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SANATLARlNDA 
SEMBOLiK EL MOTİFİ 

EL'IN TA:\1\·II 
Aklın uygulayıcısı. yapan-yıkan en önemil organ

larııııızdan biri olan d. kuvvet ve f?ın.lavı sembolize 
etkr. Önederi bii yiiscl bir mo ı if nlara-k. i;lanıiycttc ise 
tarikat sembolü olarak kar~ımıza çıkar. 

El. diğer bir tlcyimlc pcnçe. ciayası ilc heş parma
ğın tamamıdır. Pcnçe. kuvvet. ezici kU\·vet. saldırma, 
ani ve şitldctli atılışı ifatlc eder. Cami kandillerinde 
kandilin asılı bulunduğu zincire bağlı gen d lik le bakır
dan yapılan ve yazılarla süslü olan plaka dikine duran 
be~ parmak biçimindedir. Bu plakaya kutsal el adı da 
verilir. Yine cl. matbaacılıkta yirmibeş tabaka kağıda 
denir. Buna cl denilmcsi. kağıtlar sayılırken bu beş ta
bakayı bir parmak la ayırdıkiarı ve elin beş parmağı ta
mam olduğu zaman yirmibeş yaprak sayılmış olması
dır. Arkeolojidcki "adak el'' ise adak olarak kullanılan 
bronz veya mermer ere verilen isimdir. El. Samilerde 
bir Tanrının adı. Bu ad, özel olarak Gök Tanrısına ve
rilirdi. Ere Mekke'de Allalı adı altında tapılır ve onun 
Allıit, A~-Manat ve AI-Uzza adında üç kızı olduğu söy-· 
jenirdi. Ibraniler ta;ırıları Yahve·yc El ve burun çoğultı 
olan Elohim adlannı vermişlerdir (1) Divan-u Lügat
it Türk'de ise cl, il. vilayet. at'ı anlatır. bir isim. açıklık. 
boşluk. kötü. değersiz. iki bey arasında barışıklık ola
rak geçer (2). 

PREHİSTORİK ÇACDA EL 
Özellikle. OrtaAvrupa 'da Prehistorik döneme ait 

çe~itli mağaraların duvar resimlerinde cl motiflerine 
rastlanır. Fransa-Lot Bölgesi Peche Merle mağara-

Ayşen ALOOC.-\:'-
Sanaı Tarihçi< 

sıı1da üst -Palcoli ı ik Aurignaco-Pcrigoruian cvrcsiıı.: 
aitsiyah boyayla yapılmışelsiluetleri (Res. ı )(3)ile Fransa· 
Pirene Dağları yöresindeki Gargas M ağarası ·ndaki ü:-:1 
Palcolitik-Aurignacicnc ait kırmızı ve sivnh bovalı l'! 
resimleri (3) tarih öncesi çağlardan kalan-örneklerden 
birkaçını oluşturur. 

ÜST PALfOLİTİK ÇAGOA EL 
Doğu Anatlolu'da Trişin Yayiası Kahn-ı Melik:1n 

mc_vkiindcki üst Palcolitik çağdan kalma kaya resim
lerınde bir hayvan figürii üzerindeki sembolik dört 
parmak lı cl motifide Anadolu'dan ilginç birörneği ve-
rir (4). · - -

NEOLİTİK ÇACDA EL 
Neolitik. çağa ait el ncgatillcri M ellaart'ın yaptığı 

kazılarda Çatal Höyiik'deocla veya tapınakların duvar 
resimleri olarak karşımıza çıkar (5) (Res.2) El motifi gele
neği, Çatal Höyük'ten sonra hacılarda bulunmuş olan çe
şitli şekil ve büyüklükteki keramik kaplar ile (6), Kara 
Höyük kazılarında ortaya çıkan stilize cl bulunttıları 
olarak devam eder. 

Tarih öncesi çağlarda insanoğlunun elini boyaya 
batır~p duvara basmasıyla veya elin ayasını duvara da-

. yayıp etrafını Ôöyayarak oluşturduğu el. kudret-kuv
vet, kötülüklerden korunma, sahip olma. elde etme is
teklerini ifade eder. Bu çağlarda insanoğlu tabiatla 
mücadele ederek yaşamını sürdürmesini tek silahı 
olan eli ilc sağlamıştır. Yaptığı bu el resimleri ilc de 
keıidini scmbollcştirmiştir denilebilir. Ayrıca bu ~e
virdc insanoğlunun aradığı Tanrısal varlığı, tek silahı 
olan ellerinde bulmuş olması da doğaldır. 

~~ ....... ı Fr.:ınS>J.tot ~tgt1ı . Poc.tıo Moıto Ma~r.uı'nC:aJd Üst· 
- i)aloclıtık Avrıgnaco· PQngotdi.an evreslno :tl'f ct sıtvoılori. 

Re\.! t.ıeoııt.ıkç~a ait ol ne9.1bnori (Çata.ı H6yü1t'c:o oda veya 
ta.~l41ln duvar r0$fl'n.lon) 
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~"'.;ü Q;'ctni (Env. no. 168) 

ÖNASYA KÜLTÜRÜNDE EL 
Erin Hitit, Sümer ve Babilonya mühürlerinde ta

ımımen mistik bir anlamda kullanıldığı görülmekte
dir. bunların nazara karşı sihirli bir kuvvet olduğu dü
"ünülebilinir. Babilanya mühürlerinde bazen kııvveı 
~embolü olarak da kabul edilir. Mezopotamya sana
t ında sihire özellikle na zara karşı kullanılan açık par
mak lı veya yumruk şeklinde kemik veya taştan yapıl
mış küçük muskalar da mevcuttur. Bunların bazıları 
kolye olarak kullanılmıştır (7). 

tSLAMİYETTE EL'İN ANLAMI 
islam inancında, Hz. Muhammet bir gün kızını zi

yarete gittiğinde, ~ı~ı. Fatma i~eda~adı Ali ve torunl~
rı Hasan ve Hüseyın ı mutlu bır şekılde bulmuş ve sevı
nerek sırtındaki aba yani hır~ayı çıkartıp hepsini bir
den sarmıştır. Böylece aynı hırka altında beş kişi top
lanmıştır. Tasavvufta buna, At-i Aba'ya, ~ba altına gi
ren beş kiŞi anlamını veren "Pençe Ten-i Al-i Aba'' ve
ya "Pençe-i Al-i Aba'' da denir. "B~ş", "Beşli" anlamı
nı veren "PenÇe" ayri ı zamanda e! ve avuçanlamınada 
geldiğinden, bileğe kadar parmaklar açık ve avuç gö
rünmek üzere yapılan el resmi de, "Hz. Muhammet". 
Ali, Fatma, Hasan \'e Hüseyin'den oluşan bu beş ismi 
hatırlattığı gibi, parmaklara bu beş adın baş parmak 
··Hz. Muhammet'', şahadet parmağı "Ali'', ortanca 
parmak "Fatma .. , diğeriki parmak ise Hasan ve Hüse
yin, avuca da "Alla~ı .. adının yazıldığı da olurdu (8). Bu 
nedenle beş sayısı Ishimiyette kutsal olarak kabul edil
rr{iştir. İşte üzerinde ayetler yazılı bulunan pençe (cl) 
de bu kutsal sayıyı sembolize eder. Hatta islam hekim
leri önemli eserlerini pu nedenle beş ci lt veya, hamsc 
şeklinde yazmışlardtr. Asırlarca İslam dünyasında da 
ilaç tabietlerinin veya kursların üzerine ayetler, hadis
ler ve Pençe-i At-i Aba basılmıştır (9). Türk Eczacılık 
Tarihi incelendiğinde Osmanlı saray hekimliğinde 
(tenzu)adı verilmiş ola~ ta~l~tle~n üzeri~eşifa ayetle
ri kutsal sözler yazıldıgı gıbı el ışaretlerı de basılırdı. 
Sufilcrden eli, parmaklarıyla arap harfleriyle .. Allah" 
adına, başparmağı "Elif' harfine. şahadet parmağı ilc 
orta ve adsız parmakları iki "lam'a",'küçük parmağı da 
"H'' harfine benzetenter de olmuştur. Bir tarikat de\'i
mi olan "El Almak .. ise bir şeyhten veya müriilen gi~s -

ıcrdiği kabiliyel karşılığı bir yetkiyi devralmaktır. 
Ölen kişinin hayatta iken el vermiş olduğunu belirt
mek için de Mardin-Cizre mezarlığında olduğu gibi 
bir sopanın ucuna tenekeden kesilmiş bir el as ıp yerel 
bir adet olarak bunu o kişinin mezanna dikiyorlar 
( 1 0), (Res.3) İran'da "İmarniye" mezhebindeolanlann na
maz kılarken secde edilen yere koyduklan secdegah ta~ı 
denilen Kerbela toprağından (pişmiş topraktan) ya
pılmış ve üzerindeki ·•et" şekli ile "Ali" isminin yerald ı
ğı ömekde ilginç bir uygulamayı gösterir. (Res.4) El şekli 
ayıuzamanda müslüman kadınlann en kutsalı olan Fa tma 
Ana ·nın elini de sembolize eder. "Fadime Ana Eli" adı 
verilmiş olan bitki zor doğumlarda kullanılmaktadır. 
Hacca giden bazı kişiler tarafından bu bitki getiriliyor. 
Cruciferae familyasından ve ilmi adı Anastadica olan 
bu bitkinin Sina ve Filistin'in kurak ve kumlu yerlerin
de yetiştiği belirtiliyor. Bir yılda 20 cm yükselen küçük 
beyaz çiçek li, meyvalı durumda dallan kalıniaşmış ve 
içe doğri.ı kıv·rılmış, böylece bitki yumak görünümün
de olan ve insan eline, dallan ise parmak biçimlerini 
göstermektedir. Doğum sırasında oldukça büyük bir 
kap ta bulunan suya atılan ve 20-25 dk.da bu bitki ya
vaş yavaş su emerek dallan dışanya doğru açiıp ya
yılıyor. Bu doğum yapacak kadına e be tarafından gös
ıeriliyor. Fadime Ana'nın eli açıldı, senin de hacet ka
pılann çılsın denilerek, bitkilerin bulunduğu sudan 
içirlliyor ve doğum böylece oluyor (ll ). Yine doğum
larda "Fadime Ana eli'-' diye sıvazlanarak doğumun 
kolay olacağına inanılır (Denizli ve çevresi ile Mersin
Tarsus). El şeklinde kağıda çizilmiş şekle "Fatma 
Ana'mızın Eli'' denilerek bunun üzerine Ayetül Kür
si" yazılıp suya atılır ve hastayı iyileştireceği inancı ilc 
de doğum sancısı çekenlere içiıilir. Sivas'ın bazı Sünni 
ve Alevi köyleri ile Anadolu'nun birçok yerinde eski 
bir gelenek olar-ak kutsal savılan ocak duvarlarına bo
ya eli elin basıldığı görülür. Özellikle köylü kadınlar 
ocak duvarlarını sıvarken "Uğur ve bere ket'' getirmesi 
için ·•Fatma Ana"nın eline atfen bunu yapmaktadırlar. 
Denizli ve çevresinde de "Fatma Ana'', cv işlerinde 
uğur ve bereket sembolüdür. Ayrıca aile yaşantısında 
eşierin ve komşuların iyi geçtnmelerinc yardımcı <>1· 
malarında "Fiıtma Ana "u ın rolü olduğu inancı da yay
gındar. 
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Diyarbakır Kalesi Dağ Kapısı'ndaki el motifi. 

EI, "Pençc-i AI-i Aba'' bu beş adı taşıyarak cami, 
türbe ve tekke gibi yapıların alem yerleri ilc eski san
cak alemlerinde yer a!ır. "Alem" Arapça'da "Yol gös
teren işaret, bayrak" anlamını verir. Iran'da Safeviler 
devrinde sancak alemleri "pe n çe'' (cl) biçiminde o ldu
ğu·gibi, Muharremlerdeki .. deste" denen ve "sinezen
göğse vuran", veya zincirle sırtını döven, I O. gününde 
"ağ göymek" (ak gömlek) denen ve ka ma ile başlarını 
yanp giydikleri kefenleri kana bulayan, bu şekilde 
topluluğu eaşturanların bayraklarında da başlık ola
rak "pençe" kullanılırdı. Bu alemlerden iki tanesi Üs
küdar, Seyyid Ahmet Deresi Mcscidindedir (14}. İs
tanbul-Türk İnşaat ve Sanat .Eserleri Müzesi'ndeki 
sancak alemleri (Env. No: 16 7 ;ı88) (Res.S) ile Anka
ra-Etnografya ~~zes0de~ sancak aleminde (Env. 
No:4 185) el şekli uzerındeki bazı yazılar bu sembolün 
dini ve kutsaJ .q4'_nitelik kazCI:J1111~sıru sağlar. 

Nazardan (kemgöz) korunmak için Anadolu'da 
muskanın (hamail) yanısıra c:l biçiminde nazarlı klar 
da ~ullanılır (15). (Resm. 6) 

EI ortasındaki göz motifi ve dualarla yine nazra 
karşı önleyici olduğu inancı ile çeşitli nazarlıklar ilc 
!ev halarda günümüze dek kullanımını sürdürür. Av u-

R~IO Aur6llc:ııiNoa&ne:roıs't.ınme:z.:ıts:oi...(IAlsya bOigo:slndo 
. bUlunan. U ..S.II.wop. nt yt. tltiohlonnlald Je_~on) 

t-:'li 
~ 
~ 

t~ 
Rn.S K.ıt.ıc:.ı.a.~i!l Me.:Jıt~ 10 ,od~"- tutun.ın H (1~) R~V A:.ll'bO')'C.ın"Qnc4mc::ıt'ib.r.tnf:.ıt ~. 

M.(179J)urıtaeotmct.r .. ~tme:.ır l.l$1.. 

<.:un iç imk -M:ı~alhıh" giiziin altında -Ya 1-l :ıfız" yazı· 
ları bu kvlıalan ayrıca kutsallaştırır. Ayrıca "Allah ... 
"Muhamm\!1'' adları da buna dini bir özellik verir. (Di
yarbakır Kaksinin Dağ kapısında kufcki taş iizt:rindı: 
kabartma olarak yapılmış olan cl göz motifi ilc nazar:ı 
karşı önleyici olduğu inancı ile yapılmış 6labilir (16). 
(Res.7). 

Bektaşiliktc 1. 3.4. 5,6, 7, S, 9. 12:40 gibisayqarıı~ 
kutsallık taşadığı inancı vardır. Bir elin beş parmai!ı ik 
gösterilen bu kutsal beş kişi (Hz. Muhammeı. Ali,Fat
ma. Hasan ve Hüseyin) dışında yi nt 5,~ayı sıyla açıkla 
nan (L<ihut. Ceberlıt. Meleküt. Nasut. Misal) gibi 
"Tanrı" ile ilgili 5 ayrı evren de vardır. Yine Bektaşilik
ı~. bu kutsal beşli bazı renklerle de sembolize edilir 
(beyaz Hz. Muhammc t, kırmızı- Ali. siyah-Fat ma. sa
rı-Hasan. pembe-Hüs_eyin) yeşi l renk ise tarikatı tem
;Sil eder. Alc!vilikte de Tslam dininin bu beş ulu kişisine 
saygı göstcrilip. sevgi beslenir. 

Y eniçcrilcrin her bölük ve ortanın ayrı işaretler i 
vardı. Bu işaretler bayraklarında. çadırlarında . orta , . .: 
bölüklerin kapıları üzerinde yer alır. Bazı yeniçeriie
rin ait olduklaı:ı ocağı gösteren işaretleri koliarına 
döğmesurctiylc Işlettikleri de olurdu (17). Yeniçeriie
rin orta ve böllik işaretlerinin sembolik anlamları ince-



~~--~-A_ı_~_A __ ı __ ı _A_"_'_"_' __ A_n __ A_y __ ı_ın __ ıv_ıA __ L_A __ n_ı_u __ c_n_u __ •~--· -----------------------------o-u 

Res.l3 ~ars'dan bir kilim-seccade Res.l:.4 Kars-Diger'dan bır kilim Res I 5 1911 tarihli Şirvan halı-seccade. 

cndiğinde , 24 •. ~emaatının çadırlarındaki orta nişan
arı olarak, kırmızı adam pençesi, 76. cemaatın çadır
arındaki orta nişanı olarak. siyah adamın pençesi, ay
''ICa 34. bölliğünün işareti olarak da kırmızı el içinde 
yine kırmızı renkte selvi motifi görülür (18). XIV. yüz
:·ılın sonlarıyla XV. yüzyılın başlarında Bektaşiliğe gi
:·cn yeniçerilcrin bu el motifini BektaŞilik inancı ile 
Pençe-i Al-i Aba sembolü olarak kullanıldığı söylene
·:1ilinir. 

Yeniçeri mezar taşlarına, serpuşları olan beyaz ke
-;c ile, taşın alt tarafına ait oldukları bölük ve cemaat ın 
; ~areti de konulurdu. İstanbul Karacaahmet Mezarlığı 
! O. adada Necdet İşli tarafından tespit edilen H. 
: 1208), M. (1793) tarihli birmezartaşının 6 satırlık hi
; :ı besi 

Merhum ve Mağfur Ali 
Rahmeti Rabb-ül gafur 
A vlonyalı on yedi 
Bölüğün Aziz Beşenin 
Ruhuna el-fatiha 

Sene I 208 
............................. Şevval 

.:ltında parmakları açık olarak bir el motifi yer alır 
19) (Res.8). Yine Karacaalunette ayni adada İstanbul 

:3elediyesi tarafından yol açmak amacıyla kınlarak tahrip 
,·dilen bir diğe.ı: mezar taşında da 5 satırlık kilabcnın 
.:ltında H. (I 18 ı) M. ( 1 76 7) tarihi ile diğer mezar ta
·ı ndaki ere benzeyen bir el motifine rastlanmıştır 
· 20). H. (I 208) ve H. ( 1 ı 81) tarihli her iki mezar taşı
:: ın da yeniçeriye ait olduğu anlaşıl,ıyor. 

Mezar taşlarındaki el motiflerinin ilginç örneklcri
· ı c Azerbeycan'da da rastlanınaktadır (2 I) . Azerbcy
:an 'da Sia mezhebinde ere "Yadullah", "Allah" eli de
·ı ilir. Bilek, Allal~·ı. ba~ parmak Hz. Muhammed\ işa
"ct pa rm ağı Hz. Ali'yi diğerleri Fa tma. Hasan ve Hüsc
:· in'i sembolize eder. Bövlccc cl e h li bcyti temsil ct mi~ 
:ı luyor (2 2) (Res.9). El motif!i mezar taşı örnekleri Kars
: ~dır'da da görülür. Burada el Alevılik inancı ile kutsal 
· beşli yi'' simgeler. El motifine mezar stcli ve lahitlcrde 
.k rastlaı:ıahilinir. Eski~ehir'dc bulunmuş Hcrodia-

nos'a ait, M.S. III. yüzyıla tarihlendirilen kapı şeklin
deki mezar steli (İstanbul Arkeoloji Müzesi, Eruı. No:· 
669), yine Misya bölgesinde bulunmuş M.S. TL veya 
III. yüzyıla tarihle~dirilebilen Aurelious Alexan
dros'un mezar steli (Istanbul Arkeoloji Müzesi, Env. 
No: 185) (Res.lO)M.S.ill. yüzyılın ilk yan sı veya II. yüzyı
la ait olduğu samlan ve Çemberlitaş 'ta bir kan~izasyon 
ç~şması strasında bı,ılunm~ş olan Lahit (23) (Istanbul 
ArkeolojiMüzesi, Env. No:4252)ile M.( 1 224)tarihli 
Akşehir-Ferruh Şah Mescidi'nin batı cephesinde dcv
şirme malzemeolarak yeralansteldc (24) kullanılan el 
motifleri de kötü ruhlardan korunınayı simgeler. El 
motifinin yer aldığı steller genellikle Frigya ve Misya 
bölgesi için gelenekseldir denilebilinir. 

DİGER DİNLER.DE EL'İN ANLAMI 
· Hz. Musa'nın Sina Dağında Yahya ile konuşma ve 

buyruk alma sırasında beyazlaşan elleri Tcvrat'ta an
latıldığı gibi Tamalı'ın Mezmurlar kitabında da el ile il
gili s.özler ve mısralar da mevcuttur. 

Hz. İsa (Yeşu) nın ellerini hastalara sürmesi veya 
sıvazlamasıyla şifa dağıtması. türlü mucizeler göster
mesi İncil'de anlatılmaktadır. Hıristiyanlıktaelin üç 
parmağıyla üçleme işareti sık sık tasvir sanatında,. 
Ikonlarda vb. görülür. Yine Mcrxc:m'in eli. kolları da 
kutsal bir mcvkide bclirtilivor. btanbul-l?cncr'deki 
Rum Ortodoks kilisesi girişinde kapı alınlığındaki cl 
motifi de"AIIah'ı sembolize edcr(25). Bizanssanatın
da din-i konulu birçok minyatürdc ôrncğin. Paris Bihli
othquc National'de bulunan 1 :w ,.c 5 I O sayılı cl yaz
nıalarında olduğu gibi, Tanrı da giiktcn uzanan bir cl 
şeklinde tasvir edi lmiştir. 

EL SANATLARIMİZDA EL MOTIFI: 
(M ADEN SANA TlN DA) 

Kapı tokmakları. sadeec fonbiyoııu hakımından 
değil. estetik <kğcrlcri açısından da hi ri dcvrin sanal, 
gôrü~ ve anlayı~ını dile getirir. Anadolu 'da birçok evin 
kapısını prinç. bronz gibi madcııkrdcıı yapılm ı~ çqitli 
kapı tokmakları si.islcr. "El" hiı;inıi ıı dı.:ki kapıtokmak
larının "ktitülüklcrdcn korunma". "ııai':ıra" kar~ı kul-
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Rc, . ltı Dağısıan-halı seecad e 1 7 Bü[iici aşiret dokusu halı. R~:-..1 ~ Çoruıiı-kilim (Foto y. Doç. Dr. Haşim Karpuz·) 

l:ıııı ldı~ı tlii~linükbikceı!i !!ibi. i!l'in fonksivonunun 
,L·ınbolii'.t..' ~dili::;i olarak -da- vorunılaııabilir .. İ stanbul 
,.\rk~..·olo.ii ~liiz~sintlc hulun;iıı ve G~.ç Romadevrin
den olduğu s;~nılan1)ro!ı7. d şeklindeki kandiltaşıyıcı
ları da <.!~!!işik bir U\'!!lllama)' ı g(isıcrivor bize (26). 
(Rc:s. I I ).- · - - · 

"Faınıa Ana''nın eli olarak nazara karşı olduğu 
inancı ilc yapılm ı~ olan kolyc. yüzük. kiipc. vs. takılar 
da nıe\·cuııur. Altın. giinıüş. gibi madc:nlcrdcn kesil
miş veya madalyonlar üzerine lı<ik edilmiş olan "el" 
"Faınıa Ana'nın Eli" olarak yine kcrngöz-nazara karşı 
güniinıüztlc de kullanılmaktadır. El biçimindeki san
cak alenıleri de madcn sanatından örnçklerdir. 
DOKlli\IA SAI':ATINDA: (1-IALI VE KILIM 
DOKL:i\IALARI:\DA) 

Geleneksel d sarıatlarınıızdan birisi olan halı ve ki
lim dokumalarında cl motillcri. m ihrabın iki tarafında 
yer alır. (Res.l2) El. beş parmaktan oluşan formun dışın
da stilize edilmiş olarak hana bazı örneklerde olduğu gibi 
sadece 5 nokta halinde de gösterilir. Seccadelerde Tan
rı'ya açılan eller, Tanrı ·y<~)7akarışı (dua)gösıe.rdiği gibi 
sccd~ ederken cilerin konulacağı yere de işaret eder. 
(Res.l3) EI, Allah ve dört meleğini, Hz. Muhammet, Ali, 
Faıma, Hasan ve Hüşeyin'den oluşan kutsal beşliyi, Pey
gamber ve ailesini. Hz. Faınıa'yı, beş vakit namazı, Hz. 
Muhammcı \'C dört halifesini ve islamın beş şartını 
scmboliz~ eder. Parmakları simgeleyen 5 sayısı kem
gözü-nazara karşı olduğu inancı ilc de kullanılır. El 
moıifi.gcnclliklc ruhsal \ 'C bedensel temizliği simgele
yen tarak, ibrik motifleri ile birlikte yer alır. Bazı örnek
lerde ise cl, ilc ibrik birlikte mimari motif olarak cami 
de kullariılır. (Res.l-+) Halı ile k ilim seccadelerin mihrap 
köşelerindc! yer alan ·'el'' motifleri kutsal beşiiyi (Hz. Mu
ham m cı. Ali. Faıma. Hasan ve Hüseyin) sembolizeet
tiği gibi uğur işareti olarak ve nazara (kcmgöze) karşı 
da kullanılmaktadır. El motifine genellikle Kafkas
y;,ı·nın Şirvan ve Dağistan bölgclcri'i'ıdc dokunan halı
lar ilc Orta Asya'ı..lal;.i Bülüci a~irct halılarında da rası
lanabilinir. (Reş.l6-17) (17). Burada el, "Allah"ı sembo
lize eder. El motifinin sınır şehrimiz olan Kars'a kültür 
alış-verişi ile geldiği ve Alevilik inancı ile halı ve özellikle 
kilimierde yaygın olduğu söylenebilir. Kars'da dokunan 
halı ve kilimierde 5 parmaktan oluşan ·'el" formu açık bir 
~~kiltlc görülür. Yine 5 parmaktan oluşan cl motifine 

Çorum kilimlerinde de rastlanabilin ir. (Rcs.l S) (2 7). Ç o
nı m kilim Ö!lleğindcki stilize erkek çocuğu fi!!ürü ise ölen 
~\'!adın nııısıııa tlokunmuşıur. insan rTgiir'linün iki ya
ıııııda dua eden birerel moıifi yer alır. Kars yöresinde
ki k ilim ve halı scccadckrdcki mistik anlamlı d ınoıifi. 
gt:nclliklc çift-cl nlara k dokunur. Bazı halı \'C kilinı tin
kumaiarında ise tck cl moıifi de görülebilir. Burada cl. 
dokuyanın cl emeği göz nu nı ürünü olduğunu sinıgde
diği gibi onun işaretidir de. Tck el nıotilli cl örgiisii yü n 
çorap ve eldivenlcr de Kars- Iğdır'da oldukça yaygın 
olup aynı anlamı ifade eder. Yine tck clnılıtilli cl örgü
sü yü n çoraplara Çonım v~ çevresinde de rastlanahili
nir. Anadolu'nun batısına doğru gidiklikçe cl nıotifi 
stilize edilerek kullanımını sürdürür. Normal d for
münden tamamen uzaklaşanık sadece yöresel ve do
kuyucunun yorumladığı bir motif ola ı ak karşımıza çı
kar. Böylece "el". mistik özell iğini yitirerek sadece bir 
bezcnıc motifi olarak kullanılmış olur. Ağrı. Tunceli 
ve Muş'un köyleril')dC dokunan "kaydırılmış ckscnde 
ye·rJeştirilmiş kartuşlu halı" tipine. kartuşları uçların
daki beş çıkınunın el p_armaklanna benzemesi nedeniyle 
yörede "el"'i halı adı da verilir. Yine iç bordüle madal
yonlar arasındaki zeminde karşılıklı erli örnekler yer
leştirilmiştir (Res.l9) (28). Antalya-Döşemealtı yö'resin
de dokunan "Halelli" adı verilen halı tipinde ve re! adı ile 
"el'' olarak adlandınlan ve normal el fomıu~dan aoavrı 
bir motif olarak karşımıza çıkar (29). (Res.20). KırŞehir 
yöresinde ise "el" motifi, ''pençe" ve "bayrak'' adlanni ta
şır (30) (Res.2 I). Tamamen stilize olan bu motif Kırşehir 
ve Mucur halı yastıklannın köşelerini süsler. (30). 
(Res.22). 

Kırşehir yöresinde "Arapeli" motifi :·ct" adı ilc de 
tanınır. Bu motif. Kırşehir halılarıda XVII-XVIII. viiı
yıldan beri kullanılmakta olup. zikzak şekilli bir d-esc
nin bir altına bir üstüne yerleştirilmiş şaşırtmalı bitki
sel desenler veya sı rt sı rta vermiş bir kuşa bı!nz<!mek
tedir (30). Taşpınar-Bor divan halısı bordüründe de 
yerel adı ile"el" denilen motif görülür. Taşpınar halıla
rındaki "el" üç dilinıli geometrik bir bezerne nitcli!!in-
dctlir (3 1 ). (Res.23) - -

Kars'ta dokunan kilimierde görülen cl motilinin 
dışında yerel adı ile "el" olarak adlandırılan moıincrc 
Gaziantep'de dokunan kilimler ile Mersin-M u ı kilim
leri ve Muğla-Bodrum kilimdokumalarındada rastla
nabilir (32). 
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Rt!s.:W ·'H aletli" adı verilen Antalya- Res.21 Kırkeşihr El'li Yastık (Y. Doç. Dr. 
Döşemealtı Yöresi halı tipi (şahsi arşiv). Bekir Deniz'in arşivin'den} 

Res. ı 9 Kartuşlu Halı - Muş. (Prof. Dr. 
Gör~ünay'ın arşivinden). 

Y AZMACILIKT A: 
İzmir ve çevresinde, kenarları oyalı, yazma kadın 

başörtüsüne "Çember" denir. Çiçek tutan bir el motifi 
di! geleneksel el sanatlarımızdan biri olan "yazmacı
lık" sanatında da "cl" motifinin kullanıldığını gösteren 
bir örnektir (33). 

İŞLEME SANA TINDA 
Es'kiden gelin ve nişanlılara gönderilen mendillere 

de el motifinin işlendiği mevcut örneklerçlen anlaşılı
yor. Edirne M üzesindeki işlemeli bir nişanlı mendilin
de olduğu gibi (Res.24 ). Burada el, gönderenin mesajlan
nı simgeleyen bir motiftir. El kitap resmi olarak çeşitli fal, 
yıldızname ve tılsımla ilgili kitapları da süsler. Bir tek
kcden özel kolieksiyana geçen falname olabileceğini 
sandığım ruloda da el motifi gö_rülür. (Res. 25). 

l750 den önceki belgelere dayanılarak te~bit edil
miş olan bazı el motini filigran örneklerine Istanbul 
Fatih kütüphanesinde. Mehmet bin Haydar ELBES
TAİNİ'nin(1377,2110, 2111,2115ve2203no.luelyaz
malarında da rastlanır. Bunlar. Şelızadcliği dönemin
de ( 1422 de) Sultan II. Mehmet tarafından incelenmiş 
olup onun bazı notlarını da içerir (34). Bu da, el moti
finin ilginç bir kullanım örneğini veriyor bize. 

TARİHİKAYNAKLARDA 
İstanbul Deniz M üzesindeki Kaptan-ı Dcrya Hızır 

Hayreddin Barboros Paşa'nın 16. yüzyıla ait sanca
ğında, Fatih suresinden birkısım (Nasr-ün Minallah-ü 
ve Fethün-Karib ve Bcşşiri El Mümini Ya Muham
med) i islam'ın ilk dörı halifesinin adı (Hz. Ömer, Hz. 
Ebu Bekir, Hz. Ali. Hz. Osman). çift ağızlı k ılıç-zülfi
kıir, (Hz. Ali'nin kılıcı): 6 köşeli_yıldız (Mührü Süley
man) ve bir el motifi (Pcnçe-i Ali Aba) bulunur. Bu 
sancağı n bir rivayet c göre devrine ait, bir ri vayete göre 
de ölümünden 50 yıl kadar sonra yaptınlarak Kapta
~-ı- Derya Hızır Hayreddin (Barhoros) Paşa'nın Tür
besin'deki sanduka üzerine asıları sancak olduğudur. 
Buradan alınarak Topkapı Sarayı M üzesinepaha son
ra da Türbeler Müdürlüğüne dcvredilmiştir. Sancak 

İstanbul Deniz M üzesine ise 19/2/1976 tarih~ndege
tirilmiş olup halen teşhirdedir. Fevzi KURTOG
LU'nun Türk Bayrağı ve Ay Yıldız adlı yayınında, is
tanbul Deniz M üzesinde 448 envanter no .lu Barboros 
Hayreddi[l .Paşa'nın yeşil renkli bir sancağı bulundu
ğundan bahsedilmektedir. Verilen bilgiye göre sanca
ğın uçkurluk tarafından bir satır oluşturma)< üzere 
(Kelime-i Tevhit) ve bunun altındaki bir satırda ise 
(Nasrun Minellah) ayetinin yazılı olduğu, sa ncağın or
tasında ise bir zülfikar ve bunun ortasında altı köşeli 
bir yıldız (Mührü Süleyman), zülfikarın kabzasına ya
kın olarak da bir el motifinin (Pençe-i Ali-Aba) yer al
dığı (35) görülür. 

Fe_vzi KURTOGLU'nun yayınında bahsetmiş ol
' duğu Istanbul Deniz M üzesindeki 448 envanter no.lu 
Barboros Hayretlin Paşa'nın sancağı hakkında Ali Sa
mi tarafından 1917 de yayınlanmış olan Matbaa-ı 
Bahriye'nin Bahriye Müzesi kataloğunda verilen bil
giye göre de (sayfa 62 de, 3 numaralı oda muhteviya
tı nda). Surre-i Fetih ve zülfikarlı sa ncak- 945 tarihin
de Kapudan-ı Derya Barbo.ros Hayreddin Paşa'i-un 
Preveze muharebesinde donanınaya kuşide ettikleri 
sancağın numunesi olup 1271 tarihinde Sultan Ab
dülhamid Han Hazretleri tarafından imal ettirilip Kı
rım muharebesine iştirak eden Kalyon-u Mahmudi
ye'ye ikda buyurmuşlardır ve 1331 sen~?inde Yunan 
hükümetiyle vukü bulan muharebe-i Bahriye'de dahi 
donanma-i hümayun'a kuşide kılınmıştır (36), olarak 
geçer. lVIüze kayıtlarında yer almasına rağmen sözko
nusu sancağın bugün müzede me,·cut olmadığı nı yap
tığını araştırma sırasında saptadım. 

Fe\'zi KURTOGLU aynı escrinde İstanbul Askeri 
Müzedc bulunan yeniçeri le re ait bir alay sancağından 
da bahsetmc~tedir (37). Verilen bilgiye göre bu alay 
sancağının sağ üst köşesinde bir el nıotifi ilc bunun bi
raz u ltında zlilfikaar ve onun soltarafında da bir daire 
yer alır. Yaptığım.araştırmada sözkonusu sa ncağın is
tanbul Askeri Müzede bulunmadığı anlaşılmıştır. 
(37). 
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R..:s.22 Kırşehir ve Mucur haıısı- Köşe" (el) 
matili (Y. Doç. Or. Bekir Deniz'in ar
şivi'nden) ... 

Topkapı Sarayı Hazine Kütüphanesinde 2756 nu
mara ile b yı ılı olan ve M ( 142S) yılında Johas de Yil· 
ladcsten tarafından yapılmış, üzerinde 58 devletin 
bayrağı buluna.n ispanyolca bir deniz haritasında ha- . 
!en ismi "SOHlflvl" olan "SABASTOPOLİ" şehri 
üzerinde yer alan bayrakt<~ kırmızı zemin ii?~r:iiC be
vaz bir cl resmibulunur ki I. Hakkı Konyalı, "Topkapı 
Sarayında Deri Üzerine Yapılmış Eski Haritalar" adlı 
eser(nde bu bayrağın "GÜRCÜ'' bayrağı olduğunu 
sövlev<!rek, bayrak üzerindeki elin de "Yedi Beyza" 
E{.,ariesi ilc ilgi Ir olduğuna değinir ·(38), (39). 
(Res. 26). 

Yazar, yine aynı eserinde 94 siyasi teşekkülün ha
kiki renkeri ile 1 19 bayrağı bulunan M. ( 13)0-1360) 
yılları arasında Franciscain Papazı tarafından yazılan 
Ispanyolca bir seyyahatnamede "Sebastopoli'deki 
KOMAN Türklerinin bayraklarında da kırmızı zemin 
üzerinde gümüş el motifinin bulunduğundan bahse
derek Franciscian Papazını"! bunun Türk Bayrağı ol
duğ.unu söylemesine karşın. I. Hakkı Konyalı Johas ve 
Yilladestes'in ispanyolca haritasındaki gibi ayru şehir 
üzerinde aynı renkteki bayrağın yer alması nedeniyle 
bunu da "Gürcü Bayrağı" olarak değerlendirmiştir. 

Güneydeki Türkmen oymaklarının hemen hemen 
nerTürkmen köyünde güveyin gireceği evin kapısı üs
tüne asılan düğün bayrağının üçte biri ve ağaca bağlı 
olan kısmı beyaz. geri kalan kısmı da kırmızı olup. kır
mızının ortasında beyaz bir nal şekli yer alır. Beyaz ve 
kırmızı parçaya ise cl biçiminde oyulmuş bir bez diki
lirdi ki bu ci"UCUR" simgesidir (4 1 ). Bu bavrai!a da 
··Düğün Bayrağı" denir. Ali Rıza Yalkın'ı~ Kilis'in 
Acar köyünde rasıladığı düğün bayrağında ise üzerin
de üç cl ilc ortasında bir hil<il resmi bulunur. Anadolu
daki gezilcrinde birçok oymak çadırı ve köy duvarla
rında rastladıi!ı bu el resminin halk tarafından 
""UOUR" işareti olarak yoq.ımlandığını. düğiin hayra
ğındaki hi hi! işaretinin iscÇuvaldaroymağı damgasın
dan başka birşey olmadığını da belirtir (42). 

• . ,, , . ; . ,., 'o·~ ••' " • ' • • .. . A_. · • " • • • 
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Res.23 Taşpınar halısı. 

Hammer, Osmanlılarla Raguza Cumhuriyeti ara
sındaki bir ahilnarneyi tasdik eden I. Murat ·ın imza et
mesini bilmediğinden, elini mürekkebe batırarak üç 
parmağı ortada birleşmiş, baş parmağı ile serçe par
nıağı ayrılmış. olarak ahilnameye basarak tuğranın ilk 
şeklini oluşturduğunu, hattatların ise bu şeklin içine 
padişahın ve babasının adını sonradan ilave ettiklerini 
iddia ederek, I. Murat'ın imza atmayı bilmediğine de
ğinmek istemiştir. Ahmet Mithat Efendi'ye göre ise. 
Tuğra'nın aslı Oğuz hakanının nişanından geldiğidir. 
Orhan Bey'in Tuğrasının bulunmasıyla Osmanlı tuğ
rasının el izinden çıl\tığı fikri de geçersiz olmuştur 
(43) • . 

EI, atasözlerimiz ve deyimieric de folklorumuza 
girmiştir. 16. yüzyıl Divan şiirinin en büyük temsilcile
rinden biri olan Nev'i Divan'ında çınar yaprağı şekil 
olarak şu beyitlerde ele benzetmiştir: 

Tehi-dest oldugıyçündür çenarun 
Elini alup atarlar yabana 

(Mukatta) (44). 
Yine Nev'i bir kesidesinde terazinin kefesini aşağı

daki beyitlerle elin avucuna bcnzetmektcdir: 
Çenür-üsü- Ct!ııüb-ı Hakka el kaldurdui!um bu kim 
Çıkar balaya çün keff-i teriizti olsa bi-dirhcm 

Sonuç olarak.si~ir. büyü. n azar. kötülüklerden ko
•runma ve Pençe-i Al-i Aba sembolü olarak kullanıl
mış olan cl, dininin sanatı etkilernesiyle cl sanatlarımı
za cdebiyatımıza ve folklora da girerek kullanımını 
daha da yaygınlaştırmıştır. 
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