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ANADOLU EL SANATLARI 
 
Güzel Sanatların bir kolu olan el sanatları , ortaya çıktığı toplumun duygularını , sanatsal beğenilerini ve 
kültürel özelliklerini yansıtan , gelenekselleşmiş motif , dokuma ve diğer tüm el emeği verilerek oluşturulan 
ürünler topluluğudur. Başka bir deyişle el sanatları , göz nurunun , ince zevkin ,uzun sabrın , gönüllerde 
yatan düşüncelerin , sanat olarak ortaya dökülmesidir.WEB sitelerimizde (girlandkultursanat – 
girlandsanat) Arkeolojik ve etnografik eserlerle birlikte , Türk ve muhtelif ülkelerin el sanatları örneklerine 
de imkanlar ölçüsünde yer verilmiştir. Bu sayfada ise , yurdumuzun değişik yörelerinde yapılan ve yok 
olmaya yüz tutan koleksiyonumuzdaki el sanatlarını şehir bazında tanıtmaya çalışacağız.  Ziyaretçilerimiz 
tarafından bilgi ve fotoğraf desteği sağlandığı taktirde bu çalışmayı daha da geliştirebileceğimizi 
düşünüyoruz. 
 
Sivas el sanatları : Sivas’ın gümüş işleme, ağızlık ve bıçak yapımı ile halıcılık konusunda çok önemli bir yeri 
vardır.Başta küçük ebatta  sandıklar olmak üzere muhtelif objeler , gümüş işçiliğinin nadide eserleri 
arasında bulunmaktadır. 

 

         
                    Gümüş Sandık                                 Gümüş Sandık                                Gümüş Nalın 
 
Sivas halı ve kilimciliği de çok meşhurdur. Sivas halısı pamuk -  yün karışımı veya tamamen yün dokuma ve 
ince havlıdır.Çözgü ipliği çok bükümlü ve ince olduğundan ilme sayısı fazladır. Bir zamanlar Sivas 
hapishanesinde  ve Sanayi okulunda dokunan halılar sipariş üzerine dokunmuş olup , çok değerlidir. Halen 
Sivas yarı açık cezaevinde halı dokuma yapımı devam etmektedir. Kilim dokumacılığı daha ziyade köylerde 
gelişmiştir. Şarkışla kilimi de çok ünlüdür. Aşağıda fotoğrafı bulunan  ve Sivas Yıldızı olarak  tanımlanan 
halı da Sivas Sanayi Okulu tarafından 1964 yılında dokunmuş olup 190 X 266 cm , Şarkışla kilimi de     
105 X 166 cm boyutlarındadır. 
 

                                              
                Sivas Halısı                                    Şarkışla Kilimi                                Sivas Halısı Detay 
 
Sivas ağızlıklarını yapımı 1900 yılının başlarına dayanmaktadır. 5 cm.den başlayan ve çok değişik 
ebatlarda üretilen sigara ağızlığı olarak kullanılan tiplerinin yanı sıra , birbirine geçmeli olarak imal edilen 
ve tamamen süs eşyası olarak yapılan modelleri de bulunmaktadır.Sivas ağızlıkları , sulak ve mümbit 
arazilerde yetişen Germişek ağacından imal edilmektedir.Germişek ağacının dallarının özlü olan orta 
kısmının delinebilmeye elverişli olduğu gibi , sigaranın nikotinini emme ve süzme  özelliği bulunmaktadır. 
Bu kısım sigaranın nikotinini süzemeyecek duruma geldiğinde ağızlık çatlamaktadır.Başlangıçta tamamen 
mekanik tezgahlarda yapılan ağızlıklar teknolojinin gelişmesiyle birlikte torna makineleri ile imal edilmeye 



               www.girlandkultursanat.com 

               www.girlandkultursanat.com 
 

başlanmıştır. Bu sanatın son temsilcilerinden rahmetli Abdullah Yazarlı’yı   rahmetle anıyor ve geleneği 
sürdüren çocuklarının aynı şekilde yeni ustalar yetiştirmelerini diliyoruz. 

 

 

     
                  El Yapımı Sivas Ağızlığı                                                 Abdullah Yazırlı 
 

 
 
Bıçakçılıkta da çok ileri olan Sivas’ın yetiştirdiği ustalardan Rahmetli Hulusi Argut’un oğlu Mustafa 
Argut bu sanatı sürdürmektedir. Sivas bıçaklarının kalitesi Türkiye’de ilk üç  içerisinde bulunmaktadır. 
Nitekim 2012 yılında düzenlenen Bursa bıçakları tasarım yarışmasında mutfak seti alanında Mustafa 
Argut birinci olmuştur. Mustafa Argut kardeşi İsmail Argut’la birlikte kılıç ve hançer yapımına da 
başlamıştır. Değişik boyda bayan bacağı şeklinde yapılan çakıları da çelik ve kemiğin birlikteliğinden doğan  
bir zarafet örneğidir. 

                               
.                           Sivas Çakısı                                                        Hulıusi Argut 
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Eskişehir El Sanatları : Lületaşı (meerschaum – sea foam) magnezyum ve silisyum esaslı ana kaya 
parçalarının yerin muhtelif derinliklerindeki başkalaşım katmanları içinde etkileşmesi sonucunda oluşmuş 
kayaçtır. Diğer bir deyişle , grimsi beyaz , gözenekli ve hafif olmasına rağmen oldukça dayanıklı güç eriyen 
hidratlı magnezyum silikattır. Arkeolojik çalışmalar , lületaşının yaklaşık beş bin yıl öncesinden bilindiğini 
ve değişik amaçlarla kullanıldığını göstermiştir. Eskişehir’in muhtelif bölgelerinde , içinde dağınık yumrular 
halinde lületaşı bulunan başkalaşım katmanlarına sıkça rastlanır. Yer altından çıkarılan lületaşı 
bünyesindeki nemi kaybetmediği sürece kolay olarak işlenebilir. Günümüzde Lületaşı süs eşyası ve özellikle 
pipo yapımında kullanılmaktadır. Aşağıda fotoğrafı bulunan pipoların ağızlık kısmı Oltu taşıdır.Lületaşı 
işlemeciliği , yetenek , tecrübe ve sabırlı bir çalışma gerektiren zor fakat zevkli bir el işçiliğidir. Özel olarak 
biçimlendirilmiş bıçaklarla lületaşı üzerinde her türlü işleme yapılabilir. Pipo ile tütün içme alışkanlığının 
yaygınlaşması lületaşının tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır. 

 

 
 

 
                                                                         Lületaşı Baston       
                                                                          

 

 
                                                                  Lületaşı Pipo 
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Mardin El Sanatları : Şehirleşme alanındaki çarpıklıklara rağmen bir Dünya şehri özelliğini koruyan 
Mardin’de el sanatları, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yavaş yavaş yok olmaya başlamış ,ancak taş , ağaç 
ve gümüş işlemeciliği günümüze kadar mevcudiyetini sürdürebilmiştir.Bunda Mardin ve başta Midyat 
olmak üzere bazı ilçelerde yaşayan Süryani’lerin payı çok büyüktür.Süryanilerin ataları Asurlulardan ve 
Aramilerden oluşan hristiyanlardır. Türkiye’de genellikle İstanbul ,Mardin, Diyarbakır, Antakya’da 
bulunan Süryaniler , yaşadıkları yörelerde kültür ve sanat alanında eşsiz eserler bırakarak bölgenin sosyal 
yaşamını derinden etkilemişlerdir. Türkiye dışında Suriye, Irak, Lübnan’da yaşamaktadırlar. Ancak 
yirminci asrın son çeyreğinde büyük bir bölümü Türkiye ve Ortadoğu’dan ayrılarak başta Avrupa ve 
İskandinavya ülkeleri olmak üzere Amerika ve Avustralya’ya göç etmişlerdir. 
 

      
                                 Süryani Yapımı Kanepe                                     Süryani Yapımı Gelin Sandığı 

Tahta yontma ve taş oymacılığı sanatı Mardin'de çok meşhurdur. Tahta yontmacılığı , kapı, mimber, divan, 
kanepe, konsol, gelin sandığı dolap gibi alanlarda kendini göstermektedir.Taş oymacılığı ise,daha ziyade 
yapılarla  birlikte, kullanım amaçlı bazı objelerde de  görülmektedir. 
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                         Süryani Yapımı Gümüş Şekerlik                                 Süryani Yapımı Fotoğraf Çerçevesi 

Gümüş işlemeciliğinde  telkari tekniği ön plana çıkmaktadır. Bu tekniğin M.Ö. 3000 yılından beri 
Mezopotamya'da, M.Ö. 2500'den bu yana da Anadolu'da kullanıldığı tahmin edilmekte, özellikle Süryani 
ve Ermeni ustalarının günümüze taşıdığı bilinmektedir. Telkari işlemeciliğinde telin ince olması ürünün 
kalitesinin de yüksek olduğu anlamına gelirken, telkari ustalarının yüzyıllar öncesinden devraldıkları bu 
sanat günümüzde de iş yerlerinin vitrinlerini süslemeye devam etmektedir. Telkari sanatı ile kolyeler, 
yüzükler, bileklikler, sigara ağızlıkları, aynalar, tepsiler, kemerler, küpeler, anahtarlıklar, isimlikler, 
tespihler ve vazolar yapılabilmektedir. 

.                                                      Süryani Yapımı Gümüş Tespih 

 

 
                                                               Süryani Yapımı Gümüş Tepsi 

BU  BÖLÜM  ZİYATERÇİLERİN  FOTOĞRAF VE BİLGİ KATKISIYLA  DEVAM  ETTİRİLECEKTİR. 


