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Takdim
Tunceli ve yöresine ilişkin çok çeşitli el sanatları bulunmaktadır. Bunların bir kısmını görme 

imkânım oldu. Bir kısmını yapılan çalışmalar sırasında gözleme fırsatını yakaladım.

Elinizdeki bu çalışma, Tunceli ve yöresine ait geleneksel el sanatları hakkında bilgi ve belgeleri 
derlemiş bulunmaktadır. Bu kitapta Tunceli ve yöresinde yapılan halı, kilim, cicim, heybe gibi 
el dokumalarıyla cumbullu, boncuklu oyalar, ağaç ve taş oymacılığına ilişkin ayrıntılı bilgileri 
bulacaksınız.

Amacımız, Tunceli gelenek ve kültürünün bir yansıması olan el sanatlarını gelecek kuşaklara 
taşımaktır. Büyük bir titizlikle hazırlanan Tunceli El Sanatları kitabının yol gösterici ve halen 
tespit edilmediği anlaşılan diğer el sanatlarına ulaşılmasına yardımcı olacağı inancı içindeyim.

Tunceli Valiliği ve bağlı birimleri olarak, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı, 
geleneksel yemeklerimizi ve diğer halk kültürü unsurlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması için büyük çaba göstermekteyiz. Elinizdeki bu kitap da bu çabanın bir ürünü olarak 
ortaya çıkmıştır.

Bu vesileyle çalışmaya emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Saygılarımla…

Mustafa TAŞKESEN
Tunceli Valisi
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El sanatları, 
insanoğlunun 
varoluşundan bu 

yana gelenek göreneklerinin 
yanı sıra duygu, düşünce 
ve yaşadığı yörenin 
özelliklerini yansıttığı, 
tarihten günümüze 
taşıdığı en önemli kültür 
hazinelerinden birisidir. 
İnsanların süslenme, iklim 
ve diğer dış etkenlere 
karşı korunma gibi 
ihtiyaçlarından doğan eski 
bir sanat dalıdır1.

İnsanoğlunun varolduğu tarihten günümüze 
kadar uygarlık, el sanatlarıyla içiçe yaşamıştır 
ve yaşamaktadır. Genel olarak insan beslenme, 
barınma, giyinme, süslenme, evlenme gibi 
ihtiyaçlarını karşılarken hep el kültürünü de birlikte 
taşımıştır2.

1 Koç, Fatma; Sezgin, Remziye; “Geleneksel El Örgüsü Çorap 
ve Patiklerin Atlaslarının Oluşturulmasında Uygulanacak 
Yöntem ve Öneriler”, Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği ve 
Sorunları Sempozyumu Bildirileri, Gazi Üniversitesi Türk 
Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (THBMER) 
Yayınları: 1, s. 227-235, Ankara, 2003.

2 Koç, Fatma; Pamuk, Beyhan; “Geleneksel Türk Giyim 
Kuşamının Derlenmesi ve Belgelendirilmesinde Uygulana-
cak Bir Dokümantasyon Denemesi”, Türkiye’de Halkbilimi 
Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri, Gazi Üni-
versitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(THBMER) Yayınları: 1, s. 243-255, Ankara, 2003.

Halkbilimin milli kültür 
alanında ilgi çeken bir 
dalı olarak tanımlanan3 el 
sanatları, Anadolu’da köklü 
bir geçmişe ve çok zengin 
çeşitliliğe sahiptir. Pek 
çok uygarlığa ev sahipliği 
yapmış olan Anadolunun 
birçok yöresinde olduğu 
gibi Tunceli’de de, pek çoğu 
kaybolmaya yüz tutmuşsa 
da zengin bir el sanatları 
geleneği bulunmaktadır. 

Maddi kültür varlığımızın 
en değerli belgeleri olarak 

da kabul edilen el sanatlarının, tarihsel süreç içinde, 
ihtiyaca binaen değişip geliştiği görülmektedir. 
Bir sanat dalı ve esas olarak bir ihtiyacı karşılama 
yöntemi olarak; günümüzde de, bir meslek dalı 
olarak varlığını sürdürse de, çoğunlukla bir hobi 
niteliğini almış durumdadır. 

El sanatları, henüz makineleşmenin yaşanmadığı 
tarihsel dönemlerde, toplumun gündelik ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere doğmuş bir daldır. Ortaya çıkışı, 
bir sanat icra etmekten çok, bir ihtiyaca cevap 
vermek üzerine kuruludur. Oturulan mekâna 

3 Barışta, H. Örcün; “Halkbilim Müzeciliği ve El Sanatları”, 
Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu 
Bildirileri, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (THBMER) Yayınları: 1, s.71-77, Ankara, 
2003.
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serilmek üzere üretilen halı ve cicimden tutun da, 
soğuktan korunmak üzere örülmüş çoraplardan 
başlıklara kadar bir dizi ürün, yapanın içindeki 
duyguları da yansıttığı birer zemin olmuştur. 
Başlangıçta ihtiyacı gidermek amacıyla üretilen 
ürünlerin, zaman içinde el sanatı niteliği kazanması 
da, insanın duygu ve düşünceleri yoluyla geliştirdiği 
estetik anlayışının sonucudur.

El sanatları, ağaçtan, koyun ve keçi yününün iplik 
hale getirilmesinden veya taştan hammaddelerin 
işlenmesiyle elde edilmektedir. Her gün her yerde 
karşılaşabileceğimiz maddelerin işlenmesi sonucu 
ortaya çıkan el sanatları, öylesine güçlü bir sanatsal 

içeriğe sahip ki, bütün imkânsızlıklara rağmen 
bugüne kadar gelebilmiştir. Her ne kadar, makine 
üretiminin hızlanması ve ihtiyaç maddelerinin bu 
yolla daha uygun maliyetle elde edilmesi sonucu 
el sanatlarının birer geçim kaynağı olma gerekçesi 
ortadan kalkmışsa da, geçmişimizi geleceğe 
taşımak açısından önemli birer delil olarak titizlikle 
korunması gerekmektedir.

Anadoluda el sanatlarının gelişimi, esas olarak, 
ustadan çırağa, babadan oğula bir geleneği takip 
etmektedir. El sanatlarının herhangi bir kayba 
uğramadan günümüze kadar ulaşmasında gündelik 
alışkanlıkların rolü büyüktür.
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Bir toplumu özgün kılan unsurlardan birisinin de 
geleneksel sanatlar olduğunu belirten uzmanlara 
göre günümüze kadar toplumların kimliklerini 
korumaları, geleneksel sanat ve kültürel değerlerine 
sahip çıkmalarıyla mümkün olmuştur4. 

Ahşap ürünlerden bakır ve demirden yapılan el 
sanatlarına; halı ve kilim dokumalarından cicime; 
nakışlı çoraplardan bele bağlanan kuşaklara kadar 
çok çeşitli geleneksel el sanatları, aynı zamanda, 
yaşanmış tarihin dile gelişidir. Uzmanların da 
belirttiği gibi, her motifin, her bezemenin, taşıdığı 
değerlerin yüzyıllardır anadan kıza aktarılarak 
günümüze kadar bozulmadan gelmesi5 de bunu 
göstermektedir. 

4 Say, Nuran; “Düz El Dokumalardan Kilimin İlk Öğretim 
Programlarında Kullanılması Gerekliliği”, Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, C.22, S.1(2002), s.195-201.

5 Say, Nuran; a.g.y.

Tunceli ve yöresinde üretilen el dokuma sanatının 
macerası, Anadolu’nun değişik yörelerinde dokunan 
diğer el sanatı ürünlerin macerasıyla paraleldir. 
Araştırmacılar bu konuda, Anadolu kadınının 
estetik zevki ve beğenisi ile, tasarımı zirveye çıkmış 
belleğine dikkat çekerler6. 

Geleneksel el sanatlarına sahip çıkmak, bir anlamıyla 
geçmişimize sahip çıkarak, geleceğimize rehber 
olmasını sağlamak anlamına da gelmektedir. 
Bu nedenle sahip çıkmak kadar geleneksel el 
sanatlarının özünü koruyarak günümüze taşımak, 
çok büyük önem taşımaktadır.

Hiç kuşkusuz, Anadolu’nun her yerinde 
rastlanabilecek el sanatlarının bir benzerine Tunceli 

6 Büken (Oyman), Yrd. Doç. N. Rengin; “Güzel Sanatlar Fakülteleri 
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı-Kilim-Eski Kumaş De-
senleri A.S.D. Eğitiminde Yaratıcılık ve Tasarım Olgusu” S. D. Ü., 
Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 5, S. 8,  s.47-58.
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ve yöresinde de rastlanılmaktadır. Ancak Tunceli ve 
yöresinde gündelik hayat, esas olarak, hayvancılık 
üzerine kurulmuştur. Hayvancılığın gelişmesi, 
yörede geleneksel el sanatları arasında halı, kilim, 
cicim ve palaz dokumacılığının daha çok gelişmesine 
neden olmuştur.

Tunceli’de yaygın bir el sanatları geleneği 
bulunmaktadır. Bunların başında yün halı, kilim, 
cicim ve palaz dokumacılığı, dericilik ve çanak-

çömlek gelmektedir. Günümüzde ilçelerde, halı 
ve kilim dokumacılığı; köylerdeyse çanak-çömlek 
yapımı varlığını sürdürmektedir.

Tunceli yöresi geleneksel el sanatları; halıcılık, 
kilimcilik, cicim, kumaş dokumacılığı, yazmacılık, 
çömlek yapımcılığı, işlemecilik, oya yapımcılığı, 
bağlama ve tambur yapımcılığı, taş işçiliği, sepetçilik, 
eyer ve semercilik, nalbantçılık, keçe yapımcılığı, 
ahşap ve ağaç işçiliği, arabacılık şeklinde sıralanabilir.

Çemişgezek Tahar Köprüsü



Dokumacılık
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Çok eski el sanatlarından biri olan 
dokumacılığın tarihi, insanlık tarihi kadar 
eskidir. İlk insanların dış etkenlerden 

korunmak için vücutlarını hayvan derileriyle 
örttükleri bilinmektedir. Soğuktan ve dış 
saldırılardan korunmak amacıyla örtünme alışkanlığı 
edinen insan, zamanla hayvanlardan elde ettiği 
deriyi ve yaşadığı doğada tanımaya başladığı bitkileri 
kullanarak, dokumacılığa da başlamıştır. Basit 
yöntemlerle bitki saplarıyla başlayan dokumacılık, 
zamanla hayvanlardan elde edilen yün, kıl ve tiftikle 
devam etmiş; sonrasında da daha çok bir sanayi 
ürünü niteliği kazanan pamukla devam etmiştir. 

Temel ekonomik girdinin hayvancılık olduğu 
Tunceli’de, geleneksel el sanatları arasında 
dokumacılık ön plana çıkmaktadır. 
Hayvan yünüyle yapılan halı, 
kilim, çanta, heybe, çorap ve keçi 
kılından çuval, palaz, harar, örken 
gibi ürünler, Tunceli el sanatlarının 
temel taşı niteliğindedir. Yöreye özgü 
el sanatları arasında önemli bir yer 
tutan cicim dokumacılığı da, tıpkı 
halı ve kilim gibi çeşitli çiçek ve 
hayvan motifleriyle işlenmektedir. 
Giderek kaybolmaya yüz tutsa da, 
halen başta Hozat’ın Dervişcemal 
Köyü olmak üzere yörede pek çok 
köyde dokumacılık, bir gelenek 
olarak sürdürülmektedir. Halı ve 
kilim dokumacılığıysa Mazgirt, 
Çemişgezek, Pülümür ve Ovacık 

ilçelerinde gelişmiştir. Özellikle Ovacık’ın Yeşilyazı 
(Zeranik) Beldesinde Eğin türü olarak bilinen ince 
halılar dokunmaktadır. 

Tunceli yöresinde dokunan halıların bir takım ortak 
özellikleri bulunmaktadır. Bu ortak özelliklerin 
başında, ilmek iplerinin uzun kesilmesi, kök boya ve 
doğal renk kullanımı gelmektedir. Halı ve kilimlerde 
yaygın olarak lacivert, kırmızı, tuğla kırmızısı, yeşil, 
pembe, sarı ve turuncu renkleri kullanılmaktadır. 
Hayvancılıkla geçinen ve yazın koyun ve keçiler 
için yaylalara çıkılan ve bu özelliği nedeniyle 
birçok efsaneye konu olan Tunceli’de, ihtiyaçları 
karşılayabilecek ve taşınması kolay ‘mazman’ denilen 
dokuma tezgâhlarının varlığı da bilinmektedir. 
Göçebe tezgâhı da denilen ‘mazman’ ile daha küçük 
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boyutlu kilimler dokunabilmektedir. Çözgü yönüne 
göre aynı renk dikey veya yatay sular halinde 
sıralanan bu küçük kilimlerin motifleri küçüktür. İki 
iplik tekniğiyle ve daha çok köylerde yaygın olarak 
dokunan siyah-beyaz kumaşlara ‘barason’ kumaşı 
denilmektedir. 

Dokuma sanatının vazgeçilmez unsurlarından biri 
de boyadır. Uzun ve köklü tarihe sahip olan Tunceli 
dokuma sanatının gelişmesinde boyamak da ayrı bir 
yer tutmaktadır. Tunceli ve yöresinde halı, kilim, 
cicim ve benzeri dokumalarda kullanılan desenleri 

albenili gösteren unsurların 
başında gelen boya, bitki 
köklerinden elde edilen doğal 
kökboyasıdır. Dokumalarda 
bitki ve hayvan motiflerine 
sıkça rastlanmaktadır. İlmek 
iplerinin uzun kesilmesi, kök 
boya ve doğal renk kullanımı, 
dokuma halılarının ortak 
özellikleridir. Dokumalarda 
lacivert, kırmızı, tuğla 
kırmızısı, yeşil, pembe, sarı 
ve turuncu renkler yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 
Pamuk ipliğinden 
çizgili olarak dokunan 
ve çoğunlukla kadın 
şalvarlarında kullanılan 
manusa (Arap dudağı), 
günümüzde giderek azalmış 

bulunmaktadır. Halı, kilim ve cicim süslemelerinde 
daha çok geometrik biçimlerle oluşturulmuş 
kompozisyonlar kullanılmaktadır. Özellikle 
cicimlerde kullanılan bitki ve hayvan motiflerine 
ise aşiret ilişkilerinin güçlü olduğu köylerdeki 
dokumalarda rastlanılmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ve üretimin daha ucuz olması 
nedeniyle kaybolmaya yüz tutmuş olsa da Tunceli ve 
yöresinde gerçekleştirilen dokumacılık alanındaki el 
sanatlarının en önemlileri halı, kilim, cicim, çorap ve 
başlık olarak tasnif edilebilir.
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A. HALI, KİLİM VE CİCİMLERDE 
KULLANILAN YÜNÜN HAZIRLANMASI

Tunceli ve yöresinde gündelik hayatın ayrılmaz 
bir parçası olarak kabul edilen dokuma el sanatı 
ürünlerinin hammaddesi yündür. Yün, ilkbaharda 
karların erimesiyle birlikte yaylalara çıkartılan 
yöre koyunundan elde edilmektedir. Yılda iki 
kez, havaların ısındığı mayıs ayında ve artık kışa 
ön hazırlık yapılan eylül ayında kırkım yapılan 
koyunların yünleri öncelikle güzelce yıkanır. 
Genellikle bir akarsu kenarında yıkanan yünlerin 
temizliğinde herhangi bir temizleyici kullanılmaz. 
Temizlik maddesi sudur. Yünler, kahverengi, siyah 
ve beyaz olarak renklerine göre tasnif edilir ve 
kurutmak amacıyla uygun yerlere asılır7.

Kurumuş yünlerin eğrilip iplik haline getirilebilmesi 
için yün tarağı adı verilen tarakla taranması 
gerekmektedir. Yün tarağının ahşap bir zemini ve 
üstünde tarağa benzeyen dişleri bulunmaktadır. Bu 
taramayla yıkanırken çıkmamış yün dışı maddelerin 
ayıklanması sağlanır. Böylece yörede teşi denilen 
iğ yardımıyla iplik yapımına geçilebilmektedir. İğ 
de, ortasında bir çubuk, çubuğun alt kısmında da 
ipliğin düzgün sarılmasını ve korunmasını sağlayan 
çay tabağı büyüklüğünde ahşaptan oluşmaktadır. 
İğin üzerinde yeterince iplik birikince alttaki ahşap 
parçadan tutularak ipler çıkartılıp yumak haline 
getirilir. Halı, kilim, cicim, heybe, çuval ve benzeri 
dokuma ürünlerinde kullanılan yünün ip haline 
getirilmesi süreci böyle işlemektedir. 

7 Soysaldı, Ayşe; Düz Dokuma Teknikleri ve Teknik Desen Çizim-
leri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2009, s.10-17.
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B. HALI, KİLİM VE CİCİMLERDE 
KULLANILAN BAZI MOTİFLER VE 
ANLAMLARI 

Tunceli yöresinde üretilen ve bir kısmı artık 
unutulmaya yüz tutmuş el ürünü halı, kilim ve 
cicim gibi dokumaların özelliklerine dair ayrıntılı 
bilgi vermeden önce üzerinde durulması gereken 
noktaların başında dokumalarda kullanılan 
motiflerin anlamları gelmektedir. Halı, kilim ve 
cicimlerde son derece ilginç motifler kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu motifler, özel anlamlar ifade 
etmektedir.

Başta halı, kilim, cicim, yastık, çorap olmak 
üzere yün, kıl ve tiftikten yapılan el dokumaları, 
toplumsal yapının gündelik ihtiyaçlarını karşılamak 
kadar ruhsal ihtiyaçlarına da cevap veren motifler 
içermektedir. Hayvan, bitki ve cansız varlıklara yer 
veren motifler, bazen inanç ritüellerini çağrıştırır; 
çoğu zaman da bu ritüellerin felsefi anlamına 
gönderme yapar. Tunceli ve yöresinde dokuma el 
sanatlarında görülen motifler, önemli ölçüde, şah 
maran, kutsal geyik, çengel boynuzlu keçi, kartal 
ve pepuk kuşundan oluşmaktadır. İnsan gözü ve 
çengelin de kullanıldığı motifler, bazen vuslatı, 
bazen hasreti ifade eder. Tunceli dağlarında görülen 
ağlayan gelin, çiğdem ve benzeri çiçekler de motif 
olarak işlenmiştir.
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a. Kartal

Genellikle çift başlı kartal motifleri işlenen 
dokumacılıkta gücü ve egemenliği ifade eder. 
Özellikle Horasan Türkleri açısından kartal, 
göğün direği kabul edilen bir yıldıza tünemiş aracı 
rolündedir8. Bu anlamıyla da kutsaldır. Öte yandan 
yörede keramet sahibi kabul edilen Şeker Baba'nın 
ölümünden çok sonra cereyan eden Çanakkale 
savaşına çift başlı ak bir kartal olarak katıldığı rivayet 
edilmektedir9. Ayrıca evlenmek için kuşlardan 
tüylerine ihtiyaç duyan Sultan Süleyman’a tüyünü 
ilk veren Sırsaleke Kartalı da Tunceli ve yöresinde 
kutsal kabul edilmektedir. Halı, kilim ve cicim gibi 
el sanatlarında resmedilmiş olması, yöre insanlarının 
kutsala verdikleri önemi ifade etmektedir.

b. Göz

Bazı insanların kötülüğe, zarara, şanssızlığa ve hatta 
ölüme bile sebep olan güçlü bakışları olduğuna 

8 http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/sembol/s9.htm
9 http://www.yasarkalafat.info/indexphp?ll=newsdetails&w=1

&yid=325

inanılır10. Göz motifleri, insan gözünün kem 
bakışlara karşı en iyi koruyucu olduğu inancından 
dolayı ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. Tunceli 
yöresinde dokuma sanatında göz motifinin 
kullanılması, her şeyi bilen, her şeyi gören kutsallığa 
atıfta bulunmaktadır. Dokumacılıkta çeşitli 
çengel tipi motiflerin kullanılması ise insanların 
tehlikelerden korunması amacına hizmet etmektedir.

c. Bereket

Bereket deseni, dişiyi gösteren iki adet eli belinde 
motifi ve erkeği gösteren iki adet koçboynuzu 
motifinden oluşmaktadır. Kompozisyonun 
ortasındaki göz motifi, aileyi kem gözlere karşı 
koruması için kullanılmıştır. Tunceli’de elibelinde 
ve koçboynuzu motiflerini de içine alan ve bereketi 
ifade eden buğday, arpa, nar, incir, üzüm, dut 
motifleri de kullanılmaktadır.

10 http://www.ucanhali.com.tr/tr/bilgi/ucan-hali-motiflerin-dili.
html
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d. Koç Boynuzu

Tunceli ve yöresinde halı, kilim ve cicimlerde 
zaman zaman kullanılan koç boynuzu, üretkenlik, 
kahramanlık, güç ve erkekliği simgelemektedir. 
Koç boynuzu, dokuyanın mutlu ve güzel bir hayat 
sürdüğünü de ifade etmektedir. 

e. Şah Maran

Bazen kocaman bir yılan olduğuna inanılan, çoğu 
zaman da efsanevi bir öykünün kahramanı olan 
Şah Maran, insana ait kutsal hazinelerin ve hayat 
ağacı gibi sırlı nesnelerin koruyucusu olarak 
resmedilmektedir.

f. Yılan

Anadolu’nun her yöresinde olduğu gibi Tunceli’de 
de yılan kutsaldır. Bu kutsal hayvandan hem 
korkulur hem de saygı duyulur11. Tunceli yöresinde 
büyük saygı duyulan Seyyid Mahmut Hayrani’ye 
ait olduğu rivayet edilen ve iki kız kardeş olarak 
tanımlanan asaların yılana dönüştüğüne inanılması 
da, bu motife kutsallık atfetmektedir. Yılan; bolluk, 

11 Ölmez, Doç. Dr. Nurhan Filiz; “Dokumalarda Yılan Motifi”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Hakemli Dergisi, ART-E 2010-06, s. 1-21.

bereket, sağlık ve mutluluğu simgeler. Tunceli 
yöresinde de yaygın olarak bilinen ve Şah Maran 
Masalı’nın önemli kahramanlarından biri olan 
Lokman Hekim’in sonsuzluğa kadar yaşamak için 
yaptığı araştırmaların içinde yılan figürü önemli bir 
yer tutmaktadır. Ayrıca bugün eczacılık alanının 
simgesinin de yılana benziyor olması, bu figürün 
sağlıkla ilişkisini öne çıkartmaktadır. Yılan motifi 
düz dokumalarda daha çok rastlanılan bir süsleme 
unsuru olarak kullanılmaktadır.

g. Geyik

Orta Asya Türkleri açısından da kutsal bir hayvan 
olan geyik, Tunceli ve yöresinde de kutsal kabul 
edilmektedir. Rivayete göre geyik, diğer bazı 
hayvanlarla birlikte dünyanın oluşumuna katılmış 
kutsal bir hayvandır. Tunceli yöresinde önemli bir 
baba erenler olarak kabul edilen Şah Hatayi’nin 
geyiğe dair yazdığı, “Sana derim sana, geyik 
erenler, /Bize sevda sana dalga verenler, /Dilerim 
Mevla’dan yenmez vuranlar, /Kaçma benden kaçma 
avcı değilim”12 dörtlüğü de, yöre insanının geyiğe 
verdiği önemi ifade etmektedir. Kaygusuz Abdal’ın 
da yaraladığı geyiği takip ederek Abdal Musa’nın 

12 http://www.yasarkalafat.info/index.
php?ll=newsdetails&w=1&yid=325
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tekkesine vardığı ve o andan itibaren hayatının 
değiştiği, bir bey oğlu iken, ünlü bir derviş ve şair 
olduğu rivayet edilmektedir13. Bu nedenle halı, kilim 
ve benzeri dokumalarda geyik motifleri kullanmak 
da büyük önem arzetmektedir.

h. Sandık

Dokumalarda sandık motifi kullanılması, evlenme 
ve çocuk sahibi olmayı arzu etmek anlamına 
gelmektedir. Sandığın kendisi, bir genç kızın çeyiz 
düzme isteğini resmetmektedir.

i. Küpe

El dokumalarında kullanılan motiflerden biri 
de küpedir14. Küpe, özellikle kadınlar açısından 
büyük önem taşımaktadır. Halı, kilim ve cicim gibi 
el dokumalarında küpe motifinin kullanılması, 
evlenme isteğini sembolize etmektedir. Küpe, 
bir sevdalısı bulunan genç kızı, O’nunla evlenme 
isteğinin resmedilmesi anlamına gelmektedir.

13 İNAYET, Alimcan; “Kaşgarlı Mahmut Hakkında Oluşan Ef-
saneler Üzerine” Türk Dünyası İncelemeler Dergisi, C. 6, S.2, 
Kış, 2006, İzmir, s.347-372.

14 http://www.goktepeliler.com/forums/tuerk-motiflerinin-an-
lamlari-t13478.html

j. İbri̇k

Bilindiği üzere ibrik suyu, su da saflığı ve temizliği 
çağrıştırır. El dokuma sanatlarında ibriğin sembolize 
edilmesi, bir yanıyla saflığa ve temizliğe gönderme 
yaptığı gibi öte yandan insanın doğurganlığına da 
göndermede bulunmak için kullanılır.

k. Yıldız

Mutluluk ve bereketi simgeleyen motiftir. 
Tunceli ve yöresinde üretilen el dokuma 
halı ve kilimlerde yıldız kullanımı yaygındır.

l. Hayat Ağacı

Hayat ağacı olarak işlenen motif, bugünkü yaşamı, 
sonsuzluğu ve dünya değiştirilmesi durumunda 
öteki dünyadaki hayata dair beklentileri 
simgelemektedir. Tunceli dokumalarında sıkça 
kullanılan bir motif türüdür.

m. Su Yolu

İnsanlık açısından büyük önem taşıyan suya dikkat 
çekmek ve önemini ve bereketini simgelemek için 
kullanılan bir motiftir. Munzur Gözeleri, Ağlayan 
Gelin Şelalesi gibi örneklerden de bilindiği gibi su, 
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Tunceli halk kültürü açısından kutsaldır ve büyük 
önem atfedilmektedir. Dokumalar sırasında suyolu 
motifinin kullanılması, bu kutsallığa atıfta bulunmak 
anlamına gelir.

n. Çi̇çek

Çiçekler, genellikle dokumanın kenarlarında 
kullanılmaktadır. Tunceli ve yöresinde en çok 
kullanılan çiçeklerin başında ters lale ve kardelen 
gelmektedir. Ters lale murat almayı, kardelen ise 
umutlanmayı simgelemektedir. 

C. CİCİM

Cicim, atkı veya çözgülerin birbirini gizlemeden 
eşit aralıklarla kesiştiği bez dokuma veya atkı yüzlü 

dokuma da (kilim), atkı iplikleri arasına renkli 
desen iplikleri sıkıştırarak, dokumanın yüzeyinde 
kabartma desenler oluşturma tekniğidir15.

Cicim kavramı, ensiz olarak dokunan, bazen 
duvarlara asılan, kimi zaman odalara serilen bir çeşit 
el dokumasını ifade etmektedir. İnce dokunmuş 
nakışlı kilim de denilen cicimler, çok nadiren tek 
parça yapıldığı halde genellikle ince uzun şeritler 
halinde birkaç parça halinde dokunmaktadır. Bu 
parçalara kanat adı verilmektedir. Parçalar halinde 
dokunan cicim, sonradan yan yana eklenerek, bir 
bütün oluşturur. Dışarıdan bakıldığında bir bütünlük 
oluşturması, dokuma sırasında kullanılan motiflerin 
birbiriyle uyumlu olmasından ileri gelmektedir.

15 Cicim Dokuma, MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemi-
nin Geliştirilmesi Projesi), El Sanatları Teknolojisi, s. 1-62, 
Ankara, 2006.
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Cicimler, dokunma özellikleri açısından çok 
çeşitlilik göstermektedir. Cicim dokumasına ilişkin 
yapılan araştırmalara göre cicimler, sık ve seyrek 
motifler ve atkı ve çözgü yüzlü cicimler olarak 
tasnif edilebilmektedir. Motiflerindeki farklılıklar ile 
atkı ve çözgülerindeki çeşitlilik nedeniyle dokuma 
farklılıkları bulunmaktadır. Dokuma özellikleri farklı 
olan cicimlerin, kullanım alanları da doğal olarak 
farklılık göstermektedir. Kimi cicimler, yalnızca 
duvar süslemelerinde kullanıldığı gibi kimileri de yer 
sergisi, yastık örgüsü olarak da kullanılmaktadır.

Motiflerde genellikle parlak renkler kullanılır. 
Vişne Kırmızısı, kınalı sarı, lacivert, siklamen, mor, 
siyah, ceviz ve çimen yeşili, beyaz ve mavi renkler 
kullanılmaktadır. Cicimin kenarları ince bordürlerle 
çevrilerek, bir bütünlük havası verilmektedir.

a. Cicim Nasıl Dokunur?

Dokuma boyunca giden ve dokumadan önce tezgâha 
gerilerek hazırlanan dikey ipliklere çözgü adı 
verilmektedir ve arış da denilen çözgülere Tunceli ve 
yöresinde daha çok ‘direzi’ denilmektedir. 

Cicim örülürken dikkat edilmesi gereken en 
önemli husus, zemini oluşturan atkı ve çözgülerin 
aynı kalınlıkta olması ve aynı renkte ipliklerin 
kullanılmasıdır. Önce zemine atkı yapılıp; sonra, 
çözgülere göre desen ipliği atılmaktadır. 

Desen iplikleri, dokumanın enini tamamlarlar.  
Duruma göre çözgü ipliklerinin üstünden ve 

altından geçirilip, arka yüzden çapraz olarak 
yukarıya geçirilirler. 

Cicim desenleri geometrik özellikler içerebildiği gibi, 
koç, kuş veya geyik örneklerinde olduğu gibi canlı 
veya cansız varlıkları da içerebilir. Cicimlerde çiçek, 
ağaç, bulut gibi doğayı tasvir eden, eli belinde ya da 
elti eltiye küstü gibi insan duygu ve düşüncelerini 
yansıtan desenlere de rastlanılmaktadır.

Uzmanlara göre, arkadan gelip öne geçen desen 
ipliklerini kolayca takip edebilmek için cicimler 
tersten dokunur16. Bu nedenle cicim dokunurken, 
biri önde, diğeri arka tarafta olmak üzere iki 
kişiye ihtiyaç vardır. Cicimin ön yüzündeki 
dokuyucu desen ve çözgü ipliklerini sayıp arkadaki 
dokuyucuya vererek, dokumanın kurallarına göre 
yapılmasını sağlar.

16 A.g.k.
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Cicim, düz bez dokumalara uygulandığı gibi bantlar 
halinde çizgili, kareli dokumalara veya atkı yüzlü 
(kilim) dokumalara da uygulanabilir.

b. Cicim Türleri17

Seyrek Motifli Cicim

Zemini meydana getiren atkı ve çözgüler 
çoğunlukla aynı kalınlıkta ve renkte ipliklerden 
oluşmaktadır. Desen yapmak amacıyla kullanılan 

17 Cicim türleri hakkındaki bilgilere ilişkin MEGEP, Cicim Do-
kuma adlı kitaptan yararlanılmıştır.

iplikler, genellikle daha parlak 
renklidirler ve zemin ipliklerine 
oranla daha kalın olurlar. Bu 
da desenlere kabartma bir 
görünüm verir.

Atkı Yüzlü Seyrek Motifli 
Cicim

Atkılarının çözgülerini 
gizleyecek şekilde bol bırakılıp 
bastırılarak atkı yüzlü bir zemin 
arasına motiflerin dokunması ile 
meydana gelen bir dokumadır.

Sık Motifli Cicim

Kalın yer yaygıları, heybe, 
çuval, hurç gibi dayanıklı 
eşyalar dokunurken kullanılan 
motif türlerini ifade eder. Üç 
tek çözgü sarılarak bez ayağı 

zemin arasına dokunan cicim türüdür. Dokumanın 
dayanıklı olması için motifler sık dokunur.

Atkı Yüzlü Sık Motifli Cicim

Üç atkı sarılarak dokunur. Ancak daha kalın bir 
yaygı elde etmek için zemin, atkı yüzlü dokuma 
zemin arasına sık motifler sarılarak dokunur.

Tunceli yöresinin geleneksel örgü türlerinin 
başında gelen cicim dokuma sanatının yaşatılması 
için Hozat Halk Eğitim Merkezi tarafından kurslar 
düzenlenmektedir.
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D. KİLİM

İki iplik sistemine göre 
dokunmuş yünden yapılan 
havsız el dokumasına kilim 
adı verilmektedir. Tunceli 
ve yöresinde oda ve ev damı 
denilen yerlere serildiği gibi, 
duvarlara da asılabilmektedir. 
Ayrıca yükleri örtmek 
ve yastık yüzü olarak da 
kullanılmaktadır. Orijini 
Türkçedir, diğer dillere de 
Türkçeden geçmiştir. M.Ö. 
2300 yıllarında ‘kraliçe 
örtüsü’ adıyla bulunan kilim, 
Anadolu coğrafyasının en eski 
kilimi olarak bilinmektedir.

Kilim, kültürel açıdan 
bakıldığında, geçmişten 
günümüze köprü niteliği 
bulunan, yukarıda yapmış 
olduğumuz analiz sonucunda, 
bir sanat eseri olma hakkını 
üzerinde fazlasıyla taşıyan 
bir üründür. Kültürel 
kimliğin temsilcisidir. 
Doğumdan ölüme çadır 
(mimarî) üzerinde taşıdığı 
renk ve sembolik biçimlerle, 
kullanıldığı yere göre; (duvar resmi, mozaik) olma 
özelliğiyle, plâstik değerler taşır. Şaman inancı 
gereği doğadan koruma amacıyla yayıldığından 

dolayı dinin temsilcisidir. 
Kısaca konar göçer dönemde 
yaşanan sosyolojik, 
psikolojik, antropolojik tüm 
bilgileri içinde saklayan ata 
yadigârıdır. Bu özellikleri 
nedeniyle, tekniğinden çok, 
kültürel fonksiyonunun 
yanı sıra, tasarım ve renk 
anlayışının özgünlüğü de 
önemini artırmaktadır18.

Maalesef günümüzde kilime 
karşı ilgi azalmaktadır. 
Kilim, kullanılan malzeme 
ve boya açısından halıyla 
benzerlik göstermektedir. 
Bu nedenle ince bir halı tipi 
olarak da adlandırılmaktadır. 
Kilim ile halı arasındaki en 
önemli fark; kilimin yüzünde 
belirgin olan motifin, çeşitli 
atkı ve çözgülerin birlikte 
dokunması sonucunda düz 
bir taban oluşturmasıdır. 
Halı yapımında ise değişik 
renkteki genelde yün olan 
iplikler, çözgülerin üstünde 
örülerek atkıların sıkıca 

18 Say, Nuran, “Düz El Dokumalardan Kilimin İlk Öğretim 
Programlarında Kullanılması Gerekliliği”, G.Ü. Gazi Eğitim 
Fakültesi Dergisi Cilt 22, S. 1 (2002) s. 195-201.
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birbirine bastırılmasıyla bir arada tutulmaktadır19. 
Halıya kıyasla çok daha kısa bir süre içinde ve 
çok daha ucuza üretildiği için kilim, Tunceli ve 
yöresinde daha çok üretilmektedir. El dokuması 
zorlu bir süreç olan kilimde de kökboyası 
kullanılmaktadır.

19 Korkmaz, Öykü; Halı-Kilim Sektör Profili, İTO Yayınları, 
İstanbul, 2003, s.1-18.

Tunceli el dokuma ürünleri arasında çok önemli 
bir yeri olan kilim, gelenek ve göreneklerin bir 
parçası konumundadır. Tunceli’de, özellikle köy 
ve kasabalarda, eskiden daha çok olmak üzere, 
evlerin bir köşesine kurulmuş tezgahlarda üretilen 
kilimlerde çok çeşitli motifler yer almaktadır. 
Tunceli ve yöresinde yaşamını sürdüren insanların 
iç dünyasına dair duyguları yansıtan renk ve 
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desenlerde üretilen kilimler, aşiretlerin ya da 
köylerin adıyla anıldığı gibi motiflere göre de 
adlandırılmaktadır. Bazen örülen kilimlere boncuk 
işlendiği de görülmektedir. Hatta dokuyan genç 
kızların sevdalarını anlatmak için kendi saçlarından 
bir tutam kattıkları ve böylece sevdalısına haber 
uçurdukları, bunun kilim dokumacılığının 
geleneğinden olduğu söylenmektedir.

Yukarıda da anlatıldığı gibi, kilimlere işlenen 
motifler günün özelliklerinin yanı sıra yörenin 
kültürü, gelenek ve görenekleri, kilimi dokuyan 
kişinin beklentilerine ve umutlarına göre farklılıklar 
göstermektedir. 

Kilim örülürken çeşitli türküler söylenmesi de bu 
duygu, düşünce ve beklentilerle ilişkilidir. Muzaffer 
Sarısözen tarafından Çemişgezek yöresinden 
derlenen ‘sarı kilim örmeli’ türküsü, bu duruma 
örnek oluşturmaktadır.

“Sarı kilim örmeli
Yari nerde görmeli
Yari gördüm diyenin
Gözlerinden öpmeli

Sarı kilim saçağı
Kından çektim bıçağı
Attı da vuramadı
Yiğitlerin alçağı”

a. Kilim Nasıl Dokunur?

Tunceli ve yöresinde kilimler, Anadolu’nun 
diğer yörelerinde olduğu gibi, ağaçtan yapılmış 
tezgâhlarda dokunulmaktadır. Kilim dokumak 
birkaç günden fazla sürdüğü için özel bir yer 
ayrılmasına dikkat edilmektedir. Bu yerin hem 
havalandırması hem de özellikle motiflerin 
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titizlikle işlenebilmesi için iyi ışıklandırılmış olması 
gerekmektedir. Düzgün bir zemin üzerine oturan 
tezgâh kurulduktan sonra işlenecek desen seçilir ve 
daha sonra kilimin iskeleti de kabul edilen çözgüye 
geçilir. 

b. Tunceli Kilimlerinin Özellikleri

Kilimler, tek ve çift kanat kilim özelliğine göre 
farklılık göstermektedir. Bazı kilimlerin enleri 50 
ve 60 santimetre arasında değişiklik gösterirken, 
90-120 santimetre eninde dokunan tek kanat 
kilimler de dokunabilmektedir. Kilimlerin 
boyları da kanatlarına göre 1 ila 2 metre arasında 
değişmektedir. Tunceli ve yöresinde yapılan çift 
kanatlı kilimlerin bazen 5 metreyi bulduğu da 
görülmektedir.

Günümüzde Tunceli ve yöresinde ata yadigârı 
olarak bilinen kilim el dokumacılığı, giderek 
azalmış olmakla birlikte teşvik edilmesi için çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir. Tunceli’nin özellikle dağ 
köylerinde farklı desen ve yöntemler içeren kilimlere 
rastlanılmış olmasına rağmen, henüz bütünlüklü 
bir envanter çalışması yapılabilmiş değildir. 
Ancak, Tunceli Valiliği Stratejik Planı’na göre, halı 
ve kilim üretimi alanında yatırım yapılması ve 
dokuma el sanatlarının geliştirilmesi için çalışmalar 
öngörülmüştür20.

20 Tunceli Valiliği Stratejik Planı (2006-2010).
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E. HALICILIK

Çözgü ipliklerinin üzerine ayrı bir desen ipliği ile 
değişik şekillerde düğüm atılarak, aralarından atkı 
ipliği geçirilip sıkıştırılarak, desen ipliğinin belirli 
yükseklikte kesilmesiyle oluşan kabartılı yüzeyli 
(havlı) dokumalara halı denir. Halının tanınmasını 
kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bazı terimler 
bulunmaktadır. Bu terimlerden dikey çözgü tellerini 
birbirine bağlayarak halının bütünleşmesini sağlayan 
ve halının arka kısmında dikkatlice bakıldığında 
görülebilen iplere atkı; kenarlarda bulunan ve asıl 
motifi ortaya çıkaran kenarlıklara bordür; tezgahın 
çerçevesine dikey ve gergin bir biçimde sarılan, 
halının saçağını ve iskeletini oluşturan iplere çözgü, 
düğümsüz yapılan dokumalara düz dokuma; halının 
ön yüzüne doğru uzanan düğümlere hav; halının 
cinsine ve niteliğine göre değişen hav uzunluğuna 
yükseklik; bir desimetrekareye düşen düğüm 
sayısına kalite; eni iki, boyu üç metre olan halılara 
kelle adı verilmektedir.

İlk kez nerede ve kimler tarafından dokunduğu 
konusunda kesin bilgiler bulunmamakla birlikte 
el dokusu halıcılığın göçebe kavimler tarafından 
geliştirildiği tahmin edilmektedir. Her ne kadar 
son yıllarda azalma eğilimi gösterse ve hak ettiği 
üne sahip olmasa da bu anlamıyla Tunceli ve 
yöresi halıcılığın çıkış bölgelerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç 
olgusuyla birlikte dağlık alana yerleşen toplulukların 
hem koyunlarının yünlerini değerlendirmek hem 
de soğuktan korunmak amacıyla örtü ve yaygı 

olarak kullanma ihtiyacını gidermek için geliştirilen 
halı dokumacılığı, göçebe hayatının en önemli el 
sanatıdır. Halıcılık, Tunceli’yi de kapsayan İran, 
Kafkasya ve Anadolu üçgeninde doğup, bütün 
dünyaya yayılmış bulunmaktadır. Anadolu’nun 
diğer yörelerinde üretilen halılara özellikle 18 ve 19. 
Yüzyılda Avrupalıların gösterdiği ilginin benzerinin 
Tunceli’de üretilen halılara gösterildiğine ilişkin 
bir bilgi yoksa da, özellikle Şah Maran, Koç Başı ve 
Geyik motifli halılar dikkat çekicidir.

a. Halı Renk ve Desenleri

Tunceli halılarının motiflerinin belirginleşmesini 
sağlayan en önemli unsur, renkleridir. Renkler 
ise yörede yetişen çeşitli bitkilerden elde edilen 
kökboyasından üretilmektedir. Yünler, öncelikle 
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kökboyasıyla istenilen renge boyanmaktadır. 
Renklerde kırmızı, bordo, yeşil, çivit mavisi, 
kahverengi, siyah ve beyaz egemendir. Özellikle halı 
motifini çerçeveleyen bordürlerde kullanılan canlı 
renkler halıya işlenen hayvan ya da çiçek motifinin 
belirgin bir biçimde görülmesine yol açmaktadır.

Tunceli yöresinde dokunan el halılarının en belirgin 
özelliği, tamamen saf yünden dokunmuş olmaları 
ve kutsallık atfedilen motif ve bordürleriyle temel 
zeminine farklı renkleri veren doğal kökboyası 
kullanılmış olmasıdır.

Ayrıca ilmek sayısının yoğunluğu da, Tunceli 
el dokuma halılarının büyük emek ve çaba 
gerektirdiğine işaret etmektedir. Zaten bu zorluk ve 
yoğun emek gerektirmesi ve ihtiyacı giderecek başka 
yol ve yöntemlerin gelişmesi nedeniyle Tunceli el 
dokuma halıcılığı, günümüzde yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır.

Tunceli ve yöresinde dokunulan halılar, yer 
döşemesi olarak kullanılacaksa en az dört metrekare 
büyüklüğünde dokunurken, sedirler için eni dar 
halılar dokunmuştur. Tunceli ve yöresinde halıların 
süs olarak duvara asılması, önemli bir gelenektir. 
Özellikle duvar halılarının motifleri, daha çok 
kutsallık atfedilen Şah Maran, Geyik, Koç gibi 
hayvanların figürlerinden oluşmaktadır.

Tunceli yöresinde dokunan, ancak giderek 
kaybolmaya yüz tutmuş el halıları, bordür adı 
verilen kenarlar ile çoğunlukla kutsallık mesajı 
içeren ve halıyla estetik bir değer kazandıran 
motifleriyle dikkat çekmektedir. Bunların başında 
kartal, tavus kuşu, güvercin, geyik, Şah Maran gibi 
hayvan motifleriyle selvi, hayat ağacı, lale, kardelen, 
elma ve değişik ağaç dalları şeklindeki motifler 
gelmektedir. Bununla birlikte Tunceli ve yöresinde 
dokunan halılarda çizgi, üçgen, altıgen, sekizgen ve 
yıldız gibi geometrik motifler de kullanılmaktadır. 
Bazen bitki, hayvan ve geometrik motiflerin birlikte 
kullanıldığı da görülmektedir.

El dokuma halılarda desenler, genellikle el 
yordamıyla ya da büyüklerin tecrübelerinden 
hareketle bir önceki halıdaki motiften faydalanılarak 
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yapılmaktadır. Tunceli el dokuma halılarını 
özellikli kılan unsurlardan biri de, doğada bulunan 
çiçek, ağaç, hayvan gibi figürlerin halıya göz 
kararıyla işlenebilmesidir. Zaman içinde motif 
çıkarmak, ilmek sayısını belirlemek gibi tecrübeler 
gelişmişse de Tunceli el dokuma halılarının özelliği, 
dokuyanın iç dünyasını olduğu gibi yansıtmasından 
kaynaklanmaktadır.

El dokuma halılarında da kalite, santimetre kareye 
atılan ilmekle ölçülmektedir. Öte yandan Tunceli 
halılarının eni ve boyu arasında göz estetiğine uygun 
bir oran bulunmaktadır. Bu orana, halıcılıkta ‘altın 
kesim’ adı verilmektedir. El dokuma halılarında 
kaliteyi belirleyen bir başka unsur da renktir. 
Tunceli ve yöresi el dokumacılığında, motiflerin 
renklendirilmesi kadar halı tabanıyla motif ve 
kenarlıkların renkleri arasındaki uyuma da dikkat 
edilmektedir.

Anadolu’da el halısı üretimi, önemli ölçüde benzerlik 
göstermektedir. Ancak, Tunceli ve yöresi soğuk bir 
iklime sahip olduğundan ve efsanelere de konu olan 
koyun ve keçileri kar düşene kadar yüksek dağlarda 
beslendiğinden yünlerindeki canlılık, eğrilen ipliğe 
ve dolayısıyla dokunan halılara da yansımaktadır.

El halısı dokumasında kullanılan tezgahların başında 
dikey olarak adlandırılan tezgahlar gelmektedir. 
Günümüzde sarma ve germe olarak adlandırılan 
dikey tezgahlar, el dokuma halılarının ince ve zarif 
dokunmasında büyük rol oynamaktadır.

Tunceli yöresinde halı dokuma geleneği, evlerin, 
daha az kullanılan ve gündelik hayatı aksatmayacak 

bir köşesine kurulan tezgâhlar aracılığıyla anadan 
kıza bilgi ve tecrübe aktarılarak yaşatılmıştır. Evlerin 
daha sakin bölümlerinde çoğunlukla genç kızlar 
tarafından üretilen halıların dokunması sırasında 
genç kızların maniler ve türküler söyleyerek, 
işlerini severek yaptıkları da bilinmektedir. Böyle 
zamanlarda söylenen manilerden biri de halıyla ilgili 
olan şu dörtlüktür.

Karşıdan gelen atlı, 
Altında halı katlı
Anam babam sağolsun, 
Yar hepisinden tatlı.

Zaman içinde giderek yok olmaya yüz tutmuş bu 
geleneğin yeniden canlandırılabilmesi için Tunceli 
Valiliği’nin yaptığı stratejik planın hayat bulması 
gerekmektedir.

b. Halı Dokuma Aletleri

El dokuma halısının kaliteli olması için ipliğinin 
kaliteli yünden yapılması, boyasının doğal olması 
ve motiflerinin iyi seçilmesi gerekir. Bütün bunların 
yanında iyi bir el dokuma halısı için gerekli aletler 
de önemlidir. El dokuma halı yapımında kullanılan 
aletlerin başında kirkit, bıçak, ayarlı halı makası ve 
günümüzdeki metrenin işlevini görmeye yarayan 
ölçü gelmektedir. Yardımcı malzeme olarak da 
adlandırılan bu aletler hakkında kısa bir bilgi 
vermek, Anadolu el dokumacılığı kadar Tunceli el 
dokumalarını anlamamızı da kolaylaştıracaktır.
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Kirkit

Halı dokumada çözgüler arasına enine geçirilen atkı 
ipliklerini sıkıştırmaya ve düğümlerin dokunacak 
halının kalitesine göre yerleştirmeye yarayan, 
demirden ya da ağaçtan yapılmış dişli alete kirkit 
denir. Dokunacak halının kalitesine ve dokunduğu 
yere göre değişik tip ve özellikler gösteren kirkitler, 
tarağa benzerler. Başlangıçta yalnızca meşe 
ağacından yapılan kirkitlerin dişlerinin atkı iplikleri 
arasında kolayca hareket edebilmesini sağlamak için 
bir de sapı bulunmaktadır.

Kirkitler çeşitli tipte yapılabilmektedir. Eğer halı ince 
dokunuşlu ise kirkit ince dişli; kaba dokumalıysa 
kalın dişli kirkit kullanılmaktadır. İster ince dişli 
isterse de kalın dişli olsun kirkit kullanmanın püf 
noktası, dokunan el halısının her noktasına aynı 
tonda vurulması esastır. Eğer kirkit, ipliğin son 
sırasına aynı ton ve kuvvette vurulmaz ise farklı 
sıkışmalar nedeniyle halı beğenilmez.

Bıçak

El halısı dokunurken ihtiyaç duyulan aletlerden 
biri de halı bıçağıdır. Halı bıçağı, dokumanın 
fazla kabul edilen atkı ya da çözgü ipine bağlanan 
düğümleri kesmek amacıyla kullanılmaktadır. Halı 
bıçakları avuç içine sığabilecek büyüklüktedir. Sap 
kısımları ağaçtan olan bıçaklar, düğümleri keserken 
yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirilmektedir. 
Kesmenin niteliğine göre dokunan halının da kalitesi 
belirlenmiş olur. Bu nedenle başlangıçta atkı ya da 
çözgüler elle kopartılması, zamanla yerini, bu amaçla 
üretilmiş bıçakların kullanımına bırakmıştır.

Ayarlı Kırkım Makası

El dokuma halılarda hav yüksekliği, halının 
kalitesini belirleyen unsurların başında gelmektedir. 
El emeği göz nuru halılarda dokuma kalitesi kadar, 
kesim kalitesi de büyük önem arzetmektedir. 
Bu öneme uygun olarak geliştirilen ayarlı kırkım 
makasları, el dokusu halılarda hav yüksekliğinin 
aynı boyda olmasını sağlayan bir alettir. Halı 
dokunmaya başlanırken kırkım makasının 
ölçüsünün ayarlanması, halının kalitesini de 
belirlemektedir. Halının her düğüm sırası bittikten 
sonra kesilmesi esastır.

 
Ölçü

El dokuma halılarının istenilen kalite ve nitelikte 
olabilmesi için, iplik uzunluğunun, saçak payının 
ve diğer bütün özelliklerinin belirlenmesi 
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gerekmektedir. Bunun 
için bir ölçüye ihtiyaç 
vardır. Günümüzde bu 
işlevi metre görmekle 
birlikte, başlangıçta, 
göz kararıyla belirlenen 
düzgün bir ağaç dalı 
yahut ip kullanılmıştır. 

El dokuma halılarında 
bırakılan saçak payları 
genellikle on santimetre 
kadardır. İlk iplik, 
bu on santimetreden 
sonra takılmaktadır. 
El dokuma halılarında 
çözgü ipliklerini düzgün 
tutabilmek için zincir 
örme yapılmaktadır. 
Ayrıca halıya sağlamlık 
kazandırabilmek için 
halının her iki ucu, 
yaklaşık 4-5 santimetre 
uzunluğunda kilim 
tarzında dokunmaktadır. 
Anadolu’nun her yöresinde olduğu gibi Tunceli ve 
yöresinde de el dokuma halılarında Türk ve İran 
düğümleri atılmaktadır. Halı dokuması bitirildiğinde 
de saçak payı bırakılmaktadır. Böylece halının uzun 
ömürlü olması da sağlanmış olur.

Tunceli ve yöresi el 
sanatları içerisinde 
önemli bir yer tutan 
el dokuma halıları, 
turizm ekonomisine 
kazandırılmadığı için 
giderek kaybolmaya 
yüz tutmuştur. Bazı 
ilçe, kasaba ve köylerde 
örneklerine rastlanan 
el dokuma halılarının 
geliştirilmesi için Tunceli 
Valiliği’nin çok yönlü bir 
araştırma, inceleme ve 
teşvik etme çalışması içine 
girmesi gerekmektedir.

F. HEYBE

Tunceli ve yöresinde el 
dokuma örneklerinden 
biri de heybedir. 
Heybeler, bir yerden 
bir yere yaya veya atla 

giderken herhangi bir şey taşımak amacıyla üretilen 
önemli bir dokuma türüdür. Başta at olmak üzere 
binek hayvanlarının sırtına atılmak üzere üretilen 
heybeler iki gözlüdür. Her iki gözü de birbirine eşit 
ve aynı renk ve motifte yapılmasına dikkat edilir.
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Heybeler de iki çeşittir. Birincisi, dağda, tarlada, 
koyun-keçi otlatmak amacıyla dağa çıkıldığında 
yani gündelik hayatta kullanılan düz ve tek renkli 
heybelerdir. Diğeri ise daha çok dışarılık olarak 

kullanılan, düğünlerde, seyahatlerde, ziyaretlerde 
kullanılan çeşitli renk ve motifleri içeren heybelerdir.

Heybelerde kullanılan motifler, diğer el dokuması 
ürünlerde kullanılan motiflerle benzerlik 
göstermektedir. 

Heybelerin ebatları küçük olduğundan kullanılan 
motifler de bu büyüklükle orantılıdır. Heybelerde 
daha çok çiçek, yıldız ve geometrik şekiller 
kullanıldığı görülmektedir.

G. ÇUVAL

Genellikle un, bulgur, düğürcük gibi kışlık yiyecekleri 
saklamak yahut bir yerden bir yere buğday, arpa, 
çavdar gibi ürünleri taşımak amacıyla örülen 
heybeden daha büyük el örgüsü torbalara çuval 
adı verilmektedir. Günlük kullanım için üretilen 
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çuvallar daha sade 
olmakla birlikte, 
bazı çuvallar, tıpkı 
halı ve kilim gibi 
desenlidirler. Halı, 
kilim, cicim gibi 
dokumalara oranla 
daha kalın ve 
daha sık dokunan 
çuvallardaki 
desenli bordürlerde 
çiçek, yıldız veya 
geometrik şekiller 
kullanılmaktadır.

H. YASTIK

Tunceli ve yöresinde, 
özellikle misafir 
odalarını süsleyen 
önemli el sanatı 
ürünlerinden 
biri de yastıktır. 
Yastıklar, çeşitli 
yol ve yöntemlerle 
ağırlanan misafirlerin 
sırtlarını dayamak 
için kullanılan bir 
malzemedir. Tunceli 
ve yöresi köy ve 
kasaba evlerinde 

misafire çok önem 
verildiği için toprak 
damların en güzel 
bölümü, misafir odası 
olarak ayrılır. Misafir 
odasının duvarları 
kilim ve cicimle, 
tabanı halı ya da 
kilimle döşendiği 
gibi, tahtadan ya da 
taş örmesiyle yapılan 
sedirlerin üstüne 
küçük döşek olarak 
da adlandırılabilecek 
minderler atılır; 
minderlerin arkasına 
da içi eskiden otla 
doldurulan el örgüsü 
yastıklar konulur.

Yastıklar, ortasında 
çiçek, yaprak, yıldız 
ya da farklı geometrik 
şekillerin işlendiği, 
kenarlarıysa daha çok 
geometrik şekillerle 
tamamlandığı bir 
el sanatı ürünü 
olarak, günümüzde 
yok olmaya yüz 
tutmuştur.





Semercilik ve Eyercilik
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Sarp dağlardan oluşan bir coğrafyaya sahip 
olan Tunceli ve yöresinde ulaşım için 
kullanılan hayvanların başında katır, eşek ve at 

gelmektedir. Yük taşımada kullanılan bu hayvanların 
sırtlarına konularak hem yükü dengelemek hem de 
hayvana kolaylık sağlamak amacıyla sırtına konulan 
aletlere semer ve eyer denilmektedir. Katır ve 
eşek için üretilene semer; at için üretilene eyer adı 
verilmektedir.

Giderek azalan semercilik ve eyercilik el sanatları, 
artık neredeyse  yok olmak üzeredir. Hayvanın 
sırtının iki yanına sarkan ve üçgen yapılı olan 
semerlerin üstünde yük bağlamaya yarayan iki 
kol bulunmaktadır. Omuz başı kabul edilen 

bölümüne kaş denilen semerler, sade ve motifli 
olabilmektedir.

Eyer de, semer gibi bir işlev görmektedir. Atın 
üzerine rahatça binebilmek ve yük sarmak için 
kullanılan eyer, köklü bir geçmişe sahiptir. Tunceli 
ve yöresinde önemli bir prestij kabul edilen atlara 
vurulan eyer ve diğer aksesuarın süslü olması, 
sahibinin gücünü de göstermektedir. Atın sırtını 
yaralamasını ve terlemesini önlemek için eyerin 
altına çuha ya da keçe konulmaktadır.

Eyerin bir çatısı, bir iskeleti ve kafese benzeyen 
tahtası bulunmaktadır. Eyerin ön ve arkasında 
bulunan ve binenin kaymasını önleyen bölüme 
eyer kaşı denilmektedir. Üzengi, kayış ve dizgin 
ile birlikte takım oluşturan eyerin çeşitli biçimleri 
bulunmaktadır. 

Semercilik ve eyerciliğe günümüzde Mazgirt’in 
Akpazar Beldesi’nde rastlanılmaktadır.





Nalbantlık
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Nalbantlık; at, eşek, katır gibi binek ve öküz 
gibi hizmet hayvanlarının toynaklarına 
koruma amacıyla nal çakma işidir. Sarp bir 

coğrafyaya sahip Tunceli ve yöresinde, insanların 
gündelik işlerini görmede önemli yardımcıları kabul 
edilen binek hayvanlarının toynaklarının korunması 
önem taşıdığından, bugün giderek kaybolmaya yüz 
tutmuş bu meslek, bir dönem Tunceli ve yöresinde 
gelişmiştir. Nalbant adı hayvanın ayağına bir çeşit 
özel çiviyle tutturulan naldan gelmektedir. Nallama, 
hayvanın toynağına nal tokmağı denen tahta 
tokmaklar ya da nallama adı verilen özel çekiçle 
çivilerin çakılmasıyla gerçekleşir. Tıpkı insanın 
giydiği ayakkabı gibi nallar da belirli bir süre sonra 
yıprandığı için nalların belirli aralıklarla yenilenmesi 
gerekir. Hayvanın hareketini engellemek için 
başının ve yaralanmaması için ayağının tutulması, 
nallamanın en belirgin kuralıdır. Nallar da, el 
işçiliğiyle yapılır.

Kara sabanın yaygın olduğu dönemlerde köylünün 
vazgeçilmez yardımcısı konumundaki öküzlerin 
nallanması ata göre daha zor olduğu için nalbantlık 
mesleği, prestijli bir meslek olarak kabul edilmiştir. 
Öküzlerin nallanması için birkaç kişinin yardımıyla 
bağlanıp yere yatırılması gerekmektedir. Giderek 
kaybolan nalbantçılık, günümüzde daha çok 
Mazgirt-Akpazar’da görülmektedir.





Sepetçilik
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Sepet, Tunceli yöresinin sarp 
dağlarında at, eşek ve katır gibi 
hayvanlar ile yük taşımakta kullanılan 

ve çeşitli ağaçların dallarından elle yapılan 
işlevsel bir üründür. Yaygın olarak, sebze 
ve meyvenin bir yerden bir başka yere 
götürülmesinde kullanılan sepetler, söğüt, 
meşe ve sazlıklarda yetişen ince ağaç 
dallarından yapılmaktadır. 

Sepet yapımı için önce toprak düz bir hale 
getirilir. Örülecek sepetin çapı belirlenir. 
Bu çap dikkate alınarak, düzgün ağaç 
dalları özenle yere çakılır. Yere çakılan 
ağaç dalları tamamlandıktan sonra yukarı 
gelen uçları yerinden oynatılmadan daha 
ince ağaç dallarıyla alttan itibaren sepet 
örülmeye başlanır. Her sıradan sonra bir 
tokmak yardımıyla ince ağaç dallarının 
yerine oturması sağlanır. Ardından da 
diğer sıranın örülmesine geçilir. Altta 
geniş olan sepetin ağzı, giderek daralır 
ve bitim noktasında sepet, yaklaşık 
olarak bir üçgene benzemiş olur. Bitim 
noktasında sepetin dik dalları, yatay ince 
ağaç dallarıyla özenle kapatılarak, sepet 
kullanıma hazır hale getirilmiş olur.

Sebze, meyve, ekmek gibi yiyeceklerin 
taşınmasında kullanılan sepet üretimi, 
günümüzde giderek azalmakla birlikte, 
evlerde dekoratif amaçlı olarak 
kullanılmaktadır.





Çanak-Çömlekçilik
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Tunceli yöresinde temel ihtiyaçları karşılamakta 
kullanılan eşyaların başında çanak çömlek 
gelmektedir. Günümüzde giderek azalmaya 

yüz tutmuş çanak çömlek üretimi, yöre insanın 
yemek yapımından su içme kabına kadar çok 
çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yöre insanı, 
günümüzde pek gerek kalmasa da, eskiden ihtiyacı 
olan çanak ve çömlekleri, çoğunlukla kendisi 
üretirdi.

Çanak ve çömlek, özel bir toprak kullanılarak 
yapılan ve tandır gibi kızgın ateşe sahip yerlerde 
pişirilerek sağlamlaştırılan kilden yapılmış 
malzemelerin genel adıdır. Anadolu’nun her 
yerinde de yaygın olarak kullanılan çanak –çömlek, 
Tunceli yöresinde de önemli bir el sanatı niteliği 
taşımaktadır.

Tunceli yöresinde çanak çömlek üretimi için 
kullanılan killi toprakların bulunduğu bölgeye gavlık 
adı verilmektedir. Gavlıklarda kazılarak çıkartılan 
killi topraklar, uygun miktarda suyun karışımıyla 
kıvamına getirildikten sonra çeşitli çanak ve çömlek 
yapımında kullanılmaktadır.

Çanak ve çömlek yapımı, Tunceli ve yöresinde 
gündelik hayatı sürdürmek açısından önemli bir 
yer tutmaktadır. Koyun ve keçi yetiştiren Tunceli 
ve yöresinde sütlerin kaynatılmasında, yemeklerin 
pişirilmesinde, turşu ve benzeri yiyeceklerin 
korunması ve saklanmasında yakın zamana kadar 
özel olarak üretilmiş bu toprak kaplar kullanılmıştır.

Anadolu’da genel olarak güveç denilen, Tunceli 
ve yöresindeyse gubul olarak adlandırılan 
toprak kaplar, başta kuru fasulye, döğme pilavı, 
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haşlama et gibi yöreye mahsus lezzetli yemeklerin 
pişirilmesinde önemli yer tutmaktadır. Yörede 
ihtiyacı karşılamak üzere hemen her evden 
en az bir insanın, çoğunlukla da kadınların 
üretebildiği gubulların üzerine çeşitli motifler de 
işlenebilmektedir. Gubullar da, döğme, bulgur, 
düğürcük, kuşburnu kurusu, elma kurusu gibi kış 
boyunca ihtiyaç duyulan yiyecekler saklanmaktadır. 
Gubulların en ve boyları, yaklaşık olarak 20x30 cm 
ölçülerindedir.

Özellikle yazı, yabanda çalışırken ihtiyaç 
duyulan yoğurt, ayran gibi hayvansal yiyecekleri 
koymak amacıyla yapılan toprak kaplaraysa gudi 
denilmektedir. Gudilerin ağızları daha dardır.

Ayrıca başta turşu ve pekmez olmak üzere kışlık 
yiyeceklerin saklandığı küpler de topraktan üretilen 
geleneksel el sanatı türünün örneklerindendir. Daha 
küçük boyda olan toprak kaplara gudi denilirken, 
turşu yapmakta ve pekmez saklamakta kullanılan 
toprak kaplara ise bütün Anadolu’da olduğu gibi 
küp denilmektedir. Küplerde söz konusu turşu, 
pekmez saklandığı gibi, bulgur, döğme, düğürcük, 
un gibi kışlık yiyecekler de saklanmaktadır. Küp 
olarak adlandırılan toprak kapların enleri 40 ila 
60 cm civarında değişiklik gösterirken, boyları 
genellikle 1 metre kadardır.

Gavlıklardan getirilen killi topraktan yöre insanı, 
yoğurt yaymak amacıyla kullandığı yayıkları, 
günlük ihtiyaçları gidermek için kullanılan ocakları 
ve de ekmek pişirmek için kullanılan tandırları 
da yapmaktadır. Hem toprak yayık hem de ocak 
ve tandırlar, özel ustalık gerektiren el sanatları 
niteliğindedir. Başta gudi ve gubul olmak üzere 
günlük ihtiyaçları gideren ürünlere oranla daha çok 
maharet isteyen tandır ve yayık yapımı alanında, az 
sayıda da olsa, bugün bile ustalar mevcuttur.

Tunceli yöresinde çanak - çömlek yapımında 
kullanılan ve gavlık diye adlandırılan bölgelerde 
elde edilen topraklar her yerde bulunmaz. Başta 
Çemişgezek ve Pülümür olmak üzere bazı yörelerde 
bulunan bu özel toprak, önce taşlarından ve iri 
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keseklerinden ayıklanmak üzere elenir. Elenmiş 
toprağa su katılarak hamur gibi yoğrulur.

Uygun kıvama gelen çanak çömlek çamuru,  usta 
eller yardımıyla yapılmak istenen hangi çanak 
ve çömlekse ona dönüştürülür. Parçalar üst üste 
eklenerek, gudi, gubul, ocak, küp, tandır ya da yayık 
gibi çanak ya da çömlek elde edilir. Üretilen çanak 
ve çömleklerin ham hali önce kurumaya bırakılır.

Çanak ve çömlekler, bir miktar kuruduktan sonra gogoç 
da denilen pürüzsüz bir taş ile parlatılır. Gogoçlanan 
çanak ve çömlekler, ıslak bir bezin yardımıyla silinir. 
Gogoçlanmış ve silinmiş çanak ve çömlekler, daha sonra 
ise tandıra atılarak iyice pişirilmesi sağlanır.

İyice piştikten sonra çanak ve çömlekler tandırdan 
çıkartılır. Soğumaya bırakılan çanak ve çömleklerin 
sağlam olması ve içinde yemek pişirilebilmesi için 
içine süt konulur ve ateşin üzerine bırakılır. Böylelikle 
çanak ve çömlek daha sağlam hale gelmiş olur. Süt ile 
ateşe atılan çanak ve çömlek, yıllarca kullanılabilme 
özelliğine kavuşmuş olmaktadır.

Hem gudi ve gubul denen güveçler, hem de kışlık 
yiyecekleri saklamak için kullanılan küpler, tandırların 
üst kenarları, yayıklar, gogoçlanıp temizlendikten 
sonra ateşe atılır. Ateşe atılmadan önce her bir çanak 
çömleğin üzeri yıldız, çengel ve diğer geometrik 
şekillerle süslenir.

Günümüzde bir çok yörede unutulmaya yüz tutmuş 
bu sanat, halen Çemişgezek-Karahisar Köyünde 
varlığını sürdürmektedir. Bu köy, çanak-çömlek 
yapımıyla ünlüdür.





Taş Ustalı€ı
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Tunceli ve yöresinde özel önem verilen el 
sanatlarından biri de taş ustalığıdır. Taş 
ustalığı o kadar önemlidir ki, Pülümür 

Elti Hatun Köprüsü örneğinde olduğu gibi 
efsanelere de konu olmuştur. Rivayet edilir ki, 
Pülümür Çayı üzerine köprü yaptırmak isteyen 
Elti Hatun, taş ustasından Tercan Taşı kullanarak 
köprü yapmasını ve kaç taşa ihtiyaç olduğunun 

hesabını yapmasını istemiştir. Pülümür Çayı 
üzerine yapılacak köprü için hesabını yapan usta 
taş sayısını söyleyince, Elti Hatun, ustaya, ‘eğer 
dediğin kadar taş giderse seninle evlenirim; eksik 
ya da fazla çıkarsa seni vurdururum’ demiş. Köprü 
bittiğinde, ne bir eksik, ne bir fazla başlangıçta 
ustanın söylediği kadar taş gitmiş. Elti Hatun da 
söz verdiği gibi taş ustasıyla evlenmiş.

Pülümür Hatun Köprüsü
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Ayrıca İn Delikleri diye bilinen yerin, taşların 
oyulması sonucu elde edildiği evlerin, kışın 
soğuktan, yazın sıcaktan korunmak için taş ile ve 
mezar taşlarının özenle yapıldığı da dikkate alınırsa 
taş ustalığının, Tunceli ve yöresinde önemli bir yer 
tuttuğu anlaşılacaktır. Bu anlamıyla genel olarak 
Anadolu’da olduğu gibi Tunceli ve yöresinde de taş, 
insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır. 

Tunceli’nin çeşitli kesimlerinde eski mezarlıklardaki, 
günümüze kadar kalan tarihi mezar taşları da taş 
ustalığının birer nişanesidir. Koç biçimli mezar 
taşlarının bir kısmının üzerinde kılıç, bıçak, 

sadak, kalkan, hançer, dokuma tezgâhı, şiş, 
herek, çatal gibi eşyalara ait kabartma figürlerin 
yanı sıra çeşitli hayvan ve bitki figürleri de yaygın 
olarak kullanılmıştır21. Ustaların becerikli elleri 
sayesinde mezar sahibinin kimliği ve cinsiyeti 
öğrenilebilmektedir. Taşa oyulan kılıç, kalkan, at, 
ok, koç, tüfek, tabanca, bıçak, kandil, terazi, iğne, 
sap, küskü gibi motifler, taş ustalığının ulaştığı 
düzeyi göstermektedir. 

21 Ulaşoğlu, İsmet Hakan; “El Değmemiş Güzellikler Diyarı”, 
İdarecinin Sesi - Eylül-Ekim 2010 – S.141, s. 98-103.

‹İ‹n Delikleri
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Tunceli’nin değişik ilçe ve beldelerinde bulunan 
hamam, cami ve türbelerde işlenmiş taş kullanılmış 
olması da Tunceli’de taş ustalığının yaygınlığını 
göstermektedir. Günümüzde inşaat teknolojisinin 
gelişmesiyle birlikte taş ustalığı da giderek azalmış ve 
kaybolmaya yüz tutmuştur. 

Öte yandan taş, Tunceli ve yöresinde günlük 
hayatın ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Tunceli 

gibi kışın yoğun ve sert geçtiği bir yörede kışlık 
yiyecek hazırlamak, çok önemli bir iş olarak kabul 
edilmektedir. Bunların başında yarma ve bulgur 
hazırlamak gelir. Uzun kış gecelerinde önceden 
hazırlanmış kurut ayranıyla çorba yapılması için 
ihtiyaç duyulan yarma ve Tunceli yemeklerinin 
ayrılmaz parçası olan bulgur yapımı için dibeklere 
ihtiyaç bulunmaktadır. 
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A. YARMA DİBEK TAŞI

Yarma ve bulgur yapımında kullanılan dibek 
taşları ve çoğunluğu çatısız olan evlerin kar ve 
yağmur sonucu damlamasını önlemek amacıyla 
toprağı sıkıştırmak için kullanılan loğ taşları 
bunlara örnektir. Yarma yapılan dibek taşı, yıkanıp 
kurutulan buğdayı kabuğundan ayırmaya yarayan 
çukur bir taş niteliğindedir. Oyma ustaları tarafından 
özenle oyulan taşların içine konulan buğday, 
ahşap oyma ustaları tarafından yapılan tokmaklarla 
dövülerek, yarmalar hazırlanır. 

B. BULGUR DİBEK TAŞI

Bulgur taşıysa ikilidir. Birincisi bulgurun konulduğu 
oyuk taştır. Ustalar, taşı oyduktan sonra tam 

ortasına bulguru kabuğundan ayırmakta kullanılan 
tekerlek benzeri bir başka taşı tutturmak için ahşap 
bir döndürme edevat konulması için yer ayırırlar. 
Alttaki geniş taşa konulan buğday, yontularak 
tekerleğe benzetilen taşın insan ya da hayvan 
yardımıyla çevrilmesi sonucu bulgur haline getirilir.

Bir başka çeşit bulgur taşı da el değirmeni olarak 
adlandırılan ve birbirinin eşiti iki taşın üst üste 
konulup, arasına üstteki delikli taştan dökülen 
buğdayın çevrilerek bulgur haline getirilmesini 
sağlayan düzenektir. Üzerine buğday dökülen 
alttaki taş sabittir. Üstteki taş ise ahşaptan bir 
kol yardımıyla çevrilmeye uygun olduğu gibi 
ortası deliktir. Bu delikten buğday dökülür ve kol 
yardımıyla çevrilerek ezilip bulgur haline getirilmesi 
sağlanır.
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Tunceli yemeklerinin ayrılmaz iki önemli parçası 
olan el yapımı düğürcük ve bulgur üretimi bu taşlar 
sayesinde gerçekleşmektedir.

C. LOĞ TAŞI

Tunceli ve yöresinde evler genellikle toprak 
damlardan ibarettir. Son dönemlerde çatılı ev sayısı 
artmışsa da geleneksel ev tipi üstü düz toprak 
damlardan oluşmaktadır. Toprak damlı yapıların 
üzeri, soğuktan ve sıcaktan korunmak için bol 
miktarda toprak ile örtülmektedir. Bu toprağın 
soğuğu geçirmemesi, suyu sızdırmaması ve yağmur 
ve kardan koruyabilmesi için iyice sıkılaştırılması 

gerekmektedir. İşte bu sıkılaştırmayı yapmak için 
geliştirilen aletin adı loğ taşıdır.

Loğ taşı silindir gövdeli, iki ucu delikli bir taştır. Bu 
iki ucundan geçirilen ‘Y’ biçimindeki ahşap ya da 
urganımsı kalın iplerle bu silindir taş damların üstünde 
gezdirilerek toprak sıkıştırılır ve herhangi bir yağış 
sonrasında toprağın suyu sızdırması önlenmiş olur22

D. DEĞİRMEN TAŞI

Her bir dağında onlarca su kaynağı çıkan, suların 
vadilerle buluştuğu noktalarda ırmağa dönüşen 
Tunceli ve yöresinde ekmek, un üretmek ve diğer 
ihtiyaçlar için su değirmenciliği de önemli bir 
yer tutmaktadır. Günümüzde hemen hemen hiç 
rastlanmayan su değirmenciliği, esas olarak, iki 
taş arasına buğdayın dökülmesi ve sabit olan taşın 
üzerinde dönmekte olan taşın suyla çevrilmesi 
esasına dayanmaktadır. 

İşte bu değirmen taşları da taş ustalığının ender 
ürünlerinden biridir. Yaklaşık olarak bir metre 
çapında olan taşlar, ustalar tarafından özenle 
yontulup yerine monte edilir. Alttaki taş sabittir. 
Üstteki taş ise basınçlı akan suyun çevirdiği bir 
milin yardımıyla dönerek, araya dökülen buğdayı un 
haline getirmeye yarar. Tunceli ve yöresinde yaygın 
olan su değirmenciliği yemek kültürüne de yansımış, 
değirmen pağaçı adı verilen yemek, böyle ortaya 
çıkmıştır.

22 Acun, Hakkı; Türk Kültüründe Taşlar, Atatürk Kültür Merke-
zi Yayınları, Ankara, 2010, s. 6-7.

Loğ taşı



Dericilik
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Anadolu’da yaygın olan geleneksel el sanatları 
arasında önemli bir yer tutan dericilik, 
hem ihtiyaçların giderilmesinde hem de 

gelenekleri yansıtması açısından önemli bir el 
sanatları dalı olarak kabul edilmektedir23. Büyük, 
olgun hayvan gövdelerini kaplayan, oldukça kalın, 
sert, dayanıklı ve esnek maddenin adı olan deri, 
üzerindeki kıl ve yün giderildikten sonra çeşitli 
yöntemler kullanılarak işlenebilen bir madde 
niteliği kazanmaktadır24. Giyim için çarık, binek 
hayvanları için palan, kağnıyı çekecek öküzlerin 
boyunduruklarını kağnıya bağlamak için kayış, 
hayvanları ahıra bağlamak için yular gibi şeyleri 
deriden üreten Tunceli ve yöresi halkı açısından deri 
önemli bir ihtiyaç maddesi olmuştur.

A. ÇARIK

Bu ihtiyaç maddelerinden biri de ayağa giyilen 
çarıklardır. Anadolu toprakları açısından uzun 
süre vazgeçilmez bir giyim maddesi olarak 
kullanılan çarık, yörede, iyice tuzlanıp kurutulmuş 
öküz ve manda derisinden yapılmaktadır. En 
makbulü mandanın sırtından çıkan deriden 

23 Özçelik, Osman; Karayel, F. Seçil; Aygün, Müzeyyen, 
“Deri Üretim Tekniklerinden Biri Olan Aplikasyon Tekniği 
Kullanılarak Tablo Tasarımı Çalışması”, MYO-OS 2010- Ul-
usal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 21-22 
Ekim 2010-Düzce, s.1

24 Özdemir, Melda, “Geçmişte Ve Günümüzde El Sanatları Çer-
çevesinde Üretilen Deri Ürünleri Üzerinde Bir Araştırma, An-
kara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, An-
kara, 2004, s. 78.

yapılan türü olduğu bilinen çarık, ayakaltından 
başlayarak derinin yukarı doğru toparlanması ve 
yanlarına açılan deliklerden geçirilen bağcıklardan 
oluşmaktadır. Yün çorapla birlikte giyildiğinde, 
en dondurucu soğukta bile ayağı sıcak tutmasıyla 
bilinmektedir.

B. TULUK

Yörede deriden elde edilen bir başka ürün de 
tuluktur. Tuluklar, keçi veya koyundan elde edilen 
bütünlüklü deriden yapılır. Kurban, adak, ziyafet 
gibi nedenlerden dolayı kesilen hayvanın derisi el 
yardımıyla çıkartılır. Ters çevrilip, tuzlandıktan 
sonra kurumaya bırakılan tuluk, bir zaman sonra 
temizlenip iyice yıkanır ve sonrasında yoğurdun 
yayılması sonucu tereyağı elde edilmesi için 
kullanılmaktadır.
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Giderek azalmış olmakla birlikte deri, gündelik 
hayatta ihtiyaç duyulan şeylerin üretiminde halen 
kullanılmaktadır. Yörede üretilen ve Türkiye’nin 
her yerinde aranılan bir çeşit haline gelen tulum 
peynirinin tulumu, deriden üretilmektedir. Ayrıca 
koyun derisinden namazlık, keçi derisinden 
dağarcık, öküz ve inek derisinden çarık, at palanı, 
boyunduruk kayışı, eğer, üzengi ve dizginler 
yapılmaktadır.



A€aç Oymacılı€ı
ve Ahşap İşçili€i
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Ahşap üzerine aktarılan bir motifin gerekli 
yerleri çıkarılarak, motife derinlik verilmesine 
ahşap oymacılığı denilmektedir. Selçuklular 

döneminde yaygınlaşan ahşap oymacılığı, Tunceli 
ve çevresinde tespit edilen birçok tarihi eserin kapı 
ve pencere gibi ahşaptan yapılan malzemesinde 
rastlanılmaktadır. Ağaç oyma ve ahşap işçiliği de 
Tunceli el sanatlarının önemli parçalarından biridir. 
Özellikle tembur ve bağlama yapımı bunların 
başında gelir. Ayrıca çeyiz sandığı üretimi de ahşap 
işçiliğinin önemli parçalarından biridir.

Ahşap oymak için kullanılan malzemelerin başında 
bıçak gelmektedir. Fazla derin olmayan oymalara 
yüzey, daha derin olanlara derin denir. Ağaç 
işçiliğinde kullanılan malzeme daha çok ceviz, elma, 
armut, sedir, abanoz ve meşedir. 

Pertek Halk Eğitim Merkezi, yöredeki ahşap 
oymacılığını yaşatmak için kurslar düzenlemektedir.

A. TEMBUR VE BAĞLAMA

Tunceli ve yöresinde tembur ve bağlama, atfedilen 
kutsallık nedeniyle çok önemsenmektedir. Yöreye 
ait bilgi ve tecrübeyi, mesel ve masalları gelecek 
kuşaklara aktarmanın önemli araçları haline gelen 
tembur ve bağlama, ağacın oyulması sonucu 
yapılmaktadır. Üç telli olan tembur da bir çeşit 
bağlamadır. Geleneksel halk müziğinin icrası 
sırasında bölgede kutsiyet atfedilen dedelerin cem 
ve benzeri törenlerde kullandıkları bağlamaların 
teknesi için iyi bir ağaç bulunup oyulduğu, sapıyla 
tekne arasında bir uyum sağlanması gerektiği ifade 

edilmektedir. Bağlama ve temburun tellerinin eskiden 
hayvan bağırsağından yapıldığı bilinmektedir.

Halen başta Pertek ve Çemişgezek olmak üzere 
çeşitli halk eğitim merkezlerinde bağlama yapımı ve 
bağlama çalma kursları verilmektedir.

B. ÇEYİZ SANDIĞI

Anadolu coğrafyası açısından önemli bir gelenek 
kabul edilen düğünlerde gelinin çeyizinin saklandığı 
sandık da, ahşap el sanatlarından biridir. Ana 
malzemesi ahşap olan çeyiz sandıklarında da 
oyma yöntemiyle süslemeler yapılmıştır. Sert veya 
yumuşak ağaçlara bu yöntem uygulanabilir. Ancak 
ağacın çalışmaması için kurutulmuş olması gerekir25. 

25 Yalçın Usal, S. Selhan; “Türklerde Çeyiz Sandığının Kullanımı 
ve Geleneksel Süslemeleri”, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, S.1, Yıl 2010, s. 157-167.
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Tunceli ve yöresinde sandıklar, 
her gün kullanılmayan, 
yalnızca önemli gün ve 
dönemeçlerde kullanıma 
açılan eşyaların saklaması 
işlevini görür. Evin en önem 
verilen odasına konulur. Bu 
açıdan sandığın yapımı ve 
süslenmesi de, ona verilen 
öneme paralellik taşımaktadır. 

C. TEŞİ

Yıkanıp temizlenmiş yünlerin, yün tarağıyla 
tarandıktan sonra iplik haline getirilmesi amacıyla 
kullanılan alete teşi denir. Teşi yapımı da, ahşap 
işçiliğinin önemli ürünlerinden biridir. Yörede, 
geçmişte çokça kullanılan ve hemen hemen her 
evde birden fazla bulunmasına özen gösterilen bir 
alet olan teşi, boyu yaklaşık 20 santimetre çapı 
ise yaklaşık bir santimetre olan bir çubuk ile bu 
çubuğun altına tutturulmuş yaklaşık beş ya da altı 
santimetre çapındaki yuvarlak bir ahşap tabaktan 
oluşmaktadır. Günümüzde makineleşmenin etkisiyle 
yok olmaya yüz tutmuş teşi, halı, kilim, cicim ve 
benzeri dokumalarda kullanılan yünün eğrilmesi 
işlevini gördüğü için önemli bir el sanatı ürünü 
olarak kabul edilmektedir.

Mazgirt’e bağlı Akpazar’da turistik amaçlı çeşitli 
hayvan figürlerinin işlendiği ahşap işçiliği mevcuttur. 
Yalnızca bir ustanın yaptığı bu ahşap işçiliğiyle 

çeşitli ağaç kökleri ve dalları 
kesilip, oyularak çeşitli hayvan 
figürleri işlenmektedir. 

D. AĞAÇ RENDE

Gündelik hayatta kullanılan 
ahşap alet ve edevatın 
pürüzsüz bir hal alabilmesi 
için başvurulan aletlerin 
başında rende gelmektedir. 

Rende, dirgen ya da tırmık saplarının düzgün hale 
getirilmesi, yörede adına sini denilen sofra altlığının 
kullanışlı olması için başvurulan önemli aletlerden 
biridir. Rende, tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma 
getirmek, biçim vermek için ahşap el işçilerinin 
vazgeçilmez aleti konumundadır. Yörede eskiden 
beri kullanılan ve şimdi giderek azalmış bulunan 
ahşap işçiliğinin ayrılmaz parçası konumundaki 
ağaç rendeler de, eskiden ahşap ustaları tarafından 
yapılırdı. Ağaç rende yapımı, son zamanlarda, 
neredeyse hiç üretilmemektedir.

E. DİRGEN

Hayvancılığın yaygın olduğu bölgede kışlık ot 
ve tahıl ürünlerinin toplanması ve kuruması için 
yayılması sırasında kullanılan aletlerden biri de 
dirgendir. Genellikle üç dişli olan ve dişleri de 
dayanıklı ağaçların dallarından yapılan dirgenin 
sapı da ağaçtan yapılmaktadır. Yakın zamana kadar 
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bölgede yaygın olarak kullanılan dirgenin metal 
dişlilerinin üretilmesiyle birlikte ağaç dişli üretimine 
rastlanmamakla birlikte dirgenin sapları, hala ahşap 
ustaları tarafından el ile üretilmektedir.

F. TIRMIK

Kışlık ot ve tırpanla biçilen buğday, arpa ve çavdar 
gibi tahılların bir araya toplanması ve tarla yüzeyinin 
temizlenmesi için kullanılan çok dişli bir tarım 
aletidir. Ahşap ustaları tarafından el ile üretilen 
tırmıkların sapı ve dişlerinin tutturulduğu gövde de 
ağaçtandır. Büyüklüklerine göre yaklaşık 10 ile 14 
dişi bulunmaktadır.

G. DÖVEN

Yörede kışlık yiyecek ihtiyacını gidermek amacıyla 
az da olsa ekilen buğday, arpa ve çavdar gibi 
tahılları elde etmek için harman yerine dökülen 
sapın üzerinden gezdirilen alete döven ya da gem 
denilmektedir. 

Tahta bir gövdeye sahip olan dövenin dişleriyse 
keskin taş parçalarından oluşmaktadır. Dövenler at 
ya da öküzler tarafından harmana dökülmüş sapın 
üzerinden çekilmesi suretiyle tahılın saptan ayrılması 
ve sapın da samana dönüşmesi işlevini görür. 
Giderek yok olmaya yüz tutmuş dövenler, ahşap 
ustaları tarafından yapılan önemli el sanatı işlerinden 
biridir.



Tunceli Valiliği72

H. KAĞNI ARABASI

Genellikle öküzler tarafından çekilen ve yük 
taşımakta kullanılan tümüyle ağaçtan yapılan bir 
taşıma aracıdır. Bölgede eskiden de az miktarda olan 
kağnı ustaları, kağnı ihtiyacının ortadan kalkmasına 
paralel olarak, günümüzde hemen hemen hiç 
kalmamıştır. Kağnıların yük taşıyan bölümü, kolları 
ve tekerlekleri bir arada tutan mazı da denilen kalın 
aksı, bölgede yetişen ahlat, dişbudak ve meşe gibi 
dayanaklı ağaçlardan üretilmektedir.

I. KALBUR

Kalbur, kışlık olarak hazırlanıp, değirmende 
öğütülecek buğdaydaki taş parçaları ve diğer bitki 
tohumlarının ayrıştırılması için elemekte kullanılır. 
Harman yerinde samanından ayrılan tahılların hem 
un için hem de yeniden tohum olarak kullanılır 

olabilmesi için temizlenmesi gerekmektedir. Bu 
temizleme işi için unluk ve tohumluk buğday, önce 
çeşmede yıkanır, sonra da kalburla titizlikle elenir. 

Bu amaçla bölgede ihtiyaç duyulan aletlerin başında 
ahşap ustaları tarafından üretilen kalbur ya da sarat 
gelmektedir. Çember şeklinde olan kalburun dışı 
ahşap, eleme işlevini gören ortasındaysa buğdayların 
geçebileceği genişlikte telden üretilmektedir.

J. ELEK

Kalbura benzer bir başka alet olan elek ise 
ekmeklik unun elenip, kepeğinden ayrılmasında 
kullanılmaktadır. Elek de, kalbur gibi çember 
şeklindedir. Ortasındaki tel ise kalburun tellerine 
oranla daha sık ve incedir. Böylece su değirmeninde 
elde edilen un elenirken, kepekler eleğin içinde 
kalabilmektedir.
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K. İSKEMLE (İSKEMİ)

Yörede yer sofrasında yemek yerken ya da özellikle 
toprak damlar üzerinde otururlarken kullandıkları 
bir çeşit oturak olan iskemleye iskemi de 
denilmektedir. Tümüyle ahşaptan yapılan ve ahşap 
ustaları tarafından özenle yapılan çeşitleri olduğu 
gibi özellikle köylerde yaşayan herkesin yapabileceği 
nitelikte bir oturak olan iskemleler, birbirine ortadan 
tutturulmuş iki ayağın, benzer tarzda yapılmış diğer 
iki ayakla çapraz bir biçimde birbirine geçirilerek 
tutturulmasından ibarettir. Birbirine denk gelen 
yerleri oyulan iskemle ayaklarının üzeri ahşap 
parçalarıyla kapatılır ve böylece oturmak için hazır 
hale gelmiş olur. 

Ahşap ustalarının özenle yaptıkları iskemleler kadar, 
gündelik hayatta sıkça kullanılan ve dolayısıyla her 
yerde rastlanan iskemleler daha yaygındır.

L. TAHTA KAŞIK VE KEPÇE

Teknolojinin ve ticaretin henüz bu kadar gelişkin 
olmadığı yıllarda Anadolu’nun tümünde olduğu gibi 
Tunceli ve yöresinde de yemek yemek ya da servis 
yapmak için gerekli olan kaşık ve kepçeler, ahşap 
ustaları tarafından yapılırdı. Ağacın ilgili bölümü 
özenle kesilerek ve içi oyularak yapılan kaşık ya 
da kepçe, daha sonra cilalanarak kullanıma hazır 
hale getirilmektedir. Ustalar, günlük kullanım için 
olanları değilse de, misafir takımı olarak düşünülen 
kaşık ve kepçelerin üzerine çeşitli figürler işledikten 
sonra cilalama işlemini tamamlarlar. 

Daha ucuz, daha kullanışlı ve pratik metal kaşıkların 
yaygınlaşmasına paralel olarak, tahta kaşık ve kepçe 
üretimi de, diğer el sanatları gibi yok olmaya yüz 
tutmuş durumdadır. 

M. HAMUR TEKNESİ

Gündelik ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla 
içinde hamur yoğrulan ve mayalanmaya bırakılan 
büyüklükte tahtadan yapılmış derin bir ahşap kaptır. 
Tandır ya da sac ekmeği için hamur hazırlamak 
amacıyla kullanılmaktadır. Daha çok dikdörtgen 
şeklinde yapılan hamur teknelerinin üretimi de 
günümüzde azalmış; hamur teknelerinin yerini 
metal ya da plastik tekneler almış bulunmaktadır. 
Yörede az da olsa özellikle köylerde hala ağaçtan 
yapılan hamur teknesi kullanılmaktadır.
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N. KAVAL

Yörede yaygın olan halk müziğinin ayrılmaz 
parçalarından biri de kavaldır. Üflemeli bir çalgı 
olan kaval dilli ve dilsiz olmak üzere iki biçimde 
yapılmaktadır. Kaval ustaları tarafından gürgen ve 
şimşir ağaçları kullanılarak yapılan kavalın kamıştan 
yapılanı da mevcuttur. Özellikle çobanlar tarafından 
kullanıldığı için çoban çalgısı da denilen kavalın, 
kamıştan yapımı çok pratik ve kolaydır. Eskiden 
ahşap ustaları tarafından bir el sanatı olarak çokça 
kaval yapılmaktaydı, giderek kaybolmaya yüz 
tutmuştur. 

Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu Tunceli ve 
yöresinde çobanların yanlarından ayırmadıkları 
malzemelerin başında kaval gelmektedir. Genellikle 
ağa kızlarına aşık olan çobanların kavallarıyla aşk 
türkülerini dile getirdikleri efsanelere dahi konu 
olduğu bilinmektedir. Hayvancılığın yaygın olduğu 
bölgede, küçük yaşta, özellikle kamıştan kaval 
yapma alışkanlığı yaygındır.

O. YÜN TARAĞI

Yörede oldukça yaygın olan koyun yününün halı, 
kilim, cicim, heybe, eldiven ya da benzeri yünlü 
malzemelerin yapımında kullanıldığı bilinmektedir. 
Koyunlardan kırklık adı verilen bir çeşit makas ile 
kesilen yünler, önce temizce yıkanıp kurutulur. 
Kurutulan yünler, eğirilmeden önce taranır. İşte 
bu tarama işleminin yapıldığı alete yün tarağı adı 
verilmektedir. 

Yün tarağının çeşitli biçimleri vardır. Elde tutulup 
yünün taranmasına yarayan daha küçük boyutlarda 
olduğu gibi yaklaşık bir metrelik bir tahta üzerine 
çok dişli bir tarağın monte edilmiş hali de 
bulunmaktadır.



El Yapımı 
Halk Giysileri
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Tunceli’de 1950’lere kadar ev dokumalarından 
yapılan geleneksel giysiler yaygın olarak 
kullanılmıştır. Ülke genelindeki ekonomik 

ve sosyal yapıdaki değişime paralel olarak değişen 
giyim kuşam özellikleri, Tunceli’yi de etkisi altına 
almıştır. Kentleşme süreci, geleneksel giysilerin 
yerine çağdaş giyim-kuşamın yaygınlaşmasına yol 
açmıştır.

Geleneksel motif ve tarzların günümüz giysileriyle 
uyumlu hale getirilmesini sağlamak amacıyla 
Hozat, Çemişgezek ve Pertek’te çeşitli kurslar 
düzenlenmektedir.

A. EL YAPIMI ÇORAP VE ELDİVENLER

Tunceli el dokuma sanatlarının kendisini gösterdiği 
bir alan da soğuk kış günlerinde el ve ayaklara giyilen 
çorap ve eldivenlerdir. Tunceli ve yöresinde elle 
dokunan çorap ve eldivenler, düz ve motifli olmak 
üzere iki çeşit yapılmaktadır. Genellikle gündelik 
kullanım için düz renkli örülen çorap ve eldivenler, 
dışarılık olarak, renkli ve motifli olarak üretilmektedir. 

Çorap ve eldivenlerde de, tıpkı cicim, halı ve 
kilimlerde kullanılan bitki, hayvan ve çeşitli 
geometrik şekiller kullanılmaktadır. Diğer 
dokumalarda olduğu gibi çorap ve eldivenlerde 
kullanılan motifler, çeşitli anlamlar taşımaktadır. 
Özellikle küpe işlenmesi ve köstek motifi yapılması, 
yapanın sevdalısına ilettiği bir çeşit bağlılık anlamına 
gelmektedir. Gene de genç kızından delikanlısına, 
gencinden yaşlısına kadar herkesin giydiği çorap 

ve eldivenlerde kullanılan motifler, farklı anlamlar 
içermektedir. Erkekler, ‘gallik’ denilen büyük ve 
kalın çorap, ‘dizleme’ denilen dize kadar uzanan 
çorap ve ‘konçlu’ denilen ayak bileğinden baldıra 
kadar uzanan çorabı olmak üzere üç çeşit çorap 
giymektedirler. 
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Tunceli ve yöresinde çorap ve eldivenler genellikle 
koyun yününden; çok nadir olarak keçi kılından 
yapılmaktadır. Çorap örülmesi için ayrılan yünler, 
kökboyası ile boyanabildiği gibi, mor ve beyaz 
koyundan elde edildiği rengiyle de örülebilmektedir.

B. PEŞKİRLER

Geleneksel yaşamın ayrılmaz parçalarından biri de 
mendil diye bilinen peşkirlerdir. Peşkire, Tunceli 
ve yöresinde desmal da denilmektedir. Pamuklu 
kumaştan yapılan peşkirlerin dört ucuna da çeşitli 
motifler işlenir. Erkeklerin yanlarında taşıdıkları peşkir 
ya da desmallar, aynı zamanda, sevdalı genç kızların 

sevdalısı delikanlıya göndererek, aşkını gösterdiği bir 
simge olarak da önemlidir. Günlük yaşamda el ve yüz 
kurulama eşyası olarak kullanılmaktadır. Peşkirlerin 
işlemelerinde çamaşır ipeği, sarı ve beyaz yassı tel, 
beyaz ve sarı sim iplik, kullanılmıştır.

C. BOHÇALAR

Geleneksel kültürümüzde eşya saklamada kullanılan, 
işlemeli ve işlemesiz kare şeklinde kumaşlara verilen 
isimdir. Üzeri işlemeli olan bohçalar, gelinlik kızların 
çeyizlerinin konulması için yapılmaktadır. İşlemesiz 
olanlarsa evin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla etrafı 
örülerek hazırlanmaktadır.
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D. EL YAPIMI KADIN GİYSİLERİ 

Genç kadınlar, genellikle ince tülbent ya da oyalı 
yazma takarlar. Yaşlılar ise yazın koyu renkli ipek 
başörtüleri, kışınsa yünlü dokuma atkılar kullanırlar. 
Dışarı çıkan kadınlar, geleneksel çarşaflarını örter; 
üstüne ince bir çit bezi bağlanan fesi takar; en üste 
de ‘izar’ denilen beyaz bir örtü örterler. 

‘Ev Bezi’ denilen beyaz bezden iç gömlek, 
alacasından da ucu büzgülü topuklara uzanan diz 
donu giyilir. Renkli dokumadan yapılan önden 
düğmeli içlik üzerine üst giysisi olarak üç ya da dört 
etekli entari giyilir. Peşli de denilen bu entarilerin 
kol ağızlarına zilek denir. Zilekler geniştir. Kadınlar 
bellerine kuşak bağlarlar. Kuşağın üstüne de kejik 
adı verilen ucu püsküllü ve renkli dokumadan 
oluşan şerit sarılır. Kış aylarında çuhadan, sırma 
işlemeli salta ya da gocik ve hırka giyilir. Şalvar, iş 
giysisi olarak kullanılır. 

Ayakkabı olarak kara kundura giyilir. Ayak bileğini 
saran kara kundura, genellikle yüksek topuklu ve 
nalçalıdır. Çakkala ya da menemse denilen yün 
çoraplar nakışlıdır.

E. FES (TEPELİK-KIM)

Tunceli ve yöresinde kım da denilen tepelik 
kadınların başlarına taktıkları fese denilmektedir. 
Alın tarafı da dönülen ön kısmına altınlar dizilen 
tepelik, kadınların önemli günlerde vazgeçilmez 
aksesuarlarından biridir. Başa geçirilen tepeliğin 
üstüne de oyalı başörtüsü takılmaktadır.
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F. EL YAPIMI ERKEK GİYSİLERİ 

Geleneksel iç giysileri, içlik, don ve kuşaktan oluşur. 
Üstte de şalvar, Tosya kuşak ve erkek saltası giyilir. 
Zenginlerin şalvarı çuhadandır. Üç etek ve kalın ak 
bezden dikilen gömleğe 
köy erkeği giyiminde de 
rastlanmaktadır. İhtiyaç 
halinde, bu giysilerin 
üstüne hırka ve gocik 
giyilmektedir. Önü ilikli 
cepkenler çuhadan yapılır. 
Cepkenin iki kolu, koltuk 
altından bileğe kadar 
açık olup, sadece soğuk 
havalarda iliklenir. Soğuğa 
karşı kolsuz keçe kullanımı 
yaygındır. 

Tunceli yöresi erkek 
giyiminin en dikkat 
çekici giysilerini şal-şepik 
oluşturur. Pantolonu bol 
ve ceketi yakasız şal-
şepik, dokuma kumaştan 
yapılır. Şal-şepikin kolları 
zilekli, yani geniş ve 
püsküllüdür. Şal-şepik 
denilen giysi, çok ince 
iplikten dokuma ustaları 
tarafından dokunup, el 
yapımı terzilere diktirilerek 
giyilmektedir. 

Geniş boru paçası olan şal, pantolon yerine 
giyilmektedir. İçe giyilen gömleğin üstüne atılan 
özenle dokunmuş parçaya ise şepik denilmektedir.  
Geleneksel Tunceli erkek giyiminde bele de kuşak 

bağlanmaktadır. Başa ise 
genellikle, köşeli şapka, 
el örgüsü başlık takılır 
ya da puşi sarılır. Gallik, 
dizleme ve konçlu olmak 
üzere üç çeşit erkek çorabı 
bulunmaktadır. Çoraplara 
hayvan motifleri nakış 
olarak işlenir. 

Erkek ayakkabıları yazlık 
ve kışlık olarak farklılık 
gösterir. Kışın çevresi 
kasnaklı, altı deri ya da 
kıl ip örgüsü, üstten 
bağcıklı ‘hedik’ giyilir. Şah 
Haydar’ın Düzgün Baba’ya 
dönüşmesi efsanesinde de 
dağdaki hedik izlerinden 
bahsedilir. Bu açıdan 
hedik, hem geleneksel 
hem de karda batmayı 
engelleyen fonksiyonel 
bir ayakkabı çeşididir. 
Erkeklerin geleneksel yaz 
ayakkabıları da mazdu, 
ham çarık ve dedemburnu 
denilen çarıklardır.





Oya, Dantel ve İşlemeler
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Tunceli ve yöresinde kadın el sanatlarının 
başında oya, dantel ve işlemeler gelmektedir.

Oyalar, iğne, tığ, mekik, firkete ile yapılan ve 
yazma, tülbent, yatak ve yastık örtüsü kenarlarına 
yapılan, çeşitli çiçek figürlerinin işlendiği el 
sanatlarına denilmektedir. Dantel, yalnızca tığ ile 
yapılmaktadır. Yaygı, yastık, kırlent, perde, raf ve 
sehpa örtüsü hem tümüyle hem de yalnızca kenarları 

süslemek amacıyla örülmektedir. İşlemeler ise 
yalnızca iğne ile yapılmaktadır. Kanaviçe yardımıyla 
yapılan işlemeler, örtülerin, mendillerin, havluların 
üzerine çeşitli gül ve çiçeklerin yerleştirilmesiyle 
güzel bir biçim verilmektedir.

Özellikle Hozat, Çemişgezek ve Pertek’te oya, dantel 
ve işleme el sanatlarının yaşatılıp geliştirilmesi için 
kurslar düzenlenmektedir.
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A. OYALAR

Geleneksel el sanatlarının en güzel örneklerinden 
biri de oyalardır. Oya, kadın çamaşırlarının, 
giysilerinin, bazı boy yemenilerinin, yazmaların, 
tülbent, yatak ve yastık örtülerinin kenarına iğne ile 
yapılan süse denilmektedir.

Diğer bir deyişle oya, renkli bir ibrişimden iğne ile 
çiçek veya yaprak şekillerinden örülen işlemenin 
adıdır; elbise ve baş yemenisi kenarlarına süs olarak 
dikilmektedir26. Oyalarda, yaprak, çiçek, ağaç, 

26 Yılmaz, Gökhan; Yrd. Doç. Dr. Söylemezoğlu, Feryal; “Tokat 
İli Yöresel Kadın Giysileri”, Türk Sanatları Araştırmaları Der-
gisi, S.2, C.1 (2011), s. 107-118.

meyve, sebze gibi bitki; dağ, tepe, çimen, 
güneş gibi manzara, kelebek, kuş, arı, 
solucan canlı nesne, iç duygulara çeşitlilik 
gösteren simge ve geometrik nesneler gibi 
motifler kullanılmaktadır.

Genç kızların ve yeni evlenen gelinlerin 
başlarını süsleyen örtülerin etrafını 
saran oya işlemesi, Tunceli ve yöresinde 
hemen her evde yapılabilmektedir. Ayrıca 
özellikle yeni evlenen çiftin yastık kılıfı 
da oya ile örülmektedir. Kılıfın kenarları, 
çeşitli figürlerle oya ile örüldüğü gibi 
üstü de gül, şah maran, geyik motifleriyle 
işlenmektedir.

Oyalar, çok çeşitlidir. Başlıca çeşitleri, iğne, 
boncuk, tığ, firkete, cumbullu, iplik ve 
kumaş oyasıdır. Süslemek ve süslenmek 
amacıyla iğne ile yapılan el sanatlarına 

iğne oyası denilmektedir. Çeyizlerin de ayrılmaz 
bir parçası konumunda olan iğne oyaları27, tülbent 
ve yazma gibi örtüler ile süs eşyası örtülerinde 
kullanılmaktadır. 

Tığ ve boncuktan yapılan boncuk oyalarıysa dilimli 
ve sarkımlı olmak üzere iki çeşit yapılmaktadır. 
Başörtülerin ya da çeyiz sandığı gibi değerli 
eşyaların üstüne örtmek amacıyla yapılan örtülerin 
kenarlarına pul işlenmesi de bir başka oya işleme 
çeşitidir.

27 Onuk, Taciser, Osmanlı’dan Günümüze Oyalar, Atatürk Kül-
tür Merkezi Yayınları, Ankara, 2005, s. 16-271.
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İğne Oyası

İşleme el sanatları açısından iğne oyacılığı, Tunceli 
ve yöresinde geleneksel bir öneme sahiptir. Yöre 
kadınlarının göz nurunu ve duygularını yansıttığı 
oyalar, bir sanat eseri niteliğindedir. 

İğne oyası yapılırken hem geleneksel motifler 
hem de yapanın duygularını yansıttığı motifler 
kullanılmaktadır. Bohça kenarından yazma kenarına, 
gündelik tülbentten yatak ve yastık örtüsüne kadar 
her alanda kullanılan iğne oyası, yöredeki süsleme el 
sanatının önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

Boncuk Oyası

Boncuk oyaları, yalnızca tülbent kenarı için 
hazırlanmaktadır. Boncuk oyası ile subay sırması, 
karnıkara, kazayağı, domates, kiraz, buzlu 
cam, karadut gibi çeşitli bitki ve çiçek motifleri 
işlenmektedir. Boncuk oyaları zigzaglı da denilen 
dilimli ve dut, çilek gibi bitki motiflerinde olduğu 
gibi salkımlı olmak üzere iki biçimde yapılmaktadır. 
Boncuk oyaları tığ ile yapılabildiği gibi iğneyle de 
yapılabilmektedir.

Tığ Oyası

Tığ ile bütün bir şal, masa örtüsü ve yatak örtüsü 
dahil olmak üzere çeşitli örgüler örülebilmektedir. 
Tığ ile yapılan oyaların arasında yastık ve 
yatak örtüsü dantelleri başta gelmektedir. Tığ 
oyası işlenirken çeşitli bitki ve çiçek figürleri 
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yapılmaktadır. Yörede yapılan tığ oyası iplik ve 
boncuk örgüsü çeşitleri arasında kavak yaprağı, 
berfin (kar tanesi), yasemin çiçeği, karanfil, 
çilek, hercai menekşe, papatya, narçiçeği, leylak, 
dut yaprağı, kardelen, kir menekşe figürleri yer 
almaktadır.

Tığ oyası motiflerin çoğunluğunu çiçek, meyve, ağaç 
gibi bitkisel motifler oluşturmaktadır.

Firkete Oyası

Firkete oyaları, genellikle pamuk ipliğiyle 
yapılmaktadır. Bir firketenin iki sapına iplikler 
geçirilip tığ ile orta kısmından bağlanarak 

işlenmektedir. Firketenin enine göre meydana gelen 
bu örgülerin kenarlarına tırtıl, boncuk veya cumbul 
cumbul da denilen pul geçirilerek yapılmaktadır. 
Örnekte de görüldüğü gibi cumbullu (pul oyası) 
firkete ile yapılmaktadır.

Mekik Oyası

Mekik oyası, mekik ve naylon ip kullanılarak 
yapılmaktadır. Yöntem olarak, belli uzunluktaki bir 
ipliğe, istenen motifin şekline göre mekikteki iplikler 
halkalanarak işlenmektedir. Yapımı iğne oyalarından 
daha kolay, tığ oyalarından daha zordur.  Mekik 
oyasında çeşitli bitki ve ağaç motifi kullanılmaktadır.
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B. DANTELLER

Tunceli ve yöresindeki her evdeki çeyizlerin 
vazgeçilmez aksesuarlarının başında yörede tentene 
de denilen dantel örgüler gelmektedir. İnce iple 
yapılan ve tığ ile örülen el emeği, göz nuru el işi 
dantellerin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Yatak 
örtüleri, yastık örtüsü ve masa takımı, havlu 

ve yazma kenarları da dantel çeşitlerindendir. 
Tunceli ve yöresinde eskiden pencere perdeleri de 
dantellerden yapılırdı.

Yöre kültürü açısından önemli bir yere sahip olan 
danteller, anadan kıza geçen geleneksel bir sanat 
türüdür. Danteller yapılırken bitki ve ağaç motifleri 
kullanılmaktadır.
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C. İŞLEMELER

Karyola takımı, masa, yastık ve yatak örtüsü gibi 
ev eşyalarına şekil vermek amacıyla kanaviçe 
kullanılarak iğne ile yapılan el sanatlarına işleme 
adı verilmektedir. Kanaviçeler etamin, keten ve 

her türlü kumaşa işlenebilmektedir. Tunceli ve 
yöresinde kanaviçe ile yapılan işlemelerde şeftali 
çiçeği, kengere benzeyen bir bitki olan gomgom 
çiçeği, sarmaşık morgül ve diğer çiçek motifleri 
kullanılmaktadır.



Sonuç 
ve De€erlendirme
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Folklor Araştırmacısı Mücella Kahveci’nin, 
“toplumların gittiği ve egemen olduğu 
bölgelerde kendilerine has el sanatlarını 

ve bu sanata ilişkin kültürlerini de beraberinde 
götürdükleri bilinmektedir”28 değerlendirmesi, söz 
konusu Tunceli olunca da yerli yerindedir. Halıdan 
kilime, heybeden çuvala, taş oymacılığından ahşap 
işçiliğine el sanatları; ustadan çırağa, babadan oğula 
ya da anadan kıza aktarılan yaşayan bir gelenek 
olması da bu canlılıktan ileri gelmektedir.

Tunceli ve yöresi, el ve ev sanatları açısından 
zengin bir coğrafyadır. Çok çeşitli özelliklere sahip 
bu geleneksel ev ve el sanatları, zaman içinde 
kaybolmaya yüz tutmuş bulunmaktadır. Bugün, artık 
ne kadınların kım da denilen fesi üretilmektedir ne 
de özenle yapılan ve karın kışın çok şiddetli olduğu 
Tunceli coğrafyasında ayağı hem sıcak tutup hem de 
terletmeyen çarık yapılabilmektedir. 

El dokuma halıları azalmış, odaları süsleyen cicim ve 
kilimler, yerlerini sanayi tipi ürünlere bırakmışlardır. 
Artık Tunceli ve yöresinde el dokuması çorap ya da 
eldivenleri görmek, taş işçiliğinin ince işlemelerinin yapı 
duvarlarına yansıması neredeyse imkansız hale gelmiştir.

Oysa el sanatları, bir toplumun geçmişini yansıtır. 
Her bir sanat alanı, yaşam biçiminin, alışkanlıkların, 
gündelik hayatı nasıl kolaylaştırdığının işaretidir. 
Makineleşmenin ve sanayileşmenin, toplumsal 
yaşamı kolaylaştırdığı ve hatta ucuzlattığı tartışılmaz. 
Ancak, geleceğe giderken, geçmişe dair alışkanlık, 

28 Kahveci, Mücella; “21. Yüzyıla Girerken Geleneksel Türk El Sanatları”, 
Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Pars Yılı, Ankara, 1998.

gelenek ve görenekleri beraberinde götüren 
toplumların dünya üzerinde kültürel hegemonya 
oluşturdukları da bir gerçektir.

Bugün dünyanın gelişmiş kentlerinde oluşturulan 
müzelerde Anadolu halıcılığının nadide örnekleri 
sergilenmektedir. Dokuma sanatının kaynağı 
Anadolu’dur. Buna rağmen Anadolu’nun her bir 
parçasında olduğu gibi Tunceli ve yöresinde de doğal 
yöntemlerle elde edilen boyalarla boyanan iplikler, 
üretilemez; halı ve kilimler dokunulamaz olmuştur.

Bilinmektedir ki geleneksel el sanatı, bir anlamda 
da üretildiği dönemin alışkanlık, gelenek ve değer 
yargılarını resmetme sanatıdır. Söz konusu dönemlerin 
tarafımızdan bilinmesi ve gelecek kuşaklara 
taşınması, hiç kuşkusuz, kuru bir tarih söylemiyle 
gerçekleşemeyecek kadar anlamlı ve derindir. 
Bu nedenle geleneksel el sanatlarını korumak ve 
geliştirmek, gelişmesini teşvik etmek gerekmektedir.

Türkiye’de farklı üniversitelerde güzel sanatlar 
fakültelerinde ya da eğitim fakültelerinde el ve ev 
sanatları alanında eğitim veren kürsüler açılmış 
olması ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 
Halk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 
oluşturulması son derece önemlidir. Halk Eğitim 
Merkezleri aracılığıyla geleneksel el sanatları 
eğitimlerinin verilmesi, el sanatlarının geniş kesimlere 
ulaştırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bütün bu gelişmeler açısından dikkat çekici nokta 
şurasıdır: Geleneksel el sanatları, makineleşmenin 
yaygın olmadığı dönemlerde toplumsal hayatın 
gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak amacıyla gelişmiştir. 
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Bugün bu sanatların hiç biri, ihtiyaçlara cevap vermek 
amacıyla yapılmamaktadır. Ancak el sanatlarının 
yaşatılması, Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel 
şekillenmesini gelecek kuşaklara taşımak açısından 
büyük işlev görmektedir. Dolayısıyla el sanatlarını birer 
hobi olarak yaşatmanın ötesinde, yöreye özgü turistik 
amaçlı gelir sağlama yöntemi olarak da düşünülmelidir. 

Bir yanıyla geleneksel halk kültürünü geleceğe taşımak, 
öte yanıyla da kutsallık atfedilen hayvanlardan 
çiçeklere, ağaçlardan sulara kadar farklı motiflerin 
işlendiği el sanatı ürünlerini turistik amaçlı üretmek, 
hem insanımızın el becerisini geliştirecektir hem de iç 
ve dış turizmin önemli bir parçasını oluşturacaktır.

Söz konusu Tunceli olduğunda, çok sayıda el sanatı 
ürününe rastlandığı muhakkaktır. Ancak bu el 
sanatı ürünlerin herhangi bir örneğini bulabilmek, 
giderek zorlaşmaktadır. Oyulmuş taş ve mermerden 
yapılan mezar taşlarının yerini sıradan mermerlerin 
aldığı dikkate alınırsa hayatın farklı alanlarında 
da benzer yeknesaklıkların oluşacağını görmemiz 
kaçınılmazdır. Toplumsal zenginliğimiz, yalnızca 
farklı toplumsal grup ve toplulukların varlığını kabul 
etmekle gelişmez; aynı zamanda, farklı zaman ve 
mekanda üretilen el sanatlarına yüklenilen manevi 
anlamı çözmeyi de gerektirir.

Tunceli ve yöresinde tespit edilen çok sayıda 
geleneksel el sanatı bulunmaktadır. Henüz tespit 
edilmemiş, kayıt altına alınmamış da çok sayıda 
geleneksel el sanatı bulunduğundan kuşku yoktur. 
Dolayısıyla geleneksel el sanatlarını gelecek 
kuşaklara taşımak kadar önemli bir başka nokta da 
çok yönlü bir envanter çalışması yapabilmektir.

Bu açıdan ülke çapında ev ve el sanatlarına yönelik 
geliştirilen politikanın Tunceli ve yöresinde 
de uygulanabilir, gerçekleştirilebilir bir içeriğe 
kavuşturmak gerekmektedir. Tunceli’nin bazı köy 
ve kasabalarında tek tük de olsa el sanatlarını icra 
etmekte ısrar eden ustalar bulunduğu muhakkaktır. 
Bu ustaları ve yaptıkları işleri teşvik etmek için 
kampanyalar düzenlemek, üretilen ürünlerin 
özellikle büyük şehirler ve Avrupa’nın belli başlı 
şehirlerinde pazarlamak için fuar ve sergiler 
düzenlenmesine ön ayak olmak, son derece olumlu 
sonuçlar doğuracaktır.

Zengin bir el sanatları geleneğine ve kültürüne 
sahip olan Tunceli ve yöresinde giderek kaybolmaya 
yüz tutmuş el sanatlarını yeniden canlandırmak, 
geleneksel el sanatlarını gelecek kuşaklara bilgisi 
ve tekniğiyle aktarmak ve bu sanatı yapan ustalara 
sahip çıkmak, tarihi bir sorumluluktur. Bu tarihi 
sorumluluğu yerine getirmek amacıyla Tunceli ve 
ilçelerinde el sanatlarına yönelik çeşitli kurslar da 
düzenlenmektedir. Bunların başında cicim, kilim 
gibi örmeler, nakış, işleme oya gibi süslemeler, 
bağlama ve ahşap hediyelik eşya yapımı gelmektedir. 
Denilir ki, ‘vatanını seven, işini en iyi yapandır’. 
Bu sözün gereğini yerine getirmek, Tunceli’nin 
doğasını, suyunu, dağını, taşını korumanın yanında 
Tunceli ve yöresindeki el sanatlarını korumak ve 
geliştirmekle mümkün olabilecektir. Bir şehir, içinde 
serpilip geliştiği kültürle birlikte anlamlıdır. Tunceli 
ve yöresinin el sanatlarını korumak ve gelecek 
kuşaklara taşımak için çaba göstermek, Tunceli’yi 
korumak ve geleceğe cazip bir şehir olarak taşımak 
anlamına gelecektir.
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