taşı oyalı yazma dolayan gelin dertlidir.  
Kaynana bu evliliğe rıza göstermemiştir.  O yüzden gelin, başını 
bu oyalı yazma  ile bağlar, yani  “Sen öl de kurtulalım”  mesajını 
verir. 
 
        - Çakır dikeni oyalı yazma dolayan gelinler “Kaynanam 
diken gibi aramıza giriyor” mesajını verir. 
 
        - Kırmızı biber oyalı yazma dolayan gelinler “Kocamla aram 
kırmızı biber gibi acı” mesajını verir. 
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        - Hercai menekşe oyalı yazma dolayan gelin de “Kocasının 
gözü dışarıda”   mesajını verir “. 
       
         Yazma oyalarından başka, yazma renkleriyle de çeşitli 
mesajlar verilir. Kırmızı yazma yakınlık, sarı yazma umutsuzluk, 
mavi yazma sadakat ve kâmillik, kara yazma üzüntü ve yas,  
beyaz yazma  suçsuzluk, mor yazma  zenginlik, sevda ve büyük 
vaatler anlamındadır. 
 

                                               
            Oyanın yapılışı  
 
            İğne oyasının, diğer araçlarla yapılan oyalardan farklılığı, 
ipliğin koparılarak işlenmesi ve ilmeklerin düğümlenerek yapılması 
ve yapıldıktan sonra da sökülmesinin mümkün olmamasıdır. 
 
           Bütün iğne oyalarında başlangıç aynıdır. Oyalanacak 
kumaşın kenarı önce  yuvarlanarak, iğne oyasının temel tekniğini 
oluşturan zürafa ile çevrilir ve bu işlemden sonra eşit aralıklarla 
esas motifin yapımına geçilir. 
 

Her yerde olduğu gibi Elazığ’da iğne oyacılığında, temel 
teknik “zürefa”dır. Buna yörede “sıçan dişi”de denilmektedir. 
Tüm oyalar zürafanın üzerine uygulanır. İğne oyalarının temel 
tekniğini oluşturan zürefada tek bir düğüm tekniği uygulanır. 
Motifler oluşturulurken ipliğin atış şekli, sıkı çekilmesi ya da bol 
bırakılması, ilmeğin sık veya aralıklı yapılmasıyla çok değişik 
teknikler meydana çıkar. 

 
 “Bunlar; üçgen düğüm, kare düğüm, çift üçgen düğüm, 

bağlama atması, düz iğne atması, yuvarlak (fıstık, kirpik) oval 
düğüm (çırpız), zürefa (sıçan dişi), köprü üzerine kare düğüm, 
köprü üzerine oval düğüm, sık iğne, köprü üzerine üçgen düğüm, 
yuvarlak düğüm, muhit gitme, oval atma, fiskül gibi. Bir  ana motif 
üzerinde birden fazla teknik görülmektedir”  ( ÖZBAĞI, 1989: 318).

 
“İğne oyalarında, temel teknik olarak kullanılan zürefa, kare 

ilmekli kök, üçgen ilmekli kökün yapılmasındaki işlem basamakları 
çizimleri ile aşağıda verilmiştir. 



 
Zürefa Yapımı : “İşlem Basamakları” 
 
1.  Oya yapılacak kumaşın kenarını sol elin baş ve işaret      
parmağı arasına alarak  kendinize doğru kıvırınız. 
2. İpliği  kıvırma  yerinin  sağından  tutunuz. 
3. İğneyi ipliğin 1,5-2 mm solundan, aşağıdan yukarıya       
doğru batınız (a). 
4.  İpliği iğnenin ucundan, sağdan, sola geçiriniz (b). 
5. İğneye takılı ipliği iğnenin ucundan sağdan sola doğru iki 

defa sarınız (c). 
6. İğneyi iplikerin içinden çekiniz ve ilmeği yerleştiriniz. 
7. İlmeğin solundan 1,5-2 mm ara ile iğneyi batırınız ve 

işlemi  tekrarlayınız (d). 
  
         1.2.3 /a                                      4/b 

                                           

                                 Şekil 3.63: Zürefa 

 

                5/c                                            6.7/d 
 

 

Kare ilmekli kök, düz yapılan oya işlemlerinde ve geometrik  
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desenli oyalarda kullanılır. 
 
Kare ilmekli kök yapımı işlem basamakları : 
 
1. Yapılacak oyanın özelliğine göre 5-7-9 adet sağdan sola 

doğru zürefa işleyiniz. 
2. Geriye dönerek soldaki ilk zürefanın ortasına batınız ve 

ilmek yapınız. 
3. Birinci sıradaki ilmeklerin ortasına batarak zürefa 

işleyiniz (a). 
4. Tek ilmek kalıncaya kadar zürefa işlemeye devam ediniz 

(b). 
 
 

                 Şekil 3.64.l.2.3 /a:               Şekil 3. 64.4/b: 
                               Kare İlmekli Kök veya Köprü   

                               
      Üçgen ilmekli kök, üç boyutlu oya işlemlerinde kullanılır. 

 

      Üçgen ilmekli kök yapımı işlem basamakları : 
 
1. Kare  ilmekli  kök  yapımında  olduğu  gibi  zürefa 

işleyiniz. 
2. İpliği işlenen zürafaların üstünden geçirerek sağdaki son 

ilmeğe batırınız (a). 
3. İpliği arada bırakarak ikinci sırayı sola doğru işleyiniz. 
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4. Tek ilmek kalıncaya kadar işlemi tekrarlayarak devam 
ediniz. 

5. Üçgenin sol kenarından çirtik yaparak veya düz 
atlayarak son  ilmeğe batınız.  (b) 

 
                  Şekil 3.65 .1.2/a.3:                       Şekil  3. 65.4.5/b:                          
        Üçgen İlmekli Kök  veya  Köprü”  (Gökalp, 1991s 3o,31,32).”        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

              Şekil 3.66: Zürefa ve Köprü 
         Çiftli Oniki İlmekle Başlar. Eksiltilerek İki İlmekle Bitirilir. 
 
 

Zürefanın çok sık aralıklarla yapılması ve örgü gözlerinin 
sayılamayacak kadar sık olması, yörede oyanın kıymetini 
arttırmaktadır. Zürefa üzerine kurulan teknikler şöyledir: 
 

Köprü: Sıçan dişi üzerine işlenen üçgen şeklindeki kare 
ilmekli köprü, ara, ya da yardımcı motiflerdir (Şekil 3.66).Yöredeki 
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diğer adı “muşabak”tır. Yörede “yan yatış” ya da “geyik köprü” 
denilen ikinci tür köprü örneği de vardır. O da üçgen ilmekli  
köprülerdendir (Şekil 3.67 ). 
 

   Altı kareden oluşan geyik köprü dört ilmekle başlar. Üçer 
sıra işlenir. Kenarlarda kalan köprülerin köşelerine birer ilmek 
işlenip  çırpızları dökülerek motif tamamlanır. 

 
            Şekil 3. 67: Zürefa ve Köprü Altı (ara motif) Geyik 

  

 
 

Kök: Yörede “köprü ayağı” ya da “kuş dili” denilmektedir. 
Ana  örgenin başlangıç bölümünü oluşturmaktadır. 

 
Çırpız-filiz: Oyada motif kenarlarına yapılan bu 

uygulamaya yörede “çırpız” ya da “filiz” denilmektedir. Özellikle 
çiçek, yaprak, dal gibi oyanın ana motifinde kullanılan bu fiskillerin 
uygulama biçimi, yörede “çırpız dökmek” şeklinde ifade 
edilmektedir. Yine yöredeki anlatım şekli ile “şeklin tabiatına 
uysun” diye işlenmesi, şekle hareket kazandırmak, bir anlamda 
motifi canlandırmak amacı ile yapılmaktadır. 

 
Boru : Ana örgeyi taşıyan boru şeklindeki bölüme verilen 

addır. 
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Trabzan: Elazığ iğne oyalarında mendil ve namaz baş 
örtülerinde, geometrik şekillerde ana örgeyi taşıyan bölümdür. 

 
Pufik: Oyayı süsleyici, motifi tamamlayıcı özellik 

taşımaktadır. İpeğin çekilmesi işleminde dala gelen, palazlı, işe 
yaramaz ipek “İpeğin lazı” ile yapılan süsleyici unsur, Fotoğraf       
3.50 de görüldüğü gibi.                                         
 

Elazığ iğne oyalarını dile getiren motifler, yaşayan kültür ile 
geçmiş arasında bağı kurmada çok önemlidir “  (Gökalp, 1991: 42,43).

 
 Elazığ kadınının giyiminde, baş örtme şekli, hâlâ 

gelenekselliğini sürdürmektedir, Fotoğraf 3.68, 3.68/a ve 3.68/b de 
görüldüğü gibi. Baş bağlama şekli nedeniyle de oyalar yazmanın 
karşılıklı iki kenarına yapılmaktadır. Bu da bir yöre özelliğidir.  
Yörede yazmaya “çit” denir 70x70 cm ölçülerinde ve değirmidir. 
 

                                                   
Fotoğraf 3.68:              Fotoğraf 3. 68/a:       Fotoğraf 3. 68/b:         
Elazığ’ da Baş Örtme Şekilleri 
 
           Oyalı yazması açılmış uçmuş, 
           Kınalı saçları firari olmuş, 
           Saçına taktığı gülleri solmuş, 
           O yari görmeyeli bak neler olmuş. 
                                       Zekeriyya Bican 
 

Fotoğraf .3.68, 3.68/a ve 3.68/b  de görülen baş bağlama 
şekillerinden  başka, eski dönemlerde değişik  baş örtme şekilleri 
vardı. “ Bu fes başa konulduktan sonra, üzerine zarif elişi oyalarla 
süslü bu yazmaların bir tarafının kenarı ortalama alına gelmek 
suretiyle başa örtülürdü. Diğer uçları yanlara ve arkaya sarkardı 
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(Fotoğraf 3.72).  Gençler ekseriyetle, yanlarına sarkan uçlarını 
çevirir, baş üstünde birbiri üzerine koyarlardı, Fotoğraf 3.69 da 
görüldüğü gibi. Buna “çitini tepeye atmış” denilirdi; bu tepeye 
atma kadınların simalarını değiştirir ve güzelleştirirdi. Çer’i Başının 
gözünden bu hal kaçmamıştır ki onu da şu mısralarla  açığa 
vurmuştur.  

 

              
    Fotoğraf 3.69:                        Fotoğraf 3.70: Eski Dönemde  
                                                  Başa Takılan Tepelik 
 

Yine bir şuh-i şirin yazmayı nevrestelemiş 
Aldı aklımı, hele bilmem ne güzel bestelemiş. 

 
            Yazmalarını başlarına dolamak suretiyle boyunlarını ve 
gerdanlarını  tamamıyla kapatanlar, çoğunluğu teşkil ederlerdi. Bu 
oyalı yazmalar altında, kenarları yine kıymetli ve nadide el işi 
oyalarla süslenmiş titreyen ipekliler, bürümcükler, krepler kullanan 
hanımlara da tesadüf edilirdi. Bunlar kadınlara mahsus süslerdi,  
hanımlara  yakışırdı “ (Sunguroğlu, 196l:306 ) (Fotoğraf 3.69, 3.71 ve 
3.72).             
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Fotoğraf 3.71:                               Fotoğraf  3.72:  
 
                                                    
 
           Ancak zorluğu  ve ipek böcekçiliğinin sona ermesi nedeni 
ile eskisi kadar yapılamayan yazma kenarı iğne oyaları, çeyiz 
sandıklarında varlığını korumaktadır. 
            
           117 yıllık geçmişi olan  Coca Cola  şirketinin 2000 yılında, 
ülkelerin el sanatını tanıtmak amacıyla  dünya çapında yapmış 
olduğu yarışmada; hazırlanan 196 cm yüksekliğindeki Coca Cola 
şişesinin yerel el sanatları ile süslenmesi istenmiştir. Yarışmaya 
Doğu Anadolu Bölgesinden katılan İlimiz, 196 santim 
yüksekliğindeki Coca Cola şişesine 20  ev kadını tarafından 
haftalarca yapılan ve içerisinde  “sevdim alamadım”, “elti eltiye 
küstü”, “subay sırması”, “doktor gözü”, “kaynana tokmağı”, 
“kaymakam odası” isimli  yazma oyalarının da bulunduğu sekizbin 
çeşit oyalı yazmayı, 196 santim yüksekliğimdeki  Coca Cola 
şişesine sararak yarışmaya katılmışlardır. Jüri üyelerinden tam 
puan alan hanımlarımız yarışmada birinci olmanın mutluluğunu 
yaşadılar.   
 

İğne Oyalarının Yapımında Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

İğne oyalarının yapımında araç olarak iğne, gereç olarak da 
ipek, at kuyruğu kılı, saç kılı ve boya kullanılır. Bazı oyaların 
yapımında ise (nadiren) tül,  kumaş ve tel, bazı oyaların tohum 
kısımlarında ise pul  kullanılır. 

 
Elazığ İğne Oyacılığında Kullanılan İpeğin Yapılışı : 
 
İpekböcekçiliği ve İpek  
 
Yörede ipek böcekçiliğinin ve ipekçiliğin tarihi oldukça 

eskilere dayanmaktadır. 1908 yılında Harput ile Elazığ çevresinde 
bir kalkınma hareketi görülmüştür. Bu arada ipek böceğinin 
yetiştirilmesi ve bu sanayi hakkında bilgi edinmek için Harput’ tan 
bir grup genç, tahsil yapmak üzere Bursa Darülharir mektebine   
gönderilir. Gençler tahsil dönüşünde bu sanayi üzerinde, bir ara 
münferiden, bir ara da şirket kurarak çalışmalar yaparlar. Bu 
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konuda ilerlemelerin olduğu görülünce, hükümet tarafından 
masrafı karşılanmak üzere  bir Darülharir  (ipekçilik) mektebi 
açılmasına karar verilir ve l909 yılında Yukarı Mezra’da bir 
İpekçilik Okulu açılır. Öğretim süresi üç ay olan bu okula, her yıl 
Şubat ayında öğrenci alınır. Bunun bitiminde sınav yapılır, başarı 
gösteren öğrencilere diploma verilirdi. 
 
           Masrafı Özel İdare bütçesinden karşılanan bu okuldan 
mezun olanlara  diploma yanında, bir mikroskop, bir havan ve yüz 
lira para ile Bursa tohumundan bir paket verilirdi. Bu okul 21 yıl  
faaliyette bulunur ve 1930 yılında lâğvolur. Bundan sonra,  Elazığ 
ve çevresinde, sosyal, kültürel ve ekonomik yönleri itibariyle ipek 
böceği yetiştiriciliği başlamıştır. Evlerde kendi çapında, sessiz 
sedasız yapılan bu iş, neredeyse ipekçilik endüstrisi gibiydi. 
Çocuklardan genç kızlara, kadınlara ve ninelere kadar, hem bir 
meşguliyet hem de bir görevdi. Aynı zamanda da aile ekonomisine 
katkı sağlardı. İçten gelen gizli bir şevk ve arzu ile yapılan bu iş, 
sanki bir yaşam biçimiydi. Köyden kente, ister tek katlı ister iki 
katlı, hatta o zaman için konak denen kerpiç evlerde,  boş bir oda, 
ya da ayvan vs. bulunurdu. Bu yerlerde, bir ya da birkaç katlı 
kavak ağacından yapılmış geniş tahta raflar (bentler) olurdu. 
Elazığ’da, o tarihlerde bütün evler en az bir dönüm, bazıları da 10 
dönümlük bahçeler içerisindeydi. Suyu ve havuz başı tamam olan, 
bu evlerde, her aile mevcut dut ağacına ve gücüne göre ipek 
böceği yetiştirirdi. Hatta yılda iki defa  ipek alan aileler bile olurdu. 
Kadınlarımız, bu işleri zevk alarak yaptıkları için  bazen  şarkılar 
söyler, bazen de maniler okurlardı. Zevk alarak yaptıkları bu iş 
esnasında okunan manilerden bazı örnekler: 

 
Evde ipek halıyım,                    Gelin gider bostana, 
Halının halhalıyım,                    Gül doldurur fistana, 
Bana değme jandarma,             Korkarım yağmur yağa, 
Ben bir yiğit malıyım.                 İpek fistan ıslana. 
 
Dörtlükler “Harput Yollarında” adlı kitaptan alınmıştır. 
 
Bu maniler aynı zamanda kadının ruhsal durumunu açıkça 

yansıtmaktadır. Bu arada küçük çocuklar da ipek böceklerine dut 
yaprağı kırarak meşgul olurlardı. 



 
İpek böceklerinin kozaya dönüşmesi, kozalardan ipliğin 

çıkarılması, yıkanması ve boyanması sonrasında elde edilen iplik 
ile evin nineleri, anneleri ve genç kızları, zevklerine göre mendil 
kenarı, yazma (çit) oyaları, raflara, masa ve sehpalara keten ve 
pamuklu kumaş üzerine, Antep-işi, Türk-işi, Çin iğnesi veya 
kanaviçe gibi işler yaparlardı. Bazıları da para kesesi, tütün kesesi, 
tarak ve saat kılıfları, şalvar urganları örerlerdi. Göz nuru, gönül 
hoşluğu ve  el emeği ile üretilen bu işler, bazen mamul, bazen de 
koza olarak hediye edilirdi. 

 
Çıkarılan saf ipek ile Kemaliye (Eğin) ilçesinde ipek halı 

dokunurdu. Ayrıca Elazığ ipek fabrikasında, ipek yorgan yüzü, 
bindallı, düz ve desenli ipek kumaşlar dokunurdu. Düz desensiz 
kumaşlardan yapılan gelinlik kumaşlara da,  (fabrikada dokunmuş 
anlamında) pavruka kumaş denilirdi. Bundan başka bele bağlamak 
için ipek kuşaklar da dokunurdu. Elazığ’da kendi çapında  bir ipek 
borsası vardı. Elazığ’ da dokunan ipek kumaşlar Fotoğraf 3. 73’ ve 
ipek iplikler ile dokunan kuşaklar  Fotoğraf 3.74‘ de görülmektedir 
 
 

        
Fotoğaf 3.73: İpek Kumaşlar         Fotoğraf 3.74: İpek  Kuşaklar          
 (Z.Aydın ve N.Diker’e ait)             (S.Sabiha Ünal’ aittir) 
 
 

İpek kumaş dokuyan fabrikaların kapanması nedeniyle, ipek 
böcekçiliği de bitmiştir.  

 
 
a) İpek Böceğinin Yetiştirilmesi  
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İpek böceği, Teknik Ziraat Müdürlüğü’nden alınan 
tohumların yetiştirilmesi sonucu elde edilmektedir. Bu tohumlara 
“vala” denilir. Alınan tohumlar, serin bir yerde bir bez arasında 
bekletilir. Dut ağaçlarının yaprak açmasıyla bu tohumlar ılık bir 
ortama  alınır. Vücut sıcaklığında  böcekler 24 saat içerisinde 
uyanırlar. Bunlar önce tahta sedirler üzerinde bırakılır. Daha sonra 
tahtadan yapılmış bölmeli rafların üzerine örtü (hasavan, çaput, 
kara bez) yayılarak böcekler örtü üzerine alınır ve burada dut 
yaprağı verilir. Önce körpe dut yaprakları, daha sonra da iri 
yapraklar kıyılarak verilir. Üç dört gün sonra yapraklar bütün olarak 
böceklerin üstüne serilir. İlk doğduklarında siyah olan böceklerin 
rengi yeşile dönüşür. Üç gün beslenme yapılmadan dinlenmeye 
alınır. Üç gün sonra üzerlerine küçük dut dalları yayılarak 
uyandırılır. Bu işlem dört hafta sürdürülür. En son uyku dönemi 
tamamlandıktan sonra, böcekler üç gün sıkı bir beslenmeye alınır. 
Artık ipek böcekleri devrelerini tamamlamış, büyümüş ve renkleri 
sararmıştır. 
 

b) Koza Dönemi 
 
Bu dönem için, sıçandişi otu ve diş kurtlayıcı otu 

(maydanozgillerden, rezenenin  yabanisi olan ve bu yörede 
yetişen otlar Fotoğraf 3.76)  böceklerin üzerine, yuva yapmalarının 
sağlanması için serilir. 10 gün bu şekilde bekletilir. Böcekler bu 
zaman zarfında bu dalların üzerine kozalarını örerek içinde 
boğulurlar. Süre tamamlanınca, kozalar toplanır. Gündüz 
hasavanlar üzerine serilen kozalar, gece  çıkınlanarak  kaldırılır. 
Üzerleri, hava  almaması için minderlerle iyice kapatılır. Bu işleme 
“ koza  boğma” denir. Şayet kurtlar boğulmazsa, kozayı delerek 
kelebek olarak uçar ve koza delindiği için de iplikler kopuk kopuk 
çıkar ve işe yaramaz. Daha sonra, iki üç gün süre ile kozalar 
kurutulur. Küçük, beli bağlı (ince belli) kozalar,  kıymetli kozalardır. 
Sarı kozalar makbul değildir. 

 



                    
      Fotoğraf  3.75: Koza                    Fotoğraf 3.76: Rezenenin                                                   
                                                           Yabanisi 
 
 
 
 

c) Kozanın Pişirilmesi  
 
Bahçelerde kurulan kazanlarda kaynatılan suyun içine, 

pişirilmeye hazır durumda olan kozalar atılır. Bol suyun içine atılan 
kozalar kaliteli ve ince telli olur. Kozalar, kaynayan suyun içinde, 
birbirine değmeyecek şekilde olmalıdır, tahta kaşıkla karıştırılır, 
kevgir ile bastırılır. Kozalar, kazanda 5 dakika  kaynatılır. Bu 
şekilde kaliteli ipek çıkar, kozaların beş dakikadan az veya çok 
kaynatılması, ipeğin çürümesine neden olur, sonra suyun ateşi 
azaltılarak suyun soğumaması sağlanır. 
 

d) İpeğin Çekilmesi  
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Sıcak su içinde bekletilen kozalara, ipeği çekme işlemi 
başlatılır. Kozaların ucu, nane (anuh) süpürgesi veya süpürge otu 
ile karıştırılarak bulunur. İlk çıkan ipeğe, ipeğin lazı denir. Kalın ve 
makbul olmadığı için  ayrılır, pufik  ve ponpon yapımında kullanılır. 
Daha sonra çıkan ipekler kalitelidir. İpek kesintisiz tek bir lif 
halindedir, eğrilmiş gibidir ve çok ince teller halindedir. Kozadan 
çıkarılan ipekler “kelepçe” denilen alete sarılarak çile haline 
getirilir (Fotoğraf 3.77). İpek çekildiği sürece, kazan altında yanan 
ateş ayarlanır. 



 

           
  Fotoğraf  3.77: Kelepçeler     
 
 
 
 
 
 

e) İpeğin Ağartılması ve Boyanması  
 

Kelepçeden çile halinde çıkartılan ipekler, suyun içine 
konur. Sudan çıkartılan ipekler ise tülbent içerisine alınır. Arasına 
yerli sabun rendesi dökülerek yarım saat kaynatılır. Kaynatılırken 
içine odun külü ya da soda atılır, daha sonra çok iyi biçimde 
durulanarak güneşte kurutulur. Çileler halindeki ipekler daha sonra 
bükülür ve sonra da boya işlemine geçilir. 
 

İpeğin boyasının, yazmanın rengine uygun olarak 
yapılabilmesi için boyadan bir miktar alınarak ılık suyun içine atılır 
ve eritilir. İpliğin rengini  atmaması için içine biraz şap atılır. Boyalı 
su içine ipek batırılarak renginin tutup tutmadığı denenir. İpeğin 
rengini tutmaması halinde başka renkler de ilave edilerek rengin 
tutması sağlanır. Hazırlanan bu boyanın içine atılan ipek biraz 
bekletilerek, çıkarılır ve suya atılır, sudan çıkarıldıktan sonra da 
durulanır ve kurutulur. 
 

İpek boyamada, çok önceleri doğal boyalar kullanılırdı. 
Bunlar daha çok bitkilerin, dal, kök, çiçek, yaprak ve kabuk gibi 
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kısımlarından yapılırdı. Günümüzde ise piyasadan alınan hazır 
boyalar kullanılmaktadır.  

 
Gitgide azaldığı görülen İpek böceği yetiştiriciliği de  

kaybolmak üzere olduğundan, ipek böcekçiliğinin yeniden hayata 
geçirilmesi için Fırat Üniversitesine bağlı Süleyman Demirel Keban 
Meslek Yüksekokulunda “İpek Böcekçiliği ve Tekstili” programı 
açılmıştır. 
 

3.1. 4.1.2. Tığ Oyası  (Dantel-Tentene)  
 

 İğne oyaları gibi  tığ oyaları-dantellerin  kökeni de çok eski 
yıllara dayanmaktadır.  
 
           “Dantel”: Tığ kullanılarak ipliklerin birbiri arasından 
geçirilmesi sonucu meydana gelen örgü şeklidir. Tığ, dantel 
örmede kullanılan başı kancalı araca verilen isimdir. (Fotoğraf 3 
78). Diğer örgülerde olduğu gibi tığ ile dantel örmede de ipliğin 
kalın ya da inceliğine göre tığ seçimi önem taşır.Tığ, numaraya 
göre inceden kalına doğru gider.  
  
 

              
             Fotoğraf  3.78: Dantel Örmede Kullanılan Tığlar 
 
 
 
 Elazığ’da Tığ Oyası (Dantel -Tentene) 
 

İlimizin geleneksel el sanatları içinde çok önemli bir yeri 
olan dantel, genç kızlarımızın, annelerimizin ve ninelerimizin bile 
zevkle yaptıkları el işlerinden birisidir. 
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            Dantel, boş zamanın değerlendirilmesi, genç kızlarımızın 
çeyizlerinde önemli bir yer tutması, günlük hayatta kullanım 
alanının geniş olması dolayısıyla, bazı kişilerin ekonomik 
nedenlerle dışarıya sipariş yapması sonucu günümüzde önemini 
kaybetmeden sürdürdüğü  görülmektedir. 
 

           
          Fotoğraf 3.79: Bir Büyükannemiz  Dantel Örerken   
                         

Tığ kullanılarak yapılan danteli de kendi arasında dört 
bölümde inceleyebiliriz.  
 
          3.1.4.1.2.1. Çeşitli danteller 
          3.1.4.1.2.2. Para keseleri 
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          3.1.4.1.2.3. Boncuk  oyaları 
          3.1.4.1.2.4. Kalın örgüler.  
 
          3.1.4.1.2.1. Çeşitli Danteller 
 
 
 
           Dantelin Örülüşü  

 
Tığ ile dantel örme tekniğinde, ilk temel teknik “zincir”dir”. 

İplik ile ilk yapılan ve sol el ile tutulan halka içine, sağ el ile tutulan  
tığın ucu geçirilir. Sol elin işaret parmağına sarılı olarak tutulan 
iplik tığın başına alınır. Halka içinden kendine doğru çekilerek 
zincir örmeye başlanır. Aynı işlemin tekrarlanmasıyla, zincir 
dediğimiz çok ince  örgü  meydana gelir (Fotoğraf 3.80).  

 

                
               Fotoğraf 3.80: Tığ ile Zincir Çekme 
 

Dantel örmede temel teknik olan “zincirden” başka  
“dolgu” tekniği ve “sık iğne”  tekniği vardır. Bu üç teknik dantelin 
ana unsurlarıdır. Bu teknikler kullanılarak, istenilen her türlü model 
meydana çıkarılır. Modellerin çıkarılması için, bazen zincirle kafes, 
bazen de zincirle file yapılır (Fotoğraf 3.82 ).  Bu kafes veya filenin 
üzerine dolgu tekniği veya sık iğne tekniği kullanılarak modeller 
oluşturulur. Sık iğne tekniği zor olduğu için daha az kullanılır.  
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 Dantel örüldükten sonra sökülebilen  özelliğe sahip bir örgü 
türüdür. Modellerin çoğu doğadan alınmıştır. Bunlar daha çok 
çiçek türlerinden lale, gül, karanfil ve benzerleridir. Hayvan                 
figürleri de kullanılmaktadır. 

                                    

                                     
Fotoğraf 3.8: Zincirle Yapılan        Fotoğraf 3.82: Zincirle Yapılan 
Kafes                                             File  
 

Dolgu  
 
Tığın üzerine iplik sarılarak, tığ başını iki veya üç defada 

temizlemek suretiyle yapılır. Dolgu, bazen zincirlerin içine 
batırılarak yapıldığı gibi,  bazen de dolgu üzerine yapılır. 
 
           Beyaz yumak ipliği ile kafes üzerine dolgu çiçekler yapılmış  
ve  uç kısmı da sık iğne yapılarak aralarına filizler konulmuş çarşaf 
danteli, Fotoğraf.3. 83 de görülmektedir. 

 

           
          Fotoğraf 3.83: Çarşaf Danteli (Nemciye Özel) 
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                  Beyaz yumak ipliği ile yapılan orta kısımları tamamen 
dolgu, diğer kısımları da dolgu ve zincir ile bezeli çarşaf danteli, 
Fotoğraf 3.83 ve 3.84  de görülmektedir. 
 

         
       Fotoğraf 3.84: Çarşaf Danteli  (Nevil Özel) 
 
 

          
        Fotoğraf 3.84/a: Üstteki Örnek (ayrıntı) 
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         Krem yumak ipliği ile yapılan orta kısımları dolgu, diğer 

          
otoğraf 3.85: Çarşaf Danteli (Nevil Özel) 

ıra, zincir üzerine uygulanır. Tığın başına iplik 
sarma

 
  
kısımları file ile bezeli çarşaf danteli (Fotoğraf 3. 85). 
 

 
          F
   

       Sık İğne    
 
İlk s
dan örülür. Bu işlemin tekrarlanarak üst üste yapılması ile 

sık iğne oluşur. Ancak sık iğnenin yapılışının çok zor oluşu 
nedeniyle modeller içinde az kullanılır. Krem rengi çapa iplik 
kullanılarak yapılan masa takımının desen ortaları tamamen sık 
iğne, diğer kısımlar ise file, uç kısımdaki yapraklar ise dolgudur 
(Fotoğraf  3.86, 3. 86/a ve 3.86/b). 
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Fotoğraf 3.86: Sık İğne               Fotoğraf  3.86/a: Sık İğne    
Masa Takımı 

    
   Fotoğraf 3.86/b: Sık İğne 
 
 
                Bej rengi ağ ipliği kullanılarak yapılan masa örtüsü file, 
dolgu ve sık iğne ile bezenmiştir ( Fotoğraf 3.87 ve 87/a ). 
 
. 

  
 Fotoğraf 3.87: Dantel Masa Örtüsü. (S.Sabiha Ünal) 
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Fotoğraf 3.87/a : Sık İğne Masa Örtüsü (S.Sabiha Ünal) 
 
             Beyaz ağ ipliği ile yapılan, çiçekler ve uçları dolgu, diğer 
kısımları kafes olan sedir yastık örtüsü (Fotoğraf 3.88). 
                      

 
Fotoğraf 3.88: Dantel Sedir Yastık Örtüsü (S.Sabiha Ünal) 
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             Krem rengi çapa iplik ile örümcek üzerine tek sıra sık iğne 
olarak yapılan tepsi örtüsü Fotoğraf 3.89 ve 3.89/a ’de verilmiştir. 
   
             Diğer parçalar ise kafes üzerine dolgu olarak yapılmıştır. 
Yatak takımı arası ve ucu Fotoğraf 3.89 ve 3.89/b’ de verilmiştir.  
 

 

              
          Fotoğraf 3.89:  Fethiye Nural    

 

           l  



 96

           Fotoğraf 3.89/a: Tepsi Örtüsü (Fethiye Nural) 

         
        Fotoğraf 3.89/b: Dantel Takımdan Detay  (Fethiye Nural) 
 
          Örümcek 
 

Ayrıca zincirin gevşek bırakılmasıyla yapılan bir teknik 
vardır, ona da “örümcek” denir. Örümcekle de çok çeşitli örnekler  
yapılır. 

 
         Yavruağzı ve yeşil ebruli naylon iplik ile yapılan örümcek 
namaz örtüsü Fotoğraf  3. 90 ‘da görülmektedir. 
 

         
        Fotoğraf 3.90: Örümcek Namaz Örtüsü (N.Özel) 
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             Beyaz yabalı iplik ile yapılan dolgu ve örümcekle bezeli 
çarşaf danteli  Fotoğraf 3.91’ de görülmektedir. 
 

        

              

            
         Fotoğraf 3.91:  Çarşaf Danteli (Nevil Özel)   

 
 
     Mavi renkte makine yünü ile tığ kullanılarak örülen lizözün 
yaka kısmı örümcek, roba kısmı dolgu  ve diğer kısımlar kurtçuk ile 
bezelidir (Fotoğraf  3. 92 ve  92/a). 
 
 

 
             Fotoğraf 3.92: Tığ İle Yapılan Lizöz (Rabiya Hanım) 
 



              
            Fotoğraf 3. 92/a: Lizözün Örnek Kısmı  

çları ve tümüyle dantel olan 
erdeler tepsi örtüleri, para keseleri, yün ipi kullanarak da hırkalar 
uluzlar ve yelekler  yapılmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

Günümüzde dantelden çeşitli masa takımları, yatak 
takımları, fiskos masalar, havlu u
p
b
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 Fotoğraf 3.93: Dantel Perde  (S.Sabiha Ünal) 
 
 
              Bej rengi ağ ipliği kullanılarak yapılan kuşlu ve geyikli  pencere 
perdelerinin desen kısımları dolgu olup, diğer kısımları kafestir (Fotoğraf 
3. 93  ve 3.93/a). 
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                        Fotoğraf 3. 93/a: Dantel Perde (S.Sabiha Ünal) 
 

                       
                      Fotoğraf 3.94: Perde Ucu (S.Sabiha Ünal) 
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          Beyaz yabalı iplik kullanılarak yapılan tepsi örtüsü, orta kısım motif 
olup diğer kısımları kafes, file ve dolgu ile bezelidir (Fotoğraf 3.95). 
 

                    
                   Fotoğraf 3.95: Dantel Tepsi  Örtüsü (Nevil Özel) 
 
 
        Beyaz iplik kullanılarak yapılan tepsi örtüsü orta kısımları dolgu 
olup, çiçek etrafları sık iğnedir (Fotoğraf 3.95/a). 
 

         
        Fotoğraf 3.95/a: Dantel Tepsi Örtüsü (S.Sabiha Ünal) 
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              Bej rengi iplik kullanılarak yapılan tepsi örtüsü, içi dolu yapraklar 
ve içi boş olan çiçekler tamamen sık iğnedir (Fotoğraf 3.95/b). 
 

    
   Fotoğraf 3.95/b: Tepsi Örtüsü (S. Sabiha Ünal) 

 

              
               Fotoğraf 3.95/c: Fiskos Masa Örtüsü (S.Sabiha Ünal) 
 

 102



 
 
 
 
 
 
 
                  İki renk iplik kullanılarak yapılan havlu ucunun orta kısmı 
dolgu olup kenarları sık sık kafes ve üzerleri filiz yapılmıştır (Fotoğraf 
3.96) 
 

                                                             
                   Fotoğraf 3.96:  Dantel  Havlu Ucu  (Sevil Saraç) 

 
             
 3.1.4.1.2.2. Para Kesesi 
 
Osmanlı kültüründe önemli bir yer tutan ve günlük yaşamın  

değerli aksesuarlarından biri olan para keselerinin atlastan, ipekten, 
deriden ve örgüden olmak üzere çok çeşidi vardı. Para keselerinden 
başka küçük mühür keseleri, yuvarlak saat keseleri vardı, bunlar bir üçlü 
oluştururdu. Bunlardan başka bir de tütün kesesi ve  tarak keseleri de 
yapılırdı. 

 
Para keseleri şimdinin para cüzdanlarının yerini tutan, madeni 

paraların konulduğu ve  ağzı  bir bağcık ile büzülen bir torbacıktı. 
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Erkekler para kesesini, saat kesesini, mühür kesesini ve sigara 
içenler de tütün kesesini günlük yaşamda üzerlerinde taşırlardı. 

 
Para ve tütün kesesi giysi ceplerine veya bele sarılan kuşak 

arasına sokulurdu. Mühür kesesi ince bir bağcık ile boyuna asılırdı. 
Önemli mührü olan kişiler, gece mühür kesesi ile birlikte yatarlardı. Saat 
keseleri ise altın veya gümüş zincir ile boyuna asılıp saat yelek cebine 
veya kuşak arasına yerleştirilirdi. Bu madeni zincirler ve saat, erkeğin süs 
takısı idi. Gençler de deriden yapılmış tütün keselerinin bağcıklarını 
bileklerine geçirirlerdi.  

 
Keselerin yapımında görülen bezemeler, kadının sanatını, 

becerisini, inancını, geleneğini ortaya koyar  ve aynı zamanda  erkeğine 
karşı olan sevgisini işaret ederdi.  

 
1500-1600 lü yıllarda Osmanlılarda kese bir para birim ölçüsü  

gibiydi. Anadolu’da ve Osmanlı’da esnaf arasında yardım sandığı gibiydi. 
“esnaf kesesi” denilen altı ayrı kese vardı. Bunlar “örme kese”, “yeşil 
kese”, “kırmızı kese”, “atlas kese”, “beyaz kese” ve “siyah 
keseydi”. Bu keselerin alacak, verecek ve yardımlaşma gibi değişik 
rolleri vardı. Her birine ayrı ayrı altın, para, akçe ve evrak konulurdu.  

 
Artık çok eskilerde kalan bu  güzel ve değerli kesecikler eski 

yaşamla ilgili çok güzel mesajlar vermektedir. Diğer el sanatlarında 
olduğu gibi bu el sanatında da motifler ve şekillerin çoğu doğadan 
alınmıştır. Bunlar horoz, kuş, kartal ve kaplumbağa şekilleridir. Bitkilerden 
de alınanlar daha çok çiçekler, dallar ve yapraklardır. Bir de turalar, ay, 
yıldızlar, çizgiler, kareler ve Osmanlı dörtlükleri vardır. İşte görüldüğü gibi 
ipekler, iplikler, kumaşlar boncuklar, deriler pullar ve teller ile insan 
yeteneğinin ve sanatının katılımı ile ortaya sanat şaheserleri çıkarılmıştır. 
Resimli ve  hayvan figürü olan keseler gücü sembolize ederdi. Gelin kızın 
para keseleri de daha çok boncuklu, dilimli çiçeklidir. Bağcık uçları da 
gönül kilidi oyalıdır. Damada uğur getirmesi için  kaplumbağa şeklindeki 
para keseleri verilirdi. 

 
Sözünü ettiğimiz bu keselerden bir kısmı atlas, desenli ipek ve 

deriden dikilmekte bir kısmı da tığ iğne ve şiş ile ipek ve pamuklu iplik 
kullanılarak örülmekteydi. Para keselerinin, şekilleri çeşitli olmakla 
beraber genellikle kandil şeklindedir. Ağız kısımları çeşitli oyalarla 
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süslenir ve arasından bağcık geçirilirdi. Bağcık uçlarına ve kesenin dip 
kısmına  çeşitli çiçek motifleri örülerek geçirilir ya da püskül takılarak 
süslenirdi. Örülerek yapılan kandil şeklindeki para keselerinin üst ağız 
kısmındaki iki bordüre “kuşak”. orta kısımdaki süslemeye “göbek” ve 
dip kısımlardaki motiflere de “badem” denirdi. 

 
Üst düzeyin  kullandığı keseler ise altın ve gümüş sim iplik ile 

örülürdü . Bunun yanı sıra atlastan ve ipek kumaştan yapılan şık para 
keseleri vardı.  

 
İğne oyasından yapılan keselerin zarafeti bir başkaydı. İğne oyası 

keseleri genç kızlar, gelinler ve kadınlar bel kemerlerine veya kuşaklarına 
asarak şık bir çanta olarak kullanırlardı. Ayrıca para keseleri yakın 
akrabalara  gelinin çeyiz hediyesi olarak verilirdi. Sanat değeri yüksek  
olan keseler kız çeyizinde ayrı bir önem taşırdı. İğne oyasından minik 
olarak yapılan para keselerinin içine altın veya para koyarak bebelerin 
beşiğine, yastığına veya omzuna takarlardı. Erkek bebeğe mavi veya 
kırmızı, kız bebeğe de pembe kese vermek usuldendi. 

 
Şehirlerde ve köylerde düğün törenleri sırasında damada  hediye 

edilen keseler çok şık ve gösterişli olurdu. İçine de altın veya gümüş para 
konurdu. Şehirde üst sınıftan damat kesesi kırmızı atlas üzerine altın 
veya gümüş sırma ile dival iş yapılırdı. Keselerin üzerine işlenen tuğra, 
ay, yıldız çiçek, dal ve gül iyi temenniler anlamına gelirdi. Orta halli damat 
keseleri, genellikle yeşil çuha üzerine renkli ipek iplik ile zincir işi yapılır, 
kenar  kısmı da ince ince  kesilerek çayır, çimen ve çiçek şekilleri 
verilerek süslenirdi. Çayır çimen, muhabbetin mutluluğun ve sevginin 
işaretiydi. Köy damatlarına ise siyah kumaş üzerine pul ve boncuklarla 
bezenmiş, kenarları oyalı, ağız kısmı kartal motifli, aralarına kuru 
karanfiller serpili keseler düğün sırasında armağan edilirdi. Karanfiller de 
kesenin parfümü idi, kartal motifi damadın güçlü, varlıklı olması isteğini 
dile getirirdi.  

 
Bu çeşitli ve çok şık keseler kentlerden köylere kadar erkeklerin, 

kadınların, gelin ve damatların, gençlerin zevkle kullandıkları malzemeler 
içindeydi. 

 
 Yüzyıllar boyu günlük yaşamda kullanılan bu şık ve güzel keseler 

günümüzde ancak koleksiyonlar müzeler ve vitrinlerde birer süs eşyası 
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olarak yerlerini almışlardır. Bir de dilimizde değimleri devam etmektedir.  
“bol keseden atıyor”, “kesenin dibine darı ekti”, “kesene bereket”, 
”keseyi doldurdu” gibi. 
 
 
 
 
 

Elazığ’ da para keseleri 
 

           Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan ilimizde, kökeni çok eski 
dönemlere dayanan çeşitli keseler vardı. Bunlar, erkekler, kadınlar, 
gençler, gelin ve damatlar tarafından kullanılan içine para ve kadın ziynet 
eşyaları, konulan para keseleri, saat keseleri, tütün keseleri ve tarak 
keseleriydi. Eski dönemden günümüze kadar gelen para keseleri atlas, 
ipek, deri ve çeşitli kumaşlardan yapılarak üzerleri işlenip, kenarları ve 
ağız kısmı süslendiği  gibi tığ ile örüleni (Fotoğraf 3.98, 3.98/a, 3.99 ve 
3.100) veya iğne oyasından yapılanı da vardı. Para keselerinin şekilleri  
genellikle huni biçiminde, tünün keseleri de daha büyük boyutta olup 
dikdörtgen biçimindeydi. Ancak unutulmuştur, elde mevcut eski 
dönemlere ait para keseleri müzelerde sergilenmekte veya vitrinlerimizi 
süslemektedir. Unutulmaması için İlimiz Halk Eğitimi Merkezinde  açılan  
kurslarda örme çalışmaları sürdürülmekte, ayrıca Gönül Özel tarafından 
eski döneme ait desenli ipek kumaşlardan dikilen (Fotoğraf 3.97 ve 
3.97/a) ve günümüz kumaşlarından üzerleri boya-boncuk işlenip, 
kenarlar boncuk ve ağız kısımları dantel ile süslenen, (Fotoğraf 3.97/b)  
dantel örülerek üzeri boncukla işlenen para keseleri yapılmaktadır 
(Fotoğraf 3.97/c). 
 



         
     Fotoğraf  3.97: Para   Keseleri (Gönül Özel) 

       
    Fotoğraf 3. 97/a: Para  Keseleri (Gönül Özel) 
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    Fotoğraf 3.97/b: Para Keseleri ve Çantalar (Gönül Özel) 
  

 
  Fotoğraf  3.97/c  Para Keseleri (Gönül Özel) 
 

Para kesesinin örülüşü: 
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Para keseleri, tığ ve pamuklu yumak (kuka) ipliği, bazen de ibrişim 
kullanılarak örülür. Para keseleri bordürlerle ayrılarak bordür aralarına  
motifler konulur. Motifler “bitki motifleri”, “insan figürü”,  “hayvan 
figürü” ve “geometrik” şekillerden oluşmaktadır.   

 
Örgü tekniği tamamen sık iğnedir. Örmeye dip kısmından başlanır, 

zincirden çok küçük bir halka yapılarak üzeri sık iğne gidilir, aralardan  
artırılarak belli bir yere kadar örüldükten sonra, artırma işlemi yapılmadan 
örmeye devam edilir. Herhangi bir taraftan açık yoktur, o yüzden örülerek 
yuvarlak dönülür. 
 

Para kesesi iki, üç ya da çok renkli örülür. Genelde tek renk 
hakimdir diğer renklerle de desen konulur. Örülüş sırasında desen 
konulurken  kullanılmayan iplik, örgü arasına alınır ve örgünün ters 
tarafına bakıldığında düz kısmı gibi düzgündür, iplik atlamaları yoktur. 
Örülerek normal boya gelindiğinde,  üst kısma  kafes konularak, kafesin 
üst kısmı süslenir. Kafesin içinden, tığ ile yapılan ya da bükülerek yapılan 
ince kordon geçirilerek ağız kısmının büzülmesi sağlanır. Kordonların 
ucuna ve kesenin ilk başlangıç yerine  püskül veya küçük oyalar 
yapılarak  süslenir (Fotoğraf  3.98,  3.98/a,  3.99 ve 3.100  ). 
 

 

 

 

                   Çok eski yıllarda  renkli yumak ( kuka) iplikleri kullanılarak tığ 
ile örülen sık iğne para keseleri ve tarak kılıfı Fotoğraf 3.98/ ve ve 3.98/a 
da görülmektedir, Fotoğraf 3.99 da görülen kese ibrişim ile örülmüştür. 
 

        

Fotoğraf 3.98: Para Kesesi ve           Fotoğraf 3.98/a: Para Kesesi  
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Tarak Kılıfı (Edibe Gülşen)                 (S.Sabiha Ünal’ a ait) 
 

                        
      Fotoğraf 3.99: Para Kesesi             “Fotoğraf 3.100: Para Kesesi 
      (Ülker Ardıçoğlu’ na ait)                   Çizim” “Memişoğlu 2006 s.86”

 
 
 
 
 
 
 

           3.1.4.1.2.3. Boncuk Oyası  
   
          Her ne kadar ipliğe boncuk dizilerek yapılmakta ve adına “boncuk 
oyası” denilmekte ise de, bu oya da tığ kullanılarak yapıldığından tığ 
oyası grubu içine alınmıştır. 
 
         Küçük inci boncuk veya kesme boncukların naylon veya yumak 
ipliğine geçirilerek tığ ile dantel örer gibi örülmesiyle meydana çıkar. Bu 
örme sırasında ipliğe sıralı olan  boncuklardan birer, ikişer veya üçer tane 
alınarak çeşitli modeller oluşturulur. En fazla çiçek modellerinin yapıldığı 
görülmektedir. Bazıları düz renk,  bazıları da  iki veya üç renk boncuk 
kullanılarak yapılır. Bu oyalar daha çok beyaz ve renkli tülbentlerin 
kenarına, isteğe göre namaz örtüsünün kenarlarına da dikilir. Tülbent 
eskidiği zaman oya tülbentin kenarından sökülerek başka bir tülbente 
dikilmek suretiyle kullanılır. Oyaların da eskimesi durumunda oya  
sökülerek boncuklardan yeniden boncuk oyası yapılır (Fotoğraf 3.101). 
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   Fotoğraf 3.101:  Boncuk İle Yalpan Tülbent Oyaları. 
                                  
 
 
                        
 
 
 
               3.1.4.1.2.4. Kalın Örgüler 
 
               Şiş kullanılarak ince örgü yapıldığı gibi kalın iplik ve kalın tığ 
kullanılarak yün ipi veya makine yünü ile şal hırka, buluz, yelek  ve 
benzeri örgüler örülmektedir.         
 
              Bej rengi makine yünü kullanılarak tığ ile örülen şal köşeden 
başlanmıştır. Ajurların ortası sık iğne, ara kısımlar ise tamamen dolgudur 
(Fotoğraf 3.102). 
               
               Kırmızı makine yünü kullanılarak tığ ile yapılan şal, motifler 
halinde örülerek birleştirilmiştir. Çiçekler dolgu, diğer kısımlar filedir 
(Fotoğraf 3.103 ). 
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 Fotoğraf 3.102: Şal (Nevil Özel)      Fotoğraf 3.103: Şal (Gülhan Erdem) 
                                                                   
           
               Tığ  kullanılarak (kendir) jüt  iplik ile örülen  Fotoğraf 3.104 de 
görülen  çantanın ön ve arka tarafı ajurlu olup, ağız yan ve alt kısmı sık 
iğnedir.  

      
    Tığ kullanılarak kahve  rengi kadife iplik ile kafes  örülen ve 

Fotoğraf 3.105 de görülen çanta kadife kumaştan yapılan kelebek aplike 
ile süslenmiştir. 
 

                  

     Fotoğraf 3.104:Jüt Çanta              Fotoğraf 3.05: Çanta (G.Özel) 
 

 3.1.4.1.3.  Mekik Oyası 
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Mekik adı verilen araçla yapıldığı için “mekik oyası” adı 
verilmiştir. Mekik 5-6 cm uzunluğunda, 1.5 cm genişliğindedir. İki uca 
doğru giderek incelir ve iki kattan oluşur. Ortada iki parçayı biri birine 



bağlayan bir mil bulunur. Diğer kısımları açıktır. Önceleri kemikten,  
günümüzde ise plastikten yapılmaktadır (Fotoğraf  3.106). 
 

      
Fotoğraflar 3.106: Mekiğin  Görünüşleri 

 
  Mekik oyası yapımında, önceleri pamuk ipliği ve ibrişim kullanılırdı. 
Günümüzde sağlam ve parlak oluşu nedeniyle naylon iplik 
kullanılmaktadır. Bu oyanın yapımı iğne oyasından kolay, tığ oyasından 
zordur. Tekniği, hacimli motiflerin yapımına elverişsiz olduğundan çeşidi 
azdır ve genellikle uzun şeritler halinde yapılır, nadiren yuvarlak örtüler 
yapıldığı da görülür. Yapıldıktan sonra da sökülmesi mümkün olmayan 
bir örgü türüdür.  
 
 

Mekik Oyasının Yapılışı  
 

           Mekik örme sırasında iki ayrı iplik kullanılır. Biri mekik üzerine 
sarılan iplik, diğeri ise mekik yapımında alttan yürütülen drezindir.   
Başlangıçta drezinin ucu  ve mekiğe sarılı ipliğin ucu, düğümlenerek sol 
elin başparmağı ile işaret parmağı arasında tutulur, drezinin diğer tarafı 
da sol elin küçük parmağına sarılır, diğer iki parmağın üstünden geçirilir. 
İşaret parmağı ile başparmak, birbirine birleşik olarak ipliğin ucunu, ya da 
yapılan oyayı tutuğu için işaret parmağı ile orta parmak arasında kalan 
boşluktan geçen drezin üzerinde mekik çalıştırılır. Drezin üzerinde, 
mekiğin önüne, bir alttan geçirilip ilmek atılmasıyla, bir üstten geçirilip 
ilmek atılmasıyla yapılır. İlmek atıldıktan sonra kuvvetli çekilerek 
sıkıştırılır. 

Temel tekniği, ilmek atmak olan mekik dokumada, temel teknik 
dışında bir de  filiz tekniği vardır. Filiz tekniği mekik ipliğinin, drezin 
üzerinde, geniş bırakılmasıyla meydana gelir. Filizin hemen yanındaki 
ilmek de sıkı çekilmelidir. 
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Bükülerek, filiz ya da ilmek arasından mekiğin geçirilmesiyle, irili 

ufaklı modeller meydana getirilir. Genellikle model olarak  uzun şeritler  
halinde  inceli kalınlı yapılıp mevlit ve namaz örtüleri ile tülbentlere dikilir. 
Şerit halinde yapılanlar isteğe göre iki renkli de yapılabilir (Fotoğraf 
3.110). Ayrıca  motif olarak yapılarak birleştirilen veya yuvarlak olarak 
yapılan  masa takımları da vardır  (Fotoğraf 3.108 ve 3.109 ). 
 
         Naylon iplik kullanılarak  aynı renk ince kumaş üzerine yapılan mavi 
mevlit örtüsü ( Fotoğraf 3.107). 
          

       
  Fotoğraf  3.107: Mekik Mevlit Örtüsü (Mahmure Bağcı) 
 
          Naylon iplik kullanılarak yapılan yuvarlak  masa takımı (Fotoğraf 
3.108). 
          
          Naylon iplik kullanılarak motifler halinde yapılarak birleştirilen masa 
takımı (Fotoğraf 3.109).                                                                                    
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     Fotoğraf 3.108: Mekik Masa            Fotoğraf 3.109: Mekik Masa Ta- 
    Takımı (Sema Öztürk)                      kımı (Nilüfer Tümer) 
 

                
               Fotoğraf 3.110: İnce Şerit Halinde Yapılan Mekikler 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4.1.4. Firkete (Filkete) Oyası  
 
Firkete, metalden, l5 cm uzunluğundaki bir çorap şişinin U 

şeklinde ikiye bükülmesiyle meydana gelir. İsteğe göre bükülme mesafesi 
geniş veya dar olabilir. Geniş olarak bükülen firkete ile  yapılan oyalar 
enli, dar firkete ile yapılan oyalar ensizdir. Firkete  oyası yapımında 
firkete ile beraber dantel tığı da kullanılır. Diğer örgülerde olduğu gibi 
firkete oyasında da ipliğin kalın ya da inceliğine göre tığ seçimi önem 
taşımaktadır ( Fotoğraf 111). 
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Fotoğraf 3.111: Tığ ve Firketeler 

 
           Firkete yapımında daha ziyade parlak ve sağlam oluşu nedeniyle  
naylon iplik kullanılır. Yapılacak modele göre iplik ve tığ seçimi 
yapıldıktan sonra örme işlemine başlanır. 
 

Firkete Oyasının Yapılışı  
 

           İlk olarak İplik, firketenin üstüne bir defa sarılarak birbirine 
bağlanır. İpliğin bir ucu açıktır, diğer kısmı ile firketenin üstünde sarılı 
olan ipliğin orta kısmından, tığ kullanılarak ilmek alınır. İlmek alındıktan 
sonra her sırada firkete döndürülerek üstüne iplik sarılır tığ ile ortadan 
ilmek alınma işlemi devam eder. Bu sayede örme işlemi gerçekleştirilir. 
Örüldükçe, örülen kısım şerit halinde firketenin alt kısmından aşağı iner, 
bu şeridin iki yan ucu açıktır ve uzun filizler görünümündedir. Bu teknik 
firketenin temel tekniğidir (Fotoğraf 3. 112). 
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        Fotoğraf 3.112: Firketenin  yapılışı 
 
         Bu teknikten başka firketenin bir de sık iğne tekniği vardır. Model 
oluşturulması için  firketeden çıkan bu şeridin açık uçları bir araya 
toplanır, ya da ayrı ayrı üzerinden tığ ile zincir gidilerek  istenilen değişik 
şekiller verilir veya sık iğne tekniği kullanılarak  çeşitli modeller 
oluşturulur.  
 
          Enli şeritler halinde yapılan firketeler birleştirilerek  karyola örtüsü, 
lizöz veya şal yapılır. İnce iplik kullanılarak mevlit ve namaz örtüsü ile 
tülbent kenarı yapılır. 
 
                    İstenirse iki renkli yapılabildiği gibi boncukla yapılanları da 
vardır. Bunlar daha çok tülbentlere dikilmektedir. 
 
                   Örgülerin en kolayıdır. Çok kullanışlı olmadığı için çok fazla 
işlenmez. Örgü tekniği örüldükten sonra sökülebilen bir türdendir. Firkete  
kullanılarak yapıldığı için “firkete oyası” ismi verilmiştir.  
 
 
 
 
             Tek katlı makine yün ipi kullanılarak  yapılan lizözün, roba kısmı 
ve ön şerit kısmı şiş ile haraşo örgüdür. Diğer kısımları ise firketedir 
(Fotoğraf 3.113 ve  3.113/a).                     
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Fotoğraf 3.113: Firkete                          Fotoğraf 3.113/a: Firkete Lizöz                                
 
 
          Sarı ince kumaş kenarına, aynı renk naylon iplik ile yapılan firkete 
 namaz örtüsü Fotoğraf 3.114 de görüldüğü gibi. 
 

   
Fotoğraf 3.114: Firkete Namaz         Şekil 3.115: Firkete Tülbent  Kenarı 
Örtüsü  (Nevil Özel)                           (Nevil Özel) 
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3.1.4.2. Şiş Kullanılarak Yapılan Kalın Örgüler (Şiş Danteli, Kazak, 
Hırka, Yelek, Çorap, Patik ve Lif)  
 

El örgücülüğü tekniklerinden biri olan şiş örgücülüğü, yün, tiftik, 
pamuk ve ipek gibi liflerin işlenmesinden sonra meydana gelen ince ve 
bükülü  ipliklerin “şiş” (cağ) denilen aracın yardımı ile birbiri arasından 
ilmek çıkarılmasıyla meydana gelen bir tür dokumadır. Şiş 
örgücülüğünde ipliğin ince ya da kalınlığına göre, ince ya da kalın şiş 
kullanılır. Örgüde şiş seçimi önemlidir. 
 

Eski zamanlarda, örgüler kaba saba, ancak ısınabilmek için elbise 
altına giyilmek üzere yapılırdı. Günümüzde ise örgüler  güzel,  ince, zarif 
ve zevklidir, aynı zamanda bir sanat dalı haline gelmiştir. Şiş ile çok 
çeşitli hırka, kazak, yelek, etek, şal, şapka, süveter, çocuk takımı ve 
çocuk battaniyesi, çorap-patik ve lif örülmektedir. 

  
Yapılışı hem zevkli hem kolay olan yün örgücülüğü, her genç kızın 

heves ettiği ve biraz gayret ile yapabileceği bir sanat dalıdır. 
 
Şiş örgücülüğünü de, “ince örgü“ (şiş danteli) ve “kalın örgü”,  

(hırka, kazak, çorap-patik ve lif ) olmak üzere iki bölümde incelemek 
mümkündür. 
 

3.1.4.2.1.  Şiş Danteli 
 
Bu dantelin örülüşü sırasında, daha ziyade ince pamuklu iplik, 

naylon iplik veya filoş iplik kullanılır. Daha çok masa takımları, ya da 
fiskos masa örtüleri örülmektedir. Masa takımları yuvarlak örüldüğü gibi, 
kare şeklinde de örülmektedir. 
 
           Şiş Dantelinin Örülüşü 
 

Örtülerin örülmesine, ortadan başlanır. Orta küçük motifi tığ ile 
yapılır ve ilmekler önce çorap şişi dediğimiz iki ucu işler şişlere tığ 
yardımı ile geçirilir ve çorap şişi ile örmeye devam edilir. Ortadan itibaren 
desen konulmaya başlanır. Örgü biraz büyüyünce yuvarlak şişe (misina) 



geçirilir. Yuvarlaklığın sağlanması için ortadan itibaren artırma işlemi 
yapılır. Artırma işlemi daha çok  yaprak ya da çiçek ortalarına ajurla  
yapılır.  
 

Bu örgüde,  teknik olarak,  “düz” ve “ajur”   teknikleri kullanılır. 
Kenarları ise tığ ile zincir çekilerek tamamlanır. İsteğe göre fiskos 
uçlarına örümcek yapılabilir. Bittikten sonra, fiskos masalar dışındaki 
örülen diğer küçük parçalar, kola ya da jelatine batırılarak gerilir. 

 
 Beyaz  filoş ile yapılan  fiskos masa ortadan  başlanmıştır. Orta 

yuvarlak kısmı, orta yaprakları ve büyük yaprakları düz örgüdür ve 
aradaki ajurlarla hem yaprak şekli verilmiş hem de artırma işlemi 
yapılmıştır. Diğer kısımlar da ajurla desen yapılmıştır (Fotoğraf 3.116). 
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       Fotoğraf 3.116: Şiş Danteli  Fiskos Masa   (Gülser Gönenç’ e aittir) 
 
               Bej rengi  iplik ile ortadan başlanarak yapılan  şiş danteli kare 
sehpa örtüsünde; artışlar yaprak ortalarındaki ajurlardan yapılmıştır 

otoğraf 3.116). 

            Beyaz iplik ile ortadan başlanarak yapılan şiş danteli yuvarlak 
ehpa  örtüsünün de  yine  artışları yaprak aralarındaki ajur kısımlarında 
apılmıştır (Fotoğraf 3.117). 
                      

 
   
 
 

(F
 
  
s
y
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             Fotoğraf 3.117: Şiş Danteli Sehpa Örtüleri  (Hatice Sefer- 
             Oğlu)                                            
  

3.1.4.2 2. Kazak, Hırka, Yelek 
 
Kalın örgü yapımında (çorap hariç) iki şiş kullanılır. Kullanılacak 

ipliğe göre şiş seçimi yapıldıktan sonra, örgüye başlanır.  
 

             
            Fotoğraf  3.118: Şiş (Cağ) 
 
 

Örgünün Örülüşü  
  
Yapılacak örgü, genişliğine göre, tek şiş üzerine sayılmak suretiyle 

ilmek atılır. İlmek, örgünün ilk  tekniğidir. İlmek atmanın da çok çeşitleri 
vardır. Örgü tek şiş üzerine atılan ilmeklerin içine diğer şiş  ile teker teker  
batırılarak üzerine atılan ipliğin, ilmek olarak içinden çıkarılmasıyla 
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meydana gelir. Bu işlemin tekrarlanması ile  örgü meydana çıkar. Örgüde 
ilmeklerin çok gevşek veya sık olmamasına dikkat edilmelidir. 
 
 
 Örgünün çok çeşitli  teknikleri vardır.Temel teknik, “düz örgüdür”. 
Düz örgü dışında “lastik”, “haraşo” ve “ajur” teknikleri vardır. Ajur 
tekniği ile çeşitli modeller meydana çıkarıldığı gibi ilmeklerin birleştirilerek 
çift veya birkaçının bir arada alınması, artırılması, yer değiştirilmesi veya 

sıyla değişik modeller üretilir.  Bu teknikler kullanılarak çok güzel 
şyaları  yapılır. 

Düz Örgü  
 
           Düz örgü, tek  şiş üzerine atılan ilmeklerin içine diğer şişle  teker 
teker 

günün düz 
üzü  ve arka yüzü jarse kumaş  görünümündedir ( Fotoğraf 3.119 ve 
19/a). 

burulma
kazak, hırka, yelek ve benzeri giyim e
 

(arka yüze) batarak , üzerine atılan ilmeklerin içinden çıkarılması 
ile, ikinci sırada da tamamen ön yüze batarak, üzerine atılan ilmeklerin 
içinden çıkarılması ile meydana gelir. Düz örgünün  ön yüzü ve arka yüzü  
birbirinden farklı görünümdedir. Ön yüzü tamamen düz ve pürüzsüzdür, 
ilmeklerin görünüşü bir başak gibi yukarıya doğru tırmanır. Ters tarafın 
ilmekleri ise yan yana  yarım zincir görünümünde gider. Ör
y
1
 
 

            
           Fotoğraf 3.119: Düz Örgünün Ön Yüzü  
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         Fotoğraf 3.119/a: Düz Örgünün Arka yüzü 

        

 

 
 
 
 
 
  
 
 

                              
                                            Fotoğraf  3.120: Düz Örgü- 

                                   den  Bir Çocuk Pelerini   
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Lastik  

           Lastik örgü tekniğini de, “tek sıralı lastik”,  “çift sıralı lastik”,  
“çift lastik”, “pirinç lastik” ve “fantezi lastik” olmak üzere beş 
bölümde inceleyebiliriz. Lastik daha ziyade yapılan hırka, kazak, ve 
yeleğin ilk başlangıç kısmına yani eteğine, kol ağızlarına;  hırka ise ön 
kısmına  ve yaka kısmına konulur. İsteğe göre lastik örgüden tamamen 
hırka ve kazak da örülebilir. 
 
           Tek Sıralı Lastik  
 
 Şişe atılan ilmekler üzerinde ipliği arkaya atarak, bir arka yüzden 
ilmek çıkarılarak, ipliği öne alarak, bir ön yüzden ilmek çıkarılarak yapılır. 
Örgünün her iki yüzünün görüntüsü aynıdır (Fotoğraf 3.121). 
 

 

 
 
 

 
 
                                                                            

   
            Fotoğraf   3.121:Tek Sıralı Lastik   
 
 
           Çift Sıralı Lastik : 

Çift sıralı lastik de tek sıralı lastik gibi aynı şekilde örülür, bunda  
iki ilmek arkaya, iki ilmek öne batmak suretiyle yapılır. Örgünün her iki 
yüzünün görüntüsü de aynıdır (Fotoğraf 3 .122). 
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           Foto

 

tik tekniği diğerlerinden 
rklıdır, ilmeklerin şişten çıkarılması halinde iki kat olarak örüldüğü 

görülür. Örgünün  iç kısmı düz örgünün arka yüzü görünümünde, ön ve 
arka yüzün görünümleri ise düz yani jarse görünümündedir (Fotoğraf 
3.123 ). 
 
          Çift lastiğin şişten çıkarılmış şekli. Lastiğin dış yüzü düz örgü 
görünümünde, iç yüzü ise düz örgünün ters yüzü görünümündedir. 
Görüldüğü gibi   iki kat halinde  örülmektedir (Fotoğraf  3.123/a ). 
 

ğraf 3.122: Çift Sıralı Lastik  
 
 
          Çift Lastik  
 
          Şiş üzerine atılan ilmekler, tersleri örüp, ipliği arkadan dolaştırıp 
öne alarak, düzlerin örülmesiyle meydana gelir. İkinci sırada da aynı 
işlem yapılır. Bu sefer örülmeyen ilmekler örülür. Örgü ya arkaya, ya da 
hep öne batırılarak aynı yöne örülür. Bu çift las
fa
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ğin üzerine ters, ters ilmeğin üzerine de düz örülür. Her sırada 
mekler bu şekilde yer değiştirilerek örülür. Örgünün düz ve arka yüzü 

Fotoğraf 3.123: Çift Lastiğin Görü-       Fotoğraf 3.123/a: Çift  Lastiğin Şiş   
nüşü                                                     den  Çıkmış Şekli 
 
 
 Pirinç Lastik   
 
           Pirinç lastiğin ilk sırası, tek sıralı lastik  gibi örülür, ikinci sıra ise  
düz ilme
il
aynı görünümdedir. Pirinç görünümünde olduğundan bu isim verilmiştir 
(Fotoğraf 3.124). 
 

                 
                Fotoğraf 3.124: Pirinç Lastik  

          

oğraf 3.125). 

 
   Fantezi Lastik:
 
           Fantezi lastik de yine tek sıralı lastikte  olduğu gibi ilmekler bir 
arkaya ve bir öne batırılarak örülür. Diğer lastikten  farklı tarafı ilmekleri 
atarken, ipliğin şişin altından değil de üzerinden atılmasıdır. Diğer lastiğin 
ilmeklerine göre bu lastiğin ilmeklerinin görünüşü sanki bükülü olarak 
çıkıyor gibidir (Fot
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                 Fotoğraf 3.125: Fantezi Lastik  

 yüze, arka  yüze batırılarak yapılan 

 

 
Haraşo   

 
         Atılan ilmeklerde sürekli tek   

örgü şeklidir. Örgünün iki yüzünün de görüntüsü  aynıdır. Görüntüsü, 
yarım halkanın,  tersli düzlü birbiri içerisinden geçirilmiş şekli gibidir 
(Fotoğraf 3.126). 
 

                    
                    Fotoğraf  3.126: Haraşo Örgü  

 

 
 

Ajur  
 
 İki ilmeği bir arada alıp, hemen arkasından şişin üzerinden ilmek 
atarak yapılan örgü türüdür. 
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sı, yer değiştirilmesi  veya burulmasıyla çok değişik 
odeller meydana çıkar. Modellerin çoğu doğadan alınmıştır. Hemen her 

örgünün  bir ismi vardır. Yayla yolu, incili, nohut gibi (Fotoğraf 3.127). 
 

                   

 Ayrıca ilmekleri birleştirerek, çift veya birkaçının bir arada 
alınması, artırılma
m

    
         ğraf 3.127: Ajur Örgü   

          
         

enler, çok renk kullanılarak da kilim deseni  

            

            Foto
           

                                                           
          Örgüler düz, haraşo ve ajur konarak modelli örüldüğü gibi iki üç 
renk kullanılarak  çeşitli des
örgüler örülmektedir (Fotoğraf 3.128 ve 3.129). Bahsedilen bu örgü 
türleriyle çok güzel kazak, hırka, yelek, şal, boyun atkısı, çocuk 
battaniyesi ve çocuk takımları örülmektedir. 

          



 129

      Fotoğraf 3.128: Renkli İpliklerle          Fotoğraf 3.129: Renkli İpliklerle 
      Örülen Hırka (Fatma Uzun)                Örülen Yelek (Güler Çakmak) 
                                                                     
            3.1.4.2 3.  Çorap-Patik  
 
               3.1 4.2.3.1. Çorap  

  
Geleneksel giysilerimizden olan çorap, Elazığ’da hayvancılığın ileri 

seviyede olması nedeniyle yünün bazı işlemlerden geçirilmesinden sonra 
(yıkanması, taranması ve daha sonra da iğ denilen araçla bükülmesi)  

 

        
                 Fotoğraf 3.130: Yün Tarağı ve İğ. Şefik Gül Kültür Evi 

 
 

elde edilen has yün iplikle örülmektedir. Yapımına devam edilen 
çorap iki buçuk veya üç numara şiş (cağ) kullanılarak örülür (Fotoğraf 
3.132). 

 

                     
          Fotoğraf  3.131: İğler                        Fotoğraf 3.132: Çorap Şişleri 
                                                                  
 

Şişler 15 cm uzunluğunda 
5

  olup iki ucu da sivridir. Çorap örülürken 
 şiş kullanılır, 4 şiş ilmeklere takılı olur, diğer şiş ile örme işlemi yapılır. 
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          len çorapları “çift İplikli çorap” ve “tek iplikli 
çorap

Tek yöne bükülmüş  iki ayrı yumağın birleştirilerek kullanılması ile 
örülür. Çorap şişi üzerine atılan ilmekler, iki ayrı yumağın birleşmesiyle  
meydana gelen ipliğin, iki parmak ile ikiye açılarak, bir ilmek alışta, bir 
ipliğin atılması, ikinci ilmeğin alınmasında ise diğer ipliğin atılması 
şeklinde örülür. Çift iplikli çorapların düz yüzü normal görünüşte, arka 
yüzü ise diğer çoraplarınkinden farklı görünüştedir, ilmekler şayak örgü 
gibi verev gitmektedir. 
 

Çift  iplik ile çorap  örülüşlerde,  istenirse üzerine nakış veya başka 
renk iplik ile süsleme  yapılır. 

rülüşü sırasında çift iplik kullanıldığından “çift iplikli çorap” 
mi verilmiştir. 

e ise de, örülüşünün zorluğu nedeniyle örenlere az 
rastlanmaktadır. 
 
           Kıl yün ipinden örülen çift iplikli yün çoraplar (Fotoğraf 3.133 ve 
3.133/a ). 
 

 
 Elazığ’da örü
” olmak üzere iki şekilde incelememiz mümkündür. 

 
           Çift İplikli Çorap  

  

 
 Ö

is
 
İnce ve dayanıklı oluşu nedeniyle çift iplikli çoraplar tercih 

edilmekt

                  
  Fotoğraf 3.133: Çift İplikli Yün              Fotoğraf 3.133/a: Çift İplikli    
Çorap (Zülfünaz Aydın Gülşen)            Yün Çorap Topuğu                     
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Çorabın Örülüşü: 

şlanılır. Çift iplikli 
çorapların ipliği ince olduğu için şişe 12-14 ilmek, tek iplikli çorapların 
ipliği d

sonra 4 şişe alınır, her iki yandan  ikişer ilmek düz çıkar 
ve bu ikişer ilmeğin her iki yanlarında iki sırada bir artırma işlemi 
yapıla

ğe göre yanlarına birer tane ters örülerek devam 
ttirilebilir. 

apların taban kısmı düz olarak örülür. Üst  kısmı da  kendinden  
esen ya da  renkli  iplik  ile  desenlendirilerek  örülür. Topuk kısmına 

gelince; çorabın alt yani topuk  kısmına gelen yer, değişik bir iplikle, 
uçları açık olarak örülür. Konulan renkli iplikten sonra, çorabın arka 
kısmına da desen konularak örülmesine devam edilir, diz altına gelince 
dört parmak lastik örülerek kesme işlemi yapılır. Çorap boyları daha çok 
diz altına kadardır. İsteğe göre çorap boyları daha kısa  olabilir. 
  

En son olarak, topuk kısmına geçirilen iplik çekilir ve uçları 
açılarak  iki tarafa ayrılan  ilmeklere 4 şiş takılarak topuk örme işlemine 
şlanır. Her iki yan tarafta, a ılan ilmeklerin hem girişinde hem 

ekli 
k 

itirilir. Bazı kişiler çorabı örerken topuk kısmını da beraber örmektedir. 
azı kişiler de örmeye diz altından başlarlar ve burun ucunda bitirirler. 
orap bitirildikten sonra yıkanır ve ıslak iken ateş üzerinden geçirilerek 

tüyleri ütülür ve daha sonra da kalıba geçirilerek kurutulması sağlanır. 
 
 

 Tek İplikli Çorap  
 
 İki ince bükülmüş yün ipinin birleştirilerek, iğ denilen araçla tekrar 

bükülmesi ile meydana gelen iplikle ve normal iplik atılması sonucu 
örülen çoraba,  “tek iplikli çorap” denir. 
 

 
  Çorap örmeye burun, yani ayak uçundan ba

aha kalın olduğu için dört veya altı  ilmek atılarak  başlanılır. Bir 
sıra örüldükten 

rak örülür, bu şekilde devam edilerek burun şekli verilir. Bunun 
mesafesi 4-5 cm olduktan sonra arttırma işlemi bitirilir. Orada iki  ilmekten 
oluşan hat, iste
e
 
           Çor
d

ba rada bırak
de çıkışında  çift alarak kesilme işlemi yapılır ve örülerek topuk ş
verilir ve en dip kısmı (topuk ortası) da sekiz on ilmek bir arada kesilere
b
B
Ç



           
Fot. 3.134: Tek İpli Yün Çorabın         Fot. 3.134 /a: Tek İpli Yün Çorabın  
Tabanı (Zülfünaz Aydın.Gülşen )        Burnu (Zülfünaz Aydın .Gülşen ) 
                                                              

         
Fot. 3.135: Yıkanmış Ütülmüş ve        Fot 3.136: Örnekli Yün Çorap 

miş  Çorap, Harput        (Zülfünaz.Aydın Gülşen) Kalıba Geçiril
Şefik Gül Kültür Evi 
 
 
           3.1.4.2.3.2. Patik  

 
 Patik, ilimizde son yıllarda örülmeye başlanmıştır. Gerek 
örülüşünün, gerekse giyilişinin daha kolay oluşu nedeniyle fazla kullanılır 
olmuştur.  
 

Patik, 5 şiş, 2 şiş ya da tığın kullanılması ile örülmektedir. Pa 
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tik 
rerken yün ya da orlon iplik kullanılmakta, daha çok iki renkten desen 
onulmaktadır. Genellikle örülmeye burun ucundan başlanılır ve topuk 

kısmında bitirilir  
 
           Burun ucundan  beş şiş kullanılarak örülen patikler, yarısına kadar 
örüldükten sonra iki şişle devam edilir ve arka kısımda bitirilerek dikilir. 

ö
k



 133

Ağız kısmı da  tığla ajur yapılarak içinden kordon geçirilir. İsteğe göre düz 
renk iplik ile de haraşo örülerek  üst yüzünden artırmalar yapılabilir. Beş 
şiş ile örülen patik ve renkli iplik ile örülen patikler (Fotoğraf 3.137 ve 
3.137/a). 
 

                
     Fotoğraf 3.137: Patik Örülürken           Fotoğraf 3.137/a: Patikler 
      
 
           3.1.4.2 4.  Lif  
 
 Geleneksel el  örgücülüğü çeşitlerinden olan lif  örücülüğü, diğer el  
işlerinde olduğu gibi  Elazığ’da ayrı bir özellik taşımaktadır.  
 
 Kadınlarımız ve genç k ız tarafından yapılmakta olan bu 

ması 
ktedir. 

         Lif örgücülüğünde temel örgü tekniği haraşodur, çünkü kıvrılmaz,  
araşo tekniğinden başka ajur ve düz örgü teknikleri kullanılır. Daha çok 

ur tekniği kullanılarak desen oluşturulur. Ayrıca 
lif örgücülüğünde. Desenlerin yapımında genellikle geometrik bezeme  

örgücülüğünde pamuğun, iğ denilen araçla bükülmesi 
ğrilmesi) sonucunda elde edilen bükülü iplik kullanılır. Esas lif ipi 

nomik olması, renkli olması, biraz daha sert olması, 
ese yerine kullanılması ve kir tutmaması gösterilmektedir. 

ızlarım
lifler, boş zamanların değerlendirilmesi, aile bütçesine  katkı sağlan
ve kız çeyizi olarak ayrılması nedeniyle yapımına devam edilme
 
  
h
haraşo tekniği üzerine  aj

görülmekte ve her bir desene ayrı bir isim verilmektedir. 
 
 Lif 
(e
pamuk ipidir. Beyaz olması, ağartmaya ve kaynatmaya müsait olması 
yumuşak  ve dayanıklı olması lif için ideal olduğunu göstermektedir. Son 
yıllarda lif örmede bazıları orlon iplik de kullanmakta, buna sebep olarak 
da, bu ipliğin eko
k
 
           Lifin Örülüşü  
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rdan ikişer ilmek içeriden artırma işlemi yapılarak örülür, bu 
ısım ajur şeklinde devam eder. Ajurun içinde kalan kısma  desen 

konulur, ajurun dışında kalan ikişer ilmek haraşo olarak çıkar ve bu 
şekilde örülerek büyütülür.  Orta kısma gelince, bu sefer  kenarlardan iki 
ilmek içerden arttırma işlemi  yerine, eksiltme işlemi yapılır ve sonuna 
kadar bu şekilde örülerek bitirilir.  Kenarlarına da kıtırik denilen süs 
konulur. Bu kıtırikler lif örüldüğü sırada konulduğu gibi bazen de lif örülüp 
bittikten sonra konulmaktadır.  Örülen liflerin boyutları genellikle 30x30 ya 

.140 
örülen  lifler köşeden başlanmış,  aralarına haraşo konularak desen 

rikleri  beraber  örülmüştür.                 

 
 Lif, 2-2,5 numara şiş kullanılarak örülür. Örgü tekniği olarak 
köşeden başlanıp köşeden bitirilir. Genellikle 7 ilmek ile başlanan lif, her 
iki kenarla
k

da 32x34 cm dir.  
 

         Pamuk ipi kullanılarak örülen, Fotoğraf 3.138, 3.139 ve 3      
a gd

yapılmıştır.  Kenar kıtı
            

       
Fotoğraf 3.138: Lif  (Solmaz Ersoy)      Fotoğraf 3.139: Lif (Solmaz Ersoy) 
               



                
             Fotoğraf 3.140: Lif (Solmaz Ersoy) 
 
          Ayrıca günümüzde, orlon iplikten, bazen tek bazen de iki renk iplik 
kullanılarak tığ ile yıldız modeli adı verilen örnekten lifler yapılmaktadır 
Bunlar bazen tek parça halinde büyük, bazen de daha küçük  iki parça 
halinde örülüp üst üste dikilerek birleştirilir. Birleştirme sırasında 
kenarlarına zincir çekmek suretiyle dilim ya da ajur yapılır (Fotoğraf 
3.141).  
 
            Orlon iplik kullanılarak tığ ile örülen bu lifler eldiven gibi ele 
geçirildiğinden aynı zamanda kese olarak  kullanılmaktadır. 

            

 

       
                  Fotoğraf 3.141: El Bezler ve Lif (Solmaz Ersoy) 

 
           Elazığ da, son zamanlarda, bir de damat lifi denilen lifler 
örülmektedir. Bunlarda, tek renk orlon iplik kullanılmakta, bunlar köşeden 
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değil de daha çok düz başlanıp kare örülmektedir. Örnek olarak karelere 
bölünüp, bir kare parmağa  iplik sarılarak, geniş bırakılmak suretiyle 
püsküllü yapılmakta, bir kare de haraşo ya da Selanik  olarak örülmekte, 
ikinci defa da desen yerleri değiştirilmektedir. 
 

                     
                   Fotoğraf 3.142:  Lif Ören  Bir Teyzemiz  

si nedeniyle 
f örgücülüğünde de bir azalma görülmekte, ancak kız çeyizlerinde 

hükmünü sürdürmesi nedeniyle güncelliğini devam ettirmektedir. Her kız 
çeyizinde en az  50 tane lif bulunmaktadır. 
 
   3.1.5. Tel Kırma  

 
        Sim sırma ve tel kırma işlemeciliği, Türk süsleme sanatının 
özelliğini taşıdığından, geçmişi  çok eski yıllara dayanmaktadır. 

 
irinç, bakır ve kalay gibi enlerden çekilerek  gümü  ve altın 

” (klaptan) denir. 
addeden geçirilerek gümüş ya da altından çok ince bir hale getirilmiş 

 
Diğer el sanatlarında olduğu gibi teknolojinin ilerleme

li

           P  mad ş
yaldız vurulmuş, çok ince  ipeklere sarılmış  tellere “sim
H
tellere ise “sırma” denir.  
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kta ve kökeni de çok eski 
ıllara dayanmaktadır.  Tel kırma işlemek için daha ziyade ince kumaşlar 

tercih edilmektedir. Bunlar tül, jorjet (krep demor), şifon tülbent ve yazma 
gibi... 
 
           Tel kırma yapılacak kumaşın ve işlenecek modelin tespitinden 
sonra kumaş, kasnak denilen araç üzerine gerilir (Fotoğraf 3.143 ). 
 

           Kırma tel ise sim ve sırma ile aynı özelliklerde yapılıp, dövülerek 
çok ince yassı şeritler haline getirilir. 
 
             Tel kırma işi Elazığ’ da da  yapılma
y

        
   Fotoğraf 3.143:Tel Kırmada Kullanılan  Kasnak ve  Tel 

        

umaşın  zedelenmemesi için 
ğlan aş yavaş çekilerek gerilir ( Fotoğraf 

 
  Tel kırma yapımı sırasında, büyük kalbur kasnağı denilen kasnak 
kullanılır. Kasnağa gerilen ince kumaşın zedelenmemesi için kasnak, 
yumuşak, pamuklu kumaşla önce sarılır, işlenecek ince kumaş   üzerine 
konulduktan sonra etrafından bir tülbentle baş bağlanır gibi  bağlanır 
eya üzerine yumuşak bir lastik geçirilir, kv

ba an tülbentin altından yav
3.144).        
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                         Fotoğraf 3.144:Tel Kırma İşleyen Teyze 

İplik, olarak gri gümüş rengi tel kullanılır. İğne olarak da, 

ş ve modelin tespitinden sonra,  kasnağa gerilen kumaş, diz 
zerine alınarak  yapma işlemine başlanır. Kumaş üzerinde iğne ile iz 
elli ettirilerek bir çizgi çekilir ve desenlerin eğri olmaması sağlanır. 

 
         Her diş, dört iğne batımı ile meydana gelir. Her diş bitiminde tel, 
baş parmak ve işaret parmağının arasında şıkıştırılarak  ileri geri alınarak 
çatlatılır ve kırılması sağlanır, bu  nedenle de bu işin ismine “tel kırma” 
denilmiştir. 
 

 
  
kuyumcularda, kumaşa girip çıkması kolay olması için özel olarak 
yaptırılan gümüş iğne kullanılır. İğne  kısa, 2 cm  boyunda,  dibe, yani 
delik kısmına doğru biraz daha kalın ve iki deliklidir. 
 
          Tel Kırmanın Yapılış  
 
          Kuma
ü
b
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          Tel kırma, Elazığ’da daha çok mevlit örtülerine, tülbent ve 
yazmalara işlenmektedir. 
 
          Bordo  ve mavi şifonun iki karşılıklı kenarlarına su şeklinde yapılan 
tel kırma işi. Diğer kısımları da serpmedir. Bordo şifonun kenarları iğne 
oyasıdır (Fotoğraf 3.145). Mavi şifonun da iki karşılıklı kenarı desen 
işlenmiş olup diğer kısımlar serpmedir  (Fotoğraf 3.146).  
 

       
  Fotoğraf 3.145: Tel Kırma (Güllü         Fotoğraf 3.146:Tel Kırma (Güllü                             

                                    Pirinççi) 

           Açık mavi  jorjet üzerine tel kırma işi yapılan mevlit örtüsü. Tel 
rma ı

                

  Pirinççi)             
 
  
kı desen olarak tepe kısmına işlenmiş olup, diğer k sımlar serpmedir. 
Kenarları  aynı renk ipekle iğne  oyası yapılmıştır (Fotoğraf 3.147). 
 

 



      Fotoğraf 3.147:Tel Kırma Mevlit Örtüsü (Sebat Berilgen’ e aittir)  
 
 
               Siyah ince jorjet üzerine tel kırma işi yapılan mevlit örtüsü, tümü 
asma yapraklarıyla bezenmiş, yaprak aralarına da serpme yıldızlar 
konmuştur. Kenarlarına tel kırma ile dilim şekli verilerek kesilmiştir 
(Fotoğraf 3.148 ). 
 

                      
                     Fotoğraf 3.148: Tel Kırma Mevlit Örtüsü  
                     (Zülfünaz Gülşen’ e aittir) 
, 
              Siyah ince jorjet üzerine tel kırma işlenen mevlit örtüsünün
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 tepe 
ısmına üçgen şeklinde desen konulmuş olup, diğer kısımlar yıldız 

serpmedir. Kenarları da yine tel kırma ile dilim yapılarak kesilmiştir. 
 

 

k
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                   (Demirtaş)  
                    Fotoğraf 3.149:Tel Kırma Mevlit Örtüsü  (Aliye   
  



 

             
            Fotoğraf 3.150: Kenarı İğne Oyalı Tel Kırma İşi Mevlit 
            Örtüsü 
 
           Bazıları, başın tepe kısmına model koyup, ön ve yan 
kenarlara ince su deseni, aralara da küçük serpme yıldızlar 
koymakta, bazıları da aralara asma yaprağı ile desen koyup, 
kenarlara su gibi devam eden desen koyarak desene göre dilim 
dilim kesmektedir (Fotoğraf 3. 148 ve 3.149). İsteğe göre kenarları 
iğne oyasıyla da süslenmektedir (Fotoğraf 3.150 ). 
.  
        Yazmalarda ise desenin içi tamamen tel kırma işi ile 
doldurulur. Buna “dal doldurma” denir. İsteğe göre yazmaların 
aralarına da küçük serpmeler yapılır ve kenarları iğne oyası ile 
süslenir (Fotoğraf 3.151 ). 
 
             Pembe desenli  yazma üzerine  yapılan  tel kırma işi, 
yazmanın çiçek desenleri takip edilerek içi tamamen 
doldurulmuştur. Dal doldurma adı verilen bu işte yazmanın diğer 
düz kısımlarına da  serpmeler yapılmıştır. Kenarı da ipek ile oya 
yapılmıştır (Fotoğraf 3.151 ). 
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        Fotoğraf 3.151: Pembe Tel Kırma Yazma (Nevriye Diker) 
 
 
           Bu konudaki bilgiler, kaynak kişi olan Güllü Pirinççi’ den 
alınmıştır. 
 
           İlimizin Palu İlçesinde bu işe “çakmak” işi de 
denilmektedir. Her ne kadar unutulmaya yüz tutmuş bir el  işi ise 
de, il merkezinde ferdi olarak yapımına devam edenler 
bulunmakta, Palu İlçesinde de bu işin devamının sağlanması için 
Halk Eğitim Merkezinde kurslar açılmaktadır.  
 

3.1.6.  Kırk Yama   
 

Kırk yama işi, çok eski yıllardan beri yapılagelmektedir. 
Kadınlarımız, bu el işini artık parçalarını değerlendirmek  
maksadıyla yaparlardı. El emeği ve göz nuru harcayarak yapılan 
bu işe, kullanılan parça sayısının çokluğu nedeniyle “kırk yama” 
ismi  verilmiştir (Fotoğraf 152).     
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            Fotoğraf  3.152: Kırk Yama ( Hayriye Can) 
 
           Kırk Yamanın Yapılışı  
 

Kalıntı parçalar, küçük küçük, dikdörtgen, altıgen, eşkenar 
dörtgen, kare ve üçgen şeklinde eşit büyüklüklerde kesilir.  Bunlar 
genellikle aynı şekiller bir araya getirilerek  elle dikilir. Dikiliş 
sırasında renk ve desen uyumuna dikkat edilir. Parçaların 
dikdörtgen kesilmesi halinde, bunlar ya duvar örer gibi parçaları bir 
birinin arasına getirilir, ya da parçalar kaydırılarak (şayak şekilde) 
birbirine dikilir. Kabarıklık yapmaması için arka dikişleri  ütülenerek 
açılır. Arka yüzünün ekli görüntüsü nedeniyle mutlaka astarlanır.  
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  Fotoğraf: 3.152/a: Kırk Yamadan Seccade (Hayriye Can) 

 
 

Kırk yamadan, seccade, kırlent, karyola örtüsü ve bohça 
gibi kullanım eşyaları yapılmaktadır (Fotoğraf 3.152 ). Günümüzde 
ise bu iş büyük parçaların birleştirilmesiyle makine ile  yapılmakta 
ve adına da “patchwork”  denilmektedir. 
 

3. 1. 7.  Boya Boncuk  
 

           Elazığ’ da, en son yapılan el sanatlarından  bir tanesi de 
“Boya ve Boncuk El Sanatıdır”.  
 

 Tamamen boya ve boncuk kullanılarak yapılan bu el 
sanatına  ilk olarak  Gönül Özel tarafından başlatılmıştır.  

 
            l997 yılında başlanılan bu işle önce ayakkabı çantası  
yapılmış, daha sonra yelekler, gözlük kapları, para keseleri, küçük 
çantalar, masa takımları, şallar, fularlar, duvar süsleri pano ve 
tablolar yapılmıştır. 
            
           Boya Boncuk İşinin Yapılışı  

 
İşlenilecek kumaşın seçiminin yapılmasından sonra, model 

tespit edilerek çizim yapılır. Çizim sırasında beyaz karbon  kağıdı 
kullanılır. Çizilen modelin içi, önce astar boya, daha sonra da 
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normal kumaş boyası ile boyanır. İstenirse metalik boya da 
kullanılır. Daha sonra  da renklere göre boncuk seçimi yapılır. 
Boncukla işleme sırasında renk tonlarına  dikkat edilir. 
    
           Boncuk işlemede  dört  yöntem uygulanır. 
 

a) Yığma Yöntemi : Boncukların ipliğe sıralanarak (en fazla        
üç tane)    aynı yere batırılmasıyla,  

 
b)Sarma Yöntemi : Boncukların iğneye geçirilerek (altı veya 

                              yedi tane) sarma işler gibi sarılmasıyla.          
 

          c) Boru Yöntemi   :  Boncukların düz olarak geçirilmesi ve 
kumaşın üzerine o şekilde dikilmesiyle 
 

                          d) Salkım Yöntemi : İğneye geçirilen boncukların salkım gibi                                     
bırakılması ile meydana gelir. Çiçeklerin tohum kısımları yapılır. 
 

Bu  çalışmaları üç  bölümde ele alabiliriz. 
 

1- Çanta ve yelekler, filoş iplik veya ağ ipliği ile örülmek 
suretiyle, aralarına geçirilen şeritler ve dantellerin inci 
boncuk, kesme boncuk ve boru boncukla işlenmesidir. 

 
2- Kumaş üzerine çizilip, doğrudan inci boncuk, kesme boncuk 

ve boru boncuk ile işlenmesidir. Bu tip işleme daha çok 
kadife ve ipek kadifeler için tercih edilen bir işleme tarzıdır. 
Çünkü ipek kadifenin boyanması mümkün değildir. 

 
3- Boya ve boncuğun bir arada kullanılması şekliidir. O da  

önce kumaş üzerine model çizilir, sonra boyanır, daha 
sonra  boyaya uygun renkte inci boncuk, kesme boncuk ve 
boru boncuklar ile işlenerek son şekli verilir   

 
Kumaş olarak çanta, yelek ve  para keselerinde süet kadife  

kot ve ipek kumaş, şallarda ince kumaş ve kadife, masa 
takımlarında ödemiş ipeği, duvar süslerinde ise  ince kumaşlar 
tercih edilmektedir. İplik olarak da sağlam olması bakımından 
naylon iplik kullanılmaktadır. 



 
            Siyah deri (vinleks) üzerine  boya ve boncuk işi yapılan 
çantalar  (Fotoğraf 3.153 ). 
 

   
  
Fotoğraf 3.153:  Boya-Boncuk ile Yapılan Çantalar (Gönül Özel) 
 
               Krem rengi ince kumaş üzerine boya ve boncuk İle 
yapılan örtü (Fotoğraf 3.154). 
 

         
        Fotoğraf  3.154:   Boya-Boncuk ile Yapılan Örtü (G.Özel) 
 
              Kot üzerine  boya ve boncuk ile işlenen tablo. Zemin 
tamamen yeşile  boyanmıştır. Laleler çeşitli renklere,  dallar da 
yeşile boyanarak boncukla işlenmiştir (Fotoğraf 3.155). 
 

 147



         
        Fotoğraf  3.155: Boya Boncuk Tablo   (Gönül Özel) 
 
 

             1- Ara parça füme rengi kadifedir. Üzerine çizilen 
model boyanarak  boyaya uygun boncuklarla işlenmiştir. Alt ve 
üst parçalar gri filoş ile kafes örülmüştür. Kumaşa birleştirilen 
kısım ile çantanın ağız kısmı  boncuklarla süslenmiştir. 
 
            2-  Diğer çanta da aynı tarzdır (Fotoğraf 3.156 ). 
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          Fotoğraf 3.156: Boya-Boncuk ile yapılan çantalar (G.Özel)                                 
 

      
     Fotoğraf  3.156/a: Gri Kadife Çanta (detay) 
 
 
 
               Siyah çanta, ön kısmı siyah filoş ile kafes örülerek  
ara ara dolgu yapılmış olup üzerine motifler dikilerek üzeri 
siyah kesme ve inci boncuklarla süslenmiştir. Arka kısmı kadife 
olup sap kısmı filoş iplik  ile örülmüş ve üzeri yine boncuk ile 
işlenmiştir (Fotoğraf 3.157). 
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                   Fotoğraf 3.157:  Siyah Çanta (Gönül Özel) 
 

            

            
               Fotoğraf  3.158:  Boya Boncuk  İşi Yelekler  (Gönül Özel)  

 
 
 
 
 
Mavi Kot  Üzerine Boya ve Boncuk İşi Yapılan Çanta 

Fotoğraf 3.159 da görülmektedir. 
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                    Fotoğraf 3.159: Boya Boncuk İşi Çanta (G.Özel) 
 
 
 
          3.1.8. Terzilik: “Şalvar, İçlik (Gömlek-Mintan) Yelek, Sekiz 
Köşeli Şapka”                                                                                                                        

                                                                                                                              
İlimizde dikiş de ön plandadır. Terziler erkek takım elbiseler, 

bayanlar için döpiyesler, mantolar etekler ve pantolonlar ile  
benzeri giysiler dikerler. Bunun dışında Elazığ’ın mahalli kıyafeti  
olan ve folklor kıyafeti olarak da kullanılan “şalvar”, “içlik”, 
(gömlek mintan) “yelek” ve “sekiz köşeli şapka” dikimi  yaparlar. 

 
Bunlardan, şalvar, içlik ve yeleğin dikimi ve giyimi, çok eski 

yıllara dayanmaktadır. Sekiz köşeli şapkanın yapımına ise 
Atatürk’ün şapka devriminin ilânından  sonra  başlanmış  ve 
bugüne kadar devam etmiştir. 
 
 
 
 
 
           3.1.8.1.  Şalvar  
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Günlük hayatta, şalvarın yerini pantolon almıştır. Şalvar 

giyenlere daha çok kırsal kesimlerde  rastlanmaktadır. Şalvarı 
sade erkekler değil kadınlarımız da giymektedir. Kadınların giydiği  
şalvara (karadon) denilmektedir. Karadon koyu renk  daha ziyade 
siyah üzerine çıtır ve renkli desenlidir. Kumaşlar yazlık ve kışlıktır. 

 
Şalvarı, “kıl şalvar”,  “kadı biçimi şalvar” ve “uçkurlu 

şalvar” olmak üzere  üç şekilde incelememiz mümkündür. 
 
Kıl şalvar, yünden elde edilen kıl yün ipinden örülmek 

suretiyle, diğer kadı biçimi şalvar ve uçkurlu şalvar ise, kumaştan 
dikilmek suretiyle yapılır. 

 
 3.1.8.1.1. Kıl Şalvar  
 
Çok önceki yıllarda, koyun yünleri elde, iğ denilen araç  

(Fotoğraf 3.160) ile bükülürdü (eğrilirdi). Eğrilen bu  yünden, şiş  ile 
elde şalvar örülürdü ve  bunlara “kıl şalvar” denilirdi. Bu şalvarlar 
daha çok dağ köylerinde örülür ve kullanılırdı. 

 

                
               Fotoğraf 3.160: Yünleri Eğirmede Kullanılan İğler 
 

Günün birinde, iki kıl şalvar giymiş erkek karşıdan gelir, 
bunlardan bir tanesinin üzerindeki  kıl şalvar, çok titizlikle örülmüş, 
yani ince eğrilmiş sık dokunmuştur, diğeri ise kaba saba 
örülmüştür. Şalvarı ören kadının da aralarında olduğu bir grup 
kadın konuşurken, karşıdan iki kıl şalvarlı adamın geldiğini 
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söylerler. Şalvarı ören kadın   “vah vah, ince kalın bir imiş, ahir 
ömrüm çürümüş” diyerek şalvar için verdiği emeğe hayıflanır. 

 
   Örülüşünün zorluğu nedeniyle artık günümüzde bu 

şalvarlara rastlamak  zor olmaktadır. 
 
3.1.8.1.2. Kadı Biçimi Şalvar   

 
           Kadı biçimi şalvar  gabardin denilen kumaştan yapılır, renk 
olarak da en çok gri, lacivert ve siyah kullanılır. Mevsimine göre 
farklı kumaşların da kullanıldığı görülmektedir. İsteğe göre kış 
aylarında kırsal kesimde şalvar dikiminde çuha kumaş  
kullanılmaktadır. 
            
           Şalvar  altı parçadan oluşur. İki yan parça, iki ön parça ve 
iki arka parçadır ( Ön ve arka parçalara ağ denilir). İki yan parça 
çok geniştir. Şalvarın paça kısmı dar, üst kısmı geniş ve 
dökümlüdür. Ağ kısmının alt tarafında sağ ve solda peyik  denilen 
üçgen parçalar vardır (Çizim 3.161 ve Fotoğraf 3.161/a).  
 
 

            
           Çizim 3.161: Kadı Biçimi Şalvarın Çizimi 
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Fotoğraf 3.161/a: Kadı Biçimi Şalvar 
 

 Kadı biçimi şalvar modelinin, beli dört parmak genişliğinde 
kemerlidir ve kemer kısmının sert olması için içine iki veya üç 
kattan oluşan üzerine sık sık makine çekilerek  kapitone yapılmış 
kumaş geçirilir (Fotoğraf 3.161/a, 3.161/b ve 3.161/c ) Ön kısımda 
her iki yanda ve  arka kısımda her iki yanda ikişer veya üçer tane 
açık pili, ön ve arka orta kısımlarda ise birer pilikaşe  mevcuttur. 
Bu pili sayısı isteğe göre değişmektedir. Sağ taraftaki pililerin 
bulunduğu yerin kemerle birleştiği yerde (ön ve arkada) saat 
konulması için küçük birer ilik cep bulunur. Her iki yanda da büyük 
ilik cepler vardır. Bu  model önlü arkalı giyildiği için ön ve arka 
ortasında fermuar vardır. İsteğe göre fermuar yerine düğme de 
kullanılabilinir. Kemer kısmında dörder tane düğme ve karşı 
tarafında da ilik vardır. İsteyenler yandan fermuarlı da 
yaptırmaktadır. Kültürlü bir kesimin kullanmasından dolayı “Kadı 
Biçimi Şalvar” adını almıştır. (Fotoğraf:3.161, 3.161/a, 3.161/b ve 
3.161/c). Fotoğraf 3.161/a da görülen şalvarlar yandan fermuarlıdır 
(Mithat Özbay’dan alınan bilgiler doğrultusunda). 
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Fotoğraf 3.161/b: Kadı Biçimi  Şalvarın İki Ayrı Görüntüsü 
 
                                       

     
Fotoğraf 3.161/c:  Kadı Biçimi Şalvarın Pilileri ve Saat Cebi                                                 
 
.         3.1.8.1.3. Uçkurlu Şalvar  
                                                                                      
          Bu şalvarda da yine kadı biçimi şalvarda kullanılan kumaşlar 
kullanılır. Biçiliş şekli de aynıdır, yalnız bunun arka ortası (ağ 
kısmı) tek parça olduğu için beş parçadan oluşur, diğerine göre 
biraz daha dardır. Beline kemer yerine uçkur geçirilir. Bunun için  
bel kısmına 10 cm eninde  astarlık kumaştan parça  geçirilir, içe 
çevrilerek ikiye katlanır ve dikilir. Ön kısımda uçkurun geçirilmesi 
için açıklık vardır, o kısımdan uçkur geçirilerek büzülür ve 
dökümlüdür. Uçkurundan dolayı “Uçkurlu Şalvar” adını almıştır. 
Bu şalvarlara aynı zamanda “Harput Şalvarı”da denilmektedir. 
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İsteğe göre kışın kullanılan şalvarlar, daha sıcak tutması açısından 
astarlanır. Bu şalvarlara çift en kumaştan 1, 50 veya 1, 60 cm 
kumaş kullanılır (Fotoğraf 3.162 ve 3.162/a). (Mithat Özbay’dan 
alınan bilgiler doğrultusunda). 
       

               
              Fotoğraf 3.1.62: Uçkurlu Şalvarın Çizimi 
 

                 
                Fotoğraf 3.162/a  Uçkurlu Şalvar  
 
          3.1.8.2. İçlik (Gömlek-Mintan)  
 
          Şalvar üzerine, içlik (gömlek-mintan) denilen  ve düz beyaz, 
düz siyah ya da siyah beyaz çizgili pamuklu gömlek giyilir. Gömlek 
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uzun kollu, kol ağızları 2 cm lik bir pervaz ile çevrili, yaka  ise 
hakim yaka veya yakasızdır (Fotoğraf  3.163). 
 
 
 
 

          
         Fotoğraf 3.163: İçlik  ( gömlek-mintan) 
 
 3.1.8.3.Yelek   

 
          Şalvar üzerine giyilen yelek, şalvarın kumaşından yapılır ve 
kıyafeti tamamlar. Ön tarafı kumaş arka tarafı ise astarlıktır. İsteğe 
göre arkası kumaş olanları da vardır. Bazı  yeleklerin arka etek 
ucu öne göre 2 cm daha uzundur. Bu model daha çok kadı biçimi 
şalvarlarla kullanılmaktadır. Ön, iki parçadan ibaret olup  V yaka 
veya U yakadır. V yakalı yelekler günlük yaşamda, U yakalı 
yelekler ise folklor kıyafetlerinde kullanılmaktadır. Bu yeleklerin  
arkası biraz daha geniştir, bunlara “avcı yeleği” de denilmektedir. 
Önde, sağda dört düğme ve solda ilik vardır. Her iki yanda, saatin  
ve saatin kösteğinin konulması için birer ilik cep vardır, isteğe göre 
cepler ikişer tane de yapılmaktadır. Arka kısmı da, ucu tokalı, iki 
yan dikişten çıkan kemerle toplanır veya bağlanır (Fotoğraf 3.164).  
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Fotoğraf 3.164: U     Fotoğraf 3.164/a:       Fotoğraf  3.164/b: Yelek 
Yakalı Yelek             V Yakalı Yelek            lerin   Arka Görüntüsü 
                                                                       
 

3.1.8. 4. Sekiz Köşeli Şapka   
 
Sekiz köşeli şapka, sadece Elazığ’da üretilen ve Elazığ’a 

özgü bir şapka modelidir. Bir başka yerde benzeri yoktur. 
Atatürk’ün inkılapları arasında yer alan şapka devriminden sonra 
Elazığ’da üretilmeye başlanmıştır. Elazığ’ da sekiz köşeli şapka 
dışında yapılmakta olan başka şapka modelleri de vardır. Bunlar 
beş köşeli, komple yuvarlak, veterlok ve düğmeli modellerdir. 
 
         Bu şapkaya sekiz köşeli şapka denilmesinin sebebi, eşit 
aralıklarla sekiz yerde penslerin bulunuşu ve bu sayede  de sekiz 
köşenin oluşudur. Aynı zamanda sekiz köşeden her biri Elazığ 
insanının karakterini oluşturur. (adil, yiğit, şerefli,  mahir, emin, arif, 
cömert ve mertliği ifade eder)  Sekiz köşeli şapkaya aynı zamanda 
“şalvar şapkası” da denilmektedir.  
 
          Sekiz köşeli şapkanın yapılışı üç bölümden oluşur ve dikimi 
sırasında sekiz parça malzeme kullanılır. 
 
      Şapkanın yapılışı  
 
      1.  Dış Kısmı 
      2.  Siper Kısmı 
      3.  Astar Kısmı 
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1. Şapkanın Dış Kısmı  
 

 Şapka, dikilecek kumaş seçimi yapıldıktan sonra, kumaş 
ıslak bezle ütülenir. Alınan ölçü, elde mevcut kalıplara uygulanarak 
şapka biçilir (Şekil 3.165).  Biçilen şapkanın önce pensleri dikilir ve 
dikilen pensler ütülenerek ikiye açılır.  
 
    

 
Şekil 3.165: Sekiz Köşeli Şapka   

  
Şekil (3.165) de görüldüğü gibi, arka pensler, ön penslere 

göre daha derindir. Bunun da sebebi, şapkanın tepe kısmının, 
(siperin üstü) öne doğru düşmemesidir. 

 
Arka penslerin bulunduğu kısmın içine vatka denen, üç kat 

telisten, o kısmın kalıbına göre  biçilen ve  sık sık makine çekilerek 
kapitone  yapılmış  bir parça yerleştirilir. Bu parça, o kısmın sert 
durmasını sağlar. Ayrıca aynı telisten, ön ve arka pens kısımlarını 
kaplayan tek kat  bir parça daha geçirilir. Bir de o kısmın kalıbına 
göre astarlık kesilir. 
 
  2. Şapkanın  Siper Kısmı 

 
  Elde mevcut olan plastik siperliğin alt ve üst kısmına kumaş 
geçirilerek kaplanır ve ön kısma dikilir  (Şekil 3.166). 
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Fotoğraf 3.166: Şapkanın Siperi 

 
 
 
3. Şapkanın Astar Kısmı  
 
Tepe kısmı için astarlık kumaştan yuvarlak bir parça    

hazırlanır. Astarın içine, aynı ebatta tahta pamuk ve telis 
yerleştirilir,  kenar kısmına da üç cm genişliğinde Fotoğraf 3.167 
de görüldüğü gibi yuvarlak halka şeklinde kesilen telis geçirilir 
(telisin alt kısmında tahta pamuk ve astar olacak şekilde 
yerleştirilir). Şapka için özel olan kapitone yapılır. Penslerin Tepe 
için hazırlanan bu astar, yanlar için hazırlanan astar ile 
birleştirilerek şapkanın içerisine dikilir. Yazın kullanılan şapka 
kumaşları daha incedir ve sıcak tutmaması için astarın içerisine 
telis konmaz . 

               
Şekil  3.167: Şapkanın Astar             Fotoğraf  3.168: Sekiz Köşeli 
Kısmı                                                 Şapka 
 

Dış tarafta, siper ile şapka arasında kalan kısma, şapkanın 
kumaşından yapılan saç örgüsü siper boyunca geçirilir ve iki yanı 
da düğme ile tutturulur. 
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          Önceleri siper ile şapkanın ön kısmının birbirinden 
ayrılmaması için araya çıt çıt dikilirdi. Çıkan bazı rivayetler 
nedeniyle  artık çıt çıt kullanılmamakta, o kısım,  seyrek olarak biri 
birine   dikilmektedir. 
 
          Şapkanın içine, başı çevreleyen kısma  kayış dikilir. Bu 
kayış o kısımda yapılan el dikişlerini kapatır. Böylelikle sekiz  
köşeli şapka bitmiş ve giyilmeye hazır hale gelmiştir  (Fotoğraf 
3.168 ve 3.169). 
 
 
 
 

 
Fotoğraf 3.169: Sekiz Köşeli Şapka Atölyesi 
 
 
                 30-40 yıl öncesi, şapka dikimevleri Elazığ’da 35 tane 
iken günümüzde üç tanedir. Halen çalışan  şapkacılar Mithat 
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Özbay Feyzi ve Nevzat Yentur ve Muhittin Dağdelendir                    
(Fevzi ve Nevzat Yentur ile Mithat Özbay’dan alınan bilgiler 
doğrultusunda). 
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   Fotoğraf 3.170: Dikiş de Esas Alınan ve Folklor Kıyafetimizi 
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  Oluşturan Şalvar, İçlik Yelek ve Şapka Giyinen Bir Çocuk (Çağa)  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           3. 2. Dokumacılık   
 

Yeryüzünün çeşitli kesimlerinde, insanlar; ilk zamanlar 
dokumayı, ihtiyaç olarak barınaklarının taban ve duvarlarını 
kaplamada, soğuktan ve dış etkenlerden korunmada 
kullanmışlardır. Daha sonra süsleme özelliğinin de ilave olmasıyla, 
gelenekselleşmiş ve kendine has sanat anlayışı yansıtan bir  hale 
gelerek bir sanat dalı  olmuştur. 

  
Çoğu konuda olduğu gibi dokumacılık konusunda da iklim 

şartları ve kültür farklılıkları, dokumanın değişik malzeme 
kullanılarak yapılmasına sebep olmuştur. 
 
           Dokumada kullanılan ipler, bitkilerden ve hayvanlardan elde 
edilir. Dokumanın başlıca malzemesi olan iplik, doğal ya da yapay 
liflerin (yün, tiftik, pamuk, ipek, keten, kendir ve elyaf) bir takım 
işlemlerden geçirilmesiyle (yıkama, temizleme, tarama  ve bükme 
gibi) meydana gelir. Yün, tiftik, pamuk keten ve kendir  gibi doğal 
lifler dokumacılıkta kullanılmayacak kadar kısadır  bu liflerin önce 
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eğrilerek  iplik haline dönüştürülmesi gerekir. İpek ise kesintisiz, 
doğal  bir liftir, kullanılması için birkaç lifin bir arada bükülmesi 
gerekir. 
     
           Liflerin bu işlemlerden geçirilmesi sonrası boya işlemi 
yapılır. Boya doğal ve sentetik olarak yapılır. Doğal boyalar 
bitkilerin kök, gövde,  yaprak, kabuk çiçek ve meyvelerinden elde 
edilir. Bunlar meşe ağacı ve kabuğu, ayva ağacı yaprağı, soğan 
kabuğu, çay, ceviz kabuğu  ve yaprağı, meşe palamudu sumak, 
böğürtlen kızılcık  vb.dir.  Bundan başka boyamada pas,  kurum ve 
bitki saplarının külleri de kullanılır. Boyanın iyi tutması, boya 
kalitesinin yükseltilmesi ve farklı renk elde edilmesi için boya 
banyosuna sirke, turunç suyu, koruk suyu, ekmek hamur mayası 
odun külü şap ve tuz gibi maddeler katılır. Günümüzde daha çok 
sentetik boya kullanılmaktadır.  
   
         Dokuma  
 
.       Dokuma, bu işlemlerin tamamlanması sonrasında elde edilen 
ipliğin bazı araçların kullanılarak birbirinin arasından geçirilmesi 
suretiyle meydana gelir. En basit  bir dokumayı tarif edecek  
olursak hasıra uygulanan  “ hasır örgüdür” diyebiliriz. 
 

Dokumayı iki şekilde incelemek mümkündür. “İnce 
dokuma” (kumaş), “Kalın dokuma” (halı, kilim, cicim, zili, palaz, 
keçe ve benzeri). 
 
 

3. 2. 1. İnce Dokuma  (Kumaş)   
 

           İnce iplik ve buna uygun tezgah denilen basit el aracının 
kullanılmasıyla meydana gelen örgü şeklidir. Giyim kuşamda 
kullanılır. 

 
3. 2. 2. Kalın Dokuma  (Halı, Kilim, Cicim, Zili, Palaz, Keçe 

ve benzeri) 
 
 Daha kalın ipliklerin tezgah denilen basit el aracının 

kullanılmasıyla yapılan örgü şeklidir. Daha çok  dekoratif amaçlı 
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olarak  kullanılmaktadır. İlk zamanlar duvar süsü olarak da 
kullanılan halı daha çok tabanda yaygı olarak kullanılmaktadır.  
Ayrıca sedir halısı, yastık yüzü, heybe ve çanta da yapılmaktadır. 
Önceleri el tezgahlarında yapılan ince ve kalın dokuma, 
teknolojinin ilerlemesi nedeniyle makinelerde  yapılmaktadır. 
 
 3.2.1. Elazığ’da Dokuma   

 
 Elazığ’da dokuma konusunu incelediğimizde; kökeninin 
Harput döneminde çok eskiye, l6.yy. kadar  dayandığını görürüz. 
Harput  o dönemde, özellikle el sanatları ve atölye tipi  sanayi 
faaliyetleri bakımından  dikkat çekici tesislere sahipti. İpekçilik, 
kumaş ve halı dokumacılığı konularında çok ileri düzeydeydi. İpek 
kumaşları ve halıları çok ünlüydü. İlk zamanlar el tezgahlarında, 
daha sonraları da fabrikalarda sof perdeler, ipek geziler, 
çehargezi, çitari ve   çiçekli kumaşlar ile  halı ve kilimler dokunurdu 
ve bunlarda kök boya kullanılırdı. Bu dokumalar çok beğenildiği 
için, bölge halkının ihtiyacının karşılanmasından başka, komşu 
vilayetlere ve İstanbul’a  gönderilirdi.  O dönemde kentin ticaret ve 
sanayi yaşamı oldukça işlekti.  
 
           Çok eski yıllarda olduğu gibi 1870  yıllarından sonra ve 
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında da yörede kumaş ve halı 
dokumacılığı ile kilim, cicim palaz, çarpana, çul, keçe ve benzeri 
dokumalar  yapılırdı.      
 
           Yöredeki dokumayı da  “İnce Dokuma”  kumaş ve “Kalın 
Dokuma” halı, kilim, cicim, zili, palaz, keçe ve benzeri olmak üzere 
iki bölümde incelememiz mümkündür. 
    
           Eskiden beri süregelen dokumalardan ince dokuma 
kumaşın  yapımı yörede 1948 yılına kadar devam etmiştir. Kalın 
dokumalardan  halı, kilim, cicim, zili, palaz, keçe ve benzerlerinin  
yapımına halen  Elazığ’ ın Merkez ve köylerinde ,  Keban ve Palu  
İlçelerinde  devam edilmektedir.  
            
 3.2.1..İnce Dokuma (Kumaş)  
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          1870 yıllarında Beşkardeşler mahallinde,  (şimdiki Mehmet 
Akif Ersoy Lisesinin karşısında) eski deveci hanında 
Beşkardeşlerin babası Arapgirli Kirkor Efendi tarafından bir kumaş 
fabrikası kurulmuştur. Bu fabrika kurulmadan önce, Kirkor Efendi  
Arapkir’ de dokuduğu kumaşları getirerek Harput’ta satardı. Kirkor 
Efendi, ipeği kozadan kendi çeker, boya işlemini de kendi yapardı. 
Kumaşlar çok beğenildiği için de pahalıya satılırdı.  
 
 Kumaşların inceliği, yumuşaklığı, has rengi ve desenlerin 
güzel oluşu  nedeni ile müşterisi çok olurdu ve iş yetiştiremezdi. 
Bu nedenle Kirkor Efendi, tezgahını Harput’ da kurmaya karar 
vermiştir. 
 
 Kirkor Efendi, kendini daha iyi yetiştirmek üzere  Amerika’ya 
giderek, bir süre (7 yıl) kaldıktan sonra Elazığ’a döner. 
Dönüşünde, yetişen çocuklarının da (5 çocuk) yardımı ile eskiye 
nazaran daha mükemmel kumaşlar üretmeye devam eder. 
 
 Kirkor Efendi’nin vefatından sonra, çocuklarının üretimi 
başarı ile sürdürmesi sonucu, bulundukları yer dar gelir, şimdiki 
öğretmen evinin karşısındaki parkın bitişiğinde bulunan elektrik 
santralinin yerinde “Beşkardeşler İpek ve İplik Fabrikası” adı 
altında bir fabrika kurarlar ve tezgahlar buraya taşınarak üretim  
burada sürdürülür. Sekiz demir tezgahta ipek,  l30  tahta tezgahta  
ise pamuklu kumaşlar dokunurdu, bu fabrikada 200 işçi çalışırdı. 



                              
                             Fotoğraf 3.171: El Dokuma 
                             İpek Kumaştan Gelinlik 
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Fotoğraf 3.171/a: El Dokuma  ve    Fotoğraf 3.171/b:El Dokuma ve              
El İşlemesi İpek Bohça  Nermin      El İşlemesi  İpek Bohça (Nuray              
Başbuğ’ a ait)                                  Akçay’ a ait ) 
 
          Birinci Cihan Harbinde bu fabrika, hükümet tarafından 
işletilmiş ve askeri ihtiyaçlara tahsis edilmiştir.1931 yılında  ise 
fabrika Elazığ İpek ve İplik (TAŞ) Fabrikasına devredilmiş, kısa bir 



süre çalıştıktan sonra kapatılmıştır. Bu fabrikaların kuruluşu  o 
dönemde Elazığ’da ipek böcekçiliğini teşvik etmiştir.  
 
          Ayrıca “O dönemde  Elazığ’ da hemen hemen her evde 
pamuk ipliği yapımında kullanılan “çıkrıklar” ve “dokuma 
kuyusu” denilen el  tezgahları bulunmaktaydı. Bu tezgahlarda 
“Çulha”  denilen bezler dokunur ve günlük ihtiyacı karşılamakta 
kullanılırdı. Kimi yerde bu bezler üzerine ilkel yöntemlerle baskı 
yapılır, bu baskılı bezler çevre illerde satılırdı”   (Elazığ Ansiklopedisi :2531). 

 

        
Fotoğraf 3.172: Elazığ El Tezgahlarında Pamuk İpinden Yapılan El 
Dokuma (Sevim Birici’ ye ait) 
 
 
 O tarihlerde, İçmeli-zade Hacı Mustafa Oğlu Mehmet 
Efendi’ye ait bir şayak ve kumaşhane bulunmaktaydı. Bu 
kumaşhane, dokuduğu şayak ve kumaşlarla l929-l930 yıllarında 
önemli bir yer tutmaktaydı. 
 
 Daha sonra, (l942 yılında) 2l ortak ile “Elazığ İplik ve 
Dokuma Sanat Kooperatifi” kurulmuştur. Kooperatife bağlı olarak 
İlin muhtelif yerlerinde çalışan yaklaşık 200 tezgah bulunmaktaydı. 
 
 Bu tezgahlar günde, ortalama 6000 metre bez 
dokumaktaydı. El tezgahlarında dokunan bu bezler oldukça önem 
kazanmıştır. 1948 yılında Kooperatifin kapatılması ile Elazığ’ da 
kumaş dokuma ile ilgili faaliyet de son bulmuştur.       
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     3.2.2. Kalın Dokuma  ( Halı, Kilim, Cicim, Palaz, Zili, ve   

Keçe)                                                                                                                                     
 

    Günümüzde, yörede “halı”, “kilim”, “cicim”, “zili”ve 
“palaz”  gibi dokumaların yapımına devam edilmektedir. 

 
 Bu dokumalar, yün ve pamuk ipliklerin, tezgah denilen basit 
el aracının  kullanımı ile yapılır. 
 
            Bu tezgahlarda yapılan  halı, kilim, cicim ve benzeri 
dokumalar, daha çok  dekoratif  olarak kullanılır,  ayrıca yastık, 
çanta, heybe gibi kullanım araçları da yapılır. 
  
 Elazığ’ da eskiden beri süregelen  kalın dokumayı (halı, 
kilim cicim, zili, palaz ve keçe)  aşağıda belirtildiği gibi ayrı ayrı 
incelememiz mümkündür. (Keçe günümüzde yapılmamaktadır) 

 
 

          3.2.2.1.  Elazığ Merkezinde El dokuma  (Halı)                 
          3.2.2.2. El Sanatları Eğitim Merkezinde  El Dokuma (Halı, 
Kilim)   
          3.2.2.3. Keban Baraj Gölü Çevresinde  El Dokuma (Halı, 
Kilim, Cicim, Zili, Palaz ve Keçe) 
          3.2.2.4  Keban Merkezinde El Dokuma (Kilim)  
          3.2.2.5. Palu  ve Civarında El Dokuma (Cacım) 
 
 
         3.2.2.1. Elazığ Merkezinde El Dokuma (Halı)  
              

            Halılar atkılı ve ilmikli dokumalardır ve havlıdır. Tersinde ve 
yüzünde desen ve renk aynıdır, desenler düzde tüylü terste tüysüz 
görülür.  

 
           Diğer bazı el sanatlarında olduğu gibi halıcılık sanatı  
Elazığ’da varlığını sürdürmektedir. 
 
 Elazığ’ da  1960 yılında, bir halıcılık okulu kurulması 
planlanmış ve l96l yılında Elazığ Özel İdaresi tarafından bir 



halıcılık okulu kurulmuştur. İlk yıl  70 kişinin çalışmasıyla halı 
üretimine geçilmiştir. 1975 yılında bu okul, özel sektöre 
devredilerek, çalışmalarını sürdürmüştür. Halen “Dayılar  Halı 
Okulu” adı altında faaliyetine devam etmektedir. 
 
 Okulda büyüklü küçüklü, yaklaşık 60 tezgah bulunmakta, 25 
kadar tezgah  üzerinde de evlerde çalışma yapılmaktadır. 
 
 Halı genç kızlar tarafından dokunmaktadır. Halı dokuyan 
kızların yaş ortalamaları l0 ile 25 arasında değişmektedir. 
Elazığ’da dokunmakta olan halılar, bu ülkenin en kaliteli 
halılarındandır. Bu okulda istenilen her desen çalışılmakta ise de, 
daha çok Türk ve Selçuklular dönemine ait motifler  
çalışılmaktadır.  Bunlardan en çok tercih edileni de, “Selçuklu-
Türk”(Elazığ) deseni, (Fotoğraf 3.173) “Kafkas”deseni, (Fotoğraf 
3.174 ) “Yedidağ Çiçeği”  (Fotoğraf 3.175 ) desenidir. Son 
zamanlarda “İran-Tebriz”  deseni (Fotoğraf 3.176 ) ile “Zümrütü 
Anka” (Fotoğraf 3.177) ve “Lalezar” desenleri  de çalışılmaktadır 
(Fotoğraf 3.178 ). 
 
              Elazığ Dayılar Halı Okulu el tezgahlarında dokunan 
halılar.  
 

          
         Fotoğraf  3.173: Selçuklu -Türk Deseni Halı 
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        Fotoğraf  3.174: Kafkas Deseni Halı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 171



           
         Fotoğraf 3.175: Yedidağ Çiçeği Halı 
 

          
          Fotoğraf 3.175/a. Yedidağ Çiçeği Halıdan Genel Görünüş 
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           Fotoğraf 3.176: İran-Tebriz Deseni Halı 
 

       
       Fotoğraf 3.176/a:  İran-Tebriz Deseni Halıdan Genel Görünüş 
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          Fotoğraf 3.177: Zümrütü Anka Deseni Halı 
 

          
         Fotoğraf 3.178: Lalezar Deseni Halıdan Genel Görünüş 
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        Fotoğraf 3.178./a: Lalezar Deseni Halı 
 
        Renk olarak genellikle , taba, lacivert, beyaz, portakal rengi, 
saman sarısı, şarabî, mavi ve bordo  kullanılmaktadır. 
 
           Elazığ halılarının her bir cm2 sinde 36 düğüm  
bulunmaktadır. Bu halılara 60x60 kalitede halı denilmekte,  bir de 
bunun  bir cm2 de 25 düğüm olanı vardır, ona da 50x50 kalite halı 
denilmektedir. 
 
          Alta,  çözgü  ipliği olarak pamuk ipi, üste  atkı  ipi (düğüm-
ilmek) olarak da yün ipi kullanılır. 
 
           Halının Dokunuşu  
 
 Büyük bobinler halinde gelen pamuk  ipi, çözgü aleti denilen 
basit bir araçla çözülerek, halı tezgahlarına aktarılır.Tezgaha akta- 
rılan iplikler yan yana düzgün ve birbirine paraleldir. 
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              Fotoğraf  3.179: Halı Dokuyan Bir Genç Kızımız 
 
 Bundan sonra kücüsü yapılır. (Tezgahın orta  kısımda    
görülen kalın çubuk, tezgahın bir parçasıdır. Üzerine sarılı olarak 
bulunan iplerin arasından çözgü iplikleri  geçirilir ve kalın çubuğun 
sol tarafında bulunan bir kolun  hareketi ile çözgü ipliklerinin  
gergin ve düzgün durması  sağlanır.) Daha sonra zincir ve kilim 
(püskül) kısmı yapılır ve daha sonra da seçilen düz bir renk ile 4,5  
cm  genişliğinde bir kısım yapılmak üzere  atkı iplikleri ile çözgü 
ipliklerinin üzerine düğüm  atılmaya başlanır. Düğüm atılışında, iki 
çözgü ipi bir arada  alınarak birbirine bağlanır, ikinci düğüm 
atılışında ilk bağlanan iplerden biri ile yanındaki iplik bağlanır ve 
bu şekilde halı örülmeye devam edilir ve  daha sonra tespit edilen 
desene ve seçilen renklere göre dokunma işlemi sürdürülür. 
Dokuma işlemi  yapıldıkça kirkitle vurularak  ilmekler sıkıştırılır 
(Fotoğraf  3.180 ). 
 
              Elazığ  Dayılar Halı Okulunda el tezgahlarında halı 
dokuyan bir genç kızımız.  İlmek (düğüm) attıktan sonra kirkit ile 
vurarak düğümleri sıkıştırıyor (Fotoğraf 3.180). 
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       Fotoğraf 3.180: Halı Dokuyan Bir Genç Kızımız 
 
       İlmek atışta iki düğüm tekniği kullanılır. Biri  “Türk Düğüm” 
tekniği, diğeri ise “İran Düğüm” tekniğidir (Fotoğraf 3.181 ve 
3.181/a). Bu ilmeklerden değerlisi Türk düğüm tekniğidir. İlmekler 
atılarak  iki cm kısalıkta koparılır ve  biraz örüldükten sonra da  
uzun olan iplikler özel halı makasıyla kesilerek düzeltilir. Havı 4,5- 
5 mm dir. Örüldükçe ara ara bu kesme işlemi yapılır. Bu şekilde 
örülerek devam edilir ve bitirilir. Gerekirse yıkanır. Yıkanması 
halinde halı daha parlak bir görünüm alır. 
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  Fotoğraf 3.181: Türk Halıları    Fotoğraf 3.181/a: İran Halıları 



  İlmek Atışı (Düğüm Tekniği)    İlmek Atışı (Düğüm Tekniği) 
 

 
           Geleneksel el sanatlarımızın içinde çok önemli bir yeri olan  
halıcılık,  ekonomik  değerleri nedeniyle günümüzde varlığını en iyi 
biçimde sürdürmektedir.  
 
           Halı Dokuma Sırasında Kullanılan Araçlar  
 
 Tezgah, pamuk ipi, yün ipi, makas kirkit tarak ve mode 
(Fotoğraf 3.182, 3.183 ve 3.184)   
 

             
Fotoğraf 3.182:            Fotoğraf  3.183:             Fotoğraf  3.184:  
Makas                          Kirkit                              Tarak 
 
 
 
          3.2.2.2 Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezinde El Dokuma 
(Halı ve Kilim)  
 
           Ayrıca, İlimizde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı olarak 
çalışmalarını sürdüren “Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi” nde  
açılan kurslarda yetiştirilen öğrenciler tarafından, “Anadolu Köy 
Halıcılığı” adıyla anılan halılar dokunmaktadır. Çok ince 
kalitelerde dokunan bu halıların atkı ve çözgü iplikleri yündür ve 
kök boyadır. Düğüm tarzı İran düğümüdür. Kalitesi 50x50 dir. 1 
cm2 inde 25 düğüm vardır. Havı  4,5-5 mm dir. Daha çok “Elazığ“ 
deseni (Fotoğraf 3.185) “Osmanlı Saray” deseni, (Fotoğraf 
3.186)  “Geometrik Kilim” deseni, “Çeşni Bülbül” Deseni, ve 
“Hereke” deseni  dokunmaktadır. 
 
          Ayrıca  kilim ve heybeler de dokunmaktadır (Fotoğraf 3.188 
ve189). 
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            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Elazığ El Sanatları 
Eğitim Merkezinde el tezgahlarında dokunan Elazığ deseni  halı 
Fotoğraf 3.185 de görülmektedir. 
 

  
      Fotoğraf  3.185: Elazığ Deseni Halı 
 
 
 
                  Hereke Tekniği ile el tezgahlarında dokunan Osmanlı 
Saray Deseni Halı Fotoğraf  3.186 da görülmektedir. 
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               Fotoğraf .3.186: Osmanlı Saray Deseni Halı             
                                                                                                                                                               

         
             Fotoğraf 3.187: Kullanılan Tezgahlar ve Bir Halı 
       

               Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Elazığ El 
Sanatları Eğitim Merkezinde el tezgahlarında dokunan kilim  
(Fotoğraf 3.188). 
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       Fotoğraf  3.188: Kilim 

    

       
      Fotoğraf  3.189: El Tezgahlarında Dokunan Heybeler 

 
 
 

3.2.2.3 Keban Baraj Gölü Çevresinde El Dokuma (halı, 
               kilim, cicim, zili, palaz ve  keçe)   
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           Bu civardaki dokuma, daha ziyade göçebe Şavak  aşiretinin 
yaşantısına uygun olarak yapılır. İlginç örnekleri vardır. Günlük 
tarım işçiliğinde kullanılacak niteliktedir. 
 
 Bu çevrede halı, kilim, cicim, zili, çarpana, çul ve keçe gibi 
dokumalar yapılır. Bu dokumalar esnasında basit araçlar 
kullanılmasına karşılık, bezemelerdeki  tarz ve renkler dikkat 
çekicidir. Aşiret ve obalar, renk ve kompozisyonları  açısından 
birbirinden farklılıklar gösterir. Aşiret özelliklerinin yanı sıra özgün 
desenleriyle ilginç örnekler sergiler. Kadınlar, tarım işleri dışında, 
kış mevsiminde evde, yaz mevsiminde de yaylada hem boş 
zamanlarını değerlendirmek hem de ihtiyaçlarını ya da çeyizlerini 
tamamlamak için yaparlar. Bu işler kadının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Bu işi severek yaptıkları için de duygu ve düşüncelerini, üzüntü ve 
sevinçlerini bu işlerle paylaşırlar. 
 
 
 
 
 3.2.2..3.1. Halı   
 
 Şavak halılarının karakterleri, bölgenin kilim geleneği gibidir, 
daha çok geometrik bir sıralamaya göre gider. Bezemelerde 
bitkisel ve aileden gelen motifler kullanılarak yapılır.“XIV.  
Yüzyıldan buyana gelen Türk halısında görülen kuvvetli üslup ve 
karakterdeki hayvan figürleri, aşiret geleneklerinde devam 
etmektedir ” (Durul, 1969: 9).                                                                                   
  
 “Halı dokumada ilme ipleri genellikle uzun kesilir. 
Renklendirmede kök boya ve naturel renkler kullanılır. Sevilen 
renkler, lacivert, kırmızı, tuğla kırmızısı, mor, bölgedeki mor 
koyunlardan alınan kahverengi, yaprak yeşili, acı yeşil, pembe, 
sarı ve turuncudur. 
 
           Şavak halılarında koyu  renk zemin üzerinde, gonca örnekli 
yatay ve dikey bantlar, orta zemini dikdörtgen alanlara ayırır. 
Soyutlaştırılmış (Drogan) figürleri ile doldurulmuş halılar mitolojik 
bir anlatıma sahiptir. Renkli reprodüksiyon, bordürler ulamalı 



küçük baklava örneklidir. Çözgü başı ve sonunda ilave bordürleri 
görülür.  
 

    
        Fotoğraf 3.190: Şavak Halısı  (Nilgün-Tamer Akpolat’a ait)) 
 

           
          Fotoğraf 3.191: Şavak Halı ve Şavak Halıdan Seccade         
(Nilgün-Tamer Akpolat’ ait)       ’ 
                                                      
 Bölge halılarında görülen diğer bir tip de, koyu zemin 
üzerine sekizgen beyaz zeminli kartuş ve içi post örnekli olanıdır.  
Boş alanlarda üst üste sıralanmış dikdörtgen alanların içi, 
kenarların dışı çengelli baklava örnekli, sekiz köşeli yıldız ve köşeli 
(S) dolguludur. Bordürler eşit genişlikte 3 ayrı renkte, bant 
halindedir. Bunlardan ulamalı, altıgen kartuşlu içi (S) dolgulu 
örnekler kullanılır.  
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          Bölge halılarında genellikle görülen bir özellik de, bu 
halıların aşiret yaşantısına uygun ölçüde yapılması ve çeşitli 
gayelerle kullanılmasıdır. Örneğin; bazı halılar aynı zamanda seki 
örtüsü olarak da kullanılmaktadır. 
 

                      
                     Fotoğraf 3.192: Şavak Halısı (Nilgün  
                     ve Tamer Akpolat’a ait) 
 
 
 Baraj gölü çevresi halı sanatının temel yapısı, renk ve özel 
motifleri Corovan, Barmazlar, Zeneli ve Vasgit aşiretlerinde de 

ği azdır”  (Durul, 1969: 10).görülür. Buralarda halı ve seccade örne                                                                                            

 “XIV. Yüzyılın hayvan figürlü halılarını takiben, Konya halı 
grubunda post halılar görülür. Örnekleri değişik ifadelerle Anadolu 
Aşiretlerinde de vardır. Çanakkale, Ezine ve Kazdağı çevresi 
yörük halıları ile Keban Bölgesi halılarının yakınlığı dikkati 
çekmektedir “ ( Durul, 1969: 10).

            
            3. 2. 2. 3. 2.  Kilim  
 
            Kilim, el tezgahlarında  iki iplik sistemine göre yapılan tersi 
ve düzü aynı olan havsız bir dokuma türüdür. 
 
            Keban Baraj Gölü civarındaki kilim dokumalarında da, 
diğer anadolu aşiretlerine paralellik gösteren, doğu illerine has 
renk ve modeller kullanılır. Bunlar “Mazman” adı verilen  el 
tezgahlarında dokunur. Arasındaki değişik motifler dar alanlıdır. 
 
 Kilimler, çözgü yönüne göre, aynı renk zeminli sular 
halindedir. Dokumalar sıra takip ederek gider. Kilim  dokunurken, 
argaç koparılmadan devam eder.  
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      Fotoğraf 3.193: Şavak Kiliminden Turik (Nilgün-Tamer 
       Akpolat’ a ait) 
 
 

        
       Fotoğraf 3.194:  Şavak Kiliminden  Heybe (Nilgün-Tamer 
       Akpolat’ a ait) 
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 3.2.2..3.3. Cicim   
 
 Cicimler de, kilimlerin dokunduğu “Mazman” denilen el 
tezgahlarında dokunur. Cicimin, kilimden ayrıcalığı biri önde, diğeri 
arkada olmak üzere iki kişi tarafından yapılmasıdır. Örgü şekli  
kilimde olduğu gibidir. Arkada oturan kişi, bezemeleri meydana 
getiren renkli iplikleri, arıçların arasına sararak geçirir, önde oturan 
kişi ise motiflerin düzgün olmasını sağlar. 
 

      
          Fotoğraf 3.195: Şavak Cicimi (Nilgün ve Tamer  
          Akpolat’a ait)         

                     
 

       
              Fotoğraf 3.196: Şavak Halı (Nilgün-Tamer  
            Akpolat’ a ait) 
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Fotoğraf 3.197: Şavak Halı, Kilim ve Cicimleri ile Döşeli Ev  
(Nilgün-Tamer  Akpolat’a ait)) 

 
 

           Motifler   
 

      Halı, kilim ve cicim dokumalarda kullanılan motifler üç 
gurupta toplanır. 
 
1. Geleneksel  motif ve imler 
2. Yöresel özellikteki motifler 
3.   Bitki ve hayvan figürleri 
 
 

   
Fotoğraf 3.198: Şavak Halı Kilim ve Cicimlerinde Kullanılan 
Motifler  
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  3.2.2.3.4. Zili  (Sili)  
 
 Zili de cicim gibi dokunur. Bunda motifler geniş yüzeylidir. 
Argaçlar, motifin özelliğine göre arışlardan iki veya üç tel atılarak 
dokunur. Bazılarının arışları kıldır, oldukça sağlam ve kalındır. 

 
 3.2.2.3.5. Palaz  
 

Palaz da zili gibidir. Çözgü iplikleri tamamen kıldır. Sular 
dikine dokunur. Çözgü iplikleri ise renklidir. Daha çok harman 
işlerinde kullanılır. 

 
  3.2.2.3 6. Keçe  
 
 Keçe, dokuma yoluyla değil de, yünlerin  ıslatılarak 
sıkıştırılması yoluyla  yapılır. 
 
          Yıkanmış temiz ve gayet ince atılmış  yünler,  bir ucu  uçkur 
şeklinde dikilmiş ve içinden orta direk denilen ağaç geçirilmiş eksiz 
kalın keçe bezinde,  tebeşirle  çizilen desenlerin üzerine, önce 
renkli yünler, daha sonra da diğer kısımlara beyaz yünler sepkeyle 
yerleştirilir. Bunların üzerine çok kaliteli olmayan yünler serilir. Bu 
yünler, keçenin kalınlığına göre ayarlanır. Üzerlerine yedi-sekiz 
kilo su serpilir. 
 
 Orta direğin iki ucundan tutularak,  keçe bezi yünlerle sıkıca 
sarılır. İki ucu  ve bez  “balıkçı  düğümü” denilen tarzda sarılarak 
bağlanır. Birkaç erkek çıplak ayakla silindir şeklini alan keçe sarılı  
bezi, kuvvetle bastırarak ileri geri yuvarlarlar. Hızla iki defa 
dönecek  şekilde iterler ve bu hareketi tekrarlarlar. Bu işlem bir 
saat kadar sürer. Keçe bezi açılır, tekrar su serpilir, bez yine 
sarılarak bağlanır, aynı hareket keçe pişinceye kadar, yani 
kıvamına gelinceye kadar üç dört defa tekrarlanarak  keçe  yapma 
işlemi tamamlanır. Keçe bezi açılarak, keçe kurutulur. Keçeler, düz 
ve desenli olarak yapılır  ve desenlere  isim verilir. Bunlar yıldızlı, 
kınalı ve göbekli şeklindedir  (Fotoğraf 3.199). 
 
 



           
          Fotoğraf  3.199: Keçe 
 
 

                                                     
    Fotoğraf 3.200: Keçe El İşlemesi Seccade. (Harput Şefik Gül              

Kültür Evinden) 
 
 

              
   Fotoğraf  3.201:  Keçe El İşlemesi Seccade. (Zülfünaz Aydın 
   Gülşen’ e ait) 
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                    3.2.2.4.  Keban Merkezinde El Dokuma (Kilim) 

                    Ayrıca Keban Merkezinde, Keban Kaymakamlığına 
bağlı finansmanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Başkanlığınca karşılanan Halk Eğitimi Müdürlüğünce bir kilimcilik 
kursu açılmıştır. 
  
                   Bu kursta, genç kızlarımız tarafından  el tezgahlarında 
çok güzel kilimler dokunmaktadır. Kilimlerin atkı ve çözgü iplikleri  
tamamen yündür ve bazı renkler dışında  çoğu kök boyadır. 
 
                   Motif olarak yöre motifleri kullanılmakta, bunun 
yanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde dokunan kilim 
motifleri (Avşar güzeli, bindallı, kurt ağzı, hayat ağacı, armoni, 
jirkan ve  yengeçli) kullanıldığı gibi  genç kızların duygu ve 
düşüncelerini yansıtan, kendi adlarını verdikleri (ay gülü, ördekli ve 
zirkan motifleri de kullanılmaktadır. 
 
                   Bu kilimler, genellikle sipariş üzerine  değişik ebatlarda  
dokunmakta ve yer yaygısı, yolluk, yastık, hediyelik çanta, minder 
ve araba koltuk kılıfları gibi kullanım eşyaları yapılmaktadır. 
 
                   Kursta, yaklaşık olarak 15 veya 20 kız öğrenci 
çalışmakta, bazı tezgahlar üzerinde de evlerde çalışma 
yapılmaktadır. Kurs yaz aylarında tatile girmektedir. Bu kursun, 
genç kızların hem boş zamanlarının değerlendirilmesi, hem aile 
bütçesine katkı sağlaması hem de ilçe ekonomisinin 
canlandırılması açısından çok faydalı olduğu görülmektedir. 
 
 
                   3.2.2.5. Palu ve Çevresinde El Dokuma (Cacım ve 
Hal) 
 
                   Palu ve çevresinde dokumalar el tezgahlarında 
yapılır.Tezgaha “Tem” denilmektedir. Dokumanın atkı ve çözgü 
iplikleri yündür ve kök boya ile boyanır. Dokumalar ince bantlar 
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halinde (20 cm genişlik ve 2,5 metre uzunlukta) dokunur, 
tezgahtan çıktıktan sonra dikilerek birleştirilir. 
 
                  Buradaki dokumalarda yanışlar dikey ve çaprazdır,  
enine çizgiler aynı güzellikte olmadığı için kullanılmaz. Yapılan bu 
dokumaya  “Cacım” denir. Dokumanın uç kısmına, sökülmeyi 
önlemek için kumaşla sıkıştırılmış saçaklar yapılır. 
 
                  Yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutan  bu dokumanın 
kaybolmasını önlemek amacıyla Palu Merkez ve yakın köylerinde, 
Kaymakamlığa bağlı Halk Eğitimi Merkezince kurslar açılmış, 
çalışmalar her geçen gün artırılarak 17 atölyede halıcılık kursları 
oluşturulmuştur, bu kurslarda, el tezgahlarında 195 kız  öğrenci 
tarafından ekonomik değeri yüksek, çok kaliteli halılar dokunmakta 
ve Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Ayrıca bu tür halıların Dağ 
Köylerinde de yapımına devam edildiği görülmektedir. 
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                  3. 3. YAZMACILIK   (Çit Baskıcılığı)  
 
 Bu sanat, pamuklu kumaşlar üzerine elle, boya ve fırça 
kullanılmak suretiyle  yazılarak ya da tahta kalıplarla basılarak 
yapıldığı için adına “yazmacılık”  denilmiştir. 
 
          Yazmacılık ( Tahta kalıpla kumaş baskısı) sanatının kökeni 
de  çok eskiye dayanmaktadır.  Eskiye bakıldığında önemini büyük 
ölçüde kaybetmiş olan bu el sanatı,  Anadolu’nun bazı yerlerinde 
gelenekselliğini sürdürmektedir. 
 
 Tüm el sanatlarında olduğu gibi, bu geleneksel el sanatı  da 
bir değişime uğramıştır. Ne var ki bu değişim bu sanat dalının 
birtakım değerlerini kaybetmesine sebep olmuştur. Eski güzelliğini,  
inceliğini  ve zarafetini yitirmiştir.  
 
 Yazmacılık sanatı bazı illerde devam etmektedir. Elazığ’da 
ise artık güncelliğini yitirmiştir  ( Görgünay, Kutlu, 1984  212).

 
 Bunlardan daha ziyade yemeni (başörtüsü) yorgan yüzü, 
karyola örtüsü, masa örtüsü, seccade, bohça, minder yüzü ve 
yastık örtüsü gibi kullanım eşyaları yapılırdı. 
 
 Yazmacılık sanatında yapım tekniğinin esas özelliği, 
desenlendirmenin  önce kalem denilen fırça ile başlayıp, daha 
sonra da kalıba çevrilmesidir. 
 
          Yazmacılık sanatı, yapım tekniği açısından üç grupta 
incelenebilir. 
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            1. Kalem İşi Yazma 
            2. Kalıp Kalem Yazma 
            3. Kalıpla yazma 
            
 
 
 
 
 
 
           1. Kalem İşi Yazma 
 
        En değerli sayılan bu teknik, bir sanat eseridir. Artık 
günümüzde bu tekniğe rastlamak mümkün değildir. Bu teknikte 
çizgiler, el ile çizilir, fırça kullanılarak el ile boyanır. 
 
       2. Kalıp Kalem Yazma  
 
          Bu teknikte, deseni oyulmuş tahta kalıplarla, çevre çizgileri 
basıldıktan sonra, desendeki renkli kısımlar fırça ile boyanır. 
 
       3. Kalıpla Yazma  
 
          Tahta üzerine oyulmuş kalıplarla desenlendirmedir. Bu tür 
yapım hâlâ sürmektedir. 
 
 Diğer el sanatlarında olduğu gibi bu el sanatı da yöre 
açısından renk ve desen farklılığı göstermektedir. 
 
 Türk yazmalarını renklendirmeyi, ”Karakalem” ve  “Elvan” 
olmak üzere iki şekilde incelememiz mümkündür. 
 
     1. Karakalem  
           Tek renk kullanılarak yapılan baskılardır (Fotoğraf:3.204 
ve 3.205). 
 
     2.  Elvan  
             Çok renk kullanılarak yapılan baskıdır (Fotoğraf 3.202). 
 
 Elazığ’da Çit Baskıcılığı  
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 “Anadolu’nun birçok yerinde başörtüsü karşılığında 
kullanılan yazma, kimi yerlerde, farklı sözcüklerde  anlamını 
bulmuştur.”Yazma” ya, çeşitli yörelerde “çit”, “çevre”, 
“yemeni”, “çember” gibi adlar verilmektedir. Elazığ’da 
(başörtüsü, yazma ve basma)  karşılığı olarak (çit) sözcüğü 
kullanılmaktadır” (Görgünay, Kutlu, 1976: s.215).       
 
 “Çit sözcüğü, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, değişik 
anlamlarda kullanılmaktadır. Kars ve Isparta çevrelerinde ise 
Elazığ’ daki anlamıyla kullanılmaktadır”  (Görgünay, Kutlu, 1976: 215). 

 
 Elazığ’ da çit üzerine yapılan tahta kalıpla kumaş 
baskıcılığına “Çit Basma”, bu sanat dalına da ”Çitçilik”  
denilmektedir. 
 
 Elazığ’ da yapılan baskıcılık, teknik yönden “Kalıpla 
Yazma” gurubuna girer. Genellikle tek tip,  (kara kalem) çitler 
basılmaktadır. “Kalıp Kalem” yazma tekniğinin örnekleri ise  çok 
azdır. 
 
 Kalıpla yazma tekniği ile basılan kara kalem yazmalarıyla 
önceleri çok amaçlı kullanım eşyaları yapılırken, son zamanlarda, 
ancak sofra örtüsü, bohça, peçete gibi örtüler yapılır olmuştur.  
 
 Elazığ yazmalarında, genellikle temel renk olarak, beyaz, 
kırmızı ve siyah görülmektedir. Desenler ise çoğunlukla doğadan 
alınmıştır. Eskiden doğal boyalar kullanılırken, günümüzde bu 
boyaların yerini artık kimyasal boyalar almıştır (Fotoğraf 3.203, ve 
3.206 ).      
 
           Çit Baskısının Yapılışı   
 
 Baskı yapılacak kumaşların, boyayı iyi tutması için ya 
ağartılır, ya da uzun süre suda bekletilerek sertliği giderilir. 
 
           Boya rengi, deseni ve kumaşı tespit edilen örtü, keçe kaplı 
tezgahların üzerine yayılır. Kalıplar boyaya doymuş keçeye 
(Istampa) bastırılarak, kumaşın üzerine basılarak desenlendirilir ve 



bu şekilde üç gün bekletildikten sonra bol suda birkaç defa 
yıkanarak sabitleştirilir. 
 
 Yapılan siyah kontür baskılar istenirse, içleri diğer kalıplarla 
renklendirilir. Daha sonra yine yıkama işlemi yapılarak  boya 
sabitleştirilir. 
 
 
 
           Bordo kumaş üzerine çeşitli renklerle yapılan çit baskı 
(Fotoğraf 3.202) ve beyaz dokuma üzerine siyah ve kırmızı ile 
yapılan çit baskı (Fotoğraf 3.203).                  
 

     
Fotoğraf 3.202: Renkli Çit Baskı    Fotoğraf 3.203: Çit Baskı Kırlent  
(Nermin Başbuğ’ a ait)                       ( Zül fünaz (Aydın)Gülşen’e  ait) 
                                     
 
 
             Peştamal, beyaz dokuma üzerine siyah  tek renk  ile 
yapılan çit baskı  Fotoğraf 3.204 de görülmektedir. 
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            Fotoğraf 3.204 : Çit Baskı ( Zehra Sanaç’a ait) 
 
 
              Beyaz dokuma üzerine tek renk siyah ile yapılan çit baskı      
seccade Fotoğraf 3.205 de görülmektedir. 
 

                                   
                            Fotoğraf  3.205:  Çit Baskı Seccade 
                            (Nermin Başbuğ’ a ait) 
 
 
           Beyaz dokuma üzerine siyah ve kırmızı ile yapılan çit baskı  
masa örtüsü Fotoğraf 3.206 de görülmektedir. 
 

 196



                        
                     Fotoğraf 3.206: Çit Baskı Masa Örtüsü 
                    (Zülfünaz Gülşen’e ait) 
 
 
 
 
           Kalıpların Hazırlanışı  
 
 Tahta kalıpların hazırlanması oldukça önem taşır. Kimi 
yerde, kolaylığı nedeniyle ıhlamur ağacından yapılır. Elazığ’ da ise 
dayanıklılığı nedeniyle oyulması zor olmasına rağmen armut 
ağacından yapılır.  
 
 Armut ağacından alınan yuvarlak kesitlerin yüzeylerinin 
düzgün olması sağlanır. Ağacın üzerine  çizilen  kalıp modelleri, 
özel oyma bıçakları ile oyulur, armut ağacının daha kolay 
oyulmasını sağlamak amacıyla sıcak balmumuna batırılır. 
 
 
 “Çit baskı işleminde iki türlü kalıp kullanılmaktadır. 
 
 1. Doğrudan doğruya tek baskı işleminde ve desenlerin 
kontur baskılarında  kullanılan kalıplar bu tür kalıplardır. Bu tür 
kalıplar, ustalarca “Erkek Kalıp” diye adlandırılmaktadır ( Fotoğraf 
3.207). 
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         Fotoğraf  3.207: Çit Baskı Kalıbı (Nermin Başbuğ’a ait) 
 
 
 
 
 
 
                         Çit baskıda kullanılan çeşitli kalıplar. 
 

           
      Fot.  3.208: Çit Baskı Kalıbı      Fot. 3.209: Çit Baskı Kalıbı 
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    Fot. 3.210: Çit Baskı Kalıbı         Fot. 3.211: Çit Baskı Kalıbı 
 

           
    Fot. 3.212: Çit Baskı Kalıbı       Fot. 3.213: Çit Baskı Kalıbı 
 

            
     Fot. 3.214: Çit Baskı Kalıbı        Fot. 3.215: Çit Baskı Kalıbı 
  
 ( Fotoğraf  3.208, 3.209, 3.210, 3.211, 3.212, 3.213 ve 3.214  ve 
3.215 çit baskı kalıpları Harput Şefik Gül  Kültür Evinden 
alınmıştır). 
  
 2. Erkek kalıplarla basılan konturların içlerinin 
renklendirilmesinde kullanılan kalıplar, daha çok iki renkli çitlerin 
ya da içi dolu tek renkli desenlerin basımında kullanılmaktadır. 
Özellikle kara kalem çitlerin basımında, bu tür kalıpların geniş olan 
yüzeylerine, boyayı iyi basması için keçe yapıştırılır. Böylece keçe 
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kaplı yüzeyler boyayı iyice emer ve desenler, beze daha iyi 
aktarılır. Bu kalıp türü de ustalarca “Dişi Kalıp” olarak 
adlandırılır”  ( Görgünay,  Kutlu, 1976: 219). 

 
 Her baskı işleminden sonra kalıpların içi çok iyi biçimde 
temizlenir ve yıkanır. 
 
 Çit baskıcılığının da, diğer geleneksel el sanatlarında 
olduğu gibi  kökeni “Harput” dan gelmiştir. Harput da bu sanat dalı 
Süryaniler tarafından başlatılmış ve gelişmesinde de  Süryanilerin 
önemli rolleri olmuştur. 
 
 1879 yılında Harput’un, Elazığ’ın bugünkü yerini alması ile 
Süryanilerden bir grup, Elazığ’ın çeşitli semtlerine dağılarak, bu işe 
devam etmişlerdir. Bu sanatın 200 yıllık bir geçmişinden söz 
edilmektedir. 
 
 Diğer el sanatlarında olduğu gibi, bu el sanatı da kaybolma 
durumundadır. Devamı için bazı okullarda kurslar açılmakta, bazı 
kişiler de ferdî olarak bu sanatı sürdürmeye çalışmaktadır. 
 
 
 
 
 3..4. SEMERCİLİK  
 

Geleneksel el sanatlarımızdan  olan “Semercilik Sanatı” 
motorlu taşıt araçlarının  bulunmadığı dönemlerde, önemli geçim 
kaynaklarından birini oluşturmaktadır. 
  
 Semercilik sanatının, Elazığ’da geleneksel sanatlar 
içerisinde  fazla  yer tutması ve gelişmesi  bazı nedenlere bağlıdır. 
 
           1. Orta Asya’dan ve Çin’den başlayarak gelen ticaret 
yolları, Anadolu’ya girdikten sonra önemli ticaret merkezlerine 
uğradıktan sonra Avrupa’ ya  kadar giderdi.Ticaret  yolları üzerinde 
kervanların uğrak yapmaları için kervansaraylar ve hanlar 
kurulmuştur. Kervanların  konaklamaları ile binlerce insan ve 
hayvanın ihtiyacı buralarda karşılanır, buna bağlı olarak  sanat 
faaliyetleri buralarda sürdürülürdü. Tarihi geçmişimizde büyük bir 
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merkez durumunda olan Harput’ un da  ticaret yolu üzerinde 
olması ve kervanların uğrak yeri olması sebebiyle  diğer el 
sanatlarında olduğu gibi “Semercilik” sanatının da burada 
gelişmesine neden olmuştur. 
 

2.  Harput-Elazığ’ın  çok verimli ovalara sahip olması, Fırat 
Nehri ve kollarının suladığı bu ovalarda halkın geçim kaynağının 
tarım olması, tarımda at ve katırın önemli bir yerinin olması, 
semercilik sanatının gelişmesinde etkili olmuştur.  

 
3. Dağlık ve engebeli yerde, taşımacılıkta at ve katırın  

kullanılması  Doğu Anadolu Bölgesinin de  engebeli oluşu, bunda 
etkili olmuştur.  
 
           4.  Doğu Anadolu’ nun büyük bir  kısmının, hayvancılığa 
bağlı olarak konar-göçer  hayat tarzını sürdürmesi semercilik 
sanatının  yayılmasına ve gelişmesine  sebep olmuştur. 
 
 
 
 
           Harput’ da semercilikle uğraşanların çokluğu sebebiyle  
“Semerciler Çarşısı” adıyla anılan bir çarşı bulunmaktaydı, daha 
sonra Harput Şehir Merkezinin Elazığ’ ın bugünkü yerine inmesiyle 
semercilikle uğraşanlar da bu işlerini “Semerciler Çarşısı”  
denilen yere taşıyarak, çalışmalarını orada sürdürmeye 
başlamışlardır. 
 
 “Semer”, katır ve merkep gibi hayvanların sırtına yük 
vurarak taşımak  ya da insan taşımak   için kullanılan bir koşum 
aracıdır. Semerin bir de  “palan” denilen  çeşidi vardır.  
 
 Semer ve palan, hayvancılıkla uğraşan, kırsal kesimde çok 
kullanılan, ağaç, keçe, çul, telis, meşin, kamış ve ip gibi 
malzemelerin kullanılmasıyla yapılır. Semer, dağlık ve engebeli 
arazide daha çok yük taşımada kullanılır. Yapımında deri ve ahşap 
da kullanılan bu koşum aracı palana göre daha yüksektir. Palan  
ise  engebesiz, düz arazide, ovada daha ziyade insan taşımada  
kullanılan, semere göre daha yayvan, ahşap ve deri kullanılmadan 
yapılan bir koşum aracıdır. 



 
            Elazığ’da semercilikle uğraşanlara,“çulcu”da  
denilmektedir.   
 
            Diğer  el sanatlarında olduğu gibi semercilik  sanatı da, git 
gide azalmıştır. 
 

1985 yılında bu işle uğraşan sekiz kişi varken bu yıl, bu işle 
uğraşan dört kişi vardır. 
 

Bunlardan, Ahmet Semer ve Mevlüt Polat semercilikle, 
diğer iki kişi de palancılıkla uğraşmaktadırlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semerci Ahmet Semer’in dükkanından bir görünüm. (Semer 
iskeletinin yandan görünüşü Fotoğraf 3 216). 

 

   
 
 Fotoğraf 3.216: Semerci Dükkanından Bir Görünüm 
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               Semerci Mevlüt Polat’ın dükkanından bir görünüm. 
Semer iskeletinin önden görünüşü. İki parça halinde kesilen telis, 
köşe uçları açık bırakılarak dört bir etrafı dikilmiş ve açık 
köşelerden içine saz doldurulmuş semer minderi (Fotoğraf 3.217). 
 

    
 
  Fotoğraf 3.217: Semerci Dükkanından Bir Görünüm 

 
 
 
 
 

Semerin Yapılışı  
 

 Semerin yapılışını  üç bölümde incelemek mümkündür. 
  
           Birinci Bölüm  
 
 İlk önce semer yapılacak hayvanın ölçüleri alınır. Etek ucu, 
büyük hayvanlarda 85-90 cm, küçük hayvanlarda ise 70-75 cm dir. 
 
          Alınan ölçülere göre iki parça halinde kesilen telis,  birbirine 
el ile dikilir. Dikiş sırasında, dört köşesinden 10-15 cm mesafede 
açıklıklar bırakılır. Dikildikten sonra düzü çevrilir, tam orta 
kısımdan bir dikiş hattı gidilir ki içine yerleştirilen otlar sağa sola 
kaymasın. Açık bırakılan köşelerden içine semer otu veya hasır 
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otu (sazlık) yerleştirilir (Fotoğraf 3.217). Otu yerleştirme sırasında 
da ot demiri denilen  araç kullanılır (Şekil 3.218). 

 
      Şekil 3.218: Kısa ve Uzun Ot Demiri.  
 
           Ot yerleştirme işlemi bitirildikten sonra, açık bırakılan 
köşeler dikilerek, üzerine ot demiri ile vurulmak suretiyle düzelmesi 
ve otların yerleşmesi sağlanır. Telisin içine yerleştirilen otların 
kaymaması için çuvaldız yardımı ve kıl ip kullanılmak suretiyle, iri 
iri  üstten batırılıp alttan çıkarılarak alt ve üst telis dikilir. Çuvaldız 
kullanılırken  ele batmaması için “Kepene” denilen üsküf kullanılır 
(Şekil 3.219 ). 
 

                  
         Şekil 3.219: Kepene           Fotoğraf 3.220: Semerin İçine                                          
                                                    Geçirilen  Keçe 
   
              Dikilen bu telis dört parmak yüksekliğinde bir  minder 
gibidir. Telisten dikili ve içi sazla dolu bu minder, ortadan ( V 
biçiminde) katlanarak semer şekli verilir: Ön orta kısmına (dikiş 
hattı bulunan kısım) l2 cm uzunluğunda, birkaç sazın birleştirilerek 
iple sarılmasıyla meydana gelen “porik” denilen  bir saz demeti 
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dikilir. Telisten hazırlanan  ve (V) şekli verilen  bu minderin üzerine 
deri, ya da meşin geçirilerek iç kısma döndürülerek minderin iç 
yüzüne geçirilen keçe ile birleştirilerek  elle dikilir. (Fotoğraf 3.220 
de görülen keçe)  Dikiş iki sıradır, çırpa gikiş gidilir ve dönüşte 
çapraz olacak şekilde dikilir. Dikim sırasında estetiğe önem verilir 
(Fotoğraf 3.226 ve 3.227).  Dikim sırasında iplik olarak da kazil 
denilen kıl ip kullanılır. 
 
 Semerin iç kısmına  geçirilen keçenin (Fotoğraf 3.220). İç 
kısmında her iki tarafta  hayvanın omuzlarına gelen kısımda, 
hayvana rahatsızlık vermemesi için boşluk bırakılır. Daha sonra da 
balık denilen tümsek kısımlar yer alır. 
 
 İkinci  Bölüm  
  
 Ağaç,  yani  iskelet  kısmı. 
 Bunlar, ön kaş, arka kaş, kaburga ve parmak ağaçlardan 
oluşmaktadır (Fotoğraf 3.216, Şekil 3.221, 3.222, 3.223 ve 3.224 ). 
 
 Bunlarda,  ağaç olarak meşe, çınar ve dut kullanılmaktadır. 
 
 1. Ön Kaş  
 
 Ön kaş, iskeletin, hayvanın boynuna gelen kısmıdır. İki 
parçadan oluşur, bu parçalar birbirine kaş demiri ile  tutturulur 
(Şekil 3.221). Bu  parçaların alt kısımlarında ikişer tane kaburga 
ağaçlarının geçirilmesi için 6-7 cm yüksekliğinde, 2 cm 
genişliğinde  açıklıklar vardır.  Üst kısımda da parmak ağacının 
geçirilmesi için yuvarlak oyuklar mevcuttur. Normal ölçüleri, 
uzunluk 65 cm, genişlik 18 cm dir. Meşe ağacından yapılır. 
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     Şekil   3.221: Ön Kaş ve Ön       Şekil 3.222: Arka Kaş 
     Kaş Demirleri 
 
 
           Ön kaş demiri  
            
           İki parça halinde olan  ön kaş demiri, ön kaş  parçalarını 
birbirine tutturmaya yarar,  buna ön kaş demiri denildiği gibi   
çember de denilir. Saçtan yapılır (Şekil 3.221). 
 
 2. Arka Kaş  
 
 Arka  kaş, semer  iskeletinin arka kısmını oluşturur, iki 
parçadan meydana gelir. Bu parçalar, üst tarafta iç içe geçirilir. 
Arka kaşın da her iki tarafında iki tane  kaburga ağacının 
geçirilmesi için 6-7 cm yüksekliğinde, 2 cm genişliğinde açıklıklar 
vardır, parmak ağacının geçirilmesi için de her iki üst tarafta 
yuvarlak birer tane açıklık mevcuttur. Arkaya doğru semer 
genişler. Arka kaşın normal ölçüleri, uzunluk 65 cm, genişlik 40 cm 
dir. Çınar ağacından yapılır (Şekil 3.222). 
            
           3. Kaburgalar  
 
           Kaburgalar semerin her iki yanında,  ikişer tane olmak 
üzere dört tanedir. Arka kaş ve ön kaştaki açıklıklardan geçirilerek,  
arka ve ön kaşı birbirine  bağlar (Fotoğraf 3.216) Normal ölçüleri, 
uzunluk 60 cm, genişlik 7 cm dir.  Dut ağacından yapılır ( Şekil 
3.223 ). 
 

          
    Şekil 3.223: Kaburga Ağaçları     Şekil 3.224: Parmak Ağacı   
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 4. Parmak  
 
  Kaburga ağacının üstünde yer alır, her biri bir yanda olmak 
üzere iki tanedir.  Bu da yine ön kaş ve arka kaştaki açıklıklardan 
geçirilerek, kaburgalar gibi bağlantıyı sağlar. Parmak ağacı, 
kaburga ağacı gibi  düz değil, silindirik kesimdir (Şekil 3.224 ). 
Binek kısmı bu iki parmak ağacının üstüne karşılıklı olarak  halı, 
kilim veya palazın sarılması suretiyle yapılır (Fotoğraf 3.226) 
Normal ölçüleri uzunluk 60 cm, genişlik 4 cm dir. Meşe ağacından 
yapılır. 
 
           Üçüncü Bölüm  
 
     Sözü edilen parçaların, birbirine geçirilmesiyle meydana 
getirilen iskelet, önceden hazırlanan semer minderinin üst kısmına 
geçirilir ve ikisi birbirine sağlam biçimde bağlanarak dikilir.  
 
           Paldım: Semerin en son olarak yapılan ve arka kısmına 
ilave edilen  bir parçadır (Fotoğraf 3.225). 
 

                       
                      Fotoğraf 3. 225 : Semerin Paldım 
                      Kısmı 
 
 
      
           Bu da Fotoğraf 3.225 de görüldüğü gibi 8 cm genişliğinde 
60-70 cm uzunluğundadır. Altı keçe ve üstü palaz veya halı ile 
kaplıdır. Bu iki parça birbirine kenarlardan kıl ip kullanılarak çırpa 
çırpa dikilir. Bu parçaya aşurtma denir. Bu parça, yarım çember 
haline getirilir, alt kısmına 5 cm genişliğinde meşin bir parça 
geçirilir. Bu parçanın iki ucunda kalın ip geçirilmesi için yine 
meşinden ilikler vardır, bu iliklerden kalın ip geçirilerek bu parça 
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semerin arka kısmına eklenir ve semerin hayvanın sırtından 
kaymaması için, semerin ahşap kısmına bağlanır karın kısmından 
geçirilir.   
 
             Fotoğraf 3.226 da görüldüğü gibi kaburga ağaçlarının 
üstünde yer alan, parmak  ağaçlarının  üzerine binek kısmı yapılır.  
Böylelikle semer tamamlanmış olur. 
 

                        
                      Fotoğraf 3.226: Semerin Yandan 
                      Görünüşü 
 

                             
                Fotoğraf 3.227:  Semerlerin Arkadan Görünüşü                                                   
 
 
       SEMERCİLİKTE KULLANILAN ALETLER 
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1- Çuvaldızlar: Dikiş işlerinde kullanılır. 
2-  Makas:  Deri, telis, keçe ve ipi kesmede otları kısaltmada  

kullanılır. 
      3-  Çekiç : Yeğ demiri ve zumbaya vurmak için kullanılır. 

4- Tokmak: Ağacı delmek  için yeğ demirine vurmada 
kullanılır. 
5-   Bıçkı:  Ağaç kısımlarını kesmede kullanılır. 
6-  Ot Demirleri: Otu semer telisinin içine yerleştirirken ve  
yerleştirdikten sonra kullanılır 
7- Keser: Tahta kısımlarını yontmada ve düzeltmede  

kullanılır. 
8- Yeğ Demiri: Ağaç kısımlarını delmede kullanılır. 
9-  Zumba:  Kaş demirini delmek için kullanılır. 
10-  Kepene: Semerin dikiş işlerinde avuca geçirilerek 

çuvaldızın batmaması için kullanılır. 
 

          
              Şekil  3.228:                         Şekil 3.229: 
              Çuvaldızlar                            Makas 
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     Şekil  3. 230:            Şekil  3.231:             Şekil  3.232: 
     Çekiç                        Tokmak                    Bıçkı 
         

 
 
      Şekil   3.233:   Kısa ve Uzun Ot Demiri 
 

                           
 
 Şekil  3.234:               Şekil  3.235               Şekil  3. 236 
 Keser                         Yeğ demiri                 Zumba 
 

                             
                              Şekil 3.237:   Kepene 
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           Fotoğraf  3.238:                           Fotoğraf  3.238/a: 
           Semerci Mevlüt Polat’ın  Dükkanından  Görüntüler 
 
 
 
 Palan   
 
 Palan,  semerin iskeletsiz şeklidir. Daha ziyade düz alanda 
kullanılır. Engebeli arazide kullanılması halinde tahta iskeleti 
olmadığı için hayvanın sırtından kayar. 
 
           Palanın Yapılışı;  semerin yapılışı gibidir. Semerdeki  tahta 
iskelet yoktur. Sazdan yapılan minder kısmının üzerine, semerde 
geçirilen deri yerine,  cicim ya da kilim dokuması kullanılır. İç 
kısımda diğer semerde olduğu gibi keçe ile kaplıdır. Palanın  üst 
ve arka kısımda  kıl ipten yapılan kulpları vardır. Paldım denilen 
parça, semerde olduğu gibi palanda da mevcuttur. (Fotoğraf 3.238 
ve 3.238/a). 
 
         Bu konudaki bilgiler, kaynak kişiler olan Semerci Mevlüt 
Polat ve Ahmet Semerci’den  alınmıştır. 
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 Fotoğraf 3 239: Palanlar            Fotoğraf3.239/a: Palancı Dükkanı 
 
(3.218, 3.219, 3.228, 3.229, 3.230, 3.231, 3.232, 3.233, 3.234,    
3.235, 3.236, 3.237 deki çizimler Aşan M.Beşir’in Semercilik adlı 
kitabından alınmıştır) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.5. YEMENİ   
        

 Dericilik  insanların en eski zamandan beri iç içe oldukları el 
sanatlarından biridir. Çok eski kullanım malzemesi olan deri, 
hayvanların yüzülmüş derisinin işlenmesi sonucu meydana 
gelmiştir. En eski insanlar deriyi yağlayarak saklamışlardır. Daha 
sonra da kullanmaya başlamışlardır. 
 
         Bu el sanatının kökeni  Elazığ’da  çok eskiye dayanmaktadır. 
Bu nedenle de  Elazığ’da çeşitli  tarihlerde, derilerin işlendiği, 
değişen sayılarda dabakhaneler  bulunmaktaydı. 

 
  Halen Harput da önceden dabakhane olarak kullanılan ve 
günümüzde Dabakhane ismi ile anılan şifalı olduğu söylenen 
havuzlar mevcuttur. Bu havuzlarda yıkanılmaktadır (Fotoğraf 
3.240). 
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                 Fotoğraf  3.240: Harput da Bulunan Dabakhane 
 
            Eski yıllarda “Harput’da dericilik oldukça gelişmiş olup, 
dabakhane  (Dabbahane) de yapılan meşin, sahtiyan ve köseleler, 
Diyarbakır, Malatya ve Tunceli İllerine de gönderiliyordu” 
(Karaboran,1989 b,144). “Dabakhane, koyun keçi ve sığır derilerinin, 
işlenip, ayakkabı giyim eşyası, hayvan koşumu vs. yapımına 
elverişli hale getirildiği ve renklendirildiği atölyelerdir ”  (Ünal. l989. 145. 

224 ).

           Dericilik, daha sonraki yıllarda Zaimoğulları ve Hacıhıdırlar  
sayesinde  sürdürmüştür. 
 
 Elazığ’da daha çok inek, dana, koyun ve keçi derisinin 
ıslahı yapılarak kullanılırdı. Kesilen hayvan derilerinin ıslahı için 
derilerin iç kısmına, zırnık ve kireç karışımı ile  hazırlanan harç  
iyice sıvanarak bekletilirdi, sürülen bu harç derinin üzerindeki  
tüyleri tamamen dökerdi.   
 
 Daha sonra yıkama işlemi yapılırdı. Deriler küçük 
havuzların içine atılırdı ( Fotoğraf 3.240 da görülen Dabakhanede)  
3-4 saat soğuk suda ayakla çiğnenmek suretiyle iyice yıkanır ve 
temizlenirdi. Aksi halde içinde kalan harç derinin delinmesine 
sebep olurdu. Yıkanma işleminden sonra iç kısımda kalıntılar 
varsa o da bıçakla kazınarak temizlenirdi.Temizleme işlemi 
bittikten sonra boyama işlemine geçilirdi. Renkler daha ziyade 
siyah, kahve, kırmızı, taba ve gridir. 
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           Daha sonra derinin düzelmesi  ve parlaması için “perdah” 
denilen bir makineden geçirilir ve deri hazır duruma getirilirdi. 
 
 Çarık ve Yemeni  
 
           Harput’da dericiliğe bağlı olarak çarık ve yemeni yapılırdı.  
Ayağa giymek için ilk önce çarık,  daha sonra da yemeni yapımına 
başlanılmıştır. Bu işlere başlanılması nedeniyle İlk zamanlar  
Harput’ da daha  sonra da Elazığ’ da kendi adı ile anılan 
“Yemeniciler Çarşısı” oluşmuştur. Yemeniciler  çarşısı Elazığ’ da  
en ilk  kurulan çarşılardan bir tanesidir, 1900 lü yıllarda Elazığ’da 
en az 50-60 tane yemenici ustası vardı ve yemeniciler yaz kış 
demeden süratle çalışırlardı, buna rağmen iş yetiştiremezlerdi. 
 
            Teknolojinin ilerlemesi, dericilikle uğraşanların vefatı, 
yemeni yaptırmak isteyen kişilerin azalması, yemeni yapımının 
zorluğu, yemeniciliğin günümüze kadar gelememesine ve 
tamamen yok olmasına sebep olmuştur. 
  
 
 
 
 
 Çarık Yapımı   
 
 Çarık yapımı oldukça basittir. Daha çok, işlenmemiş sığır 
derisinden yapılırdı. Çarık derisi, ayağın üzerine de dönecek 
şekilde geniş biçilir.  Ön ortası dikişli  olup kenarları  2 cm içeri 
kıvrılıp 2  cm aralıklarla biz denilen araçla delinerek, deriden yapılı 
ip ya da bükülü kıl ip geçirilirdi. İp  çekilince çarık büzülür ve ayağı 
sararak ayak şeklini alırdı. Çekilen ip ayak bileğine sarılarak 
bağlanırdı. 
 
 Yemeni (Postal)  
 
 Harput’da  geleneksel el sanatlarından olan ve Harput’ a 
özgü yöntem ve teknik ile yapılan ayakkabıya “yemeni” denir. (Bir 
ismi de postaldır) 
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 Yemeni, ilk zamanlar Harput’un,  son zamanlara kadar da, 
Elazığ’ın en önemli geçim kaynağını teşkil etmiş el sanatlarından 
bir tanesidir. Sağlıklı ve kullanışlı oluşu nedeniyle çok tercih 
edilirdi. 
 
 Yemeni Yapımı  
 
 Yemeni yapımı için yurt dışından gelen, yaban domuzu 
derileri ile Elazığ’da imalatı yapılan deriler kullanılırdı. 
 
 Dışardan gelen deri (kösele) yemeninin taban kısmına, 
Elazığ’da yapılan koyun ve keçi derileri ise yemeninin üst kısmına 
kullanılırdı. Küçük baş hayvanların işlenmiş derilerine “glase”, 
büyük baş hayvanların işlenmiş derisine ise “gön” denirdi. Bu 
deride yemenilerin taban kısmına kullanılırdı. 
 
 İstanbul’dan getirtilen yemeni (iskarpin) kalıplarının 
(tahtadan yapılmış ayak şeklindeki kalıp) endazesi (ölçüsü)  
çıkarılır. Yemeninin üst kısmı iki parçadan oluşur. İsteğe göre 
bazen ön ve arkada, bazen de yanlarda dikiş olur. Bu ölçüye göre 
bir çift, sağ-sol  üst ve birer taban   olmak üzere   yemeni kesimi 
yapılır ve birde ayrıca  astar kesilirdi. 
 
 Kesim işleminden sonra,  yüz ve astar parçaları sayacıya 
gönderilir, Orada, yan dikişleri, astarı ve benzeri dikişleri yapılır ve 
yemeniciye geri gelirdi. Yemenici de tabanı ve üst parçayı el ile 
dikerek birleştirme işlemini yapardı. Bu işlem tersten yapılır ve 
düze çevrilir. Astarı geçirilir. Astar olarak  da koyun derisi kullanılır. 
Dikiş sırasında “uç” ipliği denilen ip ile “biz” denilen delici alet 
kullanılır. (Uç ipliği iki veya üç katlı pamuk ipliğinin üzerine 
balmumu sürülerek elde edilir). 
 
 Yemeni, tamamen bitmiştir. Kalıba geçirilir. Taban, yani 
kösele kısmının yanlarındaki fazlalıklar yemeni için özel olan bıçak 
ile alınır. Yemeni  birkaç gün giyildikten sonra açılmaması için  
köşker’e ( ayakkabı tamircisi) götürülür, çevirtme işlemi yaptırılır  
(kenarı ile alt taban yeniden dikilir). 
 
 Yemeninin iki modeli vardır. Biri  “trabzan” modeli, biri de 
“düz” modeldir. 



 
          “Trabzan modeli” Bu modelin burnu kıvrık ve arkası 
poçiklidir. İsteğe göre, burnu kıvrık olup arkası düz olanları da 
vardır, bu  model kadınlar tarafından kullanılır ( Fotoğraf 3.241 ve 
Şekil 3.241/a ). 
                                                        “ 

            
 
Fotoğraf 3.241: Trabzan Yemeni   Şekil 3.241/a:Trabzan Yemeni 
                                                     Memişoğlu 206 s.48” 
 
          “Düz model” Bu modelin sivri burun ve kare burun gibi 
çeşitleri vardır. Kare buruna aynı zamanda “gollik burun” da 
denir. Yemeniler bağcıksızdır, isteğe göre topuk da konulmaktadır. 
Sivri burun folklörde, diğerleri ise günlük yaşamda kullanılır.  
        
          ( Bu konudaki bilgiler kaynak kişi olan eski yemenici ustası Ali 
Rıza Fırdolaş’tan alınmıştır ).                     
 
           Elazığ’da önceleri yapılan bazı ayakkabı ve terliklerin ayrı 
bir özelliği de ahşaptan yapılan çivilerin kullanılmasıdır. 
 
          Burun kısmı yuvarlak olan bu terlikler biraz topuklu olup 
taban kısmında ahşap çivi kullanılmıştır (Fotoğraf 3.242 ve 
3.242/a). 
 

 216



                      
                     Fotoğraf  3.242: Ahşap Çivili Terlik 
  
 

       
      Fotoğraf 3.242/a: Ahşap Çivili Terlik  (Hatice Seferoğlu’ na ait) 
 
 
 
           Ayrıca İlimizde “Kaloş potin” denilen bir ayakkabı çeşidi 
de yapılırdı. Bu tarz ayakkabıyı kadınlar giyerdi. Kaloş  potin, potin 
ve kaloş kısmı olmak üzere Fotoğraf 3.243 ve 3.243/a da 
görüldüğü gibi iki ayrı parçadan oluşmaktadır. 
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           Potin kısmı bot şeklindedir, yüz kısmı simli kumaştır ve yan 
tarafları da Fotoğraf 3.243 de görüldüğü gibi  giymesi kolay olsun 
diye lastiktir, taban kısmı ise köseledir. 
 
           Kaloş ise yüzü deriden, taban kısmı ise köseleden yapılmış 
bir ayakkabıdır. Önce potin sonra da üzerine kaloş giyilir. Bu 
ayakkabı türünü her evde bulmak mümkün değildi, ekonomik 
durumu iyi olan ailelerde bulunurdu. Aşağıdaki dörtlük  bunu 
açıkça anlatmaktadır. 
 
           Alemin hamamında, hanında gözümüz yok 
           Harmanları bol olsun, billahi sözümüz yok 
           Bizim de Hakka şükür, değişik özümüz yok 
 
                          Bizim ayakta hırik, onlarınkinde kaloş 
                          Gönüller aydın olsun ne fark eder ki gakkoş 
 
          Harput Divanı                                        Ali Suzi Can 
           (1995)                                                  (1909-1964) 
“                                            

      
 
Fotoğraf 3.243: Kaloş Fotin        Fot.3.243/a:Kaloş“ (Memişoğlu 2006 49). 
 
         Bir de erkeklerin giydikleri bir ayakkabı çeşidi vardı, onun da  
arka kısmına, iki deri arasına çelik susta geçirilir, geçirilen bu 
sustanın bir ucu da  topuk kısmının içine yerleştirilirdi. Bu tür 
ayakkabıların arkasına basılarak giyilirdi. (Kaynak kişi Ferzan  
Alagök’ ten alınan bilgiler doğrultusunda). 
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           Ne yazık ki İlimizde yemeni yapımı tamamen son 
bulmuştur. Artık yemeniciler çarşısında da, yemeni yerine, 
günümüzde  fabrikasyon ayakkabılar satılmaktadır. 
            
           Yapılan  araştırmada  Elazığ’ ın çeşitli semtlerinde  
ayakkabı imalatı yapan yaklaşık 15 dükkanın olduğu anlaşılmıştır. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 220

 

3. 6. AHŞAP TAŞ ve MERMER İŞLEMECİLİĞİ (Oymacılığı) 
 

1.  AHŞAP İşlemeciliği (oymacılığı)    
2.  TAŞ  İşlemeciliği     (oymacılığı) 
3.  MERMER İşlemeciliği (oymacılığı) 
 
İnsanların  yaşamaya başladıkları en eski devirlerden beri iç 

içe oldukları, kullanım malzemelerinden biri “ahşap”, biri de 
“taş”dır.  Ahşabın  zamana karşı dayanıksızlığı, bu  el sanatından 
olan “Ahşap İşlemeciliği” (oymacılığı) nin günümüze kadar 
gelmemesine, ya da çok az örneklerinin kalmasına neden 
olmuştur. “Taş İşlemeciliği” (oymacılığı) nin de zorluğu nedeniyle 
günümüze kadar çok az örneklerinin geldiği görülmüştür. 

  
  “Türk Sanatına ait en eski ahşap sanatı örnekleri Orta 

Asya’ daki Kurgan buluntularına dayanmaktadır. Anadolu Selçuklu  
sanatına ait değerli eserler kündekari, ayma, çakma, kafes kakma 
ve  boyama teknikleriyle süslenmiştir” ((Malatya Motifi El Sanatları s.92)

 
.Ahşap İşlemeciliğinde, daha çok  elma armut, ceviz gül ve 

sedir ağaçları kullanılır. Teknik olarak da “kabartma-oyma”, 
“kakma”, “kaplama”, “kafes”,”Boyama” ve “yakma” gibi 
teknikler kullanılmıştır.   

 
 

 3.6.1. Elazığ’da Ahşap İşlemeciliği  (Oymacılığı )  
  

          Çok eski dönemlere dayanan ve köklü bir geçmişi   olan 
ahşap işlemeciliği (oymacılığı) Harput’ da parlak bir devir 
sürmüştür. 

 
Harput’un yerinin değişmesi nedeniyle, ahşap bezemeli  

konaklar da yok olmuştur. Eski Harput mimarisinin, özellikle ilk 
yıllarda Elazığ’da da hüküm sürdüğü görülmüştür.  

 
 
 



Son yıllarda tamamen yok olmaya yüz tutan  ahşap 
işlemeciliği (oymacılığı) nin yeniden hayata geçirilmesi için İlimizde 
Köy İşleri Bakanlığına bağlı olarak  açılan  El Sanatları Eğitim 
Merkezinde ahşap işlemeciliği (oymacılığı) yapılmakta ve  aynı 
zamanda bu konuda öğrenci yetiştirilmektedir. Bu nedenle Elazığ’ 
da yapılan ahşap işlemeciliği (oymacılığı) nin,  eski dönemde 
yapılan ahşap işlemeciliği ve yeni dönemde yapılan ahşap 
işlemeciliği olmak üzere iki bölümde incelememiz  mümkündür. 

 
 3.6.1.1 Eski dönemde yapılan ahşap işlemeciliği 

(oymacılığı) 
 
 Eski dönemde yapılan ahşap binalardan bazıları Fotoğraf  

3.244, 3.245, 3.246, 3.247 de görülmekte ve bu binalar şu anda 
bulunmamakta, Fotoğraf 3.248, 3.250 de görülen binaları ise halen 
Vali Vahribey Cad. Kazım Efendi Sokakta, Aksaray Mahallesi 
Değirmen Sokakta, Elazığ’ ın eski semtlerinde ve Ulkent 
(Hüseyinik) Köyünde görmek mümkün olmaktadır. 
 

          
 
          Fotoğraf 3.244: 1930 lu Yıllarda İzzet Paşa Caddesinde                           
           Ahşap Bezemeli Evler 
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             Fotoğraf: 3.245:1950 li Yıllarda Mehmet Akif Ersoy  Lisesi 
             Karşısında Bulanan Beşkardeşlerden Bir Görünüm (ahşap 
             bezemeli) 
 
 

             
            Fotoğraf 3.246: Cumhuriyetin  İlk Yıllarında Yapılan 
            Öğretmenler Lokali 
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                Fotoğraf  3.247:1970 li Yıllarda İzzetpaşa Caddesindeki 
                Esnaf Kefalet Kooperatifi Olarak  Kullanılan Bina (ahşap 
                bezemeli) 
 
 
 
           Eski Dönemde Yapılan Ahşap Evler 
 
           Bu ahşap evler genelde iki katlıdır ve duvarları temel ve 
temelden 1,5 metre mesafedeki kısmı taş ile, üstü ise kerpiç ile 
örülürdü (kerpiç çamurun samanla karıştırılıp  tahta kalıplara 
dökülerek kurutulmuş halidir. Kerpiçler büyüklü küçüklüdür, 
büyüğüne “anaç”, küçüğüne “kuzu” denir). Kerpiç ile duvarların   
örülmesi esnasında “hatıl” denilen bağlantı ağaçları ile “gogal” 
denilen dolgu taşları kullanılırdı. İç duvarlar dış duvarlara göre  
daha incedir. Çakılan iki tahta kafes arasına çamur dökülmek 
suretiyle  kerpiç parçaları  yerleştirilir, buna  “bağdadi” veya  
“dolgu” duvar denirdi. Daha sonra üzeri sıvanırdı. Fotoğraf 3.251 
de görüldüğü gibi. Harput’ daki bazı evlerin arsa durumuna göre 
tamamen  taş ile de örüldüğü  görülmektedir (Fotoğraf  3.252). 
 
 
 223



          
  Fotoğraf 3.248: Nailbey Mah.        Fotoğraf 3.249:  Dış Kapılar- 
 .Kazımefendi Sokak (1970)            daki  Kafes (Muşabak) 
                                    
         

                                     
Fotoğraf   3.250:                               Fotoğraf 3.250/a: 
               1-  Aksaray (Yıgınki) Mahallesindeki  Çıkmalı Ev 
               2- Aynı Evin Kapı Kısmı Kafeslerinin Açık Şekli  
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               Fotoğraf  3.251:  Kerpiçle Örülü İç Duvar 
 
 

           
Fotoğraf 3.252: Harput Şefik Gül Kültür Evinden Görüntüler    
 
 

         
 Fotoğraf 3.253: Harput Şefik Gül Kültür Evinden Görüntüler            
(tavan) 
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Fotoğraf 3.254: Ters Tavan. Nuray-Mehmet Ali Akçay’ ın Evinden 
 
 
            Tavan kısımlarında, “cisir-kisek” denilen kalın direkler 
mevcuttur. Cisirlerin üst kısmına da “mertek” denilen ağaçlar 
atılırdı (Fotoğraf 3.153). Merteğin üzerine keveşe denilen  yapraklı 
ağaç dalları (meşe, karaağaç, diş budak)  konur, onun üzerine de 
“püşürük” denilen ve temel toprağından yapılan samanlı çamur 
dökülürdü, üzerine de elenmiş toprak su ve saman, bazen de tuz 
karışımı ile  yapılan  sıva çekilir ve böylelikle evin üstü dam ile 
örtülmüş olurdu. Dam kenarına sal taş ile “süyünk” yapılırdı. Bazı 
evlerde  tavan kısmına ters tavan yapılırdı, o da cisirlerin  üst 
kısmının tekrar ahşap ile kaplanmasıdır. (Fotoğraf 3.154) Bazı 
Sofa ve odalar çok büyük olduğu için odaların cisirlerine “keran” 
denilen ağaçla destek verilirdi (Fotoğraf 3.155/a)  Bazı evlerde de 
keran yerine taştan kemer örülürdü (Fotoğraf 3.155/b). 
 
 

     
 Fotoğraf 3.255: Harput Şefik Gül Kültür Evinden Görüntüler 
          3.255/a:Keran                                 3.255/b:Taş Kemer 
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             Bu evlerde genişliğe ve ferahlığa önem verilirdi. Geniş ve 
yüksek “şahnişinler” de bu evlerin ayrı bir özelliğidir. Evlerde 
yazlık eyvanlar Kuzeye, şahnişinler Güneye bakardı.  
 
           Binanın alt katına girişte,  büyük bir sofa vardır ve sofaya   
mutfak,  kiler, ambar, banyo ve tuvalet gibi bölümler açılır. Alt katın 
tabanları taştır. Üst kata da ahşap merdivenlerle çıkılır, ahşap 
merdivenlerin yan trabzanları  da  ahşaptır. Üst katta  yine  bir sofa 
ve  odalar ile “şahnişin” denilen  oda vardır ve buraların taban 
kısmı ahşaptır. İsminden de anlaşılacağı gibi “şahnişin”  şanlı 
kişilerin, daha çok değerli kişilerin veya aile büyüklerinin  şen 
olarak oturup ağırlanacağı  mekan  anlamındadır. Şahnişin denilen 
odanın dışarı doğru çıkması vardır. (Fotoğraf 3.247, 3.250. ve 
3.252  3.256). Bu evlere o yüzden çıkmalı ev veya cumbalı ev 
denilirdi. Bu oda, daha çok yazın kullanılırdı bunun sebebi de 
dışarıya doğru çıkmasının oluşu ve bu çıkmanın da tamamının 
pencere oluşu ve kış aylarında soba ile ısınmasının zor oluşudur. 
                        
           Şahnişinin çıkması, sadece üst katta olduğundan, dış duvar 
köşelerinden, yine ahşap süslemelerle, verev olarak evin 
duvarından destek almaktadır (Fotoğraf 3.250 ve 352). Genellikle 
alt katta dış kapı girişi de tam şahnişinin ortasına gelecek  şekilde 
ayarlanır ki giriş kapısı yağmurdan korunsun. Kapı, pencereler ve 
şahnişinin dış cephesi tamamen ahşap ile kaplıdır. 
 
          Binanın dışına doğru çıkması olan bu odanın, yanlar da 
dahil olmak üzere dışarıya bakan  kısmı tamamen  penceredir ve 
orta pencerenin üst kısmı mihrap şeklindedir, bazı evlerde ise 
pencerelerin tamamının üst kısmı mihrap şeklindedir. Tam orta 
kısımda olan pencerenin ön kısmında  tel kafes mevcuttur 
(Fotoğraf 3.247, 3.250 ve 3.256).   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

       
Fotoğraf 3.256: Harput Şefik Gül Kültür Evinden Görüntüler 
             (Şahnişinin dışarıdan ve içeriden görünüşü) 
 
 
        Büyük odalarda  “musandra”  veya “yüklük” denilen büyük 
gömme ve kapaklı dolaplar ile küçük kapaksın “taka” denilen 
dolaplar  bulunurdu. Büyük dolaplara  yataklar konurdu. Dolap 
kapakları da ahşap oymacılığının en güzel örneklerini 
sergilemekteydi. Küçük kapaksız dolaplar da  güzel ve değerli el 
işlemesi örtülerle süslenirdi, Fotoğraf 3.257 ve 3.259  da 
görüldüğü gibi. Bir de lambaların konması için “çırahba” denilen 
küçük  köşelik veya raflar olurdu ( Fotoğraf 3.257  ve 3.258). 
 

      
 Fotoğraf 3.257:.Harput Şefik Gül Kültür Evinden Görüntüler 
                    Taka                                   Çırahba 

 228
       



 
 
 

      
Fotoğraf 3.258:.Harput Şefik Gül Kütür Evinden Görüntüler 
                 
 

      
Fotoğraf 3.259: Nuray-Mehmet Ali Akçay’ ın Evinden Görüntüler 
 
          Evlerin üzerleri  dam olduğundan  kar ve yağmurda akmasın 
diye önce damdaki karlar sürütme  ile kürünür ve daha sonra da 
“loğ”  denilen araçla loğlanırdı (loğ silindir şeklinde iki yan 
tarafında ağaç sapların geçmesi için oyuk olan taş). Daha sonraki 
yıllarda evlerin üstü dam değil de  çatı şeklinde yapılarak kiremitle 
kapatılmıştır (Fotoğraf 3.260). (Kaynak kişiler Tuncer Cavlak ve 
Kazım Öztop)  
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                Fotoğraf: 3.260: Elazığ Hükümet  Konağı  (1930 lu yıllar) 
 
               Fotoğraf 3.260 da görülen bina, bazı kayıplarıyla halen 
mevcuttur. Ancak 2007 yılında Valilikçe restore ettirilerek müze 
olarak kullanılacak şekilde, aslına uygun hale getirilmektedir. 
 
(Fotoğraf 3.244, 3.245,  3.246, 3.246, 3.247 ve 3.260 Elazığ CD 
den alınmıştır). 
 
            Evlerden başka, ahşap işlemeciliği (oymacılığı) “Harput 
Kurşunlu Cami” ve “Alacalı Camide” de görmek mümkündür. 
 
           Harput Kurşunlu Cami  
 
          “Harput’da Osmanlı devri camilerinin en güzel örneklerinden 
biridir. 1738-1739 yıllarında yapılmıştır. Cami dikdörtgen planlıdır. 
Kare planlı harim kısmının üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbe 
kasnağında dört pencere vardır. Kubbelerin kurşunla kaplı olması 
nedeniyle bu ismi almıştır. Caminin son cemaat mahalli üç 
kubbelidir. Minaresi kesme taştan yapılmıştır” (Elazığ Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü 2007-2008 s.15) .         
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          Caminin Minberi  
 
           “Harput Kurşunlu Cami minberi de, güzel sanat 
eserlerimizden biri olup,Türk sanatının zevk ve zarafetini 
yansıtmaktadır. Bu minberimiz vaktiyle Ulu Cami ve Sara Hatun  
Caminde de kullanılmıştır. Bugün de Kurşunlu Camide hâlâ 
minber olarak kullanılmaktadır ” (Aşan 1987 s 30).

 
          Minberi inceleyecek olarsak, üç bölümden oluştuğunu 
görürüz.  
                                  “ 

                 
 
                   Şekil  3.261: Harput Kurşunlu Cami Minberi 

 
 1. Kapı  :  Yan şöveleri, tacı aynalığı  ve kapı kanatları  
ihtiva eder. 
 2. Gövde: Merdiven, korkuluklar, yan aynalıklar, şerefe 
altları  ve  süpürgelik (Pabuçluk) buna dahildir. 
 3. Şerefe :  Taht da, denilen bu kısımda, sahanlık, kubbe, 
külhan ve alem vardır ”  (Aşan, 1987: 31). 
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  Fotoğraf   3.262 :                          Fotoğraf:3.262/a: 
  Harput Kurşunlu Camide Bulunan Ahşap Minberin Sol ve Sağ 
  Cephesinden  Görünüşü 
 
 

      
Fotoğraf 3. 262/b:                       Fotoğraf 3. 262/c: 
Harput Kurşunlu Cami                Harput Kurşunlu Cami Ahşap    
Ahşap Minberin Kapıları             Minberinin  Yan Trabzanları  
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Fotoğraf 3.262/d: Harput Kurşunlu Cami Ahşap Minberin Yan 
Kısmı  
 
           Minberin  Yapılış Teknikleri  
 
 Selçuklular tarafından  geliştirilip yaygınlaştırılan ahşap 
işlemeciliği  (oymacılığı)   üç ayrı  teknikten   oluşmuştur. 
 
  Bunlar: “Oyma Tekniği (rölyef)”, “Şebekli Oyma 
Tekniği”  ve “ Çatma  Kündekari Tekniği” dir. 
  
 
 Harput Kurşunlu  cami minberinde, bu tekniklerden “oyma 
tekniği” (rölyef)  ile “şebekli oyma tekniği”  kullanılmıştır. 
Şebekli oyma tekniği daha çok merdiven ve korkulukların 
bazılarında  görülmektedir.   
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  “A- Oyma Tekniği (rölyef tekniği) 
          

           Bu teknikte kesik uçlu bir kalem kullanılır, Bu kesik uçlu 
kalemle ağaç yüzeyini oymak  suretiyle bezeme meydana çıkarılır. 
 

   B- Şebekli Oyma   
 

           Bu  oyma tekniğinde  ağaç yüzeyi tamamen ortadan kalkar. 
Böylece çevresi ortadan kalkan palmet, lotus ve kıvrık dallardan 
oluşan desenler, uçlarından birbirine tutturulmak suretiyle  çeşitli 
kompozisyonlar meydana getirir. Bu teknik daha çok rahle, minber 
ve kürsü parçaları ile korkuluk levhalarının  süslemesinde 
kullanılmıştır. 
 
           C- Çatma Kündekarı   
      
           Bu teknikte kompozisyonlar genellikle  geometriktir. Ayrı 
ayrı kesilerek üzerleri işlenmiş yıldızların ve palgonal parçaların, 
yuvalı çıtalarla birbirine çatılması ile oluşturulmuştur. Çivi 
kullanılmamıştır” (Aşan 1987 12).

 
           Bu minberde kullanılan değişik oyma teknikleri, Selçuklu 
devri ağaç işlemeciliğinin en büyük özelliğidir. 
 
           “Minberin süslemeciliğinin Türk sanat tarihinde önemli bir 
yeri vardır. Minberin yan aynalıkları, kapı kanatları, şöveleri ve 
korkulukları Türk yazı süslemesinin en güzel motifleriyle 
süslenmiştir. Duvarları kufi yazılarla bezenmiştir. 
 
           Bu mimber, IV. Murat’ a  Bağdat seferi sırasında hediye 
edilmiştir”   (Aşan, 1987: 31).

 
           Harput Alacalı Cami  
            
           “Artukoğulları döneminde 1203-1204  yıllarında inşa edilen 
cami küçük ebatta dikdörtgen plandır. 
 



           XIX yüzyılda büyük bir onarım gören caminin tavanındaki 
işlemeler o döneme aittir. Minaresi kapı üzerine inşa edilmiş olup, 
şerefeye kadar sıra ile daha yukarısı ise dama şeklinde siyah 
 
 
  
beyaz   taştan yapılmıştır. Bu nedenle alacalı cami ismini almıştır.” 
(Elazığ  Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007-2008 s.16)

         
           “Mihrabı mermer, mukarnas frizlidir. Üç bölümü ahşap, 
tavanın kalem işleri ilginçtir. Geometrik örgü ve yıldız motifleriyle 
bezeli tavanda; al, kara, lacivert renkler kullanılmıştır. Ahşap 
tavanın ve yapının bir bölümünün Osmanlı döneminde yapıldığı 
sanılmaktadır”  ( Elazığ Ansiklopedisi). 

 

           
    Fotoğraf  3.263:  Harput Alacalı Cami Tavanından Görüntüler 
 

 
 Elazığ’da ayrıca ahşaptan, kanepe koltuk, sandalye, ayna 
çerçevesi, kapı, pencere kafesleri (muşabak) ile basit ev araçları 
çıkrık dibek, iğ, oklava, sofra, merdane gibi ev araçları yapıldığı 
gibii  tarım araçları- araba ve karasaban  yapılırdı ( Fotoğraf 3.264, 
3.265, 3.266, 3.267).  
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   Fotoğraf  3. 264: Harput Şefik Gül Kültür Evinden Görüntüler 
 
 

           
    Fotoğraf  3.265: Harput Şefik Gül Kültür Evinden Görüntüler 
 
 

     
    Fotoğraf 3. 266  Esin ve Abdulkadir Karakaş’ ın Evinden 
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    Fotoğraf  3.267:  Harput Şefik Gül Kültür Evinden, Çıkrık ve 
    Merdiven Trabzanları 
 
 

3.6.1.2. El Sanatları Eğitim Merkezinde Yapılan  Ahşap 
İşlemeciliği (Oymacılığı)  

 
 Son yıllarda ilimizde eskiden yapılan ahşap işlemeciliği 
(oymacılığı) nin yeniden hayata geçirilmesi için  Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan “El Sanatları  Eğitim 
Merkezi”nde ahşap işlemeciliği (oymacılığı) yapılmaya 
başlanmıştır. Burada el ile hem ahşap işlemeciliği (oymacılığı) 
yapılmakta, hem de bu konuda öğrenci yetiştirilmektedir. 
 
 Ahşap işlemeciliği (oymacılığına) ne ait atölye Elazığ 
Organize Sanayinde faaliyet göstermekte olup, burada el işlemesi 
(oyması) kanepe, aynalık, masa, rahle, tablo ve sandık gibi  
eşyalar yapılmaktadır. 
:           
           Ahşap İşlemeciliği (Oymacılığı) nin yapılışı  
 
          Elazığ’a kesilmiş ve fırınlanmış olarak gelen, gürgen, ceviz 
ve çam ağacı keresteleri,  yapılacak eşyanın cinsine göre  kesilir. 
Tahtanın eni dar  ise yanına  ek yapılır. Ek yapıştırmak suretiyle 
yapılır (Tahtaları  birbirlerine ekleme sırasında, tahta tutkalı 
kullanılır). 
 
          El Sanatları Merkezi Ahşap işlemeciliği (oymacılığı) nde, 
daha çok  “oyma tekniği”, “kumlama tekniği” ve “yakma 
tekniği” kullanılır.       
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            Oyma Tekniği  (Kabartma)  
    
           Tespit edilen modelin tahta üzerine karbon kağıdı 
kullanılarak çiziminin yapılmasından sonra oyma tekniğine 
başlanır. Bu teknik skarpela denilen alet ile oyularak yapıldığı için 
“oyma tekniği” ismini almıştır. Yaprak ve çiçek araları oyularak 
yaprak ve çiçekler kabartılmış  gibi ön plana çıkarılır. Bu nedenle 
bu tekniğe  aynı zamanda “kabartma  tekniği” de denilmektedir. 
 

              
            
           Fotoğraf 3.268: El Sanatları Merkezinde (oyma-kabartma) 
          Tekniği ile Yapılan  Sandık 
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               Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Elazığ El Sanatları Eğitim 
Merkezinde ahşaptan oyma tekniği ile yapılan kanepe. 
 

        
      Fotoğraf 3.269: Ahşap Kanepe (oyma tekniği) 
 
 
       2. Kumlama Tekniği  
 
          Tespit edilen model, tahta üzerine çizildikten sonra, desenin 
içi, çekiçle vurularak kumlama yapılır ve bu suretle tamamen  desen 
meydana çıkarılır. Çekiç izleri küçük küçük ve sık olduğundan kum  
görünümünü verir. Bu nedenle de bu tekniğe “kumlama tekniği” 
denir  (Fotoğraf 3.270 ). 
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           Tarım va Köy İşleri Bakanlığı El Sanatkarı Eğitim Merkezinde 
kumlama tekniği ile yapılan bir dolap (Fotoğraf  3.270 ). 
 

            
       Fotoğraf  3.270:  Ahşap Dolap (kumlama tekniği) 
 
 

    3. Yakma Tekniği  
 

          Yakma  tekniği uygulanacak modelin tahta üzerine çizimi 
yapıldıktan sonra, yakma makinesi kullanılarak desenin içi 
tamamen yakılır ve bu suretle model meydana çıkar. Yakılarak 
yapıldığı için bu tekniğe “yakma tekniği” denir. 
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                                Fotoğraf 3.271: Elazığ El Sanatları                     
                                     Eğitim Merkezi Atölyesi 
 
          Daha sonra bu üç teknikle yapılan işlerin üzerleri zımpara ile 
zımparalanır. Zımparalar da inceden kalına doğru numaralıdır. 
Modele göre bazılarında  ince, bazılarında da  biraz daha kalın 
zımpara kullanılır. Daha sonra verniklenir, kuruduktan sonra 
verniğin üzerine yine ince zımpara yapılır. Boya atılıp tekrar 
verniklenerek kurumaya bırakılır. 

 
         3. 6. 2. Taş İşlemeciliği (Oymacılığı)        

 
          Harput-Elazığ’da taş işlemeciliği (oymacılığı) nin kökeni çok 
eski yıllara dayanmaktadır. Çok önceleri Harput-Elazığ’ da taş 
işlemeciliği (oymacılığı) çok fazla yapılmış ise de, günümüzde 
zorluğu nedeni ile çok az kişi tarafından yapıldığı görülmektedir. 
Eski zamanda yapılan taş  işlemelerin (oymaların) bazı örnekleri 
Harput’da cami girişlerinde ve duvarlarında Fotoğraf 3.272, 3.273 
ve 3.275 de Cimşit Hamamı bahçe girişinde, Fotoğraf 3.274 de ve 
bazı mezar taşlarında Fotoğraf 3.276 da görülmektedir. 
Günümüzde taş ve mermer işlemeciliği (oymacılığı) nin  bazı kişiler 
tarafından sürdürüldüğü görülmektedir. Bazı mezar taşı yapımcıları, 
mermer üzerine oyma tekniği ile  mezar taşları yapmaktadırlar. 
Ayrıca 22 ler çarşısında nakkaş ustası  Nihat Oğuz tarafından taş 
işleme (oyma), alçı işleme  (oyma) ve mermer işleme  (oyma)  
çalışmaları yapılmaktadır. Bunun dışında hat, tezhib, cami süsleme, 
cami  tezyinat, tasarım minyatür ile iç ve dış vitray çalışmalarını da 
sürdürmektedir. Sanatını hiçbir eğitim almadan alaylı olarak 
sürdüren Nihat Oğuz, sanat değeri yüksek olan eserleriyle Elazığ’ 
da   ve yurtiçinde  birçok cami süslemeleri yapmıştır.  
 



        
 
Fotoğraf 3. 272: Taş Oyma             Fotoğraf  3. 273: Taş Oyma  
Harput Sarahatun Caminde Taş İşlemeler (Oymalar) 
 
 
 
 
 

        
Fotoğraf 3.274: Harput Cimşit  Fotoğraf 3.275: Harput Sarahatun 
Hamamı ( taş oyma)                     Cami (taş oyma)   
 

       
Fotoğraf 3.276: Harput da Mezar Taşları (taş oyma) 
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             Harput Sarahatun Cami  
 
           “Akkoyunlu hükümdarı Hasan Bahadır Han’ın annesi 
Sarahatun  tarafından 1465 yılında mescit olarak yaptırılmıştır.1585 
yılında tamir edilmiş, 1843 yılında yapılan onarımla da bugünkü 
halini almıştır. Cami kare planlı olup, minberi taş işçiliğin güzel 
örneklerindendir. Minaresi 1898 yılında tamamlanan cami, bir 
külliye halinde inşa edilmesine rağmen bugün yalnızca cami kısmı 
mevcuttur. Cami halen ibadete açıktır” (Fotoğraf 3.272, 3.273, 
3.275 ve 3.277) <Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.2007-2008 s.13>.

 
                               

           
       Fotoğraf  3.277: Harput Sarahatun  Caminin Tavan Süslemesi  
 
       Harput Ulu Cami 
       
       “Anadolu’nun en eski ve en önemli eserlerinden biridir. 
Duvarları taştan, kemerler ve minaresi tuğladan yapılan cami, M.S. 
1156-1157 yıllarında Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan 
tarafından yaptırılmıştır.  
 
        Minaresinin eğri oluşu ve yapımında tuğlaların süsleme öğesi 
olarak kullanılması bakımından ilgi çekicidir. Cami, İç cami, avlu ve 
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son cemaat mahalli olmak üzere üç bölümden meydana gelmiştir. 
Caminin iç davarları kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Cami halen 
ibadete açıktır”  <Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2007-2008 s. 12>. 

 
 
 
 

 
Fotoğraf 3.278 : Harput Ulu Cami 
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Fotoğraf  3.279 : Eski Dönemde Yapılan El Yazması Tabak 
(Nermin Başbuğ’ a ait))  
 

  
 
 
 
            3.6.3. Mermer İşlemeciliği  
 
 Elazığ’ın yer altı ve yer üstü zenginliklerinden söz etmiştik. 
Elazığ madencilik bakımından  bakır ve krom rezervleri dışında bir 
de çok ünlü mermer rezervlerine sahiptir. Giderek artan bir biçimde 
mermer çıkarılmaya ve işlenmeye devam edilmektedir. Elazığ’ın 
bazı bölgelerinde, genellikle Maden ve Alacakaya civarında beyaz, 
siyah, sarı, yeşil ve vişne rengi mermer rezervleri bulunmaktadır. 
Çok şeffaf olan “oniks” mermeri bile  Elazığ’ da çıkan mermerler 
arasında yer almaktadır. Elazığ’a has ve “Elazığ Vişnesi” diye 
adlandırılan, mermer vişne rengi, doğal beyaz damarlıdır. Bu 
mermer  tüm Türkiye’ de olduğu gibi dünyada da çok rağbet gören 
ve satılan bir mermer türüdür. Bu mermer daha çok dekoratif amaçlı  
yer ve duvar kaplamalarında  kullanılır. 
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 Fotoğraf 3.280: Alacakaya Mermercilik Atölyesi 
 
 
 
 
                                         
 
 
           Mermer bloklar halinde çıkarılıp, kesilerek parlatılabilen 
taşlar  olarak tanımlanabilir. Bu mermerlerin çıkarılması için İlimizde 
224 tane mermer ocağı bulunmaktadır. Ocaklardan çıkartılan bu 
mermerler, fabrikalarda işlenerek dışarıya satılmaktadır.  
Şehrimizde  çıkarılan bu çeşitli mermerler, ev tabanlarında, mutfak 
duvar ve tezgahları  ile havuz içi döşemelerde kullanılmaktadır. 
 
          Ayrıca masa, kalemlik, kül tablası, vazo gibi küçük ev eşyaları 
yapımında da kullanılmaktadır. 
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      Fotoğraf 3.281:                                   Fotoğraf 3.281/a:         .                
      Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezinde Yapılan Mermer Vazolar 

 
 

İlimizde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı olarak 
faaliyetini sürdüren  El Sanatları Eğitim Merkezinin,  Organize 
Sanayinde bulunan atölyesinde mermeri torna ile oyarak çeşitli 
şekiller verilmek suretiyle, masa, kül tablası, vazo, kalemlik ve 
benzeri ev eşyaları ve masa süsleri yapılmaktadır (Fotoğraf 3.281, 
3.281/a ve 3.282). 
 

             
             Fotoğraf 3.282: Mermer Kalemlik ve Kül Tablası 
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      7. BAKIRCILIK  

 
                Elazığ madencilik bakımından çok zengin kaynaklara 
sahiptir. Ülke madenciliğinde oldukça önemli bir yeri ve tarihi 
geçmişi vardır. Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinde yapılan bir 
araştırmaya göre tarihi, M.Ö. altı binli yıllara dayandığı 
belirtilmektedir. Doğu Anadolu Bölgesinin en zengin bakır madeni 
yatakları Maden ve Ergani’ de, gümüş ve kurşun madeni de Keban 
da bulunmaktaydı. Harput’ da bakır el sanatlarının doğmasının 
sebebi Maden ve Ergani bakır işletmesinin yakın oluşudur. 
               

Diğer el  sanatlarında olduğu gibi bakırcılığın da ilimizde 
çok köklü bir geçmişi vardır 
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                Bakır madeni, önceleri Harput’ da bulunan çok sayıdaki  
atölyelerde işlenmekteydi. Bu dükkanlar Ortaçağdan beri 
üretimlerini başarılı bir şekilde  sürdürmüşlerdir. Harput Şeriye 
sicillerine göre, 1834 yılından itibaren Harput’ un  bugünkü yerine 
Elazığ’ a inmesiyle bakırcı ve kazancı esnafı ilk zamanlar iki 
yerleşim merkezinde de  çalışmalarını sürdürmüşler, ancak daha 
sonraki yıllarda  bakırcıların tamamı Elazığ’a, Çarşı Mahallesindeki 
bugünkü kendi adıyla anılan “Bakırcılar Çarşısı”na taşınmışlardır.  
 
              “Harput’ dan ilk taşınan bakırcı ve kalaycı ustaları Koko 
Usta, Serkis Usta  Hoşirik Usta, Artin Ustadır. Daha sonraki yıllarda 
(1930 lu yıllardan sonra) M. Ali,  Lütfü Bey, Greko Usta, Kel Fahri, 
Kolo İhsan, Hasan Usta, Hacı Veli, Hacı Yusuf, Naci Niyazi, Hacı 
Abdullah, Dursun Elmalı, Osman Siner, Mehmet Çoruh, Simon 

alkov  ve  Hüsen Halfe gibi ustalardır” N (Bican 2007 s.416) .      

                O yıllarda bakırcılar çarşısında  60-70 dükkan, 200 ün 
üzerinde de  usta bulunurdu ve bu çarşı çekiç sesleriyle güne 
merhaba derdi. 
 
                Harput ve Elazığ’ da  o dönemlerde  imalatı yapılan  bakır 
kap-kacak  çok geniş bir bölgede kullanılmaktaydı ve  bu atölyelerin 
kendine özgü üslubunu yansıtmaktaydı. Bakırcılar, levhalar halinde 
gelen ve ışıl ışıl nar gibi yanan bakırlardan, dur durak bilmeden 
müşterinin istekleri doğrultusunda  çok çeşitli  kap kacak yaparlardı. 
Boş zamanları hemen hemen hiç olmazdı, arada boş zaman bulan 
bakırcı ustaları kendi zevklerine göre yaptıkları bakır kapları ile 
dükkanlarının vitrinini süslerlerdi. Her ustanın kendine özgü işleme 
tarzı vardı. 
               El emeği göz nuru yapılan bu işlemelere, sanatkar ruh 
halini yansıtırdı. İyi gününde ise şevkle yaptığı  sanatını adeta 
konuştururdu. Yapımı zor olan kildan  ve ibrik ustaları  ile çok 
tüketimi olan kazan ve kendine has özellikleri olan sini yapımı 
ustaları sanki branşlaşmışlardı.   
 
                Bakır Kapların yapılışı 
 
                Elde mevcut bakır külçesi önce ısıtılır, daha sonra demirci 
örsü ile dövülür. Şahmeran denilen otomatik çekiçlerle levha haline 
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getirilir. Bu işlemler sonucunda iki türlü bakır elde edilir.  Biri “disk” 
(yuvarlak)  diğeri “tahta” (levha) dır. 
 
              “ Bakır yapımında üç teknik kullanılmıştır. Bunlar “dövme 
tekniği”,  “çekme tekniği” ve “dökme tekniği” dir. 
              

1- Dövme tekniği:.  Disk şeklindeki bakır, ağaç tokmakla 
tokmaklanarak şekil verilir, pardak ile dövülür, 
 

2- Çekme tekniği: Tornada yapılmış tahta kap kalıplarına 
bakır çekilerek yapılır. 

3- Dökme tekniği: Topraktan yapılmış  kap kalıplarına 
bakır dökülmek suretiyle yapılır. Bu kaplar daha sonra tornadan 
geçirilir. 
 
                  Bakır Kaplardaki Bezeme  

  
    Bakır kaplar üzerine üç ayrı teknikte bezeme yapılır. 

Bunlar: “kazma tekniği”, “karma tekniği “ ve “çakma tekniği”dir. 
 

1- Kazma tekniği 
 

Bu teknik de ikiye ayrılır. 
 

                   a) Motifi, bakır kap üzerine kalemle kazımak suretiyle 
yapılır. 
                   b) Kabın sathı balmumu ile kaplanır, motifler kalemle 
çizilir. Çizgiler  üzerine asit dökülerek bu kısımlar siyahlaştırılır. 

 
 

2- Karma tekniği 
 

              Kurşun veya karasakız halitası kap içine doldurulur. Kabın 
dışından 

  çizilen motiflerin kenarlarına basılmak suretiyle, kabartma olarak 
çıkarılır. 

  
3- Çakma tekniği 
 



Motifler demir zımbalar üzerine işlenir. Bu motifler  bakır 
kaplar üzerine basılarak çıkarılır” (Memişoğlu 2006 73) . Çakma tekniğinde 
kullanılan  uç kısımları oyularak desen verilen  zumbalar, Fotoğraf 3 
283  de görüldüğü gibidir. 

 
 

 
Fotoğraf 3.283: Zumbalar (Cem Yalnız) 
 

        Kazan ve büyük bakır kapların yapılışı  
 

                   Kazan ve benzeri büyük bakır kaplar, levha haline 
getirilmiş olan  bakırdan  “dip” ve “kasnak-çember” olmak üzere 
iki parça halinde  kesilir. Önce kasnağın yanı birleştirilir, sonra da   
kasnak ve dip birleştirilir.  Birleştirme, dip ve kasnak kenarlarında 
makasla açılan dişlerin birbirinin içerisine geçirilmesiyle yapılır, 
birbirine geçirilen dişler sonra kapatılır. Toz halinde olan kaynak bu 
kısma dökülerek  ateş üzerine konur. Eriyen kaynak bu iki parçayı 
bir birine birleştirmiş olur. Örs üzerinde dövülerek bu kısımların 
düzgün olması sağlanır.   
 
              Bu iki parçanın birleştirilmesinde “tutya” (çinko), ve  
“bakır”  olmak üzere iki çeşit  kaynak kullanılır. 
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              Bakır kazanların ağız kısımları dip kısımlarına nazaran 
daha dardır ve ağız kısmına demirden çember geçirilerek kazanın 
ağız kısmı  dışarı doğru bükülerek demir çemberin üzeri tamamen 
kapatılır ve bu kısma dudak denir, daha sonra  kulp kısımları yapılır. 
Kulp, kazanın  yan taraflarında karşılıklı olarak iki tanedir. Kulp 
kısımları demirdendir ve kulplar sallama denilen demirlere takılır. 



Sallama denen kısım kazanın gereği gibi ağırlığı çekmesi içindir. 
Ona rağmen kazanın içi dolu iken yerinden kaldırılmaz  Daha sonra  
kazanın iç kısmı kalaylanarak  kazan bitmiş olur.  
 

                        
                       Fotoğraf  3.284: Bakır Kazan 
 
 

   Elazığ da yapılan ve kullanılan bakır kaplar  
 

             Kazan, teşt, tist, oturah, güğüm, debbe, tepme,  yıbrıh 
(ibrik), leğen, sitil (kova) üsküre ((tas), sefer tası, hamam tası, elçek,  
maşraba, su tası, saplı, çemçe (kepçe),  el kevgiri, tava, cezve, 
tepsi, leğen, kevgir, sini, sahan (tabak) lenger, kuşhane (tencere) 
mastır (honi) ve kildan dır. 
 
 
 
 
 
 
            Bakır kaplardaki bezemeler  
  
           Diğer el sanatlarında olduğu gibi bakır el sanatında da 
motifler tabiattan alınmıştır. Bu motifler kullanılırken stilize 
edilmişlerdir.  
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           “Motifler; “nebati süslemeler”, “hayvan figürleri”, “rumi 
motifler”, “çeşitli kap motifleri”, “yazı ile süsleme”, “geometrik 
motifler” ve “insan figürler” olmak üzere çeşitlere ayrılır. Bunlar 
lale, yaprak,  nar, nar çiçeği,  hurma, selvi ve palmiye dalı,  çiçekli 
tavşan , aslan, panter, yaban keçisi, kaplan, karaca, kurt, balık, 
geometrik desenler, yazılar ve insan  figürleridir. 
 
 

  
Şekil 3.285 : Yaprak 
                                    

 
Şekil 3.285/a: Lale     
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Şekil 3.285/b: Selvi                         Şekil 3 285/c: Nar 
 
 

                          
        Şekil  285/d: Hayvan Figürü      Şekil 3.285/e:    Şekil  3285/f:  
                                                           Palment            Rumi Motif 
 
 

            
       Şekil  3.285/g:  Balık                  Şekil 3.285/h:  Kuş 
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Şekil 3.285/ı: Yazı ile Süsleme     Şekil  3.285/j: Geometrik 
 
 

                  
          Şekil 3.285/k: Çeşitli Kap Motif-    Şekil 3.285/l: İnsan Figürü 
          leri”  (Memişoğlu 2006  s.76-81)

                                                              
        

Bakırcılıkta Kullanılan  Aletler    
 
Bakırcılıkta kullanılan aletleri, “örsler”, “çekiçler” 

 ve“yardımcı aletler” olmak üzere üç grubda toplayabiliriz.  
        

  “ 
1- Örsler  

               a) Nay: Kazan gibi büyük kapların  kenarlarını 
çekiçlemede kullanılır (Fotoğraf 3.286). 
               b) Dip Örsü: Kapların tabanlarını çekiçlemede kullanılır 
(Fotoğraf 3.286/a). 
                 
               c) Katır Tırnağı: Kaplara kulp çakmada kullanılır (Fotoğraf 
3.286/b). 
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               d) Mingit:  Sitil ve benzeri kapların, boyun kısımlarındaki  
“zeh” denilen yerleri dövmede kullanılır (Fotoğraf 3.286/c). 
                
               e) Top Örs: Güyüm ve benzeri kapların tabanlarını 
dövmede kullanılır (Fotoğraf 3.286/d). 
 
                f) İbrik Nayı: Bir ucu nay şeklinde olup nayın görevini 
yapar. Diğer ucu ibrik yapımında kullanılır  (Fotoğraf 3.286/e). 
 
                g)  Deve Boynu: Bir ucu nay biçiminde olduğundan, 
nayın görevini de yapar. Diğer ucu ile dar ağızlı kapların yapımında 
kullanılır  (Fotoğraf 3.286/f) ” (Memişoğlu 2006 73).

 

                
       Fotoğraf  3.286: Nay                        Fotoğraf  3.286/a: Dip  
                                                                Örsü 
 

                                                        
  Fotoğraf 3.286/b:Katır  Fotoğraf 3.286/c:   Fotoğraf 3.286/d:Top  
  Tırnağı                          Mingit                    Örs 
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    Fotoğraf 3.286/e: İbrik  Nayı        Fotoğraf 3.286/f:Deve Boynu 
 
          “ 
          2- Çeküçler (Çekiçler) 
 
              a) Nallama: Perçin işlerinde kullanılır (Fotoğraf 3.287). 
 
              a) Pardak: Bakır mamul hale getirildikten sonra, son şekil 
verilmede kullanılır (Fotoğraf 3.287/a). 
 

              b)Narik: Kapların köşelerinin düzeltilmesinde, içten 
vurularak kullanılır (Fotoğraf3.287/b) ” (Memişoğlu 2006 73).
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  Fotoğraf. 3.287:         Fotoğraf 3.287/a         Fotoğraf 3.287/b                                 
  Nallama                      Pardak                       Narik 
 
 



 
 
 
               “3- Yardımcı Aletler 

 
  a) Edrenk: Bakırı ateş üzerinde tavlarken, elin yanmaması 
için kullanılan bir alettir (Fotoğraf 3.288). 
 
               b)Çizgi: İşlenecek kısımların yerlerinin belirlenmesinde 
kullanılır (Fotoğraf 3.288/a). 
 
               c) Diş Makası: Büyük kaplarda, dip ve kasnak kısmını 
birbirine kaynak yapmak için, dip kısmında diş açmaya yarayan bir 
makastır (Fotoğraf 3.288/b). 
 
               d) Körük: Ateş yakmada kullanılan bir alettir (Fotoğraf 
3.288/c ) (Memişoğlu 2006 73). 

 
 

                                          
          Fotoğraf  3.288: Edrenk                              
 

           
          Fotoğraf  3.288/a: Çizgi Belirleme 
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          Fotoğraf  3.288/b: Diş Makası Fotoğraf 3.288/c: Körük 
                
                  
          Bunlardan başka bakırcılıkta kıskaç, pergel ve bakır kesme 
makası  kullanılmaktadır. 
 
 

               
        Fotoğraf 3.289: Kıskaç              Fotoğraf 3.289/a: Pergel 
 
 

               
        Fotoğraf 3.289/b:Makas            Fotoğraf 3.289/c: Kalay               
           (Çizimler Memişoğlu Ferhan, Fotoğraflar Özel Gönül’ e aittir) 
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                   Elazığ da yapılan bakır kaplardan bazıları 
 
 

        
 Fotoğraf 3.290: Sini Alaaddin Uluer’ in Kalaycı Dükkanından 
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           Fotoğraf  3. 291: Lenger  Harput Şefik Gül Kültür Evinden 
 
 
 
 
 
 
 

               
    Fotoğraf 3.292: İbrik ( A.Uluer)      Fotoğraf 3.293: Kapaklı Sahan  
                                                          (Cem Yalnız) 
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   Fotoğraf 3.294: Su Tası  ve  Sahan, Cem Yalnız’ın Dükkanından   
                                          
 

         
    Fotoğraf 3.295: Lenger, Harput   Fotoğraf  3.296: Kildan Harput                      
    Şefik  Gül  Kültür  Evinden          Şefik Gül Kültür Evinden 
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   Fotoğraf 3.297: (Nermin ve Ad-    Fotoğraf 3.298: Harput Şefik         
   nan Başbuğ’ un Evinden)             Gül Kültür Evinden 
 
 

       
   Fotoğraf 3.299: El Leğeni          Fotoğraf 3.300: Kazan ve İbrik               
   Harput  Şefik   Gül   Kültür  Evinden 
 
 

       
    Fotoğraf 3.301:  Lenger,  Nuray-Mehmet Ali Akçay’ ın Evinden 
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 Fotoğraf   3.302: Nuray-Mehmet Ali Akçay’ ın Evinden 
 
 

      
 Fotoğraf  3.303:  Nuray-Mehmet Ali Akçay’ ın Evinden 
 
 

       
 Fotoğraf  3.304:  Nuray-Mehmet Ali Akçay’ ın Evinden 
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   Fotoğraf 3.305.: Alaaddin Uluerler’ in Dükkanından Görüntüler 
 
 

         
  Fotoğraf  3.306: Alaaddin Uluerler’ in Dükkanından Görüntüler 
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  Fotoğraf 3.307: Tornacı  Mustafa Yol’ un Dükkanından  Görüntüler 
 
          Bakır mutfak kapları yapıldıktan sonra kalaylanarak 
kullanıldığından, bakırcı dükkanlarında bir de kalaycı atölyesi 
bulunurdu.  
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         Günümüzde bakırcılar çarşısında bakır imalatı yapılmamakta 
beraber bir bakırcı, dört kalaycı bir tornacı dükkanı bulunmaktadır. 
Bakırcı Mustafa Taş, Kalaycılardan Bir tanesi baba Seyfettin Uluer’ 
den oğlu Alaattin Uluer’e geçen dükkandır, (Fotoğraf 3.306). 
diğerleri de Baki Ava, Muzaffer Siner ve Selahattin Özmendir. Bir de 
dede Mustafa Yol’dan oğlu Faruk Yol’a ve daha sonra da torunu 
Mustafa Yol’a kalan tornacı dükkanıdır. Bu dükkanda 1920 li yıllara 
ait makineler mevcuttur (Fotoğraf  3 307 ). 
  
        Zamanında çok canlı olan bakırcılık sanatı da diğer el 
sanatlarında olduğu gibi son bulmuştur, dükkanların çoğunun 
vitrinini fabrika imalatı bakır ve aliminyum kaplar süslemektedir. 
             
             Rölyef  Sanatı  (Bakır) 
 
             Rölyef çalışması, resme boyut kazandırılmasıdır.                                     
Çalışılacak  olan desen  veya figür bakır levhanın  arka  yüzüne 
çizilir,  kum torbası üzerine konularak arka yüzden  değişik uçlu 
çekiçlerle dövülmek suretiyle boyut kazandırılır. Normlarına uygun  
boyut kazandırılıncaya kadar dövme işlemi devam eder. Rölyef 
sanatı en zor sanatlardan bir tanesidir. 
  
             İlimizde rölyef çalışmasını en usta biçimde emekli öğretmen 
Hatun Taşdemir  yürütmektedir. 
 
             Harun Taşdemir, nadir yetişen rölyef sanatçılarından bir 
tanesidir. Rölyef sanatçısı resimlerini  çekiş vurmak sureti ile 
yapmaktadır. En zor olan figür, insan yüzünü bile tıpatıp benzeterek 
işlemektedir. Kalemle veya boya ile yapılan resimlerdeki hatanın 
giderilmesi  mümkün olabilmektedir, ama çekiç ile yapılan bir 
yanlışın düzeltilmesi mümkün olamamaktadır. Sanatçı çekicini öyle  
ustaca vurmaktaki eserlerine bu kadar canlılık ve derinlik vermekte 
ve  harika eserler meydana getirmektedir.  
     
          Rölyefin yapılışı 
  
          Figür veya model bakır levhanın arka yüzüne çizilir, bakır 
levhayı kum torbasının üzerine koyarak  inceli kalınlı çekiç ve 
tokmakla vurmak  suretiyle resme boyut kazandırılır, istenilen boyut 



kazandırılınca dövme işlemi bitirilir. Dövme işlemi bitirildikten sonra 
esere derinlik kazandırılmak amacıyla kuytu kısımları 
oksitlendirilerek tümsek, yani ışık alan kısımlar parlatılır. Daha 
sonra da etrafı çerçevelenerek tablo tamamlanmış olur. 
 
            Rölyef sanatçısı Harun Taşdemir, Öğretmenlik yapmakta 
iken  1993 yılında emekliye ayrılmıştır. Emeklilik sonrasında da 
rölyef çalışmalarına devam etmiştir. Sanatçı yurt içinde ve yurt 
dışında bir çok  kurum ve kuruluşların duvarlarına bakır rölyef duvar 
kompozisyonları ve köşe tanzimleri yapmıştır. Ayrıca yurt içinde ve 
yurt dışında kişisel ve karma sergiler yapmıştır ve halen 
çalışmalarına  şevkle devam etmekte ve her geçen gün eserlerine 
yeni eserler katmaktadır. 
      
           Rölyef Sanatçısı Harun Taşdemir  Rölyef Sanatçılığı yanında  
enstrüman  aletleri yapmakta, bazen çalışmalarına ara vererek  
enstrüman çalarak ve söyleyerek yaşamını devam ettirmektedir. 
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Fotoğraf 3.308: Harun Taşdemir’in  Rölyef Çalışmaları 
 
 

                                            
Fotoğraf 3.309: Harun Taşdemir   Fotoğraf 3.310: Harun  Taşdemir   



in  Rölyef  Çalışması                     Atölyesinde Çalışırken 
 
 
 

 
Fotoğraf 3.311: Harun Taşdemir ’in Rölyef Çalışması 

             
            Rölyef bir de aliminyum tabakalar üzerine çalışılmaktadır. 
Bu çalışmada aliminyum tabakaların arka yüzüne resmedilen figür 
veya modelin yumuşak bir zemin üzerinde  çeşitli kalem uçlarıyla 
yavaş yavaş bastırılarak çekilmesiyle meydana gelir, bu sayede  
figür veya desen kısmı kabartılarak boyut kazandırılmış olur, bu 
esnada kalem ucuyla fazla basılması halinde aliminyum levha 
delinebilir o nedenle bu işlemin dikkatle yapılması gerekir.  
Kabartılan kısmın arka yüzünden iç kısmı dolgu malzemesi ile 
doldurulur. Yüz kısmından kabarık olan kısım parlatılarak ara 
kısımları oksitlenmek suretiyle derinlik kazandırılır. Alminyum levha 
üzerine  rölyef çalışmaları Nuran Diker ile Emel Ünal  tarafından 
sürdürülmektedir (Fotoğraf 3.312 ve 3.313). 
 

 269



        
       Fotoğraf 3.312: Aliminyum Rölyef (Nuran Diker)         
       
 

        
      Fotoğraf 3.313: Aliminyum Rölyef Çalışmaları (Nuran Diker) 
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 Fotoğraf 3.313/a: Aliminyum Rölyef Çalışmaları                                           
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8. KUYUMCULUK  
 
Altın, gümüş, krom ve bakır gibi madenlerin bulunuşu çok 

eski çağlara dayanmaktadır. Altın ve gümüş,  yumuşak maden 
olduğu  için elde işlenmeleri daha kolaydır, Gümüş altına göre daha 
ekonomik olduğundan, daha çok ev süsleme eşyası  yapımında, 
altın ise ekonomik değeri yüksek olduğundan kadın ziynet eşyası 
yapımında  kullanılmaktadır. 

 
         Anadolu’ da kuyumculuk  anlamında altın takı işlemeciliğinin 
kökeni M.Ö. 3 binli yıllara dayanır.       

 
           Beğenme ve beğenilme arzusu içinde olan insanoğlu, aradan 
asırlar geçmiş olmasına rağmen, altın ve gümüş işlemeciliği ile takı 
konusundaki süsleme sanatını günümüze kadar taşımış ve 
güncelliğini sürdürmüştür. 

 .  
Diğer el sanatlarında olduğu gibi altın işlemeciliğinde de, 

kullanılan  malzeme ve teknik, zamana ve kültüre bağlı olarak 
değişiklikler göstermiştir. 

 
Değerli ve yarı değerli taşların, altın veya gümüş 

işlemeciliğinde kullanılması, takıların daha çok yayılmasını 
sağlamıştır. 

 
    Elazığ’da Kuyumculuk  (Sarraflık)  

 
              Elazığ’da kuyumculuk sanatının,  (sarraflığın) tarihi oldukça 
eskidir.  “l890  tarihli Ma’mur et-ül Aziz Vilayeti salnamesine göre”   
“kuyumculuk”   oldukça ileri düzeydedir. Altın ve gümüşten çeşitli 
mücevherler, savatlı ve savatsız bilezik, sigara ağızlıkları, tütün 
tabakaları, baston kabzası,  kamçı lülesi, kılıç kını, gibi işlemecilikler  
yapılırdı. Bunun dışında, demir, bakır ve saçtan soba  ve mangallar, 



tarım aletleri, silah, mobilya ve çanak-çömlek yapımı da gelişmişti”  

(Dünü ve Bugünüyle Harput s 298).

     
 
 
 
 
 

       
   Fotoğraf 3.314: Gümüş Ağızlık-  Fotoğraf 3.315: Eski Dönemde  
   lar  (İkram Saraç’ a ait)                Bakırdan Yapılan Mangal. 
                                                       (Nermin Başbuğ’a aittir) 
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  Fotoğraf 3.315/a Eski Dönemde Bakırdan Yapılan  Mangal ve Sini                       
 (S.Sabiha Ünal’ a ait) 
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  Fotoğraf  3.316:  Eski Dönemde     Fotoğraf   3.317: Eski Dönem- 
  Gümüşten Yapılan Fincan              de Yapılan Lamba ve Mumluk 
  Zarfları (N.Başbuğ’ ait)                   (N.Başbuğ’ a ait)       
 
 
 
                 Eski dönemde yapılan sap kısmı gümüş olup savatla 
süslenmiş bıçak, deriden yapılan bıçak kını ve ipek kumaştan 
yapılan  bıçak kını kılıfı  fotoğraf 3.318 de görülmektedir. 
 

      
Fotoğraf 3.318: Bıçak, Bıçak Kını ve Bıçak Kını Kılıfı (Nermin 
Başbuğ’a ait) 
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         Çok eski yıllarda Harput’da yapımına başlanan ve daha 
sonra da, diğer el sanatlarında olduğu gibi Elazığ’a inen altın 
işlemeciliği  (sarraflık) sanatı, varlığını burada sürdürmeye devam 
etmiştir. Kuyumculuğun Elazığ’ a inişini konu alan bir dörtlük. 
 
 
           Mescidin Medresen  yıkıldı bütün, 
           Kalan tek meydanda bir Sarahatun. 
           Kuyumcu sarrafı düzerdi altın, 
           Ne güne kaldın bir düşün var Harput. 
                                                           Vahap Güray  

 
1928  yıllarda  Elazığ’da  Yemeniciler çarşısının bulunduğu 

yerde altın işlemeciliği ile uğraşan beş kuyumcu dükkanı 
bulunmakta idi,  bu sokağa da “Kuyumcular Sokağı” denilirdi, 
kuyumcu dükkanlarının ebatları  o tarihlerde oldukça küçüktü. 

 
Daha sonra 1940 lı yıllarda, kuyumcuların sayısının artması 

nedeniyle kuyumcular çarşısı, Bankalar Caddesinden aşağıya 
inerken ilk sağa dönen sokaktaki yerlerine ve daha sonra (l971 
yılında) şimdiki kuyumcuların bulunduğu İzzetpaşa Caminin 
altındaki İzzetpaşa Pasajındaki yerlerine taşınmışlardır. 

 
 İlk zamanın kuyumcuları, Abdulkadır Eriş, Nurettin Eriş, Zihni 
Usta, Kamil Usta,  Tevfik  Altınören ve Rıza Altınören idi. 1940 
yılından sonra da   Ali Şenkal, Şevket Sağlam, Mehmet Eroğlu, Ali 
Gülaçtı, Mehmet Gülaçtı’nın  ilavaleriyle kuyumcu sayısı artmıştır.   
O tarihlerdeki kuyumcuların hepsi altın işlemeciliği yapan değerli 
sanatkarlardı.  Kuyumcu Ali Gülaçtı’nın kalemi çok iyi olduğundan 
kalemkâr denirdi. (Kuyumcu Vahit Eriş’ den alının bilgiler 
doğrultusunda) 

 
 Çoğu sanâtkarın vefatı ve yerlerini alan çocukları ve 
torunlarının da altın işlemeciliği sanatı  yerine, bu işin sadece  
ticaretini yapmayı tercih etmeleri nedeniyle günümüzde altın 
işlemeciliği  gitgide azalmış ve kaybolmaya yüz tutmuştur. 
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  Elazığ’da halen altın işlemeciliği sanatını sürdüren  Kuyumcu 
Vahit Eriş’  vardır. 
 
  1930 yılında Vahit Eriş’in babası Abdulkadir Eriş, altın 
işlemeciliği sanatını, kahvedeki oyun arkadaşı olan bir ermeni 
sarraftan öğrenmiştir. Daha sonraki yıllarda da mesleğini kendi 
gayreti ile geliştirmiş ve  yanında 5-6 çırak çalıştırır hale gelmiştir. 
Çıraklar hem yardımcı olur hem de bu konuda yetişirlerdi. Usta 
konumunda olan Abdulkadir Eriş oldukça titiz çalışır, çırakların da 
öyle çalışmasını isterdi. 1945 yılında, oğlu Vahit Eriş de ilkokulda 
öğrenci idi. Okul çıkışları  dükkâna gelir, orada bir taraftan boş 
zamanlarını değerlendirir,  diğer taraftan da kendini yetiştirmek için 
çaba sarf ederdi. Vahit Eriş bu çabaları sayesinde kendisini çok iyi 
yetiştirmiş ve günümüze kadar bu işini titizlikle sürdürerek gelmiştir. 

 
 Altın ve Gümüş İşlemeciliği   
 
Altın  ve gümüş işlemeciliği sanatı, altın veya gümüşün önce 

ateşte eritilip, çekilerek inceltilmesi, döküm yapılması veya 
dövülmesi ile şekil verilmesi sonrasında, irili ufaklı çelik  kalemle 
işlenmesidir. 

 
 İlk yıllarda Elazığ’ da, daha çok gümüş işlemeciliği yapılırdı. 
Altın işlemeciliği de düşük ayar olarak çalışılırdı. 

 
Gümüşten, o yıllarda “savatlı” bilezik ve “sıtma bağı” 

denilen bilezikler yapılırdı. Savatlı bilezikler daha çok zengin aileler 
tarafından, sıtma bağı bilezik ise ekonomik durumu iyi olmayan 
aileler tarafından alınırdı. 
 

Savatlı Bileziğin Yapılışı  
 
Gümüş eritilip, dövülüp bilezik şekli verildikten sonra, üzeri 

çelik kalem ile oyularak desen yapılırdı. 
 



Diğer taraftan,  hazırlanan gümüş, kurşun, kükürt ve nikel 
karışımı eritilip, dövülür ve ince toz haline getirilir. Toz, özel olarak 
hazırlanan  sıvı ile karıştırılır, ateşte ısıtılarak eritilir ve bileziğin 
oyularak  desen yapılan kısımlarına doldurulur. Daha sonra da eğe 
ile düzeltilerek esas gümüş kısmı ve desen kısmı meydana çıkarılır.  
 

Bu bilezikler o devirlerde çok tutulurdu ve çevre illere sipariş 
olarak yapılırdı. 1950’li  yıllarda, Elazığ’da 8-10 kuyumcu dükkanı 
vardı. Erzurum’dan gelen üç kuyumcu, Abdulkadir Eriş’in kuyumcu 
dükkanında yapılan  savatlı bilezikleri çok beğenirler, 1000 tane, 
birde o zaman gümüş telkari olarak yapılan çay kaşığı takımından 
100 takım sipariş verirler. Kaşıkların uçları, mecidiyenin çeyreği 
üzerine tura olan  5 kuruştan yapılırdı.  O zaman bu dükkanda 8 
çırak bir kalfa bulunurdu, bu nedenle verilen siparişler bir ay 
içerisinde bitirilirdi. 
 

Savatlı bileziklerin yapımı l955 yılına kadar  sürer. Daha 
sonraları bu bileziklerin dışarıda  alelusul  yapıldığı görülür ve kalite 
düştüğü için de kuyumcular tarafından yapılmasına son verilir. 

. 
O tarihlerde, şimdinin altın işlemecisi (sarrafı) Vahit Eriş, 

kalem işi ve zımpara işi yapardı. 
 
 

           Sıtma Bağı  Bilezik  
             
           Gümüşten yapılır, 7 veya 9 düğümden oluşur. Araları da tel 
sarılmış gibidir. Bu bileziğin yapımı 1952-1953 yılına  kadar 
sürmüştür. 
 

                             .  
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                   Fotoğraf 3.319: Sıtma Bağı Bilezik 
 



 
 
 
 
Telkâri İşlemeciliği  
  
Elazığ’da  telkâri yapımına 1945 yılında başlanmıştır.Telkâri 

işi, altın veya gümüşün eritilerek çekilmesi, ince teller haline 
getirilmesi ve bunların şekillendirilmesi sonucu meydana gelir. 
Telkâriden, 14 ayar altın ile kolye, bilezik, küpe ve yüzük yapılır. 
Bunlar istenirse kepek inci ile de süslenir. Gümüş telkâriden ise, 
ağızlık, sigaralık, şekerlik ve kopça denilen düğme gibi işler 
yapılırdı. Telkari işlemeciliği hâlâ Vahit Eriş tarafından 
sürdürülmektedir.   

  

       
   Fotoğraf 3.320: Altın Telkari İşlemeli Bilezik.  İki Kenarı İnci Sıralı 
   (Vahit Eriş) 
 

 279



   
       Fotoğraf 3.320/a: Altın Telkari Üzerine İnci Sıralı Bilezikler         

(Vahit Eriş) 
                       
 
 

Altın İşlemeciliği  
 

 Müşteriden alınan altınlar, önceleri fırın kömürü ile yakılan 
eritme körüğü  denilen ocaklarda eritilirdi, günümüzde tüplü ocak 
kullanılarak eritme işleri yapılmaktadır. Eritme İşlemi yapıldıktan 
sonra eritilmiş altın, derece denilen çelik kaplara dökülür 8, 14, 18 
ve 22 ayara ayrılır, ondan sonra da örs ve çekiçle dövülerek 
düzeltilir, inceltilerek şekil verilir ve daha sonra da çelik kalem ve 
testere  kullanılarak el ile işlenir. 
 
 Bu çelik kalemlerin  yaklaşık 10 çeşidi vardır. Hatta 
yemeniciler tarafından kullanılan ve ucu kırıldığı zaman atılan biz 
denilen çelik kalemler alınır, ucu eğelenerek inceltilmek suretiyle 
altın işlemeciliğinde  kullanılırdı. 

   
8 ayar altından, çeşitli model küpeler ile üç toplu,  kafesli ve 

gül yüzük yapılırdı. 8 ayar altın 1955 yılına kadar kullanılmış, o 
tarihten sonra kullanımdan kalkmıştır. Günümüzde 14, 18  ayar 
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altından kafesli ve çeşitli yüzükler, küpe maşallah ve bilezik, kolye, 
22 ayar altından ise gerdanlık ve bilezik gibi takılar yapılmaktadır. 
22 ayar altından bilezik yapımına ancak 1960 yılından sonra 
başlanılmıştır. 

 
l930 yılından önce yapılmakta olan ve hab (tek tanesine ise 

habbe ) denilen  kolyelerin   yapımı son yıllarda artmıştır.  Bu 
kolyeler, yuvarlak top şeklinde, içleri boş leblebi veya fındık 
büyüklüğündedir. 50, 60  gram ağırlığında olan bu kolyeler  25  tane 
toptan oluşmaktadır. İçinden  sağlam ve bükülü iplik geçirilmekte ve  
ipin geçirildiği kısımlarda, her iki taraf da, çok ince tellerden çiçekler 
bulunmaktadır. Son yıllarda yapılmakta olan haplar,  birbirine zincir 
ile bağlanmaktadır. Bu takılarda 14, 18, 20 ve 22 ayar altın 
kullanılmaktadır. 
 
           Ayrıca  çeşitli taşlar kullanılarak, her türlü kadın  ziynet 
eşyası da yapılmaktadır. Bu tür takılar çok rağbet görmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

        
  Fotoğraf 3.321 :      Fotoğraf 3.322:  Altın Üzerine Çeşitli Taşlarla  
  Altın Hab  (V.Eriş)  Yapılan Yüzükler (Vahit Eriş) 
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Elazığ’da erkeklerin taktığı Elazığ’a özgü  şovalye yüzük diye 

adlandırılan bir yüzük türü de yapılmaktadır. Bu yüzük oldukça 
büyük bir yüzüktür. yüzüğün orta kısmına  çeşitli taşlar veya  oymalı 
harfler  yerleştirilmektedir. 

 
     
 Diğer el sanatlarında olduğu gibi altın işlemeciliği sanatı da 
artık  el yapımı yerine makine ile yapılır olmuştur. Kalem uçları 
makineye takılarak oyma işlemi yapılmaktadır. 

 
           Günümüzde bu işle  uğraşan  kişi Vahit Eriş’dir. 60 yıldan 
beri bu işi yapmakta olan Vahit Eriş, kurmuş olduğu modern atölye 
ve   dükkanında çalışmalarını zevkle sürdürmektedir, bu atölyede 
halen çalışmakta olan Faruk Küçük adındaki kalfa, çalışmalarını inci 
üzerine yoğunlaştırmış ve altın üzerine  inci bilezik,  küpe, yüzük ve 
kolye yapmakta, Usta olarak  çalışan Mehmet Kökçi ise her alanda 
çalışarak, altın hab, bilezik, yüzük, küpe ve doğal taşlardan kolye ve 
bileklik yapmaktadır.               

 
 

       
 
      Fotoğraf  3.323: Kuyumcu Vahit Eriş Çalışırken 
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9. ÇÖMLEKÇİLİK 
 
                    Uslu Köyü Çömlekçiliği ile ilgili . Ercan şunları yazmaktadır: <……>  
(Ercan,  19.. s..)   
 
  USLU KÖYÜ ÇÖMLEKÇİLİĞİ 
           

Anadolu Çömlekçiliğinin önemli merkezlerinden olan Uslu 
Köyü Elazığ’ın Sivrice ilçesi sınırları içerisinde olup, ilçenin güney 
batısında Karakaya barajı kıyısında bulunmaktadır.  

 
 Uslu köyündeki çömlekçi çarklarında  gerek çark, gerekse 
üretim tekniği ile tamamen eski dönem  seramik kültürünün izleri 
gözlenir. Değişen teknolojik gelişmeleri sanki tamamen dışlamış bir 
izlenim bırakmakta, ancak gelişen teknolojinin Pazar noktasında da 
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çömlekçiliğe zarar verdiğinin bilincinde olduklarını 
vurgulamaktadırlar.  
        
 Eski tarihine bakıldığında 1300‘lü yıllarda kurulmuş olan 
köyün Karakaya Barajından önce çevresindeki ilçe ve köylerle 
(Pütürge, Doğanyol) kara yolu bağlantılarının mevcut olduğu 
gözlenmektedir. Bu da kültür alışverişinde önemli bir noktadır. 
Çünkü yapılan araştırma ve incelemelerde Uslu Köyünde görülen 
eski dönem çömlekçiliğine Pütürge’nin ve Doğanyol’un köylerinde 
de rastlanmıştır. 
 
 Uslu Köyü, teknolojik gelişmelere rağmen çömlekçilikte 
bölgedeki tarihî temsilciliğini yürütmeye devam eden önemli 
merkezlerden birisidir.  
 
 Tarıma dayalı yapıya sahip olan köydeki bu sanatı kadınlar 
yürütmektedir. Erkekler genellikle bağ bahçe ve hayvancılık işleriyle 
uğraşmaktadırlar. Çömlekçiliğin ağır işçilik isteyen yönünü de 
kadınlar üstlenmişlerdir.  
 
 Eski kaynaklara bakıldığında, bu sanatı yapan kadınsa 
çömlekçiliğin pirinin Hazreti Havva, bu sanatı yapanlar erkekse, 
çömlekçiliğin pirinin Hazreti Adem olduğunu belirtmişlerdir.   
 
 
 Geçmiş yıllarda köyün tamamı çömlekçilikle uğraşmasına 
karşın bugün sadece üç ev bu sanatla uğraşmaktadır. Üretime 
devam eden  çömlekçi ustaları Emine Avşar ve Ailesi, Fatma Güral 
ve Ailesi, Rukiye Ünal ve Ailesidir. Bölgeden temin ettikleri kilden 
yapılmış, altı sivri döndürülebilir silindir (tencere kapağı şeklinde) 
yapıya sahip olan, ilkel dönemlerden beri kullanılan torna tipini 
kullanmaktadırlar. 
 
 Şu ana  kadar  köyde  üretilen  çömlekler  açık  alanda  üst 
üste yığılarak  pişirim yapılmaktadır. Formların pişirimi, dağın 
eteğinde düzleştirilen ve  bir yanı dağa yaslı olan bir alanda  
gerçekleştirilmektedir. 
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 Hammaddeyi köyün üst tarafında 500 m. ilerideki yamaçtan 
temin etmektedirler. Ocaktan toprağı yarım metre kazdıktan sonra 
alıp buna  ayrıca toprak katkısı yapmamaktadırlar.∗ İnönü Üniversitesi 

Geleneksel El San.Uyg.Arş.Mrk. Öğretim Elamanı 1- Görgünay ,Anadolu‘da Yaşamakta Olan İlkel 

Çömlekçilik, Ankara.1988,s.4.

  
         Kullandıkları hammadde ocağından alınan numuneyle yapılan 
denemelerde; plastik özelliğinin yüksek olduğu 1200 C yapılan 
pişirime dayanıklı olduğu deneme formlarında deformasyon 
olmadığı, porselen özelliği göstermeye başladığı, 100 gr. üzerinden 
hazırlanan reçeteye; %80 Uslu Toprağı, %10 Beyaz Kaolen ve % 
10 Plastik Kil Katkısıyla Sulu döküm tekniğine uygun olduğu tespit 
edilmiştir. Bu denemeler sırasında renk kaybının da olmadığı yine 
tespitlerimiz arasındadır.  
 
 Bu işle uğraşan kişiler Ocaktan getirdikleri toprağı ince 
eleklerden eleyip direkt suyla iyice yoğurup, mayalanması için 15-
20 gün dinlenmeye bıraktıktan sonra kullanmaktadırlar. 
 
 Daha sonra Çerze, Küp,Testi, Güveç, Duak,Tava, Bardak ve 
sipariş aldıkları yerlere göre isimlendirdikleri formlar üretmektedirler. 
 

Emine Avşar  Atölyesi  
 
 Emine  AVŞAR 50 yaşında ve Uslu doğumludur. Bu mesleğe 
annesinin yanında başlamıştır. Annesiyle ve komşu kadınlarla  
çalışmış, halen de devam etmektedir. Çömlekçi ustaları köyün 
genelinde bu şekilde yetişmiştir.  Değişen teknolojik nedenlerden ve 
buna bağlı olarak azalan talepten dolayı  kendisinden sonra 
sürdürmesi için çocuklarına öğretmeye gerek duymadığını,  bu 
nedenlerden dolayı kendisinin de köydeki diğer ustalar gibi 
çömlekçilik sanatını bırakma noktasına geldiğini belirtmektedir. 
 
 



 
 
Fotoğraf 3. 324:Sivrice Uslu Köyünde Çömlek Yapımı    
 
 Atölye olarak tepenin yamacında, yazın  kullandıkları şirin bir 
bağ damının bitişiğindeki taş ve çamurdan inşa edilmiş 20 m2’lik 
üstü dam küçük bir mekanı hazırlamıştır. Hava sirkülasyonunun 
fazla olup ürünleri çatlatmasın diye odaya pencere bırakmamış ve 
sadece kapıdan gelen ışıktan faydalanmıştır. Hammaddeyi bahar 
aylarında atölyenin yanına stoklamaktadır. Bunun da sebebi, 
hammaddenin sert bir yapıda olmasından dolayı  yaz aylarında 
kazmanın zorluğudur. Atölyeye taşınan toprak kocası tarafından 
yoğrulup  kullanıma hazır plastik çamur haline getirilmektedir, bir 
süre dinlenmeye bırakılan çamur, ilkel tezgahlarda şekillendirmeye 
alınmaktadır. 
 
 Emine Usta, Mezopotamya’da eski çömlekçilerden 
günümüze kadar ulaşan tornasına, hazırlanan çamuru vurmakta ve 
iç dünyasının da esintisiyle çamuru şekillendirmeye koyulmaktadır. 
Ürettiği formların önce plaka halinde tabanını açmakta, ardından 
simit ve plaka yöntemiyle gövdesini oluşturmakta, formu üretirken 
tornayı ayak baş parmağıyla çevirmektedir. Formu yükseltirken 
yardımcı malzeme olarak çekecek dediği tahta ve çamur bulamacı 
kullanmakta, gövdesi oluşturulan forma simit yöntemiyle ağız kısmı 
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eklenmektedir. Form büyükse iki parça olarak üretilmekte ve deri 
sertliğinde iken yapıştırılmaktadır.  
 
 Şekillendirilen formlar, yaklaşık 6-8 saat kadar deri sertliğine 
gelmesi için loş bir ortama alınmakta, istenen sertliğine gelince 
formlara çekecek ve su ile perdahlama işlemi uygulanmaktadır. Bu 
işlemden sonra formların kuruması için bitişikteki loş ışıklı odaya 
nakledilmektedir. Burada kuruyan formlar, evin bahçesine 
çıkarılarak  güneşte iyice kurutulmaktadır.  
 
           Emine Teyze, tornanın ilkel olmasından dolayı çok fazla çeşit 
üretemediklerini vurgulamaktadır. 
 
 Kuruma işlemi tamamlanan formlar, fırınlamanın yapılacağı 
yere taşınır ve fırına dizme işlemi başlar. Fırına dizme işlemini evin 
beyi Ahmet Avşar yapmaktadır. Yakıt olarak meşe odunu, çalı çırpı, 
saman, ahpun kullanmaktadır. Fırında formların arasına bu yakıt 
malzemelerinden konulmakta, dizme işlemi bitince formların üstü 
hava sirkülasyonundan etkilenmemesi ve ısıyı içinde tutması için 
kırık çömlek parçalarıyla örtülmektedir. Ardından fırının üstü saman 
ve kuru ahpunla örtüldükten sonra bunun üzerine çalı çırpı 
konularak fırın ateşlenir. Fırın yakarken rüzgarsız hava tercih edilir, 
Fırın 4-5 saat yakılır. Bu pişirim sırasında fırının ısı derecesi iç 
kısımlarda 800  C° kenarlarda 500 C° olarak izlenmektedir. Ertesi 
gün fırın soğuduktan sonra sökülür ve yapılmış  eserler 
temizlenerek satışa hazır halde depoya alınır. 
 
 Köyde yaptığımız araştırma ve incelemelerde ustaların 
kendilerine rehber olacak ve pazar paylarını genişletecek kurumlar 
ve kişiler çıktığı taktirde, bu sanatı bırakmayacaklarını ve  geliştirip 
devam ettireceklerini vurgulamaktadırlar.        
   
                   
               
 
 
 
 
        10-TESBİHÇİLİK  
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        Türk erkeğinin yüzyıllar boyu vazgeçemediği aksesuarı 
tesbih: 
 
        Tesbihçiliğin başlangıcının çok eski yıllara gitmesine rağmen, 
Osmanlı Türklerinde  tesbihçiliğin  bir sanat olarak ele alınması l7. 
yüzyıldan itibaren başlar. Türklerde tesbih kültürünün zirvede 
olduğu dönemler 18. ve 19. yüzyıllardır. Özellikle 1800 lü yıllarda 
Türk tesbihçilik sanatı o kadar ileriydi ki, İstanbul’un bir çok 
semtlerinde  tesbih atölyeleri vardı. Bu  dalda da, her sanat dalında 
olduğu gibi çok  değerli sanatkarlar vardı ve bu atölyelerde her 
seviyedeki kişiler, (hünkar, vezir, paşa ve zengin)   için kıymetli ve 
değişik taşlardan olağanüstü güzellikte tesbihler yaparlardı. Bir 
rivayete göre Sokullu Mehmet  Paşanın 33 lük  tesbihinin tamamı, 
bir başka rivayete  göre de 99 luk tesbihinin tamamı elmastan 
yapılmıştır. İnci, zümrüt ve değerli taşlardan yapılan tesbihlerin   çok 
eski zamanda satış merkezi İstanbul Uzunçarşı olmuştur. Eski 
devirde Osmanlı İmparatorluğunun her iki yanından gelen 
kervanlar, daha ziyade Ramazan ayında, Uzunçarşı 
dükkanlarındaki tüm tesbihleri olduğu gibi toplayıp götürürlerdi, 
çünkü Ortadoğu’da Mısır’da ve Arabistan da İstanbul tesbihleri çok 
rağbet görürdü. 
 
         Tesbih meraklıları, tesbih çekmenin de bir maharet olduğunu 
söylerler. Çekilmeyen tesbih küser, elde kaymaz, tutukluluk yapar, 
çekildikten  bir süre sonra kendine gelir derlerdi. Çok çekmeden 
dolayı  ipliğin geçtiği deliğin deforme olması, tesbihin değerini 
düşürür. Kehribar gibi yumuşak malzemeden yapılan tesbihler  
delikleri büyümesin diye çekilmez ve elde okşanır gibi tutulur.  
 
           Sanat değeri yüksek bir tesbihde aranan sanat özellikleri: 
 
           1-Taneleri arasında orantılı bir uyum olması,  
           2-Deliklerinin çok ince ve merkezden kaçık olmamasıdır. 
Merkezden kaçık olarak yapılan tesbihler bir tarafa doğru deliğini 
genişletir ve çabuk deforme olur.  
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          3-Tüm tanelerin ölçülerinden en fazla % 5 mm kadar farklılık 
bulunmasıdır. Bu kadar az farkı ne el ne de göz hissedebilir. Ayrıca  
tesbihi  aşağı doğru sarkıttığınızda, bükülmeden düzgün biçimde 
inmelidir.  
 
        Tesbihler bir 99 luk bir de 33 lük vardır. 99 luk tesbihlerde 33 
tanede bir “nişane” vardır. İp uçlarının birleştirildiği yerde “imame” 
kısmı mevcuttur. Tesbih taneleri ile imame  birbirine uyumlu 
olmalıdır.  
 
          Tesbihlerin birde püskül kısmı vardır. O da imamenin ucuna 
takılır. Püskül de yine tesbih taneleri ile uyumlu olmalıdır. Altın 
gümüş gibi kıymetli madenlerden yapıldığı gibi kendi  maddesinden  
ya da ipek ve ibrişimden de  yapılmaktadır. Püsküller tesbihe ayrı 
bir hava vermektedir. 
 
         Padişahlar zamanında elmas, inci ve zümrütten tesbihler 
yapılırdı. Bunun dışında diğer değerli taşlardan, altın ve gümüşten, 
ince bir sanat işlemeciliği ile yapılmış olan tesbihler de mevcuttu. 
Bunlardan başka  kıymetli  taşlardan yapılan tesbihlerin altın, 
gümüş ve mücevherlerle süslenmiş  olanları da dikkat çekiciydi. 
Onlardan bazılarının  günümüze kadar geldiği görülmektedir. 
 
             Yukarıda sayılan çok değerli taşlar dışında tesbih 
yapımında şahmaksut, siraz taşı, yeşim, necef,  yüzsuru, bağa 
(tosbağa kabuğu), mercan, fildişi, boğa dişi, balık dişi, zegerdan, 
som, amber, sedef, Erzurum taşı, Oltu taşı, lületaşı, yeşil akik taşı, 
kehribar, kristal, firuze taşları ve çeşitli ağaçlar da kullanılmaktadır. 
 
            Bilinmedik belki daha birçok taşlardan çeşitli ağaçlardan ve 
değişik maddelerden yapılmış çok sayıda  tesbih çeşitleri vardır. 
Ağaç türlerinden yapılan tesbihlerin değerli olanı, lifleri sık, dokuları 
sert ve az  bulunan ağaçlar ile  ulaşılması zor yerlerde yetişen 
ağaçlardan yapılanlardır.   
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          Her sanat dalında olduğu gibi tesbihcilik sanat dalında da 
Ülkemizde çok mükemmel sanatkarlar yetişmiştir ve bu sanatı en 
güzel biçimde yansıtmışlardır. Eski sanatkarların elle döndürdükleri 
tesbih tezgahlarına  kemane adı verilirdi, sanatkarlar  bir elle 
tezgahı kullanır diğer elle de özel çelik bıçağı kullanarak tesbih 
tanelerine  şekil verirlerdi. 
           
         Elazığ’ da Tesbihcilik  
 
         Elazığ’ın tesbih sevgisi Harput’ tan gelmiştir. Harput’ta ilk 
tesbih yapımı el tornaları ile gerçekleştirilmiştir. Harput’un bugünkü 
Elazığ’ın yerine taşınmasıyla  tesbih yapımı biraz duraklamaya 
uğramıştır. Son yıllarda elektrikli tornaların çıkmasıyla yeniden  
tesbih ustaları yetişmiştir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu 
işi yürüten çok iyi ustalar mevcuttur.   
     
      İlimizde işlenen tesbihlerde kullanılan maddeleri beş grupta 
toplayabiliriz. 
 

1- Ağaç türlerinden elde edilenler 
2- Deniz hayvanlarının dişlerinden elde edilenler 
3- Hayvan boynuzu ve kemiklerinden elde edilenler 
4- Taşlardan elde edilenler 
5- Reçineden elde edilenler (doğal topraktan çıkar)  

 
 

- Ağaç türlerinden : Sakız, abanoz, demir hindi, kuka 
(Fotoğraf 3.326) ve pelesenktir (Fotoğraf:3.329). Daha ziyade Afrika 
ve Brezilyada yetişen ağaç türleridir. Malzemeler oradan gelir. 
İlimizde yetişen çedene, sakız, magavent, azube ve cimşit ağacı da 
tesbih yapımında kullanılır. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

            
Fotoğraf 3.326: Ağaç  Türünden     Fotoğraf 3.327: Ağaç Türünden 
(kuka)                                              (pelesenk) 
 
       -  Deniz hayvanlarından :  Mercan, yünsuri, narin ve mors 
balığı dişlerinden elde edilir (Fotoğraf 3.229). Bağa da deniz 
kaplumbağası  kabuğundan elde edilir (Fotoğraf 3.328). Malzeme 
Afrika ve Rusya’ dan gelir. 
 

     
Fotoğraf  3.328: Deniz Kaplumba-  Fotoğraf 3.329: Balık Dişi 
ğası Kabuğu (bağa)                                                                  
 
       - Hayvan boynuzu, dişi  ve kemiklerinden : Gergedan 
boynuzu, koç boynuzu, fil dişi ve deve kemiğinden elde edilir. 
      
        -   Taşlardan   :  Erzurum taşı ve lüle taşından elde edilir. 
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        -   Reçineden : Çamsakızının toprak içerisinde kalmasından 
oluşur. Buna “Kehribar” denilir. Kehribarın da iki çeşidi vardır, 
bunlardan biri “Doğal Kehribar” (Fotoğraf 3.330 ), diğeri ise 
“Sıkma Kehribar”dır. Doğal kehribarın 10 çeşidi vardır. Sıkma 
kehribar kimyasal madde karışımı ile elde edilir. 
 

                      
                     Fotoğraf  3.330: Doğal Kehribar 
 
             Tesbih yapımında kullanılan bu maddeler taş haline 
getirilmiş olarak yurt dışından ilimize getirilir. Bazen de eski kolyeler 
ve tesbihler bozularak, kesilip küçültülerek  yeni tesbihler yapılır. 
  

                     
                   Fotoğraf 3. 331: Erzurum Taşından Tesbih  
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                   (İ.Muhlis Özel’e ait) 
  
 
 
 
           Tesbihin Yapılışı  

 
 Tesbih yapılacak madde,  tesbih hangi büyüklükte ve hangi 
modelde yapılacak ise taşlar, torna aracılığı ile o büyüklükte 
karelere bölünür. Ortaları çok ince matkap ile delinir ve delinen 
kısım tornanın malafasına geçirilir. Önceleri elle, günümüzde 
elektrikle çevrilen tornanın malafasında bulunan tesbih tanesi, 
tornanın çalıştırılması ile dönmeye başlar, dönen tesbih tanesi, el ile 
kullanılan bıçak marifetiyle yontularak istenilen şekil verilir (tesbih 
yapımında kullanılan bıçaklar kaba ve ince olmak üzere iki çeşittir). 
Tesbih tanelerinin sayıları tamamlandıktan sonra zımpara ile 
zımparalanarak düzeltme yapılır, kavil ve fırça ile de parlatılır, daha 
sonra ipe geçirilir. İp olarak genellikle naylon iplik kullanılır. Baş 
kısmına imamesi ve püskülü de geçirilerek tesbih tamamlanmış 
olur. Tesbihler verilen şekillerine göre isim alırlar. Bunlar  “kesme”  
“yumurta veya arpa”  ve “beyzi”   gibi isimlerdir. Fotoğraf  3.332 
de kesme, Fotoğraf 3.333, 3.335, 3.336 da yumurta-arpa  ve 
Fotoğraf 3.334 de beyzi tesbihler  görülmektedir. 
 
 

         
Fotoğraf 3.332:  Kesme Tesbih  Fotoğraf  3.333: Yumurta-Arpa    
(kehribar) (M Kiraz)                         Tesbih (kuka) (M.Kiraz)                 
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Fotoğraf 3.334:    Beyzi Tesbih      Fotoğraf 3. 335: Yumurta-Arpa  
(kehribar )  (T.Akpolat’ a ait)          Tesbih (kehribar)(T.Akpolat’a ait)                       
                                                    
 
 
               Fotoğraf 3.336 da Yünsuri üzerine gümüş çakmalı ve  
boncukla süslü yumurta-arpa tesbih  görülmektedir. 
 
                                      

                
               Fotoğraf 3.336: Yumurta-Arpa  Tesbih (Mustafa Kiraz) 
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  Tesbihlerin bazıları 33 lük, bazıları da 99 luktur. 99 luk olan 
tesbihlerin 33 tanede bir, bir “nişane”si vardır. Bu nişanelerin şekli 
tesbih tanelerinden farklıdır. Tesbihin bir de iplik uçlarının  
birleştirildiği ve püskülün  geçirildiği “imame” kısmı  vardır. 
İmamenin ipliğin ilk geçirildiği  kısmı iki delikli  olup üst kısım tek 
deliklidir. İplikler üstte birleştirilerek en uç kısma püskül veya ucu 
süslü zincir seçirilir. Püskül tesbihe ayrı bir hava katar ve süsler, 
özellikle kıymetli maddelerden  yapılmış, altın gümüş gibi püsküller 
olduğu gibi  tesbihin kendi maddesinden yapılmış (sallama denilen) 
güzel püsküller de  vardır. 
 
           İlimizde tesbih ustaları, tesbih dışında çok güzel ağızlıklar da 
yapmaktadırlar. Ağızlıklarda taş olarak kehribar ve çeşitli ağaçlar 
kullanırlar. Ağızlıklara da yine torna ile istenilen şekil verilir, bunlar 
yuvarlak, yatsı ve dört köşedir. Ön kısmı gümüş, arka kısmı marpuç 
olan ağızlıklar da vardır. 
             

      
     Fotoğraf 3. 337:  Tesbih Ustası Mustafa Kiraz 
. 
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            Halen Koloğlu Çarşısında tesbih atölyesinde çalışmalarını 
sürdüren tesbih ustası Süleyman Demirci  ile  tesbih ustası Mustafa 
Kiraz’ dan   alınan bilgiler doğrultusunda. 
 
          İlimizdeki ünlü tesbih ustaları:  Yusuf Saim, (vefat etti) Yusuf 
Özgen, (vefat etti) Ahmet Kiraz, Ahmet Fethi Eren, Nurettin 
Yurdakul, Zihni Zirekgür, Süleyman Demirci, Abdullah Keklik, 
Mustafa Kiraz ve Veysel Özer’dir. 
 
  
      2002  Yapılan Elazığ El Sanatları Sergisinden görüntüler 
 

     
    2002 Yılında Yapılan El Sanatları Sergisinden Görüntüler 
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      2002 Yılında Yapılan El Sanatları Sergisinden Görüntüler 
 

           
          2002 Yılında Yapılan El Sanatları Sergisinden Görüntü 
         (Nesrin Can) 
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        2002 Yılında Yapılan El Sanatları  Sergisinden Görüntü  
        (Sebat  Berilgen’ e ait) 
 
 
 
 
 

   
2002 Yılında Yapılan El Sanatları Sersisinden Görüntü (Sema 
Öztürk) 
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   2002 Yılında Yapılan El Sanatları Sergisinden Görüntü (Gönül  
   Özel) 
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   2002 Yılında Yapılan El Sanatları Sergisinden Görüntü  (Gönül  



   Özel) 
 
  

 
2002 Yılında Yapılan El Sanatları Sergisinden Görüntü (Sebat 
Berilgen) 
 
 

        
       2002 Yılında Yapılan El Sanatları Sergisinden Görüntü (Sebat 
       Berilgen) 
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       2002 Yılında Yapılan El Sanatları Sergisinden Görüntüler 
   (Şahser Turgut) 
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2002 Yılında Yapılan El Sanatları Sergisinden Görüntü (Nevil Özel 
ve Sevil Saraç)  
 

   
  2002 Yılnda Yapılan El Sanatları Sergisinden Görüntüler 
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2002 Yılında Yapılan  El Sanatları Sergisinden Görüntüler 
 
 
 

   
 2002 Yılında Yapılan Sergiden Görüntüler (S.Sabiha Ünal) 
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2002 Yılında Yapılan Sergiden Görüntü (File İşi Masa Örtüsü S. 
Sabiha Ünal) 
 
 

  
Dantel Masa Örtüsü (S.Sabiha     Eski Dönemde Yapılan Zincir İşi  
Ünal)                                              Masa Örtüsü (S. Sabiha Ünal) 
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S.Sabiha Ünal’ ın Evinden 
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                      Çin İğnesi Seccade  (Saliha Temiz) 
 

                 
                Çin İğnesi Kırlent (Nevil Özel) 
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Eski Dönemde Yapılan Peşkir (Nesrin Can’a ait) 
 

 
Eski Dönemde Yapılan Örtü (Nermin Başbuğ’a ait) 
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     Eski Dönemde Yapılan Örtü (Münüre Onur’a ait) 
 

      
     Eski Döneme Ait  İpek Kumaşlar 
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         El Yapımı Çiçek (S.Sabiha Ünal)  
                              

         
        El Yapımı Çiçek (S.Sabiha Ünal) 
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          El Yapımı Çiçek (S.Sabiha Ünal) 
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K A Y N A K L A R 
 
Kaynak Kitaplar: 
 
 Akpınar,H. Feriha      “Dünü ve Bugünüyle Harput” 
 
Aşan, Muhammet Beşir  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor                            

Arş  Dairesi Yayınları, Türk Folkloru 
Araştırmaları Geleneksel Sanatlarımızdan 
Semercilik 

 
Avar, Sıdıka                    Elazığ ile İlgili Olarak Yayınlanan Dergi.  
 
Aydoğmuş, Günerkan                 Külliye Ocak 2003 s.62 
 
Basit Nakışlar    El İşlemeleri Danışma Servisi Yayınları  No.28 s.14, 19 
(Şekil 12, 14, 15, 18, 19, 21, 29, 30, 32  ve  37 Basit Nakışlar 
mecmuasından alınmıştır) 
                         
Burda El İşi Dünyası  Mart 1007  Sayı 5 s.20 
 
 
Dulkadir, Hilmi        Fırat Havzası II Folklor ve Etnoğrafya                                       

Sempozyumu 101-1-4 
     
 
Durul, Yusuf                       Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Keban 

Projesi Etnoğrafya Araştırmaları, Baraj 
Gölü Çevresi Dokuma Sanatları Ankara 
l969 

 
Elazığ Ansiklopedisi 
Elazığ  Derneği Elde Dergisi 
Elazığ Gazetesi  21/Ekim/l988 
Elazığ İl Yıllığı     l973 
Elazığ İl Yıllığı     1992 
Elazığ İl Yıllığı     1998 
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Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Dergisi Sayı 1 s. 24 
Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Dergisi Sayı 2 s 25 
Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Dergisi  Sayı 3  s.9,12, 19 
 
Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Dergisi Sayı  9 
Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Dergisi Sayı  10 s.28 
Elazığ Tarih-Kültür ve Folklor Hazinelerine Açılan Kapı 
 
Ev tekstili s. 40,4l,42 
 
Gökalp, Gönül            Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler            

Enstitüsü El Sanatları Eğitim Bölümü 
Yüksek  Lisans Tezi 

 
Görgünay,  Neriman             Ulusal El Sanatları Sempozyumu İzmir 

l984 
 
Kutlu, M.Muhtar                       Ulusal El Sanatları Sempozyumu İzmir 

l984 
                                            
 
Grand Master Genel Kültür Ansiklopedisi 
 
Hayat Aile Ansiklopedisi Cilt I 
Hayat Aile Ansiklopedisi Cilt II 
http//www Folklor, org,tır/türkısh/elsanat. Htm 
Htpp//www. Folklor org tr/ türk ish/ elsanat. Dokumalar htm. 
http// www turkatak, gen. tr/kültür/el sanatları html 
http//www.tursab.org.tr/dergial/231/taki.htm 
 
Malatya Motifi Yöresel El Sanatları 
 
                                        
Memişoğlu Ferhan                     Harput’ da Gelenekler, İnançlar  ve El Sa- 
                                                   natları 1006               
 
 
Özbağ, Tevhide               T.C.Kültür Bakanlığı V Milletlerarası, Türk 

Halk Kültür Kongresi “Maddi Kültür 
Seksiyon Bildirileri” 

 
Öztürk,  Tahsin                        Elazığ Kültür ve Tanıtma Müd.Folklor Arş. 
  Elazığ Gazetesi 21 Ekim 1988   
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SKY Life Anadolu’nun Altın Mirası Mart 2005 s.124, 125, 126,127,127,128 
Sunguroğlu, İshak                     Harput Yolları        2. Cilt 
Sunguroğlu, İshak                     Harput Yolları 
Temel Biritanika   Cilt  1 
Temel  Britanika  Cilt 5 
Yeni Türk Ansiklopedisi C. 3 İstanbul 1985, s.1193     
Yumak Coats Türkiye El Sanatları Yayını 1998  Sayı: 15  S.26 
 Zaman Gazetesi 7 Aralık 2003 
 
Kaynak Kişiler: 
 
Alagök Ferzan                      F.Ü. Per.Dairesi Baş  Şube Müdürü  (emekli) 
Cavlak Tuncer                      F.Ü. Per Dairesi Başkanı 
Demirci Süleyman                Tesbihci 
Eriş Vahit                              Kuyumcu 
Fırdolaş Ali Rıza                  Yemenici 
Özbay Nihat                         Şalvar ve sekiz köşeli şapkacı   
Öztop Kazım                        F.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Fak Sek 
Pirinççi Güllü                        Tel kırma 
Polat Mevlüt                          Semerci 
Semerci Ahmet                     Semerci  
Yentur Feyzi ve yeğeni         Sekiz köşeli şapkacı 
 
Fotoğraflar 
3. 68    Berilgen Serra  
3. 68/a Berilgen Ayşe  
3. 68/b Berilgen Büşra  
3. 69    Atik Billur  
3. 71.  Şener Büşra  
3. 72   Uzay Simay  
3. 79   Özel Necmiye  
3. 141 Ünal S.Sabiha  
3. 144 Pirinççi Güllü  
3. 150 Berilgen Sebat   
3. 139. Fisun 
3. 161/a Özbay Mithat 
3   170 Akçay Bilgay 
3. 192  Saraç Doğa  
3. 216   Semer Ahmet  
3. 217  Polat Semerci 
 


