GEÇMIşTEN GÜNÜMÜZE ERZURUM'OA
BAKıRCıLIK

VE BAKıR KAPLAR
lerrin ı<QSı<lLJ
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mE VOCAnON Of COPPERSMJIH AND COPPER OLSHES fROM 1HE PAST TO mE PRESENTi
One of the important metals in our daily life is copper from the prehistorical ages to now. In the 16 th,
17 th and 18 th centuries' documents of Ottoman archives Erzurum copper workshops and the production
made In these workshops have been mentioned and also it has been seen that this forms an important art,
vocatlon and industry branch.
Many copper objects such as copper kettle, plunger, ewer, plate. tray, saucer, water pot, and bowl produced in the workshops of coppersmiths' bazaar in the past show a rich variety as regards their speciflc
ornaments and peculiar shapes.
Today In Erzurum just 14 shaps try to cany on this vocation in dlfflculty. This vocatlon has lost its importance as a result of rapid urbanization, social and cultural changes. econamic reasons, technologlcal inno-

~ations,

.-J

especially the use of steel. aliminium, zlnc, glass and plastlc in the production of kitchen utensils.

Key Words: Erzurum.Coppersmith. Copper DIshes,Copper baza.u
Anahtar Kelimeler: Erzurum. Bakırcılık, Bakır Kap. Bakırcılar Çarşısı.

1. GIRIŞ
Tarih öncesi
bakırdır. Bakır

çağlardan günümüze

saf ya da

kullanılabilmektedir.

çalışma

Bu

gelişen bakıralık sanatı

açısından yapılan

BAKıRaLıK VE BAKıR

Geçmişten günümüze
çıkmaktadır.

Erzurum'da el

Erzurum'da

sanatlarımızın

önemli

bir incelerneyi

form ve fonksiyon

Erzurum'da

bakır

veya gövdelerin

bakır eşyalar çok çeşitli

çeşitliliğinde önemli

bakırcılık sanatına

birleştirıımesinde

bir kolu olarak

bakır

kaplann

çeşıt,

KAPLAR

kaplar dövme ve döküm

preste basma yöntemleri

alanlarda

kapsamaktadır.

form ve özellikte

Erzurum'un zengin mutfak kültürü özellikle mutfak

bakır kapların

çeşitli

halinde çok

ve daha çok sosyal hayatta ihtiyaç duyulan

form ve fonksiyon özellikleri

2. ERZURUM'DA

günlük hayatımızdaolan önemli metallerden biri de

başka metaııerle alaşımlar

bir etmen

eşyası

olarak

girmiştir. Bakır

lehim ve kaynak gibi

kullanılan

olmuştur.

tekniğinde yapılmıştır. Tomada

sonradan

karşımıza

çekme ve

kaplann parçalan

birleştirme

teknikleri uygu-

lanmıştır.

Bakır kapların süslenmesinde bitkisel ve geometrik süsleme ve yazı daha çok sini,

lenger, ibrik, tas ve kildan gibi kaplarda
kabartma

tekniği

karşımıza çıkmaktadır.

Süsleme

ile yapılm!ştır.

• Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-[debiyat ,fakültesi sanat Tarihi Bölümü [rzwum

•

kazıma

ve

Erzurum'da tespit edilen önemli kap fonnlan ve fonksiyon özellikleri şu şekildedir:

A. Kazan: Silindir gövdeli,

ağız kısmına doğru

hafif daralan kulplu kap (Resim 1).

Kazanlar yemek pişirmek, bulgur, pekmez kaynatmak, et kavurmak, su ısıtmak, çamaşır
kaynatmak gibi

Osmanlı dönemİ arşiv

Erzurum'da
"kazancı"

değişik amaçlarla kullanılmaktadır.

belgeleri özellikle kazan üreten ve bundan

dolayı

olarak isimlendirilen meslek ve iş kolunun son derece geliştiği ve üretilen

kazanlann kentin
mektedir.I

dışında da beğenilen ve aranılan

bir kap türünü

oluşturduğunu göster-

Erzurum'da fonksiyona bağlı olarak kazanlar pişirme ve temizlik amaçlı olmak üzere
iki gruba

ayrılmaktadır.

1. Plşlnne Amaçlı Kazanlar: Düz dipli, silindir gövdeli, ağız kısmına doğru hafif daralan, tek kulplu kap formu. Yiyecek ve içeceklerin
Fonn olarak pek
olarak küçük

pişirildiği

ve

dağıtıldığı kazanlardır.

değişiklik göstenneyen kazanların farklı boyutları bulunmaktadır. Genel

(çapları

30 cm.- 35 cm.), orta

(çapları

35 cm.-45 cm.) ve büyük

cm.- 60 cm.) boyolmak üzere çeşitlilik gôstennektedir.

(çapları

50

2

2. Tem1z.Uk Amaçlı Kazanlar: Silindir gövdeli iki yanda kulplu form. Su veya çamaşır
kaynatmak için

kullanılır.

çeşitli

Erzurum'da

boylarda örnekleri tespit

edilmiştir. Ayrıca

E.rzurum'da uhamam yedeği" olarak isimlendirilen kazan bu grup içerisinde olup uyedek"
başlığı altında tanıtılmıştır.

B. Bakraç: Düz veya silindirik tabandan yukarıya doğru daralan silindir gövdeli, derin,
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kapaklı veya kapaksız, üstten hareketli kulplu taşıma kaplandır (Resimı). Bakraçlar, süt,
yoğurt, yağ,

pekmez gibi yiyeceklerin

amaçlı kullanılmaktadır. E.rzurum'da

taşınması

ile süt

sağılması,

bakraçlar "pargaç" ya da

kuyudan su çekilmesi

"sitiı"

olarak adlandırılmak

tadır. Özellikle yoğurt bulundurulan ve taşınan kapaklı bakraca "el pargaçı" adı ver-

ilmektedir. (Resim3). Bölgede bakraçlar

kullanım amacına

göre

farklı

fonnlarda bir

çeşitlilik göstennekted ir.

Kapaklı

ve

kapaksız

olmak üzere iki ana tip ve alt tiplerde tespit edilen formlar

şu

şekildedir:

ı.

Yuvarlak dipli, yukarıya doğru daralan, siiindirik gövdeli, boyun kısmı profilli, üst-

ten hareketli, yanm daire biçimli kulplu,

kapaklı

fonn. Erzurum örneklerinde bu fonnun

1 Emine Karp= -Anadolu MUtfiııIdanndaK.ulJanlIan Bakır Kaplar ve 0Sman1J DOnemI ÖrnelıIerı-, TOrkler. C. 12. Ankara. 2002. s. 428-429;

Mustafa

Arlı;

Beypaxan'nda Dövme Bakırcılık. Ankara. 1984. s. 51-52.

Z Oktay Belli·

i. GOndag

Kayaogıu; AnadoIu'da TLIıt< Bat:ııaJ1kSanalımn~. istanbul. 1993. s. 232-233; HQseyin Yul"ttaş;

Vakftyoelerlnde Emırum ve Bır Vaidiye Orneaı, Erzurum. 200 1. s. 82; Hüseyin Yurttaş; Eızıııurn Hacı AU

AAa Medıesesl

xvm. YQZYı1

Vaidi)oesl, Erzurum.

1999. s. 33; Bılgehan Pamuk: XVII. YQzyı1da Emııuın Şehri. AlatOri<. Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstllOsU Tarıh AnabUlm Dalı (Yayınlan
mamış)

Doktora Tezi. Erzurum, 2002, s. 253.

3 Emine Karpu2.: &g,rn.. s. 427; Mustafa Arlı; a.g.e.. s. 47;
72-79.
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i.

Günda! Kayaogtu: -B1JCI<eIs (IlalaBçIar)" Turıng. 5.69/348. IstanbuL. 1982. S.

çapları

yansıtan kap formlarında gövdenin

Bu tipi
kulplan

arasında değişmektedir.

1S cm.-20 cm.
farklı

örnekler alt

kapak

şekli

ve

tıpıerde çeşitlilik göstermektedir.

2. Yuvarlak dipli, silindirik gövdeli,
yanm daire biçim ii kulplu,
değişen boyları yaygın

oluşu,

daha dik veya yayvan

geniş ağızlı,

kapaksız form.

boyun

kısmı

bakraçların çapları

Bu

profilli, üstten hareketli
20 cm.-30 cm.

arasında

olarak görülmektedir.

C. İbrtk: EI yıkamak, abdest almak amacıyla kullanımının yanı sıra su taşıma ve saklama

işlevi

EI

olan dar boyunlu, emzikli ve kulplu

yıkama

ve abdest almak için

kullanılan

kaplardır(Resim4).

ibriklerin

tadır. Leğenlerde dökülen suların görünmemesi

altında

leğenleri

bazen

bulunmak-

için delikli bir kapak bulunmakta ve ibrik
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bu kapak üzerine oturtulmaktadır. Erzurum'da tespit edilen ibrlkler kaide, gövde, boyun,
kapak, emzik ve kulp

bakımından çeşitlilik göstermektedir.

Buna

rağmen

gövde itibariyle

yuvarlak gövdeliler ve düz gövdeliler olmak üzere iki ana tip belirlenebilmektedir.
1. Yuvarlak GövdelUer: Kendi içerisinde alt tiplere aynlmaktadır.
1a. Alçak kaideli,

şişman-yuvarlak kannlı,

uzun boyunlu, uzun emzikli ve

kapaklı

form

1b. Alçak kaideli, basık karınıı, uzun emzikli ve kapaklı form.
1c. Alçak kaideli, şişman, basık karınıı, kısa boyunlu, kısa emzikli form.
1d. Alçak kaidelı, şişman-ywarlakkarınlı, kısa boyunlu, uzun emzikli form.
2. DOz

Gövdeıller:

Form olarak bölgedeki

güğümleri hatırlatmaktadırlar. Bu tıp

ibrlk-

ler güğümlerden boyut olarak daha küçük, konlk gövdeli, kısa rooyunlu, uzun emı.ikli ve
kapaklıdır.

ç.

Goaam: Düz dipli, koni

şeklinde,

uzun veya kısa boyunlu, kulplu ve genellikle

kapaklı

kap formu (ResimS).

uüğümler

etmek

amacı

Fonksiyonlanna göre su, süt ve pekmez

ile

kullanılır.

su, süt, pekmez gibi

sıvıları taşımak ve

muhafaza

güğilmüı

olarak

adlandırılmaktadır. Su güğümleri Erzurum ve köylerinde taşıma amaçlı kullanıldığı gibi
s

ocak ve sobalarda suyun rısıtılması amacı ile de
Göğümler çok farklı

kullanılmaktadır.

form özellikleri göstermektedirler.

1. Düz dipli, gövdesi keskin

profılle yukarıya doğru daralan, kısa-kalın boyunlu kapaklı

tek kulplu form (Resim6).
2. Düz dipli, çan gövdeli, boyun geçişinde bir veya iki profilli, uzun-dar boyunlu, geniş
ağızlı, kapaklı

ve kulplu form.

3. Düz dipli,

şişman I<annlı,

uzun boyunlu, tek kulplu ve

kapaklı

form.

Erzurum'da farklı form özellikleri yansıtan güğümler çapları 13 cm.-20 cm. arasında
değişen

boylan ile de

çeşitlilik göstermektedir.

4 [mine Karpuz: a.g.m.. s. 428; Mustafa Arlı; a.g.e.. s. 48.
5 [mine Karpuz; a.g.lTl-. s. 427-428; Mustafa Arlı: iLg.e.. s.44-45.
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D. Debbe: Düz dipli, geniş karınıı, aşağıya doğru daralan, çift kulplu kap formu (Bakır
küp). Erzurum'da "debbe" olarak isimlendirilen kaplar kavurma veya

yağ

basmak için

6

kullanılmaktadır (Resim7). Form olarak çok fazla çeşitlilik göstermeyen debbelerin farklı
boyları bulunmaktadır. Çapları

23 an. ile 35 cm. arasında değişen boyları yaygındır.

ağız kısmına doğru

E. Yedek; Düz dipli,

daralan kapaklı yada kapaksız, çift kulplu ya

da kulpsuz bir tür küçük kazan. Erzurum'da "yedek" olarak isimlendirilen bu kazanlar
fonksiyonları na

göre iki ana gruba

1. Yedek: Yemek

olarak kendi içerisinde alt tiplere
boylarda örnekleri tespit

daralan, ağıız kenan dışa taşkın, kapaksız kap.

edilmiştir.

ağız kısmına doğru

1b. Düz dipli,

yedekler form

ayrılmaktadır.

ağız kısmına doğru

1a Düz dipli,
Değişik

ayrılmaktadır.

pişirme amaçlı kullanılır. Pişirme amaçlı kullanılan

hafif daralan, derin kapaklı, iki yandan kulplu kap

formu. Erzurum'da bu kap "küpeli yedek" olarak isimlendirilmektedir (ResimB).

Çapları

arasında değişmektedir.

25 cm. ile 35 cm.

2. Hamam YedeAl: Su depolamak ve yıkanma esnasında su dökmek amacıyla kullanılır.

Hamam

yedeği

Genellikle gövde
ile 50 cm.

olarak

kullanılan

ağız kısmına doğru

Düz dipli,

altında

iki,

daralan,

kazanlar form olarak birbirine benzemektedir.
ağız kısmı dışa taşkın

ağız kısmında

bir

sıra

profil

derin kazan (Resim9).

bulunmaktadır. Çapları

45 cm.

arasında değişen boyları vardır.

f. Sını: Üzerinde yemek yenilen aynı zamanda servis ve taşıma amaçlı kuUanılan daire
şeklinde ince kenarlı

bir kaptır (Resim 10).

Kullanım amacına

göre boyutları değişebiImek

tedir. 7

1. Yemek Sinisi: Çaplan 60 cm.-90 cm.
kullandığı

arasında değişen

ve daha çok aile fertlerinin

orta boy sini.

2. BOyOk SInJ:

Çapı

110 cm. olan ve

düğün

ve cenaze gibi büyük

grupların etrafında

oturabildiği sini.

3. KadayıfSlnlsl: Çapı 110cm.-120 cm. olan ve kadayıf pişirmede kullanilan özel sini.
G. Tepsi: ikram etmek üzere hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sunuJduğu ve aynı
zamanda pişirme amaçlı kullanılan kaplardır. Sunma amaçlı kullanılan tepsiler daire veya
köşeli

olup

kenarları kalkık

Baklava, börek,

kulplu ya da kulpsuz olabilmektedir.

ı1<.adayıf gibi

yiyeceklerin

pişirilmesinde ise

8

daire gövdeli tepsiler kul-

lanılmaktadır. Tepsiler küçük (çapları 20 cm. -35 cm. arasında 4

6 Ferhan. Memlşogıu, "Harput 8akııobgı", TOrk Etno~rafya Dergisi. S. XlIJ. istanbul. 1973, s. 38.
7 Emine Karpuz, a.g.m.. s. 430; Mustafa Arlı, a.g.e.. s. 52.
8 Ferhan MemişoAfu" a.g.m., s. 40
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an.

kenarlı), orta (çapları

40 cm.-45 cm.
kenarlı)

arasında 4

cm.

kenarlı)

boyolmak üzere üç boyda

ve büyük (çaplan 50 cm- 60 cm.

arasında

5 cm.

yapılmıştır.

Legen: Düz dipli, gövdesi keskin profille ağza doğru genişleyen kap formu.

G.

Erzurum'da "hamur
kullanılır.

leğeni"

olarak isimlendirilmektedir. Genellikle hamur yoğurmak için

form olarak değişiklik göstermeyen leğenl.erin çaplan 50 cm. ile 55 cm.

arasında değişen boyları bulunmaktadır.

Derinliği

H. Sahan:
ve

ısıtmak amaçlı

fazla olmayan yemek

olarak

kaplandır. Sahanlar

kullanılmaktadır. Kullanım amacına

servis yapmak,

göre sahanlar

pişirmek

kapaklı

ve

kapaksız olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.
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t.

Kapaklı

Sahanlar: Kendi Içerisinde daire gövdeliler ve oval gövdeliler olmak üzere

iki tip belirlenebilmektedir. Erzurum ve çevresinde kapaldı sahanlara "serpuş" adı verilmektedir. Bu kaplar içine yemek konularak servis

ta.

amaçlı kullanılmaktadır.

Daire Gövdeliler: Form olarak daire gövdeli olup, kapak/arı yüksek ve profıllidir.

Sahanların ağız

Erzurum'da

kenarlan dilimli olup dilImierin üzeri bezemeli olan örnekleri

kenarları

dilimli olan sahanlar

"kırtmah serpuş",

"kirpikli

serpuş"

vardır.

olarak

adlandırılmaktadırCResim'!t).

tb. Ova! GövdelUer: form olarak oval gövdeli olup yüksek kapaklıdır.
2. Kapaksız Sahanlar: Genellikle daire gövdeli olup yumurta, sucuk gibi yiyeceklerin
pişirilmesi, az miktardaki yiyeceklerin ısıtılması ve yemek yemek amaçlı kullanılmaktadır.
Erzurum'da kapaksız sahanlar küçük (çapları 15 cm.- 18 cm. arası), orta (çapları 19 cm.24 cm. arası) ve büyük (çapları 25 cm.-28 cm.) arası olmak üzere üç boyda karşımıza
çıkmaktadır. Kapaksız sahanların bir alt tipi kulplu sahanlardır. Erzurum'da "kulaklı sahan"
olarak isimlendirilen bu sahan genellikle "kıyma sahanı" olarak kullanılmaktadır. Çapları
20 cm.-25 c m. arasında değişen boyları vardır.

t Lenger: Daire gövdeli, yayvan,

derinliği

az, kenarları geniş olan bir kaptır(Resim12).

1O

Taşıma ve sunma amaçlı kullanılmaktadır. Erzurum'da değişik boylarda örnekJeri vardır.

GenelJi1de

çapları

30 cm.-36 cm.

arasında değişen

boylan

yaygındır.

ı. Tas: SulU içecek ve yiyeceklerin konulduğu yuvarlak gövdeli
kaptardır(Resim13).

Taslar

fonksiyonları na

göre su

tası,

çorba

tası,

ayran

tası,

ve derın
ve

hoşaf tası

olarak isimlendiriJmektedlr." Erzurum'a özgü büyük çorba tasları "kotan tası" olarak isimlendirilmektedir(Resim 14).
Taslar form olarak da
ve

ayal<sız

çeşitlilik göstermektedir.

Erzurum'da

ayaklı

yuvarlak gövdeli/er

koniJ< gövdeliler olmak üzere iki ana tip belirlenebilmektedir.

9 Emine Karpuz, a.g.m.. s. 429.
10 Emine Karpuz, a.g.m•. 5. 429.
11 Emine Karpuz, a.g.m., 5. 430.

Ayaklı ve Yuvarlak GövdelDer: Çeşitli boylarda örnekleri vardır. Küçük boy (çapları

1.

13 cm.- ı 5 cm.) orta boy

(çapları

15 cm.-10 cm.) ve büyül<. boy (katan

kullanım amacına

cm-30 cm.) taslar

göre

tasları)

(çaplan LO

çeşitlilik göstermektedir.

1a. Ayaklı ve Kesldn Gövdeiner: Genellikle Wkotan tası" olarak adlandınlan büyük
tasları

çorba

bu gruba girmektedir.

2. Ayaksız ve Konlk. Gövdeliler : Taban kısmı dar, gövdesi geniş, ağızları kenarlıdır.
Çeşitli

boylarda örnekleri tespit edilmiştir. Küçük boy taslar çapları 1 ı cm.-13 cm., orta

boy taslar

çapları

çapları

14 cm.-19 cm., büyük boy taslar

lO cm.-15 cm.

arasında

görülebilmektedir.

J.

sefer

Tası:

Oval gövdeli üst üste yerleştirilen kaplann yanlarda birer çubukla

sabitlenip üzerindeld hareketli kulp Ile

taşınabilen

kap formu. Sefer

tası

yemek

taşımak

ve yemek amaayla kullanılır. Üst üste üç tastan oluşan ömekleri yaygındır.ıı
K. Hamam Tası: Yuvarlak gövdeli, ağızları kenarlı, hafif derince kap. Yıkanırken su dökmek

amacıyla kullanılır.

15 cm. ile LS cm.
örnekleri

L.

farklı

Erzurum'da form olarak

arasında değişen

çaplarda 4 cm.- 5cm. kenar

teknik ve süsleme özellikleri Ile

Kıldan: Ayaldı

değişiklik göstermeyen

çeşitlilik

hamam

tasların

yüksekliğinde

olan

göstermektedir.

veya düz dipli, oval gövdeli, genellilde bombeli, kapaklı, önden kil-

itli, kapak üzerinde kulplu kutuCResim 15). Kildan kese, lif, sabun gibi hamam gereçlerini
taşımada kullanılır.

Form olarak birbirine yakın özellikler gösteren

üzerindeki bezeme

tekniği çeşitlilik göstermektedir.

M. Tencere: Düz dipli, silindirlk veya yuvarlak gövdeli,

kildanların boyutları ve

kapaklı,

kulplu veya kulpsuz

kap.13 Erzurum'da "guşgana" olarak isimlendirilen tencere!er yemek pişirmek ve saklamak

amacıyla kullanılmaktadır. Form

olarak Erzurum'da üç ana tip

yaygındır.

1. Yuvarlak Gövdelller: Düz dipli, kapaklı ve kulpsuz kap. Değişik boylarda olup en
yaygın

olarak

kuııanılan

kap

lS cm.- 30 cm.) ve büyük
leri

çeşitlerindendir. Küçük (çapları

(çapları

lO cm.- lS cm), orta

30 cm.- 35 cm.) olmak üzere

değişik

(çapları

boylarda örnek-

vardır.

2. Snlndlrlk GövdelUer: Düz dipli,
formlarına göre derinliği fazladır.

cm.- lO cm.) ve orta

(çapları

kapaklı

ve kulpsuz kap. Yuvarlak gövdeli tencere

Çok çeşitli boylarda örnekleri vardır. Küçük (çapları 18

13 cm.- lS cm.)

boyları yaygındır.

3. Kulplu Yuvarlak GövdelUer: Düz dipli, kapaklı ve çift kulplu kap. Yuvarlak gövdeli
ve kulpsuz kap formuna göre
lendirilmektedir.

Değişik

lOcm.) ve orta boy

derinliği

daha

Erzurum'da

"kulaklı"

boylarda örnekleri bulunmakla birlikte küçük

(çapları

lO cm.- 30 cm.) daha yaygındır.

ıı E.mloe Karpuz: a.g.m., s. 429-430.
13 Mustafa Arlı: a.g.e, , s, 49-50: E.mlne Karpuz' a.g,m., s. 430.
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fazladır.

olarak isim-

(çapları

15 cm.-

N. Tava: Yuvarlak gövdeli uzun
amacıyla kullanıl'Ir.

'4

saplı kap. Tava yiyecekleri kavurmak veya kızartmak

Erzurum'da form olarak pek değişiklik göstermeyen tavaların kul-

lanım amacına göre çeşitli boyları vardır. Çapları

O. Yamak: Silindir gövdeli,
kenarsız

kulplu derin

10 cm.-40 cm.

ağız kısmına doğru

kaplardır(Resim16).

Kaplann

arasında değişmektedir.

boyunları

bir veya iki

Erzurum'da "yamak" olarak isimlendirilen bu kaplar az miktarda
lanılmaktadır. Değişik

boylarda

çapları

ağızları kenarlı

hafif daralan,

11 cm. ile 20 cm.

yağ

arasında

sıra

veya

profillidir.

eritmek için kul-

olan örnekleri tespit

edilmiştir.

Ö. Kevglr: Yuvarlak gövdeli, orta kısmı delikli, kenarları düz kap. Kevgir sıvıları
süzmek ve küçük

parçaları ayıklamak amacıyla kullanılır.

değişiklik göstermez.
kısmındaki delikli

Çaplan 30 cm. ile 35 cm.

bölüm çiçek

Erzurum ömekleri form olarak

arasında çeşitli

boylarda kevgirlerin orta

şeklinde olabilmektedir.

P. Kepçe: Daire gövdeli, derin kepçe kısmı ve uzun bir saptan oluşan mutfak eşyası.
Yemek özellikle çorba karıştırmak ve dağıtmak amaçlı kullanılır.ıs Çapları 5 cm. ile 10 cm.
arasında değişmektedir.

R. EI Kevgir!: Daire gövdeli, daire
yiyeceklerin süzülerek

kısmıı

delikli, uzun sapı i mutfak eşyası. Kızartma ve

çıkarılması amaçlı kullanılır.

S. Ce.zve: Düz dipli, silindirik gövdeli, daire gövdeli veya alt tarafa doğru genişleyen
saplı, kapaklı, kapaksız

lanılır.

ş.

pişirmek,

süt

ısıtmak

için kul-

Küçük, orta ve büyük olmak üzere üç boyu yaygındır.

Deml\k; Şişman karınıı, emzikli, tek kulplu kapaklı mutfak eşyası. Çay demıemek

kullanılır. Farklı

için

mutfak gereel. Genellikle kahve

tiplerde ve boylarda çok

çeşitli

örnekleri

vardır.

T. SQrahl: Kaideli, şişman karınıı, kulplu kap. Su bulundurmak amaçlı kullanılır. Farldı
tıp

ve boyutlarda örnekleri

vardır.

U. Maşrapa: Tabanı kaideli, alt kısma doğru şişman karınıı, tek kulplu kap. Su, ayran
gibi

sıvıları

lçmel< için

kullanılır.

Form olarak kendi içerisinde alt tiplere

ayrılmaktadır.

1. Yüksek kaideli, alt kısmı şişman karınıı, boyun profilli, tek kulplu form.
ı. Tabanı

kaideli, alt kısma doğru keskin profılle genişleyen, tek kulplu form.

O. Su Tası: Düz tabanıı, ağız kısmına doğru genişleyen tek kulplu küçük kap. Su içmek
için

kullanılır.

14 Mustafa Arlı: '&.g.e.• s. 47; Eml[le Karpuz; a.g.m.• s. 430.
15 Emine Karpuz: &.g.m., s. 429.
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şişman karınıı,

V. Tulumba: Yüksek kaideli,
kapaklı

kap. EI, yüz

değişiklik

yıkamak

göstermeyen

uzun boyunlu, önden musluklu, çift klJlplu,

ve abdest almak

tulumbalarınfarklı

amacıyla kullanılır.

boylarda örnekleri

vardır.

Form olarak fazla

Yüksekliideri 50 cm.-

60 cm. arasında çapları 25 cm.- 30 cm. arasında degişebilmektedir.
Y. Soba Kazaru: Silindirik gövdeli. profilli kapaklı, önünde musluklu kap(Resim17). Su
kaynatmak ve saklamak
değişiklik

amacıyla kullanılır.

göstermez. Dört boyda çevreleri

Erzurum'da soba kazanlan form olarak
70 cm., 75 cm., 80 cm., 85 cm. olarak

yapılmaktadır.

Z.Teşt:

Kaidesiz, yuvarlak gövdeli

olarak isimlendirilmektedir.
meyen

teştlerin

ağızları kenarlı,

bir tür legen Erzurum'da

Çamaşıryıkamak için kullanılır.

70 an. ile 85 an.

"teşt"

Form olarak değişiklik göster-

arasında değişen boyları bulunmaktadır.

3. DEGERLENDIRME VE SONUÇ
Anadolu'da bakır işçiliğinin ilk örnekleri kazılarda elde edilen bulgulara göre M.Ö.
7000-2000 yılları arasında görülmektedir. 16
Doğu Anadolu Bölgesinin zengin bakır madenierine sahip olduğu ve M.Ö. 2000
yıllannda Elazığ Ergani bakır yataklarının işletilmeye başlandığı biJinmektedir. M.Ö. ı. bin
yılda Urartuların özellikle

Erzurum, Erzincan. Bayburt ve Çoruh Vadisinde

bakır elde ettiği

ve buna bağlı olarak zengin bir maden sanatı geliştirdikleri görülmektedir. 17
M.Ö. dönemden itibaren Orta Asya'da Türkler madeni ve özellikle bakır madenlni
yanı

sıra

bakır

ile

kalayı

karıştırarak

tuncu

işleyerek

Ileri düzeyde bir sanat

oluşturmuşlardır.18

Bu oluşum islamiyet'ten sonra da Büyük Selçuklu dönemiyle birlikte büyük bir
gelişme göstermiş, tunç ve pirinç eserler en parlak dönemini yaşamıştır.19

Anadolu'ya bu bilgi birikimi ve sanat zevkiyle

ulaşan bakır

ve tunç

sanatı

Anadolu
lo

kültürüyle kaynaşarak olağanüstü bir işçilik ve çeşitlilikte karşımıza çıkmaktadır.
Anadolu Selçuklu döneminde Konya. Mardin, Hasankeyf,
Harput, Erzincan ve Erzurum atölyeleri
lyelerin başında gelmektedir.

16 Mustafa

Arlı:

çeşitli

Diyarbakır,

Cizre. Siirt,

çalışan

önemli atö-

teknikler üzerinde

ll

a.g.e.. s. 14.

17 Atlan Çilinglrogıu: Urartu KraUıJIı Tadhl ve sanatı, izmlr. 1997, s. ı 14.
18 Fahrettin Tızlak : 'Osmanlılaıdan OnOl!! TlIrIderde Madendılk", Türkler, C7, Ankara, ı002, s. 407-414; Bahaeddln Ögel : lsıamıyet'ten
oncdıı TQıi( KQltQrTadhl, Ankaıa, 1984, s. 1 ıı; Yaşar Çoruhlu; 'Hun Sanatı", T(Jrkler, C4, Ankara. ı002, s. 71.

19 Can KerametI!: LOı1ı.

ye

Islam Eserlerl Mtızeslnde Erken lsiam Devd Maden ~ijll", TOrk [mografya DergisI. S. XVi, Ankara, 1974, s.

115-125.
ıD Oktay Asıanapa: TQıi( sanatı, Istanbul, 1989, s. 333; i. GOndag Kayaogıu: "Bakır Kap Yepım Tekn1IıIerl, ı DOYme TeJmJaI" folklof ve
lmografya Araş~nnaları, Istanbul, 1984. s. 217; Oktay BeJli-İ. Gündaa Kayaogıu; Anadolu'da TQıi( Bakırcılık Sanatının Gelişiml, Istanbul,
1993, S, 47; Ülker Erginsoy: Islam MadenSanabnm GeI~I, istanbul, 1978, s. 123; Dogan Kuban : Batıya CıOçOn Sanatsal EvreIed,lstanbul, 1993, s. 179-182.
21 L. GOndaa Kayaogıu: "Balar Kap Yapım Teknllderl: i DOYme Teknijll" Folklor ve lmografya Araştırmaları, Istanbul, 1984, s. ıl7
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Osmanlı
zenginliği,

yaygın

döneminde

yapı m

malzeme ve

olarak

kullanılan bakır

tekniklerinin

çeşitliliği,

eserlerin kap

çeşitliliği,

zengin bezemeleri

biçimsel

olağanüstü

bir

ll

işçilik ile karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde İstanbul, Bursa, Çanakka.le, Afyon, Mugla,

Konya, Kayseri, Sivas,

Çankırı,

Kastamonu, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Rize,

Bayburt, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Harput, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep,
Mardin, Siirt gibi merkezlerdeki sanat atölyelerinde üretim yapılıyordu. Aynı zamanda bu
sanat atölyeleri şehirlerin küçük sanayi kolunu oluşturuyordu. Bakırcılık sanatının geliştiği
merkezler önemli ticaret yolları ve bakır üretimi yapılan yerlere yakın merkezlerdi. z3
Doğu

Anadolu Bölgesinde ticaret yollarının kavşak noktasında önemli bir ticaret

olan Erzurum bölgedeki

bakır

işlendiği

madeninin

bir merkez

şehri

olmuştur.

Özellikle 16. 17. ve 18. yüzyılOsmanlı arşiv belgelerinde Erzurum bakır atölyeleri ve
bu atölyelerde

yapılan

üretimden bahsedilmekte

sanayi kolu oluşturulduğu görülmektedir.
Mağazalar ve

Gürcü

Kapı

14

arasında

Mahallesi

yanı sıra

önemli bir sanat, meslek ve

Erzurum'da Ayaz Paşa Camii ile Taş

kalan kesim

kazancı

ve

bakırcılann

faaliyet

gösterdikleri Bakırcılar Çarşısı olarak bilinmektedir. 15
1721-1722 tarihli
tarihli

Hacı

Ali

Hacı

Muhammed

Ağa vaktiyesinde

vakfıyesinde kazancılar ve bakırcılar, ı

ise ibrikçi

dükkanı

ve

kazancılar olarak

756-1757

bu meslek grubu

16

ve çalıştıldarı çarşı 18. yüzyıl vaktiyelerinde yer almaktadır.
Geçmişte

bu

çarşı

içerisinde atölyelerde

gügüm, tas, tulumba ve kildan gibi birçok

yapılan

bakır eşya

kazan, bakraç, sahan, sini, ibrik,

kendine özgü biçim ve bezemeleri

Ile zengin bır çeşitlilik göstermektedir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde bakır
atölyeleri ve üretilen

bakır eşyaları

sanat ve sanayi kolunun

azaldıgı

ile bir merkez durumunda olan Erzurum giderek bu

ve kaybolma

noktasına geldiği

şehir konumundadır.

bir

198ü'li yıllarda bakırcılar çarşısında otuzbeş olarak tespit edilen bakırcı dükkanındanl?
günümüze ondört dükkan ve dört atölye
karşılamaya yönelik

bu

dükkanıarda

Atölyelerde kalay yapan ve
mesleğini devam

ettirmeye

Geçmiş yıııarda

Sipariş

bakırcılık hızlı şehirleşme,

bakır eşya

üzerine

Daha çok

kırsal

kesimin

ve yanı sıra alüminyum

çalışan

dört usta zor

ihtiyacını

satılmaktadır.

şartlar altında bakırcılık

çalışmaktadırlar.

önemli bir el
sosyal ve

yenilikler ve özelli\<le mutfak

esl<i

kalmıştır.

sanat ve küçük sanayi kolu olarak sürekli gelişen
kÜıtürel degişimler,

eşyası yapımında çelik,

ekonomik nedenler, teknolojik

alüminyum, çinko, cam ve

plastiğin

1B

kullanılır olması ile önemini kaybetmiştir.
12

Osmanlı

döneminde madencilik ve

C. 10, Ankara, 2002, s. 791-801;

i.

bakır

üretimi konusunda bkz. Mustafa Altunbay ·Klaslk Dllnernde

Osmanlı'da

Madendllll·. TUrkler,

Günda! Kayaogıu: ·Bakır Kap Yapım Telmlkleı1: i DOYme Tefcn.IAI· FaIklar ve Unografya Araştı,-malan,

IstanbuL, 1984. s. 2 lB.
23 Oktay Belli-

i. Günda! Kaya~lu: Anadolu'da Tlll'k Balcın::ılık Sanatının Gell1lml.

BakılOlıkSanatınuı Gell11ml·,

Istanbul. 1993. s, 60: Tuncer Gülensoy: •Anadolu'da Tlll'k

Milli Faiklar, S. 23. C.3, Ankara, 1994. s. 6-7.

2A Oktay Belll- i. Giindag Kayaogıu: Anadolu'da TQIx BakılOlık Sanatının GeI~ImJ, istanbul. 1993. s. 232-233; Bılgehan Pamuk: XVII.
YllzyıIda E=ını Şehri. Atatork Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarıh Anabilim Dalı (Yayınlanmamış) Doktora TeZi. Erzurum, 2002, s,
37.253.268-269.

25 GOnümüzde daha çok bakır ve aIGmlnyum ~yaların sarıldıgı yanı sıra kalay Işleminin yapıldıgı bu çarşı aynı isimle anılmalrtadır.
26 18. yüzyıl Erzurum vakfıyeleri ve Hacı Muhammed ve Hacı Ali Vakflyeleri Ile ilgili geniş bilgI ve degerlendirme ıçın bkz. Hüseyin Yu~:
XVIII. YQzyıI VaJıfIyelednde Emınıın ve Bır Vakftye 0me.Aı. Erzurum, 200 i; Hüseyin Yu~: Erzurum Hacı All ~a Medresesı Vakfıyesi.
Erzurum, 1999.
27 Hayatı Daganay: Emınıın Şehırsel Fonkslyonlan ve Ba$lıca Planlama Sorunlan. Atatürk ÜniversItesI Fen-Edebiyat Fak. Cografya BölumU
Tezi, I;rzurum. 1983. s. 126.
28 Emine Karpuz: a.g.m.. s. 431.

(Yayınlanmamış) Doçentılk

•

Buna rağmen İstanbuL, Ankara, BeypazarıZ9 , Tokat30 , Afyon, Çorum, Erzincan 31 , EI azığ32 ,
Afy<:.m

33
,

Trabzon

Diyarbakır, Urfa, Kahramanmaraş, Gaziantep34, Kastamonu
36

35

,

Çankırı, Giresun ve

gibi merkezlerde bakırcılık el sanatı eski önemini korumamakla birlikte

yapılmakta özeııikle

son

yıııarda

bu merkezlerde turistik ve hediyelik

yö~elik bir canlılığın yaşandığı söylenmektedir.

eşya

üretimine

37

29 Mustafa Arlı: a.g,e.,
30 Oktay Belll- L Gündas I<ayaogıu: "Tokat'la BakırcıhkSanatının GellJlml" , Tarıh ve Toplum, S. 124, Istanbul, 1994, s. 37.
31 Muazzez Tapo : Enlncan 8aLaJ EI Sanatlan, Atatürk Üniversitesi Fen-E.deblyat Fak. Sanat T~ihi Anabııım Dalı (Yayınlanmamı~) L15<'1ns Tezi,
E.rzurum, 1991.
32 Ferhan Memlşogtu: a.g.m., 5.33-54.
33 M. Kemal Özergin: "AfYon'da DOAme Bakırcılık", Türk Folklor Araşrırmaları S. 224, 1968. s. 4683-4685.
34 Ümmühan Aksoy: Gazıantep 8aLaJ fJ Sanatlan, Atatürk Üniversitesi fen-Edebiyat fak. Sanat Tarıhı Anabilim Dalı {Yayınlanmamı~} Lisans
Tezi, Erzurum, 1998.
35 SOIeyman !<.azmaz: Bakırcılık KOç!lk Sanat Alanında Bır Inceleme, Ankara, 1973.
36 Oktay Belli-I. GOndas Kayaogıu: Trabzon'da TOrIt Bakuolık Sanatının Tarthsel GelJ~lmI, istanbul, 2002.
37 Mustafa Arlı: a.g.e., S, 61-65.

lteSIm

ı.

Kazan Çap, 32 cm. Yükseklik, 26 cm.

Reslm 3. Bakraç Çap, 19 cm. Yükseklik, 22 an.

Resim 2. Bakraç Çap: t8 cm. Yükseklik: 19 an.

lteSIm 4. ibrik

ReSIm 6. GüSüm Çap: 20 cm. Yükseklik: 30 an.

Resim S. GOgüm Sol Çap: 14 cm. YUksekiik: 43 cm.
sag Çap, 16 cm. YOksekJlk: 50 cm.

•

Resim 8. Yedek Çap: 26 cm. Yükseklik: 29.5 cm.

~ım

7. Debbe Çap: 2,3.5 cm. Yükseldik: 28.5 cm.

Resm LO. Sini Çap: fIJ cm.

~Im

9. Yedek Çap: 46 cm. Yükseklik: 40 cm.

Re:SIm ı 1. Sahan Çap: 25 cm.

•

Resim 12. J..enger Çap: 32 cm.

Resim 14. Kotan Tası Çap: 29 cm.

Resim 13. Tas Çap: 14 cm.

ReSIm 15.

Kıklan

Resbn 16. Yamak Çap: 13 cm.

ReiIm 17. Soba

Kazanı

Çap:35 cm.
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