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Öz
Dünya kültürlerinin ortak sembolleri arasında yer alan ağaç kültü İslam öncesi Türk kültür
dünyasında da yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüştür. İslam dinini kabul ettikten sonra eski
yaşamlarını, alışkanlıklarını ve dinî adetlerini nesiller boyunca korumuş olan Türkler kutsal ağaç
kültünü de sonradan benimsedikleri İslam dini çerçevesinde yeni bir anlayışla yorumlayarak kültürel
havzalarında korumayı sürdürmüşlerdir.
Türk-İslam bezeme sanatı içinde her alanda görülen servi ağacı motifinin kaynağına inildiğinde bir
taraftan İslam öncesi Orta Asya Türk kültüründeki “hayat ağacı” kültü, diğer taraftan Türk sanatının
yayıldığı geniş coğrafyada yer alan yerli uygarlıklardan miras kalan sanatsal değerlerden beslendiği
anlaşılmaktadır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile birlikte Kuran-ı Kerim’deki “kutsal ağaç”
veya “cennet ağacı” kavramı ile özdeşleşerek tasavvuf düşüncesinde yeni ikonografik anlamlar
kazanan servi ağacı, bir tefekkür sanatı olan Türk-İslam bezeme sanatı repertuvarında kaynağını
tasavvuf düşüncesinden alan zengin ikonografik anlamları ile ön plana çıkmıştır. Servi ağacı
motifi çeşitli şekil ve form özellikleri ile üzerinde yer aldığı sanat eserlerine estetik bir görünüm
kazandırmanın yanı sıra zengin ikonografik anlamları ile mistik bir dünyayı da gözler önüne sermiştir.
Bu çalışmamızda İslam öncesi Orta Asya Türkleri arasında kutsal kabul edilen ağaçlardan birisi
olan servi ağacının Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra Türk-İslam tasavvuf düşünce
sistemindeki yeri ve Türk-İslam sanatına yansımaları üzerine örnek eserler ışığında değerlendirmeler
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Servi, İkonografi, Tasavvuf, Türk-İslam Sanatı.
Abstract
The tree cult, which is among the common symbols of world cultures, continued its existence for
centuries in the pre-Islamic Turkish cultural world. The Turks, who preserved their old lives, habits
and religious remnants for generations after accepting the religion of Islam, continued to preserve
the sacred tree cult in their cultural basins by interpreting it with a new understanding within the
framework of the religion they adopted later on.
When it is retraced, the source of cypress motif, which is seen in every field in Turkish-Islamic
decoration art, it is understood that it is nourished by, on one hand, the “tree of life” cult in the preIslamic Middle East Turkish culture while, on the other hand, by the artistic values inherited from
the indigenous civilizations in the wide geography where Turkish art spread. With the acceptance of
Islam by the Turks, the cypress tree, which gained new iconographic meanings in Sufi philosophy
by being identified with the concepts of “sacred tree” or “tree of paradise” in Qur’an, is found in
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the repertoire of Turkish-Islamic decoration art, which is an art of contemplation. The cypress tree
motif, with its various shape and form features, it revealed a mystical world with its rich iconographic
meanings as well as gave an aesthetic appearance to any work of art including this motif.
In this study, evaluations were made in the light of examples about the place of the cypress tree, one
of the trees considered sacred among the Central Asian Turks before Islam, in the Turkish-Islamic
Sufi thought system and its reflection on the works of art after the Turks accepted Islam.
Keywords: Cypress, Iconography, Sufism, Turkish-Islamic Art.

1. Giriş
Son dönemlerde Türk sanatı üzerine yapılan araştırmalarda bezeme repertuvarı
içinde yer alan motiflerin anlamlarıyla daha yakından ilgilenilmeye başlanılmış, bu
motiflerin ikonografik çözümlemeleri ile ilgili yeni düşünceler ortaya konulmuştur.
Bu araştırmalar, motifler her ne kadar bir bezeme unsuru olarak görülüyorlarsa da
arkalarında yatan özel bir anlam dilinin var olduğunu, bu anlam dili çözüldükçe de
kültürel ve sanatsal bağların ortaya konulmasının çok daha kolay olduğu gerçeğini
ortaya koymuştur.
Servi ağacı dünya uygarlık tarihinde hakkında en çok sözü edilen ağaçlardan
birisi olmuş, fizyolojik özellikleri, dayanıklılığı, uzun ömürlü oluşu ve güzel kokusu
ile dünya mitolojilerinde önemli bir yer edinmiştir. Türk sanatı içinde de önemli bir
yeri olan servi ağacı ile ilgili bugüne kadar birçok bilimsel yayın yapılmıştır. Bu
yayınlar içerisinde en kapsamlı olanı Cevdet Çulpan’ın 1961 yılında yayınlanan
Serviler I, Seviler II adlı kitapları olmuştur. Çulpan, her iki kitabında Antik
dönemlerden başlayarak İlahiyat, Edebiyat, Tıp ve Sanat tarihinde servileri ayrıntılı
bir biçimde incelemiş ayrıca Türk sanatı kapsamında servi motiflerinin kullanıldığı
sanat eserlerinin bir listesi ile siyah-beyaz görsellerine de yer vermiştir. Servi ağacını
konu edinen tüm bu yayınlarda çeşitli yönleri ile değerlendirmeler yapılmışsa da
Türk-İslam sanatı kapsamında servi motifinin ikonografik anlamları ve kaynakları
yorumlanmaya ihtiyaç duyulan bir konu olarak kalmıştır.
Bu çalışmamızda İslam tasavvuf düşüncesinde servi ağacının yeri, ikonografik
anlamları ve bu ikonografik anlamların Türk-İslam bezeme sanatı repertuvarına
yansımaları ele alınmıştır. Çalışma konusu Türk-İslam dönemi ile sınırlandırılmıştır.
Konu kapsamında yazılı kaynaklar taranmış, bu döneme ait üzerinde servi motifi
bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda bulunan
taşınır kültür varlıkları tespit edilmiştir. Türk-İslam sanatında yaygın kullanım alanı
bulan servi motifinin yer aldığı her gruptan eserlere ulaşılmaya çalışılmış, tespit edilen
bu eserlerin görselleri ve yazılı kaynaklar ışığında konu ile ilgili değerlendirmeler
yapılmıştır.
2. Tasavvuf Düşüncesinde Servi Ağacı
Yeryüzünün en yaygın inançlarından birisi olan ağaç kültü bütün dünya
mitolojilerinde olduğu gibi Orta Asya İslam öncesi Türk kültürünün de temel
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ögelerinden birini oluşturmuştur. Türk yaradılış kozmogonisine göre ilk insan dokuz
budağı olan bir ağacın altında yaratılmıştır. Adına hayat ağacı denilen bu ağacın
yeryüzünün merkezinden Tanrı katına yükselerek yer ile gök arasında bağlantı
kurduğuna inanılmış, aynı ağaç gökyüzündeki ve yeraltındaki ruhların bir geçiş
yolu olarak da kabul görmüştür (Ergün, 2004:145-146). Dünya kültürlerine göre
Türk kültüründe çok daha zengin ve geniş bir yer edinmiş olan hayat ağacı; hayatın
başlangıcı ve sonucu, insanların kaderi, günlük hayatları ile hep ilişkilendirilmiştir
(Ağaç-Sakarya, 2015: 7). Bu hayat ağacı tanımlamasında birçok ağaç türü içinde
ön plana çıkan ağaçlardan birisi servi ağacıdır. Eski Türk inancına göre servinin
bulunduğu bölge Tanrı’ya dua edilecek yer olarak algılanmakta, bu ağacın ormanlarda
insanlara ve birçok canlıya hayat verdiğine inanılmakta idi. Ebediyetin sembolü olan
servi ağacı daima yeşil kalması ile aynı zamanda ölümsüzlüğün sembolü olmuş ve
atalarının ruhlarını göğe kavuşturmada araç olarak görülmüştür (Şahbaz, 2018: 354).
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile birlikte İslam öncesi döneme ait birçok
kültürel unsur gibi “hayat ağacı” kültürü de yeni benimsenen inanç çerçevesinde
evrilerek varlığını korumuştur. Kuran-ı Kerim’de ağacın Allah tarafından insanlara
ilahi lütuf ve kudret eseri olarak yaratıldığının belirtilmesi (Bakara, 99. Ayet) ağaca
kutsiyet kazandırmış, özellikle İslam tasavvuf düşüncesi içinde yeniden hayat bulan
bu ağaç “cennet ağacı” tanımlaması ile yeni bir kimlik kazanmıştır. Türkler İslam
dinini kabul etmeden önce Orta Asya kültüründe servi ağacını kutsal bir varlık olarak
sevmiş, İslam dininin ağaç sevgisi ile bu sevgilerini bağdaştırarak daha önce servi
ağacına yüklenen ikonografik anlamlar “cennet ağacı” tanımlaması ile varlığını
korumuştur.
Kur’an-ı Kerim’de servi ağacı doğrudan zikredilmemiş olsa da zengin
ikonografik anlamları ile diğer kutsal ağaçlarla birlikte tasavvuf düşüncesinde değer
görmüştür. İslam tasavvuf düşüncesi, ruhu temizlemek için varlığı bilmeyi, anlamayı
ve açıklamayı gerekli gören bir düşünce sistemi ve yaşama biçimidir. Tasavvufta bilgi
zâhir (dış/açık) ve bâtın (iç/gizli/kapalı/örtülü) olarak ikiye ayrılmaktadır. Sûfinin
uğraşı, bâtın bilgiyi keşfederek “sırra ulaşmak”; ideali “varlıktan geçmek”tir. İşte bu
yolda bâtın bilgilerin açığa çıkarılması veya soyutun somutla açıklanması gereksinimi
sembollerin kullanımını beraberinde getirmiş ve bilgileri aktarma aracı olarak sûfi
kültürünün özünü oluşturmuştur (Akpınar, 2004: 5).
Tasavvuf düşüncesinde yaratıcı kudret-Allah bağlamlı semboller arasında yer
alan servi; ebced hesabı ile bir olan “Elif” harfine benzetildiği için Allah’ın “Vahdet”
ismi karşılığında “hurşid/âfitab (güneş)” olarak kabul görmüş ve sûfi kültürünün önde
gelen sembollerinden birisi olmuştur (Akpınar, 2004:11). Mevlana’nın mesnevisi
başta olmak üzere tasavvuf edebiyatında da önemli bir yeri olan servi, Allah lafzının
ilk harfi olan “Elif”e benzeyen şekli ile vahdaniyeti, doğruluğu, yaz kış yapraklarını
dökmeyen özelliği ile ölümsüzlüğü, göklere doğru uzanan boyu ile Allah’a kavuşmayı,
rüzgârda çıkardığı sesler ile zikrin sembolü olmuştur. Servi motifi sûfi kültürü içinde
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diğer sembollerle birlikte bu kültürü benimseyen toplulukların aidiyetini, inançlarını,
isteklerini, yaşamlarını yönlendiren ve değer yargılarını yansıtan bir sembol olarak
kabul görmüştür.
3. Türk-İslam Sanatında Servi Ağacının İkonografik Anlamları
Servi ağacı tarih boyunca farklı medeniyetlerin kültür ve sanatında yaygın
kullanılan bir motiftir. Türk-İslam kültüründe de geniş bir uygulama alanı bulan servi
sadece edebiyat ve görsel sanatlarda görülen bir motif değil, peyzaj elemanı olarak
da öne çıkan bir ağaç türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski Türk bahçeleri ile
ilgili geniş literatür alanı tarandığında servi ağacının en erken dönemden başlayarak
Osmanlı döneminin sonlarına kadar kesintisiz biçimde ön plana çıkan bir ağaç türü
olduğu, Batılılaşma etkisinde şekillenen Osmanlı bahçeleri ile birlikte arka plana
itilerek mezarlık ağacı olarak varlığını sürdürdüğü görülmüştür (Eldem, 1976; Atasoy,
2005; Atasoy, 2011).
Türk-İslam bezeme sanatı motiflerinin kaynaklarına bakıldığında bu
motif dünyasının oluşumunda İslam tasavvuf düşüncesinin çok etkili olduğu
anlaşılmaktadır. Bir tefekkür sanatı olan Türk-İslam bezeme sanatında her bir
motif bu düşünce sistematiğini sembolik imgelerle görünenin ardındaki görünmezi
anlatmayı amaçlamıştır. Servi motifi, Türk-İslam bezme repertuvarı içinde kaynağını
tasavvuf düşüncesinden alan zengin ikonografik anlamları ile üzerinde yer aldığı
sanat eserlerine “Mutlak Cemâl”in yansıması olan estetik bir görünümü aktarırken
“Mutlak Hakikat”e erme yolunda mistik bir dünyayı da gözler önüne sermiştir.
Servi motifi Türk-İslam sanatında şu ikonografik anlamları ile kullanılmıştır:
3.1. Ölümsüzlüğün ve Ölümden Sonra Hayatın Sembolü
İslam dininde ölümden sonra hayatın ebedi olduğu anlayışı tasavvuf
düşüncesinde de geniş bir yer almıştır. Tasavvuf düşüncesinde ölüm, sadece bedenin
ölümüdür. Ruhun ölümü diye bir şey yoktur. Ölüm, Allah’tan gelen ruhun; tekrar ona
dönmesi, karanlıklardan kurtulup aydınlığa kavuşması, gerçek ve sonsuz bir hayata
başlamasıdır (Çelik, 2009: 122). Bu konuda Yunus Emre’nin:
“Ten fânîdir, can ölmez, çün gitti geri gelmez,
Ölür ise tenler ölür, canlar ölesi değil.”
(Timurtaş, 1972: 85) dizeleri tasavvufta ölümün ayrılık değil, kavuşma olduğu,
yokluğa gidiş değil, yeniden can bulma olarak değerlendirildiğini göstermektedir.
Sûfîler ölümü şerrinden emin olunmayan dünyadan kurtulup hayır umulan zâtın
huzuruna çıkmak şeklinde telâkkî ederler. Onlara göre Allah’ı sevenler ölseler bile
hayatta olup sadece bir yerden bir başka yere intikal ederler, öze dönüp ölümsüzlüğe
ulaşırlar (Bardakçı, 2010: 81-82). Servi ağacının her mevsimin zor koşullarına rağmen
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yeşilliğini hiç kaybetmeyerek güçlü kalabilmesi, dayanıklı oluşu, yaz kış yapraklarını
dökmeden uzun yıllar yaşayan özelliği tasavvuf düşüncesindeki ölümsüzlüğün ve
ölümden sonraki hayatın sembolü olmuştur. Bu düşünce servi motifinin ölümden
sonraki hayatın sembolü olarak Türk-İslam mezar taşları üzerinde yer almasını
sağlamıştır. Çeşitli form ve özellikleri ile zengin bir uygulama alanı bulan servi
motifleri mezar taşları üzerinde ölen kişinin tıpkı servi gibi ölümsüzlüğünü ve
ölümden sonraki ebedi hayatını simgelemiştir (Foto. 1).

Fotoğraf 1a. İshak Paşa Sarayı haziresinde servi motifli mezar taşı (Y. Çetin, 2021) b.
Edirnekapı Mezarlığı Osmanlı dönemi servi motifli mezar taşları (URL 1) c. Bosna’dan Mühr-i
Süleyman ve servi motifli mezar taşı (URL 2) d. Doğubayazıt Ahmedi Hani Mezarlığı servi motifli
mezar taşı (Y. Çetin, 2015: 103) e. Samsun Kökçüoğlu Mezarlığı’nda çarkıfelek ve servi motifli lahit
(E. Nefes: 308) f. Osmanlı dönemi mezar taşında servi içinde servi (URL3) g. Erzurum Yeğen Ağa
Camii haziresinde 1878 tarihli mezar taşında kandil ve çifte serviler (Y. Çetin, 2021) h. İshak Paşa
Sarayı Mezarlığı’nda XIX. yy. mezar taşında çiçek, yaprak dal gövdeli servi (Y. Çetin, 2015: 103)

3.2. Allah’a Kavuşmanın Sembolü
Tasavvufta “Allah’tan geldik Allah’a gidiyoruz.” düşüncesini gerçekleştirme
adımı olan ölüm, Allah’a kavuşmak için geçilmesi gereken bir köprüdür. Bu düşünce
sûfilik akımlarının giysileri ve kullandıkları eşyalarda çeşitli sembollerle dile
getirilmiştir. Bunlardan birisi de taçlardır. Kadirî ve Nakşibendî (Özbekî) mensupları
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ile Kalenderîler tarafından kullanılan iki dilimli seyfî taclarda; nefsi tevhid kılıcı
ile kesmeye; sikkenin kılıç şeklinde ve üstüvasının arkaya doğru olması Zülfikar’a;
servi biçimindeki iki yüzü ve mihraplar ise sevgiliye kavuşma arzusunu sembolize
etmektedir (Muslu, 2008: 49) (Foto. 2). Nakşibendîlik’in Resmiyye kolunun kullandığı
servi motifi ise âşığın mâşûka kavuşma arzusunun ve mânevî ölümün sembolüdür.
Dört terkli Özbekî tacının her bir terkinin arasına servi ağacı ya da kandil işlenmiştir.
Servi, mânevî ölüme; kandil ise tevhid nuruna işarettir (Ceyhan, 2011: 133-134).

Fotoğraf 2. Kılıcî sikkeler (R. Muslu, 2008: 61)
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Fotoğraf 3. Kadirî sancağı üzerinde servi motifleri (URL 4)

Bu düşünce doğrultusunda servi motifleri tarikat sancaklarında da kullanılmıştır.
The Metropolitan Museum’da bulunan ve Kadirîlere ait olduğu tahmin edilen XIX.
yy. başlarına tarihlendirilen bir sancakta, ortada yer alan Zülfikar’ın etrafında sıralı
halde servi motifleri bulunmaktadır (Foto. 3). Tarikat eşyalarında karşımıza çıkan dört
servi aynı zamanda tasavvufta şeriat, tarikat, hakikat ve marifete işaret ederek insan-ı
kâmil mertebesine ulaşmanın sembolü olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Servi; dikey durumda yükselen dalların birbiri üzerine kapanması suretiyle
aşağıya doğru genişçe tepede sivri olmak üzere konik bir şekil göstermekte olup şekli
sayesinde bütün gövdesiyle ışıktan bolca faydalanmaktadır. Dallarının ışığa doğru
yükselişi bir ideal noktaya ulaşma isteğini göstermektedir (Yurdakul, 2019: 305).
İslam tasavvuf düşüncesinde mihrap nişleri kul ile Allah arasında bağlantıyı sağlayan
yerlerdir. Kulun Allah’a yönelerek ona kavuşma isteği mihrap nişlerinde servi
motifleri ile sembolize edilmiştir. Osmanlı dönemine ait Macaristan Peç’te bulunan
Kasım Paşa Camii (1548-1552), Sultan Ahmet Camii (1606-1616), Kayseri Molla
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Köyü Camii (1713), Kayseri Hasinli Camii (1714), Banaz Yeşilyurt Köyü Camii
(XIX. yy. sonları) gibi birçok cami mihraplarında bu düşünceyi yansıtmak amacıyla
servi motifleri kullanılmıştır (Foto. 4 a, b, c, d).

Fotoğraf 4 a. Macaristan Peç Kasım Paşa Camii (1548-1552) mihrabında serviler (Y. Çetin,
2017) b. Kayseri Molla Köyü Camii (1713) mihrabında serviler (E. Y. Tuğutlu, 2006:141) c. Kayseri
Hasinli Camii (1719) mihrabında serviler (E. Y. Tuğutlu, 2006:149) d. Banaz Yeşilyurt Köyü Camii
(XIX. yy.) mihrabında serviler (Ş. Algaç, 2020: 10)

3.3. Kötü Kokulardan, Kötülüklerden Korunmanın Sembolü
Servi ağacı zengin reçine ve bazı kimyasal maddeler ihtiva ettiğinden güzel
bir kokuya sahiptir. Odununda bulunan kesif kokulu asal yağlarının kötülükleri hatta
ölünün kendi kokusunu bile bu ortamdan uzak tuttuğu ve böylece ahirete daha güvenli
bir geçişi sağlayacağı inancı vardır. Bu güzel kokulu reçinesi sayesinde kendisini
her türlü etkiye karşı korurken mezarlıklarda toprakta meydana gelen biyolojik
faaliyetler nedeni ile ölü beden kokusunu da ortadan kaldırmaktadır. Ancak daha
önemli etkisi; ölülerin çürümekte olan cesetlerinin meydana getirdiği amonyak gazını
henüz toprakta iken temizleyip havaya karışmasının önüne geçmesidir (Çulpan a,
1961: 15; Cebeci, 2019: 16-17). Aynı zamanda yapraklarının şifalı olması ve huzur
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veren bir ağaç olması, adeta Allah’ın Şâfî ismine telmihtir (Hakverdioğlu, 2016:
220). Bu nedenle mezarlıklarda yaygın dikilen ağaç olmuş aynı zamanda mezar
taşlarına da ölüyü her türlü kötülükten koruması amacıyla işlenmiştir. Servi ağacı
güveleri uzaklaştırması ve hoş kokusundan dolayı Anadolu’da birçok yörede çeyiz
sandıklarında kullanılmaktadır.
Servi ağacının bu ikonografik anlamı ile Osmanlı dönemi türbelerinde kullanılan
buhurdanlıklara hem form olmuş hem de üzerlerine motif olarak işlenmiştir. Hatice
Turhan Sultan Türbesi’nden Türk-İslam Eserleri Müzesi’ne getirilen konik şeklinde
tombak buhurdan üzerinde servi motifleri işlenmiştir. Sultan I. Ahmet Türbesi’nden
Türk-İslam Eserleri Müzesi’ne getirilen tombak buhurdan üzerinde servi ağacı
motiflerinin yanı sıra servi biçiminde formu ile dikkat çekmektedir. Bu buhurdanların
içinde servi ağacı odunu yakılarak türbelerdeki kötü kokuların ortadan kaldırılması
sağlanmıştır (Foto. 5 a). İstanbul Eyüp Sultan Türbesi’nden Türk-İslam Eserleri
Müzesi’ne getirilen XIX. yy.’a tarihlendirilen bir gülabdanın üst kısmı da servi
formunda olup üzerine servi motifi işlenmiştir. İçine gül suyu konulan gülabdanın
servi biçimindeki formu ve üzerindeki servi motifleri bu motifin kötü kokuları
gidermenin sembolü olarak kullanıldığını göstermektedir (Foto. 5 b).

Fotoğraf 5 a. Servi motifli buhurdanlar (URL 5) b. Servi motifli gülabdan (XIX. yy.) (URL6)

Servi motifinin kötülüklerden koruma amacı ile kullanıldığı bir diğer alan ise
Osmanlı dönemi şifa veya tılsımlı gömlekler diye adlandırılan iç giysilerde karşımıza
çıkmaktadır. Osmanlı padişahları özellikle savaş meydanlarında her türlü kötülükten
koruduğuna inanılan bu gömlekleri zırhlarının altına giyerlerdi. Topkapı Sarayı
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Müzesi koleksiyonlarında yer alan birçok tılsımlı gömleğin üzerinde yer alan servi
motifleri ile tılsımlı gömleği giyeni her türlü kötülükten korumak amaçlanmıştır
(Foto. 6).

Fotoğraf 6. Osmanlı dönemi tılsımlı gömlekler (URL 7)

Her türlü hastalıklardan, kötülüklerden korunmak için bir kâğıda, deriye
ya da beze dualar yazılarak ve kutsal kitaplardan alıntılar yapılarak oluşturulan
muskaların içine konulduğu Anadolu’da birçok müzede örnekleri bulunan ve
Osmanlının son dönemi ile Erken Cumhuriyet dönemlerine tarihlendirilen hamayıl
ya da muskalıkların üzerinde de servi motifleri yaygın olarak kullanılmıştır. Ankara
Etnografya Müzesi’nde bulunan dikdörtgen şeklindeki gümüş hamayılın ön yüzünde
cami tasvirinin iki yanında servi ağaçları görülmektedir. Hamayılın arka yüzünde ise
Mühr-i Süleyman motifi yer almaktadır (Şen, 2019: 553) (Foto. 7a). Servi motifleri
ile birlikte Mühr-i Süleyman motifine yer verilmesi ile de taşıyan kişinin her türlü
kötülükten korunması amaçlanmıştır. Bir başka gümüş dikdörtgen hamayılın ön
yüzünde de minare motiflerinin aralarına birer servi motifi yerleştirildiği görülmektedir
(Kuşoğlu, 2014:74) (Foto. 7b).
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Fotoğraf 7 a. Cami tasvirli servi motifli hamayıl (Şen, 2019: 553) b. Minare tasvirli servi
motifli hamayıl (Kuşoğlu, 2014:74)

3.4. Düşmandan Korunmanın Sembolü
Servi motifinin koruyuculuğuna inanılması düşman saldırılarına karşı
korunmanın sembolü olarak savaş aletleri üzerinde kullanılmasını sağlamıştır. Bu
anlayış doğrultusunda Osmanlı dönemine ait başta kalkan olmak üzere çeşitli silahlar
üzerinde servi motiflerine yer verilmiştir. XVII. yy.’a tarihlendirilen bir Osmanlı
kalkanı üzerinde servi motifleri üç sıra halinde yer almaktadır. İstanbul Rumeli Hisarı
Müzesi’nde bulunan Vezir Mahmut Paşa’ya ait olduğu düşünülen ve üzerine Fetih
suresinin yer aldığı bir başka kalkan üzerinde de düşman saldırılarına karşı koruma
amaçlı olarak servi motiflerine yer verilmiştir (Foto. 8 a, c). II. Abdülhamit dönemine
ait bir tüfeğin üzerinde de bir servi motifi aynı düşünce doğrultusunda yerleştirilmiştir
(Foto. 8 b).
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Fotoğraf 8 a. XVII. yy. Osmanlı kalkanı üzerinde serviler b. XIX yy. Osmanlı tüfeği üzerinde
servi motifi (URL 8) c. XV. yy. Osmanlı kalkanı üzerinde serviler (C. Çulpan b, 1961: 108).

3.5. Doğruluğun Sembolü
Servi, dik duruşu “Allah” isminin ilk harfi olan “Elif” harfine benzeyen şekliyle
ve onun gibi ebced sayısı itibarıyla biri ifade eder, Allah’ın simgesidir. Serv-i revân,
serv-i hırâmân (yürüyen servi, salına salına gezen servi) Bir’in tecellileri insanda en
güzel biçimde yaratıldığından serviye benzetilir (Uludağ, 1991: 424). Servi ağacının
bu özelliğine Mevlana Mesnevi’sinin pek çok yerinde de atıflar yapılmış, ağaçlar
içerisinde en kıymetlisi sayılmıştır (Baysal ve Ertunç, 2021: 53). Bu formu ile servi
vahdaniyetin simgesi olarak görülmüş, farklı bakış açılarıyla yorumlanarak tasavvuf
düşüncesinde dini bir terim olarak kullanılmıştır (Cebeci, 2019: 26). Gövdesinin göğe
uzanan dik duruşu doğruluğu temsil etmiş, mezar taşlarında kullanılması itibarıyla da
ölen kişinin doğru bir insan olduğu vurgulanmak istenmiştir (Foto. 1a).
3.6. Zikrin Sembolü
Serviler rüzgâr ile hareketlendikçe dallarının hışırtısının âdeta zikir eden dervişi
ve onun “Hû!”, yani “O Allah” lafzının söylemini ima ettiği için mezarlıklarda
fazlaca görülür. Kuran-ı Kerim’de: “Kâinatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah’ı
tesbih etmesin, Onu anmasın, Ona dua etmesin.” (İsra, 17/44) ayetine vurgu
yapılmak istenmiştir. Rüzgâr ile ortaya çıkan bu sesler manevi bir atmosferi

496

KIŞ 2021/SAYI 100

TASAVVUF DÜŞÜNCESİNDE SERVİ AĞACI VE TÜRK-İSLAM SANATINDAKİ YANSIMALARI

meydana getirmektedir. Böylece mezarlardaki ölüler için bir mağfiret vesilesi olarak
düşünülmüştür (Pala, 2018: 414). Tasavvuftaki bu simgesel özelliği ile serviler hem
mezar taşlarına işlenmiş hem de mezarlıklara dikilerek bu gelenek günümüze kadar
devam etmiştir. Yine halk arasında yaygın olan bir inanışa göre servi her “Hû!”
dediğinde kabir sahibinin bir günahı bağışlanır; kabir başındaki servi kuruduğunda
ise kişinin hiçbir günahı kalmaz (Güzel, 2018:252).
3.7. Sabrın Sembolü
Servi ağacının dalları ve yaprakları rüzgâr karşısında diğer ağaçlar gibi kolay
kolay hareket etmezler; sık dalları, ağır başlılığını daima muhafaza eder. Bu; onda
sabırlı bir manzarayı meydana getirir. Sabır ise İslam dininin en makbul vasıflarından
olup tasavvuf düşüncesinde de temel düstur olarak kabul görmüştür (Çulpan b,
1961: 73). Rüzgâr karşısında kolay kolay eğilmeyen yapısıyla servi sabrın temsilcisi
olmuştur. Mezar taşlarında görülen başı eğik servi, ölenin ardından boynu bükük
kalmayı, sabretmeyi ve yaratan karşısında boynu bükük olmayı ifade etmektedir. Yine
servinin rüzgârda eğilmesi secde eden bir mümine benzemektedir. Mezar taşlarında
başları öne eğik serviler Kur’an-ı Kerim’in Rahman suresi 6. ayetinde: “Yıldızlar ve
ağaçlar ona secde ederler.” hükmünü hatırlatmak amacıyla yer almıştır (Çulpan b,
1961: 147) (Foto. 1b).
Türk-İslam sanatının önemli bir alanını oluşturan hat sanatı Kur’ân-ı Kerim’i
ibadet aşk ve şevki içerisinde yazma neticesinde ortaya çıkmış vahiy kâtiplerinden
başlayarak günümüze kadar zamanla kendine mahsus estetik kâideleri olan ve müstakil
değerlendirilen bir sanat dalıdır (Bilen, 2014:43). İslam tasavvuf düşüncesinde insanın
kemale ulaşmasında sabır en önemli basamaktır. Hat sanatı sabrı öğreterek insanın
kemale ulaşmasını sağlar. Bu düşünce Osmanlı dönemi hattat malzemelerine sabrın
sembolü servi motifi olarak yansımıştır (Foto. 9 a, b).

Fotoğraf 9 a. XIX. yy. hattat makası üzerinde servi motifi b. XIX. yy. hattat maktası üzerinde
servi motifleri (URL)
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3.8. Uzun Ömrün Sembolü
Her zaman yeşil görüntüsünü koruması ve ince uzun boyu ile Türk sanatı
ikonografisinde ebedi olanı, uzun ömrü ve ölümsüzlüğü sembolize eden servi
Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra da bu anlamını korumuştur. Bu
düşünce Büyük Selçuklu dönemi sanatında yaygın bir uygulama alanı bulmuştur.
Başta çini tabaklarda olmak üzere duvar levhalarında ve madeni eşyalarda
“saraylı âşıklar” betimlemelerinde kadın ve erkek figürünün ortasında servi ağacı
bulunmaktadır (Çetin a, 2016,1028; Çetin b, 2016: 391). Sonsuz olanı, uzun ömrü ve
ölümsüzlüğü simgeleyen servi burada kadın ve erkeğin sonsuza kadar birlikteliğini ve
uzun bir ömür temennisini ifade etmiştir (Foto 9 a, b, c, e). XIII. yy.’a tarihlendirilen
Varka ve Gülşah mesnevisinde Varka ve Gülşah’ın buluşma sahnesinin gösterildiği
minyatürde iki figürün arasında servi ağacı aynı anlayış ile kullanılmıştır (Foto. 9 d).
Bu kompozisyon Konya Çini Eserler Müzesi’nde bulunan II. Kılıçarslan Köşkü’ne ait
kırık halde sekizgen bir çini levhada da karşımıza çıkmaktadır (Foto. 9 f).

Fotoğraf 9 a. Büyük Selçuklu lüster tabakta saraylı âşıklar (Y. Çetin: 2016: 1031) b. Büyük
Selçuklu lüster tabakta saraylı âşıklar (Y. Çetin: 2016: 1031) c. Büyük Selçuklu duvar panosunda
saraylı âşıklar (URL 9) ) d. Varka ve Gülşah mesnevisinde Varka ve Gülşah’ın buluşması (N. Berber
ve M. R. Başaran, Foto: 6) e. Büyük Selçuklu çini levhada saraylı âşıklar (Y. Çetin, 2016: 391) f.
Konya Kılıçarslan Köşkü çini levhada saraylı âşıklar (Öney ve Çobanlı, 2007: 78)
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Servi motifinin bu ikonografik anlamı Osmanlı sanatında da geniş bir uygulama
alanı bulmuştur. Topkapı Sarayı koleksiyonları içinde önemli bir yere sahip olan
şehzade giysilerinde, genç şehzadelerin uzun ömürlü olmaları temennisi ile servi
motiflerine yer verilmiştir (Öz, 1951: 67, Aslanapa, 1989: 363) (Foto. 8).

Fotoğraf 10. XVII. yy. şehzade kaftanları (URL 10)

3.9. Bolluk, Bereket ve Şans Sembolü
İslam öncesi Türk kültüründe servi ağacının iyi şans ve bereket getirdiğine
inanılır (Ergun, 2004: 234-235). Aynı anlamları ile Türk-İslam sanatının hemen
hemen her döneminde ve her alanında karşımıza çıkan servi ağacı Osmanlı sanatının
temel motiflerden birsi olmuş, ikonografik anlamıyla saraylarda ve evlerde bezeme
unsuru olarak kullanılmıştır. Hane sahibine şans getirmesi, bolluk bereket getirmesi
temennisi ile başta çini, taş ve kalem işi olmak üzere duvar bezemelerinde yaygın
olarak kullanılmıştır. Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nde çini panolarda, III. Ahmet
yemiş odası tavanındaki kalem işi bezemelerde (XVIII. yy.), İshak Paşa Sarayı (1784)
ikinci avlu taç kapısının iki yanında ve mabeyn bölümüne açılan taç kapının iki
yanında, Şeki Han Sarayı (1761-1762) kalem işi duvar bezemelerinde, Safranbolu
Mektepçiler Konağı (1786-1787) cephesinde yer alan servi motifleri hane sahibine
bolluk, bereket ve şans getirmesi temennisini taşımaktadır (Foto. 10 a, b, c, d, e).
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Fotoğraf 10 a. Topkapı Sarayı Veliaht Dairesi servi ağaçlı çini pano (URL 11) b. III. Ahmet
Yemiş Odası bezemsinde servi ağaçları (URL 12) c. İshak Paşa Sarayı ikinci taçkapı ve mabeyn
kapısında serviler (Y. Çetin, 2021) d. Şeki Han Sarayı’nda servi motifleri (S. Bulat, 2014: 151) e.
Safranbolu Mektepçiler Konağı cephesinde servi ağacı (URL 13)

Bu temenni servi motifinin Osmanlı dönemi çini tabaklar, sofra bezleri, sini gibi
çeşitli mutfak eşyalarında; sandık, raf gibi ev eşyalarında da yaygın kullanılmasını
sağlamıştır (Foto. 11 a, b, c, d, e, f).
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Fotoğraf 11a. Konya Etnografya Müzesi bakır sinide servi motifleri (E. Karpuz: 279) b.
Gaziantep işi bakır kapta servi motifleri (S. Aktaş, Foto. 39) c. XVI. yy. İznik çini tabakta servi
motifi (URL 14) d. XIX. yy. d. Osmanlı sandığında servi motifleri (URL 15) e. Tokat Canikli Konağı
raflarında kalemişi servi motifleri (Sertyüz ve Şahin, 2018: 241) f. Kastamonu kalıp baskı sofra bezi
(Kaya, 1988: 54).

Ayrıca servi tasavvufta “tebberük” ve “bereket bekçisi” olarak kabul gördüğü
için ahiret bereketine açılan kabirlerin mezar taşlarına bereket ve hayır sembolü
olarak da işlenmiştir.
3.10. Cennet Ağacı ve Cennetin Sembolü
Tasavvuf düşüncesinde cennet ile özdeşleştirilen ağaçlardan birisi de servi
ağacıdır. Mevlana Mesnevi’sinde; “Cömertlik cennet servisinden bir daldır” diyerek
servinin “cennet ağacı” olduğunu vurgulamaktadır (Mesnevî, 2015: 242). Mevlana
Türbesi’nin kalem işi bezemelerindeki bahçe kompozisyonlarında da görkemli
görünüşleri ile servi ağaçlarının cennet ağacı olarak betimlendiği görülmektedir
(Baysal ve Ertunç, 2021: 35-60) (Foto. 12d). Türk-İslam dönemi bahçeleri için
“Firdevs” ifadesi kullanılması bu anlayıştan kaynağını almaktadır. Bahçeler
cennetten bir parça olarak düşünülmüş ve bu bahçelerin en sevilen ağacı servi, yaz
kış solmayan ve cennet rengi olan yeşil rengi ile cennet ağacı olarak kabul görmüştür.
Bu düşünce Türk-İslam sanatının hemen hemen her evresinde, çeşitli sanat eserleri
üzerinde karşımıza çıkmaktadır. Kubadabad Sarayı duvar çinilerinde cennet kuşu
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olarak kabul edilen tavus kuşları arasında yer alan servi ağacı ile cennet betimlemesi
yapılmıştır (Foto. 10a). Ramazanoğulları Beyliği dönemine ait Adana Ulu Camii
(1513-1541) mukarnaslı konik örtüsünün eteğinde cennet sembolü olarak serviler
sıralanmıştır (Foto. 12b). Osmanlı döneminde de cennet ağacı ve cennetin sembolü
olarak karşımıza çıkan servi ağacı Kısas-ı Enbiya, Ahval-ı Kıyamet, Falname gibi
minyatürlü el yazmalarında cennet sahnelerinin betimlemesinde büyüklükleri ile
cennetin sembolü olarak ön plana çıktıkları görülmektedir (Yaman, 2008) (Foto. 12c).
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 1638-1640 yılları arasında inşa edilmiş
bir Kadiri tekkesi olan Hacı Sinan Tekkesi (Silahdar Mustafa Paşa Tekkesi)’nin
duvarlarında yer alan yazı resimlerden bir panoda kökleri Hz. Ali’nin adı, gövdeleri
Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan olarak yazılan iki servi ağacı dikkat çekmektedir. Tasavvuf
düşüncesinde cennet gençlerinin öncüleri olarak kabul edilen Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin’in iki servi ağacı olarak betimlenmesi servinin cennet ağacı sembolü olarak
kullanıldığını göstermektedir (Foto. 12e). Ayrıca servi ağacının mezarlıklara bıraktığı
huzur, yaydığı güzel koku, ölüm sonrası cenneti müjdelediği ve bunun sembolü olarak
da mezar taşlarına işlendiği görülmektedir.

Fotoğraf 12 a. Kubadabad Sarayı çinisinde servi ağacı ve tavus kuşları (R. Arık, Foto. 80)
b. Adana Ulu Camii (1513-1541) mukarnaslı konik örtüsünün eteğinde servi ağaçları (URL 16) c.
Mevlana Türbesi kalemişi bezmelerde servi (A. F. Baysal ve E. Önkol: 43 ) d. Ahval-ı Kıyamet’te
cennet tasviri ve servi ağaçları (B. Yaman, Foto. 17) d. Saraybosna Hacı Sinan Tekkesi (1638-1640)
resim yazı serviler (URL 17)
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Tezhip sanatında hilye-i şeriflerde de servi motifinin yaygın olarak kullanıldığı
görülmektedir. III. Selim dönemi kadın tezhip sanatçılardan Esma İbret Hanım’ın
Türk-İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan 1794-1795 tarihli hilyesinin iki yan
kanadında altlarında aşere-i mübeşşere (cennetle müjdelenenler) isimleri bulunan
iki servi ağacı yer almaktadır. Burada servi motifleri bu isimlerle birlikte cennetin
sembolü olarak kullanılmıştır (Foto. 13a). Şam’dan getirilen ve Brooklyn Müzesi’nde
bulunan Osmanlı dönemine ait XVII. yy. İznik mavi-beyaz çini panoda da cennet
betimlemesi yapılmıştır. Panoda Allah, Muhammed ve dört halifenin isimleri ile
birlikte İslam geleneğinde üç kemerli kapıdan girilen bir bahçe olarak tanımlanan
cennete gönderme yapılmış ve Allah’ın nurunu temsil eden kandil motiflerinin altında
servi ağaçları ile cennet betimlenmiştir (Foto. 13b). Ankara Etnografya Müzesi’nde
bulunan XIX. yy.’a tarihlendirilen bir ahşap rahlede de benzer bir kompozisyon tasvir
edilmiştir. Üst panoda üç sütuna dayanan iki kemer içinde birer vazodan çıkan çiçek
motifleri, alt panoda yine üç sütuna dayanan iki kemer içinde birer servi motifi vardır.
Kemerler üzerinde; cami kubbelerindeki âleme benzeyen birer ay, her iki kemerin
ortasında da altışar kollu birer yıldız motifi bulunmaktadır (Çulpan b, 1968: 51).
Burada da servi ağaçları ile cennete gönderme yapılmıştır (Foto. 13c).

Fotoğraf 13 a. XVIII. yy. Osmanlı dönemi hilye-i şerifte servi ağaçları (URL 18) b. İznik işi
çini pano cennet tasvirinde servi ağaçları (URL 19) c. XIX. yy. Osmanlı dönemi ahşap rahlede servi
motifleri (C. Çulpan, Foto. 70)

Osmanlı sanatında servi ağacının cennet sembolü olarak yer aldığı bir diğer grup
da seccadelerdir (Aslanapa, 1989: 356, Aslanapa, 2005: 263-269, Yurteri ve Ölmez,
2008: 1452). İslam’ın şartlarından birisi olan ve cennete girmeye vesile olan namazın
üzerinde eda edildiği seccadelerde cennet betimlemesi çok sık işlenen bir konudur.
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Genellikle bir kemer içinde aşağı doğru sarkan Allah’ın nurunu temsil eden kandil
motifi veya çiçek demetlerinin yanlarına yerleştirilen servi motifleri diğer sembollerle
birlikte cenneti anlatmak için uygun görülmüştür (Foto.14 a, b).

Fotoğraf 14 a. XIX. yy. Osmanlı dönemi ipek seccadede serviler (URL 20) b. XIX. yy.
Osmanlı dönemi Hereke ipek seccadede serviler (URL 21)

Bu ikonografik anlam cami iç mekânlarında bezeme unsuru olarak da yaygın
bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Hz. Muhammed’in “Benim evimle minberim
arasında kalan yer, cennet bahçelerinden bir bahçedir.” hadisi camilerin cennetten
bir bahçe olarak algılanmasına vesile olmuş ve cami iç mekânları cenneti sembolize
eden başta servi ağaçları olmak üzere çeşitli ağaç ve çiçeklerle bezenmiştir. Edirne
Muradiye Camii (XV. yy.), altıgen mavi beyaz İznik grubu çini levhada üç servi
motifi; Sultan Ahmet Camii (1606-1616) mahfil çinilerinde yer alan servi motifleri;
Manisa Akhisar Sarı Ahmet Paşa Camii (1469)‘nin kıble duvarında yer alan pencere
vitrayında servi motifi; Denizli Boğaziçi Eski Camii (1767-1768) kıble duvarında
mihrabın iki uyanında yer alan servi motifleri bu düşüncenin yansıması olarak
karşımıza çıkmaktadır (Foto 15 a, b, c, d).
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Fotoğraf 15 a. Edirne Muradiye Camii İznik çini levhada servi (URL 22) b. Sultan Ahmet
Camii mahfil çinilerinde serviler (URL 23) c. Akhisar Sarı Ahmet Paşa Camii (XVIII. yy.) vitrayda
servi (URL 24) d. Denizli Boğaziçi Eski Camii (XIX. yy.) serviler (URL 25)

Kur’an-ı Kerim’de cennetin sularının bol ırmaklarla betimlenmesi, servi
motifinin cennet sembolü olarak su mimarisi ile ilgili yapılarda da yaygın kullanılmasını
sağlanmıştır. XVIII-XIX. yy. Osmanlı çeşme mimarisinde cephe kompozisyonlarının
temel bezeme motifi olarak karşımıza çıkan servi motifleri genelde ayna taşlarında su
lülesinin iki yanında yer almaktadır. Başları su lülesine doğru eğik olan servi motifleri
ile cennetin ırmaklarına vurgu yapılmıştır (Foto. 16 a, b, c, d).
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Fotoğraf 16 a. Damat İbrahim Paşa Ağa Çeşmesi (1723)’nde serviler (URL 26) b. Silahdar
Mehmet Ağa Çeşmesi (1725) (URL 27) c. Topçubaşı İsmail Ağa Çeşmesi (1731)’nde serviler ( URL
28) d. Tophane Meydan Çeşmesi (1732)’nde serviler (URL 29)

4. Değerlendirme
Türk-İslam sanatı bezeme repertuvarındaki motiflerin kaynaklarına inildiğinde
Orta Asya İslam öncesi Türk kültürü kapsamında sahip olunan sanatsal değerler ve Türk
sanatının yayıldığı geniş coğrafyalarda geçmiş uygarlıklardan miras kalan değerler ile
beslendikleri anlaşılmaktadır. Servi ağacı; dört mevsim yeşil kalan yaprakları, göklere
uzanan erişilmez boyu, uzun ömürlü oluşu ve dayanıklılığı ile hem İslam öncesi Türk
kültüründe hem de Türk sanatı ile bağları bulunan uygarlıkların ikonografisinde ortak
bir motif olarak benzer anlamlarda kullanılmıştır. İslam öncesi Türk kültüründe kutsal
ağaç olarak kabul gören servi, İslam sonrası dönemde tasavvuf düşüncesindeki cennet
ağacıyla özdeşleşmiş, hem dünya hem de ahiretin sembolü olarak rağbet görmüştür.
Allah isminin ilk harfi olan “Elif” harfine benzerliği dolayısıyla tasavvufta vahdaniyeti
çağrıştırmasının yanı sıra bereket, uğur, hayat ve ölüm arasındaki sonsuzluk gibi çeşitli
anlamlar yüklenen servi motifi bu zengin ikonografik anlamları ile Türk-İslam sanatı
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bezeme repertuvarı içinde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Üzerinde bulunduğu
sanat eserine estetik bir görünüm vermenin yanı sıra eserin işlevi ve motifin formuna
göre tasavvuf düşüncesinden kaynaklanan çeşitli ikonografik anlamları ile izleyenlere
çeşitli mesajlar da verilmiştir. Bu özellikleri ile servi motifinin en yaygın görüldüğü
alan mezar taşları olmuştur. İnsana ölümü olabildiğince rahatsız etmeyecek şekilde
hatırlatan bir sembol olarak mezar taşlarında görülen başı eğik servi; yitirilenin
ardından boynu bükük kalmayı, sabretmeyi ve yaratan karşısında boynu bükük
olmayı ifade etmektedir. Başı eğik servi ile aynı zamanda mezar sahibinin âbid
biri olduğu vurgusu yapılmıştır. Dik servi ile de mezar sahibinin doğru bir insan
olduğu anlatılmıştır. Kadın mezar taşlarında iki servi arasında servi motifi doğum
sırasında ölen kadın ve doğan kız çocuk vurgulanmıştır. Bu durum İslam öncesi Türk
destanlarında ağaçtan doğma-türeme motifini hatırlatmakta olup servi ağacı ile bu
dünya ve öte dünya arasında bir geçit vurgulanmıştır (Delikgöz-Alıç, 2010: 116).
Osmanlı dönemine ait bazı mezar taşlarında, tılsımlı gömleklerde servi motifinin
üst kısmına Mühr-i Süleyman motifinin yerleştirildiği görülmektedir. Mühr-i
Süleyman motifi Türk-İslam sanatında kötülüklerden, şeytanın şerrinden korumayı
simgelemektedir (Bayram, 1993: 66). Mezar taşlarında, tılsımlı gömleklerde ve
hamayıllarda servi motifinin Mühr-i Süleyman motifi ile birlikte kullanılmasıyla;
mezarda yatanı, gömleği giyeni veya hamayılı taşıyanı şeytanın şerrinden ve her
türlü kötülükten koruyacağı amaçlanmıştır (Foto.1c, Foto. 6, Foto 7 a, b). Bazı mezar
taşlarında servi motifinin iki yanına çarkıfelek motifleri yerleştirilmiştir (Foto. 1d).
Çarkıfelek motifi Türk-İslam sanatında iki dünya arasında geçişin, Allah’a kavuşmanın
sembolü olarak kullanılmıştır. Bununla mezar sahibinin ahirete geçişi, Allah’a
kavuşması vurgulanmıştır (Çetin, 2017: 357-358). Mezar taşlarında yer alan bazı servi
motiflerinin gövdelerinde sarılı çiçek, asma dalları ve üzüm salkımları görülmektedir.
Burada Kur’an-ı Kerim’de kutsal meyveler arasında sayılan üzüm salkımları ve
cennet tasvirinde geçen çiçeklerle cennet vurgusu yapılmıştır. Ayrıca mezar taşlarında
gövdesi çiçek, yaprak, asma dalları ile süslü, ince uzun serviler ölen kişinin hayatının
baharında olması, endamı ve güzelliğini ifade etmektedir (Foto 1f). Servi motiflerinin
bir vazo içerisinde yükselmesi ebedi hayatın sembolü olan ab-ı hayat ile ölümsüzlük,
arınmanın sembolü olan su ile de ölen kişinin günahlarından arınması temennisine
vurgu yapılmıştır (Foto.1d). Mezar taşlarında servilerin aralarına yerleştirilen kandil
motifi ile mezar çukurlarını aydınlatan Allah’ın nuru sembolize edilmiştir (Foto. 1g).
XVIII-XIX. yy. Osmanlı mezar taşlarında yer alan servi motiflerinde dikkat çeken bir
husus da uçlarının lale şeklinde sonlanmasıdır. Kelime olarak Arapça “Allah” lafzına
ait harfler ile yazılan “Lale”, aynı zamanda tasavvufta Allah’ın birliğini de temsil
etmektedir (Kutlu, 2005: 29) (Foto 1 g).
Mezar taşlarına işlenen servi motifini tekli, ikili ya da daha fazla sayıda
görmek mümkündür. Bu farklı şekillerde yorumlanabilir. Örneğin servinin tek
olarak ele alınması İslam’ın tevhit inancı ile yani Allah’ın bir ve tek olmasıyla
ilişkilendirilebileceği gibi ikili olarak ele alınması da Kur’an-ı Kerim’de geçen “Ey
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insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi, bir erkek ve bir dişiden yarattık” (Hucurat, 49/13)
şeklindeki ayeti ve “Düşünüp ibret alırsınız diye her şeyden çiftler yarattık.” (Zariyat,
51/49) şeklindeki ayeti ile ilişkilendirilebilir (Güzel 2018: 268).
Çeşme ayna taşlarında yer alan servilerin suya doğru başlarının eğik olması
ise cennet sembolü olan suya kavuşmayı dolayısıyla cennete kavuşma isteği
vurgulanmıştır (Foto. 16 a, b, c, d). Servi ağacının dalları ana gövdeden hafif kavisli
çıkarak en uç kısımda kapanır. Bu görünümü ile Arapça yazılan “Allah” lafzına
benzer. Bu form hat sanatımızda “Allah” lafzının işlendiği panolarda vücut bulmuştur.
Başta mezar taşları olmak üzere hemen hemen Türk-İslam sanatının bütün
alanlarında karşımıza çıkan servi motifi, şekil ve form özellikleri bakımından oldukça
zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Bu motif Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve
Beylikler dönemi sanat eserlerinde daha çok stilize formlarda görülmektedir. Büyük
Selçuklu dönemi çini ve seramiklerde servinin gövdesinde dönemin adeta bir moda
beğenisi olarak satranç daması şeklinde süslemeler dikkat çekmektedir. Erken ve
Klasik dönem Osmanlı sanatında servilerde stilize veya yarı stilize formlar tercih
edilmiştir. Bazı örneklerde yapraklar stilize zikzak motifleri ile verilirken bazılarında
yapraklar balık pulu şeklinde düzenlenmiştir. Osmanlı sanatında XVII. yy. başlarından
itibaren servi yapraklarının natüralist forma yakın ritmik bir düzenleme ile ele
alındığı gözlenmektedir. Batılılaşma dönemi Osmanlı sanatında ise servi motiflerinde
dönemin sanat anlayışı doğrultusunda gövdelerine dolanan çiçek, yaprak, dal ve
meyve motifleri ile birlikte daha natüralist formlarla işlenmiştir. Minyatür sanatında
serviler form olarak yeşil, kütlesel ve daha natüralist bir anlayışla betimlenirken
tezhip sanatında stilize formun tercih edildiği görülmektedir.
5. Sonuç
Çeşitli kaynaklardan beslenen, yüzyılların kültürel birikiminin bir yansıması
olan ve nesillerden nesillere aktarılarak günümüze kadar gelebilen servi motifi
Türk-İslam sanatı bezeme repertuvarında zengin şekil-form özellikleri ve farklı
ikonografik anlamları ile geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Üzerine işlendiği her
bir sanat eserine kazandırdığı estetik değerin yanı sıra İslam tasavvuf düşüncesinden
kaynağını alan çeşitli mesajları sembolik bir anlatım dili ile aktararak izleyenleri
tefekküre yönlendirmiştir. Servi motifi bu anlayış doğrultusunda üzerine işlendiği
eşyanın değerini mana yoluyla arttırmış ve bu eşyalara tasavvufta “tebberük (bereket
ve hayır getiren)” denilen manevi bir kimlik de kazandırmıştır. Bu durum bin
yılların birikimi olan servi motifinin tasavvuf düşüncesi ile Türk-İslam sanatı potası
içerisinde eritilerek nasıl yeni bir kimlik kazandığını ve zengin ikonografik anlamları
ile Türklerin toplumsal yaşamını nasıl etkilediğini göstermektedir.
Üzerinde servi motifinin yer aldığı her bir kültür varlığı o dönem insanının
içinde bulunduğu dünyayı algılayış biçimini, inançlarını ve estetik beğenilerini
bize anlatmasının yanı sıra kültürel belleğimizin önemli bir parçasını oluşturan bu
motiflerin tarihi süreç içinde günümüze kadar kesintisiz bir biçimde nasıl aktarıldığı
gerçeğini de ortaya koymaktadır.
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