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Ejderha, Türkçe’ye Farsça Ajdaha “اژدها” kelimesinden türeyerek girmiştir (Boratav, 2012: 66). 

İngilizce “Dragon” olan kelime batı dillerindeki kullanımını Eski Yunanca drakōn “δράκων” 

kelimesinden türeyen Latince dracō/dracōnis’ten gelmektedir. Türkçe de ise anlamı Evren’dir 

(Beydilli, 2003: 194). Her toplumda farklı bir isimlendirme ile yer alsa da Avrupa, Ortadoğu 

ve Orta Asya’nın merkezli bir imgesel motiftir (Duman, 2019: 482-483).  

Sayısız hikâye ve mitolojide kaos ve kozmos gibi ikilemleri aktarır, hem iyi niyet hem de kaosu 

kötülüğü temsil etmektedir. Kazandığı anlamdaki zıtlık, zaman içerisinde geçirdiği imgesel 

boyuttan kaynaklanmaktadır. Ejderhanın düalist yönü, coğrafi farklılıklardan 

kaynaklanmaktadır. Doğu kaynaklarında yaşamı, bereketi, döngüyü ve evreni temsil etmesine 

rağmen batıya doğru ilerledikçe kötü ve uğursuz bir figür olduğu gözükmektedir (Duman, 2019: 

485). Birçok toplumda tasvir ve ikonografisi yılanla özdeşleştirilmiştir. Bu nedenle keskin 

sınırlar ile ayırt etmek oldukça zordur. Bu ayrımın net olmaması batı dünyasında sembolik 

anlamın kötü perspektifini ortaya koymaktadır. Fakat kazanım ile atfedilen korkutucu 

özelliğine rağmen batı dünyasında yazları yeryüzünde kışları ise yer altında yaşadığına 

inanılması onun kozmik dengede antagonist bir figür olduğunu ortaya koymaktadır.  

1 

Neredeyse tüm toplumların inancına göre evren sonsuz bir döngüdür. Bazı inanç sistemlerinde 

evren, hiçlikten doğan bir ejderhadır. Evrenin dolayısı ile epistemolojik gelişim aşamasındaki 

insanın gördüğü yaşamsal alanı, dünyasıdır. Kozmolojik anlamından dolayı ejderhanın 
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genellikle bulutları idare eden, küçük göllerde, bataklık alanlarda yaşayan ve su ihtiyacını 

koruyarak dünyayı koruduğuna inanılmaktadır (Eliade, 2005: 204). Kabuklu su hayvanları, 

yunus balıkları, balıklar ve diğer deniz canlılarıyla beraber suyun armasıdır. Okyanusun 

derinliklerinde gizlenmiş bütün su hayvanları, denizin dibinde kutsal güç ile doğal 

sirkülasyonun önemli parçaları olduğuna inanılmıştır.2 Ejderha diğer deniz canlılarından farklı 

olarak bulutlarda yaşadığına, şimşek gibi gökyüzü olaylarına neden olduğuna inanılır. Bu 

özelliklerinden dolayı aslında dünyanın ta kendisi, simgesidir. Yedi başlı ejderha, yedi gezegen 

döngüsü ile alakalıdır. Şifa, yaratılış, antiseptik, iyileşme, ölüm-doğum yani metamorfoz 

arketipleri bulunmaktadır. Sonsuzluğa da tekabül eden sembolik anlatımları, ikonografik olarak 

çift başlı ejderha ile tasvir edilmektedir.  

Erken dönem Çin yazmalarında ejderhalar, gök gürlemesi ve verimlilikle eşitlenmektedir.3 

Göğün ve suyun simgesi ejderha, evrenin sonsuz ahengini temsil eder, gökyüzündeki 

verimliliği koruyup gözetler. Ab Original sistemi komuta eden ejderha, kozmik düzende 

meydana gelen aksaklıkların çözümü için kullanılmıştır.4 Çin kaynakları özellikle Xia 

hanedanlığına5 bağlı yöneticilerin toplumsal aksaklıklar karşısında çözüm yolu olarak 

ejderhaların yetiştirilmesi yahut öldürülmesiyle ilgili kararlar verdiğini aktarmaktadır (Eliade, 

2005: 206).  

                                                 
2 Yılan ve ejderhaların su kaynaklarıyla olan ilişkisi Hentze’ye göre bu sembolizm Ay’ın yağmuru sağladığı 

gerçeğine dayanmaktadır. Ay-yılan/ejderha-Yağmur, ritüellerde yer almaktadır.  
3 “Yıldırım hayvanı ejderha” yahut “bir genç kız ejderha tükürdüğünde hamile kalabilir” ifadeleri yazmalarda yer 

alır. Granet, 344-350.  
4 Eski Yakındoğu mitolojisinde ejderha en eski su kütlesini temsil etmektedir.  
5 Çin’in ilk, kurucu hanedanlığıdır. MÖ 2200 – 1800 tarihleri arasında hüküm sürdüğü düşünülmektedir.  
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Çin’de denizden uzakta yaşayan insanların inanç sisteminde ejderhalar, su amblemi ile 

gösterilen göksel güçlere sahip olan varlıklardır. Özellikle Avustralya-Asya ve Endonezya’da 

ejderhalar, kahramanların ya da azizlerin kendilerinin olağanüstü güçlerini imgeledikleri 

hayvanlardır (Eliade, 2005: 251). İnanç sisteminde, gerek ilk mitolojik krallar gerekse 

kahramanlar kendilerini köken olarak ejderhaya imgelemekte, “ejderha kral” unvanını 

almaktadırlar. 

Ejderha, mitsel döngüde aynı zamanda kozmolojiktir. Kozmolojide wormhole kutsalın 

tezahürünün erken evresini temsil etmektedir. Yaratılıştan itibaren oturan sistem ve düzenin bir 

yansımasıdır. Wormhole, mitsel perspektifte ejderha ile özdeşleştirilen ateş saçan ve uçabilen 

sürüngendir. Kadim düzenin yok olması yeni düzene geçilmesi de ejderhanın öldürülmesi 

perspektifi ile aktarılmaktadır. Nitekim kaynaklarda yıldızlar, kıyametle, mutlak sonla 

bahsedilen kısımlarda yer almaktadır. Ağızdan ateş çıkan ejderha motifi ile karadeliğin 

benzeşmesi, kutsal metinlerde yer alan kıyamet olgusunun yani mutlak düzenin yıkılmasının, 

ejderhanın öldürülmesiyle yeni bir düzenin hüküm sürmesiyle aktarılması benzer 

epistemolojinin sonucudur.  

Ejderha ile yapılan mücadele, bir giriş ya da geçişin değeri vurgulanır. İnsan ya ebediyet hakkı 

ya kendin kanıtlamak ya da kahraman olmak için ejderhanın karşısına çıkmaktadır. Ejderhayı 

(dev yılanı) yenemeyen hiç kimse amacını gerçekleştiremez. Dolayısı ile birçok mitte basamak 

                                                 
6 Ming Hanedanlığı, MS. 1366-1400, British Museum, (https://www.worldhistory.org/article/1125/the-dragon-in-

ancient-china/) 
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görevi gören bir arketipi bulunmaktadır. Bu mitler, kozmogoni mitleri olmaktan çok iktidarı ve 

iktisadi galibiyeti desteklemek için oluşturulan imgesel anlatılardır. Bu anlatılardan farklı 

toplumlara en çok adapte edilen ve en ünlüsü St. Georgios ile ilgili olandır.  

St. Georgios ve Ejderha 

St. Georgios, Hristiyan ve İslam kültüründe önemli figürlerden biridir. Adı, Yunanca Georgios 

(Γεώργιος), Latince Georgius, Arapça Cercis ya da Curcis (جرجس)’dir. Hristiyan kaynaklarında 

aziz iken İslam kaynaklarında da veli olarak geçmektedir (Güngör, 2018: 73). 

St. Georgios (-İS. 303), Kappadokia’da doğmuş, Roma İmparatorluğu ordusunda görev alan bir 

askerdir. Hristiyan Yunan asıllı babasının ölümünün ardından, Filist asıllı annesiyle Filistin’e 

göç etmiştir. Hristiyan kaynaklarına göre, Kappadokia’da doğup Lod’da büyürken, İslam 

kaynaklarında Lod’da doğup büyüdüğü Nikomedia’da öldüğü aktarılmaktadır (Tümer, 1993: 

26). 

Roma İmparatorluğu idaresinde asker olarak görev yapan St. Georgios, İmparator Gaius 

Aurelius Valerius Diocletianus (245-312), döneminde yüksek rütbeli bir görevlidir. 

İmparatorluğun içerisinde sayıları çoğalan Hristiyanlar, paganizme karşı gruplaşmaya 

başlamıştır. İmparatorluğun içerisine girdiği sosyo-kültürel ve siyasi krizin büyümesinden 

dolayı İmparator Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, Hristiyanları sorumlu tutarak 

katledilmelerini emretmiştir (Ocak, 2002: 229).  

Hristiyanlar İmparatorluk sınırları içerisinde katledilmeye başlamıştır. Sosyal ve siyasi ortamda 

artan krizlere karşılık olarak Hristiyanlar direnmeye başlamıştır. St. Georgios, memurluk 

görevini kötüye kullanmak ve imparator kararına karşı gelmekten dolayı Lod’da hapise atılmış, 

işkenceye maruz kalmıştır. 23 Nisan 303 yılında kafası sokak ortasında kesildikten sonra 

Lod’da bedeni gömülmüştür (Guiley, 2001: 129). İslam kaynaklarında ise olay Nikomedia 

kentinde gerçekleşmiş, bedeni Nikomedia’ya gömülmüştür (Kazdhan ve Seveenko 1991: 834; 

Tümer, 1993: 26).  
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İslam kaynaklarına göre ölümü tek seferde olmamıştır. St. Georgios, üç defa öldürülmüş ve 

dirilmiştir (Tümer, 1993: 26). İslam kaynaklarındaki rivayetlere göre, ölüleri mezardan çıkartıp 

dirilmiş, kökünden kesilen ağaçları canlandırmış, geceleyin güneşi yeniden gökyüzüne 

koymuştur. Ölüp dirilme motifinden dolayı İslam kaynaklarında Hızır ve İlyas ile eşitlenmiştir. 

Ölümünün ardından, hem doğu hem de batı kilisesi için önemli bir figür haline gelmiştir. 

Lod’da bulunan sembolik mezarı, hac yolculuğunun önemli bir uğrak noktası olmuştur. 

Ortaçağ’da Britannia’da orduyu koruyan aziz ilan edilmiş, onun kutsallığına dualar yapılmış, 

özellikle Haçlı Seferlerindeki kutsal tezahür ona adanmıştır. 1222’de Oxford Kilise Meclisi St. 

Georgios’un yontu günü olarak 23 Nisan’ı kabul etmiştir.  

Ejderha mitosu, Ortaçağ’da ona atfedilmiştir. Efsaneye göre, Libya’da ya da bazı kaynaklara 

göre Kappadokia’da devasa boyutlarda bir ejderha yaşamaktadır. Ejderha, şehre bulaşıcı bir 

hastalık getirmiş ve şehir halkı üzerinde korku hegemonyası kurmuştur. Halk, ejderhanın 

öfkesini kontrol edebilmek amacıyla ona her gün iki koyun sunmaktadır. Fakat sunulan hayvan 

kurbanlar onun için yetersiz gelmeye başlayınca kendisine insan kurban edilmesini istemiş, 

şehir halkı ise düzenli olarak ona insan kurban sunmuştur. Fakat artık sunulacak kurban 

kalmayınca sıra kralın en küçük kızına gelmiştir. Kız, kurban edilmek üzere bataklığa 

                                                 
7 St. Georgios (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agios_Georgios_icon.jpg). 



götürülünce Georgios, hacını mızrağa bağlayarak ejderhayı yaralamış, prensesin kuşağını 

ejderhanın boynuna dolayıp şehre götürmüştür. Şehir merkezinde halkın Hristiyan olması 

şartıyla ejderhayı öldüreceğini söylemiş, ejderhayı öldürerek halkı Hristiyanlığa geçirtmiştir 

(Guiley, 2001: 130).  

St. Georgios’a atfedilen bu mitos, Nusayrilere göre bahsi geçen kent Beyrut’tur. Burada 

ejderha, nehrin sularını kesmektedir. Suyu her kestiğinde ya bir koyunu ya da genç bir kızı 

kurban olarak almaktadır. Sıra kralın kızına geldiğinde kız, korkudan Mar Korkus’a (St. 

Georgios) sığınmış, Georgios da onu kurtarma sözü vererek sözünü tutmuştur (Güngör, 2018: 

77). Bir farklı versiyonda ejderha nefesi ile zehirleyerek halka korku salmaktadır. Burada 

prenses gelinliği ile ejderhaya kurban edilmeye gönderilirken Georgios ejderhayı yakalamıştır. 

Yeşhua’ya (İsa) iman ederlerse ejderhanın onlara zarar veremeyeceğini söyleyip halkı 

Hristiyanlığa davet etmiştir.  

Aziz Georgios, birçok yazar tarafından methedilmiştir. Latince, Slavca, Kıptice, Ermenice, 

Arapça, Etiyopya dillerine ve Türkçe’ye çevrilmiştir. Ortaçağ sanatında en çok tasvir edilen 

azizdir. İkonalarda, sikkelerde, mühürlerde, el yazmalarında,  madeni paralarda genellikle at 

sırtında tasvir edilir (Kazdhan ve Seveenko 1991: 835). Batı’da oldukça belirli bir ikonografik 

keskinliği varken doğuda zaman zaman Adonis ya da Hızır adı altında Elias/İlyas ile 

ilişkilendirilmiştir. Nitekim Bahar ile olan ilişkisi anma günü olan 6 Mayıs gecesi, baharı 

karşılama dönemine denk gelmesi tesadüf değildir. 

St. Georgios kültü, Anadolu’da oldukça yaygındır. Anadolu’da İslamiyet’in yaygınlaşmasıyla 

Georgios kültü ortadan kaldırılmamış, İslam çatısı altında inkarne olmuştur. İslami bir figür 

olan Hızır/Hıdır ile kaynaştırılmıştır. Anadolu’da birden fazla St. Georgios Kilisesi ya da 

manastır bulunmaktadır. Özellikle Konstantinapolis ya da Antiokhea’da bu kült yaygın olarak 

bulunmaktadır. İstanbul’da Meryem’den sonra en fazla kilisesi olan isim Georgios’tur.8  

                                                 
8 Fener Georgios Partikhane Kilisesi, Fener Hagios Georgios Kilisesi (Potiras), Fener Hagios Georgios Metohion 

Kilisesi (Kudüs Patrikhanesi Temsilciliği), Çatalca Georgios Kilisesi Samatya, Edirnekapı, Bakırköy, 

Yeldeğirmeni, Kuzguncuk, Çengelköy Hagios Georgios Kiliseleri bunlardan bir kaçıdır. Ortaköy Hagios Georgios 

Mezarlık Kilisesi, Büyükada Hagios Georgios Manastır Kilisesi, Burgazada Hagios Georgios Manastır Kilisesi, 

Heybeliada Hagios Georgios Manastırı Metohion Kilisesi (Kudüs Patrikhanesi Temsilciliği) ve Yeniköy Hagios 

Georgios Metohion Kilisesi örnek teşkil etmektedir. 
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Bugün, Nusayriler’in geleneğinde yer tutan türbe ve ziyaret kültürü bölgedeki St. Georgios 

kültüyle bütünleşiktir. Aziz Georgios’u anma günü İskenderun’da Hıristiyanlar “St. Georgios” 

Müslümanlar ise “Hıdırellez” olarak adlandırmıştır. Aziz Georgios ya da Hızır’ın 5 Mayısı 6 

Mayısa bağlayan gecede bu kiliseye uğradığına inanılmaktadır. 

Antakya’daki insanlar bu günde kilisede mum yakar, madeni bir parayı dilek taşına sürerek 

dilek tutar ya da tuttuğu dileği bir kâğıda yazarak Meryem Ana tablosunun önüne bırakır. 

Hıristiyanlarda “Ya Allah Ya Mar Korkus” diyerek yardım isteyen herkese Mar Korkus’un (St. 

Georgios) yardım edeceğine inanılır. Alevi Nusayrilerde ise “Ya Ali ya Hıdır” diyerek yardım 

isteyen herkese Hıdır’ın yardım edeceğine inanılır. Hristiyan türbelerinden Samandağ’da Mar 

Korkus türbesinin bulunduğu yere Mar Korkus’un geldiğine inanılır. Anadolu’da bulunan 

Alevi-Bektaşilere ait bazı türbelerde de Hz. Ali’nin atının ayak izlerinin bulunduğuna 

inanılmaktadır. Anadolu’daki çoğu etnik grup Hristiyanların inançlarına saygı duymaktadır. 

Antakya’yı özel kılan Hızır adına elliyi aşkın türbe inşa etmiş olması ve bu folklorik ögenin 

Aziz Georgios kültünden gelmesidir.  

İslami Efsanelerde Ejderha Motifi 

Melik Dânişmend Gazi 

                                                 
9 Büyükada St. Georgios Kilisesi duvarındaki Georgios kabartması. 



Anadolu’nun fethedilmesi ve İslamlaştırılmasıyla ilgili olarak bilinen kahramanlardan biridir. 

Dânişmend Gazi’nin tarihsel kişiliği hakkında bilinen şeyler oldukça karanlıktır. Nitekim 

tarihsel veriler birbirine tutarsızdır. Doğu Roma, Arap ve Ermeni kaynaklarında değişik 

rivayetler bulunmaktadır. Edessalı Matteos (1070- 1137), Dânişmend’in Ermeni olduğunu 

belirtir (Urfalı Mateos Vekayi-namesi, 225). Nitekim bu görüş 18.yy ait Ermeni kaynaklarında 

da zikredilmektedir. Emir Dânişmend’in bir Ermeni prensi olduğu ve İran’a yaptığı seferi 

ardından İslamiyet’i kabul edip Selçuk Sultanına hizmet etmeye başladığı, Sivas’a gönderildiği 

belirtilmektedir.  

Doğu Romalı tarihi Niketas Khoniates, Dânişmend’in soyunun Arsakilere dayandığını 

söylemektedir. İndo-Germen bir toplum olan Arsakiler günümüzde İran, Azerbaycan ve 

Ermenistan sınırları içerisinde yaşamaktadır.  

Kim olduğu konusu oldukça tartışmalıdır. Anadolu’ya Selçuk Sultanının görevlendirmesi 

sonucunda gelmiştir. Bu süreçten önce de İslamiyet’e girdiği kesin kabul edilmektedir 

(Özaydın, 1993: 468). Gazi’nin devşirme yoluyla göreve getirildiği, kendisi ya da babasının 

Ortodoks bir ailenin çocuğu olduğu belirtilmektedir. Ömrü savaşlarda geçen gazinin ölümü de 

belli değildir. Süryani Tarihçi Mihail’e göre 1085 yılında Kappadokia’da ölmüştür.  

Dânişmendnâme, gazinin ölümünden yaklaşık 140 sene sonra yazıya geçirilmiştir (Uçkun, 

1997: 263). Dânişmendnâme'ye göre Gazi'nin adı Ahmed'dir. Babasının adı Ali, dedesi 

Mızrap’tır. Geleneğe göre, soyu Battal Gazi ve Hz. Ali vasıtasıyla Hz. Muhammed’e 

dayandırılmaktadır. Dânişmend’in babası ile ilgili rivayetler Yahya el-Ermeni adlı kahramanın 

epik geleneği ile karıştırılarak bütünleştirilmiştir (Uçkun, 1997: 264). Efsaneye göre, oldukça 

mert ve güçlü bir kahramandır. Gösterdiği kahramanlık insanüstüdür ve çevre kültürler onu 

sihirbaz olarak isimlendirmiştir. Verdiği mücadelede çıktığı uzun yolda, Gazi gece Hz. 

Muhammed’i rüyasında görmüştür. Ve aynı rüyada Hızır ne zaman isterse ona yardımcı 

olacağını beyan etmiş ve ona fethedilecek yerleri rüyasında göstermiştir. Dânişmend Gazi, 

rüyasında beyan edilen yerleri fethederken Deryanos Manastı civarında ejder ile karşılaşmıştır. 

Kahraman bu esnada ejderhayı yenemez. Zor durumda kaldığı esnada Hızır duasını okumuş ve 

duanın tesiri ejderhanın gücünü kırmıştır (Çelebi, 1998: 406-408). 

 “Çün Melik ol kal’ayı feth itdi, ol üç ruhban, ki Deryanos diyrinde 

olurlardı. Melik anları dine davet itdi. Anlar Melik’e sögdüler. Melik 

buyurdı, gaziler diyre hamle kıldılar. Çün yakın irdiler, nâgâh diyrden 

bir ejderha çıkup agzından odlar saçup İslam çerisine hamle kıldı, sıdı. 



Ol gün üç yüz Müsülman şehid oldı. Bir nicesi tağdan aşaga düşüp ve 

bir nicesi yandılar. Ol gün geçdi, Melik gaziler ile geri dönüp kal’aya 

vardılar. Melik buyırdı hôn getürdiler. Ol gice Melik teşvişle uykuya 

varmışdı. Düşinde Abdulvehhab Gazi’yi gördi. Geldi eyitti kim: ‘Ol 

ejderhadan korkma kim kamısu sihrdür, ol ruhbanlar iderler. Gerekdür 

ki yarın turasın ol diyre varasın, Hızır Peygamber duasın diyre karşu 

okıyup üfüresin, tâ kim ol sihir bâtıl ola ve duayı üstünüzde bile 

götürün. Ta kim ol sihir batıl ola ve du’ayı üstünüzde bile götürün. Tâ 

kim cazuluk size kâr itmeye.’ didi. Melik Dânişmend uykudan uyandı. 

Şâd oldı. Çünkim sabah oldı. Melik buyurdı, alemler, sancaklar getürüp 

geldiler, diyre hamle kıldılar. Ol ejderha çıkup İslam çerisine odlar 

saçmağa başladı. Melik Hızır Peygamber duasın okumağa meşgul oldı, 

andan ejderhaya karşu vardı. Ol ejderha heman-dem mahv oldı.” 

(Çelebi, 1998: 406-408). 

 

Sarı Saltuk 

Kaynaklarda adı, mücahid, gazi, derviş, alp, eren, ermiş gibi sıfatlarla kullanılan Sarı Saltuk’un 

bilinen isimleri, Saltık Bay Sultan, Sarı Saltuk, Kaligra ve Seved Nikola’dır (Bozkurt, 2012: 

263). Hayatından daha çok menkıbe ve efsaneleri bilindiğinden dolayı tıpkı Dânişmend Gazi 

gibi muallaktır. Tarihi kaynaklara göre Dobruca’ya yerleşmesi ve vefatına kadar faaliyetlerini 

sürdürmek amacıyla tekke ve zaviyeler kurmuştur. Balkanların iskan edilmesi, Anadolu kültürü 

ve İslamlaşmasına yardımcı olmuştur. Tahmini olarak Özbekistan sınırları içerisinde doğduğu 

bilinen Saltuk’un doğum tarihi 697 yılı olduğu düşünülmekle beraber tahmini ölüm tarihinin 

1279 olduğu savunulmaktadır (Kiel, 2009: 147).  

Destana göre, yaşadığı dünyada, İslamiyet’i yaymak amacıyla çıktığı yolculukta kendisine 

çağrı gelmektedir. Hacı Bektaş, bir kılıç bir seccade ve Ulu Abdal ve Kiçi Abdal adında iki Sarı 

Saltuk Rum ülkesine gönderilmiştir. Rum ülkesine giderken Hızır ona yardım ederek 

seccadesiyle doğaüstü boyutun eşiğini geçmiş, Karadeniz’i, Sinop’tan Ermenistan’a kadar uçan 

bir seccadenin üstünde geçmiştir. Rum, burada sembolik bir ifade ile egemenlik alanı dışında 

kalan, zengin ve Hristiyan bölgeleri kast etmektedir. Gittikleri bölge, hem halk hem de 

yöneticiler tarafından terk edilmiştir (Koçak ve Gürçay 2017: 47). Yerleşimin terk edilmesinin 

nedeni mitosa göre bir ejderha tarafından kontrol altında tutulmaktaydı.  



Yolculuğu esnasında kimi zaman şahin kılığına girerek keramet gösteren Saltuk, karşına çıkan 

doğaüstü varlıkları tahta kılıcı ile öldürerek yoluna devam etmiştir. Rum dillerini ve kültürlerini 

iyi bilen Saltuk, kesiş ve rahip kılığına girerek kilise ve sarayları dolaşmış yöneticilerin 

bazılarını öldürmüştür, bazılarını İslam’a döndürmüştür (Kiel, 2009: 148). Ardından yönünü 

Balkanlara çevirmiştir. Varna’nın kuzeyindeki Kaliakra kalesine ulaşmış burada yedi başlı bir 

ejderhanın varlığını öğrenmiştir. Ejderharyı yenmesi mümkün değildir. Bu nedenle Hızır’ın 

yardım etmesi gerekmiştir. Hızır’ın yardımıyla Sarı Saltuk’un tahta kılıcı, ejderhanın yedi 

başından birini kesmiştir. Bu olayın ardından kalenin sahibi ve halkı kurtarıcılarına duydukları 

minnetin bir karşılığı olarak İslam dinine geçmişlerdir (Gölpınarlı, 1958: 46).  

Kale beyinin adı, Otman baba velâyetnâmesinde Dobra Han’dır. Aynı esere göre kel beyin 

Müslüman olmasına neden olan unsurlardan bir diğeri ise kaynayan ateşte Saltuk’un bir azizle 

verdiği mücadeleden galip çıkmasıdır. Kale beyinin Müslümanlığına ilişkin diğer bir bilgi 

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinden gelmektedir. Esere göre, Sarı Saltuk, Kırım, Lipka ve 

Daniska’dan Pravadi’ye gitmeden önce St. Nikolas’ı öldürerek onun kılığına girmiştir. 

Ardından Dobruca’da kral ile buluşup ejderhayı öldürdükten sonra bölgenin dinin 

değiştirilmesi için bir dizi faaliyette bulunmuştur. Evliya Çelebi, kazanda kaynayan kişinin 

ejderhayı öldürdüğünü söyleyen bir papaz olduğunu beyan etmektedir.  Evliya Çelebi’nin 

eserinde verdiği bilgi oldukça dikkat çekicidir. Benzer hikâyeler, Sarı Saltuk’tan önce başka 

şahıslara atfedilmiştir. Bu kişilerden biri de Evliya Çelebi’ye göre Sarı Saltuk’un öldürdüğü St. 

Nikolas’tır.  

Mitos, bizzat Sarı Saltuk’a ait olmamakla beraber daha sonraki dönemde ona atfedilmiştir. 

Ölümünün ardından bir mitosa konu olması, yaşamı esnasında toplum tarafından 

benimsendiğini göstermektedir. Türbelerinin bulunduğu bölgelerde yapılan araştırmalara göre, 

aynı mitos, Balkanlar’ın doğusunda St. Nikolas ve Elias’a; Balkanlar’ın batısında ise St. 

Georgios’a atfedilmektedir (Ocak, 2002: 229). Bu, yerleşik bir mitosun başka bir kişi etrafında 

dönmesini göstermektedir. Balkanlara yaşanan göçün ardından yerli unsurlar yeni unsurlarca 

inkarne olarak var olmaya devam ettiğini de göstermektedir. 

Ejderhanın öldürülmesi, Hristiyanların paganlara üstünlüğünü sembolize etmektedir. 

Hristiyanlar özellikle Orta ve Batı Avrupa’da yaşayan dinlerle karşı karıya geldiklerinde yerli 

unsurlar, pagan mitleri Hristiyanlaştırılmıştır (Eliade, 2001: 206-207). Aynı sembolizasyon 

İslam çatısı altında inkarne olarak Hristiyanlar karşı üstünlüğü temsil etmektedir. Çok sayıda 

tanrı ya da ejderha öldüren kahraman döngüleri St. Georgios’un kimliği altında toplanmış, 

Bereket tanrıçaları Meryem’e, çok sayıda fırtına tanrısı ise St. Eliyas’a dönüşmüştür.  



Bu yerel, yerli unsurların adaptasyonunun bilinçli bir şekilde yapılması, Sarı Saltuk gibi 

efsanelerin bilinçli bir şekilde adapte edildiğini göstermektedir. Bu tutum bölgenin sosyo-

kültürel yapısının galip kültürün lehine göre değiştirilmeye çalışılmasının bir sonucudur. 

Benzer motiflere sahip mitoslarda yer alan etmenler gibi Sarı Saltuk ve ejderhadaki ana 

etmenlerden biri, siyasi hegemonya ve dinin yeni yerleştiği bölgedeki halkların yerel 

unsurlarını kendi çerçevesinde toplayarak inkarne etmesi, İslam ve Anadolu kültürüne 

adaptasyon sürecini kısaltmasıdır. Mitosta, bir canavar figürü ile olan mücadele hem siyasi hem 

dini hem de bilinçdışı travmanın mitsel yansımasını göstermektedir. Bilinçdışı travma, 

kahraman motifinde yer alan kişinin geçirdiği esrarengiz olaylar, olağanüstü durumlar 

neticesinde yendiği büyük bir yaratığa karşı açtığı anlam karmasının çoğalmasıdır. Bu mitsel 

anlatıda görülen ejderha motifi de arketipsel bir semboldür. Efsaneyi Sarı Saltuk üzerinden 

değerlendiren ve kurgulayan toplum ya da şahısların yerli olmadığı, mitsel anlatının hedef 

kitlesinden de belli olmaktadır.  

Ejderha evrensel bir imge olarak Sarı Saltuk mitosunda Balkanlarda yaptığı sefer esnasında 

Varna’da ejderhayı öldürmesi, bölgenin İslamlaşmasına katkı sağlamaktadır. Genellikle hakim 

gücün hegemonyasını genişletmesinde karşısın çıkan bir antagonist figür olarak tasvir 

edilmektedir. En erken yazılı kaynaklarda dünyanın ekolojik sistemini, mevsimsel döngüyü 

aynı zamanda jenealoji arasındaki çatışmada yer almaktadır. Nitekim İlluyanka, Typhon, 

Tiamat, Eski Ahit’te yer alan Leviathan ve Leviathan’ın kökenini oluşturan Lotan bu 

perspektifteki ejderhalardır. Yer aldıkları mitlerin ortak noktaları, döngü, güç ve egemenlik 

savaşıdır. Ve her bir mitos, ejderhanın öldürülmesiyle sona ermekte, ejderhalar burada karanlık 

imgeler olarak anlatılmaktadır.  

Ejderha ile karşılaşma anı, mitolojik imgelerden karakter çemberi olarak adlandırılan örüntüyü 

göstermektedir. Çember prototipi, mitsel aktarımda, insanın kişisel gelişimini ifade eder, bir 

erginlemedir. Bilinçaltını ifade eder, en derin ve gerçek varlık bu noktadadır. Kahraman alt 

egosunu yenmesi gerekmektedir. Alt ego, hazineye yani tamamlamaya giden yolda karışılan en 

korkutucu güçtür. Nitekim ego’nun id ve superego üzerindeki yaptırımı göz önüne alındığında, 

ego insanın gelişiminde yegane engeldir. Dolayısı ile kahraman döngüsünde kişinin kendine 

ulaşması içim kendi değer ve kavramlarını yıkması gerekmektedir. Ulaşamadığı takdirde ne 

ölümsüzlük ne de sevilen kişiye ulaşmak mümkün değildir (Bilgili, 2014: 87). 

Ejderhalar, kahramanlığa geçiş ayinlerinde mitlerinde oynadıkları rol dışında birçok gelenekte 

kozmolojik bir simgecilikle açıklanmaktadır. Bu nedenle ejderler hemen her yerde toprağın 



efendileri ile yeni gelen ‘fatihlerin’ işgal ettiği bölgeleri biçimlendirmesi gerekenlerin 

döğüşmek zorunda kaldığı otoklonlarla özdeşleştirilirler. Yani her bir ejderhanın öldürülmesi 

toprak sahiplerinin sonradan gelenler tarafından yerlerinden edilmesini, sosyo-kültürel 

yapısının değiştirilmesini imgelemektedir. Bu nedenle yılanlar ve ejderler hemen hemen her 

yerde "toprağın efendileri" ile yeni gelenlerin "fatihler"in, işgal edilmiş bölgeleri 

biçimlendirmesi (yani yaratması) gerekenlerin döğüşmek zorunda olduğu otoklonlarla 

özdeşleştirilirler. 
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