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ONSOZ
Bugunki.i Elaz1g 1834 y1lmda tarihi Harput'un bir mezrasr olan ve
"mezre"

diye

amlan

ovaya

nakledilmesiyle

kurulrnustur.

Cumhuriyet

doneminde ase geli§mesine devam ettirerek geli$en ve Dogu Anadolu'nun
onemll merkezlerinden birisi olan Elaz1g, ki.ilti.ir tarihi ve yerle§me tarihi
ac1smdan bi'.iyi.ik onem arz eder.Bilim adamlarmm yer degi§tiren §ehirler
arasmda sayd1g1 Elaz19 ,1937 y1lmda bugi.inki.i ismini alrmsnr,
cah§mamda

Bu mezuniy,et

Elaz1g ilinin orf ,adet ya§am ,muzik ,folklor edebiyat vede

kendimize ozgu lehcemi;zi lncelemls bulunmakday1m

tek bir kaynak ve

iahsiyetle haz1rlanmam1§bir ~ok kaynak ve bizzat orada ya1ayan klsllerden de
yard1m aim,, bulunmakdayim,
Yakm Dogu Onive'rsitesi ,Turk Dili ve Edebiyata Boli.imu tarafmdan
mezuniyet cah1rnas1olarak verilen bu konunun amaci kendi atalarmuzm vede
buyOklerimizin ya§ad1g1 bu

m heryonuyle incelemek ve bilgisahibi

olmak.

Mezuniyet ~ah§mamda bana yard1mc1 olan Turk Dili ve Edebiyat1bolOm
baskam Doc.Dr.Bi.ilent Yorulmaz Bey'e ve yard1mc1 olan
ederim.

sahrslara tefekki.ir

ELAZIG'IN TARiHi
Dogu AnadoluJda Tarihi Harput Kalesinin Bulundugu tepenin eteginde
kurulmus bir Jehirdir.hDeniz seviyesinde 1067 metre yiiksekHkte bulunan sehlr
hafif meyilli bir zemin Ozerindedir. Mevcut tarihi kaynaklara gore Harput'un en
eski sakinleri

M.O. 2000 yillarindan

itibaren Oogu Anadolu'ya yerlesen

Hurrilerdir. Vine tarihi kayitlara gore Hurrilerden sonra bolgenin Hitit hakimiyeti
altina girdigini gormekteyiz. Cok uzun siirmeyen Hitit hakimiyetinden sonra
M.O. 9. Asirdan itibaren Dogu Anadolu'da devlet kuran Urartular Harput'ta uzun
sure hiikiim silrmiistiir. Bugiin bile tarihi heybetiyle ayakta duran Harput Kalesi
Urartu devrinin izlerini tasimaktadir. Kale'de kaya iclne oyulmus merdivenler,
tiinel ve hiicrelerle su yolu bulundugu tesbit edilmistir. M.0. 9. Asirdan beri bu
kalesiyle miistahkem mevkii olarak bilinen Harput, en az 4000 yillik bir maziye
sahip bulunmaktadir. Harput isminin ilk hecesi olan Har, tas (kaya) anlamina,
son hecesi olan put (herd) ise kale anlamina gelmektedir. Giiniimilz Tiirk~esi ile
Tas Kale anlamini tasimaktadir. Harput'un tarihini biraz daha derinligine
inceledigimizde, M.S. 1. asirdan 3. asra kadar, zaman zaman Romalilarin siyasi
ve askeri niifuzunda k~ldigini gormekteyiz. Ancak Romahlan Anadolu'dan
~ikarmak lcln uzun ve ~etin miicadeleler yapan Pontus Krali Mithradates
devrinde ve ondan sonraki zamanlarda bir takim eller degistirdigi
bilinmektedir.
zamanindan
baglanm1,ttr.

de

Bununla beraber, Miladi 3. asirda, lmparator Oioclatianus
itibaren

Harput

bolgesi

tamamen

Roma

tmparatortuquna

Daima ihtilaf hududu olarak gorOlen ve zaman zaman Sasanilerin,
zaman zaman Bizanslilarin hakimiyetine girerek el degistiren Harput'ta Bizans
hakimiyetinin ilk devresi 7. asrin ortalarina rastlar. Ancak Hz. Omer zamanlnda
Suriye ve lrak'i ele ge~iren Araplarin
~evresirii de zaptettiklerini

7. asrin ortalarina

dogru Harput ve

goruyoruz. Bu sekilde baslayan Arap hakimiyeti, 10.

asrin ortalarina kadar devam etmistirRomalilar

devrinde oJdugu gibi, Araplar

devrinde de Harput'ta etkin bir ize rastlanmamistir.

Bolge, daha cok Bizans ve

Arap siyasi ve askeri giiciinOn govde gosterilerine sahne olmustur. Harput'un
Bizanslilarin hakimiyetine iJdnci defa ge~isi 10. asra rastlar, Bizanslilarin Islam
alemine karsi giristikleri

biiyOJ< seferlerin ilk hedefi daima Harput olmustur.

Nitekim, ilk taarruzda Bizanslilar Harput'u ele ge~irmisler ve burada bir vilayet
teskilati kurarak kaleleri tahkim etmislerdir. Bizans tarihinde Harput, bugunkii
soyleyise cok yakin olarak "Harpote" diye ge~mektedir. Aslinda Harput bolgesi
de "Mesopotamia"

olarak adlandirilmaktadir.

Harput'ta Bizans hakimiyeti asagi

yukari 11. asrin sonuna kadar devam etmistir.

ELAZIG'IN KONUMU

Elaz19, Ftrat Havzasmm "Yukan F1rat BolOmO"nde yer alan bir Oogu Anadolu
kentidir.
II, 400 ; 21' ve 380 , 31' dogu boylamlan ile 380 , 17' ve 390 , 11' kuzey enlemleri
arasmda yer almaktadtr, ~ehrin denizden yiiksekligi ortalama 1067 metredir. II

bat1dan Malatya, doQudan BingOI, kuzeyden Tunceli , kuzeybatidan Erzincan,
giineyden ise Diyarbak1r illeri ile QevrelenmiJtir. YiizOIQiimii 9153 Km2 olup,
TOrkiye

topraklannm

%

0.12'sini

olusturmaktadir,

Tektonik bir alanda yer alan II topraklan, doQu ve guneyden, Giineydo90
Toroslann bat, uzantllanyla, kuzey ve batldan ise Keban ve Karakaya baraj
gOlleriyle cevrili bulunmaktadir.

GENEL TARiHi
ELAZIG iii doQal Jartlarm elveriJli olmast nedeniyle paleolitik (yontma ta§)
dOnemindenberi Qe§itlitopluluklarm yerle§tiQibir alan otmustur,
Keban ve Karakaya barajlan eski eserleri kurtarma projesi cercevesinde yap1lan
arkeolojik kaz1 ve arasnrmalar ,yore tarihinin bilinmesine biiyiik katkllar
sa91am1§tlr.
Bu cah1ma 1J1Qmda

Elaz19-Harput yoresinin bilinen en eski sakinleri

Hurriler'dir. Arkeolojik kazilar sonunda elde edilen tabletlerden anla§lld19ma
gore Hurriler

,On

Asya da buyuk bir bolgeye yay1lm11 ,M.0.2 bin y1hmn

sonlannda kuvvetlenerek 1rkdaJlar1 Subar Beyleri'ni de egemenlikleri altma
alarak .smmanm genitletmitlerdir. Hurriler den sonra bOlge Hititlerin hakimiyeti
altma ge~mittir.
M.0.IX, yuzylldan itibaren Urarturlar bolgeye egemen olmuslardrr, Urartu
dOnemine ait Palu,KOmiirhan ve BaQm'da 9ivi yazllt kitabeler butunmaktadir,

M.0.VII. yuzy1llar da bolgeye Medler hakim olmus , sonraki yuzy1llarda Pers
Straplar'm BiiyOk iskender'e yenilmesiyle Pers hakimiyeti sona ermls , bolge
iskender2in ordulanmn denetiminde kalmi§tlr.M.0.546 yllmda Roma ordusu
Persler'e yenilince yOrede Persler'in hakimiyeti gOriilmeye ba§lam1§t1r.
Bu hakimiyetle birlikte yore M.S.111. yOzy1la kadar Pers-Roma mOcadelesine
sahne

olmus

,BOyOk

Roma

imparatorlugu'nun

M.S.395 y1lmda ikiye

bOIOnmesindensonra yorede ,Sasani Bizans mOcadelesi ba§lam11tir.Sonu~ta
F1rat'mbatis1 Bizans,dogusu Sasaniler ,hakimiyetine girmittir.

KOLTOR TARiHi
BugOnkOElaz1g 1834 y1hnda tarihi Harput'un bir mezrasi olan ve "mezre"
diye amlan ovaya nakledilmesiyle kurulmustur, Cumhuriyet dOneminde ise
geli§mesine

devam

ettirerek

geli§en

ve

Dogu

Anadolu'nun

Onemli

merkezlerinden blrtsl otan Elaz1g, kOltOrtarihi ve yerle§me tarihi acismdan bOyOk
Onemarz eder.
Bilim adamlannm yer degi§tiren §ehirler arasmda sayd1g1 Elaz1g , 1937
y1lmdabugOnkOismini atrmstrr. Harput; Sultan Aziz dOnemindeMamoret'OI-Aziz
ismin almcaya kadar Harput ismiyle bilinmi§ ve tarihe mal olmustur, Bu
nedenlerle Elaz1g1 anlanrken onun menselnl olusturan Harput'dan bahsetmek ve
hatta birisinin

ismi amld1gmda digeri anlamak mecburiyeti var gibidir.

Elaz1g(Harput)ve~evresi ~ok eski bir yerle§me bOlgesidir. Yore hakkmda ilk
yaz1h belgeler M.0.2000 y1llanna rastlar, Ancak 1967 y1lmda Keban Baraj1'mn

yap1m1 nedeniyle olusacak olan gOI sahasmda yapllan arkeolojik kaz1 ve
etnografik arasnrmatardan elde edilen buluntular , yOrenin paleolitik (eski
ta§)devrine ulasan bir iskan sahasi oldugunu ortaya ~1karm11t1r. Nitekim
Elaz1g'mMurat ve Karasu'nun birle§mesinden olusan F1rat Nehrinin ~izdigi yay
i~inde sulak ve verimli bir ova Ozerine kurulmast ,yOreyi yerle§meye elveri§li
kllm11t1r. Elaz1g(Harput)'myaz1h tarihi hakkmda ilk bilgilerin Hitit tabletlerinden
almaktay1z. Buna gore yorenin ilk sakinleri Mitanni admda bir devler kuran
Hurriler olmustur, M.0.111 ve IV bin ylllannda bOlgede Subarlar2m ya§ad1klanve
F1rat isminin bunlar tarafmdan verildigi ileri sOrillmO§tUr.Subarlar'm Hurriler21e
aym kOkten geldikleri ve yeryOzOnde madeni ilk i§leyen kavim olduklan
bilinmektedir. Hatta i§lenen madenlerin Mezopotamya'ya da ihra~ edildigi
anla§1lmaktad1r.Mezopotamya'da geli§en kOltOrlerin kOkenini burada aramanm
daha dogru olacag1 kanaatindedirler. Hurrllerden sonra M.C.2000 ylllarmda
yOreye 1$UVAadt veren, tanmda ve dokuma sanatmda ileri olan Hititler hakim
olmu§lard1r.
Hititlerin yOredeki egemenligine ;civi yaz1s1m kullanan ve tas oymac1hg1
konusunda ileri olan Urarturlar son vermlstlr, GOnOmOzde de ayakta olan Harput
Kalesini ilk yapanlann Urarturlar oldugu ileri sOrOlmektedirM.S. 1. As1rla3. Asar
kadar Harput'a hakim olan Romahlar ,madencilikte ileri olup yOrede maden
i§letmeleri kurmuslar Harput ve · civannda azda olsa bir §ehir hayatmm ortaya
~1kmasmavesile olmuilard1r.

Sasanller'le Bizans1zlar arsmda zaman zaman el deQi§tiren Harput , 7. Asrm
ortalannda Bizans1zlar'm eline gecer. Sonra H.z.Omer zamamnda mi.islilman
Araplann hakimiyetine girer. Bu dOnemlerde Uluova ve Kuzuova da hayvanc1hk
yap1hyor,insanlar coksade bir hayat silrOyorlard1 .1 O.as1rda ikinci defa Harput'u
ele geciren Bizanss1zlar burada bir vilayet te1kilat1 kurmuslannr, Harput ve
cevrest 1071 y1lmda kazamlan Malazgirt zaferinden sonra 1085 y1lmda Tilrkler'in
eline gecmi!}tir.Harput'taki

Ilk Tilrk

hakimiyeti CubukoQullan ile ba§lar.Bu

dOnemde Harput'un lskam ve iman cah!}malan uc verir.BOylelikle gilnOmilze
kadar gelen ve sonsuza kadar devam edecek olan TOrk hakimiyeti saQlam
temeller Ozerine kurulmue olur. Anadolu'nunu fethine kat1larak , TOrkte1mesinde
onemn rol oynayan ArtukoQullan ,Harput'ta 11.13 yllmdan ba!}lay1p 1234 y1lma
kadar

,yilzy1I silrecek

olan

bir

hakimiyet

kurmu11ard1r.Artuk0Qullan'nm

Harput'un kOltilr tarihi Ozerinde Onemli bir yeri vardrr.Osmanlnar gibi kay1
boyundan olan Artuklular Onlil komutan Belek Gazi'yi yeti!jtirmit ,Harput'u
bugilne

. kadar

ulasan

ba!}lamu11ard1r.Harput'taki

Ulu

TOrk-islam
Cami,Alacah

sOslemeye

eserleriyle
Camii

bu

dOnemde

yap1lm11lard1r.Yine~rtukoQullan dOneminde bir hastane,bir ~ok ~e,me ,tOrbe
,saray inta edilmiftir.Harput

kalesi Onemli bir onanm gOrmilt ve baz1 eklentiler

yap1lm11t1r. Vine kalenin hemen dibinde SOryani Kilisesinin Artuklu HilkOmdan
Fahrettin Karaaslan tarafmdan yap1ld1Q1 kanaati vardir, Bu dOnemde ticaret ve el
sanatlan son derece Qeli!}mi§tir.1185 y1lmda yap1lan Ahi Musa Mescidi'nin varl1Q1
Harput'ta bir Ahi Te§kilab'mn kurulduQunu gOstermektedir.Artuklular dOnemi
Harput'un baymd1r hale gelmesiyle birlikte bilim ve sanatta da Onemli hamlelerle

doludur.Ad1 bilinmeyen
Onemli

geli§meler

bir yazar matematik kitab1 yazm1§ ,musikide

olmustur.Artuklular

donernlnde

Uluova

ve

.edebiyatta
Kuzuova

da

geleneksek usunerte tanm yapdm1§t11•.Bu dOnemlerde evler genellikle tek katll ve
damhdir, Artuklular
haline gelmi§tir.
egemenligine

dOneminde Harput bir bilim,kOltOr,sanat

Anadolu Sel~uklu hOkOmdan Alaaddin

son vererek

islam Kulturu tamamen

ve ticaret merkezi

Keykubat

,Artuklularm

Harput'a hakim olur. Bu dOnemde Harput'ta

hakimdir.

Ticaret,sanat

ve kOltur sehrt olma ozelligini

sOrdOrOr. Arap Baba Mescidi bu donemln eseri olup,mescitteki

~ini i§~iliOi ,el

sanatlarmm ne kadar ileri bir dilzeyde olduQunu gOsterir Sel~uklular'm
dOnemlerinde

Harput'a

ithanh

akmlan

oldu.

ilhanhlar

yaratt1klan gibi Harput'ta olusan uygarhk birikimlerini
etmi§lerdir.

TOrk-

yorede

zay1flama

huzursuzluk

de onemn Ol~Ode tahrip

Harput'un ya§ad1Qt en act ve en talihsiz y1llar bu denem olmustur

ilhani hakimiyetinden

sonra Harput'a 1339 ylllarmda

sOrecek olan Dulkadirogullan

donemt

.

baflay1p 1465 yllma kadar

ba§lar ve bu dOnemde Harput

Kalesi

tekrara onanm gOrOr. Tarihi boyunca bir smir bOlgesi ve ihtilaf hududu olarak
kalan

Harput

, 1465'de

olusturursuzun

Hasan

Akkoyunlular'm
dOneminde

kamasnnc, bir kenttir. Akkoyunlular

eline

itatyan

ge~er
gezgini

ve

Osmanhlara

Barbora'ya

gore

snur
gOz

zamamnda Harput'ta para bas1tm1§,kOltOr ve

sanatta Onemli hamleler yap1lm1§ .cok sayida din adami ,bilim adarm ve sanatkar
yeti§mi§tir.

Harput 1507 y1lmda Safaviler'in
Devleti topraklanna

eline ge~mi§ ,26 mart 1516 y1lmda ise Osmanh

kattlm11tir. Osmanh

Devleti zamanmda

en olgun devrini

yaJar ve Dogu Anadolu 'nun ticaret merkezi olur, Bu dOnemde Palu ve Keban'da
da Onemli eserler yaptmlm1§ ,Keban ve Maden il~elerinde maden iJletmeciligi
otdukca geliJmiJtir. Bu nedenle Ozellikle Harput'ta bak1r i§letmecili9i geli§mi§
;bak1r tOrkillere konu otmustur,
Harput medreselerlnde ~ok sayrda vas1fh alim ve sanatkar yetiJmiJtir. Yore
insam divan

edebiyatl

konularma

hakim

olmus

,Fuzuli ve

Nedim gibi

salrtertmlzln Jiirlerini bestelemlsterdlr, Medrese kOltOril ile, k1r kOltOrii birbirini
yakmdan etkllemi,; aydm halk tezadr onemu Ol~Ode ortadan kald1rm11t1r. Bu
dOnemde musikide de Onemli geliJmeler olmu§ ve divan Qelenegi lte halk
geleneginin kaynasmasmdan

otusmus bir mOzik kOltOril ortaya ~1km1Jt1r.

ipek~ilik son derece geli§mi§ ,ipek tezgahlan ve fabrlkalen kurulmustur,
Evliya Celebi Harput'ta 17. YOzytlda 600 dOkkan ,7 ticaret hamndan,bedesten ve
sarachaneden

soz

eder.

Harput'un

~evre

kOylerinde

de

el

sanatJan

yaygmlct§m1Jtt.
Pamuk ve diger zirai OrOnler ekilir , tanm ve hayvancmkta birlikte el sanatlan en
onemli ge~im kaynaQun olustururdu,
Harput

19.yOzyilda canhh91m korudu.Kamus'al-Alem'e

gore bu dOnmede

Harput'ta 2670 ev,843 dOkkan, 10 camii,10 medrese, 8 kOtOphane,8 kilise ,12 han
ve 90 hamam bulunmaktayd1. 19. yOzyllda Harput2ta sanayide u~ vermeye
ba1Jad1.0smanhlar2m son zamanlannda batthlar Harput'a Ozel bir Onem verdiler.
Amerikan,Alman ve Fransrz kolejleri kurdular. Bu okullar Harputtaki yaiama

bi~imini etkllemlstlr, Bu nedenle Harput halkmdan bir ~ok insan Amerika'ya gidip
gelmi§tir. Cevat Fehmi Ba§kut'un yazd191 Harput'ta bir Amerikah oyunu bu olay1
Harput'un son yOzy1ldaki ~OkO§OnO antanr, Harput,birbirine

~ok benzeyen

sebeplerle tarihe kan,an bir ~ok eski TOrk §ehri gibi terk edilmi§tir. YOneticilerin
1834 yllmda askeri ve idari merkezlerini mezraya tasimalan ,demir yolunun
mezreden ge~mesi gibi nedenlerle zaman i~erisinde Harput butun fonksiyonlan
ile birilikte tasmarak bugunkO Elaz,g '1 ojusturmustur,
TOrklerin fethine kadar bir kale §ehri olarak kalan Harput , TOrklerle birlikte
baymd1r bir §ehir haline gelmi§ ve istikrara kavusmustur, Orta Asya'dan kopup
gelen TOrk insam ,J)eraberinde getirdi9i bjlgi birikimi,gelenek,gOrenekleri ile
mahalli kultOrlerden de istifade ederek ,Harput'u ~i~ek ~i~ek nak1§lam1§ ve TOrk
medeniyetinin en hassas , en sevimli ve en yOksek Omeklerini yaratm1§tlr.
TOrklerle birlikte

Harput'ta §ehirle§me,ticaret,el

sanatlan,dini

ve diger

kulturel faaliyetler her gecen gun geli§erek devam etmlstlr, Son derece go,10
§airJer , bilim adamlan,mutasavv1fyeti§tiren

Harput ,kendine has blr folklor ve

edebiyat geliJtirmi§ ve Turk kultur tarihi icerisinde nadide bir yere sahip
olmustur,

HARPUT VE ELAZIG ADININ KA YNAGI

Asur ve Hitit yaz1lannda Harput'tan soz edilmektedir.
Hititler'e

alt

~ivi

yaz1h

gOrulmektedir.M.0.19.
metinlerinde

belgelerde

Harput

yOresine

uncu asirda bulunan Asurlar'a

KARPATA

sOylenmektedir.Urarturlar

ad1yla

BogazkOy'de bulunan

ge~en

1$UVA

denildiQi

ait ~ivi yaz1h Kapodokya

yerin

Harput

oldugu

dOneminde Harput'a KARBERD denilmekte

idi."KAR"

tas, "BERO" ise kale anlamma gelmektedir.

M.0.13. asra ait Hitit ~ivi yaz1h bir vesikada
adlandmlm1§tlr.
olarak

Vesikada

Harputtas

gOsterilmi§tir.Harputta§

konusundaki
kitabelerinde

fikri

ve

Prof.Bossert

ile

ileri

y1llannda Urarturlar

Romahlar

kullanm1§lard1r.Bununla
Harput'un

§ehri

Olkesinin dort §ehrinden

bugilnkO

Harput'un

silrmilJtor.M.0.9.

aym

birisi
oldugu

ve 8. yilzy1lda

Hitit

Harput'a HARPUTTAVANAS denilmektedir.

M.0.900-650
Yunan

,Harziuna

Harput, HARPUTTA$ olarak

bu

Harput'a

kelimeyi

beraber

SUPHANE

Onlu

biltOn SUPHANE eyaletinin

SUPANI adim vermi§lerdir.Eski

Alman

ya

da

SOFEN

Cografyac1lanndan

merkezi olarak gostermekte

Jeklinde
"K.Ritter"
ve bu fikri

Lehman Haupt da muhtemel gOrmektedir.

Arap

kaynaklannda

Harput

HANDZiT olarak ge~mektedir.Arap

ve yOresi

HiNZiT,Ermeni

kaynaklarmda

iranlllar'm

kaynaklarmda

ise

zapt ettikleri ZIATA

CASTELLUM denilen yerin Harput'tan ba§ka bir yer olmad1gt, ZiYATA kaleslne
Araplar'm

HISN-1 ZiYAT

dedikleri

,Ziyata'nm

Ziyad'a

benzetilmls

olduqu

ve

Castellumun'da Arap~a kale manasma gelen HISN kelimesinin kar§1hg1 oldugu
muhakkakdir.
Harput bir zamanlar bu §ekilde isimlendirilmi§ ve H1sn-1 Ziyat ismi yakm
asirtara kadar devam etmi§tir.Baz1 bilginler H1sn-1 Ziyat isminin yalmzca kaleye
verildigi ,§ehre ise HARTABIRT -denildigi ve Arap~a·ya bu §ekilde ve bazende
HATR-EL-BUYUT ge~tigi ifade edilmektedir.
Harput'un Elaz1g'a tasmmasryla Elaz1g'da oturan insanlar Harput'a yukan
§ehir demeye ba§ladllar.
Elaz1g'm Osmanll Donemindeki ilk ad1 Mezrad1r.Elaz1g'm Sultan AZiz
zamamnda baymd1rla1tig1 ve buraya MAMURET'OL AZiZ yani Aziz'in yaptird191
kent adr verilmektedir.Sonralar1 halkm agzmda daha kolay sOylenebildigi i~in
ELAZiZ olarak kullamlm11t1r.17 Kas1m 1937 'de ELAZiZ'e gelen AtatOrk ,§ehrin
admm ELAZIK otmasnu istemi§; AtatOrk'On Onerisi ve bakanlar kurulu karari ile
· Elaziz,Elaz1k olarak degi§tirilmi!1tir.Az1k diyan anlamma gelen bu kelime ,
sOyleni§ zorlugu nedeniyle 1 O Arahk 1937 'de bir bakanlar kurulu karan ile
bugOnkOsOyleni§ §ekliyle kabul edilmlstlr ..

Harput'un Tiirklerin Eline G~isi :
Harput ve ~evresi, 26 Agustos 1071 Malazgirt muharebesinden sonra kesin
olmamakla beraber 1085 yilinda TOrklerin eline ge~mistir. Bu ise Sel~uklular
devrine rastlamaktadir.Harput'un

ilk Turk hakimi Cubuk Bey'dir. Cubuk Bey,

burada diger Sel~uk ilmerasi gibi Sel~uklu Sultanina bagli olmak sartiyla bir
HOki.imetkurmustur. Kendisine oglu Mehmet Bey, halef oldugu i~indir ki, Harput
tarihinde bu devire "Cubukogullari Devri" denir. Cubukogullari ve onlarla birlikte
gelen Ti.irkmenlerin Harput halkinin ecdadini tesk.il e.ttigine silphe kalmamistir.
Harput'un TOrkler tarafindan alinmasina kadar sadece mOstahkem bir kale
hOvviyetinde kalan bu yer, Ti.irklerle beraber bOyi.iyen bir sehir haline gelmistir.
Cubukogullari devrinden sonra Harput'ta "Artukogullari Devri" baslar. 12. asrin
ilk yillarinda baslayan bu devir, 1234 yilina kadar devam etmistir.Artukogullarinin
TOrkmenleriyle beraber Dogu Anadolu'ya gelip yerlesmelerinden sonradir ki bir
kolda Harput'a gelmistir. Bunlara bu sebeple "Harput Artuklulari" denmektedir.
Artukogullari devrinde; adi hala Harput ve Elazig'da anilan Belek (Balak)
Gazi'nin Harput'un yetistirdigi en i.inlO Turk .Fatihi oldugu bilinmektedir. (1965
yilinda Harput Turizm Demegi tarafindan Belek Gazi'nin, at Ostonde gOzel bir
heykeli yaptirilmistir.)

Onun en onemll

hizmeti, Ha~li seferleri

sirasinda

gOrOlmOsti.ir.Selahattin Eyyubi ile mukayese edenler bile olmustur. (Tarih~Uer
son arastirmalar isiginda Balak Gazi'nin asll lsmlnln "Belek Gazi" oldugunu
ifade etmektedirler.)
Balakgazi'den sonra 1185 yilina kadar Harput'ta yine Artukogullarindan
gelen Prensler, hOki.im si.irmilslerdir. Bunlardan Fahrettin Karaaslan'inda Harput
tarihinde unutulmaz yeri ve eserleri vardir. Karaaslan 1148-1174 yillari arasinda
Harput'ta

hOkOm

surmas

ve

burada

bulunan

Ulu Camiyi

yaptirmistir.

1234 yilinda Harput'ta Artuk Hanedaninin hakimiyeti son bulur ve Harput
Sel~uklu Hanedanina ilhak olunur. Sel~uklular devrinde Harput, bir Subasi
tarafindan idare edilmis ve bu devirde " Arap Baba Camii "ve bitisigindeki turbe
harlc

onemli bir

eser birakilmamistir.Anadolu Sel~uklularinin bOlgedeki

hakimiyeti sona erince, 14. asirda Harput'ta bir muddet llhanlilarin daha sonra da
Dulkadirogullarinin

hi.iki.im

surduklerini

g6ruyoruz.

Uzun

surmeyen

Dulkadirogullari devrinden sonra da Harput, 1465 de Uzun Hasan tarafindan
zaptedilmis ve 40 yil kadar Akkoyunlularin idaresinde kalmistir.
Akkoyunlulardan sonra 1507 yilinda Harput, Sah lsmail'in idaresine
ge~mistir. 1516 yilinda Caldiran muharebesi'nden sonra Osmanli ordusu
tarafindan fethedilmistir.Osmanli ldaresine ge~en Harput, baslangi~ta Diyarbakir
Eyaletine bagli bir sancak halinde teskilatlan- dirilmistir. 1530 tarihli bir kayda
gore Harput'ta o zaman 14 mOsli.iman,4 ermeni mahallesi vardi. Kamus-illa'lam'a gore ise 19. Asrin sonlarinda Harput'ta 2670 ev, 843 di.ikkan, 10 cami, 10
medrese, 8 ki.itOphaneve kilise, 12 han ve 90 hamam bulunmakta idi.
Yukarida tarihi

devirlerinden kisaca bahsettigimiz Harput, birbirine

benzeyen sebeplerle tarihe karisan bir~ok eski Turk sehirleri gibi nihayet
terkedilmis ve yerini bugOnkOElazig'a birakmistir. BugOnkOElazig, II. Mahmut
zamaninda, 1834yilinda sark vilayetlerinde islahata ve devlet otoritesini yeniden
kurmaya memur edilen Resit Mehmet Pasa zamaninda halk arasinda " Mezra "
denilen simdiki yerine kurulrnaya baslanmistir. Ayni yil i~inde (1834) hastane,

kisla

ve cephane binalari yapilmis Vilayet

Merkezi Harput'tan buraya

nakledilmistir. Bu nakilde Harput'un artik bir hudut sehri olmaktan ~ikmasi, ana
yollara sapa kalmasi, bilhassa kis mevsimlnde ulasim gO~UlgO ve mezranin
guzel bir sehir kurulmasina elverisli bulunmasi rol oynamistir.
Yeni kurulan sehir oncelerl eyalet ve bilahare vilayet merkezi olmus, bir
ara Diyarbakir vilayetine bagli bir Sancak haline gelmistir. 1875'de Mustakil
Mutasarriflik, 1879'da da tekrar vilayet olmustur. Osmanli devletinin son yillarin
Malatya ve Dersim Sancaklari da buraya baglanmis 1921'de bu iki sancakta
Elazig'dan ayrilmistir.
Sultan Addulaziz'in tahta ~ikisinin 5. yilinda Haci Ahmed lzzet Pasa
devrinde buraya tayin edllen Vali Ismail pasanin teklifl ile 1867 yilinda "Mamurat
ul -Aziz" adi verilmistir. Fakat telafuzu go~ oldugundan halk arasinda kisaca
"ELAZiZ" olarak sOylenegelmistir. Atati.irk'i.in 1937 yilinda sehire tesrifleri
sirasinda "Azik Iii" anlamina gelen "ELAZIK" adi verilmis, bu isim daha sonra
"ELAZIGua dOnusmustur

Ahfap i~ligi ve Mimarhk :
Elaz1g ve ~evresinde Artuklu, Akkoyunlu ve Osmanh donernlne ait dini,
askeri ve sivil yap1larm ilgin~ mimari Omekleri vardir. Bugun bile Akkoyunlu
mimarisini yans1tan yapllan bulabilirsiniz... Akkoyunlu mimarisinin yap1 ve

sOsleme

sanatma

getirdi9i

yenilikler

Harput'taki

eserlerde

anlay111 gelitmit, yapllarda i~ ve d1t uyum saglanm,,

g6zlenir.

Mekan

revakh avlular, son cemaat

yeri ortaya ~1km11ttr.

Y6redeki
giizel

Osmanh camileri,

eserlerdir.

Kiilliyesi

Keban

klasik

il~emizde

Osmanh Oslubunu yans1tan kO~Ok ve

bulunan

•.. Yusuf

Ziya

Pata

Camii

ve

bu Osluba yakm 6rneklerdendir.

20.YY basmda Elaz1Q'da yap1lan askeri k11lada, ~agdaJ ban mimarisinin
6zellikleri

gOrOlmektedir.

mimarisiinde

(Keban'm

Kervansaraylarmm
de9itmesiyle

Amerikan,Frans,z

ve Alman

okullanmn

ban tesiri gOri.iliir.

Tarihi kervansaraylar
Denizli

Harput'taki

gOnOmOze ulasan sivil mimari Orneklerinden saythr .•..

KOyO),

KOmOrhan

(su

altmda

kald1)

ibrahim

$ah

yazhk ve mescit bOIOmleri bulunmak- tadir, Harput'un yerinin

dOnemin OnlO konak ve evleri yok olmustur,

Ancak gOnOmOzdeki yap1lar 20. yOzyll yaprlar1d1r. Eski Palu'daki 2 kath dilz
damh konak, sa~aklanmn ah,ap it~ili9i ile ilgin~tir.

$u anda tamamen

y1k1lm11 olan Be1karde1ler

eski evlerden Orneklerdir. Harput-Elaz,9
olup,yer

yer tatda

ferahhk duygusuna
~1kmalar bu evlerin

kullamlm11ttr.

konaklan

yOremizdeki en

Konaklan Ahfap ve kerplcten

Yore evlerimizin

belirgin

yap1lm1§

Ozelligi geni§ ve

Oenm verilerek yaptlmaland1r. Geni§ ve yilksek $ahniJenler,
Ozelligidir.

Yazhk eyvanlar

kuzeye,

fahniJenler

gilneye

donuktur. Evlerin ta§ kemerli iki kanath kapuan olup di§ ve i~ avluludur. Alt
katlar genelde ambar, kiter gibi bolumlerden olusmaktadir, Ost katlarda ise
harem ve selamhk bolumleri vardir, Harem krsmmda i~ ve du; sus1emeyecokca
onem verilir.
Elaz1g (Harput) ve yoresinde ahsap i§~iligi de parlak bir donem ya§am1§br.
Harput konaklannm i~ bezemelerinde cami mihraplannda, ahsap i§~iliginin guzel
omeklerine rasthyoruz. Gunumuzde ahsap i§~iligi eski onemini kaybetmlstlr,
Elaz1g ve ~evresinde, Artuklu, Akkoyunlu ve Osmanh donernlne ait dini,askeri ve
sivil yapllann ilgin~ mitnari omekleri vardir, BugOn bile Akkoyunlu mimarisinin
ozelliklerini yans1tan eserler vardir, Akkoyunlu mimarisinin yap, ve susleme
sanatma getirdigi yenilikler Harput'taki eserlerde gozlenir. Mekan anlay1§1
geli§mi§, yap1larda i~ ve d1§ uyum saglanm1§,revakh avlular, son cemaat yeri
ortaya ~1km1§br. Yoredeki Osmanh camileri klasik Osmanh Oslubunu yans1tan
ku~Okve guzel eserlerdir. Keban il~esinde bulunan Yusuf Ziya Pasa killliyesi bu
usluba yakm omeklerdendir.
Eski Harput mimarisinin ozeliikleri ilk ylllarda Elaz1g'da da sOrmO§tOr.
BOyOk konaklar, geni§ ve ferah odandir, pencereler soguga kar§1 kO~Ok
tutulmustur, lsmma, ocaklarla saglanm1§br.Halen mevcut olan ve Ulukent'te bir
evin havuzbasmdakl duvannda bulunan 19. y.y Anadolu ressamlanndan Ali
Miralaygil'in yaptlg1Harput'u tasvir eden resmi cok ilgin~tir.

Gi.ini.imi.iz Elaz1Q'mda eski mimariyi yans1tan pek az ev kalnusnr,

ii

Sonradan

kuruldugundan genelde ti.im yap1lar Harput'tadir, Ancak Elaz1g merkezde : Yalmz
Vali Fahribey Caddesin'deki Kaz1m Efendi Sokak'ta bu evlerin 6meklerini bulmak
mi.imkiindiir. Eski Hiikiimet Konag1 (Su an Karakol olarak iJlemekte), askeri
ri.iJtiiye, ve bir ka~ eski konak. Aynca il~elerde de bir ka~ virane eseri
bulabilin;iniz.

Bugi.in Elaz1Q'da ~agda§ bat1 mimarisinin etkisinde betonarma

~ok icaG1 binalar yap1lmakta ve eski mimari 6rnekleri de suratle yok olrnaktadir

HARPUT:
1. Harput Kalesi Camii :
Minaresiz olan bu camiden bugiin hi~ bir zi kalmarmsnr, Bundan baska sag
tarafmda kargir, ufak bir caminin daha oldugu ve daha evvelce mevcut olan
minaresinin sonradan yap1ld1Q1 belirtilmektedir. Geride kalan kitabesine gore

1348 M. (805 H.) tarihinde lnsa edildiQi ileri si.iri.ilmektedir.
2. Yagc1 Ham:
Eski Hi.ikOmet meydam civannda bulunmaktayd1. Bugiin ise bu Handan da
eser kalmam11t1r.
3. Zahiriye Medresesi :

ilk defa 1518 tarihli Tahrir Defterinde ad1 ge~tigine gore, yapll1§ tarihi
1518'den Once olmahd1r. Bugun ise mevcut degildir.

4. Kara Sufi Mescidi :

1518 tarihli tahrirde zikri ge~en bu mescit bugQn ayakta degildir.

5. Arslaniye Camii :

1523 tarihli tahrir defterinde zikri ge~en bu camii bir kiilliyedir.

Bugun

mevcut degildir.

6. Ortak Me~cidi :

1523'te zikredildi9ine gore, daha Onceki tarihte in§a edilmi§ olmahd1r. Bugun
mevcut de9ildir.

7. Meydan Mescidi :

Atik ve Cedid diye amlan bu mescit
zikredilmektedir.

de 1518 tarihli

tahrir

defterinde
1703'te

(1115 H.) tamir gormo,tor.

8. Muderris Mehmet Efendi Mescidi :

1523 tarihli takrirde zikri ge~en mescidin vakfiyesi de varmr, Bugun ise

ayakta degildir.

9~ Alaca Mescit (Arap Baba Mescidi) :
Kitabesine gore 1279 {678 H.) y1hndaSel~uklu hOkOmdanIll. G1yaseddin

KeyhOsrev zamamnda Yusuf Bin Arap§ah bin $aban tarafmdan yaptmlmuJbr.
XIII. YOzylldaGOneydoguAnadolu'da rastlanan tek mescit Omegidir.

10. Peygamber(Nebi Aleyhisselam) Mescidi :
Attarlar ile yemeniciler carsilan arasmda bulunan bu mescit de XVI. Yuzytldan
kalmadir. l 930'lara kadar ayakta oldugu bilinmektedir.

MEDRESELER :
1. Arslaniye (Esediye) Medresesi :
1518 tarihli defterde muhtemelen BahaOddin Medresesi olarak zikredilen
medrese olmahd1r. Medrese, camii ve zaviye ile birlikte bir kiilliye te§kil
etmektedir. Medresenin kesin lnsa tarihi belli olmamakla beraber, Sel~uklu ve
Artuklular zamammda yaptlm1§olabilecegi, bugun mevcut olmayan fakat 20-30
yll kadar Once metruk bir halde bulundugu ifade edilen avlusunun methalindeki
uslup ve mimari Ozelliklerine istinaden ileri surulmuftur. soz konusu methalin
Ost kO§elerini te§kil eden iki taranndakl evvelce mevcut oldugu bildirilen arslan
kabartmasmdan da bahsedilmektedir ki, isminin buradan geldigi tahmin
oiunmaktadir, Seiki de Kulliyeyi Artuklu Fahrettin Kara Arslan in§a ettlrmis
oldugundan, Arslaniye aduu alm1§br.

2. Zahiriye Medresesi :
Aym adla amlan mahallede bulunan bu kOlliyenin bulundugu yerde, bugOn
"Zahiri Baba" olarak amlan tOrbeden baska bir yap1 kalmamuJbr. Turbe, son
derece kucuk ve basit bir yap1d1r. Muhtemelen Selcuklu cagmda in§a edilmi§tir.
Zahiri Baba tOrbesinde mdefun olan zatm, medresenin korucusuna rm, yoksa
sonraki

devirlerde

bilinmemektedir.

medresede

1523 tarihli

hizmet

veren

icmal defterindeki

bir

zata

nu

ait

oldugu

"Efkaf-1 Medrese-i Melik-i

Zahiriye" kaydma bakmrsa, Melik zahir'in, Harput'taki medrese ile olan ilgisi
konusunda herhangi bir kay1t mevcut degildir.
3. Molla Ahmet Peykevi Medresesi :
Hayab ve §&hsiyeti hakkmda efsanevi rivayetlerin d1§mda pek az bilgi
sahibi oldugumuz Molla Ahmet Peykevi'cinin medrese ve zaviyesine ait kay1tlar,
onun evvel zanndeildigi gibi, XVII. YOzy1lda IV. Murat devrinde degil, ondan en az
120 sene Once ya§ad1g1m ortaya koymaktad1r.

ZAVivELER:
1. Mansuriye Zaviyesi :
Cami-i Kebir mahallesinde bulunan bu zaviye, bugon halk arasmda "Mansur
Bab TOrbesi" olarak bilinir. XVI. Yuzylla ait bir vakfiyesi mevcut olup, bu
tarihlerde y11hk geliri 8980 akcedir.

2. Oervi§ Beyaz1d Kulliyesi :

Sadece 1518 tarihli tahrir defterinde adt g~en bu kiilliyenin nerede oldugu

bilinmemektedir.Ancak bugiin bOylebir kiilliye mevcut degildir.

3. $eyh Sadi Zaviyesi :
Bugunkii Birvanh kOyunde bulunan bu zaviyeden 1523 tahririnde zikr
edilmektedir. Bugiin mevcut degildir.
4. Seyyid Kasun Zaviyesi :
Huseynik

kOyunde

bulunan

bu

zaviyede

de

1523

tahririnde

zikredilmektedir. Bugiin mevcut degildir.

5. Ankuzu Baba Zaviyesi :
Harput yakmlannda bulunan Ankuzu Baba'mn hayab hakkmda destani bir
taktm rivayetler vardir, Onun VIII. ve IX. Yuzy1llarda Arap-Bizans milcadeleleri
sirasmda bOlgeninfethi i~in sava1t1g1 tahmin olenmaktadu,

6. Nazar Baba Zaviyesi :
Saray Hatun mahallesinde, turbesl halen ziyaret edilen zat, bugiln nadir
baba olarak bilinmektedir.

HAMAMLAR:
XVI. Yiizydda bilinen hamamlar, Cemsid, Dere ve Kale hamann olmak iizere
ii~ hamamm bulundugu bunlardan baska 120 adet hanedan hamammm da
bulundugu, Evliya Celebi tarafmdan bildirilmektedir.

tARSI VE PAZARLAR :
1. Suk-1 Sultani :
Evliya Celebiye gore 600 dukkan bulunan bu ~ar§1 bugun mevcut deQildir.
2. Bedesten :
Bugunku •.. Kur§unlu Camiinin bulunduqu kOmur meydam denilen mevkide
bulunduQu anla§1lmaktad1r. 1523 tahririnde bahsedilen Bedesten icaresinin
yar1s1, Zahiriye Medresesi'ne b1raktlm11t1r.
3. Darphane :
Bugun yeri tespit edilememekle beraber, Harput'taki Darphanenin tarihi XII.
Yzuytla kadar inmektedir.

Daha Artuklular

zamamnda Darphanenin varl1Q1

bilinmektedir. ilk defa Artuklu Hukumdan imadeddin Ebu Bekir'in Harput'ta para
bastlrd1Q1 anlaJ1lmaktad1r. Keza Uzun Hasan Bey ve torunu ROstem Han'm da
Harput'ta para bastrrdiklan bilinmektedir. 1516 bahannda Osmanh hakimiyetine

Elaz1g'da

ilk miize 30 Nisan 1965 tarihinde, Harput Bucagi'nda bulunan Alacah

Mescit'te "Harput Miizesi" olarak kurulmustur, Sonraki ydlarda bu yapr, toplanan
eserler icin kiiriik geldigmden,

istasyon Caddesi'ndeki Elaz1g Belediyesi'ne ait bir

binaya tasmrmsnr, Daha sonra Keban ve Karakaya Baraj projeleri cercevesinde
yapdan yiizey arasnrmalari ve kazilarda bulanan eserlerin teshiri soz konusu olunca,
bina yetersiz kalnnsnr, 1971-1972 yillarmda Elaz1g Devlet Mimarhk ve Miihendislik
Akademisi Kampiisii (simdiki Firat Universitesi Kampiisii)'nde 12. 700 m2 lik bir alan
miize binasi icin tahsis edilmis ve miize deposu ile idari binalarm yapdmasmdan
sonra, 28 Temmuz 1982 ydmda miize ziyarete aeilnnstrr.

Elaz1g Arkeoloji ve Etnografya Miizesi
Miize Firat U niversitesi Miihendislik Kampiisii icerisinde bulunmaktadrr, Bina kiiltiir
bakanhgma

aittir. ii Kiiltiir Miidiirliigiine bagh olarak faaliyetini yiiriitmektedir

bulunan Alacah Mescit'te "Harput Miizesi" olarak kurulmustur, Sonraki yrllarda bu
yapr,

toplanan eserler icin kiiriik geldiginden,

istasyon

Caddesi'ndeki

Elaz1g

Belediyesi'ne ait bir binaya tasmnnsnr, Daha sonra Keban ve Karakaya Baraj
projeleri cereevesinde

yapdan yiizey arastirmalarr ve kazdarda bulanan eserlerin

teshiri sdz konusu olunca, bina yetersiz kalmistir. 1971-1972 ydlarmda Elaz1g Devlet

Mimarhk ve

Miihendislik

Akademisi

Kampiisii

(simdiki

Firat

Untversitesi

Kampiisii)'nde 12.700 m2 lik bir alan miize binasi icin tahsis edilmis ve miize deposu
ile idari binalarm yapdmasmdan sonra, 28 Temmuz 1982 yihnda miize ziyarete
aeilnusur.

Arkeoloji ve Etnografya Miizesi, "Arkeolojik
Etnografya Salonu"
boliimlerinden

Eserler ve Sikke Salonu, Hah Kilim ve

olmak iizere iki salondan

ve \:C~itli eserlerin

saklandrgr

depo

olusmaktadrr.

Arkeolojik Eserler ve Sikke Salonu'nda Keban ve Karakaya Baraj Projeleri nedeniyle
yapdan Tiilin Tepe, Tepecik

Orenyeri,

Degirmen

Tepe, Haraba Hoyiigii,

Nor~un

Tepe, Asvan, Sakyol (Pulur), Agm Kalaycik Hoyiigii, Agm Kalecik Hoyiigii, Pagnik
Orenyeri,

Han Ibrahim Sah, Semsiye Tepe, Y enikdy kazrlari ile, Kara tas Kayaalti

S1gmag1, Kiilliiniin

Ini,

Akta~

ve Y1kdgan

yiizey

arasnrmalarmda

bulunmus;

Paleolitik, Neolotik, Kalkolitik,

Tune (Protto Hurri-Hitit), Demir, Hellenistik,

Roma,

Bizans,

dbnemlerine

eserler

Selcuklu,

Osmanh

ait

~ok

sayrda

ve

cesitli

sergilenmektedir.

Harput Miizesi

E!azig M-iizesi Miidiidiigii'n.e bagb olarak hizmet vereu ve Harput Bucagi'nda eski

b.eledi:ye hizmet binasmm kaesismda yer alan miize, ,Elazig Miizesi'n.in ~ekirdegi
olarak kuruldugu 1965 yihnda bu yana hizmetine devam etmis elup, yoresel el
s.anatlar: ·ve etnografik.,maJzeme barmdirmaktade: .. Ayn.ca, Harput'ta .bulumm ~~idi
yapilara ait kimi kitabeler de, muzede koruma altma ahnnustrr,

ELAZIG OREl\TYERLERi

Harput
ilk izlerini Harput

ir

(Siit) Kale'de buldugumuz ve Urartu Ddneminden gilnilmiize

kesintisiz iskan gdren Harput, tarih icinde cesitli uygarhklara ev sahiplig! yapmisnr,

Her donemde onemli bir uc kalesi olarak kullamlan Harput, Cubukogullarma ve
Harput Artuklularma baskentlik yaptiktan sonra, 1910'1uytllardan sonra terkedilmis
ve bugiinkii bucak durumuna gelmistir.

Harput'ta giiniimiize ulasnns cok sayida, cesitli ddnemlere ait yapr bulunmakta olup
bunlardan en dnemlileri Meryem Ana Kilisesi,

i~

(Siit) Kale, Ulu Cami, Esediye

Camii, Alacah Mescid, Fatih Ahmet Baba Meseid ve Tiirbesi, Mansur Baba Tiirbesi,
Ahi Musa Mescid ve Tiirbesi, Arap Baba Mescid ve Tiirbesi, Sara Hatun Camii,
Meydan Camii, Kursunlu Cami, Aga Cam-ii,Ahmet Bey Camii, Kale Hamann, Boca
Hamann ve Cemsit Bey Hamann'drr.

Palu
Harput ile birlikte Urartu Ddneminden bu yana kesintisiz iskan gormii~ olan Palu
cesitli egemenlikler altmda kaldiktan sonra bugiin ilce olarak iskana devam
etmektedir,

Palu Kalesi'nde bulunan ve Urartu Krah Menua'ya ait civ] yazih yazit dismda,
Osmanh Ddnemi yaprlarmdan Alacah Mescid, Cemsid Bey Mescid ve Tiirbesi,
Merkez Camii, Ulu Cami, Kii~iik Cami ve Anonim Hamam ile Orta~ag Kilisesi ve
Artuklu yaprsi olan Eski Palu Kopriisii giiniimiize ulasan dnemll yapslardandir

Pertek

Cesitli donemlerde
altmda

iskan gormii~ olan Eski Pertek giiniimiizde Keban Baraj Golii

kalmis olup geride sadece ada goriiniimiindeki

Pertek Kalesi ile baraj

alanmda yeni Pertek ilcesine (Tunceli Dine bagh) tasmnns Celebi Ali ve Baysungur
camileri kalnnsnr,

Baraj golii altmda kalan kilise, saray, mescid, tiirbe, hamam, imaret, kantariye gibi

yapilar, Pertek'in ~e~itli dbnemlerde oldugu kadar, ozellikle Selcuklu ve Osmanh
ddnemlerlnde ozel dnem kazandigun gostermektedir.

GELENEK VE GORENEKLERiMiz

Elaz1g'm kdylerinde geleneksel dzellikler halen gecerliligtni korumaktadir.

Koyii

ilgilendiren toplu islerde imece oldukca yaygmdir. Diigiin, dogum, olilm olaylarmda
biitiin koylii (ilceler ve merkezde de halen devanu vardir.) elbirligi ile birbirlerine
yardunci

ya,Jdar.i

olurlar. Herhangi

bir anlasmazhk

oldugunda

koyiin ilerk gelenleri. ve

mes.deyi ~ijzmeye .~,al1§\r. Kan davasi . gittikce azalmakla birlikte (nadiren)

halen varhgm1 gostermekte bu ise bir kac aile dismda bulunmamaktadir.

l)ogum,

ev1epme, .k1sipet acma , -01iim .gibi konulara geleneksel uygulamalar halen yaygmbgm1
korumaktadir,

Ozellikle Kirvelik eokea yaygmd1r. Nesilden ne&il~ d~v~iiretmektcdi'r~

Kire deyimi.ni EJazig!da ~okca duymantz miimkiindiir

ee

Sehir merkezi kdylere nazaran bazi gelenekleri es gec;mektedir. Ancak oliim, dogum
ve benzeri kahplasnns

olaylarda kdy kanunlarr ve geleneklerinin izlerini bulmak ve

yasamak miimkiin.

EVLENMELERDE

iLK ADIM, GORUCULER VE DENEMELER

Tavsiye edilen kizlarm evlerine ilk defa, oglanm anasi veya hala ve teyzesi ile
en yakmlarmdan

birkac kadmm birleserek goriicii sifauyla gitmeleriyle baslamrdi.

Bu toplu ziyaretlerden,

kiz tarafi bazen haberdar edildigi halde, c;ok defa da habersiz

olurdu. Haberleri varsa evin her tarafma ceki diizen verilir.
su sekilde giydirilirdi: Ipekli veya basmadan,

Goriiciiye cikacak kizlar

etekleri genis, boylari ayaklari kapanr

bieimde uzun bir entari... Belinde, ya Van isi giimii~ bir kemer veya renkli kadife
iizerine giimii~ plakalar islenmis yerli bir kemer ve yahut kjzlarm kendi elleriyle
ordiigii bir bel bag1... Bunlarm

arasma s1k1~ttrdm1~ bir ipek mendil... Ayaklarmda

rugan bir kundura veya basik bir pabuc ... Basmda ddrt bash igne danteli bir oya.
Arkasmda beline kadar uzayan orgiilii saclarr biiliik, bblilk ... Boynunda iri ve renkli
Neceflerle dizili ve ortasmda bir besi birlik, yan taraflarmda hirer ikiser altm bulunan
bir

gerdanhk...

Mahcubiyetten

Elleri

titrek,

gogsii

kabarik,

yiiziiniin

ah

al

moru

more,

ayaklari bir birine dolasmakta ... Iste Harput' un bu tipteki asil ve

melek yiizlii kizlarr, bu eda ve tavirlart ile gdrficiiye cikarlardi. Kimsenin yiiziine
bakmadan ve kimse ile konusmadan misafirlere tepsilerle kahve getiririr ve gelenlere
.go.riiniirdii.

Goriiciiler,

biitiin dikkat ve nazarlarnn kizm iizerine eevirmce kiz, biisbiitiin

sasmr, yiizii renkten renge girerdi.
herhangi bir arsza olup olmadignu,

Goriiciiler,

her seyden evvel kizm viicudunda

sonra yiiz giizelligini, boyunu, gezmesini, hizmet

etmesini iyiden iyiye incelemek ve km.daha.yakmdan

gdrmek icin her birisi ayn ayri,

kizdan hir seyler .isterlen.; Kimisi su, kimisi konsolun

veya masamn

herhangi bir s.iis. esyasmr bahane ederek. kizdan. isterler.;

iizerindeki

Hiilasa, k1z1 haddeden

ge~irdikten sonra, kiz evinden cskarlar, Muvafak mi, degil mi miinakasasr kiz evinin
hemen kapismm oniinde baslar•.. Eve doniiliince, gorii~lerini aile biiyiiklerine anlanr,
~oyle soylu, ~oyle boylu diye dverlerdi. Bazen de bunu aksi olabilirdi.Karnr verilince,
evvela hususi bir araci gdaderilerek karsi tarafm dilsiinceleri sorulur.; Muvafik
cevap ahmrsa tesebbuse gecilirdi, Y oksa evli evinde, koylii koyiinde! .•

KIZ iSTEME VE ~ERBET i~ME
Kiz evinden muvafakat cevabi almca evlenmenin, ilk olaylari baslamrs
demektir..Baba, amca, dayi veya y.akm akrabalardan hir ka~1 kizm babasma gider,
kiz1 resmen isterdi, Cevap: Allah kismet etmis ise Mz ne diyebiUriz? Hayirh ise. olsun ...
Ilt-gils!' o!m~mn!,,,gibi J!l~a,k,gijn.iil v,e .tevekkii! ile ya .bir Evet! veyahut hir bahane ile

yakmlarmdan birkac kadm, kiz ,e,;.ine gider . annesinden .de ksz.isrenirdi. Ru o demektir
ki, o. zamanlarda bile bu gibi ictimai ve dnernli islerde kadmlara da yer veriliyordu.

Bundan sonra taraflar arasmda "serbet icme" merasimi yapihrdr, aynen.sdyledir:

Oglan evi tarafmdan yakmlari,

dostlan ve konu komsudan

hatm sayilanlar

birkae

giin onceden bu merasime davet edilirler. Belli giin ve saatte oglan evine gelen davetti
toplulugu topluca oglan evinde kiz evine kadar yiiriiyerek giderler ve kiz evi tarafmda
ka~Ilamrlar. Kiz evinde de aym nicelikte davetliler bulunurdu. Bu misafirler hep bir
arada biiyiik selamhk odalarmda veya genis sofalarda
gore konusulurken.
odada

Taraflann arasmda isten anlayan birkac kisi seeilerek baska bir

oglan tarafmm

gorii~meler baslardr,
anlasmazhklar
davetlilerin

verecegi

bashk

ve diger

esyanm

cinsi ve miktarr

iizerine

Bazen bu iste taraflar arasmda eok sert tartismalar ve biiyiik

olur ve bu soguk
serbet

otururlar, zemin ve zamana

iemeden

hava ieinde

dagdd1gma

evlenmenin

da tesadiif edilirdi.

geri brrakildigma
Anla~mada

ve

muvafakat

oldu mu, giize! sesli hafizlar tarafmdan Asr-i serifler okunur, biiyiik tepsiler icerisinde
ya hint isi madeni

kupalar veya cok eski devirlere

ait renkli, eicekl], kesme billur

bardaklarla serbetler dagmhr, ieildikten ve taraflar tebrik edildikten

sonra merasime

son verilirdi.

NiSAN BOHCASI GELiN ELBiSESi

Evlenmenin

VE KINA HAMAMI

ikinci asamasmi teskil eden nisan bohcasi, serbet icildikten bir kac

giin sonra oglan evi tarafmdan kiz evine gonderilir.

Iemde: Bir elmas yiiziik, bir ~ift

elmas kiipe, birkac besi birlik, uzun altm kordonlu bir altm saat, bir giimii~ su tasr,
bir giimii~ ayna ve bir \:ift giimii~ na'lin'le birlikte bir takim ipek srrmah entarilik, ii~
ddrt tuht kma vs ...

Bu esyalar islemeli patiska bir bohcaya istif edildikten sonra tekrar ikinci bir
sirmah atlas bohca ieine konularak iki kadm vasrtasiyla kiz evine gonderilir, ev halki
tarafmdan

neseyle karsilamr, konu komsuya ve yakm akrabalara

haber gonderilir.

Bunlarda geldikten sonra merasimle bohca aeihr .. .Icindeki esya elden ele incelenir ve
sonunda nisan bohcasmm maddi kiymetine gore, gotiiren kadmlara bahsisler verilir.
Bundan

sonra nisan bohcasi, uisan'r

gdrmege gelen biitiin misafirlere

ayn ayrr

gosterilerek teshir edilirdi.

Nisan Bohcasmdan sonra, nisanh kizm, oglan evine mensup kadmlardan kacmamasi,
yani yiiziinii goziinii ortmemesi ve sonrada
mensup kadmlardan

hayirh olsun demek icin oglan evine

bir grup misafirleriyle birlikte kiz evine giderler. K1z evinde

gelinlik kiz siislenmis; bezenmis, taknus · takrsnrnns
ortii.lii ve yalmz gozlerinin acik bulundugu

ve fakat · basi ve yiiziiniin tamarm

bir klyaf etle ortaya eikanrlar,

Bas da

kaym validenin, goriimcenin ve sirasryla misafirlerin ellerini oper, optiik~e her biri
ayri ayri kizm boynuna, ya bir besi birlik veya bir alnn veya miinasip hirer hediye
vermekle kizm basmdaki
drtiinmez.

ortii acilmca, yiizii, basi meydana

Serbest olarak misafirlerin

yanlarma

etkar ve bir daha

her zaman iein girer crkar ve

konusurda ...

bunun ardmdan da bieki ziyafeti diye oglan evinin kadmlarma ziyafetler verilir. 0
giin geline kac kat elbise yapilacaksa hepsi birden kadm terziler tarafmdan bicilir,
kumaslar kesildigi sira, oglan evinin misafirleri, kesilen bu kumaslarm iizerine para
serperler ki, bu paralar terzilere aittir.Yine bu giinlerde oglan evi ilgililerinden ahnan

para ile krzm biitiin noksanlan tedarik edilir ve aynca kizm bizzat haz1rlad1g1 ceyiz
sand1gmdaki

esya, gerek kiz ailesi tarafmdan verilen, gerekse oglan evinden katirlara

yiikletilmi~

veya hamallarm

sirtmda gonderilen

bohcasmdaki esya ve miieevherat
Juz evindeki
muntazam

bir sofada

ev esyasi ile evvelce gelen nisan

ve bugiine kadar getirilen hediyelerle birlestirilerek,

v.eya biiyiik

odalardan

hirinin

ii~ bir tarafma

sira .ile

dizilmek suretiyle istif edilirdi

Basta kmn rahle'si pembe tfillere sartlnns .oldugu .halde ~eyiz esyasmm iist basmda
yer ahr, Bunun yamnda biiyiik hir cam cekmeee vardir ki, iei gelinin altm ,giimii~ ve
elmas gibi krymetli .emarerleri
yataklar,

yorganlar,yast1klar,

ile dolu .... ve diger ev esyalari
makatlar.ods

... Karst tarafta ise

takimlarr ... Sa,Pd,1.ldarc .•• J:(jJJmJer

ve

serbesmr, Kadmlar kafile kafile gelir., ,;eyiz odasuu seyr-Ii temasa eder ve hayirh
olsun temennileriyle donerlerdi ki, bu merasime de (Ceyiz Gorme) denilirdi.
Ceyizin konuldugu giiniin ertesi giiniinde ise Kma Hamann toreni yapshrdi, 0
giin icin herhangi bir hamam, kiz evi tarafmdan haricten bir tek mfisteri kabul
edilmemek suretiyle ogleden aksama kadar kabul edilir ki, bu zenginlere mahsustur.
Orta ve diger aileler umum arasmda herhangi bir hamama misafirlerini davet
ederlerdi. Oglan ve kiz evlerinin davetlileri belli saatte hamama gider, tefler ve
tiirkiilerle karsrlamrlardr,

Misafirler, hamamm ddrt bir tarafmda yerlerini ahnca

evvela serbetler ikram edilir ve sonra yikanmalari icin her misafirin kildan'ma hirer

kahp sabun konulur,

o siralarda gelin kizda hamama getirilmis

bulunurdu...

Yine

tefciler calarak, ~ag1rarak gelini karsilarlar ... Gelin yerine oturur, elbiselerini cikarrr,
havlulara

sarihr, nanrlar

kollarma

girer

ve i~ hamama

dogru

yonelince

biitiin

misafirlerde

gelini takip ederler ... Teller eahnarak, tefeiler tarafmdan uzun havalar

ve tiirkiiler

soylenerek

ic hamama gecilir ... Gdbek tasmm etrafmda gelin ve tefciler

ayakta yerlerini almca genc;ler oynamaya

baslar ... Nes'e ve giiliip sdylemeler arasmda

gelini yine natrrlarr koltuklayarak 1s1 kiiriine gotiiriir ... N anrlar tarafmdan yikarnr ve
yine aym sekilde gdbek tasma getirilerek oturtulur.

ilgililer

tarafmdan

evvelce haztrlanrms

olan kma tabag1 ortaya getirilerek

gelinin ellerine ilk kma konulur. Bu arada tefciler de mani soylerler. Bu sira davetliler
tarafmdan

gelinin

basma

ufak paralar

serpilir.

Bu arada misafirlerde

yikanmrs

bulunurlar. Merasim burada sona ermistir, hetkes elbisesini giyerek hamamdan cskar
ve evlerine dag1hrlar.

crvtz ( cihaz) YAZMA, NiKAH

MERASiMi

Simdi diigiin icin erkek ve kiz evlerinde hummah bir faaliyet baslannsur. Oda
ddsemeleri icin makat silteleri, yasnklar, yataklar, hah ve kilimler ... KIZm emanetleri,
gelin elbiseleri, hediyelik esya matbaa ve kahve, serbet takimlarulegen ibr1gma kadar
biitiin bir aile yuvasma Iiizumlu olan esyalar hazrrlannus olur ... Bu hazirhk en tez bir
iki ay i~in de tamamlamrsa da bazen aylarca devam edilenler de goriiliirdii Nihayet

emaretleri

ile dolu

... ve diger

yorganlar,yast1klar,

makatlar,oda

ev e§yalan

... Ka~1 tarafta

ise yataklar,

takimlan ... Sandiklar ... Kilimler ve hahlar ...

Bunlardan sonra kahve , serbet ve matbah takimlan, tune mangallar ve saire
gelirdi. Bu e§ya ve bu sergi , bir hafta kadar §ehrin butun kadmlarma a~1ktlr
ve serbesttir. Kadmlar kafile kafile gelir, ~eyiz odasrm seyr-0 temasa eder ve
hayirh olsun temennileriyle

donerlerdi

ki, bu merasime de («;eyiz Gorme)

denilirdi.

«;eyizin konuldugu

gunun ertesi gilnilnde

ise Kma Hamann torent

yaprhrdr, 0 gun i~in herhangi bir hamam, krz evi tarafmdan haricten bir tek
mil§teri kabul edilmemek suretiyle ogleden aksarna kadar kabul edilir ki, bu
_ zenginlere

mahsustur.

hamama misafirlerini

Orta ve diger aileler umum arasmda

bir

davet ederlerdi. Oglan ve krz evlerinin davetlileri belli

saatte hamama gider, tefler ve tilrkiilerle
dort bir tarafmda

herhangi

yerlerini

kararlanrrlardr.

almca evvela §erbetler

Misafirler, hamamm

ikram edilir ve sonra

ytkanmalan i~in her misafirin kildan'ma birer kahp sabun konulur, o siralarda
gelin krzda hamama getirilmi§ bulunurdu ... Vine tefcller ~alarak, ~agararak
gelini kar§1larlar ... Gelin yerine

oturur, elbiselerini ~,kanr, havlulara sanhr,

natirlar kollanna girer ve i~ hamama dogru yonelince butun misafirlerde
gelh1i takip ederler ... Tefler ~almarak, tef~iler tarafmdan uzun havalar ve
tilrkiller soylenerek i~ hamama ge.~ilir... Gobek ta§mm etrafmda gelin ve
tef~iler ayakta ,yerlerini ahnca gen~ler oynamaya baslar ... Ne§'e ve ;gOIOp
soylemeler

arasmda

r . yine
ge_im

nanrtan

koltuklayarak

1st

kilri.ioe

goturilr ... Natlrlar tarafmdan

y1kamr ve yine aym §ekilde gobek tasma

getirilerek oturtulur.
ilgililer tarafmdan evvelce hazrrlanrms

olan kma tabag, ortaya

getirilerek gelinin ellerine ilk kma konulur. Bu arada tefc;iler de mani
soylerler. Bu srra davetliler tarafmdan gelinin basma ufak paralar serpilir. Bu
arada misafiderde

y1kanm1§ buhmurlar. -Merasim burada sona ermietlr,

herkes elbisesini giyerek hamamdan c;1kar ve evlerine dag1hrlar.

«;EYiZ (cihaz) VAZ.MA,NiKAH MERASiMi
~imdi dilgun i~in erkek ve kiz evlerinde hummalt bir faaliyet
ba§lam11tir. Oda do§emeleri ic;in makat Jilteleri, yastlklar, yataklar, hall ve
kilimler ... K,zm emanetleri, gelin elblseleri, hediyelik efya matbaa ve kahve,.
.-1erbettak1mlan;lege.n ibngma kadar bOtun bir . aile yuvasma luzumlu olan
e§yalar haz,rlanmt§..olur .... Bu hazsrhk en tez bir i:ki. ay ic;in de.temamtarurse da
bazen aylarca devam .edltenler de gorillilrdil Nihayet i§ler bitince yukanda

i~ti-mai· hayabmtzda evlenmelerln- onemH · bortlmh:rtnden - bi-riside- CEYiZ
yazma denilen bir olaydar ki, buda §Oyle olurdu: Taraflar arasmda goril§ilp
kararlastmlan bir gUnde ve c;ok defa Cuma gununun erken saatlerinde oglan
,e¥inin davetlUeri ,olduk~a kalabal-:-k,bir toptuluk halinde k1z evine -giderler...
Aynt miktarda, !oz evlntn davet!Uerini. or:ada bt.J.!ur!ardi... Misafir1er karJd.amr,

ikram edilir ve sonra iglerinden
yaz1s1

gi.izel

bir

kimse,

mutahassrs

bUyi.ik ve kahn

dort ki§i se9ilerek

bunlarm i9inde

blr tabak beyaz kag1t Ozerine

haftalardart beri teshlr edilen bi.iti.in bu 9eyiz e1yasmm isimlerini birer birer
<< Gill DokumU >> denilen tarzda yazar ve bilir ki§iler tarafmdan her e§yaya
k1ymet bi~ilince, bunu e§yalann altma ve siranm yekununa da sag taraftaki
sUtuna kaydeder. Bu sUtunun tcplarm da aiag1ya almdiktan ve altma da tayin
ve tesbih edilen ( MiHR_i MUA'CCEL) kiymetl yazd1ktan sonra toplamr ki,
bunlarm tumu kadma aittir. Hata o kadar ki, bu defter tanzim edilince, aln
misafirler arasmda mevki sahibi bOyOkler ve tOccarlardan sekiz on kitinin
-;aimlcrJ ;•azi~mak suretiyfe ,kendilerine §ahit olarak imza ettirilir. Sonra bu

saklamlud1. Bu defter-deki e1ya .kamUen kiza . .aittir, .olUm ve .. bo;anma g:bi
aynhklarda, bu defterdeki bOtOn e1ya aynen mUmkOn olmasa tutar bedeli,
Mehr-i Muac'el ve Mehr-i MOeccel lle birUkte kadma verilir, §ayet, verilmese
hOkmen alma bilir. OIUIOm halinde rnlrascuan varsa, her §eyden evvel bu
defterdeki e§ya zayi edllmls ise bedeli ile Mehr-i Muac'cel ve Mehr-i MOecceli
terekesinden aynlarak kadma verilir.
i§te k1z ve oglan aileleri tarafmdan evlenecek olan e§yamn, bundan 60
- 70 y1I k1ymeti 354 altundan fazla tutmaktadar ki, bu gOnkO rayice gore 36 000
kUsOr lira degerinde bir k1ymet ifade etmekte ve bununla bir aile yuvas1
k.urulmu§ .demektlr,

Harput'un eski aileleri arasmda bosanma yoktu: Bu konuda o kadar
hassas davraruhrdi

ki, bosanrna

nikahmdan §Ophe edilirdi.

kelimesini

agzma alan kimsenin bile

Bu sebeple bosanmalar nadiren gorOIOrdO.

Bosananlara iyi bir nazarla bakrlmazdr, Bo§ yere degil, rahmetli Mehmet Akif,
safahatmda bu konuya dair §U atesln rmsralan yazm1§,bizlerebuakrmsn.

"MOslOmanhkta

seri'at

bunu

emretrnis

imi§,

Hem ahr, hem de bosarrms, ne kadar sade lmls ...
Kan

tatliki

i~in,

bak

ne

diyor

Peygamber:

Bir talak oldumu dilnyada? Semalar titrer."
Rahmetli §imdi gozilnil acsa da mahkemelerdeki bosanrna dosyalanmn
miktarma bir goz gezdirse acaba neler yazmazdt.
Eski zamanlarda (Talak) bosanma hukum ve salahiyeti, §imdiki gibi hakimde
degil, erkege verllmis bir hakti, kadmlar bosanma davas, acamadiklan gibi
bosanma kelimesini

ag1zlarma bile

alamazlardr,

Bu yonden

kadmlar,

erkeklere kar§t hiirmetkar, ev ve aileye dort elle baghyd1lar. Hatta bir kadm,
geceleri kocas, eve gelmeden yataga giremezdi, onu bekler, gelince karsilar,
ondan sonra erkek yatagma girer, arkadan da kadm! Hele bu gelenege
bilhassa evlenmelerin ilk yallarmda ~ok riayet edilirdi. Harput'ta bu konuya
temas eden birde kosmaca vardir:

Ata sozil tutmayan evlat.

Kocasmdan evvel yatan avrat.

Yedege gelmeyen at.
Bunlann hie; biri makbul sayilmazdr,

Bir taraftan c;eyiz yazahrken, diger

taraftan da nikah i§ine ba§lamlmt§ olurdu ki, bugunku nikahlara hie; de
benzemezdi. $imdi
beyannameleri ile

evlenecek c;iftlerin rnustereken lmzaladrklarr
kanuni formalitesi

tamamlandsktan

bir

sonra yuzlerce

davetlinin huzurunda evlenme memurunun karsrsmdakl koltuklara kurulur,
memur tarafmdan kabuUeri hakkmda bizzat kendilerine yapllan so-rulara:
Gi.ile,soyleye Evet

Kabul

ediyorum.

Diye

cevap

vermelerine hlcte

benzemezdi.
Kma yakma turkilsi.i olan §U hazin ti.irki.iyu soylemeye ba§larlarki.iyu
soylemeye baslarlar
Gelin aglar ya§m ya§m,
Aglama gelin, aglama
Gitmem diye sallar basm,
El ogludur, bel baglama
$imdi gelir bey kardesln,
Gelinlik mubarek olsun,
Aglama gelin, aglama
El ogludur, bel baglama,

Gelinin geydigi Atlas
Gelinlik mi.ibarek olsun
Atlasa igneler batmaz,
Ounyada gelin sag olsun

Bu turki.i soylenirken gelini gozlerinden
ana ve yakmlan
~ok surmez,
ti.irkulere

damla damla ya!}larm aktlgm1 goren

da, hep birden aglamaya baslarlar,

oglan

soylemeye

tarafmm

tesebbuslerlyle

ba§laymca

hava degi§ir

Fakat bu goz ya§lan fazla

Tefciler,

hemen

daha

oynak

neee, ve gulme soyleme her

tarafa dag1hrd1.
Eski zamanlarda

kadmlann

takrp tak1§tlrma ve si.islenmelerinde

ciddiyet ve sonra k1ymet .ararurdr. ijimdiki gibi yalanc1 incl ve neceflerin
yerine, boyunlannda keleplerle ~ok k1ymetli hakiki inciler .. Altun halp!er ve
altun .dizm Ahmalar bulunurdu. Hele Ruj, pudra, -Rimel gibi suni sus
malzemesi hi~- yoktu . ytizler,gozler, dudaklar, tabii, re:nk ve- g02elHklerh11
daima muhefaza eder ve bozulmazd1.

Bunlann yerine ellere ve ayak

parmaklanna kma koyma adeti vardr ki, pek ucuza satm ahnan bir Tuht Acem
kmasr, evdeki bi.itiin kadmlarm siislenmesine kafi gelirdi. Ellere o kadar
meharetle kma koyanlar vardi ki, b1,19uni.in modern sanat merakhlan, o elleri
gOrebilmek kudrettne sahip o.lsalard1, sanaatlerine bir ~ok yeniUkier daha
eklemls elurtardi,

0 kmah parmaklar, o duzgiin kesllmls normal tarnaklar... ~imdiki gibi
ilk nazarda insana korku veren uzanlmrs, sivrile§tirilmi§ kan parmak ve
tarnaklara hi~ de benzemezdi. ~imdi bilhassa kadm berberlerinin yarattklanm
Rimelli gozlerin yerine, her kadmm Cam cekmeceslnde

saklad191bir tek

surmedanh91 vardi ki, kadmlar bir aynanm karsrsma ge~tiler mi, be§ on
dakika i~inde kendi kedilerini si.isleyebilirlerdL Kadm, berbere mi mitsin?
SaQlanm rm kestirsin ve boyatsm? Ne rnunasebet ! ...Hang.i kiz ve kadmm

saclan belinden a§ag, bolUk,boluk orUlerek sarlutalm,, ve Ozerlerine de
altmlar dizilmi§ ise bunlar begenili.rdi. Bir kadm vey,a hir gen~ kiz, erkek
berberin onune otursun da saclanm ondule ve lille ,liile yapttrsm- .. KakuHeri·
.istifham ;iJaret!er.i kondursun .. Sa~larma Dlba veya .,Karavel denUen ~e§it

,KahkilUcr y.uze yara11r Jekilde kesilirdi ..Bakimz, Emrah bu tip"9ehreler -i;in ne
de gUzel- soyler :

..

Nalan .eder,.iiftade,dil -i zanm percem,
Tahri.k-i sabadan alup-etvanm percem,
Arz eyleye dil bestelere reftanm percem,
Pazara salup sim gibi slmsanm percem,
Fa§ .eytemi§ alemlere esranm percem,

D0G0NE

HAZIRLIK D0G0N

$ENLiKLERi

VE D0G0N ZiYAFETLERi

DUgiln gilnil daha evvel taraflar arasmda kararlaetmlnue
ailelerde dilgUn senllklerl
selamhk

oldugundan

zengin

bir hafta veya on gun ewel baslar, Dugi.in evinin

ve harem dairelerinin

biltUn oda, salon ve sofalan

temlzlenrnls,

yemek odalan aynlm1§tlr. Geceleri aydmhk olmak i~in dilgUn evinin caddeye
olan duvarlarma, pencerelerine

fenerler asshr ve dUgUn evinin kaprsi onUnde

muhtelif yerlere rnesaleler yakllmak i~in bir metre yUkseklikte demir ocaklar
yerle§tirilirdi.

$enliklere,
meydanda

dUgiln evinin

sabahm

vurulmalanyla

kaprsr onunde

muayyen saatlerinde

veyahut

davullarm

bu eve yakm bir

bir arada ve bir anda

ba§lamhrd1. Davul adedi, dUgUnUn §Umul ve azametine gore

degi§ir. Bu davullarm yamnda her iki veya U~ davul i~in bir zurna veya bir
kllernet bulundurulurdu.

Bu davullarm

bir arada ve aym tempo ile bir anda

vurulmalara bUyUn mahalleyi ayaklandmrdr,

Coluk ~ocuk, ihtiyan, genci hep

birden dUgUn evinin kaprst onune kosar, buralarda toplamhr ve mahseri bir
kalabahk her an artar ve kabanrdi,

Davulcularm
kafilesinin
gelenlere

ilk

vazifeleri,

geldigini

davetlileri

goren davulcular,

kar§• yilrilr, yaklasmca

karsuamakn,

uzaktan

hemen -Karstlama-

bir

davetli

havasma ge~erek

da tekrar geri donerek misafirlerin

onleri

sira ~ala, cala dugiln evinin kaprsma kadar misafirleri getirir, orada bas
davulcu, davulunu cevlrerek vaziyet ahr diger davullar cahmrdr, Davetliler,
~evrilen davulun ilstiine bah§i§ olarak gilmil§ mecidiyeler, on kurusluktar,
~eyrekler atarak i~eriye girerlerdi. Davullar, d1§anda ~almmaga baslarken
i~eride de saz takmu fasla baslardi. Saz takrrm: bir veya iki keman, bir kanun,
bir kslernet bir veya iki teften ibaretti. Son zamanlarda bu takrma Darbuka,
COmbO§ve Ut da girmi§ bulunmaktaydr, Bu takmun yamnda iki veya 0~
okuyucu ve birde Ko~ek vardr, Bu saz takmuna bazen Elaz1g'dan kemaneci
Kor Karo, Hamamcrmn Mustafa ve Hilseynik' ten de kanuncu Bogos gibi
sanatkarlar da getirtilir, bu suretle saa tak1m1· kadrosu geniJl·~tmrm. G,scs

Meseia: Basta Korukogiu $evki, Dabag, M'uhittin, ismail ve Feyzi gibi.
i1te dt§anda davullar ve zurnalar, i~eride saz takimlan icray-1 ahenk
ederlerken, dilgiln davetlileri de kafile kafile gelmeye ba§larlardt. Bu davetler
§<>yle olurdu:

D0gilnlere davet edilecek zevatm isimleri

birka~ gun

evvelinden buyi:.ikbir tabak kagtt azertne yaz1hrd1.Birinci planda: Harput'un
buyilk alimleri .. Hukurnet erkam .. Tilccarlar .. Koy agalan .. Esnaf .. ve en
sonra da konu komsu .. Bu defterler, dilgunde ilahi okumak ilzere vazife
alacak olan u~ dort ki§iye verilirdi ki, bunlara Harput'da <<UHUCU>>
denilirdi. Bunlar defterler ellerinde kapr, kapr, dilkkan, dukkan dola§tr, dilgun

sahiplerinin selamlanm ve davetin gun ve saatini soyleyerek dugune davet
ederler ve bunlardan da bah§i§lerini ahrtaror,
Davetliler, §U tekilde tertiplenen sofralara oturur, yemeklerini yerlerdi.
Odanm bir basmdan oteki basma kadar bir ve sofalarda ise bir sag ve bir sol
-tarafta olmak Ozere iki ssra, yerlere bembeyaz--kar gibi Hasavanlar serilmlstlr.
Geni§likleri iki, uzunluklan dort bes metre olan bu, Hasavanlann her tarafma
yumu§ak iilteler, minderfer konulmustur, Bunlarm ustUnde boydan boya ince
mabrum

denilen

bezlerden. yap1lmu; 3-4 metre

uzunlugunda

i§lemeli

pe§kirler .. .Ve bu pe§kirler-in onunde tertemiz cimJir ve siyah Abanoz ka§1klar
srratannusnr,

Hasavanm Uzerinde kalayla: buyUk baku· legenler i~in de

-k1zarm1§ kuzular .. -Kaburgalar .. ·Pirin~ veya Bulgur tiritleri {E-tH .Pilav) ..

Yaprak dolrnalan .. Tepsilerle Bakl~valar .. Ve yine· ufak kaselarde Oilgiln
zerdelerl ve pilavlar.

lste

Harput 'da bu glbi sofralara << SOMAT >> denilir,

hatta << Somat ~ekme >> diye de kuHamhrd1.
Yemeklerden sonra misafirler, diger odalara ahnarak kahveler,
sigaralar, nargilelerle i' saz ve lkram edilirlerdi

.Bir kafile gidince, sofralar

derhal temizlenerek ikinci kafile i~in yeniden tanzim edilirdi. ikinci, u~uncu,
dorduncu kafileler de bu suretle yedirifip i~irildikten sonra dugun evinden
aynhrlard1. Bu arada saz takuru durmadan, .dinlenmeden ~alar ve misafirleri
eglendirirdi. lsret kullananlar, aynca aksam yemeklerine davet edilir, bunlara
da masalarda sofralar hazrrlarur .• yer,i~er, sohbet eder; eglenirlerdi. Oyle bir

an gelirdi ki, i§ret sofrasmdaki davetliler, hep birden cosar, oyuna kalkarlardr,
Bu eglenceler, bazen gece yanlanna kadar devam ederdi. i§ret edenler,
~alg1c1laraayn,ayn rakr ikram ettiklerinden ve bir taraftan da bah§i§
verdiklerinden onlar da neselenlr ve co§arlard1.
iyeride bu §ekilde eglenilirken d1§anda da davul zurna sesleri
mahalleyi ~mlatmakta devam ederdi. Davullarm onunde oyuncular ~ogahr,
halaylar, O~ayaklar birbirini takip ederdi. Bilhassa koylerden getirtilen
oyuncular, o kadar maharetle oynarlardi ki, o sira bi.itiln di.igiin davetlileri
kadm, erkek damlardan ve pencerelerden bunlan seyre ~1karlard1.isimlerini
burada rahmetle anacaqnn Tilenzit koyiinden lbrahlm, Germilili Telo, Adedili
Mehmet Ali gibi oyunculan bu topraklar bir daha yetiJtiremezdi. Bu suretle
dilgilnlerin aksamlan ve hele geceleri daha neseli ge~erdi. Bir taraftan
mesaleler yanar, bir taraftan havai fi§ekler gokyi.izilne helezoni 1,;1klar
sa~ard1.

CLUM GELENEKLERi
Olilm gelenekleri ki.iltilr acismdan bilyi.ik onem ta§lr. Zira en az degi§iklige
ugrayan uygulama- Iara olilm geleneklerinde rasttanmaktadir.

e,az1g'da genelekselligini
srrasmda

koruyan

ve oUimden sonra

devamhhgm onemli unsurlanm

olilm

yapuan

gelenekleri
pratik

olilmden

once,olilm

ve uygulamalarda

kulti.irel

tasu;

Koylerde ve kentlerde herkes cenazeye bi.iyuk sayg1 gosterir.Elaz19 sehlr
merkezinde cenaze ge~erken yard1ma kosmayan ,sayg1 durusunda
bolunmayan hi~ kimseye rasttanmazdr,
Koylerde olilm oldugunda butun koyli.i i§ini brrakarak hemen cenaze evine
kosar.Aralannda i§ boli.imu yaparak kimi

mezar kazar,kimi mezarda

kullamlacak malzemeyi hazirlar.OIO suyunun kaynattlmasmdan oli.inun
y1kanmasma

kadar

butun

i§leri

tamamlarlar.Taziye suresince

taziye

cenaze
evine

sahiplerinden

srrasiyla

yemek

once
plslrlp

getirirlerdi.Olii oldugu gunde veya yas si.iresince koyde hatta yakm bir koyde
dugi.in,sunnet gibi torenler varsa ya ertelenir veya olii evinin musadesi
almarak miiziksiz olarak ger~ekle§tirilirdi.
lnaruea gore aksam namazmdan sonra cenaze gomi.ilmez ;her hali.ikarda
cenaze namazi mutlaka k1hrnrd1.0lenkadmsa tabutunun Ozerineye,il yazma
baglamr.Tabutun i.izerinebirakrlan hall ve ki!im camiye bag1§larnrd1.

Oefin i§lemi yap1ld1ktansonra topluca cenaza sahibinin evlne gidilirdi.Hoca
Yasin-i ierif okur,taziye verilir.OIOsahibine yakm kimseler burda kahr.Onlarm
acuanna ortak olmaya ,;ah§irlar.

--

---

OIOniln devrine oturma gelenegi vardir.Olen ki§inin saghgmda yapmad191
veya eksik

b1rakttg1 ibadetler

i~in titre

dag1t1llrd1. Taziye surest

0~

gilndur.Olilmiln kirkmc. giinii mevlit okutulur,davetlilere yemek ve helva
ikram edilir.Elli ikinci guniinde hatim indirilir.
Olumden sonraki

ilk

dini

bayram karah bayram say1hr.Arife gi.inleri

mezarhklar ziyaret edilir.

KUR$UBA$1 GELENEGiMiZ
Eski harput evlerinde k1§ mevsiminde kullamlan adeta soba gorevi yapan
ozel olarak duzenlenmls kursu etrafmda ismrnak sohbet etmek eglenmek
amaciyla bir araya gelinmesi kOrsuba§1denilir.
"KiirsOba§1" gOniimi.izde Harput ki.iltOrOni.inbelli bir yoni.ini.i ifade eden,
~agm;t1rankelime olarak alg1lamr.
KilrsO 50-60 cm yOksekliginde en kO~Ogununbir yam 60 cm den baslarnak
i.izere 1,Smetreye kadar geni§leyen dart ayakh ve dart ko§eli tahtadan
yap1m1§ kare bir masa §ekHndedir. Bazrlarmm ise alttda Ostiide kapah, yanhz
alt do§emenin ortasmda 30-60cm kutrunda dairemsi oyulmu§ bos bir yer
vardrr -ki buraya mangal koyulur. KOrsi.ilerinbOyi.iklilk ve kO~OklOgunegore
hususi surette saman vs yap1Jkan bir ;amurdan

yaptlnlmt§

ol-an bu-

mangallar
sularmm

kursu

ayakla-

rmm

tam

ortasma

kanulur,etrafmda

ise abdest

rsmmasi i~in bakir ibrlkler bulunurdu.

Ac1k havada

ve ekseriyetle

yemek

cantlarla (ates kuregi) bu mangallara
kapatihrdr.Bu
kursu baslanm

ates sogugun

ocaklarmda

yak1lan aga~ komuru.atesl

konulur ve dayanmak

§iddetine

gore

i~inde Ozeri kulle

10-12 saat kadar

kursuyil

ve

hamam gibi rsrnr ve steak tutardr,

Kursulerin uzerlne i~ yuzi.i karm1z1 renk di.iz ve d1§ taraft ise aym yerli bezden

(~i~ekli bez) hususi sutette yaptmlm1§ buyi.ik yorganlar ortOIOr.KursOnun iki
taran sedir diger iki tarafrda buyuk minderler konularak bu seviyeye ~1kanhr.
Bunlarm Ozerine tekrar yumu§ak do§ek veya makatlar konulur ve Ozerine
tertemiz ortuler cekilir.
Duvarlara gelen taraflarada sarayla yastiklar dayamr. Yurnusak minderlerin
Ozerine oturulur ve yastiklara dayamrl1rAyaklar bacak ve kollar bu yorgan
altma sokulur,ki.irsi.i yorgam gogi.islere kadar ~ekilir.i§te bu surette ki.irsiini.in
dort bir tarafmda oturanlar vucutlanm 1s1tlr ve soguktan muhafaza edilmi,
olurlardr, (Sunguroglu Cilt-4 Sh.256)
Baz1 koylerde ise dort taraf kerpicle ~evrilmi§ ve yumurta ile s1vanm1J ortast
bos kilrsiller yap1lm1§t1r.Bu kilrsi.ini.in ortasma i~i koz dolu mangal brrakthr
ve Ozeri kapatrlndr, Kiirsi.iniln etrafmda minderler bulunurdu.

KOrsOnOn kendisinden
toplant1lar

milzikli

hayatrmrada

onernli

ziyade KOrsOba!}t diye bilinen ve bu isimle ahnan

eg- lenceler,
yeri

olan

gelmesi onemlidir.KOrsuba§lan

halk

hikayeleri

konulann

anlatimlan

i§lenmesi

gibi

kOltOr

ve gOnumOze kadar

geleneksel kOlti.irel unsurtanmmn

gOnOmi.i-

ze ulasmasmda onemli bir fonksiyonu olmustur.

Uzun

kl§

gecelerinde

Kursi.iba§lannda

Harputlularm

,ya§ guruplanna

hemen

gore toplantilar

onceden karar verilmesi suretiyle sirayla

tek

eglencesi

olurdu. Ki.irsi.iba§lannda

her gece bir evde toplamhrdr.

mahallede akran olan ve ruhen uyu!}an insanlar bir topluluk
Bunlara "kol"

denirdi. Bu kollar o toplulugun

olan

liderinin

Her

otustururlardr,

ismiyle amnrdr, Bu

k0Jlarl9er:is1ii1de.
iyi yemek,yapanlar mutlaka bulunurdu,
Toplamlmasma karar verilen eve· tedank

edilen malzemeler onceden

.gonderilirdLEvdek,i ,k:adm·ve vocuklar .akiam .erkenden ·ba§ka -.bir ,kom§suya
g.ider;evli

mis.afirlere

b1rak1hrd1.

Yan

eglenceler,anlablacak J1.kralar., yapdacak

gecele.re

kadar

sOrecek olan

,akalar ·he,p ,:pJanJamr ve g.ecemutlu

bir tekUde. tamamlamrdi, Halk o.yunlan farkt. ve tUrkOler, maya ve hoyratlar,

.guzel yiyecekler, .;e1it ·.t;e.§it sohbetler Harputun so.guk k1, .ge.celerini 1s1ttr
gonOUer·§ienlenirdi.. Bir dahaki toptanb. ve yiyecekler de bu gecenin senuada
kararlaJtmhrd1. Yemekler,

meyve ve dlger y.atsd1klann .kimler tarafmdan

ahnacag1 hususunda kura ~ekilirdi.

Kursuba§lan
misafirlere
soylenir;

,gunduzleri

butun ev halkrm etrafmda toplar geceleride

tahsis edilirdi.
latifeler

Kiirsuba§larmda

1akalar yap1hr,yilzuk

efsaneler,

oyunlan

masallar,

oynamrdi,

varsa

bilmeceler

Oyun sonunda

kaybedene cezalar verilir agtr Jakalar yap1hrd1.

Kursuba§1 geleneklerinden

baska Harputta butun mahallelerde

adeti" vardr, Zengin konuklannda

selamhk daireleri

"oda i§letme

orta hallilerin evlerinde

lse selamhk odalan bulunurdu. Aktamla yats1 arasmda buralarda toplamhrdr,
Bu· odalann mildavimleri hep aym ki§ilerdi. Bir odanm mildavlmint diger
odaya gitmesi . ho§ kar:§1l.anmazd1.
"Selamhk.

odalarmda

sesleri

guzel

kimseler

tarafmdan

Ahmediye

,Muhammediye, ,K1ssas1 Enbiya kitaplan Emrah, Nevres kOIUyatmdanparcalar
okunurdu, Hikayeler, masatlar, sava§ amlan anlabhrda. "ilim adamlannm
selamhk odalan kalabahk olurdu. Mudavimleride ~ogu hocalar, Muderrisler
veya mektep medrese gormu§ kimselerdi. Bu odalar adeta bir ilim yuvas1yd1.
Fuzuli, Bakl, Nefi, Nabl, Nedim, Sabi gibi §air ve ediplerin eserteri okunur,
incelenir, yorumlar yap1hrd1.Hatta bu toplantada ezbere beyitler okunmakla
kahnmaz llfuzuliden bir beyit okiyacaksm ki son harfi "b" olsun" Jeklinde
sorulan sorutaracevaplar ahmrd1.

I1te boytesit1e· ortamlarda adeta KUrsuba~larmda · ve odalarda bir yaygm
egitim yap1hr insanlar bilgi sahibi olurtardi, Harput insamnm kadir1inashg1m

bilge ki§iligini ve musikisindeki sahsma miinhas1rhgm1buralarda almak
gerekir.

ELAZIGVE HARPUTMUSiKiSi

Halk musikisinin befigi, Harput' tur. Harput ve cevreslnde, Anadolu'nun hi~
bir bolgesinde olmayan, Orta Asya'dan gelme, en eski bestelere rastlandigi
gibi; ayrica bir makam tertibi de vardir burda. Bu tertip, "Pesrev" den sonra,
gazel (agir hava), arkasindan agir tiirkiiler, bu tilrkiinun tevkiyle, arada
soylenen yUksek hava, ve bu yUksek havanin ayagin- dan gelen oynak
turkuler, yerli deyimle "slklltlmlar" olmak Ozere,bir diizene baglidir.
Harput musikisinde, i~li bir ibadetin ~o!}kunlugu hissedilir. Bir
makama baslanlrken, soylenen gazellerde, bir ilahi ~e,;nisi vardir. Bundan
sonra gelen turkiiler,

bu ilahi duygu-yu dalgalandiran ve costuran

nagmelerdir. Bestelerin yarattigi manevl coskunluk, ger~ekten insani, maddi
alemden uzaklasmayazorlar. Soyliyene ve dinleyene bir u~u,; hissi gelir. Bu
anda, hi~ bir istek ve i,;aret li.izum olmaksizin, i~gUduniln §evkiyle, sazin
kendiliginden ayak tutmasi sonunda, goklere yiikselen bir ezan gibi, yiiksek
havalara, yerli tabirle "Kayaba§i ve Hoyratlara" ge~ilir. Bunlar, dagdan daga
~arpan, dik ve tiz

perdeden soylenen ezgilerdir. Bilhassa dinleyen,

kendisinin,
seslerin,
ruhlarda

yerden gage dogru
ueurucu tesiriyle,
yarattigi

bosanrnaslna

kanatlanmak

saz meclisi,

coskunluk

ve

Ozere oldugunu

hisseder.

Bu

vecit haline gelir artik. Bu vecdin,

ta§kinlik;

duygularin,

heyecanlarin

yol acar, Sazlarin refakatinde soyleyen ve dlnleyen, hep bir

agizdan, yani koro halinde, §ikiltimlara, oynak turkulere ge~er. Bu tilrkuler,
yalniz ruhta degil, bedende de tepkisini gosterdigi i~in, bu sirada veya hemen
§ikiltimlari takiben, ayni makama uygun, erkek veya kadin oyunlari oynanir.

Mesela, "Bestrl

Makami" ni alalim: Rast faslina benzeyen bu makama

bastanlrken, makama aslna olan okuyucu, sazin Be§iri Ayagi tutmasi, yani
"pesrev" yapmasi ile, Divan Edebiyat~ arneklerinden, okuyucunun zevkine,
gore s.e~Umi§,bit-gazelle, agir havaya baf!ar. :Bu,.gaze!!er,{nefes) !erdir.
Gazeller, dart perde ilzerinden soylenir. Birinci perdeye (pes perde),
ikinci . perdeye . (ilst . perde), O~Onc.u per:deye .(tiz perde ), dordilncil · ,perdeye
(dOz perde) veya (baglama perdesi) denir. Bu, Harput 'taki perde adlandu;
Halk, blrinci. .perdeye (bastamass), :ikinci .pe.rdey.e {a§mas1), O~ilncil p.erdeye
(~1kmas1),dordOncu perdeye de (y1kmijSt)c der. Her perde, blr gazelin iki
rmsrast Jle soylenip, diger perdelere ge~mr, ve her perde degi§tik~e, .ara
nagme de, yalmz tizlik bakrmmdan

degU, meledi bak1.m1ndanda farkh

okuyucul.ar, hemen yok. gib:idi-r.Kalanl~rdan; $ukril Canaydio .ve oglu, Mevlilt

-------~

Canaydin ile Klarnet~i Adalet, eski makamlara, en ~ok a§ina olanlar arasinda
sayilabilir.
Okuyuculardan ise, bu mevzuda tam yetkili olarak yalmz Hafiz Osman bey
kalrmsnr, Yetmi§ini askm ve rahatsiz olmasma ragmen, ecdat yadigan, ata
armagam olan bu makamlarm, dogruca ahfada intikali i.~in, himmetini
e.s,irgemeyerek, seslnln telle tesbltine masaade etmesine karsr, .burada
Memleket namma kendisine, teJekkilr etmeyi, bir bor:~, biliri::i! ..
.Gazelin bitiminder1.s.onra, ahenge devam edilerek, Harput.agz1 ve tavn
Ile, "indim yarin bahceslne", gibi, bu ayaktan soylenen bir ti.irki.iye.ge~ilir.
Guzel sesliler tarafmdan, bu turkulerin bir iki krtast okunduktan sonra, sesine
ve nefesine gi.ivenen bir okuyucu tarafmdan da, solo olarak, bu makamm
"Kayabasrsr") soylenir. Buna, halk arasmda IIBeJiri Hoyrat" denilir. Aym
makam i.~inde olmakla beraber, kendisine has ayn bir ayag1ve ara nagmesi
olan, Be§iri Hoyrat, ya tamamen .soylenip bitirilir, yahut, lkl. aatirdan son-ra,
araya bir tQrkUnUnbir k1tcuu sokularak, tekrar Be§iri Hoyrat 'a doni.ililp, bu
yuksek hava, boylece bitirilmi§ olur.

Hoyratm bitiminden sonra, "Ortki yazman y1rt1la", "Bahcelerde
meleme", "Gormedim alemde" tilrkuleri

gibi, cok neseli ve hareketli

§lk1lbmlara ge~ilir. Bu makamdan sonra, kendisine has bir ozellik ta§iyan

--

---

-------

Mustezat soylenir ki, bu isim, nazim tarzindan alinmadir. <;unku Mustezat da
gufte, yani "deyis" olarak, hep mustszatll gazeller seclllr,

Milstezat soylenirken, bazen dart satrrdan, bazen, iki satirdan sonra,
ara nagme yap1hr. Mustezat, solo olarak; nakarat ise, koro olarak, soylenir.
Ancak sesleri birbirine uyan ve aym deyi§ ve aym ag1zlasoyleyebilen, mesela
iki kardes gibi, iki ki§i tarafmdan da solo kisrm birlikte soylenebilir.
Mustezadm, ilk dart satm soylenip, koro halinde nakaratr da yap1ld1ktan
sonra, "crkmasi" yap1hr; bundan sonra, "A§ran" aya91 tutularak, diger bir
yuksek havaya ge~ilir. Gazelin iki mrsrasr, A§ran 'a deyi§ yapuip bitirildikten
sonra, makam tekrar Mustezada y1kllarak, yine Mustezadm tam veya yanm
ara nagmesi yap1ld1ktansonra, Mustezada devam edilip, dart satrr daha
soylenerek bitirilir. <;alanlann, soyleyenlerin ve dinleyenlerin sevklne ve
zevkine gore, daha fazla uzatalaraksoylendigi de olur.

Milstezat bittikten sonra da, oynak turkulere, oyun havalarma
ge~ilebilir. Mesela "Delilo" bu ayakta oynanan oyun havalarmdan biridir.
Klasik tertip, yukanda soylenen srradir. Ancak, bu sira, uyulmas, gereken bir
ke-sinlik ifade etmez. Mustezat, daha evvel, Be§iri Hoyrat daha sonra,
soylenebildigi gibi, bu arada soylenmeden ge~ilenler de olabilir. Yalmz,
eskiden bu makamlara, hakkiyle vakaf olan ~alg1c1larve okuyucular, bu strayt
tamarnlamadikca diger makamlara ge~mezlermi§.

ELAZIG' A AiT AGIZ VE ~iiRLER
Yetmi§ dokuz iii gezdim dolasnm,
Zaman oldu ~ok iohrete ulasnm,
<;ok yerlerde ~ok i§lere bulasnm,
Vatamn elleri cok gi.izel amma
Gakgo§lar diyan Elaziz ba§ga.

YEREL LEH<;E

$fi§nazhlann elmalan degene gadar herkese selam verdi.igi.ini.i dutlar ve
elarnalar degdi.ikten sonra herkesten selam kestigini bilimidiz ... Bir Reklam :

- Gocam Yetildere zukagma tahlli. Her gece eve gail beran i~inde geli.
Ne kadar y1hasamgomlekteki gan lekelerini ~1haramim
.. Neden?
- Merdane matigi dene densuz. Hem gan lekesinden hem de herifden
gurtulursun.
MERDANA MATiK inat~, heriflere kesin ~ozi.im. Merdane Matik §imdi " Ya§
<;ubuk" hediyeli.

HALID EMMi

Dunyaca OnlO attcnrnz Saym Ave, Hahd Emmi, Harput'un
merkahsi gen~leriyle

av yaparken;

ve civar koylerin

av

bir iki 1skalad191m goren gen~ler,

* Hahd emmi eskisi gibi atarmsm herhalde demlsler,

Bu soze i§girlenen Hahd emmi sinirlenerek,

* Ulan senin agzm ne soli oglum ne demek eskisi gibi. Eskiden nedisem
Jimdi de oyum o{Jlum dalgam1 ge~isin it oglu it. U~anm, ga~amn, surunenln
gozunun elifinden vururum. Yeterki dunya gozOnner bir gorem.
Demis. Hahd emmi'nin eyce k12d1gm1 sezen diger bir gen~;

* Hahd emmi en iyi atarsm inanimde ya tufegin menzili yeti§mezse.
Demesinden, Hahd day, eyes zrvanadan ~1km1§.
"Hasnr ulan" demls. isterse gogi.in yedi gat i.isgeginden ucsun o fi§ege,
sacmayan hahd guveti verim daaaaa

.

Tam o sarada gokte ucan bi kusa Isaret eden diger bir gen~,
* Hahd emmi ahanda u9i sikrsa oldur deyince Hama gu§a dogru tufegini
dogruldan HAlld emmi o mrsnan daha dogru dOrilst ni§an almadan,arha
, arhasma,iki fi§ek seplemiJ.,Ama,kuJ··baham1smdemeden

ucrnu ki Hahd

emml;

* gordOz,yigen, nas1l .gozilniln,elifine. vurdum deyi.nce•..... Gen~ler hep bir
ag1zdan;
Dlget baba sende nas1 vurdun hemi,daha u~i,.bayvan
Hahdemmi

* Eyiki-siz.st)ylisiz,,oglum. Ad10stOnde he.yvan 61d0g0n0 bilimL.

Yemekler
Elaz1g mutfag1 oldukca zengin yemek ce~itlerine sahiptir. 150'ye yakm yemek
cetidi olan Elaz1g'da, uc ogi.in ditmda "Kusfuk yemegi" ve ozellikle "Yatsihk"
denilen pestil, ceviz, orcik, meyve gibi yiyeceklerin bulundugu sofralar ac1hr.
Geleneksel Elaz19 (Harput) mutfak kulturi.i, Ti.irk mutfak killti.iri.ini.in izlerini
tat1r.S0fra adabmdan yemek ce~itlerine kadar halen geleneksel ozelliklerini
koruyabilen

Elaz19 mutfagmda;

tarihi Oguzlara kadar tutmac, umac, a11

anamasi, kara kavurma gibi yemekler halen varh91m si.irdi.irmektedir.

Kit mevsimi icin yap1lan hazrrhklann basmda taze meyve ve sebzelerin
hemen hepsinin kurutulmast

gelir. Tursu ve salamura yap1hr, §ehriye ve

erlste kesiHr, kurut ve tarhana hazirlarur; tandir ekmegi yap1hr; kavurma
hazirlamr, orclk, pestil, tutunu yap1hr.
Dugi.in ve si.innetlerde ozel eglence torenlerinde ziyafet cekillr, ozel yemekler
c1kart1hr. Bi.iti.in bu isler kornsu ve akrabalarm yard1m1 ile topluca yap1hr.
Gi.ini.imi.izde geleneksel yemeklerimiz halen yapilmakla birlikte yeni yemek
cetitleri de Elaz,g mutfagma girmittir. Keban barajmm yapilmast lle birlikte
tath su bahklanda£laz1g mutfagmda yerini alm1tlard1r.

Elaz19- Harput Mutfa91 yorenin ozelliklerine bagh olarak ~ok bi.iyilk ~eJitlilik
ve zenginlik

gosterir.

ilin

kendine

has ve kendi

ismiyle

yemekleri vardir, Bu yemekler Olkemizin bircok yoresinde
olarak yap1lmaktadir.Bilyilk

amlan

~e§itli

de Elaz19 yemegi

bir damak zevkine sahip olan Elaz19 insanmm ,

mevsimine gore piJirdigi yemeklerden bashcalan ,unlardir.

~orbalar
Eri§te,

kelecos,

lobik,

kurutlu,

kulakh,

bulama,

un,

yogurtlu,

pirin~li,

mercimek, dogme, tarhana ve sebzeli corbatard«.

La_g_alar
Varma ve plrlnc, kuymak, hilisli lapalardir,

Yemekleri

Et
Kaburga, kara kavurma, kellecos,
kebabr, keklik, kuzu kizartmasr,

kapama, tarakhk, kizartrna, Ji§kebab1, tas

iJgene, bilryan, tava, gi.ive~, ciger kebab, ve

pacadir,

Kofteler
Harput

koftesi,

(bulgur

kofte)

i~li

kofte,

fmdik,

kadmbudu, liile, ayar, ki.inculi.i, (susamh) koftelerdir.

yalanc1, ekslll,

nohutlu,

Do Ima:
Dilim, domates,

biber, pathcan, kabak, kofik, zeytinyagh

sarmalar,

lahana,

yaprak, bunbar ve kibe'dir.

Ekmekli

Sac ekmegi, ta§ ekmegi, peynirli ekmek, yagh yufka, nohut ekmegi, fodula,
smn,

patila

(peynirli,

~okelekli,

k1ymah, kakirdakh,

soganh,

kavurmah,

susamh), pusun, (ufalama), cevizli ve gommedir.

Sebze:
Taze pathcan, fasi.ilye, kabak, oturtma,
baytld1,

kabak a§1, karmyank,

dizme, imam

sogurtme, t§km yemegi, kenger yemegi, badem ~aglas1 yemegi,

pirpirim {semizotu), musakka, bakla ve bamya yemekleridir.

Pilavlar
Bulgur, plrlnc, etli bulgur ve pirin~ tiridi, sulu pilav, pathcanh pilav, fasi.ilyeli,
soganh, nohutlu, mercimekli, mukasertl, yemekli simit pllavr, keskek (dogme
pilavr] dir,

Borekler
Su boregi, el boregi, poga~a, tepsi boregi, (Peynirli, k1ymah, ispanakh), sana
boregi, talas ve bi§i'dir.

Helvalar
Un helvas,, hesude, pekmez, peynir, vi§ne, kay1s1, irmik, kabak, kar ve ceviz
helvasr'drr,

Yemekler

Yurnurtah
Yagda,

mihlama,

gaygana,

1§kmh, pestilli,

rspanaklr,

fasulyeli

ve yanm

kuzu'dur.

Tathlar
Baklava, sanhburma,

dolanger,

kalbur hurmasr, tel kaday1f1 (Peynirli,

revani, suttac, muskah, zerde, gobek, dilber dudag1, kargaburnu,

Hosaf:
Ozum, kay1s1, vi§ne, erik, ktzrlcrk, nar ve pekmezdir

Cevizli),

ELAZIG iL.i HARITASI

Bir dugun gununde erkeklerin hazar golu etraflndaki oyunlanndan
bir goruntu

ELAZIG FOLKLOR EKiBNiN c;AYDAQRA OYUNU,

YARARLANILAN

KA YNAKLAR;

Elaz1g Valiligi Yayinlarr ;
-Elazrgm Tarihi
-Elazrgm Gelenek ve Gorenekleri

Gakkoslar sehri Elazig; Hazim Peksever
F1rat

U niversitesi

Yay1nlar1; A' dan Z'ye Elaz1g

