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Muhtar Pasa ordusunu Erzurum'a cekti.

ERZURUM'UN iKLiMi VE BiTKi ORTUSU ve DiGER OZELLiKLERi
Erzurum ilimiz Turkiye'nin en yuksek ve en soguk illerinden biridir. Sert kara iklimi
hukum surer. Kislar cok soguk ve karli, yazlar 90k steak ve kurak gecer, Senenin 150
gunu karla ortuludur.Yagis miktan 450mm'dir. Eriyen karlar akarsulan besler.
Erzurum ilkbaharda yemyesil, kism beyaz, yaz ve sonbaharda sapsan( bozkir )
haldedir. Orman ve fundahklar yuzolcumunun %9'udur. 1900- 2000 metre
yukseklikte sancam ve mese agaclanndan ibarettir. Cayir ve meralan, arazinin
%68'ini kaplarken, ekili ve dikili arazi %18'dir.Ormanlar kuzeydeki daglann guneye
bakan yamaclarmdadir.
Erzurum tanmmda hayvancihk tarla urunlerinden once gelir. Iklim cok sert oldugu
icin yetisen urunler sayihdir. Bugday, arpa, cavdar, fig ( hayvan yemi ), mercimek,
pancar, aycicegi, korunga yetistirilir. Yetisen sebze yeterli olmayip, ihtiyacmm
muhim kisrm guney illerden gelir. Meyve olarak, elma, armut, erik, visne, kiraz,
ceviz, ayva, kayisi ve kizilcrk yetisir, Erzurum ve Pasinler ovasmda sulama tesisleri
yapilrmsnr. Sulu tanmm ovaya girmesi ile verim arnmstir.Erzurum ekonomisinde
hayvancihk bel kemigidir. Nufusun buyuk kismi hayvancihkla ugrasir. Cayir, mera
ve yaylalar hayvancihga musaittir. Koyun, srgir ve kil kecisi beslenir. Ancilik da 90k
gelismistir. Kovan sayrsi 60 bine yakmdir. Ihcada modem at harasi vardir, Orman
varhgi zengin degildir. 200 bin hektardtr. Ormanlan verimsizdir. 107 koy orman
icinde ve kenanndadir, Her sene 42m3 sanayi odunu ile 22 bin ster yakacak odun
elde edilir. Agaclandirma faaliyeti devam etmektedir. 1984 - 1988 tarihleri arasmda
sehir icinde 650 bine yakm agac dikilmis olup, yesil alanlar gittikce cogaltilmaktadrr.

Maden bakmundan zengin degildir. Linyit, bakir, crva, maden komuru, kursun,
cinko, perlit, krom, manganez ve alci tasi rezervleri mevcuttur. Sark linyitleri
isletmesinde 60 bin ton linyit ile az miktarda krom ve alcr tasi istihsal edilir. Kornuru
bolgeye yetecek kapasiteye gelmistir,

ERZURUM'UN FiZiKi OZELLiKLERi
Ilimiz daghk bir bolgededir. Cepecevre daglarla cevrilidir, Yuzolcurnunun %64 ii
daghk ,% ERZURUM'UN

rtznct OZELLiKLERi

Ilimiz daghk bir bolgededir. Cepecevre daglarla cevrilidir. Yuzolcumunun %64 ii
daghk ,%20 plato ve %12'si yaylalardan ibarettir.
~

DAG LARI
Daglann cogu 3000 metreyi asar. Il topraklannda Rize Daglan, Karasu - Aras
Daglan, Mescit Daglan, Kargapazan Daglan gibi siradaglar yer ahr. Baslica yuksek
daglan sunlardir; Bingol Daglan (Dagkale Tepe 3193m), Karagol Daglan ( Saksak
Tepe 3057m ), Palandoken Daglan ( Karakaya Tepe 3167m ), Sahvelet Daglan (
Kandil Tepe 2922m), Mescit Daglan ( Mescit Tepe 3239m), Naldoken Tepe(
3153m), Veli Baba Tepesi ( 3186m), Akbaba Dag1 ( 3058m), Bozan Dag1 ( 2924m
), Dumlu Dagi ( 3169m ), Cakmak Dag1 ( 3063m ), Kargapazan Daglan ( Baldirkanh
Tepe 3045 m).
Palandoken Daglan ile Bingol Daglan arasmda kalan Tekman yaylasi, Dogu
Anadolu'nun en yuksek yaylasidir. Ortalama 2500m olup, en alcak yeri 1800
metredir. Yaylanm 30km2 'ye yakin bir ovahk kisrm vardir. Yuksek daglann zirveleri

devamli karlidir.
~

OVALARI
Erzurum'da ovalar 2000 metreye yakmdir. Bashca 3 ovasi vardir,
~

Erzurum Ovasi
Pasinler Ovasi
Hims Ovasi
Erzurum Ovasi; 520 km2 lik bir sahayi kaplar. Uzunlugu 50 km, genisligi 13 km 'dir.
Denizden yuksekligi 1750 - 1900 metredir. Pasinler Ovasi; Pasinler ilcesinin icinde
bulundugu ovadrr. Uzunlugu 45 km, genisligi 12 km'dir. Yuzolcumu 420 km2'dir.
Hims Ovasmm yuzolcumu 170 km2'dir. Bu ovalara ilaveten Coruh, Karasu, Aras,
Oltu ve Tortum vadileri yer alir.
~

AKARSULARI
Yuksek irtifada olan Erzurum, senenin 150 gunu karlarla kaplidir. Yaz haric diger ii9
mevsimde yagis miktan fazladir. Kar ve yagmur sulan bir 90k akarsuyu meydana
getirir.
Karasu : Dumlu Dagm'n dan cikar , Pasinler ve Erzurum ovalanru sulayip,
Erzincan'a girer. Erzincan'dan sonra Keban yakmmda Murat suyu ile
birleserek Firat'm yukan kolunu teskil eder.
Coruh Irmagi : Erzurum Mescit Daglanndan cikarak ispir ve Camhkaya'dan
sonra Artvin'e ulasir.
Aras Irmagi : Bingol Daglanndan cikarak Pasinler ve Horasan ilcelerini sular
, Kars'a girer. Ruslarla hududumuzu teskil eder.
Oltu Cayi : Kargapazan Daglanndan cikan bir kol Oltu'dan gecip,
Allahuekber Dagmdan Cikan ikinci kol ile Senkaya'da birlesir. Artvin'e girip
Coruh Irmagina katihr.

Tortum Cayi : Mescit Daglanndan cikar, Tortum derelerini toplar ve Tortum
Golune dokulur. Tortum Caglayam ile akarsu Artvin'de Oltu Cayi ile birlesir.
Hims Cayi Bingol Daglanndan cikar. Tekman Yaylasmm sulanm toplayip,
Hims ovasmm ortasmdan gecerek Erzurum'u terkeder.
Erzurum, Dogu Anadolu'nun su taksim noktasidir.

GOLLER
Erzurum ilinin sadece bir golu vardir. Tortum Caymm guzergahi, Kemerli Dagdan
bir toprak kaymasi ile nkanarak tortum golu meydan gelmistir. Tortum Cayimn
sulan 50 m yiikseklikteki Tortum Selalesinden inerek yoluna devam eder. Tortum
Caglayaru Turkiye'nin en yuksek caglayamdir. Tortum Golunden hidroelektrik
santralle elektrik istihsal edilmektedir.

I
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20 plato ve %12'si yaylalardan ibarettir.

OL TUT ASI (KEHRiBAR)
-Onu Yurt Duzeyine ulasan Oltu tasmm asil adi kehribardir. Oltu'nun Sulunkoyu,
Gu.11-Uce, Dutlu, Guzelsu ve Alataslar koyleri civarmda cikanlmaktadir. Bu yoredeki
esnaf tarafmdan agizhk, tesbih, kolye gibi sus esyalan yapimmda kullamlmaktadir.
Y eraltmda 1- 7 cm kadar ince damarlar halinde bulunur ve oldukcazor sartlar altmda
cikanhr. Maden Tetkik Arama Enstitusu 1955 yilmda yaptigi arasnrma sonucunda
ardic araci komurunden meydana geldigi ispatlanrrusnr. 1918 yihndan sonra
Erzurum ve civannda 40 kadar esnafm Oltu Ta~1 islemeciligi ile gecimlerini
sagladiklan tespit edilmistir,
Takrmci ve kuyumcular tarafmdan teneke veya kilo ile satm ahrur. Bu taslar toprak

altma gomulerek gerektiginde cikanhp islenilir. Burada amac tasm nemli ve
yumusak kalmasidir. Islenecek taslar bir su kabma konulur, oradan almarak cift su
verilmis bicakla bilegi tasi kullamlarak yontulur duzeltilir. Bu isleme bir heykel tras
yetenegi ve becerisi ister. Oltu tasinm keramete cevherde degil ustasmdadir.
Genellikle agac budagi, asma yapragi, uzum salkmu motifleri susleme olarak
kullaruhr.Tesbih yapihrken iki basit takoz arasmda donen bir madeni mil sag elle
tutulup bir kemani yayda dondurulur. Diger elle kaba bicimlendirme yapihr. Sonra
zimpara tasi ile zimparalarur ve tebesir tozu uygulamp zeytinyagi ile cilalamr. Once
mat renkte olan tas sonra siyah pml pml bir durum ahr.Kolye, bros, kupe, yuzuk,
bilezik, tesbih, agizhk ve buyuk parcalardan heykelcilik gibi ilginc ziynet esyalan
yapilir.Erzurum dismda bu tur esyalarla ilgilenip sahip olmak isteyenler mail

yollayabilirler.
ERZURUM'UN T ARiH:t ESERLERi
ERZURUM KALESi
Erzurum ic kalesi, hie suphesiz sehrim kurulus sirlanm saklamaktadir. Bugunku
gorunusuyle Osmanh cagi yapisidrr. Rus Isgalleri sirasmda 90k tahrip olmustur.
Sehre hakim bir noktada yer ahr. Orijinal giris kapisi Tepsi Minare'nin yamndadir.
Daha sonra guney orta kesiminden ikinci kapi actlmrstir. Bugun le Kale'de Kale

Mescidi ve Tepsi Minare gibi onemli "Saltuklu devri" yapisi yer ahr.
KALE MESCiDi
i9 Kale'de, orta guney burca dayah olarak kare planh kucuk bir yapidir, Ana
mekaruru orten kubbe icten bes sira mukamash distan konik bir bicim gosterir. Kisa

bir tambur ile kumbetleri andirmaktadir, Kale Mescidi'nin mihrabi tek sira geometrik
bezekli silmelerle smirlandinlmis mukarnash bir nisten olusur. Kitabesi olmayan
yapi XII. Yuzyil, erken Saltuklu - Selcuklu yaprlanndandir.
TEPSi MiNARE
i9 Kale'nin guney bati kosesinde ve kalenin eski kapisnun bitisiginde yer ahr. Saat
Kulesi olarak bilinen bu yapi gercekte Saltuklu i9 Kalesinin gozetleme kulesi ve
Kale Mescidinin minaresi olarak insa edilmistir, Tanzirnat devrinde yikik olan
serefede ust kismma A vrupai tarzda bir ahsap kisim eklenerek saat takilmisnr, Serefe
ust kenanna yakm yiikseklikte tas uzerine tugladan kesme harflerle oldukca genis bir
Kufi kitabe kusagr dolasmaktadir, Kitabeden Tepsi Minarenin Saltuklu Hukumdan
Emir Muzaffer Gazi zarnamnda ( 1124 - 1132) yillan arasmda yaptmlmis oldugu
anlasilmaktadir,

ERZURUM ARK.BOLO.Ti MUZESi
Erzurum ve cevre illerden cesitli sekillerde kazandmlan
eserlerin sergilendigi muze, 1942 yilmda Cifte Minareli
Medrese'de faaliyete gecmis, 1967 yilmda yeni binasma
tasmrmstir. 1994 yilmda Yakutiye Medresesi Turk-Islam
Eserleri ve Etnografya Muzesi'nin acilmasi ile Arkeoloji
Muzesi'ne donusturulmustur, Bagh birimleri Turk-Islam

Eserleri Muzesi ve Ataturk Evi Muzesidir, Aynca cevre
illerdeki genis bir bolgede cahsmalanni surduren mudurlugun
idari isleri de bu binada surdurulmektedir.

Muzede, Kazilar Salonu, M.0. II. bin Trans-Kafkas Kulturu Salonu, Urartu Salonu,
Tabiat Tarihi Salonu ve Enneni Katliamlan Salonu bulunmaktadir.
Kazilar Salonu
Bolgede bu gune kadar yapilan kazilarda cikanlan eserler sergilenmektedir. Bunlar
arasmda Karaz (1942-1944), Pulur (1960), Guzelova (1961), Sos (1994-1998)
Ho yuk
kazilan onemli bir kismnu teskil etmektedir.
M.0. IV. bin. den Selcuklu Donemi'ne kadarki doneme ait heykelcikler, kutsal
ocaklar, ok uclan, pismis toprak kaplar, tas eserler gibi eserler sergilenmektedir.
Ulkemizde, Karaz kulturu olarak bilinen, Guney Kafkasya'dan, Unniye Golu'nun
batisma ve Filistin'e kadar genis bir bolgeye yayilrms olan bu kulture en yogun
sekilde Dogu ve Guneydogu Anadolu'da, ozellikle de Erzurum ve cevresinde
rastlanmasi, bu kazilann ve bundan sonra yapilacak olan kazilann onemini
artirmaktadir. Roma, Hellenistik, Trans-Kafkas Salonu ikiztepe tumuluslerinde
cikanlan eserler ile satm alma ve miisadere yoluyla muzeye kazandmlan Roma ve
Hellenistik donemlere ait diadem, yuzuk, kupe gibi altm eserler, cam gozyasi siseleri,
pismis toprak, lahit gibi eserler ile M.0. II. binde Van Havzasi'nm batisi, Dogu
Anadolu Bolgesi, guneydoguda Urmiye Golu cevresinde, kuzeydoguda Gurcistan'a
kadar yayilmis olan Trans-Kafkas Kulturu'ne ait eserler sergilenmektedir. Urartu
Eserleri ve Sikke Salonu

M.0. 900-600 tarihleri arasmda hukum suren Urartular'm baskenti, Van (Tuspa) dtr.
Urmiye, Gokcegol ve Crldir gollerini kapsayan batida Erzincan ve Malatya cizgisine
kadar yayilan genis bir sahada guclu bir krallik olarak hukum surmustur. Kokenleri
Hurriler'e dayandmlmaktadir.

Urartular'dan kalan bir 90k kale, kaya mimarisi, baraj

ve sulama tesisleri yarunda, muzede sergilenen pismis toprak ve madeni kaplar, sus
esyalan, muhurler, savas malzemeleri, adak levhalan ve rythonlar Urartu
Uygarhgi'nm gelismisligini gostermektedir.
Bu salonda, Hellenistik, Roma ve Bizans donemlerine ait cok sayida sikke
bulunmaktadir. Urartu Yazitlan ve Tabiat Tarihi Salonu
Tarihe 1~1k tutan cok onemli yazih belgeler olan kitabelerden Urartular'a ait satm
alma yoluyla muzeye kazandmlan tas Urartu yazrtlan bu salonda sergilenmektedir.
Gunumuzden yaklasik 500 bin yil once yasamis olan Mamut (fil) fosili, yumusakca
fosilleri, bitki fosilleri ve obsidiyenler de bu bolumde yer almaktadir.
Ermeni Katliami Salonu 1918 yilmda Ermeni komitacilar tarafmdan Anadolu'da
Turkler'e yapilan soykmm alanlanndan, Erzurum'da Alaca, Yesilyayla ve Timar
Koyu ile Kars'ta Obakoy kazilannda ortaya cikanlan buluntular sergilenmektedir.

Buluntular arasmda muskalar, dugmeler, ayyildizh tabaka ve kolyeler, mermi
kovanlan, Kur'an-i Kerim parcalan yer almaktadir.
Cifte Minareli Medrese
Kitabesi olmadigmdan ne zaman yapildigi ve gercek adi bilinmez. Selcuklu Sultam
Alaaddin Keykubad'm kizi Hundi Hatun veya llhanh Hanedam'ndan Padisah Hatun

tarafmdan yaptmlmis olabilecegi dusuncesiyle buna Hatuniye Medresesi de
denmektedir. Genelde 13. yy. sonlarmda yapildrgi kabul edilir. Sultan IV. Murad'm
emriyle tophane haline getirilmistir. Bir sure de kisla olarak kullamlmisur. 19711972 yillannda Vakiflar Genel Mudurlugu'nce kazi ve restorasyonu yapilan medrese
halen Erzurum Yakutiye Belediye Baskanhgi'nca kullamlmaktadir,

Dort eyvanh, acik avlulu medreselerin Anadolu'daki en buyuk ornegini teskil eder.
Cifte minareli tac; kapisi guneyde ana eyvanla bitisen kumbetle degisik duzenlemeye
sahiptir. Plandaki carpiklik sur duvanna bitisik olmasmdan kaynaklanmaktadir.
Cephede, tackapi formundan baska cesme nisleri ile yanm yuvarlak iki payanda
vardir, Tackapmm iki yanmda yukselen cok dilimli silindirik minareler srrh-sirsiz
tugla, pabuc kisimlan ise mozaik cinilerle suslenmistir. Serefelerden itibaren ust
kisimlan yiktlmistir. Tackapiyi kademeli kusaklar halinde ceviren plastik hacimli
bitki suslemeleri ile kahn silmeli panolann icindeki ejder, hayat agaci, kartal
motifleri cephenin en gosterisli bolumleridir. Dogudaki tamamlanmis hayat agaci ile
kartal motiflerinin bir arma olmaktan cok, Orta Asya Turk inamsma kadar uzanan
gucu ve olumsuzlugu dile getirdigi dusunulur. Giris eyvamn iki yamnda kubbeyle
ortulu odalar yer almaktadir, Uzun dikdortgen avlu, degisik boyutlu sutun ve
payelerle desteklenen revaklarla cevrilmistir. Ortasmda bir havuz bulunmaktadir.
Revaklann ortasmda yer alan hucreler iki kathdir. Kucuk olan yan eyvanlar yildiz
tonozlarla ortulmustur. ic; mimari suslemelerin yanm kaldigi gozlenmektedir. Hucre
kemerleri, kapi-pencere cercevelen ile sutunlarda gorulen geometrik ve bitki
omekleri yamnda ayet-hadislerden olusan yazi kusaklan da mevcuttur.

Ana eyvamn sonunda altlt-ustlu merdivenlerle kumbetin mumyahk ve govde kismma
gecilmektedir. Icten hacvari planh mumyalikta iki lahit mevcuttur. Onikigen planh
kumbet, Anadolu'daki bu tur mezar amtlann en buyugudur, Medresenin dismda
kalan sekiz yuzde, hirer atlamak suretiyle, alttan muk:amaskavsarah ve daha buyuk,
ustte sade ve kucuk olmak uzere sekiz pencere acilrmsur. Konik kulah, kimuzi renkli
taslarla kaplanrmstir. Tum mimari ihtisamma ragmen siislemeleri yanm kalrmsur.
Erzurum Yakutiye Medresesi Turk Islam Eserleri
ve Etnografya Muzesi
Son zamanlara kadar medresenin etrafmda kisla olarak kullamlan ek yapilar

bulunuyordu. 1970'li ve 1980'li yillarda bu ek yapilar yikilrms ve cevresi yeniden
duzenlenmistir. 1984 yilmdan 1994 yilma kadar onanmi suren medrese, Erzurum
Muze Mudurlugune bagli birim olarak 29 Ekim 1994 tarihinde Turk-Islam Eserleri
ve Etnografya Muzesi olarak ziyarete acrlnusnr.
Muzede bolge kulturu ve sanati ile ilgili etnografik nitelikli eserler sergilenmektedir.
Muzede Bulunan Seksiyonlar
1- Kadm Takilan ve Giysileri Seksiyonu
Osmanh Doneminden kalma geleneksel taki ve giysilerden tepelikler, halkalar,
sachklar, yuzukler, kupeler, mucevher kutulan, bindalh giysiler vb. eserler
sergilenmektedir.
2- Savas Aletleri Seksiyonu
Osmanh ve Cumhuriyet'in ilk donemlerinde kullamlan tufekler, tabancalar, kihclar,
barutluklar, durbunler, yagdanhklar gibi savas aletleri sergilenmektedir.
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Osmanh ve Curnhuriyet'in ilk yillanna ait kemer ve takilan, tutun tabakalan,
kostekler, yuzukler ve pazubentler teshir edilmektedir.
4-Madeni Eserler Seksiyonu
Daha 90k mutfak esyalan olarak kullamlan tombak ibrik ve legen, altrn kakma
suslemeli ibrikler, sifa taslan, tabaklar vb. eserleri bu seksiyonda gormek
mumkundur.
5-Dokumacihk Seksiyonu
Yorede geleneksel el sanatlanndan biri olan ve kullamm alamnm daralmasi
nedeniyle giderek yok olan ehramcihgm gelistirilmesi ve yaygmlasrnasim saglamak
amaciyla yeni sekliyle ehram giysileri tamtilmaktadir.
6- Hali ve K.ilim Seksiyonu
Dunyaya Turkler'in taruttigi bir el sanan olan hah ve kilim dokumacihgimn Dogu
Anadolu Bolgesi'ne ait ornekleri sergilenmektedir.
7- El Yazmasi Eserler Seksiyonu
Osmanli Doneminden kalma degisik konularda yazilmis el yazmalan, kiblegah ve
yazi takimlan sergilenmektedir.
8- Tarikat ve Tam Aletleri Seksiyonu
Muzeye satin alma yoluyla kazandmlan bu eserler arasmda keskul, ittika, Rufai
sisleri, def, topuz, teber ve tarn aletlerinden dirhemler, degisik el kantarlan, kutu
terazileri gibi etnografik eserler bulunmaktadir.
9- Selcuklu Seramikleri Seksiyonu
Cogunlugu Selcuklu Donemine ait olan ve gunumuze gelebilen nadir orneklerin
sergilendigi bu seksiyonda tabaklar, kandiller, rythonlar vb. seramikler

bulunmaktadir.
10- Oltutasi Seksiyonu
Erzurum Ili'nin Oltu Ilcesi'nde cikanlan tesbih, kupe, kolye vb. bir 90k sus esyasmm
yapildigi "Oltutasi" olarak tamnan rnaddenin tarihi gelisimi tamttlrnakta ve ban
ornekleri sergilenmektedir.
11- Sikke Seksiyonu
Turk ve Islami donemlere ait sikk:elerle Osmanli ve Cumhuriyet'in son donemlerine
ait kagit paralar kronolojik olarak teshir edilmektedir.
Yakutiye Medresesi
Medrese tackapismda bulunan kitabeye gore, Ilhanh Hukumdan Sultan Olcayto
zarnamnda Gazanhan ve Bolugan Hatun adma, Cemaleddin Roca Yakut Gazani
tarafmdan Hicri 710 ( miladi 1310) yilmda yaptmlrmstir.
Turkler'in Anadolu'ya gelislerinden hemen sonra baslayan Anadolu'yu degisik amach
mimari eserlerle donatma cabasi butun tarihi olaylara ragmen devam etmis ve
Selcuklu Donemi geleneksel mimari tarzi Yakutiye Medresesi'nde de surdurulerek
amtsal bir yapi ortaya cikanlrmsnr.
Yapi dort eyvanh kapah avlulu rnedreseler grubundadir. Eyvanlar arasmda hucreler
yer almaktadir. Batt eyvam degisik bir tarzda ele almarak iki katli insa edilmistir.
Guney eyvam mescit olarak planlanrms ve bu eyvamn her iki duvanna mermer
vakfiye kitabesi yerlestirilmistir. Orta avlunun uzeri mukamash bir kubbeyle
ortulmustur. Dogu eyvarnn bitiminde kumbet yer almaktadir, Kumbette mezar
bulunmamaktadir.
Medresenin disa taskm tackapisi ve iki kosesindeki minareleriyle kurulan denge,

yapimn butununde de cepheye karsihk kumbet yerlestirilerek saglanmistir. Bu da
mimarhgm Selcuklu Doneminde bilimsel metotlarla yapildigim gostermesi
bakimindan onemlidir. Ancak koselerdeki minarelerden biri serefeye kadar, digeri
kaideye kadar yikilarak uzeri konik kulahla kapanlrmsnr.
Cephede yer alan bitkisel, geometrik motifler ve sembolik tasvirlerde de denge ve
simetriye onem verilmistir. Gerek tackapisindaki ve hucre kapilarrndaki suslemeler
gerekse minaredeki cini suslemeler o donemde, sanatta gelinen noktayi ve sanata
verilen onemi gostermektedir.
Tackapismm her iki yuzunde, silme kemerler icerisinde altta ajurlu bir kure, hayat

agaci, her iki taraftaki pars figurleri ve ustte cift bash kartal, Selcuklu Doneminde
dini inanclann anlatnmm <la iceren ve bazi farkhliklarla degisik yapilarda karsmuza
sik sik cikan bir semboldur.
Ataturk Muzesi
okak'ta bulunmaktadir. XlX. yuzyilm sonlarmda
ak olarak yaptmlrmsur. 1915-1916 yillannda 9
nsoloslugu olarak kullarulan yapi, 12 Mart 1918

.__

___. uteakip, Erzurum

Valiligi'ne ikametgah olarak

verilmistir. Vali Mahir Akkaya 3 Temmuz 1919 tarihine kadar burada oturmus, onun
Erzurum'dan aynlmasi ile konak bosalrrustrr.
Mustafa Kemal Pasa'nm Samsun'a cikmasmdan soma kongre icin gelmis oldugu
Erzurum'daki bu konaga 9 Temmuz 1919 tarihinde Huseyin Rauf Bey ve arkadaslan
ile yerlesmeleri, 29 Agustos 1919 tarihine kadar 52 gun Erzurum Kongresi
cahsmalarnu surdurmeleri ile konak, tarihsel bir onem kazanrrusnr. Gazi Mustafa

Kemal Pasa'nm Erzurum'dan aynlmalan uzerine ev yine vali konagi olarak
kullamlmaya baslanrmsnr.

Cumhuriyet'in i lamrrdan

sonra

13 Eylill

1924

gunu

Erzurum'a

geli,;;lerinde,

Be1ediye

Baskam Nazif Bey tarafmdan Erzurumlu bir kuyumcuya yaptmlan altm anahtar ve
evin tapusu sehir adma Mustafa Kemal Pasaya armagan edilmistir,
1930-1934 yillan arasmda Erzurum kolordu kumandanlannm ikametine verilen
konak, Ataturk'un olumu uzerine kizkardesi Makbule Boysan Hamm'a intikal etmis
ve tapu kayitlanndan elde edilen bilgiye gore, onun da olumunden sonra istegi
uzerine 12.10.1944 tarihinde Cocuk Esirgeme Kurumu'na devredilmistir. Bu kurum
tarafmdan 1980 yilma kadar kullamlan bina 8.5.1984 tarihinde Saghk Bakanhgi
tarafmdan Kultur Bakanligi'na devredilmistir.

Bodrum kat uzerine zemin ve birinci kat ile

can katmdan

ibaret olan bina onanlarak

3.10.1984 tarihinde Ataturk Muzesi olarak ziyarete acilmistir.
ZeminKat
Tas kemerli cift kanath giristen soma sagda Kazim Karabekir ve Kazim Yurdalan'a
ait esya, beige ve fotograflar sergilenmekte olup, bu odadan bir kapiyla Erzurum
Mudafai Hukuki Milli ye Cerni yeti Baskam ve Erzurum Kongresi uyesi Raif Dinc'e

i
t

ait giysiler, silahlar, fotograflar ve belgelerin sergilendigi odaya gecilmektedir.
Bu odamn karsismda Anadolu'da yaymlanan Turk Gazetesi Envari Sarkiye'nin, Milli
Mucadele Donemi'nin unutulmaz gazetesi Albayrak'm ve Erzurum Kongresi
bildirilerinin basildigi matbaa makinasinm teshir edildigi oda yer almaktadir.
I.
Kat

I
J

Birinci katta merdiven basi sahanhgmda Ataturk'un ikinci kez Erzurum'a gelislerinde
toplu halde cekilen buyuk boy fotograf ve o yillara ait koltuk ve sehpalar
bulunmaktadir. Buradan gecilen antre kismmdan Erzurum Kongresi uyelerinin
fotograflan ve biyografileri bulunan salona, kabul salonuna ve yatak odasma
gecilmektedir.

23 Temmuz Kongre Salonu
Kendi adim verdigi Kongre Meydam'nda bulunmaktadir. XIX. yuzyil sonlannda
yapilrrusnr.
23 Temmuz Kongre Salonu (Ataturk Yapi Meslek Lisesi) binasi Guzel Sanatlar
Lisesi olarak hizmet vermektedir.
adi Mektebi (Lisesi) olarak hizmet veren bu
yapilmistir. 1925 yilmda gecirdigi yangmda
nr. Y angmmdan sonra onanlan bina Yapi Sanat
inanm ikinci katmda bulunan bir salon ve salona
acilan iki oda Kongre Muzesi olarak duzenlenmistir. Ataturk'un baskanhgmda
gerceklestirilen Erzurum Kongresi ile Cumhuriyet'in temelleri bu binada anlrms ve
Turkiye Buyuk Millet Meclisi'ne giden yol bu kongre ile aralanrmsur. Dolayisiyla bu
bina Cumhuriyet tarihimizde 90k onemli bir yere sahiptir.

Milli Egitim Bakanligi'na bagh ozel muze statusunde bulunan bu salonda kongre
iiyelerinin fotograflan, biyografileri, o donemden kalma siralar ve benzeri kongre
belgeleri sergilenmektedir.

Bina U planli olup, bodrum ve 2 kattan olusmaktadir. Binanm ana girisi esas

almdigmda planda ve cephede tam simetri hakimdir. Ana girisle beraber iki girisi
daha mevcuttur. Merdivenlerden birinci kata cikmca tam karsida Erzurum
Kongresi'nin temsili salonu bulunmaktadir. Salondan girince tam karsida Ataturk
heykeli, dort sira halinde oturma gruplan, duvarlarda kongreye hangi illerden
delegelerin kanldrgiru gosteren harita bulunmaktadir. Salonun karsihkh her iki
yamnda kucuk odalar zamamn mobilyalan ile donatilnusnr.

CiRiT
Geleneksel spor dallanmizdan en heyecanlisi olan cirit gunumuzde Erzurum'da eski
canhhgi ile yasanlmaktadir. Atla, insamn birlikte mucadelesine dayananve erligin bir
gostergesi olarak kabul edilen cirit icin Erzurum'da ozel sahamiz bile bulunmaktadir.
ilce ve koylerde genis cayirhkalanlarda,

ozellikle hafta sonlan duzenlenen

karsilasmalarda oyuncular kadar izleyenlerde buyuk heyecan duyarlar. Gunumuzde
Orta Asyadan geldigi sekli ile nesillerden intikal ederek gelen bu ata yadigan
sporumuz, yabancilannda buyuk ilgisini cekmektedir. Cengiz Han Zamanmda
Anadoluya geldigi tahmin edilen bu sporun ulkemizde baska yorelerde oynanmasma
karsihk, bu ise en 90k gonul verilen yer Erzurumdur.
OYNANISI
bir metre uzunlugunda , kurutlmus mese veya soyulmus hurma dalmdan yapilmis
oldukca agir ve kalm bir sopa kullamhr. oyuna katilan kisiler aralannda 100 m
birakarak karsihkh dizilirler. bu takimdaki athlardan biri atnu surerek

karsidakilerden birinin adim seslenir. bundan sonra oyun baslamis olur. atim ileri
suren oyuncu elindeki ciriti hasmma dogru firlatnktan soma geriye dogru kacmaya

baslar. uzerine cirit anlan atlida atam kovalar ve oda ciriti ona atar. bu sirada onde
kosamn takirmndan baska bir oyuncu da arkadasmi kovalayarun pesine duser ve
oyun boyle devam eder. bu oyundaki hedef atm sirtmdaki binicidir. ciritin ata isabet
etmesi halinde ciriti atan oyuncu oyun d1~1 kahr. bu yuzden athlar kendilerine atilan
ciritten kurtulmak icin at uzerinde cesitli taktikler uygularlar, egilme, atm yanlanna
sarkma ve bazi akrobatik hareketler dahi yapihr.her isabet takima bir puan
kazandmr. butun oyunculann ellerindeki ciritisavurmalanndan

sonra en fazla isabet

kaydedise gore galip takim ilan edilir. yoresel oyunlarda puanlama degisebilir.
binicilik federasyonunun ath cirit yonetmeligine gore
puan alma:
ciritciye vurus isabeti 3 puan
cirit havada tutmak 3-(1)
rakibi yakalayip bagislama ·3
tehlikeli durumda puandan vazgecme
puan kaybetme:
rakibi yakalayip bagislamama 3
atm rakibe kasten carptmlmasi 3
ata cirit kasten vurma 3
at ile karsi alaya girme 1
yan cizgiyi gecme 1
alaya atislarda atis sahasmdan atmama 1
alay ansmda ciriti atamama 1
erk:en ve 9ift 91k1~ 1

attan dusme 3-(6)
attan inme 1

bu kadar bilgiyi birde siirle pekistirelim dimi ama
goz atm caglann ta otesine
Turk oldugu yerde cirit olmaz mt
kulak verin tarihlerin sesine
Turk oldugu yerde cirit olmaz

mi

ozan, gures, cirit ecdat kulturu
koydugu yerden al ileri yuru
bugunun varhgi dunden oturu
Turk oldugu yerde cirit olmaz mi

guzel silah guzel avrat guzel at
ucu ile gerceklesir saltanat
yay.ok.kihc kalkan benzeri sanat
Turk oldugu yerde cirit olmaz mt

suvariler atlanna binerdi
kirat sahlamnca dorat sinerdi
alapaca orta yerde donerdi
Turk oldugu yerde cirit olmaz rm
Turklere has olan her varhk guzel
neye baksan birbirinden mukemmel

yasamasi icin icraata gel
Turk oldugu yerde cirit olmaz rm

yayladan obadan geliyor soyun
davul, zuma, atla yapardm toyun
dugunun onunde oynanan oyun
Turk oldugu yerde cirit olmaz rm

Turklerdir tarihte dimdik duran bas
kulturunu seven yikilmaz gardas
Milli kulturune sahiptir DADA$
Turk oldugu yerde cirit olmaz mt

diyemez sozume yalan Turkiyem
dort yam orf adet dolan Turkiyem
bu cihana muze olan Turkiyem
Turk oldugu yerde cirit olmaz mi

Cerkezoglu milletinin hastasi
gonlum her guzelin gonul postasi
unutulmaz her sanatm ustasi
Turk oldugu yerde cirit olmaz mt
hadi yazmisken bi tene daha yazimmm
hele bakm DADA$m vakanna

cekmis ciritini binmis atma
90k mudur ki bu uc guzellik ona
severim Girati, Doran birde DADA$1

kiratm cihanda bulunmaz esi
bayilnyor beni keklik sekisi
onuda egitmek DADA$m isi
severim Guan, Doran birde DADA$1

Dorat ki durmus daglara bakar
her nara ansmda 90k canlar yakar
gece gunduz DADA$1m ona bakar
severim Grrati, Doratr birde DADA$1

heyecandan fazla donuyor basim
girata yakismis yigit DADA$1m
girbaci yalcida, dizgin ibrisi
severim Gtratt, Doran birde DADA$1

ne hos olur DADA$1mm diyan
sifah sulan, billur pman
dilde dolasir ERZURUM KAHRAMANI
severim Gtratr, Doran birde DADA$1

Dadas kelimesi, degisik anlam ve sekillerde yorumlanrmstir. Kimine gore:
Mert.cesur.ozu sozu dogru, zalimin karsismda ,mazlumun yanmda olan merhametli ,
yigit biridir.Kimilerine gore; erkek kardes .agabeyi .cesur.yigit.tum erdemleri
kendisinde toplamis mukemmel bir insandir. aym zamanda "Numune-i misal" bir
Erzurumludur. bazilanna gorede at binen, cirit atan , kabadayi ng gibi bir
delikanhdir.
kisisel adlar ve lakaplar
aba: abla

aga : agabeyi
baci: baci
beg: beg
bibi: hala
bogizli : obur
bedimli : meteliksiz
.
.
cmgen : cmgene

cirbaga : cihz.celimsiz
carsut : casus
cerci : gezgin saner
densiz : uygunsuz
devamsiz : ise yaramaz
diga : hararet olarak cocuk

dires : uzun boylu
dizman : iri kiyim.iri yapih
emi: amca
enik: : kopek yavrusu
ergisi : erkek
esgetek : kadm
eze: teyze
gada : agabeyi
gancik : sozunde durmayan.disi kopek
gavat : degersiz adam
gottozlanan : dik kafah
gollik : kisa boylu
gorum : gorumce
gucur : kisa boylu
guma : ikinci es
guzzik : kambur
gules : giller yuzlu
hizan : fakir
hizmeker : erkek hizmetci
hirhiz : hirsiz
hodah : hayvanlara bakan cocuk
igit: yigit
kalikli : surtuk

kanayakh : kadm.yavas
kellos : kel
keltos : kel
keyvani : ev hammi
kivra: kirve
kizir : koy adim agiz yapabilen kisi
kor : bakipta gormeyen
maraba : tanm iscisi
matif : suratsiz adam
mazanni : supheli adam
omo : dalkavuk
posa : cingene kadm
pasvani : bekci
simhci : kmkci
sogumsuz : sabirsiz
sagildahli : pis adam
sergada : akla gelmeyen isler yapan
tanko : sosyetik
termas : sansh

usah : cocuk
vola: ulan
yelloz : muftis

yegin : aceleci
zenne :kadm

agil : yazm hayvanlann koyuldugu yer
ahbun : hayvan gubresi
asgar : kir
avlu : evin giris salonu

ayvan odasi: bos oda
baca: darn

bardan : buyuk cuval
berf: kar
bedire : kova

cag : ~i~
cakkil : zincirli iki ucuna kova takilan uzun cubuk
ceferlik : odunluk
cilfa : pulluk
cistik : erkek ayakkabisi
cangil : zil
cenebit : carndan ekrnek kabi
cermik : kaplica
damci : darnla
dastar : harnurun ustune ortulen ortu

dildihk : ince elbise
dibek : ogutme araci
dulluk : duduk
egi~ : tandirdan esya veya ekrnek cikarmak icin kullamlna arac
enek : sapamn topragi yaran kismi
firfirik : topac
galah: tezek yigmi
geven : deve dikeni
gobc;e:diigrne
gullep : kapi derniri
guma: kurna

" sularna arki
hagos : tarla
halhal : bilezik
hamayil '. boyuna asilan muskah gumus kap
hepenk : kepenk
hernecik : bebek oyuncagi
hesir : otlardan yapilrms sergi
hibar : duvar dizrnede buyuk taslar arasira konan kucuk tas
his : kupeklerin boynuna takilan dernir
him: temel
hozan : surulmemis tarla

ERZURUM HALK OYUNLARI
Erzururn asirlar boyunca Asya ve A vrupa arasmda onemli bir gecit ve ti caret rnerkezi

olmustur.Iran ve Kafkasya uzerinden gelen kavimlerle avrupadaki diger
kavimlerlerin kulturlerinin etkisi altmda kalan ilimiz,
koku tarihin derinliklerine kadar uzanan zengin bir kultur hazinesine
sahiptir. Yoremiz halk oyunlan Turk bedii zevkini, kahramanhk mekibelerini insan
psikolojisinin tezahiirlerini bolgenin adet ve ananelerini en guzel ve etkileyici sekilde
yansrnr. Y oremiz ve cevresinde oynanan oyunlara Bar adr verilir. Mogollarda ve
Altay Turklerinde Bar, davulun adidir. Bar sozcugunun kokeni ve anlarm uzerinde
90k cesitli gorusler vardir.
Bar, Dadasm oyununun adrdir.
Bar, Erzurum dolaylanndaki toplu oyunlann adidir
Bar, Davul esliginde oynanan oyundur
Bar, Saman olan Turklerin solenlerinde, davul esliginde oynadiklan
oyunlardir,
Bar.Barca.Baru soylenisleri eski metin,lugat ve diyaleklerde hep topluluk,
elbirligi anlarm ile kayitlrdir. Eski cagda ilkel insanlar birtakim korku ve inanclann
etkisi altmda bulunduklan icin hayatlanm cesitli torenlerle idame ettirir ve bu
ayinlerin davulla yaparlarmrs ilk zamanlarda hayvan derileri topragm altmda kismen
curutulur bir nevi tabaklama usulu ile elde edilen bu derilerden davullar yapihrdi.
Sarnan Turkleri bunlara Tungur demis, daha soma Kos admi almisnr. Erzurum'un
milli calgilan davulla beraber Zuma,Ney ve Zilli teftir. Erzurum davulu

hazirlamrken, daha 90k koyun ve keci derisi kasnaga gecirilir ve sesin ayarlanmasma
ozel bir onem verilir. bu bakimdan Erzurum davulu diger davullardan daha tok

seslidir.Gurup halinde oynanan barlar en az bes kisi ile oynamr. Bu oyunlar sonlara
dogru hizlanarak sekme denilen cevik hareketlerle oynamr. baslangicta elele

tutan oyuncular suratli kisimda birbirlerinin omuzlanndan tutarlar. Oyunun basmda
Barbasi, sonunda da Poccuk denilen oyuncu bulunur. Barbasi ve Poccuk ellerinde
hirer beyaz mendil tutarlar. bazen barlarda kullamlan melodiler halay oyunlarmda
kullamlmaktadir. Bar daha 90k erkekler tarafindan oynandigmdan erkek

oyunu olarak nitelenebilir.kadmlar

tarafmdan oynanan barlarda mevcuttur bunlann

yamsira alacibar adiyla arulan erkekli kadinh barlarda vardir.

Erzurum Bar Oyunlan ile Diger Halk Oyunlan
agcaferikler,alacabar,ald1mpram,a~1rma

ban.assahtan gelirem.basbar.ben bir kavak

olaydim.bir tas attnn cegile.Bitlis kocerisi.daldalan ban,duma ban,erfene,Ermeni
barlan.Erzurumliarlan.felek.guzeller
oyunlan.heynare.hos

ban.hanim ban,hayvan taklit

bilezik.karaduzen.Koroglu

ban,kutkut ban.Kurdun ayavam

ban.Kurt ban,lavik ban,osman aga.sallama.sarhos ban.sokrne ban sicratma.surtme
ban,tamzara ban,tatyan,tavuk ban, tello.temiraga.tersine.tikine
ban.Duma ban,Uzundere,Yayla

bar,Torurm

ban.Hancer Ban

BARCILAR
Erzurum barlannm efsanevi bir gecmisi oldugu herkesce bilinmektedir.Ancek

bu

barlan su yuzune cikaran ilk insan 1934 yilmda Erzurum Silah Fabrikasi
Mudurlugune atanan Albay Ihsan Y avuzer olmustur. Erzurum barlanna ozel bir ilgi
duyan Yavuzer,ilk i~ olarak Erzurum GucfiJ\~mda bir spor kulubu kurar. Bu kulubun
en onemli kolu Bar Kolu olur. Bar kolunu.fabrikaya isci olarak aldigi

Efendi.Mevlut.Nurettin.Kucuk

Nurettin isimli barcilarla.Rarnis Baba isimli

davulcudan olusturur.Efendi Beyin de ekip baskam oldugu bu topluluk Erzurum da
ilk Bar ekibidir.1949 yilmda Venedikte yapilan Uluslararasi Halk Danslan
yansmasmda Turkiye'yi temsil eden Erzurum Bar ekibi katihr. bu yansmada ihsan
Ertugay'in Cahsurdigi.lhsan

Taftah.Nirnet Gezmis.Nihal Demiryurek ve Seref

Uludag'dan olusanlirzurumlu Barcilar Dunya birincisi oldular.Aym ekip 1951 yilmda
Fransa'da Biarniz.Ispanya'da Pampona sehirlerinde yapilan festivallere davet
edildiler.1954 yilmda ise Almanya'da yaptlan bir festivale kanhrlar.Butun bu
festivallerde buyuk ilgi gorurler.

1954 yilmda kurulan Erzurum Halk Oyunlan ve Halk Turkuleri Dernegi'nin
Faaliyete gecmesi uzerinedunyaca unlu bu bar ekibine yeni isimler kanldi.Bunlar
Arasmda Muhtar Dursunoglu,Mahmut

Baltacioglu.Natik

Yurtlu,Hulusi Seven ve

Bahattin Merdal vardir.daha sonraki yillarda Bruksele gonderilen Erkek Bar Ekibini
Lutfu Aladag.Fikri Kukurtcu.Cevat Sungur,Muammer Ozkavci.Sedat Gezmis
Bahattim Merdal.Ilhami Avcioglu.kiz ekibinide Bilge Gurgun.Varda
Gurgun.Gulumser GOziim,Gulen Gozum kardeslerle.Nesrin

Ulusoy olustururlar,

bunlardan sonra bar ekiplerimiz su yansmalara kanhrlar.
1965 yilmda Tunus-Kartaca Uluslararasi Halk Danslan Festivali

1970 Japonya-Osaka Fuan
1982 italya
1949 yihndan beri Erzurum Bar Ekibi degisik guruplar halinde yurt dismda

uluslararasi duzeyde
zaman zaman ulkemizi temsil etmis ve onemli basanlar saglamislardir.
BAR TERiMLERi
bar oyunu : eglenmeyi temel amac edinen oyunlara denir
kolluk : dizilise gore.barbasmm hemen solunda olan oyuncuya denir
koltukalti: koltuk
poccuk : bar dizisinin en sonundaki oyuncuya verilen ad
Daldas : Dadas
kelleler : koltukalti ile kolluk altt arasmda kalan opyunculann tumune denir.
srra oyuncular : kelleler

sekme : bar oyununun cabuk ve cevik hareketlerle oynanan bolumu
yelleme: iki kisimli barlarda ikinci kisma verilen ad.sekme ile agirlama arasmda
oynamr
agirlama : bann ilk bolumu.agir.yavas.ve titizce oynanan bolumu
bar sirasi: barlarm birbiri pesi sira oynanmast gerektiginde izlenecek geleneksel yol
bar havasi: bar oyunlanmn ezgi ve muzigini anlatan bir deyimdir
bar tutmak: bar toplulugunu para karsihgi kiralamaktir
bar tutusmak : bar oynayacak oyunculann ortaya cikmalan
bar ceken : barbasi

HALK OYUNLARINDA KULLANILAN <;ALGILAR
Calgilann oyunlar uzerindeki etkisi tarnsma goturmez bir gercektir.Bundan dolayi
bir cok yerde ozanlar,oyunlara ad olarak calgi adlannru kullanmislar.her bir calgi icin

turkuler solemislerdir, calgilar vurmah.nefesli ve telli calgilar diye u9e aynhr.

VURMALI (;ALGILAR
Davul: Davul bar oyununun aynlmaz bir parcasidir.barlarda kullarulan davul ozel
olarak hazirlamr.genellikle

60 cm capmda 70 cm yuksekliginde yagsiz ve budaksiz

9am kasnaklara koyun ve keci derisi gerilir. ust deri tokmak alt deri degnek vurmak
icin kullamhr.Zumaya

gore akort edilen bu tip dismdaki davullar Erzurum'da tercih

edilmez. Yeg tutulmayan davullara sagir davul,teneke sedah davul ve cingene davulu
terimleri kullamhr.

davul aksamlan sunlardir:

kasnak : yuvarlak ve genis tahta kisim
comber : kasnagm iki tarafiru kaplar
deri : kasnagm ust ve alt kismma gecirilir.
tokmak : sag elle tutulan ucu top seklinde degnektir.
cokrnak : sol elle tutulan ince degnektir.
gaytan : davulu boyuna asmaya yarayan iptir.

cahrnsma gore davullar:
Tabl-i Besaret : cihadda kale elde edildigi zaman cahnan davula denir. kalede cahmr
Tabl-i Asayis : savasta gece yansi askerin yonunu bulabilmesi icin cahnan davuldur.
Tabl-i Cenk: savas duyurusu yapan davullara denir.savasm basladigi haber verilir.
Derbest Davulu : yatsidan sonra sur kapilannm ortuldugunu duyurmak icin calman
davuldur

davul,zuma ile adam aranmaz
davul dengi dengini dover
davulsuz dugun, kopeksiz koye benzer
davulun sesi uzaktan hos gelir
NEFESLi CALGILAR
Zuma: Kelimenin ash Farscadir.Simsir.disbudak

gibi sert agaclardan yapilan

agiz kismmda uca dogru genisleyen keskin sesli nefesli calgidir.
Kaba Zuma : en buyuk boydaki zuma turudur,
Zuma : orta boyda olandir.
Cura Zuma : kucuk boy olup tiz seslidir.
zumada ust kisimda yedi alt kisimda bir delik vardir. ust yedi delikle ses ayan
yapihrken.alttaki tek deligin pek bi fonksiyonu olmamakla beraber tukrugu disan
atmak icin kullaruhr.
Kaval : En ilkel nefesli calgilardandir.Butun

milletlerin musikisinde az 90k

benzerleri bulunur. Ihlamur.Gurgen ve ardic agacma kizgm demirledelik acilarak
yapihr.Su-Su cm arasmda uzunluklara sahip olabilir.Karmstanda yapilanlan vardir.
Mey(Ney): Dilsiz kavala benzeyen bir godeye kamis takilmak suretiyle ses elde
edilen nefesli bir calgidir.Govde kismi icin erik agaci tercih edilir.ERik agaci
bulunmazsa simsir.gurgen veya dut agacmdan yapilabilir.boyu 30 cm kadardir.
TELLi <;ALGILAR
Cogur : Turk halk musikisinde kullarulan bir calgidir.Xvll.asirda klasik musikide de
kullamlmrsnr.baglamaya

benzer.teknesi biraz daha buyuktur.Alti cift

tellidir.Uzunlugu 110 cm'dir
Saz (Baglama) : Erzurum sazi.Anadoluda ki diger sazlarla ayru olup uc cifte
tellidir.Ortalama boyu 30 cm teknesi 40 cm olmak uzere 70 cm dir. ince seslidir.
ERZURUM EVLEm
Erzurum evlerinin olusmasinda bulundugu zengin cografya, tarih ve kultur ortammm
payi buyuktur. Ozellikler iclerinde yasanan hayat,iklim ve yapi malzemesi evlerin
tasanmmda onemli etkenlerdir. Bunun icin Erzurum'da esas olarak Turk ev
mimarisine uyan fakat kendine has ozellikleri Olan bir konut tum olarak orataya
91km1~ bulunmaktadir. ZZemin katta ahir.kiler.samanhk gibi yardimci hizmet
bolumlerinin yam sira yasama mekanlanda bulunmaktadir. onemli yasama birimi
olan tandirevi ve krshk odalarda bu kata yerlestirilmistir. TUrk evinin acik avlu tashk kisrm kapah bir avlu seklinde zemin kat oenmli bir yer yasama alam haline
gelmistir. birinci katta .daracik bir gecitten ibaret olan sofaya bir veya iki oda
acilmaktadir, Boylelikle Dogu Anadolu'ya has.diger bolgelerimizden farkli bir plan
ortaya cikmaktadir. ic avlulu ve tandirevli tip olarak tammladigmuz bu tip evlere
Bayburt ve Kars gibi yerlesim birimlerinde rastlanrnaktadir. Ancak bu evlerin en
guzel ornekleri Erzurum'da mevcuttur. Erzurum'un eski evleri savaslar, yangmlar ve
yeni insaatlar yuzunden yeterince korunamamisur.

Bolgesel farkhkhklara ragmen Turk evlerinin ana ozellikleri soyle ozetlenebilir.

cogunlukla iki katli olan evlerin zemin katlan ahir.depo.kiler olarak kullamltr.evin
birinci katma ahsap bir merdivenle crkrhr.Ev birden fazla katli ise esas yasanan yer
ust kat olmaktadir.esas yasama katmda sofa ve sofaya acilan odalar

bulunmaktadir.mutfak zemin katta veya bahcenin bir kenanna yerlestirilmistir. son
yillarda Truk ev mimarisine iliskin yapilan arasnrmalar sonucu; sofalann konumuna
gore tipler belirlenmistir.
l-sofasiz 2-di~ sofah 3- iy sofah 4- orta sofah evler olarak.
Eski ERzurum evlerinin Anadolu Turk ve mimarisi icinde ayn bir yeri vardir. Dogu
Anadolu'nun soguk iklimi Erzurum evlerinin planlanmasim buyuk olcude
etkilemistir.bu etki cogunlukla iki kath olan evlerin zemin katlanm esas hayatm
gectigi alan haline getirmistir. Zemin katta cogunlukla kadmlann yasadigi ,yemek
pisirdigi tandirevine kishk odalar acilmaktadir.avlu-tashk

kapah bir mekan haline

gelirken ust katta sofa kuculmus ve onemini yitirmistir. bu bakimdan Erzurum evleri
sofasiz.icavlulu ve tandirevl.i yeni plan tipini olustururlar. Erzurum evleri bu plan
farkhhgmm dismda.yasama alanlan, susleme ozellikleri baknmndan Turk evinin
diger bolge orneklerine benzerlik gosterir.
Yap1 Malzemesi

Erzurum evlerinin ana ozelliklerini belirleyen oenmli bir etkende yapi malzemesidir.
Ana yapi malzemesi tas.ahsap.toprak.tugla ve maden olarak ele ahrur.
1 - Tas : Kose ve cephelerde yonu tas.diger kisunlarda moloz tas duvarlar
kullamlrmsur. Karatas.Bfrztas ve Kamber tast gibi turleri vardir, Karatas.Hasankale
civanndan ve NenehatunrSivisli) Koyu; Boztas.Agzi acik tabya ve Agveren Koyu;
Kamber tasi ise aym adli koyun ocaklanndan temin edilmistir.
2 - Ahsap : Erzurum evlerinde tastan sonra en 90k kullarulan yapi elemamdir.
Duvarlan baglayan hanllar.toprak ortnyu tasiyan kirisler.doseme ,tavan ve butun

dogramalar ahsap olarak yapilrmstir, Cam.kavak ve sogut en 90k kullamlan agac
cesitleridir. Saz ve kamis da damm ortulmesinde yardimci malzeme olarak
kullarulmistir.
3 - Toprak: Erzurum evlerinin ana ortu malzemesi.tas duvarlann baglayici
elemamdir. Toprak malzeme sehir cevresindenitabyalardan

kolayhkla temin edilirdi.

4 - Tugla : Toprak elverisli oldugu icin yaprlan tuglalar kalitelidir. Tugla, ara
bolmelerde l.katm cephesinde ve baca yapmnnda kullantlmtsttr.

5 ~ Maden : Steak demir isleri olarak kullamlrmsur. Kapi ve pencere
mente~eleri,ku~aklan,9iviler,pencere

parmaklan.kapi tokmaklan demirden

yapilnustrr. Bronz dokum k ERZURUMUN KENDiNE OZGU YEMEK
~E~TLERi SUNLARDIR.

Su BOregi : Anadolunun muhtelif yerlerinde pisirilen bu boregi Erzurum'da yufkasi
ince ve kalmhgi az olarak yapilir, icerisine

Civil Peynir ve Maydanoz konulur. Ince ve ozenli bir sekilde acilrms yufkalar once
kaynar suda haslamr

daha soma soguk su ile yikanarak tepsiye serilir ve her yufkamn
arasma erimis tereyagi serpilir.
Eksili Dolma: Uzum yapraklanna kansimh et sanlan bu dolmanm etine
biraz Eksi Pestil katilarak doldurulur. Eksili Dolma, diger dolmalara nazaran uzun ve
buyukce oldugundan iri Dolma diye de aruhr.

Kesme Corbas1 : Evde hazirlanan hamurdan hazirlanan yufkalar eriste biciminde

kesilir. Fmdik buyuklugunde hazirlanan kofte.mercimek.soganc

ve tarkm kan~1ID1 ile

pisirilir.
Ayran AS1: Bazi yorelerde Yayla Corbasi denen bu bu Corbaya Erzurum'da Ayran
AS1 denilir. Yogurt cirpihr ve su eklenerek ayran haline getirilir. daha soma
denler haslamr. Hazirlanan ayrana biraz un kanhr. A yran biraz haslanan
denlerle kanstmlarak orta ateste olmak uzere ocaga konulur. Bu kansima hazirlanan
ufak kofteler eklenir ve kansim kaynamaya cikmcaya kadar yavas yavas kanstmhr.
Kansnn Kaynamaya ciknktan soma bir muddet daha kaynatihr.Daha soma tereyagi
asotu ve diger istenen baharatlann kansimmdan olsan arnk kansima katihr bundan
soma ayran asnmz hazir hele gelir ...
~:

ilkbaharda daglarda yetisen yabani bir bitkidir. Yorede sebze

yerine kullamhr. Genellikle ispanakla yapilan yemekler gibi hazirlamr.
parca et veya kavurma etle pisirilebilir.
Cec Pancan : yorede Pancann yesil saplanna 9e9 adi verilir. buda sebze olarak
kullanihr. Ciris Gibi parca etle pisirilebilir.
Cortuti Pancan : Bu yemek icin gerek tursuya vurulmus salgam gerekse taze salgam
kullamlabilir. Salgamlar eriste biciminde i,nce ince kiytldiktan soma yagda kavrulur
ve kavrulmus kiyma ile pisirilir. yalmz bu yemek salcasiz hazirlanmahdir.
Salgam Dolmas1 : Salgam, yaprak halinde dilimlenir ve arasma etten hazirlanrms
dolmahk kansim konarak pisirilir. Bide bunun yanmda yogurt sofrada bulunursa
mmmm ...
~:

Ciris gibi daglarda yetisen yabani bir bitkidir. Haslanarak ve tusa bamlarak

yenildigi gibi, yumurtaya batmhp yagda da kizarularak yiyilebilir.

Yumurta Pilav1 : Yumurta pilavmm hamuru hazirlamrken icine yumurta kanhr.
hamur yogurulduktan sonraeriste gibi kesilir, makama gibi haslarurve uzerine treyagi
dokulerek yenilir.
Kaday1fDolmas1: Kadaytfin icerisine dovulmus ceviz ici konularak dolma gibi
sanlir.Sonra yumurtaya batmlarak yagda kizartihr. Kizartilan kadayif dolmasi
onceden hazirlanrms serbete atihr daha soma serbetten cikanlarak yiyilir.
apt tokmaklan da kullamsmsur.

Erzuru~ Rtasozleri

Deyillllerden Se~111eler

Lokrna kann doyurmaz mohebbet artmr
Bir baskadir Erzurum evleri,
Bir baska olur kl~ aksamlarinda,
Tandrr keyfi.
Buram,buram bugday kokar lavasda
iliklere bayat salar tandrrda paca,
Tel kadayifta dolma,
Lahana yapragmda sarma
Ayran asrnda iftar baska gilzel
Yumurtah kiyma sahanda,
Serpusun altmda buram buram sucuklar.
Nefsi oyalar iftar saati,
Ezan sesiyle mideler silkun bulur.
Dabakhane suyu sifa olur bdbreklere,
Cennet cesmesinden baska bir hayat.
Palandoken.aksam giln batarken
Kargapazarmdan,
Sokak lambalan 1~II, 1~d.
Mistik nagmeler toprak damlarm pencerelerinden
Yayihr tas do~emeli sokaklara.
Bir sazendenin tanburundan yayihr
Kanunun tellerinden.ieli ney nefeslerine
Bacadan yiikselir Karaza yayihr,
Karasu'nun fizerinden
Erzincan'a ulasir' bu hikaye
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