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NOTFCATON BREF FROM FOLKLORE TO HANDCRAFTS
ABSTRACT
This notifications tells us that there might be a relation between folklore and some
objects of handicrafts because of “Alem”.There are belief oriented stories about the object
that symbolizes Ehli Beyt (family of Prophet Mohammed) which known as “Açk El” (Open
Hand) among Turkish cultured folks, in Sumerian and Fatmi civilzations. Examples of Alem
can be seen in pottery and weaving.Today Alem is being used as ornament as well as its belief
content.
Also pre Islamic figurines in Tiflis State Museum are being explained. These figurines
tell about the phases of namaz. Names of religions can change but symbols of some beliefs
keep existing in the handicrafts.
Key words; open hand, flag, Ehli Beyt, people religion

ÖZET
Bu bildiride halk inançlar ile el sanat ürünü baz objelerin arasnda bir ksm
ilikilerin olabilecei üzerinde “Alem” den hareketle durulmutur. Türk kültürlü halklar
arasnda “Açk El” olarak da bilinen ve daha ziyade Ehli Beyt’i simgeleyen bu objeye dair
Sümer Uygarl’na ve Fatmi Devleti dönemlerine uzanan inanç içerikli anlatlar vardr.
Alem’in Seramik ve dokumaclk gibi alanlarda da örnekleri görülebilmektedir. Günümüzde
Alem nanç içeriinin yan sra süs eyas olarak da kullanlmaya balanmlardr.
Ayrca bildirimizde bu konunun bir parças niteliinde olan ve slamiyet’ten evvelki
dönemlere tarihlendirilebilen Tiflis Devlet Müzesi’nde bulunan heykelcikler de
anlamlandrlmaya çallmaktadr. Bu heykelciklerde namazn, selam, kyam, rükû ve secde
gibi safhalarna dair bilgi verilmitir. Bildiride, dinlerin isimleri deimi olsa da, baz
inançlarn simgeleri ile el sanatlarnda devamllk arz ederek yaadklar anlatlmaya
çallmtr.
Anahtar kelimeler; Açk El, Alem, Ehli Beyt, Halk nançlar, El Sanatlar

Halkbilim Aratrmalar Merkezi Bakan
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GR

Halk inançlar halkn arasnda yaamakta olan, tamamen kitabî din içerikli olmayan ve
kitabî dinin tamamen de dnda olmayan, yakn corafî ve tarihî çevrenin dinlerinden de az
çok etkilenmi bulunan, zaman zaman kapsamna hurafeler de alabilen bir inanç
yaplanmasdr. üphesiz büyü ve fal gibi inanç içerikli yaplanmalarla da balantldr. Halk
inançlar; halk kültürünün, saaltma, beslenme, oyunlar, sözlü edebiyat ve benzeri alanlar ile
ilgili iken el sanatlar ile de bir ekilde ilgilidirler.
El sanatlarnn tanm ise Türk Kurumu Sözlüklerinde, el tezgâhlarnda bir yardmc
araç kullanarak yaplan ilerin hepsi olarak tanmlanmaktadr
Evvelce; el sanat ürünlerinin kem gözden korunmalar için eserin kimlii ile uyumlu,
kendileri de bir sanat ürünü olan nazarlklarn onlarn bir yerlerine yerletirildiklerini
biliyorduk. Bu özellii örme, oyma, yortma ve benzeri el sanat türlerinde görmek mümkün
iken, en güzel örneklerini bazubent, boylama, hamayl ve boyun muskalarnda bilhassa altn
daha ziyadede de gümü olanlarnda görebiliyoruz.
Dier taraftan mimarinin iç süslemesinde bilhassa türbe ve mezar talarnda görülen el
sanat ürünleri üpheniz az-çok inanç içerikli idiler.
Biz bu ksa bildirimizde konuyu bütün boyutlar ile kucaklama niyet ve gücünde
deiliz. Yapmak istediimiz; halk inançlar içerikli çalmalarmzda ahit olduumuz el
sanatlar ürünü tespitleri uzmanlar ile paylamak ve bunlarn tartmaya açlmalarn
salamaktr. Bu münasebetle bildirimizle amacmz halk inançlarnda ‘alem’ diye bilinen
‘açk el’in ve onun çarm yaptrm olduu, Gürcistan’da görülen baz slamiyet evveli
olmalarna ramen slamî simgelerle ortaklklar tayan heykelciklerdeki bulgular üzerinde
durmaktr. Bizden sonra “Metal Süsleme Tekniklerinde Görülen El Motifleri” konusunda
konuacak olan Sayn Tevhide Özba ‘nn bildirisine biz inançlar itibariyle katkda
bulunmaya çalacaz.

METN

ran’daki Ehli Hak inançl Türkmenler arlkl olarak Ilhc ehrinde yaamaktadrlar.
Tebriz’e bal bir sofi ehri olan Ilhc’nn etrafndaki birçok tepede kutsal niangâhlar vardr.
Bunlardan kuzeyde olan ah Çra olarak bilinir Burann güneydekinin ismi Nebi
Musevi’dir. Hemen yaknlarnda da Gülmiki Hatun/Miski Nine ziyareti mevcuttur. Halkta
burada yatann Hz. Ali’nin kz olduu inanc vardr. Buras yamur duas için çklan en ünlü
tepe mekânlardandr. Buraya makama hürmeten ayakkabl deil, yaln ayak çklmas gerekir.
Hz. mam Hüseyin’in ehit edilii bu tepede Aure Günü olarak yaanr. Burada meydann
merkezinde 3 metre uzunluundaki bir gönderin ucunda Hz. mam Hüseyin’in elini temsil
ettii bilinen alem vardr. Buras ocak olarak bilinir ve sürekli dibinde mum yaklr.
Muharremlikte ran’n Afar Türklerinde yaplan uygulamalar, ii-Caferi inançl
Türk kültür corafyasnn ortak özelliklerini tar. Avar/Afar Türkleri de Âlem gezdirirler.

2

Bölgenin güney batsndaki Yaraziz köyünde üzeri ayetlerle süslü iki kilo kadar arl olan
bir Açk El/ Âlem vardr. nanca göre Habib bn Muzahir’e ait olan bu âlem Muharrem
Ay’nda yerinde kmldanmaya ve gezinmee baladnda onu muhafaza eden sahibi, onu
özel bir terifatla yerinden kaldrp halka gösterir. Bu esnada âleme Neziri olan kimselere,
âlemi gösterir. Bu Alem’in hikmetinden istifade ederek, kayp eyalarn yerlerinin
bulunabilecei veya mezar yeri bilinmeyen ölülerin defin yerlerinin örenilebilecei inanc
vardr. 1 Muharremlikte âlemlerin ziyareti ve Alem/Elem Gezdirme inanç ve uygulamas
Bakû’de’ de vardr. Biz, Bakû Büyük Cami’de bu merasimi izleme imkân bulduk 2
Açk El/Alem, Hz. Ali’yi temsilen ve daha çok da Hz. Abbas’a kesilen kolundan
hareketle simge oluturmutur. Alem, birçok yerde genel olarak imamzadeleri temsil eder.
Ehli Beyt camilerinde çok görülür. Çounlukla, ii-Caferi slam’n simgesi olarak
alglamakla beraber örneklerinde görülebilecei gibi slam’n dier kesimlerinde de bu
uygulama inanç dünyasna girmitir.
Hozat-Tunceli’nden Sar Saltk Oca Dedesi Ahmet Yurt Dede’nin verdii bilgiye
göre; Alem’in erkân denei ile ilikisi vardr. eriat safhasndan tarikat safhasna geçilmesi
döneminde, ölmeden evvel ölebilmek, bu arada kefene sarlmak söz konusudur. Pençeyi Ali
Aba, Açk El ile aday olan kimseye dokunulur. Türbe ve baz mezarlarda görülen Pençeyi
Ali Aba remzi, burada yatann Ali Abaya tabi olduu anlamna gelir. Açk El yeil olur. Hz.
Ali ve Hac Bekta Veli’de görüldüüne inanlr. Tunceli’ndeki Alevi inançl Müslüman halk
arasnda ana dili Türkçe, Krmanca ve Zazaca olanlar da vardr. Halknn anadili Türkçe olan
Alevi inançl Müslüman Koçu Baballarn ilçelerindeki Koçu Baba Türbesinde de tahta ve
saç levhadan Açk el vardr.
Bizim Mohaçkale-Dastan’dan tespitini yaptmz tunçtan yaplm üzeri geometrik
ekiller ve yapraklar bezeli yeil renkli açk elin Kadiri sofizminde kardelii sembolize
ettiini, nazara kar koruyucu olduunu örenmitik. 3 Dastan’da birçok yerde bilhassa
Krklar Mezarl’nda açk elli kabire çok rastlanr.

Resim 1-Krlar Mezarl, Derbent-Dastan
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Anadolu’da ayetlerle bezenmi açk el ve içerisinde göz resmi olanlar çok kere kartpostal olarak satlr. Bunlar daha ziyade ticaret hane, i atölyelerinde nazardan koruma ve
bereketi celp etmek amacyla aslrlar. Ali Eli’ne Erbil’de Be Parmak da denilmektedir.
Erbil’den tespitini yaptmz bir kilimin dört köesine, kilimin örgüsüne uygun bir desenle
açk el örülmütü. Bunun din büyüklerine gösterilen saygy anlatt ve bu tür kilimlerin daha
fazla alc bulduklarn açklamlard. Bu tür örgüler taban yaygs olarak deil, daha ziyade
duvar örtüsü olarak kullanlyorlard.

Resim 2- Kapal Çar, Erbil-Irak

Resim 3-4 Nazarlk, Nüküs-Karakalpakstan-Özbekistan-Nazarlk, Gorna Altay - RF
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Alem, dini resim sayldndan imamzadelerin, pirlerin türbelerinde de örtü olarak
kullanlr. Idr’n Cami Pir’inde Nahcvan’n birçok pirinde mesela Çplak Pir’de de açk el
vardr.
Ayrca Nahcivan’daki Yedi Uyurlar Maaras’nda ve maarann kapsndaki Yedi
Uyurlardan Ktmir’in mezarnda tahta zemin üzerine hece ta gibi açk el ilenmitir. Bu
noktada “açk el muhakkak ii-Caferi slam’n simgesi deil, brahimî dinlerin, bu arada
genel slam’da da kutsal olann simgesi de olabilmitir,” denilebilir. Nitekim hem AfganistanMezar-i erif ehrinde Hz. Ali’nin türbesinde ve hem de Buhara’da birçok türbede bu arada
Hz. Nakibendî’nin anne ve hocalarnn mezarlarnda da bu alem vardr.
Resim 3’deki açk el eklinde olan bu simgeyi madeni zemin üzerine yaplm haliyle
Ulu Türkistan’n batsndan tespit ettik. Buradaki bir antikacdan mran Baba’ya getirilmi
biz kendisinden edindik. Bu nazarlk, 10 cm boyunda bakr-gümü karm bir madenden
kesilmi, srt srta iki bayku veya güvercin eklinde bir kolye nazarlktr. Bayku veya
güvercinlerin gözlerinin içi için mavi boncuk veya mavi boya kullanlmtr. Baykularn
azlarndakilerden birisi dümü ve ayrca iki açk el seyyar halde halka ile gagaya
irtibatlamtr. Ayn ekilde bir açk el, kuun kuyruk ksmnda ve sadece halkalar kalk
olan yerleri bo, iki açk el de pençe ksmlarnda vard. Kularn ortak gövdesinde büyükçe
bir krmz ta ve okunabilen kadar ile de, “Bismillah Allah…1336” yazs vardr.
Bu tak nazarla çok benzer bir bel nazarln da Altay Kamlarndan Nadya
Youova’da gördük. Bayku bu inanç kültüründe koruyucu olarak biliniyordu. Bu koruyucu
tak, resim 4 de görüldüü gibi, d giysinin sanda, belden biraz yukarya doru, muskams
özel bir kuma parçasnn üzerine oturtulmutu. Parçann sanda ve solunda boncuk zinciri
ile ortasnda açk be parma andran pençesiyle bayku bulunmakta idi.

Resim 5-Bronz Alemler Dastan RF. a.Tekli El b.Çiftli El
Derbent-Dastan’dan tespiti yaplm olan resim 5 deki birisi tek ve dieri çift bronz
açk ele 150–200 yllk bir ömür biçilmektedir. Bu dinî simgelerin yukarda da belirtildii
gibi, Kadirî inanç çevrelerine ait olduklarnn ifade edilmesi de anlaml olmal. Bunlardan tek
el olan muhtemelen bir gönderin ucundayd.
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Türk kültür corafyasnn birçok yerinde, Türk kültürlü halklarn atölye ve ticarethane
gibi iyerlerinde koruyucu ve bereketi celp edici olarak açk el ve ayetler içeren posterler
aslrlar.

Resim 6-7- Ayetli Açk El posteri Ankara-Türkiye /Açk El, Meet-ran.

Açk Eller, resim 7 da görüldüü gibi ran’da boy boy pirinç levhalardan kesilerek
yaplmakta ve dini poster satan maazalarda skça pazarlanmaktadr.

Türkiye ve ran’n birçok yerinde korku Tas veya Krklama Tas olarak bilinen
Krk Açar Tasnn etrafnda Esma- Hüsna yazl olur. Bazen de bu yazlarn çerisindeki krk
adet üzerleri yazl anahtara ve taslarn ortasnda bu âlemden vardr.

Resim 8- Alemli Krk Açar Tas, Erzurum-Türkiye

Açk El/Beparmak/Alem/Elem diye bilinen bu simgeyi, Dastan, NahcvanAzerbaycan, ran, Irak, Türkiye nin yan sra Gürcistan, Afganistan, Özbekistan, Kazakistan,
Romanya’da da görebiliyoruz. Romanya’da Sar Saltk türbesinde olduu gibi Türk kültür
corafyasnn çeitli ellerinde, Türk kültürlü halklar arasnda açk el, bir inanç simgesi olarak,
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ahap, maden, yün ve bez dokuma ile son zamanda da seramik üzerine yaplmaktadr.
Seramik olanlar daha ziyade turisttik eya olarak yaplmaktadrlar.
Açk El’i anlamlandranlar açk 5 parmakla slam’n 5 artnn anlatlmak istendii,
bulunduu mekânda yapan ulu zata el verilmi olduu buradan hareketle sradan bir kimse
olmad ve benzeri açklamalarn da yapmaktadrlar ki, bu görüler çok yaygn olan ve fazla
taraftar bulan açklamalar deillerdir. Açk El ile kap tokma olan el arasnda Hz. Fatma’ya
mal edilerek iliki kuran açklamalar da yaplmaktadr. Biz bu bulgulara da fazla
katlamyoruz.
Bildirimizin bize göre önemli noktalarndan birisi Bronz Alem ile yapm malzemesi ve
boyutlar bakmndan balantl olabileceini düündüümüz dinî heykelciklerdir. Bunlar 12
ayr heykelcik olup Tiflis’teki Devlet Müzesi’ndedirler. Müze yetkilisi arkeologun ifadesine
göre bunlarn yapm dönemleri M.Ö. ye tarihlendirilmektedir. Bunlarn bir ksm Azize
Nino’ya aittir. En büyüü 15–20 cm olan bu heykelcikler kadn ve erkek namazlarndaki
selam, rükû, kyam, secde gibi pozisyonlar durular ile anlatyordu. 4

Resim 9–10- Bronz Heykelcikler/ Tiflis Devlet Müzesi Gürcistan
nanç-el sanatlar ilikileri itibariyle slamiyet’in zuhuru, bölgenin slamiyet’e açl
ve heykelciklerin kesin olarak bilinmese de yapl tarihleri arasnda asrlarn bulunmas nasl
izah edilebilir. Merhum inasi Tekin’in 1960’l yllarda, Uygur yazl tarihi metinlerinde
yapm olduu incelemelerden hareketle belirttii gibi, Mevlitteki güvercin ve benzeri
motifler de slamiyet evvelinin izlerini tamaktadrlar. Ancak bizim üzerinde durduumuz
dinlerin eski dinlerin izlerini tam olmalar deildir. Dikkatimizi çeken veya açklanmaya
muhtaç olan husus, resime ve heykele kapal bir dinin ibadetine ait olan ekillerin
slamiyet’ten evvel heykellemi olmasdr. Buradan hareketle Bronz Açk El’in baka bir
dinde baka bir sembol de olabileceidir. Nitekim Hindistan’da varl bilinen ve Kademgah
olarak adlandrlan kutsal ayak izlerinin Sünni ve ii-Caferi slam’da görüldüünü biliyoruz.
Konunun bu bölümünü kapatrken slam’da resim yoktur inancna ramen biz,
Anadolu camilerinden 1990 ylndan sonra Krm camilerine gönderilmi hayvan resimleri ile
süsülenmi kilimlerin olduunu biliyoruz. Zira bu sergilerin üzerinde namaz kldk, onlar
resimledik.
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Petersburg Müzesinde sergilenmekte olan 1949 ylnda bulunmu olan 5.yy. ait Pazrk
kilimlerinde bayan resimleri vardr. Bakû’deki Tebriz Halça Müzesindeki 18.yy.n sonu 19.yy
balarna tarihlendirilmi olan ve Türklere ait olduu ifade edilen havlu halçada insan hayvan
ve mitolojik varlklarn resimleri vardr. 5 Bunlar fazla artc bulmuyoruz.
Nahcvan ve Bakû Müzelerindeki hallardan resimlediimiz çok sayda hal ve kilim
vardr. Bu resimler arasnda çeitli hayvanlara ait olanlarn yan sra insan resimleri, hatta
resim 11 de olduu gibi namaza durmu erkek resimleri de vardr. Bu resimlerin de bir ekilde
izah yaplabilir.

Resim 11- Halda Namaz Klan nsan Deseni, nce Sanatlar Müzesi Bakû-Azerbaycan.

Bu durum da mezar talarnda çok sayda örnei görülebilen insan ve hayvan
resimlerinde olduu gibi yorumlanabilmektedir. 6
slamiyet’in koyduu yasak bu gelenei engellemeye yetmemi midir? Yoksa insan
resminin sanattaki bir devamllmdr? Namaz klan kimsenin resminin halya yansm
olmas örneinde olduu gibi, gelenekteki devamllk ibadet ekli slâm’a benzeyen baka bir
dinden mi bu özelliini almaktadr? Namazn slamiyet’ten evvel orta dou ve uzak douda
baz dinlerde, farkl formatlarda yaadn da biliyoruz. Ancak Kafkasya ve slamî ibadet
eklinin heykel ve dokumalara yansm olmas el sanatlar-inanç balants itibariyle önemli
olmal diye düünüyoruz..
El Sanatlar nanç balants itibariyle mevcut bulgurla ilaveten yaplm olan yeni
bulgulardan hareketle üzerinde durulacak dier boyut ise kültür strateji boyutudur.
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Prof. smail Veli’nin aratrmalarna göre, Kafkasya’da Karaçay-Balkar ve Osetlerde
Polimat diye bilinen Atclk olarak da adlandrlan bir iye ile slam’n Fatima/Fatma Anas
aynlatrlmaktadr. Asiyet Ana /Aa Ana diye bilinen ve kökleri M.Ö. döneme varan bir iye
de Aya/Aye Ana ve keza Seymen Nene ile özdeletirilmek istenmektedir. Bu açklama ile
“inanç zemininde sadece el sanatlar Al/Hal Karas balantsnn kurulmas gibi bir
devamllk yoktur. Ayn zamanda mistik kodlar itibariyle de bir balant ve devamllk aray
da vardr.” Demek istiyoruz . Veli Açk El/Alem konusunu açklarken, Olcay Süleyman’n
“Sümer inanç dünyasndan bu simgenin Msr’a ve oradan da slam’a girdiine dair olan”
kanaatini de belirtmektedir.

SONUÇ
slami posterlerde Hz. Muhammed’in Miraç’a çk, dünyann baln srtnda veya
öküzün boynuzunda oluu, Hz. brahim’e koçun kurban olarak gelmesi, ahmeran ve benzeri
gibi hallerde inançlarn resimlenebildiini biliyoruz.
Biz bildirimizde, biline gelenlerden farkl olduunu düündüümüz, bir ksm
arkeolojik materyal olan el sanatlar ürünleri ile halk inançlar arasnda baz bulgularn
irdelenmesini yapmak istedik. Bu münasebetle baz heykelcik ve resimlerle örneklemeler
yapmaya çaltk.
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