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AZERBAYCAN HALI VE TEKSTİLLERİNDE
EJDER MOTİFİ

PAŞAYEVA, Valide                                                                                                                                   
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Azerbaycan halı ve tekstillerinin bir kısmının süslemelerinde ejder mo-

tifi kullanılmıştır. Bu motife, günümüze ulaşmış 14. yüzyıl saray kumaşla-
rından günümüz halı ve düz dokuma yaygılarına dek çeşitli ürünlerde rast-
layabiliriz. Ejder, bir taraftan eski Türk inanışları doğrultusunda iyi kuv-
vetleri, tanrısal gücü sembolize eden, su kaynakları ve yağmur bulutlarını 
temsil eden bir motif olarak kullanılmışsa, diğer taraftan Ateşperestlikteki 
konumuna uygun şekilde, şer kuvvetleri–Ehrimen’i– simgeleyen bir sem-
bol olarak kullanılmıştır.  

Azerbaycan’da ejder motifinin tekstil ürünlerinde kullanılmasına 
İlhaniler döneminde başlandığı düşünülmektedir. Bu motif dokumalarda 
değişik tarzlarda uygulanmıştır. Tebriz ekolü ressamlarının desenleri ile 
üretilmiş saray dokumalarında Çin sanatındaki örneklere benzer, çok de-
taylı ve profesyonelce işlenmiş, dekoratif değeri çok yüksek ve çoğunlukla 
negatif anlam taşıyan ejder motifi görüldüğü halde, halk dokumalarında 
çok stilize edilmiş, geometrikleştirilmiş ve bazen de çok basit, fakat ço-
ğunlukla pozitif anlam taşıyan  ejder motifine rastlanmaktadır.

Ejder motifinin farklı ürünlerde bu tür iki anlamda kullanılması, 
Azerbaycan halkının mitoloji görüşlerinin farklı dönemlere uygun kat-
manlarını yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan halı ve tekstilleri, Ejder motifi, 
Mitoloji, Ejderhalı halılar.

ABSTRACT
Dragon Motif in Carpets and Textiles from Azerbaijan 
In decoration of a part of carpets and textiles of the Azerbaijan  is used 

a dragon motif. It is possible to meet this motif  in different products 
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since palace fabrics of 14th century up to modern rugs and flat-weaves 
of the Azerbaijan origin. On the one hand a dragon motif in accordance 
with ancient Turkic beliefs have been used as a symbol of divine force, 
kind forces,  of sources of water and of clouds,  and on the other hand-of 
malicious forces, Ahriman, in accordance with Zoroastrianism. 

It is considered, that in Azerbaijan a dragon motif in decoration of  
textile products in use  since the period of Ilkhanids. In textile products 
this motif is applied in different styles. In the palace carpets and textiles,  
which were made under sketches of Tabriz school artists, one can see 
dragon motifs similar to the samples of the Chinese origin, professionally 
developed  in details, having high decorative value and more often negative 
sense. And in domestic rugs and flat-weaves this motif is strongly stylized, 
has a geometrical, frequently very simple shape and usually has a positive 
sense.

Such kind of dual position  of dragon  motif  in different products reflects 
different layers of mythological thinking of Azerbaijan people.

Key Words: Carpets and Textiles of Azerbaijan, Dragon Motif, 
Mythology, Dragon Carpets. 

-----

Azerbaycan’ın zengin maddi kültürünün değerli bir kısmını oluşturan 
halı, düz dokuma yaygı ve tekstil ürünleri eskiden beri güzelliği ile ün 
kazanmış, her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Bu ürünlerin bir kısmın-
da süs motifi olarak farklı şekillerde ifade edilmiş ejder motifi karşımıza 
çıkar. Her bir halkın sanatında ortaya çıkan motifler, onların icra tarzı o 
halkın yaşamı, hayat tarzı, dünyaya bakışı, mitolojik tefekkürü  ile bağlı 
olup önce inançlarında, dini görüşlerinde, sonra sözlü edebiyatında ortaya 
çıkar ve daha sonra sanat eserlerine yansır. Ejder motifinin de böyle köklü 
motiflerden olduğu kuşkusuzdur.

Ejder (veya daha realistik tasvirlerde yılan)  motifi çok eski dönemlerden 
beri çeşitli yapıtlarda kullanıla gelen motiflerden biridir. Bu motife, MÖ 
dördüncü bin’e tarihlendirilen Elam seramik parçaları (Toscanne,1911: 
204) dahil birçok eski yapıtta rastlanmaktadır (bkz.: Kramer, 2001: 147; 
Sabahi, 1999; res. 2; Porada, 1965: res. 12; Mackay, 1935; res. M/3 vs.).  
Birçok toplumlarla beraber Türklerde de ejder motifinin çok eskiden kul-
lanıldığı araştırmacılarca tespit edilmiştir (Esin, Orta…, 2003: 130-141: 
Esin, Türklerde…, 2003: 201-202, res. 222). Bazı araştırmacıların ejderin 
Türklere Çinli komşularından geçtiğini iddia etmesine (Roux, 2005: 39) 
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rağmen, ejderin birçok Türk tayfalarının ongun- totemi olduğunu söyle-
yen Prof. Dr. M.Seidov, eski Türklerin mitoloji görüşleri ile bağlı araştır-
malarına dayanarak böyle bir fikre gelmiştir ki, ejder aynı zamanda hem 
Türklerin, hem de onların  komşusu Çinlilerin mitolojisinde yer almıştır 
(Seidov, 1988: 213). M. Seidov, eski Türkçe metinlerde büke, evren, luu, 
nek, kök-luu, abırga, acırga, indel-endek isimleriyle bilinen ejderle bağlı 
tasavvurlara dikkat çekerek eskiden Türklerde onun iyi kuvveleri  sembo-
lize ettiğini, hatta kahramanlarını onun ismi ile şereflendirerek totem se-
viyesine yükselttiklerini kaydediyor. Hsiung-nuların merkezlerinin Ejder 
şehri olarak bilinmesi de Türk topluluklarında ejder kültünün varlığının bir 
göstergesi sayılabilir (Çoruhlu, 2000: 133). Orhun bölgesindeki çoğu anıt-
ta ejder figürünün bulunduğu belirtiliyor (Esin, Orta…, 2003: 155). Uygur 
âbidesi olan Kara-balgasun kitabesinin üst kısmında çift ejder motifi gö-
rülmektedir (Özkeçeci, 2004: 215, res. 139). Zaman-zaman ejder (yılan) 
figürü Türk kavimlerinin bayrakları üzerinde, bayrak direklerinde, tahtların 
üzerinde, şehirlerinin armalarında bile yer almıştır (Roux, 2005: 388; Esin, 
Orta…, 2003: 156; Adji, 1998: 264). 5. yüzyılda Kök Türklerde çift başlı 
ejder, dünya hâkimiyetinin simgesi olmuştur (Esin, Orta…, 2003: 156). 
Bu tasvire Kök Türk kağan damgasında da rastlanmaktadır (Klyaştornıy, 
1971: res.1). Türklerde çift ejder veya çift başlı ejder motifi sıkça farklı baş 
türleri (keçi başı, kurt başı, kaz ve kuğu başları vs.) ile  de tasvir edilmiştir 
ve bunun totemik anlam taşıdığı düşünülmektedir (Esin, 1972: 17-18). 

Ejder motifi, değişen dinî ve sosyal anlayışlara rağmen mimaride, se-
ramikte, çinide, ahşap ve maden sanatlarında, dokumalarda hep kullanıl-
mış bir motiftir. Birçok kaynaklara göre Orta Asya’nın doğusunda yaşa-
yan Türk kavimlerinde, Azerbaycan, Volga boyu ve Başkurt Türklerinde   
ejder  su kaynaklarını, yağmur bulutlarını temsil ediyordu (Adji, 1998: 
302). Uygur ve Çin kosmolojisinde ise doğunun, baharın, gök renginin ve 
ağacın simgesi  idi (Deniz, 1998: 102). Tibet panteonunda Kök-luu, gök 
gürültüsü ve yağmur tanrısı olarak yer almıştır (Kerimov – Aliyeva, 1988: 
168). Moğol mitolojisinde ejder –Lu– suyun sahibi ve gök tanrılarından 
biri olarak bilinmektedir. Kıpçak Türklerinde aile ocağının koruyucusudur 
ve Kıpçakların rivayetlerine göre insanlar, yılan (ejder) Begşa’dan türe-
mişlerdir (Adji, 1998: 302).

Eski yapıtlarda ejder motifinin yanında çoğu zaman belirli süsleme şe-
killeri kullanılmıştır ve bunların ilki kızıl renkli bir küredir (Esin, Orta…, 
2003: 131). Bu kürenin Güneş ve Ayı temsil ettiği sanılmaktadır. Bundan 
başka bulut, helezon, ağaç, lotus, nilüfer, “evren gülü” denilen yabani nergis 
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motifleri de sıkça ejderle beraber görülebilir. Prof. Dr. B. Karamağaralı’ya 
göre, hem ejder, hem de lotus çiçeği tanrısal gücü simgeler ve onların bir 
arada kullanılması, tanrısal gücün bir çeşit göstergesidir (Karamağaralı, 
1998: 38). 

Çin sanatında ejderle beraber görülen motiflerden biri simurg kuşudur. 
Uzak Doğu ikonografisinde bu hayali yaratıkların her ikisi pozitif anlam ta-
şımaktadır ve hiçbir zaman mücadele ederken tasvir edilmemişlerdir. Han 
döneminden (M. Ö. 3. yüzyıl) başlayarak ejder imparatorluğun simgesi sa-
nılıyor ve Ming döneminden (14. yüzyıl) itibaren beş tırnaklı ejder sadece 
imparatorun kendisini simgelemek için kullanılabilir (Eiland, 1979: 29). 
Simurg ise zarafeti, soyluluğu ve en başlıcası, sulhu simgeler. Zamanla 
simurg kuşu imparatorun eşinin sembolü haline gelmiştir (Sabahi, 1999: 
137). Bu nedenle de Çin ikonografisinde bu iki motif mücadele halinde 
tasvir edilmemişler ve birlikte mutluluk ve uğuru simgelerler. 

Fakat eski Ön Asya kültürlerinde kartal-yılan mücadelesi hikayelerinin 
tarihi çok eskilere dayanmaktadır (M. Ö. 4. bin; farklı dönemlere ait hika-
yeler için bkz.: Sabahi, 1999: 137-138) ve Moğolların Ön Asya’ya gelişin-
den sonra zamanla  bu gerçek hayvanların yerini hayali simurg-ejder çifti 
almıştır. Belli dönemlerde şimdiki İran arazisinde kurulmuş devletlerin 
(en eski Azerbaycan devletlerinden olan Midiya da dahil) resmi dini olan 
Ateşperestlikte ise kartal-yılan veya simurg- ejder mücadelesi, Hayır’la 
Şer’in–Ahuramazda ile Ehrimen’in– mücadelesini simgelemiştir. Bu konu 
ister Azerbaycan, isterse de İran folkloru ve sanatına büyük ölçüde yansı-
mıştır ve Azerbaycan masallarında kahramanların ejderle savaşarak onu 
öldürmesi ve simurgu, onun yavrularını kurtarması tipte hikayelere rast-
lanmaktadır. Doğal olarak bu hikayelerde ejderin kötülük, şer, karanlık 
timsali olması, onun eski Türk mitolojisinden gelen pozitif anlamına zıttır. 
Böylece Azerbaycan sanatında ejder motifi bir taraftan yağmur, bolluk, 
bereket, tanrısal güç gibi pozitif kavramların, diğer taraftan da kötülüğün, 
şer kuvvetlerin simgesi olmuştur ve onun bu ikili pozisyonu, Azerbaycan 
halkının en eski ve köklü sanatlarından biri olan dokuma sanatına da yan-
sımıştır.

Halılarda Ejder Motifi
Azerbaycan halı sanatında ejder motifinin hem eski Türk mitolojisin-

den gelen iyilik, su ve bolluk, bereket sembolü olarak işlendiği, hem de 
Ateşperestlikten gelen kötülük, şer kuvvetlerin sembolü olarak işlendiği 
örnekler vardır. 
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Günümüze ulaşmış Azerbaycan halıları ararsında ejder motifinin görül-
düğü en eski örnek 15. yüzyıla tarihlendirilmektedir (resim 1) (Tağıyeva, 
1999: 19). İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde korunan bu kü-
çük halı parçasından belli olduğu üzere, çok stilize edilmiş ve geomet-
rikleştirilmiş değişik renkli ejderha motifleri halının tüm ortasını yatay 
ve dikey sıralarla kaplamıştır. Dikey yönde ejderha motiflerinin oluştur-
duğu sıraların arasında lotus motiflerinden oluşan sıralar görülmektedir. 
Bu kompozisyon çok az değişikliklerle Gazakh bölgesinde günümüzde 
de dokunmaktadır (Kerimov, III. C., 1983: 123). Ejderle lotusun beraber 
kullanıldığı birçok kompozisyona Anadolu sanatında da rastlayabiliriz (ör-
neğin, Ankara Aslanhane Camii mihrabı; Konya Sırçalı Mescit’te bulunan 
halı seccade vs.). Yukarıda kaydedildiği gibi, Prof. Dr. B. Karamağaralı, 
aynı anlam taşıyan bu iki motifin bir arada kullanılmasının tanrısal gücü 
simgelediğini ifade etmiştir. Ejder motifinin bu halıda görülen konumu, 
fikrimizce,  halkın mitoloji tefekkürünün derin katlarının kolay-kolay de-
ğişmediğinin bir göstergesi sayılabilir.

Aynı döneme atfedilen diğer bir eski halı örneğinde ise ejder motifi, 
yukarıda sözü giden örnekten farklı olarak Şer’i temsil etmektedir. Burada  
ejder, simurg kuşu ile karşı durma pozisyonunda tasvir edilmiştir (Hali, 
June-July 1993: 85). Çok stilize edilmiş motiflerin sekizgen madalyon-
lar içerisinde yer aldığı bu halı, bazı araştırmacılarca Anadolu’ya (Sabahi, 
1999: 138-9), bazıları tarafından ise Azerbaycan’a ait edilmektedir (Efendi, 
1976: 32). Fakat her iki bölgede yaşayan halkın çoğunlukla aynı soydan 
geldiğini ve ortak geçmişe sahip olduğunu, daha sonraki dönemlerde ise 
bir biri ile kültür alış-verişinde bulunan toplumlar olduğunu düşünürsek, 
bunun pek önemli olmadığı açıktır. Bu kompozisyona sahip halı örnekle-
rinin 14.-15. yüzyıl Avrupa ressamlarının, özellikle de İtalyan ressamları-
nın eserlerinde defalarca tasvir edilmiş olması (bu konuda bilgi için bkz.:  
Sabahi, 1999: 138-140), bu halıların o dönemde ne kadar geniş yayıldığı-
nın bir göstergesi sayılabilir. Bu örnekte görülen ejder ve simurg motifleri 
çok stilize edilmiş olmalarına rağmen, bütünlükte sahne pek dramatik ve 
gergindir. Motifler, Azerbaycan’ın özellikle kuzey-batı bölgesi için karak-
teristik tarzda işlenmiştir. Ejder motifinin buradaki konumu, halkın mito-
loji tefekkürünün Ateşperestlikle bağlı katlarının tezahürü olsa gerek. 

Ejder-simurg mücadelesi konusuna dönemin kitap sanatında da rastla-
yabiliriz. Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup için Tebriz’de hazırlanmış 
resim albümünde iki ejdere karşı duran simurg kuşunun tasvir edildiği re-
sim, bunun en güzel örneklerinden biridir (Sabahi, 1999: res. 10). Fakat 
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ejder ve simurg motifleri hiç de her zaman mücadele halinde değil, bazen 
sadece karşı-karşıya veya ejder aşağıdan, simurg ise yukarıdan bir birle-
rine bakarken (sanki mücadeleye hazırlanıyorlarmış gibi) tasvir edilmiş-
lerdir. Ejder ve simurg tasvirlerine ister beraber, isterse de ayrılıkta Tebriz 
ekolü elyazmalarında yeterince rastlanmaktadır (Hunt for…, 2004: res. 
1.3, 3.20, 4.16, 4.26b, 4.35, 4.36, 7.3, 7.11, 7.12).

Tebriz ekolünün tüm dönemlerine ait minyatürcülerin çalışmalarında 
görülen her iki motifin işlenme tarzı, Çin resminde görülen uygun mo-
tiflerle benzerlik göstermektedir. Tebriz ekolü 13. yüzyılda, İlhaniler’in 
hâkimiyeti döneminde  Mezopotamya minyatür sanatı ve Çin (Uygur) re-
sim sanatının etkisi altında oluşmaya başlamış ve gelişim sürecinde za-
manla yerli ressamlar kendi tarzlarını geliştirerek özgün bir sanat ekolü 
yaratmışlar (Kaziyev, 1977: 186). Bu nedenle Tebriz ekolünün tarzında, 
onun oluşumunda iştirak etmiş resim geleneklerinin etkisinin görülmesi 
doğaldır. Her halde bazı araştırmacıların  bu benzerliklere dayanarak ej-
der ve simurg konusunun Uzak Doğu kökenli olduğunu söylediklerini dü-
şünüyoruz. Fakat daha önce de kaydettiğimiz gibi, desen benzerliklerine 
rağmen, Uzak Doğu sanatında bu motiflerin ister anlamı, isterse de onların 
tasvir edildiği pozlar çok daha farklıdır. 

16. yüzyılda en yüksek zirvesine ulaşmış Tebriz sanat ekolünü temsil 
eden sanatçılar, Safevi sarayı kütüphanesine bağlı atölyelerde faaliyet gös-
termekteydiler. Bu atölyelerde güzel kitaplarla beraber, “…güzellik ve ma-
haretin zirvesine ulaşmış güzel halı ve lüks kumaşlar…” (“Reflections…”, 
December 1993-January 1994: 93) da üretilmekteydi. Günümüzde her 
birisi bulundukları koleksiyonun birer incisi sayılan ünlü  Safevi halı ve 
kumaşları genellikle 16-17. yüzyıllara ait olup, hepsi saray atölyelerinde 
çalışan ressamların desenleri ile dokunmuş ve Tebriz sanat ekolü özellikle-
rini taşımaktadırlar. Bu halı ve kumaşların büyük çoğunluğu konulu kom-
pozisyona sahiptir ve minyatürlerde yaygın olarak işlenen konular bunlara 
da yansımıştır. 

16.-17. yüzyıl Safevi saray halıları arasında, deseninde ejder-simurg 
çiftinin veya ejder motifinin yer aldığı halılar az değil ve bu motiflere halı-
nın farklı kısımlarında (madalyon veya kartuşların içerisinde, bordürlerde, 
köşelerde, orta kısımda vs.) yer verildiğini görebiliriz (örneğin, New York 
Metropolitan Müzesindeki 498 x 340 cm kartuşlu halı ve 238 x 179 cm 
hayvanlı halı; Avusturya Sanat ve Sanayi Müzesindeki 695 x 323 cm av-
cılık halısı; Paris Luvr Müzesindeki 783 x 379 cm ağaçlı ve hayvanlı halı; 
Los Angeles County Müzesindeki 818 x 372 cm ağaçlı ve hayvanlı halı; 
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Chelsea halısı; Boston Güzel Sanatlar Müzesindeki avcılık halısı vs.).

Saray halılarında bu motifler, Tebriz kitap sanatında görülen örneklerle 
aynı tarzda işlenmişlerdir (resim 2). Bu halılarda ejder-simurg çifti çoğun-
lukla diğer hayvan mücadelesi sahneleri ile bir arada görülmektedir. Onlar 
bazen karşı-karşıya, bazen çarpışma anında – birinin vücudu diğerinin ağ-
zında olduğu hâlde, bazen de ejderin ayakları yerde, ağzını geniş açarak 
başını yukarı kaldırmış, simurg ise havada kanatlarını gererek gagasını 
aşağıya doğru açmış şekilde tasvir edilmişlerdir. Fakat adeta her zaman 
ejderin vücudu yılan gibi dalgalı görüntüye sahip ve vücudundan alev di-
limleri çıkmış halde, simurg ise çoğunlukla her iki kanadı açık, rengarenk 
kuyrukları kıvrılarak dalgalanan ve korkunç gagası açık şekilde görülmek-
tedir. Evlerde dokunan halılardan farklı olarak saray atölyelerinde dokunan 
halılar ressamların hazırladığı desenlerle dokunduğu için motiflerin hepsi 
çok daha detaylı, düzgün ve gerçekçi görünüme sahip, kompozisyonlar 
yüksek profesyonel seviyede idi. Fakat bu halılarda ejder-simurg müca-
delesi çoğunlukla kompozisyonun ana konusu olmayıp, diğer kompozis-
yon elementlerinin arasında yer almış, dekorun bir parçasına dönüşmüştür. 
Bazen bu sahne belli bir biçimde çerçeveye alınarak dekorun diğer öğele-
rinden ayrılmış, bazen ise bitki ve hayvan motifleri, bulutlar vs. detayların 
arasında onlarla uyumlu bir şekilde yerleştirilmiştir. Safevi saray halıla-
rında ejderle simurgun mücadelesi konusunu inceleyen T. Sabahi, giderek 
bu motiflerin dekoratif değerinin yükseldiğini, fakat önceki anlamını, aynı 
şekilde de mücadele sahnesinin önceki dramatikliğini ve gerginliğini kay-
bettiğini çok doğru gözlemlemiştir (Sabahi, 1999: 142-3). 

Ana konusu ejderle simurgun mücadelesi olan ender halılar da vardır ve 
bunlara İran Halı Müzesindeki 17. yüzyıla ait sekizgen Tebriz halısı örnek 
olabilir (resim 3). Bu halının merkezinde, bitkisel desenin üstünde karşı-
karşıya yerleştirilmiş ejder-simurg çifti görülmektedir. Halı ister kompo-
zisyon ve renk özellikleri, isterse de teknik özellikleri açısından saray ha-
lılarından aşağı seviyede olduğu için onun küçük atölye ürünü olduğunu 
düşünüyoruz. Ana motifler olan ejder ve simurg, saray halılarındaki uygun 
motifleri hatırlatsa da, onlar kadar detaylı ve profesyonelce işlenmemiştir. 
Fikrimizce, bu halı halkın tefekküründe Ateşperestlikle ilgili inançların 
yaşadığını, fakat motiflerin ikonografisinin saray sanatının etkisi altında 
değiştiğini çok iyi şekilde yansıtmaktadır. Ateşperestliğin önemli sembol-
leri sırasına ait olan ejder ve simurg motifleri hem Azerbaycan, hem de 
İran halıcılığının dekor sisteminde önemli yer tutarak 16-17.yüzyıl halıla-
rının vazgeçilmez motifleri sırasındaydılar. 
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Aynı dönemde Kuzey Azerbaycan bölgelerinde de ejder motifli halılar 
dokunmaktaydı ve bu halılar, halıcılık terminolojisinde Ejderhalı halılar 
(Dragon carpets) olarak bilinmektedir (resim 4) (Stone, 1997: 67). Onların 
16.-19. yüzyıllarda Azerbaycan’ın Guba, Şirvan ve Garabağ bölgelerinde 
dokunduğu düşünülmektedir. Araştırmacıların daha fazla dikkatini çeken 
bu halıları yabancı literatürde genel olarak “Kafkas Ejderhalı Halıları” is-
miyle tanımlıyorlar. Fakat A.U.Pope, bu halılara ait yapı ve desen özel-
liklerinin, renk şemaları ve hatta bordür gibi detaylarının da günümüz 
Garabağ, Gazakh ve Şirvan halılarında görüldüğünü kaydetmiştir (Pope, 
1925).  Ch.G. Ellis “Early Caucasian Rugs” monografisinde bu halıların 
büyük bir grubunu inceleyerek onların Azerbaycan halıları olduğunun bir 
daha altını çizmiştir (Ellis, 1976: 11). Yukarıda ejder motifinin kökeni ve 
Azerbaycan minyatür ve halı sanatında bu motifin kullanılmasıyla bağlı 
söylediklerimiz, eskiden beri gelen bir varislik olgusunu kanıtlamaktadır. 

Azerbaycan halı kompozisyonlarını sınıflandırırken L. Kerimov, sözü 
giden  Ejderhalı halıları  Hatayi kompozisyonlu halılar olarak belirlemiştir 
(Kerimov, II. c., 1983: 78). Bunun esas nedeni bu halıların hepsi için genel 
olan ve tüm Orta Asya ve Orta Doğu sanatında geniş yayılmış bend-i rûmi 
kompozisyon şemasının (Kerimov, II. c., 1983: 107) hatayi elementlerin-
den oluşmasıdır (Türkiye’de hatayi ismi ile bilinen motifle karıştırmama-
lı). Hatayi motifinin,  Osmanlı süsleme  sanatında işlemeli rûmi (Birol- 
Derman, 1995: 182) ismiyle bilinen motifle aynı olduğunu söyleyebiliriz. 

L. Kerimov’un kaydettiği gibi, ünlü ressamların yaratmış olduğu hatayi 
motifi zamanla Kuzey Azerbaycan’ın, daha sonra ise tüm Kafkasların do-
kuyuculuk merkezlerinde geniş yayılmış, fakat yaratıcılıkla değil, sadece 
bilinçsiz kopyalama yolu ile kullanılmıştır (Kerimov, II. c., 1983: 107). 
Bu nedenle de giderek tahrif olmuş, önceki biçimini kaybetmiş, içerisinde 
bitkisel ve hayvan menşeli motiflerin yer aldığı azcık bükülmüş şerit şek-
lini almıştır (resim 5). Ejderhalı halıların esas kompozisyon şeması olan 
bend-i rûmi de bu şeritlerle oluşturulmuştur.

Ejderhalı  halıların kompozisyonunda baklava  biçimli formlardan olu-
şan ve bir birine göre yarım adım kaydırılmış iki adet  bend-i rûmi şeması-
nın bulunduğu görülmektedir (resim 4). Bend-i rûmi kompozisyonlarının  
“bent” veya “kıfılgah” noktalarında birer palmet veya lotus motifi yer al-
maktadır. Bend-i rûmiler aynı renkte bir genel zemin üzerinde yerleşmekte 
ve bir  sistemden olan baklava formunun “bent” noktaları diğer sistemden 
olan dört baklava formunun merkezlerine denk gelmektedir. Böylece her 
baklava formu, diğer sistemi oluşturan şeritlerle dörde bölünmüş oluyor. 
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Ortaya çıkan parçalar da, doğal olarak, baklava biçimindedir (çizim 1). 
Bölünmüş baklava formlarının merkezlerindeki palmet veya lotusun sağ 
ve solunda yerleşen bölümlerde bu halılara ismini vermiş ejderha tasvir-
leri, fantastik hayvanların mücadele sahneleri, yukarı ve aşağıda yerleşen 
bölümlerde ise yine de palmet motifleri yer almaktadır. Bu halıların özel-
likle erken örneklerinde görülen ejder motifleri, bütünlükte şekli ve detaylı 
işlenmesi ile saray halılarındaki motiflere benzerlik gösterse de, açık ağ-
zından alev çıkmak yerine çiçek sarkması onun farklı anlamda kullanıldı-
ğının çok önemli bir göstergesidir. Bu detay, her halde çok önemli olduğu 
içindir ki, bu halıların kompozisyonunun değişime uğraması sonucu orta-
ya çıkan 19. yüzyıl Azerbaycan halılarından bazılarında palmetlerle bir-
leşmiş ejderler ilk bakışta fark edilmese de, ağzından sarkan çiçek motifi 
açıkça görülebilir (Tağıyeva, 1999: 118, res. 223).   Fikrimizce, Ejderhalı 
halılarda sırt-sırta veya yüz-yüze durarak palmet veya lotusu arasına alan 
ejder motifleri sanki onların koruyucuları rolünü üstlenmişlerdir ve yine 
de ejderle lotusun bir arada kullanılmış olduğu  yukarıda kaydettiğimiz ör-
nekler akla geliyor. Bu halılarda da ejderhanın tanrısal gücü simgelediğini 
düşünüyoruz. 

Daha sonraki dönemlerde -19.-20. yüzyıllarda- Kuzey Azerbaycan’ın 
bölgelerinde dokunan halılar arasında yine de kompozisyonunda çok sti-
lize edilmiş, sade ve geometrik forma sahip ejderha motifi bulunan halılar 
görülmektedir. Böyle halılardan biri Gazakh bölgesinde hâlen dokunmak-
ta olan ve Ejderhalı adı ile bilinen halıdır (resim 6). Bu halının kompozis-
yonunun resim 1’deki halının kompozisyonu ile benzerliği kuşkusuzdur. 
500 yıl içinde kompozisyon ve ana motifler olan ejder ve lotus motiflerinin 
çok büyük değişime uğradığı söylenemez. Fakat kompozisyona küçük ge-
ometrik madalyonlardan oluşan merkezi eksen eklenmiştir, ejder motifleri 
ise sadece iki sıra oluşturmaktadır. Doğal olarak, zamanla ejder ve lotus 
motifleri de belli değişim sürecinden geçmiştir. Günümüzde bu motifler 
önceki mitoloji anlamını kaybederek sadece dekoratif anlam taşısa da, on-
ların hâle daha yüzyıllar önceki şekli ile kullanılır olması, halkın mitoloji 
tefekkürünün ne kadar derin köklere sahip olduğunun ve ne kadar kalıcı 
olduğunun bir göstergesi sayılabilir.

Garabağ ve Gazakh bölgelerinde hâlen dokunmakta olan ejder motifli 
bir diğer halı örneği Malıbeyli veya Bulutlu isimleri ile bilinmektedir (re-
sim 7). Bu halının bir, iki ve üç madalyonlu örneklerine rastlanılmaktadır. 
Madalyonlar sade veya daha karmaşık biçimli sekizgenler şeklindedir ve 
onların merkezlerinde yerleşmiş dörtgenlerin etrafında yüz-yüze durmuş 
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S biçimli motifler görülmektedir. Belli olduğu üzere bu motif hem akar 
suları, hem bulutların gök yüzünde hareketini, hem de “Tanrı tarafından 
yağmur ve suları yönetmek için gönderilmiş iyi ejderhayı” sembolize et-
mektedir (Kerimov, II. c., 1983: 84). Madalyonların merkezindeki karenin 
içerisinde çoğu zaman çark-ı felek motifi yer alıyor ve bu motiflerin bera-
ber kullanılması, fikrimizce, eski Türk mitolojisinde gök çarkını bir çift ej-
derin çevirmesi (Çoruhlu, 2000: 133) ile ilgili inançların bir yansımasıdır. 

Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde S biçimli motifin halının ortasında 
ve özellikle de bordürlerde görüldüğü bir sıra halılar vardır (Kerimov,  III. 
c., 1983: 166, res.118, tabl. 5: Hali, June-July 1993;13; Hali, October-
November 1994; 60; Hali, December 1994/ January 1995; 24; Hali, Au-
gust 1991; 79; Hali, April 1992;112; Hali, October 1992; 32; Hali, April 
1990;  48, 155, 184; Hali, June 1991; 21; Wright, 1980; res. 4) ki, bunlarda 
bu motifin her halde, su, bolluk ve bereketi simgelediği kanısındayız.

Bulut motifinin bir diğer şekli Guba bölgesinin Hacıgayıb köyünde do-
kunan aynı adlı halıda görülmektedir ve çift ejder olduğunu düşündüğü-
müz bu motif (çizim 2 k ), halının ortasını dolduran üç esas motiften biridir 
(Kerimov,  II. c., 1983; 156, res.130; Kerimov ve dig., 1984; res. 24). Türk 
ikonografisinde evren (ejder) tasvirinin kökenlerini inceleyen E. Esin, çift 
ejder motifinin üç türü bulunduğunu ve bunlardan birinin her ucunda bir 
başı olan ejder olduğunu, bu motifin gökyüzü takını temsil ettiğini ifade 
etmiştir (Esin, Orta…, 2003; 135). 

Çift ejder motifi Gazakh bölgesinde dokunan Karakoyunlu halısının bir 
varyantında da görülmektedir (Kerimov,  III. c., 1983; 151, res.106).  Bu 
halıdaki çift ejder motifleri çok güçlü stilize edilmiş, tamamen geometrik 
motiflerdir (çizim 2 e) ve kendileri gibi sade lotus motifleri ile bir arada 
kullanılmışlardır. Aynı motife Guba bölgesinde dokunan Karagashlı halı-
sının bir versiyonunda (Hali, December 1994/ January 1995; 40) da rastla-
nılıyor. Bazı halılarda ise dört yönü gösteren dört ejder tasvirine rastlanıl-
maktadır (Hali, December 1993/ January 1994; 139) ki, E. Esin bu tasvirin 
ikonografisinin çok eskiye dayandığını kaydetmiştir (Esin, Orta…, 2003; 
134).

Düz Dokuma Yaygılarda Ejder Motifi
Safevi saray halılarının yanı sıra dönemin ipek saray kilimlerinde de 

ejderha motifi kullanılmıştır. Deseninde ejder motifi görülen saray kilim-
lerinden biri merkezi madalyonunda ejder-simurg çifti tasvir edilmiş ipek 
“Padişah” kilimidir (resim 8). Berlin İslam Sanatı Müzesinde korunan ve 
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16. yüzyılın sonlarına ait olan bu kilim, leçek-turunç kompozisyonuna sa-
hiptir. Kilimin merkezi madalyonunun içerisinde bitki motifleri ile süslü 
gerçek doğa etkisi doğuran alanda yerde durmuş ve başını yukarı kaldıra-
rak ağzından simurga alev püsküren ejderha ile havada kanat çalarak ga-
gasını açmış ve ejderhaya saldırmaya hazır simurg kuşu tasvir edilmiştir. 
Her iki figür, bu yaratıkların Tebriz sanat ekolünde oluşmuş ikonografisine 
uygun şekilde işlenmiştir ve dönemin saray halılarındaki figürlerle benzer 
özelliklere sahiptir. Fakat buradaki figürler, 16. yüzyılın birinci yarısına 
atfedilen halılardaki kadar detaylı olmamakla beraber, sahne bütünlükte 
halılardaki kadar gergin ve dramatik değildir.   

Bu kilimin kompozisyonu ile çok benzer kompozisyona sahip diğer bir 
ipek Safevi kiliminde de merkezi madalyon içinde küçük farklarla aynı 
sahnenin tasvir edildiği görülmektedir (Pope-Ackerman, XII. c., 1981; 
tablo 1267). Burada da bu sahnenin doğurduğu etki bir önceki kilimdekin-
den farklı değil.

Figdor kilimi adı ile bilinen bir diğer  Safevi saray kilimi, diğer iki ki-
limden hem kompozisyonu, hem de ejder motifinin pozisyonu ile farklıdır 
(Hali, October 1992; 111). 16. yüzyılın sonlarına doğru Kaşan’da dokun-
muş olduğu düşünülen bu kilimin ortası, yatay ve dikey sıralar oluşturan 
değişik biçimli kartuşlarla kaplıdır. Hem kartuşların içinde, hem de onlar 
arasında kalan boşluklarda çeşitli hayvan ve kuş figürleri, hayvan mücade-
lesi sahneleri yer almaktadır. Kilimin dikey merkezi ekseni üzerinde yer-
leşmiş kartuşlardan ikisinde tek ejderha figürü, birinde ise tek simurg figü-
rü görülmektedir. Her iki figürün deseni önceki kilimlerdekinden pek farklı 
olmasa da, onlardan daha basit işlendiği, sadeleştiği fark edilmektedir. Bir 
birinden aralı ayrı kartuşlar içerisinde tek tasvir edilmelerine rağmen, yine 
de ejderle simurg bir birine doğru yönelmiş şekilde yerleştirilmişlerdir ve 
bu da onların muhalifliğine işaret ediyor. Fakat ejderin ağzından alev de-
ğil, çiçek çıkması, hiçbir savaş düşüncesine yer bırakmayarak sanki onun 
iyimserliğinden haber veriyor. 

Benzer kompozisyona sahip, fakat bordür deseni farklı olan bir di-
ğer Safevi kilim parçasından ünlü Japon dövüşçüsü  Toyotomi Hideyoşi 
(1598’de ölmüştür) için dikilmiş savaş kaftanı (Hali, August-September 
1994; 108) Kyoto’da Kodai-ji tapınağında korunmaktadır. Kaftanın sırt 
kısmının merkezinde yer almış kartuşun içerisinde aynen diğer kilimdeki-
ne benzer ağzından çiçek sarkan ejder motifi görülmektedir.

Ejder motifinin gerçek pozitif anlam taşıdığı düz dokuma yaygıların ba-
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şında, hiç kuşkusuz, sadece Azerbaycan’a özgü bir düz dokuma yaygı türü 
olan verniler  gelmektedir (resim 9). Garabağ ve Gazakh bölgelerinde do-
kunan bu dokumaların desenini, dikey ve yatay sıralarla aynı yönde yerleş-
tirilmiş çok stilize edilmiş ejder motifleri oluşturmaktadır. Bazı örneklerde 
ejderhanın bacakları da tasvir edilmesine rağmen (Hali, May-June  1996; 
102-103; Kerimov, III. C., 1983; tablo 82), genelde bu motif bacaksız ola-
rak S harfi şeklinde, fakat boynuzlu ve üzeri pullu olarak tasvir edilmek-
tedir. Vernilerin zemini çoğunlukla kırmızı, bazen lacivert renkte, ejder 
motiflerinin zemini sırasıyla koyu ve açık renktedir. Koyu zeminli ejder 
motiflerinin üzerinde pulları açık, açık zeminli olanların üzerinde ise koyu 
renktedir. Açık ve koyu renkli ejder motifleri satranç tahtası gaydasında 
yerleştirilmişlerdir. Ejder motifinin dış çizgileri adeta tüm örneklerde tır-
tıklı yapılmıştır (çizim 3). İnsanlar yüzyıllar öncesinde olduğu gibi, yine 
de ejderin yağış, bolluk ve bereket, mutluluk getireceğine inandıkları, onu 
kutsal sandıkları için onun tasvir edildiği bu düz yaygıları hiçbir zaman 
ayaklar altına sermemiş, genelde duvara asmışlardır. Verniler, kilim veya 
sumak tekniğiyle dokunabilirler ve hâlen az da olsa, dokunduğu köyler 
vardır. Günümüzde bu dokumaların çok sayıda örnekleri çeşitli müze ve 
koleksiyonları süslemektedir (Hali, August 1990; 13; Hali, August 1991; 
33; Hali, December 1993/ January 1994; 56; Hali, July 1996; 134).  

Yukarıda anlattığımız Ejderhalı halıların kompozisyonu Kuzey 
Azerbaycan’da dokunan düz dokuma yaygılarda da kullanılmıştır. Günü-
müzde bu desenin, kopyalandıkça daha fazla tahrife uğrayarak bir hayli 
değişmiş şeklini yansıtan ve çoğunluğu 19. yüzyıla ait olan çok sayıda su-
mak tipli düz dokuma yaygıya dünyanın çeşitli müze ve koleksiyonların-
da, müzayede salonlarında ve antik halı galerilerinde rastlayabiliriz (resim 
10) (Hali, 1984; 246- 253, res. 3-14; Hali, April 1990; 81; Hali, February 
1991; 77;  Hali, October 1991; 46; Hali, June 1992; 21; Hali, April-May 
1993; 48; Hali, March-April 1996; 125; Hali, September 1998; 177 vs.)

Ejderhalı sumak (Dradon Sumakh) adı ile bilinen bu dokumaların bir 
kısmında klasik kompozisyonda ejderhaların olduğu bölümlerde çok sti-
lize edilmiş ve geometrikleştirilmiş şekilde ejderha figürünü tanıyabiliriz. 
Fakat bu figürle beraber aynı bölümlerde çok sayıda diğer elementler – ge-
ometrik motifler ve geometrikleştirilmiş bitkisel motifler, hayvan figürleri 
de yer  almaktadır. Bazı örneklerde hatta insan figürüne bile rastlayabiliriz 
(Hali, April-May 1993; 48). Sumak dokumaların bir kısmında ise artık ej-
derhalar yerini başka motiflere bırakarak sıradan çıkmışlardır. Fakat her 
ne kadar değişime uğramış olsa da hatayi-şeritler yine de kompozisyonu  
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belirlemeğe imkan sağlamaktadırlar. 

Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde günümüzde de dokunan birçok ki-
lim, sumak, zili, şedde, verni gibi düz dokuma yaygı ve bu dokumalar kul-
lanılarak yapılan çanta, hurcun, çuval, çul, mefreş, tuz torbası vs. ürünler-
de çok stilize edilmiş, sade, geometrik biçimli, birçok hallerde de sadece S 
harfi şeklinde ejder motifleri ile karşılaşabiliriz (Nooter -Wertime,  2004; 
res. 82; Wertime, 1998; res. 65, 75, 81; Hali, October-November 1993; 13; 
Hali, October 1992; 149; Hali, April 1990; 160 vs.). Bu dokumalardan ba-
zılarında rastlayan ejder motifleri çizim 2’de verilmiştir. Farklı şekle sahip 
bu motiflerin her birinin birçok üründe devamlı olarak aynı şekilde kulla-
nıldığı görülmektedir. Örneğin, çizim 2a’da görülen çift başlı ejder motifi 
kullanıldığı hemen her yerde bu çizimde görüldüğü biçimde, aynı yatay 
sırada ağaca benzer bir motif ile alternatif şekilde sıralanarak kullanılmış-
tır. Ejderin iki “boynu” arasındaki küçük ağaç motifi, “baş”ların içindeki S 
biçimli motifler, ejderin “vücudu”nda görülen tarak şekilli motifler de her 
yerde aynı şekilde kullanılmıştır. Fakat bunların ne ifade ettiğini anlamak 
o kadar da kolay değil. Aynı fikirleri çizim 2b’deki motif konusunda da 
söylemek mümkündür. Bu motif de hep çizimde görüldüğü şekilde, ço-
ğunlukla bordür desenlerinde aks yönlerde olmakla diğer benzer bir motif-
le alternatif şekilde sıralanarak kullanılmıştır. S biçimli ejder motifi (çizim 
2c) bazen sıralanarak ensiz bordür deseninde, bazen diyagonal sıralarla 
orta sahada, bazen de düzensiz şekilde esas motiflerin aralarına serpiştiri-
lerek kullanılmıştır. S biçimli ejder motifinin bazen aynen vernilerde gö-
rüldüğü şekilde alınarak ayrıca bir hurcun veya çuvalın yüz tarafında tek 
olarak kullanıldığına da rastlanmaktadır (Wertime, 1998; res. 120). 

Ejder motifinin düz dokuma yaygılardaki pozisyonu ile bağlı şunu tes-
pit etmek mümkündür ki, halkın kendisi için dokuduğu ürünlerde ejder 
kesinlikle savaş konusu ile beraber değildir. Aksine, ağaç, bulut, su gibi 
nesnelerle bir arada kullanılmıştır ki, bunun da onun eski Türk mitolojisin-
deki konumundan ileri geldiğini düşünüyoruz.

Tekstillerde Ejder Motifi
 Halı ve düz dokuma yaygılardan farklı olarak tekstillerde ejder motifi 

çok kullanılmış motiflerden değildir. Azerbaycan’da ve Ön Asya’da tekstil 
ürünlerinde ejder ve simurg tasvirlerinin ortaya çıkması, mütehassislerin 
fikrince, İlhaniler’in hakimiyeti dönemi ile bağlıdır. Bu dönemde bir sıra 
Uzak Doğu motifleri yerli halkların sanatına nüfuz etmiş ve sonradan, do-
ğal olarak, her halkın sanatında onun kendi tefekkürüne ve estetik anlayı-
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şına uygun şekilde ortaya çıkmıştır.

Kumaşlarda ejder motifinin görüldüğü en eski örnekler, merkezi 
Tebriz olan İlhani devletinin imalathanelerinde 13. yüzyılın sonu - 14. 
yüzyılın başlarında üretilmiş olduğu düşünülen iki  saten parçadır (Pope 
–Ackerman, XI. c., 1981; tablo 1002B; Vb. c., 1981; res. 664, cat. No 1). 
Bu parçalardan birinde kırmızı zemin üzerinde dalgalı kenarları olan kü-
çük madalyonların içerisinde Uzak Doğu tarzında işlenmiş ejder tasvirleri 
görülebilir (resim 11). Şeritli kompozisyona sahip bu kumaşın deseninde 
bitki, bulut, kuş motifleri ve Kûfi yazılar da yer almaktadır. Diğer parçada 
ise katalogdan alınan bilgilere göre, krem renkli zemin üzerinde bitkisel 
motiflerden oluşan desen içinde altın kaplamalı metal tellerle yapılmış ej-
der ve heyecanlı uçuşta olan simurg kuşu motifleri tasvir edilmiştir.

Daha sonraki dönemde Safevi sarayının da imalathanelerinde üretilmiş 
kumaşlar arasında ejder motifi içeren parçalara fazla rastlanmamakla be-
raber, bazı örneklerin olduğu bellidir. Kaydedildiği gibi, ülkenin değişik 
şehirlerinde faaliyet gösteren saray imalathanelerinde üretilen halı ve ku-
maşların desenleri saray kütüphanesinde çalışan ressamlar tarafından ha-
zırlanmaktaydı. Bu nedenle de bu sayılı tekstil örneklerinde görülen ejder 
motifinin de ikonografisi, Tebriz sanat ekolünde oluşmuş ikonografiye uy-
gundur. 

 Deseninde ejderha motifi görülen kumaşlardan biri, araştırmacıların 
konusu ile ilgili ortak fikre gelemediği bir kadife kumaştır. Bu kumaşın 
değişik müze ve koleksiyonlarda otuz civarında parçasının bulunduğu bel-
lidir. Bu parçaların hepsini inceleyen araştırmacı M. McWilliams’a göre, 
bunların hepsi, aynı kumaşın parçaları değildir ve bu kumaşlar 1530 – 1560 
yılları arasında dokunmuş ve zamanla deseni bozularak biraz sadeleşmiştir 
(Blair, 1998; 61). Aynı desene sahip saten kumaşın da olduğu bellidir ve bu 
kumaştan yapılmış kaftan, Kremlin Silah Müzesi’nde muhafaza edilmek-
tedir (Efendi,  2001; 136;  Hunt for…,  2004; res. 13.2).

Bu kumaşların kompozisyonunda merkezi figür,  büyük bir kaya parça-
sını iki elinde yukarı kaldırarak ejderhaya atmaya hazırlanan genç adamdır 
(resim 12). Parçaların bazısında, gencin hemen yanında bir ağaç ve ağacın 
üstünde oturmuş simurg kuşu tasvir edilmiştir. Gagasını açmış kuş, başı-
nı döndürerek heyecanla ejderhaya bakmaktadır. Ejderha ise bir ayağını 
önündeki küçük kaya parçasına dayayarak başını gergin bir şekilde geriye 
döndürmüş ve ağzından gence ateş püskürmektedir. Gencin, ejderhanın ve 
kuşun duruşlarındaki gerginlik, anın heyecanını çok iyi yansıtmaktadır. 
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Bu kompozisyonun konusu hakkında araştırmacıların fikirleri çelişki-
li olsa da (Pope –Ackerman, Vb. c., 1981; 2087; Bier, 1987; 199; Hali, 
March-April 1999; 132; Efendi, 2001; 136), her halükarda, burada ejder-
hanın kahraman tarafından öldürülmesi tasvir edilmiştir ve bu, Hayır’ın 
Şer üzerinde zaferini simgeleyen bir olaydır. 

16. yüzyıla ait iki diğer Safevi kumaşında yine de ejder-simurg çifti 
görülmektedir ve bu motiflerin Tebriz ekolü sanatçıları tarafından çizilmiş 
olduğu kuşkusuzdur (Pope –Ackerman, Vb. c., 1981; 2088, res. 676; Fol-
sach –Keblow Bernsted, 1993; cat. No 36). 

Deseni Tebriz ekolünün en önemli sanatçısı Sultan Muhammed’e at-
fedilen ve Tebriz ustalarının yapıtı olan bir 16. yüzyıl işleme örneğinde 
de ejder-simurg çiftinin mücadelesine yer verilmiştir. Fakat bu sahne iş-
lemenin esas konusu olmayıp, kapalı kompozisyona sahip olan işlemenin 
ortasının mihrapla ayrılmış üst köşelerini doldurmuştur (Hali, January – 
February 2004; 121). İşlemede görülen çok sayıda diğer sahneler gibi, iki 
fantastik yaratığın gergin mücadele anını yansıtan bu sahne de çok etkili-
dir. 

17. yüzyıldan başlayarak Safevi saray tekstillerinde figüratif desenler 
giderek azalmış ve yerini bitkisel desenlere bırakmıştır. Böylece, sonraki 
dönemde ejder motifine saray tekstillerinde de rastlanmamaktadır.

Halkın geniş şekilde kullandığı tekstiller ise genelde düz, çizgili veya 
bitkisel desene sahip olmuş ve figüratif motifler içermemiştir. 

Sonuç
Eskiden ejder motifi farklı sanat yapıtlarında genellikle anlamından 

dolayı kullanılmış olsa da, sonradan bu anlam yükünü kaybetmiş ve de-
koratif değer kazanmıştır. Azerbaycan dokuma ürünlerinde bu motifin, 
Moğol işgalinden sonraki dönemde sıkça uygulandığı düşünülmektedir. 
Ejder figürünün görüldüğü günümüze ulaşmış en eski Azerbaycan kumaş 
örneğinin 14. yüzyıla, en eski halı örneklerinin de 15. yüzyıla tarihlendiril-
diği bilinmektedir. Ejderin Azerbaycan Türklerinin mitoloji tefekküründe 
ikili konuma sahip olması, aynı şekilde dokuma sanatına da yansımıştır. 
Bazı dokuma ürünlerinde ejder motifi su kaynaklarını, yağmur bulutlarını, 
bolluk ve bereketi, tanrısal gücü simgelediği halde, bazılarında (simurgla 
beraber kullanıldığında) kötülük, şer ve karanlık timsalidir. 

15. yüzyıla tarihlendirilen halı örneklerinde ejder figürü, Azerbaycan 
halk halı dokumacılığı geleneklerine uygun tarzda – çok stilize edilmiş 
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ve geometrikleştirilmiş şekilde- işlenmiştir ve her iki anlamda kullanıldığı 
görülmektedir. Bu halılarda ejder veya ejder-simurg çifti halının ana mo-
tifleri konumundadır. 

Saray dokumalarında, özellikle de Safevi saray atölyelerinin 16. yüz-
yıl ve 17. yüzyılın başlarına ait ürünlerinde ejder figürü, dönemin Tebriz 
kitap sanatında görüldüğü tarzda -Uzak Doğu örneklerine benzer şekil-
de- ve çoğunlukla simurg motifi ile beraber uygulanmıştır. Fakat her iki 
motifin taşıdığı anlam Uzak Doğu sanatındakinden çok farklıdır. Saray 
halılarında çoğunlukla mücadele konumunda tasvir edilmiş bu figürler, 
halının ana motifleri olmayıp (birkaç örnek istisna olmakla), genelde diğer 
hayvan motifleri ile bir arada halının farklı kısımlarında uygulanmışlardır. 
Dönemin başlarında daha gergin şekilde tasvir edilen bu sahneler giderek 
daha sakin, durgun bir görünüm almış, fakat dekoratif yönü daha da geliş-
miştir. Bu figürlerin görüldüğü kumaş örnekleri az olmakla beraber, yalnız 
saray atölyelerinde üretilen bu kumaşların kompozisyonunda ejder-simurg 
çifti ana motif konumundadır ve onların işlenme tarzı da dönemin saray 
halılarındakinden pek farklı değil. 17. yüzyılın ikinci yarısından sonra ej-
der motifli kumaş örneklerine rastlanılmamaktadır. 

16.-17. yüzyıllarda ve daha sonraki dönemlerde saray dışında dokun-
muş halı ve düz yaygılarda ejder motifinin simurgla tasviri görülmemekte-
dir. Ünlü Ejderhalı halılarda ejder motifi görünümü ile saray dokumaların-
daki motiflere benzese de,  birçok diğer halı ve düz yaygılarda  çok stilize 
edilmiş, geometrik tarzda, buluta benzer veya S harfi şeklinde uygulan-
mıştır ve günümüzde de Azerbaycan halı ve düz yaygılarında bu şekilde 
dokunmaya devam etmektedir. Bu tür dokumalarda ejderin pozitif anlama 
sahip olduğu düşünülmektedir. 

Ejder motifinin ister Orta Asya, ister Azerbaycan ve isterse de Anadolu 
Türkleri tarafından kullanılmış olması, ejderin, eski Türklerin inançların-
daki, mitoloji görüşlerindeki yeri  ile bağlıdır. Bu görüşler  bin yıllar bo-
yunca çeşitli yapıtlara  yansımıştır ve günümüzde ejder motifi eski sembo-
lik anlamını kaybetmiş olsa bile, hâla daha halkın hafızasının derin katla-
rında yaşamakta ve dekoratif öğe olarak kullanılmaktadır. 
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Resim 1. Ejderhalı halı. Azerbaycan, Gazakh         Resim 2. Safevi saray halısı (detay). 16. yy.                         
grubu. 15. yy. Türk ve İslam Eserleri Müzesi,         Luvr, Paris. 
 İstanbul.         
 
 
                                                                                                          
 
                                                                                                           Resim 3. Sekizgen halı. 
                                                                                                           Azerbaycan, Tebriz grubu.  
                                                                                                           17. yy. 345x271 cm. İran  

                                                                                                 Halı Müzesi, Tahran. 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
Resim 4. Ejderhalı halı. Azerbaycan, Şirvan, Şamakhı veya Guba grubu. 17. yy. 

 Tekstil Müzesi, Washington. 
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 12 

                                                     
 
 
Resim 5. Hatayi motifi ve onun                 Çizim 1. Ejderhalı halıların kompozisyon şeması. 
tahrif edilmesi sonucu ortaya 
çıkan şerit motifi. 
 

                           
 

Resim 6. Ejderhalı halı (detay).                        Resim 7. Bulutlu halı (detay). Azerbaycan,     
Azerbaycan, Gazakh grubu. 20. yy.                  Gazakh grubu. 19. yy. sonları. 163x 229 cm.             
                                                                          Roger & Conroy Cavanna Gallery, Kaliforniya.                                                                 

                          
 

Resim 8. İpek Safevi saray kilimi               Resim 9. Verni (detay). Azerbaycan, 
(detay). 16. yy. sonları.136x 226 cm.         Garabağ grubu. 19. yy. 292 x 208 cm. Zada  
İslam Sanatı Müzesi, Berlin.                       Galerisi, Londra.   
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 13 

   
            a                        b                 c                 d                            e                              f 

        
           g                            h                                      i                         j                         k  
 

Çizim 2. Halı ve düz dokuma yaygılarda görülen ejder motifleri. 
 
 

 
 

Çizim 3. Vernilerde görülen ejder motifi. 
 
 

 
 

Resim 10. Ejderhalı sumak (detay). Azerbaycan, Guba grubu. 19. yy. 200x 278 cm. 
 Anthony Foster Galerisi, Meksika. 
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