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NOT�F�CAT�ON BR�EF FROM FOLKLORE TO HAND�CRAFTS 
 

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 “Aç�k El” (Open 
Hand) among Turkish cultured folks, in Sumerian and Fat�mi 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. 
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ÖZET 
 
 Bu bildiride halk inançlar� ile el sanat� ürünü baz� objelerin aras�nda bir k�s�m 
ili�kilerin olabilece�i üzerinde “Alem” den hareketle durulmu�tur. Türk kültürlü halklar 
aras�nda  “Aç�k El” olarak da bilinen ve daha ziyade Ehli Beyt’i simgeleyen bu objeye dair 
Sümer Uygarl���’na ve Fat�mi Devleti dönemlerine uzanan inanç içerikli anlat�lar vard�r. 
Alem’in Seramik ve dokumac�l�k gibi alanlarda da örnekleri görülebilmektedir. Günümüzde 
Alem �nanç içeri�inin yan� s�ra süs e�yas� olarak da kullan�lmaya ba�lanm��lard�r. 
 
 Ayr�ca bildirimizde bu konunun bir parças� niteli�inde olan ve �slamiyet’ten evvelki 
dönemlere tarihlendirilebilen Tiflis Devlet Müzesi’nde bulunan heykelcikler de 
anlamland�r�lmaya çal���lmaktad�r. Bu heykelciklerde namaz�n, selam, k�yam, rükû ve secde 
gibi safhalar�na dair bilgi verilmi�tir. Bildiride, dinlerin isimleri de�i�mi� olsa da, baz� 
inançlar�n simgeleri ile el sanatlar�nda devaml�l�k arz ederek ya�ad�klar� anlat�lmaya 
çal���lm��t�r. 
 
 Anahtar kelimeler; Aç�k El, Alem, Ehli Beyt, Halk �nançlar�, El Sanatlar� 
 
 
 
                                                 
� Halkbilim Ara�t�rmalar� Merkezi Ba�kan� 
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G�R�� 
   
 
 Halk inançlar� halk�n aras�nda ya�amakta olan, tamamen kitabî din içerikli olmayan ve 
kitabî dinin tamamen de d���nda olmayan, yak�n co�rafî ve tarihî çevrenin dinlerinden de az 
çok etkilenmi� bulunan, zaman zaman kapsam�na hurafeler de alabilen bir inanç 
yap�lanmas�d�r. �üphesiz büyü ve fal gibi inanç içerikli yap�lanmalarla da ba�lant�l�d�r. Halk 
inançlar�; halk kültürünün, sa�altma, beslenme, oyunlar, sözlü edebiyat ve benzeri alanlar� ile 
ilgili iken el sanatlar� ile de bir �ekilde ilgilidirler. 
 
 El sanatlar�n�n tan�m� ise Türk Kurumu Sözlüklerinde, el tezgâhlar�nda bir yard�mc� 
araç kullanarak yap�lan i�lerin hepsi olarak tan�mlanmaktad�r 
 
  Evvelce; el sanat� ürünlerinin kem gözden korunmalar� için eserin kimli�i ile uyumlu, 
kendileri de bir sanat ürünü olan nazarl�klar�n onlar�n bir yerlerine yerle�tirildiklerini 
biliyorduk. Bu özelli�i örme, oyma, yortma ve benzeri el sanat� türlerinde görmek mümkün 
iken, en güzel örneklerini bazubent, boylama, hamayl� ve boyun muskalar�nda bilhassa alt�n 
daha ziyadede de gümü� olanlar�nda görebiliyoruz.   
 
  Di�er taraftan mimarinin iç süslemesinde bilhassa türbe ve mezar ta�lar�nda görülen el 
sanat� ürünleri �üpheniz az-çok inanç içerikli idiler. 
 
 Biz bu k�sa bildirimizde konuyu bütün boyutlar� ile kucaklama niyet ve gücünde 
de�iliz. Yapmak istedi�imiz; halk inançlar� içerikli çal��malar�m�zda �ahit oldu�umuz el 
sanatlar� ürünü tespitleri uzmanlar� ile payla�mak ve bunlar�n tart��maya aç�lmalar�n� 
sa�lamakt�r. Bu münasebetle bildirimizle amac�m�z halk inançlar�nda ‘alem’ diye bilinen 
‘aç�k el’in ve onun ça��r�m yapt�rm�� oldu�u, Gürcistan’da görülen baz� �slamiyet evveli 
olmalar�na ra�men �slamî simgelerle ortakl�klar ta��yan heykelciklerdeki bulgular üzerinde 
durmakt�r. Bizden sonra “Metal Süsleme Tekniklerinde Görülen El Motifleri” konusunda 
konu�acak olan Say�n Tevhide Özba�� ‘n�n bildirisine biz inançlar itibariyle katk�da 
bulunmaya çal��aca��z. 
 
 

MET�N 
 
 
 �ran’daki Ehli Hak inançl� Türkmenler a��rl�kl� olarak Ilh�c� �ehrinde ya�amaktad�rlar. 
Tebriz’e ba�l� bir sofi �ehri olan Ilh�c�’n�n etraf�ndaki birçok tepede kutsal ni�angâhlar vard�r. 
Bunlardan kuzeyde olan� �ah Ç�ra� olarak bilinir Buran�n güneydekinin ismi Nebi 
Musevi’dir.  Hemen yak�nlar�nda da Gülmi�ki Hatun/Miski Nine ziyareti mevcuttur. Halkta 
burada yatan�n Hz. Ali’nin k�z� oldu�u inanc� vard�r. Buras� ya�mur duas� için ç�k�lan en ünlü 
tepe mekânlardand�r. Buraya makama hürmeten ayakkab�l� de�il, yal�n ayak ç�k�lmas� gerekir. 
Hz. �mam Hüseyin’in �ehit edili�i bu tepede A�ure Günü olarak ya�an�r. Burada meydan�n 
merkezinde 3 metre uzunlu�undaki bir gönderin ucunda Hz. �mam Hüseyin’in elini temsil 
etti�i bilinen alem vard�r. Buras� ocak olarak bilinir ve sürekli dibinde mum yak�l�r. 
 
 Muharremlikte �ran’�n Af�ar Türklerinde yap�lan uygulamalar, �ii-Caferi inançl� 
Türk kültür co�rafyas�n�n ortak özelliklerini ta��r. Av�ar/Af�ar Türkleri de Âlem gezdirirler. 
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Bölgenin güney bat�s�ndaki Yaraziz köyünde üzeri ayetlerle süslü iki kilo kadar a��rl��� olan 
bir Aç�k El/ Âlem vard�r. �nanca göre Habib �bn Muzahir’e ait olan bu âlem Muharrem 
Ay�’nda yerinde k�m�ldanmaya ve gezinme�e ba�lad���nda onu muhafaza eden sahibi, onu 
özel bir te�rifatla yerinden kald�r�p halka gösterir. Bu esnada âleme Neziri olan kimselere, 
âlemi gösterir. Bu Alem’in hikmetinden istifade ederek, kay�p e�yalar�n yerlerinin 
bulunabilece�i veya mezar yeri bilinmeyen ölülerin defin yerlerinin ö�renilebilece�i inanc� 
vard�r. 1 Muharremlikte âlemlerin ziyareti ve Alem/Elem Gezdirme inanç ve uygulamas� 
Bakû’de’ de vard�r. Biz, Bakû Büyük Cami’de bu merasimi izleme imkân� bulduk  2 
 
 Aç�k El/Alem, Hz. Ali’yi temsilen ve daha çok da Hz. Abbas’a kesilen kolundan 
hareketle simge olu�turmu�tur. Alem, birçok yerde genel olarak imamzadeleri temsil eder. 
Ehli Beyt camilerinde çok görülür. Ço�unlukla, �ii-Caferi �slam’�n simgesi olarak 
alg�lamakla beraber örneklerinde görülebilece�i gibi �slam’�n di�er kesimlerinde de bu 
uygulama inanç dünyas�na girmi�tir.  
 
 Hozat-Tunceli’nden Sar� Salt�k Oca�� Dedesi Ahmet Yurt Dede’nin verdi�i bilgiye 
göre; Alem’in erkân de�ne�i ile ili�kisi vard�r. �eriat safhas�ndan tarikat safhas�na geçilmesi 
döneminde, ölmeden evvel ölebilmek, bu arada kefene sar�lmak söz konusudur. Pençeyi Ali 
Aba,  Aç�k El ile aday olan kimseye dokunulur. Türbe ve baz� mezarlarda görülen Pençeyi 
Ali Aba remzi, burada yatan�n Ali Abaya tabi oldu�u anlam�na gelir. Aç�k El ye�il olur. Hz. 
Ali ve Hac� Bekta� Veli’de görüldü�üne inan�l�r. Tunceli’ndeki Alevi inançl� Müslüman halk 
aras�nda ana dili Türkçe, K�rmanca ve Zazaca olanlar da vard�r. Halk�n�n anadili Türkçe olan 
Alevi inançl� Müslüman Koçu Babal�lar�n ilçelerindeki Koçu Baba Türbesinde de tahta ve 
saç levhadan Aç�k el vard�r.  
 
 Bizim Mohaçkale-Da��stan’dan tespitini yapt���m�z tunçtan yap�lm�� üzeri geometrik 
�ekiller ve yapraklar bezeli ye�il renkli aç�k elin Kadiri sofizminde karde�li�i sembolize 
etti�ini, nazara kar�� koruyucu oldu�unu ö�renmi�tik. 3 Da��stan’da birçok yerde bilhassa 
K�rklar Mezarl���’nda aç�k elli kabire çok rastlan�r.   
 

  
Resim 1-K�rlar Mezarl���, Derbent-Da��stan 

                                                 
1 Ya�ar Kalafat, Balkanlardan Ulu� Türkistan’a Türk Halk �nançlar� II, Berikan yay�nlar� Ankara 2007 s. 
149–151 
2 Ya�ar Kalafat, Bakü-Ceyhan Kültür Hatt� Sosyal Antropoloji Ara�t�rmalar�,  Avrasya Stratejik 
Ara�t�rmalar Merkezi, Ankara, 2000, s. 162, 166 
3 Ya�ar Kalafat, Do�u Anadolu’da Eski Türk �nançlar�n�n �zleri, Atatürk Kültür Merkezi Ba�kanl��� Ankara, 
1999, 3. bask�, s. 210–218 
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 Anadolu’da ayetlerle bezenmi� aç�k el ve içerisinde göz resmi olanlar çok kere kart-
postal olarak sat�l�r. Bunlar daha ziyade ticaret hane, i� atölyelerinde nazardan koruma ve 
bereketi celp etmek amac�yla as�l�rlar. Ali Eli’ne Erbil’de Be� Parmak da denilmektedir. 
Erbil’den tespitini yapt���m�z bir kilimin dört kö�esine, kilimin örgüsüne uygun bir desenle 
aç�k el örülmü�tü. Bunun din büyüklerine gösterilen sayg�y� anlatt��� ve bu tür kilimlerin daha 
fazla al�c� bulduklar�n� aç�klam��lard�. Bu tür örgüler taban yayg�s� olarak de�il, daha ziyade 
duvar örtüsü olarak kullan�l�yorlard�. 
 
 

 
 

Resim 2- Kapal� Çar��, Erbil-Irak 
 

 

   
 
Resim 3-4 Nazarl�k, Nüküs-Karakalpak�stan-Özbekistan-Nazarl�k, Gorna Altay - RF  
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 Alem, dini resim say�ld���ndan imamzadelerin, pirlerin türbelerinde de örtü olarak 
kullan�l�r. I�d�r’�n Cami Pir’inde Nahc�van’�n birçok pirinde mesela Ç�plak Pir’de de aç�k el 
vard�r. 
 
 Ayr�ca Nahcivan’daki Yedi Uyurlar Ma�aras�’nda ve ma�aran�n kap�s�ndaki Yedi 
Uyurlardan K�tmir’in mezar�nda tahta zemin üzerine hece ta�� gibi aç�k el i�lenmi�tir. Bu 
noktada “aç�k el muhakkak �ii-Caferi �slam’�n simgesi de�il, �brahimî dinlerin, bu arada 
genel �slam’da da kutsal olan�n simgesi de olabilmi�tir,” denilebilir. Nitekim hem Afganistan-
Mezar-i �erif �ehrinde Hz. Ali’nin türbesinde ve hem de Buhara’da birçok türbede bu arada 
Hz. Nak�ibendî’nin anne ve hocalar�n�n mezarlar�nda da bu alem vard�r. 
 
 Resim 3’deki aç�k el �eklinde olan bu simgeyi madeni zemin üzerine yap�lm�� haliyle 
Ulu� Türkistan’�n bat�s�ndan tespit ettik. Buradaki bir antikac�dan �mran Baba’ya getirilmi� 
biz kendisinden edindik. Bu nazarl�k, 10 cm boyunda bak�r-gümü� kar���m� bir madenden 
kesilmi�, s�rt s�rta iki bayku� veya güvercin �eklinde bir kolye nazarl�kt�r. Bayku� veya 
güvercinlerin gözlerinin içi için mavi boncuk veya mavi boya kullan�lm��t�r. Bayku�lar�n 
a��zlar�ndakilerden birisi dü�mü� ve ayr�ca iki aç�k el seyyar halde halka ile gagaya 
irtibatla�m��t�r. Ayn� �ekilde bir aç�k el, ku�un kuyruk k�sm�nda ve sadece halkalar� kalk�� 
olan yerleri bo�, iki aç�k el de pençe k�s�mlar�nda vard�. Ku�lar�n ortak gövdesinde büyükçe 
bir k�rm�z� ta� ve okunabilen kadar� ile de, “Bismillah Allah…1336” yaz�s� vard�r.   
 
 Bu tak� nazarl��a çok benzer bir bel nazarl���n� da Altay Kamlar�ndan Nadya 
Yo�u�ova’da gördük. Bayku� bu inanç kültüründe koruyucu olarak biliniyordu. Bu koruyucu 
tak�, resim 4 de görüldü�ü gibi, d�� giysinin sa��nda, belden biraz yukar�ya do�ru, muskams� 
özel bir kuma� parças�n�n üzerine oturtulmu�tu. Parçan�n sa��nda ve solunda boncuk zinciri 
ile ortas�nda aç�k be� parma�� and�ran pençesiyle bayku� bulunmakta idi.  
 
 

     
 

      Resim 5-Bronz Alemler Da��stan RF.  a.Tekli El  b.Çiftli El 
 
 Derbent-Da��stan’dan tespiti yap�lm�� olan resim 5 deki birisi tek ve di�eri çift bronz 
aç�k ele 150–200 y�ll�k bir ömür biçilmektedir. Bu dinî simgelerin yukar�da da belirtildi�i 
gibi, Kadirî inanç çevrelerine ait olduklar�n�n ifade edilmesi de anlaml� olmal�. Bunlardan tek 
el olan muhtemelen bir gönderin ucundayd�. 
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 Türk kültür co�rafyas�n�n birçok yerinde, Türk kültürlü halklar�n atölye ve ticarethane 
gibi i�yerlerinde koruyucu ve bereketi celp edici olarak aç�k el ve ayetler içeren posterler 
as�l�rlar. 
 

       
 

Resim 6-7- Ayetli Aç�k El posteri Ankara-Türkiye /Aç�k El, Me�et-�ran. 
 
 
 Aç�k Eller, resim 7 da görüldü�ü gibi �ran’da boy boy pirinç levhalardan kesilerek 
yap�lmakta ve dini poster satan ma�azalarda s�kça pazarlanmaktad�r.  
 
 
 Türkiye ve �ran’�n birçok yerinde korku Tas� veya K�rklama Tas� olarak bilinen 
K�rk Açar Tas�n�n etraf�nda Esma-� Hüsna yaz�l� olur. Bazen de bu yaz�lar�n çerisindeki k�rk 
adet üzerleri yaz�l� anahtara ve taslar�n ortas�nda bu âlemden vard�r. 
 

 
 

                Resim 8- Alemli K�rk Açar Tas�, Erzurum-Türkiye 
 
 
 Aç�k El/Be�parmak/Alem/Elem diye bilinen bu simgeyi, Da��stan, Nahc�van-
Azerbaycan, �ran, Irak, Türkiye nin yan� s�ra Gürcistan, Afganistan, Özbekistan, Kazakistan, 
Romanya’da da görebiliyoruz. Romanya’da Sar� Salt�k türbesinde oldu�u gibi Türk kültür 
co�rafyas�n�n çe�itli ellerinde, Türk kültürlü halklar aras�nda aç�k el, bir inanç simgesi olarak, 
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ah�ap, maden, yün ve bez dokuma ile son zamanda da seramik üzerine yap�lmaktad�r. 
Seramik olanlar daha ziyade turisttik e�ya olarak yap�lmaktad�rlar.  
 
 Aç�k El’i anlamland�ranlar aç�k 5 parmakla �slam’�n 5 �art�n�n anlat�lmak istendi�i, 
bulundu�u mekânda yapan ulu zata el verilmi� oldu�u buradan hareketle s�radan bir kimse 
olmad��� ve benzeri aç�klamalar�n� da yapmaktad�rlar ki, bu görü�ler çok yayg�n olan ve fazla 
taraftar bulan aç�klamalar de�illerdir. Aç�k El ile kap� tokma�� olan el aras�nda Hz. Fatma’ya 
mal edilerek ili�ki kuran aç�klamalar da yap�lmaktad�r. Biz bu bulgulara da fazla 
kat�lam�yoruz. 
 
 Bildirimizin bize göre önemli noktalar�ndan birisi Bronz Alem ile yap�m malzemesi ve 
boyutlar� bak�m�ndan ba�lant�l� olabilece�ini dü�ündü�ümüz dinî heykelciklerdir. Bunlar 12 
ayr� heykelcik olup Tiflis’teki Devlet Müzesi’ndedirler. Müze yetkilisi arkeologun ifadesine 
göre bunlar�n yap�m dönemleri M.Ö. ye tarihlendirilmektedir. Bunlar�n bir k�sm� Azize 
Nino’ya aittir. En büyü�ü 15–20 cm olan bu heykelcikler kad�n ve erkek namazlar�ndaki 
selam, rükû, k�yam, secde gibi pozisyonlar� duru�lar� ile anlat�yordu.4  
 

        
 
 Resim 9–10- Bronz Heykelcikler/ Tiflis Devlet Müzesi Gürcistan 
 
 �nanç-el sanatlar� ili�kileri itibariyle �slamiyet’in zuhuru, bölgenin �slamiyet’e aç�l��� 
ve heykelciklerin kesin olarak bilinmese de yap�l�� tarihleri aras�nda as�rlar�n bulunmas� nas�l 
izah edilebilir. Merhum �inasi Tekin’in 1960’l� y�llarda, Uygur yaz�l� tarihi metinlerinde 
yapm�� oldu�u incelemelerden hareketle belirtti�i gibi, Mevlitteki güvercin ve benzeri 
motifler de �slamiyet evvelinin izlerini ta��maktad�rlar. Ancak bizim üzerinde durdu�umuz 
dinlerin eski dinlerin izlerini ta��m�� olmalar� de�ildir. Dikkatimizi çeken veya aç�klanmaya 
muhtaç olan husus, resime ve heykele kapal� bir dinin ibadetine ait olan �ekillerin 
�slamiyet’ten evvel heykelle�mi� olmas�d�r. Buradan hareketle Bronz Aç�k El’in ba�ka bir 
dinde ba�ka bir sembol de olabilece�idir. Nitekim Hindistan’da varl��� bilinen ve Kademgah 
olarak adland�r�lan kutsal ayak izlerinin Sünni ve �ii-Caferi �slam’da görüldü�ünü biliyoruz. 
 
 Konunun bu bölümünü kapat�rken �slam’da resim yoktur inanc�na ra�men biz, 
Anadolu camilerinden 1990 y�l�ndan sonra K�r�m camilerine gönderilmi� hayvan resimleri ile 
süsülenmi� kilimlerin oldu�unu biliyoruz. Zira bu sergilerin üzerinde namaz k�ld�k, onlar� 
resimledik. 
 

                                                 
4 Ya�ar Kalafat, Balkanlar’dan Ulu� Türkistan’a Türk Halk �nançlar� III-IV, Ankara 2007 sf. 210 
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 Petersburg Müzesinde sergilenmekte olan 1949 y�l�nda bulunmu� olan 5.yy. ait Paz�r�k 
kilimlerinde bayan resimleri vard�r. Bakû’deki Tebriz Halça Müzesindeki 18.yy.�n sonu 19.yy 
ba�lar�na tarihlendirilmi� olan ve Türklere ait oldu�u ifade edilen havlu halçada insan hayvan 
ve mitolojik varl�klar�n resimleri vard�r. 5 Bunlar� fazla �a��rt�c� bulmuyoruz. 
 
 Nahc�van ve Bakû Müzelerindeki hal�lardan resimledi�imiz çok say�da hal� ve kilim 
vard�r.  Bu resimler aras�nda çe�itli hayvanlara ait olanlar�n yan� s�ra insan resimleri, hatta 
resim 11 de oldu�u gibi namaza durmu� erkek resimleri de vard�r. Bu resimlerin de bir �ekilde 
izah� yap�labilir. 

 

 
 
Resim 11- Hal�da Namaz K�lan �nsan Deseni, �nce Sanatlar Müzesi Bakû-Azerbaycan. 
 
 
     Bu durum da mezar ta�lar�nda çok say�da örne�i görülebilen insan ve hayvan 
resimlerinde oldu�u gibi yorumlanabilmektedir. 6 
 
  �slamiyet’in koydu�u yasak bu gelene�i engellemeye yetmemi� midir? Yoksa insan 
resminin sanattaki bir devaml�l���m�d�r? Namaz k�lan kimsenin resminin hal�ya yans�m�� 
olmas� örne�inde oldu�u gibi, gelenekteki devaml�l�k ibadet �ekli �slâm’a benzeyen ba�ka bir 
dinden mi bu özelli�ini almaktad�r? Namaz�n �slamiyet’ten evvel orta do�u ve uzak do�uda 
baz� dinlerde, farkl� formatlarda ya�ad���n� da biliyoruz. Ancak Kafkasya ve �slamî ibadet 
�eklinin heykel ve dokumalara yans�m�� olmas� el sanatlar�-inanç ba�lant�s� itibariyle önemli 
olmal� diye dü�ünüyoruz.. 
 
 El Sanatlar� �nanç ba�lant�s� itibariyle mevcut bulgurla ilaveten yap�lm�� olan yeni 
bulgulardan hareketle üzerinde durulacak di�er boyut ise kültür strateji boyutudur. 
 

                                                 
5 5Kübra Aliyeva, “Azerbaycan’da �slam’a Kadarki Dini �nanmlar ve Onlar�n Edebiyat ve �nce Senetteki 
Prototipleri”, Ortak Türk Geçmi�inden Ortak Türk Gelece�ine V. Uluslar aras� Folklor Kongresinin 
Materiallar� Bak�, 2007s.30–36                              
6 Erdo�an Alt�nkaynak, “Arpaçay Mezarlar� ve Mezar �ekilleri”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyas�, 
Ankara, 1999,  VII, S.18, s.43–50) 
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 Prof. �smail Veli’nin ara�t�rmalar�na göre, Kafkasya’da Karaçay-Balkar ve Osetlerde 
Polimat diye bilinen At�c�l�k olarak da adland�r�lan bir iye ile �slam’�n Fatima/Fatma Anas� 
ayn�la�t�r�lmaktad�r. Asiyet Ana /A�a Ana diye bilinen ve kökleri M.Ö. döneme varan bir iye 
de Ay�a/Ay�e Ana ve keza Seymen Nene ile özde�le�tirilmek istenmektedir. Bu aç�klama ile 
“inanç zemininde sadece el sanatlar� Al/Hal Karas� ba�lant�s�n�n kurulmas� gibi bir 
devaml�l�k yoktur. Ayn� zamanda mistik kodlar itibariyle de bir ba�lant� ve devaml�l�k aray��� 
da vard�r.” Demek istiyoruz �. Veli Aç�k El/Alem konusunu aç�klarken, Olcay Süleyman’�n 
“Sümer inanç dünyas�ndan bu simgenin M�s�r’a ve oradan da �slam’a girdi�ine dair olan” 
kanaatini de belirtmektedir. 
 
 
 SONUÇ 
 
 �slami posterlerde Hz. Muhammed’in Miraç’a ç�k���, dünyan�n bal���n s�rt�nda veya 
öküzün boynuzunda olu�u, Hz. �brahim’e koçun kurban olarak gelmesi, �ahmeran ve benzeri 
gibi hallerde inançlar�n resimlenebildi�ini biliyoruz. 
 
 Biz bildirimizde, biline gelenlerden farkl� oldu�unu dü�ündü�ümüz, bir k�sm� 
arkeolojik materyal olan el sanatlar� ürünleri ile halk inançlar� aras�nda baz� bulgular�n 
irdelenmesini yapmak istedik. Bu münasebetle baz� heykelcik ve resimlerle örneklemeler 
yapmaya çal��t�k. 
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