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HALILARDA  MİTOLOJİ

ESEDOVA, Hatice Veli Kızı 
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН              

ÖZET
Bilindiği gibi her bir halkın en önde giden sanat nevlerinden biri de 

ornöman sanatıdır. O, geniş caplı araştırma gerektiren arkaik düşünce uf-
kunun yansımasıdır. Arkaik ve ilkel ideolojiği öğrenen diğer bilimsel kay-
naklarla birge, desenler, onların varlığından asılı olmayarak belirli bilgi 
ve kayıtların kodlaştırılmış ampirist (deneysel) gerçekliğinin yankısıdır. 
Daha açık söyleyecek olursak, “gerçek dünyanın”, “işaretler dünyasına”  
dönüşümüdür. Çağdaş yaklaşımla bu kültürü öğrenenler ve  onun taşıyı-
cısı olanlar için bu gizemli desenler ilk bakışta sadece teknik yöntem iz-
lenimi bırakıyor. Bir tarafta bu kodlaştırma, inançlar    yaranıyorsa, diğer 
tarafta bu işareler açılıyor, onların sakladığı arkaik anlamlar cözümleniyor. 
Azerbaycan sanat tarihinde halı sanatı en eski tarihi (M. Ö. II binyıllık) 
olan   halk sanatı türüdür. Bu türe ait sanat eserleri en eski devirlere ait 
bilgilerin izlerini kendinde saklayarak günümüze kadar taşımışdır.

Azerbaycan halı sanatına ait desenlerin tarihiyle bağlı tam aydın tasav-
vur olmasa da ta eskilerden beri insan emeğinin estetik biçimde algılanısı 
özellikle desenlerde kendini yansıtmışdır.

Tarih karanlıklarından günümüze ulaşan dokumalarçin haklı olarak ya-
zılı kitabe adı kullanılır. Tasvir edilen her bir desen halkın hayata bakışını, 
yaşam tarzını yansıtıyor. Halılardaki motifler hayat felsefesini, uygarlığın 
izlerini, yaşam tarzini yansıtmakla birge özel zaman varsayımınıda ken-
dinde yaşatıyor.

Anahtar Kelimeler: Halı, Mitoloji.
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ve kayıtların kodlaştırılmış ampirist (deneysel) gerçekliğinin yankısıdır. 
Daha açık söyleyecek olursak, “gerçek dünyanın”, “işaretler dünyasına”  
dönüşümüdür. Çağdaş yaklaşımla bu kültürü öğrenenler ve  onun taşıyı-
cısı olanlar için bu gizemli desenler ilk bakışta sadece teknik yöntem iz-
lenimi bırakıyor. Bir tarafta bu kodlaştırma, inançlar yaranıyorsa, diğer 
tarafta bu işareler açılıyor, onların sakladığı arkaik anlamlar cözümleniyor. 
Azerbaycan sanat tarihinde halı sanatı en eski tarihi (M. Ö. II bin yıllık) 
olan   halk sanatı türüdür. Bu türe ait sanat eserleri en eski devirlere ait 
bilgilerin izlerini kendinde saklayarak günümüze kadar taşımışdır.

Azerbaycan halı sanatına ait desenlerin tarihiyle bağlı tam aydın tasav-
vur olmasa da ta eskilerden beri insan emeğinin estetik biçimde algılanısı 
özellikle desenlerde kendini yansıtmışdır. Sözsüz ki, eski devirlerde eş-
yaların üzerinde yeralan desenlerin yapılışı teknolojik ilerlemeyle bağlı 
olmuştur. Örneğin, en eski devirlerde kabların üzerindeki hendesi motifler 
ürünün hazırlanması zamanı kil üzerinde kalmış izlerin aksi veya doku-
malarda ipliklerin çeşitli dokunuşu belirli desen şekillerinin esası olabilir.
Diğer taraftan desenlerin oluşumu tarımcılığın gelişimi, avcılık törenleri 
veya dini törenlerle de bağlı olabilir. Fakat, zaman geçtikce desenler ken-
di ilkin anlamlarını yitirseler de dekeratif ve kompozisyon (arşitektonik) 
anlamsallıklarını kaybetmemişlerdir. Zamanla, yüzyıllar sonunda desenler 
çeşitli devirlerde ve halklarda farklı şekillerde gelişim gösterdiğinden her 
bir devir, tarz ve millî medeniyyet için kendine has desen sistemi (dizgesi) 
yaranmıştır.

Desen, dekeratif tatbiki sanatın çeşitli türlerinde kullanılan süstür. 
Ornömansa, belirli alametleriyle fark gösteren ritmik öğelerden oluşan 
desendir. Desen halk sanatına has olup sanatsal oluşumunda belirli bir 
düzenle birğe özgürlüğe, kişisel sanatsal zevk ve hayalgücüne dayanıyor.
Desenin bu özelligi onun gelişimi için büyük olanaklar sağlıyor.

Özünde desenle aynı anlam taşıyan ornöman, esasen profesyonel usta-
lar, nakkaş vs. tarafından kesin kurallara, ritim ve simetriye uygun yapılı-
yor.

Ornöman  çeşitli eşyların, mimari eserlerin, çeşitli sanat ürünlerinin  
süslenmesinde ve de ilkel devirlere ait kabilelerde insanların vücudunun 
süslenmesinde kullanılmıştır.

Şunu da söyleyelim ki, desenlerin kaynağı bir sıra araştırmacıların il-
gisini çekmiş ve bu konuda çeşitli fikirler ileri sürülmüştür.Oluşum tarihi 
çok eskilere dayanan desenler şekil farklılıklarına, esasen neolitik-eneolitik 
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devire ait estetik kültürle ve hakim mevkiye ulaşmıştır.

Dekeratif tatbiki sanatta desenlerin geniş capta kullanıldığı alanlardan  
biri de dokumacılıktır. Günümüzde desenlerin öyrenilmesinde araşdırma-
cılar tarafından farklı yaklaşımlar izleniliyor. Araştırmacı alim R. Tağıyeva 
Azerbaycan halılarında  var olan desenleri dört quruba bölüyor. 

İlk grubu Transkafkasya ve Ön Asya bölgesinde oluşmuş en eski ornö-
mantal motifler oluşturuyor.Bu desenlerin Azerbaycanın tunc devri (M. Ö. 
III-II b.y.)seramik ve metal ürünlerinde bir çok benzerleri vardır.

İkinci grubta Orta Asya ve Uzak Doğu bölgelerinden getirilmiş, sonraki 
yüzyıllıkta yerli ustalar tarafından, yöresel gelenekler ve dünyagörüşüne 
uygun yeniden biçimlenmiş  eski ve orta asırlara ait desenler vardır.

Üçüncü grupta İslam’ın yayılmasıyla dokuma kültürüne yerleşmiş de-
senler yer alıyor.

Dördüncü gruptaki desenlerin Azerbaycan halı sanatına gelişi nispeten 
sonrakı devirlere deng geliyor.

Avrupayi özellikler taşımaya başlayan Doğu kültürünün bu devrini 
(XVIII.-XX. yy.), bahsettigimiz quruba ait desenler kendinde yansıtıyor-
lar.

Az önce, sanat tarihi doktoru R. Tağıyeva’nın Azerbaycan dokumacı-
lığına ait desenleri tarihi açıdan dört quruba böldüğünü söylemiştik.Bazı 
araştırmacılarsa bu ayrımı tipolojik bakımdan yapiyorlar. Örneğin hendesi, 
bitkisel, zoomorf ve antropomorf, kufi, nesih bakımdan ve kolliqrafi, be-
lirsiz öğeler, eşyaların tasviri, semavi inanclarla bağlı unsurlar, totemlerle 
bağlı öğeler, damgalar, sembolik işaretler.

Dekerativ tatbiki sanatın tüm nevlerinde geniş kullanılan desenleri hem 
tarihi, hem tipolojik bakımdan, hem de kompozisyon, kullanma alanına 
gore de quruplara ayırmak mümkündür. Bu açıdan bakılırsa Azerbaycan 
dokumacılık sanatında kullanılan desenler iki kısma ayrılıyorlar: bordür 
desenleri ve ara saha (yerlik) desenleri.

Bordür desenlerine dikkat edersək onların kenarelerden, sulardan, fare 
dişilerden, medahillerden, küçük (bala) bordürlerden ve ara (ana) desen-
lerden oluştuğunu görebiliriz.

Halıların ara sahasını süsleyen düsenleriyse doldurucu, yardımcı öğeler 
oluşturuyor.

Eğer halıyı soyut bir mekan olarak düşünecek olursak, o zaman onu 
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çevreleyen bordür çizimini gecilmez, sağlam sınır olarak algılayabiliriz.

Azerbaycan dokumacılık sanatında bördürlerde kullanılan “su” terimi 
ince düz hatları ifade ediyor. ( res.1) Dokumalarda bordürlerin arasında ve 
ara sahanın kenarında yerleştirilen bu hatlar sınır görevi taşıyarak onları bi-
ribirinden ayırıyor. Dokumacılıkta “su” adıyla bilinen bu hatlar gecmişden 
günümüze ulaşmıştır.Onların ilkin örneklerine neolitik-eneolitik devre ait 
arkeolojik kazmalar zamanı Baba Dervişte bulunan kovada, Kobustandakı 
dövmeli kadın petroqliflerinde (res.2, 3), demir devrine ait Talış-Muğan 
kültürüne ait öneklerin, kil kabın üzerinde rastlıyoruz.

Halıcılıkta kullanılan bordür desenlerinden biri de dalqaya benzer hatt-
lar – “zikzak”larda, “su”larda olduğu gibi sinir rolünu taşıyor. Sivri sıra 
dağlardan esinlenerek yaratılmış bu desenin ilkin örneklerine Fuzuli il-
çesine dahil Mirzecemalli köyünde bulunmuş tunc devrine ait edilen su 
kovasının üzerinde rastlıyoruz. Daha sonrakı devirlere ait örneklerde biz 
bu desenin çeşitli (tek hattlı, çift hattlı, bir kaç hatdan oluşmuş) versiyon-
larıyla karşılaşıyoruz (res. 4).

 “Faredişi”(elaboncuk) de bordürleri zengin kılan desen türlerindendir. 
”Su”ların arasında yerleştirilen çeşitli şekillerde, yapılarda olan “faredi-
şinin” kökenini noktalar oluşturuyor.”Faredişi”lerin ilk tasvirine Kazah 
ilçesi Şomu-tepe adlandırılan arazide yapılan arkeolojik kazmalar zamanı 
bulunan neolitik-eneolitik devre ait kadın füqüründe ve Baba Derviş adlı 
bölgede bulunan kil kabın üzerinde rastlıyoruz.

Tarihi dönemleri izlerken “faredişine” arkeoloji kazmalar zamanı Hanlar 
bölgesinde bulunmuş tünc devrine ait kil kabın (küp), Mingeçevirde bu-
lunmuş M. Ö. II b.y. ait birleşik kil kabların üzerinde rastlıyoruz.

Azerbaycan halılarının bordür zolağını daha da zengin yapan desen tür-
lerinden biri de “medahildir”. Halılarda sıksık kullanılan kücük (ara) ve 
ana haşiyelerin arasında yeralan “medahil”lerin çeşitli tipleri mevcuttur. Bu 
desenin Ilkin  örneklerine seramik, tunc, demir, ürünlerin üzerinde, mimari  
yapılarda rastlıyoruz. Örneğin, arkeolojik çalışmalar zamanı Hanlarda bu-
lunmuş II b.y-a ait tunç gerdanlığın , Gedebey ve Hocalıda bulunmuş M.Ö. 
1 b.y. ait pirinç kemerlerin üzerinde tasvir olunmuş (res.5)“medahil”leri 
söyleyebiliriz.

Bahsettiğimiz geniş kullanımlı desenlerden biri de “meandr”dır (dolan-
bac). ”Meandr” dokumacılıkta “medahil” desen türünün çeşitli versiyonları 
gibi bilinen bordür desenlerinden biridir. Bu tür desen – ornöman motifinin 
çeşitli versiyonlarına Azərbaycan dokumacılık mekteblerine esasen doku-
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nan havlı, havsız halılarda özellikle halıların bordür yapısında sıksık rast-
lıyoruz.Şunu da söyleyelim ki, günümüzde dokunan halılardakı “meandr” 
desen-ornöman motifinin ilkin şekilleri tunç devrine ait seramik eşyalarda 
mevcut olmuştur. Örn. Hanlardakı tunc devri kurqanlarında bulunmuş kil 
kabın üzerinde, Kelikdağdakı kurqanlarda, Genceçay vadisindeki kurgan-
larda bulunmuş seramik eşyalarda bu desen vardır (res.6).

“Meandr” desen türü demir devrinin seramik, tunc, demir, ağaç 
vs.üzerlerinde de geniş çapta kullanılmışdır.

Azerbaycan halılarının bordür yapısını süsleyen desenlerden biri de 
“hörük”tür.Şunu da  söyleyelim ki, “hörük” bir kaç ipliğin dokunma süre-
cinde oluşturduğu desen şeklidir. Bordür yapısını daha da zenginleştiren 
“hörük” desenini Kuba ve Şirvan dokumaçılık mektebinde üretilen halı-
larda sıksık görüyoruz.

“Hörük” motifinin en erken örneklerinden biri de Hocalı kurganlarının 
(res.7) birinde bulunmuş pirinc kemer parçasında bulunuyor. Burada “hö-
rük” motifi süjeli tasvirin bordürü rolündedir.

“Hörük” deseninin semantiğinde koruyucu, sınır anlamlarının varlığını 
biz ta eski devir ürünlerinde gözlemleyebiliyoruz.Örn.tarihi şaman ayinle-
rinde şamanlar ipi düğümleyerek ona halka şeklini vermiş ve bu yuvarla-
ğın içinde durmuşlardır.Bu tarz çevreleme insanı kötü ruhlardan koruyarak 
onların bu çevrenin sınırlarını geçmesini engelliyormuş.

Fakat, “hörük” deseninin anlamı bazı düşüncelere göre bereket, coğal-
ma, verimlilikle bağlı ortaya çıkmıştır.

Azerbaycan halılarında bordür ve ara saha desenleri birbirinden farklı 
olsalar da, bazen ara saha öğeleri bordürde esas desen gibi, ara sahadaysa 
desen unsurları doldurucu yardımcı desen gibi tasvir olunuyorlar.

Halılarımızda yeralan bir diger öge de “çarh”tır. Günümüzde Kuba, 
Şirvan, Bakü, Karabağ qurubuna ait halılarda sıksık gördügümüz bu desen 
gamalı haç nişanıdır. Hâlen kendi sanatsal önemini yitirmeyen, türk ve 
türkmen dokumacılarınca “çarhe felek”, Azerbaycan’daysa “çarh” adla-
nan bu öğe ilkel devirlerde “haç”, daha sonrakı devirlerdeyse gamalı haç 
şeklinde degişmiştir. Zamanla “gamalı haça” dönüşen bu desen güne-
şi sembolize ediyor. Eski insanlar bu desenle ışığın kaynağının sembolü 
olan güneşı merkezde aynı kesişme noktasında düşünerek onun yansıttığı 
işınları “haç” şeklinde tasvir etmişler. İlk haç tasvirine Kültepede yapı-
lan kazmalar zamanı bulunan tunc devrine ait kil kabın fraqmanı üzerinde 



522

rastlanıyor.

Tarih boyu güneşi sembolize eden bir sürü tasvirlerin çeşitli devirler-
de ortaya çıkmasına bakmayarak onlar hep biribiriyle alakalı yaranmışlar. 
Örn. Mingeçevirde bulunmuş tunc devrine ait metal eşyaların içerisinde 
güneşin sembolik tasvirlerine rastlıyoruz. O devirlerde bu tür eşyaların ka-
birlere gömülmesinde amac karanlık ahiret dünyasını aydınlatmaktı. 

İlkin insanlara göre bu aydınlık ruhların yaşayabilmesi için olanak sağ-
lıyordu. Bir sonrakı devirlerde bu tür tasvirleri kabirtaşlarında görüyoruz. 
Güneşı sembolize eden tavus kuşu tasvirlerine de halılarda sıksık rastlı-
yoruz.Bu desen daha çok havsız halılarda kullanılmıştır.Araştırmacılara 
göre tavus kuşu m.ö.I b.y-ta yaşamış türk kabileleri için kutsaldı.Tavus 
kuşu hem kutsal ateşin koruyucusu, hem de güneşin sembolüydü.Tarihi 
abidelerden Mingeçevirin “Sudağılan” bölgesinde, eski tapınaklara ait ha-
rabelerde bulunmuş sütun başlığının rölyefinde biz tavus kuşu tasvirini 
görebiliyoruz.Bu tasvirlerde tavus kuşu hayat ağacının koruyucusu rolun-
dedir (res.8).

Ateşperestlik dönemindeyse ateşin ve güneşin koruyucusu, Hörmüzdün 
elçisi gibi horuz yayğın idi (res.9). Şunu da ihtimal etmek mümkün ki, 
“Horozu besle, ama kesme” atasözü zamanında horozun kutsallığını gös-
termişdir.

Azerbaycan halı desenleri içerisinde tarım sürecini, su ve güneşi anlatan 
“haçabenzer” öğelere sıksık rastlıyoruz. Ara kompozisyonu oluşturan “ha-
çabenzer” desenler genelde iri figurlerin merkezinde yeralıyorlar (res. 10). 
Azerbaycanda dokunan havlı ve havsız dokumalardan Bakü, Şirvan kilimleri, 
“Eski Kuba”, “Konakkend”, “Malıbeyli” (res. 11), “Çelebi,” Zeyve” və baş-
kaların buna örnek gösterebiliriz.

Halılarımızda sıksık karşılaştığımız desenlerden biri de “eşkenar dört-
gen” tasvirleridir. Bu halı motifi bir tek Azerbaycan’da değil, (res.12) tüm 
doğu dekeratif-tatbiki sanat dallarında geniş kullanılmışdır. Azerbaycanın 
tüm dokuma mekteplerine ait havlı, havsız halılarda bu halı motifi geniş 
kullanılıyor (res.13). Örnek olarak, Şirvan dokumaçılığına ait “Kobustan”, 
“Bico”,”Kabele”, Bakü dokumacılığına ait “Surahanı”,Kuba dokumaçılı-
ğına ait “Konakkent”, Gence dokumacılığına ait “Çıraklı”, Kazak dokuma-
cılığına ait “Şıhlı”,”Salahlı”, Tebriz dokumacılığına ait “Heris”,”Karabağ” 
dokumacılığına ait “Nahiçevan” vs. gibi havlı ve havsız dokumalarını söy-
leyebiliriz.
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“Eşkenar dörtgen” tasvirli desenin kökeni tarımcılığın yarandığı neoli-
tik devre ulaşıyor. Bu desen de bolluğu, bereketi, verimliliği simgeliyor.
Onun ilk örnekleri tunç devrine ait seramik eşyalarda yer alıyor. Tunç dev-
rine ait Kültepeden bulunmuş rehgli kil kabın parcası üzerinde çeşitli süs 
öğeleri gibi tasvir edilmiş eşkenar dörtgen desenini örnek olarak göste-
rebiliriz.Bu kabın üzerindeki eşkenar dörtgen deseni tek ve büyük ölçü-
de tasvir olunarak esas, taşıyıcı, diger tarafdansa dikey hatların “su”ların 
arasında devamlı, bileşik yerleştirilerek doldurucu desen öğesi gibi tasvir 
olunmuştur.

Azerbaycan’da ve tüm Doğuda kullanılan bir diğer desen türü 
“üçgen”lerdir. Bu desen Azerbaycan dekeratif tatbiki sanatının tüm dal-
larında olduğu gibi dokumacılıkta da hem esas, öncül, hem de dolduru-
cu, yardımcı desen öğesi gibi kullanılıyor. Bu desenle halıların “medahil”, 
bordür çizimlerinde daha sıksık karşılaşıyoruz.Üçgen tipli desenin oluşum 
tarihi neolitik-eneolitik devre deng geliyor. Bu devre ait seramik kab örne-
gine dikkatle bakalım.Güney Azerbaycan’a bağlı İsmailabad mıntıkasında 
yapılan arkeolojik kazmalar zamanı bulunmuş M. Ö. V b.y.-a ait bu sera-
mik kabın üzerinde başbaşa birleşmiş üçgen desenler tasvir edilmişdir.

“Üçgen” desen örneklerini Alban kültürü örneklerinde ve İslami devir 
tatbiki sanat nümunelerinde gözlemleyebiliriz.Örn. XII. yy. ait pirinç çıra-
ğın  üzerinde, Şah İsmayılın dedesi Şeyh Cüneydin ahşap mezarüstü taşı 
üzerinde (XVI. yy. Kusar ilçesi, Hazze köyü), XVIII-XIX. yy. anıtı olan 
Gence şehrindeki Gök İmam türbesinin kubbesinde olan üçgen desenleri 
gösterebiliriz.

Geniş kullanılan “üçgen” deseni Kazah qurubu “Öysüzlü”, 
“Dağkesemen”, ”Borçalı”, Bakü qurubu “Surahanı”, Şirvan qurubu 
“Bico”,Karabağ qurubu “Karabağ”,Kazak vs. havlı, havsız halılarında 
kullanılmışdır (res. 14).

Kökeni neolitik-eneolitik devre ulaşan üçgen desenlerin ilkin anlamı 
doğayla, daha net söylersek  dağlarla bağlıdır. Dedelerimiz, zengin man-
zaralı şiş uçlu sıra dağları doğal sınır gibi kabullenerek bu görevi (sınır) 
dokumalarda üstlenen “medahil” kompozisyonlarını yaratmışlar.

Üçgenin sınır semantiğiyle birge geleneksel anlamı kutsal üçlü, vahdet 
ideolojisini taşıyor.

Desen sanatında var olan motiflerden biri de dörtgendir.Bu desenle 
sıksık karşılaşıyoruz.Alban kültürüne ait örneklerde de demir devrine ait 
Kazah ilçesi Kazahbeyli bölgesinde bulunmuş taş kitabelerde de bu desen-
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le karşılaşıyoruz.

İslami sanat örneklerinde kullanılan “dörtgen” desenlere mimari ya-
pılarda, sanatsal metal ve dikme örneklerinde rastlıyoruz.Örnek olarak 
Erdebilde bulunan XVI y.y.-a ait Şeyh Sefi türbesini, 1456 yılında Tebrizde 
dikilmış Gök Caminin kaşı süslemelerini söyleyebiliriz (res. 15).

Bu desenin yeraldığı dokumalarsa Bakü, Kuba ve Şirvan 
qurubunun”Kuba”, ”Kadim minare”, “Qeşed” (res.16), “Erciman”, 
“Fındığan”, Gence ve Kazak qurubunun “Şadlı”, “Kadim Gence”, 
“Karaçöp”, Karabağın “Kasımuşağı”, “Muğan” dokumalarıdır.

“Dörtgen” desenin tarımın yaranmasıyla (neolitik M. Ö. VII-VI b.y.) 
ortaya çıktığını tahmin ediyoruz.”Dörtgen” (kare) biçim tohum atma yön-
teminden esinlenerek yaranmıştır. Ekincin tam hazır sahaya tohum atarken 
onlar küçük dörtgenlerden oluşan ağ oluşturuyor ki, bu da zamanında dört-
gen desenleri çin temel oluşturmuştur.

Bu desenin etkilendiği bir diğer sebepse dokumaçılığın yaranmasıdır. 
Dokumacılık tekniğince ipliklerin capraz dokunuşu sonucu dörtgenler olu-
şuyor.Bu küçük dörtgenlerden oluşmuş hasırlar, kumaşlar sonralar özellik-
le fon gibi kabullenilerek üzerinde yapılan desenler için esas olmuştur.

“Dörtgenin” anlamsal yönüne geldikteyse o, toprağı, dünyanın dört bir 
yanını, hayatın dört unsurunu (su, hava, toprak, ateş) ve bunların vahdetini 
yansıtıyor.”Dörtgen” genelde toprağın simgesidir. 

Halıcılıkta geniş kullanılan desen motiflerinden biri de “Kancalı ” desen 
motifidir. “Kancalı” desenler halıcılıkta hem özgür, hem esas, öncül, hem 
de doldurucu, yardımcı desen olarak, süs olan “dörtgen”, “eşkenar dört-
gen”, “üçgen” vs. gibi desen motiflerinin kıyılarında da tasvir olunuyor.

Şunu da vurğulayalım ki, “kancalı” desenler, onların kökeni, gelişimi, 
türk asıllı halklar arasında yayğın olusu, bu desenlerin çeşitli versiyon-
larının varlığı tasvir sanatının ilkin devirlerinde mevcut oluşu hakta bil-
gi veriyor (res. 17). ”Kancalı” desen motifini biz tunç devrinin dekeratif 
tatbiki sanat örneklerinde görüyoruz. Halılarda yeralan “boynuz” veya 
“koç boynuzu” gibi tanınan motifler de “kancalı” desenlere ait ediliyor 
(res.18,18/1,18/2).

Bu tür öğeler dokumacılıkta hem ara saha, hem de bordürün. süs dese-
ni gibi kullanılıyor.”Kancalı” desenli havsız halılara Azerbaycanın her bir 
dokuma merkezinde dokunan kilim, şedde, zili, sumak gibi havsız ürünle-
ri örnek göstere biliriz.Havlı dokumalaraysa Kuba, Şirvan ve Bakü quru-
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bunu oluşturan “Eski Kuba”, “Pirebedil”, “Qırız”, “Mereze”, “Fındığan”, 
“Hacıqayıb”, Gence ve Kazah qurubundan “Fahralı”, “Çıraklı”, “Kazah 
”,”Qaçağan”, “Karaçöp”, Karabağ qrubundan “Lemberan”,”Nahıçevan”, 
“Kubatlı”, “Muğan ”, “Kasımuşağı”, Tebriz grubundan “Heris” vs.gibi ha-
lıları söyleyebileriz.

“Kancalı” desenlerin kökenine dikkat edersek onların bir zoomorf, bir 
de bitkisel anlamlı olduğunu ihtimal etmek mümkündür.Bu desenlerden 
bazılarının zoomorf kökenli olduğunu, bazılarınınsa gül, ağac gibi bitkisel 
tasvirleri taşıdığını görüyoruz.

“Kancalı” desen motifleri anlamsal olarak kötü gözün, kötü ruhların 
koruyucusu vs. totemi gibi kabullenmiştir. “Kancalı” motiflerinden olan 
“koç boynuzu”ysa bereketi, yiğitligi, gücü simgeliyor.

Bir ilginç olansa halılarda sıksık kullanılan desen motiflerinden “bendi-
rumi” kompozisyonunu oluşturan çeşitli desenlerin aqa benzer yöntemle 
yerleştirilmesidir. Yarandığı ilkin dönemlerde sade hattların oluşturduğu 
bu desen motifi zamanla gelişerek girift ve mühtelif şekillerde kullanılı-
yor.

Şunu da söyleyelim ki, hattların veya öğelerin yerleştirilmesi sonucun-
da oluşan şebeke veya “bendi-rumi” kompozisyonuyla bağlı araştırmacı-
lar çeşitli fikirler söylemişler.Tarihi izine bakılırsa bu desen türünün ilkin 
örnekleri neolitik-eneolitik devre ait sanat numunelerinde karşıya  çıkıyor 
(res.19). Batı Sibirya, neolitik kültüre ait sanat örneklerini kanıt olarak 
söyleyebiliriz. Demir devri tasviri sanat ürünlerinde bu tür kompozisyon-
lar geniş yayılmıştır. Bu motifin tüm türk halklarının tasviri sanatında esas 
kompozisyonlardan biri olduğunu görüyoruz.

Tarihin tüm aşamalarında izlediğimiz şebeke kompozisyonları doku-
macılığa da etki göstermiştir. Bu halı motifi daha çox bordürlerde karşı-
mıza çıkıyor. 

“Bendi-rumi” veya şebeke prensipli kompozisyonu olan havlı dokuma-
lara (res. 20, 20/1) Kuba ve Şirvan qurubunun “Kobustan”, “Han”, Gence 
qurubunun “Kadim Cence”, Karabağ qurubunun “Nahicevan”, “Nelbeki 
gül”, “Balık”,”Talış” halılarını  örnek göstere biliriz.

Azerbaycan, Orta Asya, Türkiye vs. Türk soylu halkların halk sanatında 
geniş kullanılan “yıldız” motifi çeşitli şekillerde tasvir olunmuştur.Mesela, 
bu desenin  beş köşeli, altı köşeli, yeddi köşeli, sekkiz köşeli vs.şekilleriyle 
karşılaşabiliyoruz (res. 21).
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Azebaycan havlı ve havsız dokumalarının süs unsuruna dönüşmüş bu 
desenler dokumalarda hem esas, öncül, hem de doldurucu, yardımcı desen 
unsuru olarak tasvir olunuyor. Esas öge olan “yıldız” desenleri halının ara 
sahasında bir veya birkaç madalyon gibi (özgür veya,cokgenlerin, dört-
genlerin vs. içerisinde) doldurucu öge olaraksa çeşitli boşluklarda yardım-
cı unsurlar gibi tasvir olunuyor. “Yıldız” deseni bördürlerde de ara saha 
yöntemiyle (esas ve yardımcı desen öğesi) uygulanıyor. 

Antik devrin sanat ürünlerinde görünen “yıldız” desenine Nahicevan,a 
bağlı Şerur ilçesinde yapılmış arkeolojik kazma zamanı bulunmuş sera-
mik kabın (res. 22) üzerindeki yıldız deseni örnek gösterilebiliriz.Burada 
“yıldız”cift hattlı yuvarlak madalyonun içinde tasvir olunmuşdur.

Tarihi demir devrine ait nümunelerde de “yıldız” desenli tasvirlerle kar-
şılaşıyoruz.Örn.Abşeronda bulunmuş tunç kemerin üzerinde de bu desen 
vardır.

Azerbaycan dokumalarında “yıldız” deseninin çeşitli şekilleriyle karşıla-
şıyoruz. Dokumalardan Bakü, Kuba ve Şirvan qurubuna ait “Zeyve”, ”Eski 
Kuba”,”Kobustan”,”Bico”,”Novhanı”,”Goradil”, “Hacıqabul”,Gence ve 
Kazah qurubunun “Samuh”, “Kazah”,”Borçalı”,”Karaçöp”, Karabağ qu-
rubunun “Karabağ”,”Berde” kompozisyonlu halıları söyleyebiliriz (res. 
23, 24).

Göksel cisimlerin tanrı gibi kabullenmesi “yıldız” halı motifinin sanatta 
geniş yayqınlaşmasına sebep olmuştur.

Dokumalarda varolan bir diğer desen türü de “hayat ağacıdır”.Bu de-
senin Azerbaycan sanat tarihinde yaranma devri tunç ve erken demir dev-
ridir.

Azerbaycan dokumalarında “hayat ağacı” motifi havsız dokumaların 
tüm türlerinde (zili, kilim, şedde vs.), havlı dokumalardaysa genellikle 
Kuba ve Şirvan qurubuna ait “Ağaclı”, “Mereze” , “Şilyan”, “Pirebedil”, 
Gence ve Kazah qurubuna ait “Şıhlı”, “Karakoyunlu”, “Karaçöp” ve diğer 
örneklerde kullanılmışdır (res. 25, 25/1).

Bu motifin anlamına gelinceyse,o, bitmeyen hayatın kaynağı, ilahi güc, 
nurlu sabah,ölümsüzlük,verimlilik, çoğalıp artma, bereket, mutluluk vs. 
simgeliyor.

Dokumalarda sıksık gördügümüz bir diğer desen motifi “butadır” (res. 
26, 26/1). Bu süs unsuru bordür ve ara sahalarda çeşitli versiyonlarda kul-
lanılmıştır. Bu desenin yaranma tarihi ve kökeniyle bağlı çeşitli araştır-
macılar farklı fikirler ileri sürmüşlerdir. Önemli sanatşinas  Latif Kerimov 
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“buta”nın ateşle ve ya ateşperestlikle bağlı ortaya çıktığını yazmıştır.
Prof. Dr. R. Efendiyev ve rus araştırmacısı Q. Qriqoryev ise “buta”nın 

tavus kuşunun basitleştirilmiş şekli, diğer araştırmacılarsa onun bitkisel 
âlemle bağlı olduğunu söylemişler.

Yukarıda söylenenlere dayanarak tarihi devirlere baksak, “buta”nın kö-
keni sayılan ve onun bu ögeyle alakalı olduğunu düşünmeye esas veren 
tavus kuşu tasvirlerden biriyle VI.-VII. yy. ait tunc bardağın üzerinde kar-
şılaşıyoruz.

“Buta”nın geniş kullanıldığı örnekler arasında Şirvan dokumacılık 
mektebine ait “Sor-Sor”, “Erciman”, “Salyan”, Bakü qurubuna dahil olan 
“Hile-buta”, Gence dokumalarından “Gence”, Karabağa ait “Kestane 
buta”, Tebriz dokumacılık okuluna ait “Serabi”,”Mir” ve diğer dokumalar 
vardır.

Azerbaycan dokumacılık okuluna ait örnekler arasında sıksık gör-
düyümüz halı motıflerinden bir kısmını da insan, hayvan, kuş ve s. gibi 
canlı varlıkların tasviri oluşturuyor.Dekeratif uygulamalı sanat ürünlerin-
de bu tür canlı varlıklardan öküz, keçi, at, it, ceylan, meral, aslan, deve, 
yılan,ejderha, bülbül, horoz, ördek, tavus kuşu, kartal vs.tasvirleriyle 
karşılaşıyoruz.Bu türden olan canlıların tasvir edilme tarzı veya şematik, 
geometrik,gerçekci, şartlı dekeratik ve fantastic usluba bölünüyor.

Tüm tarihî devrlerin uyqulamalı sanat dallarında tasvir olunan “yılan” 
motifleri semantik anlamda ahirete, yeraltı dünyayı, ölümü, kötü ruhu, 
simgeliyor. Dokumalarda birçok hâllerde “yılan” motifi (res. 27) “ejder-
ha” motifiyle bağlı cıkıyor karşımıza.

“Ejderha” motifi daha cox havsız dokumalarda kullanılsa da havlı do-
kumalarda da zaman zaman kullanılmıştır.Özellikle, havsız dokumalarda 
ara sahanın esas, öncül kendibaşına desen ögesi olsa da ona bordürlerin 
süs desenlerinde de rastlıyoruz (res. 28, 28/1,).

Şunu da söyleyelim ki, XV y.y.dan itibaren dokuma sanatına girmiş bu 
motif genelde “hayır ve şerin” mücadelesi kompozisyonunu oluşturuyor.
Yürütülen araştırmalarca esasen Sümer kültüründe (M.Ö. III. b.y.) ortaya 
cıkmış ejderhayla mücadele mitolojisi bir cok halkların sanatında kendine 
yerelmiştir.

Böyük İpek Yolu vasıtasıyla kurulan uluslararası ilişkiler bu yolun üze-
rinde yerleşen halkların kültüründe de iz burakmıştır.Böylece sanatta yeni 
motiflerin ortaya cıkmasına neden olmuştur.Bu tür desen türlerinden biri 
de ejderhadır. Uzak Doğu kültürünün etkisiyle daha da gelişen bu motif 
bizim dokumalarda geniş kullanılmışdır.
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“Ejderha”yla, “Verni”,”Sumak” gibi ceşitli dokuma ürünlerinde ve havsız 
dokumalarda karşılaşıyoruz. “Ejderha” ceşitli mitolojik yapılarda farklı an-
lamsal ağırlığa malıktır. Ceşitli mitolojilerde o, ateşin, suyun simgesidir.  

Dokumacılıkta geniş kullanılan “madalyon” desen-ornöman motifleri kom-
pozisyonun ara sahalarında esas, öncül, yardımcı, doldurucu öğe gibi yerleş-
tiriliyor. Bu tür desen motifleri bir cok halde ölçülerine ve kompozisyondakı 
yerine gore belirleniyor. Mesela madalyon (göl) esas,öncül öğe gibi kompo-
zisyonun merkezinde ve büyük tasvir olunuyor.Yardımcı, doldurucu eleman 
gibiyse merkezi madalyonun (göl) kenarında veya ara sahanın köşelerinde 
yerleştiriliyor.

Madalyonun ceşitli versiyonları iki kısma bölünüyor: geometrik ve bitki-
sel.Geometrik motiflere kırık hattlı tasvir tarzlı  dörtkoşeli, eşkenar dörtgenli, 
cokgenli, pilleli, yuvarlak vs.aittir.

Bitkisel motifli desenlerse esasını bitkilerden, doğadan ve diğer tabiat öğe-
lerinden götürmüştür.

Azerbaycan dokumalarında varolan madalyon şekilleri dört kısma bölü-
nür:

     1. Yuvarlak madalyonlar
     2. Uzun ve yastı                                        
     3. Dörtgen         
     4. Gölbendlik
Azerbaycan dokumacılığında geniş kullanılan bu desen motifinin süsü olan 

kompozisyonlu dokumalardan bir kısmını örnek göstermek olur: “Qımıl”, 
“Qebele”, “Qırız”, “Suraxanı”, “Elixanlı”, “Caylı”, “Demirciler”, “Dört fa-
sıl”.

Dokuma sanatında geometrik veya geometrikleştirilmiş motiflerle birge sti-
lize edilmiş, fakat cox gerçekçi tasvir tarzına sahip bitkisel öğelerin de önemli 
yeri vardır.Dokumalarda bu kabilden olan motiflere (res. 29, 30, 31) islimi, 
hatai, bulut vs. sıksık karşılaşıyoruz.

Önceleri dekeratif tatbiki sanatın ceşitli dallarında kullanılan bitkisel motif-
ler orta asırlardan itibaren dokumacılıkta da kullanılmışdır.Dokuma sanatında 
bu motifleri yaratıcı halk dokumacıları değil, devre has kompozisyonları işle-
yip hazırlayan özel minyatür ressamları getirmişler.Bu devirde hükümdarların 
özel sanat merkezleri-karhanalar mevcuttu ve burada özellikle minyatür ustası 
ressamlar calışıyorlardı. Bu karhanalar “islimi”, “hatai” vs.egri cizgili bitkisel 
motiflerden oluşan özel kompozisyonlu halılar üretiyordu.

Havlı halılarda esas, öncül motif olan ve bazi kompozisyonlarda sıksık kar-
şımıza cıkan bu tür desenlere “Afşan”, “Erdebil”, “Tebriz”, “Şah Abbasi” ve 
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diger kompozisyonları örnek gösterebiliriz.
Dokuma sanatında varolan motiflerden bir kısmını tasviri yazılar-

piktogramlar-damgalar oluşturuyor. Zamanla gelişen bu motifler kendilerine 
has tasvir tarzını oluşturmuşlar.Kökeni çok eski devirlere giden piktoqramlar-
damgalar ilkin devirlerde ceşitli tayfalarda, kabilelerde arma, simge olarak 
kullanılmıştır. Bu tür tasvirli yazı örnekleriyle Kobustan kaya tasvirleri arasın-
da, Şamahının Kelehana arazisinde  bulunan  piktoqramlarda rastlıyoruz.

Sonraki devirlerde sıksık görünen piktoqramlar, damqalar Alban kültürü 
devrinde daha da gelişmişler. Örnek olarak Mingecevir’deki küp kabirlerde 
bulunan Alban devri piktoqramların söyleyebiliriz.

İslami devirde kullanılan bu tür desenler dokuma sanatına da yansımıştır.
Bu devirden itibaren dokumacılıkta karşılaştığımız bu tür motifler kendi ilkin 
anlamlarını kaybetseler de şimdi de dokumaların ayrılmaz bir desen türü gibi 
geniş kullanılıyor.

     Dokumacılıkta sıksık karşılaşılan hem gercekci hem de şemalı desene 
dönüşmüş süs türlürinden biri de yazı motifleridir.Bu motifler dokumacılıkta 
daha cox bordür süs elemanları gibi görünseler de, onlarla ara sahanın desen-
leri ornömanları arasında karşılaşıyoruz. Şunu da söyleyelim ki, bu tür desen 
motifleri özellikle kufi, suls, nesih, nestalik vs.nevlerinin tarihin ceşitli devr-
lerinde kendinehaslığına sanatsal özelliklerine gore gelışmesi, şekillenmesi 
sonucu ortaya cıkmıştır (res. 32).

Bu tür desenlerin ilkin versiyonlarıyla orta asırlara ait örneklerde karşıla-
şıyoruz.

Böylece, yazı desen şekilleri zamanla dekeratif tatbiki sanatta, daha sonray-
sa dokumacılıkta kullanılmıştır. Her iki sanat dalında da gelişim süreci sonucu 
bu desen hem şemalı üslupla, hem de daha gerçekci tarzda kullanılmıştır.

Gercekçi tarzda bu desen daha cox namazlık dokumalarında kullanılıyor. 
Desenin dekeratif süs şeklinde tasvir olunduğu dokumalardan “Kadim mina-
ret”, “Erdebil” (Tebriz okulu) kompozisyonlarını söyleyebiliiz.

Tarihin karanlıklarından günümüze ulaşan dokumalarçin haklı olarak yazılı 
kitabe adı kullanılıyor. Tasvir edilen her bir desen halkın hayata bakışını, yaşam 
tarzını yansıtıyor. Halılardakı motifler hayat felsefesini, uygarlıgın izlerini, yaşam 
tarzini yansıtmakla birge özel zaman varsayımını  da kendinde yaşatıyor.   
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