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ı(ernotİye
Fırat Nehri'nin Karasu kolunun doğu kıyısında, Keban Baraj Gölü kenarında güzel

bir vadi içinde kurulmuş olan Kemaliye ya da eski adıyla Eğin, Ezincan'a bağlı bir

ilçemiz; İlçe merkezi ve baglı diğer yerleşimleri geleneksel yöre mimarisini ve
dokusunu büyük ölçüde koruyabilmiş. Yakın çevresindekidoğal güzelliklerive zen-
gin folkloruyla büyük bir turizm potansiyeline sahip. Halıcılığıyla ünlü; ilçede, her yıl

halı festivali düzenlenmekte. lşte bu kültürel doku içinde soluk alıp veren
arkadaşlarımız içinden seçilmiş 15 öğrenci, ÇEKÜL'ün bu programına katıldılar ve
"kırmızı ceketli' oldular.

ÇEKÜL,29 Nisan-2 Mayıs 2004 tarihleri arasında, dört gün boyunca
Kemaliye'deydi. Program çerçevesinde, Kemaliye Muhlis-Mukaddes Cüher
llköğretim Okulu 7. sınıf öğrencileri arasından seçilen 15 arkadaşımız, Kemaliye'nin

kültürel değerleriyle daha yakından tanıştı. Yaşadık|arı yere farklı bir gözle bakıp
değerlendirmeyioğrendiler, bu süre boyunca. Hayaigüçleriöne çıktı, kendi kent-

leriyle ilgili yepyeni fikirler üretebildiler.

ÇEKÜL Bitlis-Tunceli-Erzincan koordinatörü Abdullah Ataman, ÇEKÜL Kemaliye
temsilcileri Hilmi Balioğlu ve Kadriye Ünal'ın koordinatörlüğünde organizasyonu
gerçek|eştirilen programda, Kemaliyeli ÇEKÜL gönüllüleri, sunuş ve rehberlikleriyle
katkıda bulundular. Ayrıca müzeler gezdiler, geleneGel el sanatları atölyelerini
ziyaret ettiler, mimari ve kültürel açıdan zengin olan iki köye de gittiler.
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Kemaliye'yi blrlilGe gezelim

Önce işe Kemaliye ile ilgili birkaç satır başı bilgivererek başlayalım. Kemali-

ye eskiden Eğin olarak anılırmış. BugünkÜ Kema|iye adı ise 1922 yılında Mustafa

Kemal Atatürkten esinlenerek verilmiş. Bu güzel ilçemiz Önce Elazığ'a/ sonra

l926'da Malatya iline bağlanmış. Ardından l93B yılında Erzincan depreminde yiti-

rilen nüfusu dengelemek amacıyla Ezincan sınırlarına geçirilmiş. Osmanlı döne_

minden beri Kemaliye insanları, gelişmelere açık, kültürel etkileşime yatkın,

çağdaş değişmelere uyumlu bir halk;farklı din ve kültürden gelen insanlar, bu-

rada birlikte banş içinde yaşamlarını sürdürmüşler.

Şimdiki merhaba, Kemaliye'den! Bu sayfalarda

KemaIiye'nin misafiriyiz. Bu güzel kenti tanımak için

küçük bır gezıntiye çıkacağız. Tabıı yıne kırmızı ceketlıIer

olarak... Gelin, bize eşlik edin.



Arkadaşlar, şimdi gelin, Kemaliye'nin tarihi eserlerine şöyle bir 9öz atalım.

Kemaliye'yi gezerken en sık rastladığımız mimari eserler, kiliseler ya da camiler gibi

dini yapılar. Buralarla ilgi|i büyüklerimiz birçok ilginç bilgi aktarıyorlar ve hikayeler

anlatıyorlar. Mesela, kiliselerin birbirlerinigörecek noktalara yapıldıklarınıve bu

sayede kulelerinden birbirleriyle haberleştikleriniöğrendik. Ne ilginç değil mi?

Sevgili arkadaşlar, hani her zaman mimari mirası korumaktan bahsediyoruzya,
işte Kemaliye ilçemiz geleneksel konut mimarlığına ait örneklerini günümüze

kadar çok iyi koruyabilmiş bir örnek. Peki acaba nası|dır geleneksel bir Kemaliye

evi? Öğrendiklerimizi size de aktaralım;tipik bir Kemaliye evinin kat sayısı iki buçuk.

Alt kat ahır, kış evi ve giyim evi olarak kullanılıyor. Esas kullanma mek5nı ise üst

katta. Yukarıdakiyarım kat "kaçak kat'diye adlandırılıyor! Ev, arazinin meyiline

göre bazen üç, bazen üç buçuk kat da olabiliyor.

Kemaliye uzun yıllardan beri büyük illere göç veren bir ilçemiz. Nüfusun bir kıs-

mı buradaki geçim kaynaklarının çok olmamasından dolayı büyük şehirlere dağıl-

mış. Dolayısıyla -gurbetçilik'olgusu, Kemaliye'nin yaşamının her alanına yansımış.

Örnegin halılarımızda bunun izlerini görmek mümkün. Anlatan|ar, hasret duygusu-

nun kilim motiflerinde de kendini gösterdiğinisöylüyorlar. Bu desenlerin hepsin-

de, insanların gurbettekisevdik|eri, hasretleri için işledikleri duygu|ar, düşünceler
okunuyormuş.

Sevgiliarkadaşlar, biz Kemaliye'yi sizin gözünüzle kısaca gezmeye çalıştık.
Umarım bu güzel ilçemizi görmeyen arkadaşlarımız, gözlerinde biraz olsun can-

landırabilm|şlerdir. Ü|kemizin kültürel değerlerini birbirimize aktarmaÇ deneyimleri
paylaşmak, onlarıcanlıtutmanın en güze|yollarından biri. Bu konuda birbirimize

yardımcıolalım.

-a --:-



i

;ı

]

]

ı

f

Kemaliye evleri
Erzincan'a bağ!ı Kemaliye ilçesi, l97O'lerde ünlü Safranbolu evlerİYle

bİrlİl«te gündeme gelmiş, ancak o kadar tanınma fırsatı bulamamış.

Bunun en önemli nedeni, Kemaliye'ye ulaşmak sorun olmuş. Bu

evlerİn hepsİ de mİmarİ açıdan eşsİz bİr değere sahİp. Yakından bİr

göz atmaya ne dersiniz?

Farklı mimariyapıları nedenıyle koruma altına alınan Kemaliye evleri, bu kenti diğerlerin

den ayıran en önemli özelliklerden biri. Kemaliye 19. Yüzyılsonlarındaki mimari dokusunu gü-

nümüze aktarabilmiş az sayıdakiyerleşim yeri arasında. Kemaliye evleri Osmanlı İmparatorlu-

ğu devrinde oluşmuş kentsel konut geleneğinin özgün örnekleri arasında yer alıyor. Tarihi

Kemaliye evleri çağına göre modern bir medeniyetin ve kültürün yaşama uygulanmasının

canlı bir anlatısı.

Kemaliye evleri genellikle her biri Fırat nehrini görebilecek şekilde konumlanmış. Bu man-

zaraya bakan doğu yönünde, evin diğer cephelerine oranla çok sayıda pencere/ vitraylı tepe
pencereleri ve her katta daha ilerılere taşan cumbalar yer alıyor.

Kemaliye oldukça engebeli bir arazi üzerine konumlanmış. Bunun nedeni araziyiekonomik

bir biçimde kullanmak. Eğimli araziye bağlı olarak evler yatay değil dikey olarak, üç, dÖrt, hatta

beş katlı olarak inşa edilmişler.

Gelin, bu evlerin içi nasılyerleştirilmiş, ona bakalım; Kemaliye evlerinde alt kat, ana kat, yer

katıve "kaçak" diye anılan bölümler bulunuyor. Eğimli araziye yaslandıkları için bu evlerin

kapılarından ya bir sokağa, ya da bir bahçeye çıkılabiliyor. Günümüzde ne yazık ki bu evlerin

çoğunun yıprandığını ve koruma altına alınmaları gerektiğini görmekteyiz.

Kemaliye evlerınin kapı tokmakları da en az evlerin kendileri kadar onemli sayılmakta. Bu

dövme demir tokmaklarda, eski düzenlemeye göre, iki tür ses Verme elemanı yer alıyor;

yabancı erkek misafirler, üstteki kalın ses veren elemanı, ev halkı ve kadın misafirler ise, alttaki

ince ses vereni kullanıyorlarmış.

Ne hoş degil mi?
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Kemaliye'nin Muhlis-Mukaddes Cüher İltöğretim Okulu'ndan programa katılmış
olan arkadaşIarımızın kendi yöreleriyle ilgili paylaşmak istedikleri, dört gün boyunca
ürettikleri, izlenimleri...
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YEşiL tğİNİır
Eğinim, Eğinim yeşil Eğinim

Yad ellerde olsam yine seninim

Gözü yaşlı anama hatırlat beni

Gelağam gel paşam gel bize gidek

Açılmış güllerider, bize gidek

Anam, anam, anam, anam Eğinli misin

Eğine gelmeye de yeminlimisin

Eğinim, eğinim başımın tacı
Rüyalarımı süsIer bir dut ağacı

Senden ayrı kaImak bana ölümden acı

Bu hasret acısının yok mu ilacı

SıtkıVanlıgil

FıKRA

Zamanında köylünün biri atı ile geliyor Apçağa köyüne.

Bir ve misafir olmak istiyor. Ev sahibinin cevabı:

Ağa sana ikiyumurta kırdım amma iş yağda. Akşam eve

giderdük amma ev bağda. Güneş de iki9özlü mağrada.

Atında yiğitmiş sen gider kalusun Suluhan'da.
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sUNAM

Gine şafak söktü Sunam uyanmaz

}lasret çeken gönül derde dayanmaz

Çağırırım Sunam sesin duyulmaz

Uyan Sunam uyan derin uykudan

Çektüğüm gönülelinden

Usandim gurbet elinden

kimseler bilmez halimden

Uyan Sunam uyan derin uykudan

Bunca diyar gezdim gözlerin içün

Niye küstün bana elsözü içün

Dilerim Allahtan sız|asın içün

Uyan Sunam uyan derin uykudan

Çektüğüm gönülelinden

Usandim gurbet elinden

kimseler bilmez haIimden

Uyan Sunam uyan derin uykudan

AnılDabaoğlu

KİRKGÖZÜN MASAL|

Bir gün bir gelin, ineğiaImış sulamaya

götürmüş. Bu inek bir mağaraya

girmiş. Bu mağaranın içinde bir kenar-

da su varmış. Gelinle inek birlikte
suya gitmiş. İnek tam su içiyormuş ki

su onları alıp götürmüş. Bir daha da

kimse onları bulamamış.
özlem iper

Geline gerek bir ana

Ağlayasın yana yana

il<lgözüm canım ana

Şen babam evi şen olsun

Gideyim haberim olsun.
Dilek Özerdal
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KemalİYelİ arkadaŞlarımızın gezİlerİnİn nasıt geçtiğini onların ağzından dinleyelim mi?
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"Dün, çok güzel bir gündü,

kütüphaneye geldik. Kütüphanede

çok eğlendik. Bugün yaşlı amcalar
gelerek bizlerle güzel güzel bilgiler
verdiler. Burada her gün, 9ün
değerlendirmesi yapıyoruz.''
özlem iper

"Şevket Amca türkü söyledi, biz de
hep beraber halay çektik. Müzeden
sonra kütüphaneye gittik. Orada
hangi tarihi eser dikkatimizi çek-
tiyse onu, aynısı olmasa da
pişmemiş toprakla yaptık. Apçağa
Köyü'nü gezdik. Bizi gezdirirlerken
kendimi turist sandım.''
SıtkıVanlıgll

"Kemaliye sokaklarını gezdikten
sonra kaymakamlığa gittik ve kay-
makamımıza bize böyle bir olanak

sağladığı için çok teşekkür ettik.
Kaymakamlıktan sonra /v{illi Eğitim

Müdürü'ne gittik ve Müdür orada
bizim resmimizi çekti. Milli Eğitim
Müdürü'nün elinisıktık ve oradan
sonra kütüphaneye gittik, resim

çalışması yaptık."
Deniz Cüngören

"Bugün üçüncü gündü. Bugün daha
mutluydum, çünkü Apçağa köyüne
gittik. Ben Apçağa köyünde otu-
ruyorum. Sabah saat lO.3O'da

Kemaliye'ye gittim. Orada arka-
daşımla biraz gezdikten sonra
Kemaliye Müzesi'ne gittik. İkinci

kata çıktık orada en çok dikkatimi

çeken fotoğraf makinasıydı.

Fotoğraf makinası o kadar büyüktü
ki, resim çekildiğinde makinanın

içinden bulmak o kadar da kolay

olmazdı. Sonra Kemaliye Halk

Kütüphanesi'ne geçtik.

Kütüphanemiz o kadar zengin ki,

içinde binlerce kitap var.''
Filiz Çakmakgll

"Cuma günü sabah O9.3O'da halı

atölyesinigeziye gittik. Çok mut-
luydum, oraya giderken. Halı atö-
lyesinde üç teyze ve abla haiı

dokuyarak Kemaliye'yi destekllyor-
lar. Yaklaşık lO kişide öğrenci.
Onlar para ile çalışmıyorlar. lO.3O'da

oradan ayrılıp kütüphaneye

döndük. Kütüphanemizde kendi
müzemizi kurduk. Bunlar l0.0O'e

kadar sürdü. l|.OO'dan I1.45'e kadar
Hüseyin Kuleli Kemaliye'nin tarihini
ve arkeoloji özeltiklerinden söz
etti. l2.3O ile 13.15 Kemaliye'mizin
Belediye Başkanının evinde yöresel
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yemeğİmİzden köy çorbası. etlİ

dolma, kaburga. Çökeklik piyazı

yiyerek yemeğimizi bitirip çıktık."
) lek Özerdal

"Bugün üçüncü günümüz; Apçağa

köyüne gittik. Orada arkadaşımla

biraz gezdikten sonra Kemaliye

Müzesi'ne gittik. Müzeyi gezdikten

sonra fasılın oturduğu yere geçtik.

A,pçağa köyüne gidişimiz yaklaşık

l0 dakika sürmüştü. Biraz oturduk-
tan sonra yemek yedik. Biziçok
güzel karşıladılar."
eamze Akyavuz

"Oyunlar oynadık. Kemaliye'nin ha-

ritasını çizdik resim yaptık kırkgöze
gittik. Hava yağmurlu olduğu için

gezemedik. Üç beş arkadaşımız

görmedikleri için o yağmurda gör-

meye gittiler. Biz arabada oturduk
onların gelmesini bekledik."
AnılŞerif Dabağoğlu

"Bugün öğlen saat l2.3O'da ÇEKÜL
Vakf'ından gelen Nurcan Abla ve
Kadriye AbIa ile tanıştık. Birbirimizi

tanıyabilmek için oyun oynadık.

Bize ÇEKÜL çantasını verdiIer.

Birbirimizi iyice tanıdıktan sonra

Nurcan Abla bize sorular sordu.

Soruları ben de cevapladım. Sonra

tekrar oyun oynadık."
Buket karaosman

"Bugün yaptığımız çalışmaları çok
sevdim. Hele Kırkgöz seyahatinde
macera beniçok etkiledi. ÇEKÜL
Vakfı'nda sadece kendiniz için

değil, herkes için çalışıyorsunuz.
Benim beklentim bütün insanların

ÇEKÜL ve onun gibi birden fazIa

siviI toplum kuruluşuna destek ver-
meleridir. Sizi çok seviyorum
Emre Atılgan

"Perşembe günü tanışma vardı.

Tanışmadan sonra oyun oynadık.

l-|ocalarımız bize çok iyi davrandı.

Bize ÇEKÜL hakkında bilgi verildi ve
Kemaliye'nin tarihi yerlerini

hocamız bize anlattı. Resim yaptık.

Yani resim yaptık derken,

Kemaliye'nin sokaklarını çizdik."
Emine Tok

"Bugün saat 9.3O'da halı atölyesine
gittik. HaIı atölyesini gezdik. Daha

sonra ise kütüphaneye gittik.

Kütüphanede Hüseyin Kuleli

Kemaliye'nin mimari özelliklerini

anlattı. Daha sonra ara verdik ve
meyve salatası oyunu oynadık. Saat

l2.3O olduğunda belediye

başkanının evine yemek yemeye
gittik. Hepimiz yemeklerimizi

yedikten sonra belediye
başkanımızın evine gezdik. Çok
güzeI tarihi eserler vardı. 20O

senelik bir saat vardı."
AnılKazankaya

"Saat l0.0O da müzeye gittik.

Şevket amca bize müzedeki

eşyalarını tanıttı. l1.3O'da

kütüphaneye geldiÇ seramik

çaIışması yaptık. Ben kılıç yaptim.

Kutluer tabanca, fincan ve kaşık

yaptı. Emre şamdan yaptı. Anıl

mumluk yaptı. Diğer AnıI sepet
yaptı. Gamze telefon yaptı. Buket
türbe yaptı. "

i|lehmet Sağçolak

"Bu program çok güzel çok
keyifli ve maceralıydı. Bu programın

her ilimizde olmasını isterdim.

İnsanların programda

yetiştiri|mesini isterdim. Bu

programI düzen|eyenlere çok çok
teşekkür ederim."
Ebubekir Bulut


