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TÜRK DOKUMALARINDA AĞAÇ MOTİFİ

    *YURTERİ, Sultan
      **ÖLMEZ, Filiz Nurhan

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Türklerin inanç sisteminde önemli bir yeri olan ağaç kültünün doku-
malarda da ortaya çıkması kaçınılmazdır. Halılarda, düz dokumalarda, 
kumaş ve işlemelerde ağaç motifleri, en güzel kompozisyonların ya ana 
teması ya da elemanı olarak kullanılmıştır. Tasarımcının hayal gücü ve 
tekniğin sınırlamaları çerçevesinde en güzel örneklerini veren ağaç mo-
tifli dokumalar Türk dokumacılık sanatının ender parçalarını oluşturmak-
tadır. Servi, hurma, salkım söğüt, asma, gül, bahar açmış ağaç, nar, elma, 
çınar, incir, hayat ağacı motifleri Türk dokumalarında kullanılan ağaç 
motifleri olup, dokumalarda bu motiflere natüralist yada stilize formda 
yer verilmiştir. Bu bildiride ağaç motifli dokumaların sınıflandırılarak, 
incelenmesi amaçlanmıştır.      

Anahtar Kelimeler: Ağaç, halı, kilim, cicim, zili, işleme, kumaş.

ABSTRACT

The cult of tree has an important place in Turkish belief system 
so its appearing in weavings is inevitable. Tree motifs in carpets, flat 
weavings, fabrics and embroideries have been used as either the main 
theme or a component of the most beautiful compositions. Tree motifs in 
weavings which gives the smartest pieces in the frame of the imagination 
of designer and technical limitations have composed exceptional species 
of Turkish weaving art. Cypress, palm tree, willow, wine, rose, spray 
tree, pomegranate, apple, plane tree, fig, the life of tree motifs are tree 
motifs used in Turkish weavings, these motifs have given the place into 
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weavings as either naturalized or stylized form. In this paper, it is aimed 
to classification of tree motif weavings and study of them.          

Key Words: Tree, carpet, rug, jejim, zili, embroidery, fabric.

Giriş

Yaşamın başlangıcı ve süregelmesinde hava, su, toprak kadar önemli 
bir rol üstlenen ağaç, insanoğlunun inanç dünyasında neredeyse Tanrısal 
bir varlık olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda, geleneksel Türk dininde-
ki Yer-Su inancı içerisinde ağaç kültü önemli bir yer tutmuştur. Ağaç ile 
ilgili inanışlar bütün Türk topluluklarında varlığını devam ettirmiştir. 

Türk mitolojisinde kutsal olarak kabul edilen ağaçların belli özellik-
leri olup, bir ağacın kutsal olarak görülebilmesi için mutlaka bu özel-
liklerden en az birini taşıması gerekir. Bu özelikler esas itibarıyla Gök 
Tanrı’nın sıfatları olup şunlardır; Tanrı’nın tekliğini temsil eden yalnız 
ağaç; Türk inanç sistemi “birlik” ya da “teklik” üzerine kurulmuştur. Tan-
rısal olarak nitelendirilen ağaç da “yalnız ağaçtır”. Türk halkları coğraf-
yasına bir bütün olarak bakıldığında, kutsal ağaçların bulundukları böl-
gelerde tek olduğu görülecektir. Tanrı kutunu temsil den “Bayterek”; Üç 
âlemi birleştirdiğine inanılan, gövdesinden akan kutsal sıvı (su, süt vs.) 
ile hanlara bitmez tükenmez güç, kuvvet, ölümsüzlük bahşeden, koruyup 
kollayan ağaç “Bayterek”, hayat veren, yaşatan, esirgeyen tanrıyı temsil 
eder. Sığınılan tanrıyı temsil eden gölgeli ağaç; Türk düşüncesinde tanrı, 
sığınılan ve zorda kalanlara yardım eden, yüce varlıktır. Tanrı’yı temsil 
eden kutsal ağaç da gölgesine sığınanları koruyan, kollayan tanrısal bir 
varlık olmalıdır. Büyük -Azametli- Kaba Ağaç; Türk düşüncesinde tanrı, 
uluların ulusu, sahiplerin sahibi, azametlilerin azametlisidir. Türk inanç 
sisteminin en önemli parçası olan kutsal ağaç yada hayat ağacı, bütün 
ağaçlardan daha büyük, heybetli, gösterişli ve uzundur. O, bütün ağaçları 
bünyesinde barındırır, “Han ağaç”tır, Dede Korkut kahramanlarının ifa-
desiyle “Kaba ağaçtır”. Meyvesiz ağaç; Türk inanç sisteminde her şeyi 
yaratan tanrı, yaratılmamıştır. Doğmamış ve doğurmamıştır, aynı za-
manda sonu da olmayan yüceler yücesi varlıktır. Yapraklarını dökmeyen 
ağaç; Tanrı başlangıcı ve sonu olmayan, ölümsüz ve sonsuzdur. Tanrıyı 
temsil eden varlık da sonsuz olmalıdır. Yaz kış yapraklarını dökmeyen 
ağaç, bu özelliğiyle tanrının ebediliğini, sonsuzluğunu temsil etmektedir. 
Ruhları cennete ve cehenneme götüren ağaç; Üç alemi birleştiren ağaç, 
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ruhlara aşağı yada yukarı giden yolu göstermektedir. Kutsalı temsil eden 
ağaç, ruhları cennete yada cehenneme gönderme kudretine sahiptir (Er-
gun, 2004: 346-372).   

Ağacın bazı Türk topluluklarının türeyiş mitolojilerine konu olduğu 
görülmektedir. Çin kaynaklarına göre bazı Türk boylarının hakanları, 
türeyiş mitolojisinde de Uygurların, ağaçtan türediklerinden bahsedil-
mektedir (Ögel, 1993: 74-75, Selçuk, 2005: 236). Oğuz Destanlarında 
Kıpçakların ağaçtan türedikleri anlatılmaktadır. Söz konusu Türk mito-
lojilerinde ağacın ana rahmi fonksiyonu üstlendiği dikkati çekmektedir 
(Selçuk, 2005: 238).  

Altay Şamanizmi’nde beş kutsal unsur vardır; ateş, demir, toprak, su 
ve ağaç.  Altay mitolojisinde, Ağaç Han, Han adı ile vasıflandırılarak 
tanrılaştırılmış olup, toprağı ve ağaçları temsil etmekte, korumaktadır. 
Bazı Türk boylarında “Turçut” adında bir ağaç ve orman tanrıçası bulun-
duğu bilinmektedir (Uraz, 1994: 44).

Türk mitolojisinde kayın ağacı, büyük tanrı Ülgen tarafından, tanrıça 
Umay’a gökten indirilmiştir. Uraz (1994: 51-53) Türklerde ağaç kültü-
nün öneminden bahsederken, Altay Türklerinin kayın ağacına taptığını, 
kayın ağacının kutsal kabul edilerek adına kurbanlar kesildiğini belirt-
mektedir. Altay Şamanlarının inanmalarına göre, kayın ağacı Tanrıdan 
ayrılmıştır, bu nedenle kayın ağacına yıldırım düşmez. Şamanlar has-
taları iyi etmek için gayret ederlerken yanlarında kayın ağacı bulundur-
makta, Şaman davulunda kayın ağacı, sedir ağacı ve onun yanında meral 
resmi yer almaktadır. Davulun tokmağı sedir ağacından yapılmakta olup, 
meral derisi ile kaplanmaktadır (İnan, 1998: 447).  

Bazı Altay efsanelerine göre de göğün on ikinci katına kadar yükselen 
“Dünya dağının” üzerinde bir kayın ağacı vardır. Hayat suyu da bu kayın 
ağacının altındaki bir çukurda bulunur. Hayat ağacı ile hayat suyu yeryü-
zünde en çok yayılmış inançlardandır. Hayat ağacı motifinin Anadolu’da 
dokuma ve diğer el sanatı ürünlerinde sıklıkla kullanıldığı görülür (Ögel, 
1993: 81-82)  

Uraz (1994: 89) Abakan Türklerinin dini törenlerini dört kutsal kayın 
ağacının yanında yaptıklarını belirtmektedir. Şaman dualarında kayın 
ağacı için “altın yapraklı, yetmiş yapraklı, mübarek kayın ağacı” gibi 
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tabirler geçmektedir. Bir inanışa göre de kayın ağacının altmış kökü var-
dır. Ayrıca Sümerlerin büyük tapınaklarının tanrıların sarayı olduğu, tan-
rıların buralarda aileleri ile birlikte yaşadığı, ancak tanrıların buralara 
gelmesi için kokusundan çok hoşlandıkları sedir ağacı yakıldığı aktarıl-
maktadır  (Uraz, 1994: 165). 

Eski Türklerde çam (Fusuk), kavak, meşe, dut, söğüt, elma ve ardıç 
ağaçları da kutsal kabul edilmiştir. Türk dünya görüşüne uygun olarak 
evin temelini atmadan önce ağaç dikilir. Bu ağaç, genelde dut, nar, iğlek, 
iğde, söğüt, turunç gibi duygulu ağaçlardan olur (Ergun, 2004: 195). 

Altay mitolojisine göre, “kozmik âlemin yaratılışında Kara Han, ya-
rattığı bir adaya dokuz dallı çam ağacı diker. Bu,  dünya üzerindeki ilk 
çamdır ve Tanrı’yı temsil etmektedir”. Çocuğu olmayan Yakut kadını 
karaçam ağacına gider, beyaz at derisini ağacın altına serer ve ağacın 
karşısında dua eder (İnan, 1986: 64). Kırgızlar akça kavağı, Yakut ve 
Ostiyaklar ise kara çamı kutsal kabul etmişlerdir. İslamiyet’ten sonra 
dini geleneklerin etkisi ile hurma, zeytin, defne, incir ve öd1 ağaçları da 
Türkler arasında yer almıştır (Uraz, 1944: 195-196). Kırgızlarda günü-
müzde de “ardıç ağacı” kutsal ağaç olarak yerini korumaktadır.

Türk mitolojisinde, konuşan, koruyucu, şeytan, evlenme, doğum ve 
ölüm ağaçları gibi çeşitli özellikler taşıyan ağaçlar da görülmektedir.        

 Mersin Tahtacıları arasında ardıç ağacı önemli bir yere sahiptir. Ardıç 
ağacının kutsallığı ile ilgili inanışlara diğer bölgelerdeki Tahtacılarda da 
rastlandığı gibi Anadolu’nun birçok yöresinde hakkında kerametlerin 
anlatıldığı, ziyaret ritüellerinde merkezi bir konuma sahip olduğu gö-
rülmektedir. Tahtacılarda ardıç ağacı, verimlilik sembolü olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Burada dikkat çekici olan bir nokta da Tahtacıların 
yaşadığı yerleşim birimlerinde ardıç ağacının ender rastlanan bir ağaç 
türü olmasıdır. Mersin, Antalya ve Ege Tahtacıları arasında önemli kabul 
edilen bir diğer ağaç türü ise Mersin (Murt) ağacıdır. Mersin ağacı Yunan 
mitolojisine de konu olmuştur. Sami mitolojisinde mersin ağacının iz-
lerine rastlanmakta olup, Suriye’nin Sami kavimlerinin taptığı, bitki ve 
1  (Aloe / Aloès / Aloe / Aquilaria agollocha / Eagle wood / Calambac) Yandığı zaman güzel koku veren bir 
ağaçtır. Kurak bölgelerde yetişen, çok yıllık, yaprakları dikenli, bal özsulu (sukulent) bitkilerdir. Öd ağacı, sarı 
sabır olarak da bilinir. Daha çok Afrika, Suriye, Arabistan ve Güney Avrupa’da yayılış gösterir. Memleketimizin 
Güneybatı kesiminde de Romalılar döneminde kültürden kalmış, yabanileşmiş Aloe vera türü yetişmektedir. 
Aloe vera Karahanlı, Gazneli, Selçuklu ve Osmanlılar tarafından oldukça yaygın olarak kullanılmıştır (http://
www.aloeverabu.com/default.asp?sayfa=aloevera).
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yeniden doğuş tanrısı olarak bilinen Adonis’in mersin ağacından doğdu-
ğu belirtilmektedir. Heredot İranlıların kurban ritüellerinde önce kurban 
kesen kişilerin başlarına mersin ağacının dallarından örülmüş bir başlık 
giydirdiklerinden bahsetmektedir. Mersin ağacı verimliliği sembolize et-
tiği gibi, Avrupa’nın bazı yerlerinde bolluk, şans, mutluluğu sembolize 
ettiğine inanılmaktadır (Selçuk, 2005: 238).   

Türk kültüründe ve inancında önemli bir yeri olan ağaç kültünün izle-
rine dokumalarda da rastlamak mümkündür. Pazırık’ta 7. Kurgan’dan çı-
karılmış, M.Ö. V. yüzyıla tarihlendirilen,  keçeden bir çocuk önlüğünde, 
deri aplike ile işlenmiş hayatağacı motifi bulunmaktadır. Hayat ağacının 
gövdesinde boydan boya altın kaplama yaba motifi sıralanmış, bunun 
yanlarını ve hayat ağacının dallarını yine altın kaplama kabaralar süs-
lemektedir (Görgünay, 2002: 11-12) (Şekil 1). Ölümsüzlüğün sembolü 
hayat ağacının bir çocuk önlüğünün deseninde karşımıza çıkması dikkat 
çekicidir.

Türk süsleme sanatlarında bitkisel motiflerin ayrı bir yeri olup, kulla-
nımlarına göre başlıca dört grup altında incelenmektedirler. Bunlar; çi-
çekler, yapraklar, ağaçlar ve yemişler ile meyvelerdir. Bu gruplardan en 
önemlisi olan ağaçlar incelendiğinde, Türk süsleme sanatında en sık rast-
lanan ağaç motiflerinin servi ağacı, hurma ağacı, hayat ağacı, meyveleri 
belirtilen meyve ağaçları ve çiçek açmış ağaçlar oldukları görülmektedir 
(Akar vd, 1978: 11) (Şekil 2). Bazı yazarlar desen ve motiflerin anlattık-
larına bakıldığında “ağaç motifinin” hayatın devamlılığını temsil ettiğini 
ifade etmektedir (Mungan vd, 2003: 6). 

Süsleme sanatlarında ağaç sembolü tarım devrinden önce gelişmemiş 
olup, halı desenlerinde ağaç motifleri muhtelif formlarda ifade edilmiş-
tir. Mitolojik ağaç tasvirine ise Ön Asya keramik sanatında ilk olarak 
rastlanmaktadır (Tagıyeva, 1996: 305) (Şekil 3). 

Servi ağacı motifine Selçuklu sanatında da rastlanmaktadır. Anadolu’da 
servi ve hurma ağacı motifinin 17. yüzyıldan itibaren çok sık görülmeye 
başlandığı, Yeniçeri bayraklarında ağaç dalı, gök servi, hurma ağacı mo-
tiflerine yer verildiği bilinmektedir. Tekstil sanatlarında işlemeler, keçe-
ler, halı ve kilimler, özellikle seccadeler, bu ağaçların en sık görüldüğü 
alanlardır (Gürsu, 1988: 164, Sürür, 1992: 195-196). Bu bildiride, Türk 
dokumalarından halı, kilim vb düz dokumalar, işlemeler ile kumaşlarda 
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en önemli süsleme unsurlarından biri olarak karşımıza çıkan ağaç motifi 
incelenecektir. 

Halılarda Ağaç Motifleri

Genel olarak halı ve düz dokumalarda ağaç yada ağaca benzer motifle-
re çiçekli yada çiçeksiz, 2 temel formda rastlamak mümkündür; a) farklı 
ve çeşitli resimsel tasarımlarda yardımcı eleman olarak ve b) tasarımın 
tamamına hakim olan esas motif olarak. Ağaç motiflerine dokumalarda 
esas itibarıyla şu şekillerde karşılaşılır;

1. Resimsel tasarımlarda; bazı ağaç tasarımları belli bir ağaç türünü 
yansıtmazken, bazıları oldukça gerçekçi resimsel ifadelerde karşımıza 
çıkmaktadır.

2. Hayvan ve kuş tasarımlarında; genellikle kuş ve hayvan figürleri-
nin üzerinde yada etrafında bulunduğu ağaç motifleri tarzında karşımıza 
çıkmaktadır,

3. Seccade tasarımlarında; bir seccade halısının zemininde gerçek bi-
çimiyle yer alan ağaçlar tarzında karşımıza çıkmaktadır,

4. Vazolu tasarımlarda; bir tek ağaç ve bir tek vazonun çiçekleri ara-
sında ayırıcı eleman görevi üstlenerek tasarımda ikincil planda yer alan, 
tasarımın iki bileşeninden birini oluşturarak karşımıza çıkmaktadır,

5. Son olarak bahçe tasarımlarında ana eleman olarak karşımıza çık-
maktadır 

Halı motifleri için, motifin formunun ve biçiminin tekniğin ve strüktü-
rün bir sonucu olduğu söylenebilir. Halının yapısal karakteristikleri mo-
tifin şeklini ve görünüşünü etkiler. Düğümler, motiflerden ve bunların bir 
kompozisyon içerisinde birleşiminden meydana gelen desenlerden olu-
şan havlı halıların strüktürel birimleri, üniteleridir. Düğüm sıklığı yani 
bir birime düşen düğüm sayısı bir halıdaki minimum çizim inceliğini 
belirler. Bu nedenle birimdeki düğüm sayısı fazla olan halılarda ağaç 
motifleri daha natüralist iken, düğüm sayısı azaldıkça ağaç motiflerinin 
stilize forma dönüştüğü dikkati çeker.  

Halılarda en çok rastlanan kompozisyon elemanı “hayat ağacı”dır. 
Hayat ağacı, sürekli gelişen, cennete yükselen hayatın, dikey semboliz-
mini oluşturur. Geniş anlamda, sürekli değişim ve gelişim içinde yaşa-
yan evreni sembolize eder. Evrenin üç elementini, toprağın derinine inen 
kökleriyle yeraltını, alt dalları ve gövdesiyle yeryüzünü, ışığa yükselen 
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üst dallarıyla cenneti birleştirir. Yeryüzü ve cennet arasındaki iletişimi 
sağlar. Servi, sedir, incir, zeytin, asma, hurma, palmiye, kayın, nar, meşe 
gibi ağaçlar değişik toplumlarda hayat ağacının sembolüdür. Anadolu 
motiflerinde hayat ağacı, ölümsüzlüğün sembolü olarak “can ağacı” adıy-
la nitelendirilir. Birçok yörenin dokumalarında hayat ağacının üzerinde 
görülen kuşlar, zamanı geldiğinde uçacak olan can kuşlarıdır. Özellikle 
servi ağacı ölümsüzlüğü simgeler (Erbek, 2002: 164).     

Stilize ağaç ve hayat ağacı motifleri “Döşemealtı” halılarında, Kayseri, 
Gördes, Yuntdağı, Konya-Kavak, Çanakkale-Ezine, Milas, Mucur secca-
delerinde yer almaktadır (Ford, 1994: 106). Kars, Uşak, Kırşehir, Fethiye, 
Malatya, Ağrı, Mersin, Kocaeli-Hereke, Adıyaman Çanakkale- Çan, 
İzmir – Bergama, Yağcıbedir, Milas, Megri halılarında ağaç motiflerinin 
hem ana motif hem de yardımcı unsur olarak kullanıldığı görülmektedir 
(Deniz, 1987: 16, Erbek, 2002: 170-175) (Şekil 4).  

Kayseri’de üretilen ipek Hereke halılarının motiflerinde, natüralist 
tarzda servi ağacı ve muhtelif ağaç figürlerine rastlanmaktadır. Şekil 
5’de görülen 20. yüzyıla ait Kayseri ipek halısı bunun en güzel örnekle-
rindendir  (Middleton, 1996: 41-42).  

1925’te İsveç’in Jämtland eyaletinde Marby köy kilisesinde bulunan 
ve günümüzde “Stockholm Statens Hstoriska” müzesinde muhafaza edi-
len Anadolu halısının deseninde, zemin ortadan iki bölüme ayrılmış, her 
bölüme sekizgen içine yerleştirilmiş ağacın dalları üzerinde karşılıklı 
duran bir çift kuştan oluşan kompozisyon görülmektedir. 14. ya da 15. 
yüzyıl Anadolu hayvan figürlü halıları kapsamında sınıflandırılan bu ha-
lıda, stilize ağacın dalları suya akseder gibi alt tarafta da tekrarlanarak 
verilmiştir (Aslanapa, 1997: 350, Aslanapa, 2005: 73-78). Buradaki sti-
lize ağaç figüründe ağacın türü konusunda bir fikir yürütmek mümkün 
olmamakla birlikte, heybetli bir ağaç olduğu söylenebilir.      

Bahar dalı motifi, bahar açmış meyve ağacı olarak da bilinir, bütün 
sanat dallarımızda olduğu gibi halıcılık sanatında da örnekleri mevcut-
tur. 16. yy.ın ikinci yarısının sevilen bir motifi olup, kiraz, erik, badem, 
şeftali, elma gibi ağaçların çiçek açmış halini tasvir eder. Hangi mey-
venin ağacı olduğunu kesinlikle söylemek mümkün değildir (Demiriz, 
1986;335). Bahar dalı motifi Osmanlı saray halılarında kullanılmıştır. 4. 
yy.ın sonlarına tarihlendirilen ve günümüzde “Paris Dekoratif Sanatlar 
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Müzesi’nde” bulunan bir Osmanlı saray halısında görülen çiçek açmış 
erik dalı motifi bu türün en güzel örneklerindendir. Bu halı, barok et-
kisiyle sık düzenlenmiş bitkisel motiflerden oluşan bir kompozisyona 
sahiptir (Day, 1996: 83). Erik dalı motifine Hereke halılarında da yer 
verildiği görülmektedir (Demirarslan, 2000: 89).

Kula seccadelerinde de ağaç motifleri bulunmaktadır. Kula seccade-
lerinin en güzel örneklerinde, kompozisyon içerisinde küçük evlerle, bir 
servi ve bir ağaç motifi mihrap zeminin iki tarafına üst üste sıralanmış-
tır. Serviler arasında mezar taşları da görüldüğünden bunlara “mezarlıklı 
kula” adı da verilmektedir (Aslanapa, 1997: 356, Aslanapa, 2005: 256). 
Kula halılarının en zengin grubunu oluşturan tür mihraplı halılar olup, 
tek mihraplı halılarda kullanılan zemin süslemesi mezarlı veya gemi-
li olarak bilinen kompozisyonlardır. Mihrap nişinin iki yanında stilize 
ağaç ve evlerden oluşan küçük manzara kompozisyonlarının ard arda 
düz yada ters sıralanmasıyla oluşan desenin yanında, bir de, mihrap içe-
risinde alt alta tekrar edilen evler ve bunlar arasına yerleştirilmiş deği-
şik türde ağaçlardan oluşan desenler vardır. Bundan başka, tek mihraplı 
Kula halılarının bir diğer tipi de, “bahçe kompozisyonlu” halılardır. Bu 
türün bilinen en eski örneği 18. yy başlarına ait olup, bahçe içi zemini, 
lale, karanfil, gül, sümbül, ve bahar dallarından oluşan, cenneti temsil et-
tiği söylenen bir kompozisyonla doldurulmuştur. Bahçeli halıların bazı-
larında, bahar dalında yer alan çiçeklerin tamamen kaybolduğu ve dalın 
arabesk bir karakter kazandığı görülmektedir. “Kömürcü kula” olarak 
bilinen türde ise, üzerinde çiçek motifleri bulunan bir bahar dalı, zeminin 
tamamını doldurmaktadır (Anmaç, 1999: 16-21) (Şekil 6). 

Manzaralı halılar Kula çevresinden başka, 18. yy’dan itibaren Kırşehir 
seccadelerinde de görülmektedir. Bunlarda da yine bir mihrap nişi içe-
risinde kat kat evler ve ağaçlardan oluşan hayali doğa görüntüleri yer 
alır (Bayraktaroğlu, 1999: 63). Kırşehir seccadelerinde esas bordürler 
sarmaşık ve servi ağacı gibi bitkisel motiflerle süslüdür (Aslanapa, 2005: 
263). Şekil 7a’da  yer alan 19. yy’a ait “mezarlık” desenli bir Kırşehir 
halısında desene adını veren mezar figürlerinin arasında stilize servi ağa-
cı motifleri dikkati çekmektedir (Middleton, 1996: 42). Şekil 7b’de ise 
19. yy’a ait tipik ağaç motifleri yer alan bir manzaralı Kırşehir halısı 
görülmektedir.
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“Moskova Doğu Sanatları Müzesi” koleksiyonun da bulunan 19. yy’a 
ait bir ipek Hereke seccadenin kompozisyonunda, kırmızı zemin üzerin-
de aşağıdan yukarı doğru uzanan bitkisel figürler arasında iri badem (şal) 
motiflerinden oluşan sütünün iki tarafında oldukça natüralist formda ser-
vi ağacı motifleri dikkati çekmektedir (Nekrasova, 1996: 232). 

Ladik seccadelerinde de kompozisyonda, mihrabın alt veya üst tara-
fında yan yana sıralanan uzun sap halinde lale, çiçek veya hurma yada 
palmiyeye benzer ağaç motifleri karakteristiktir (Aslanapa, 1997: 363, 
Aslanapa, 2005: 269) (Şekil 8).

Bazı Gördes halılarının dış büyük bordüründe koyu renk zemin üze-
rine bir kırmızı, bir yeşil olacak şekilde sıralanmış stilize ağaç motifleri 
karakteristiktir. Ağacın türü konusunda kesin bir yargıya varmak zor olsa 
da, salkım şeklinde kırmızı, yeşil meyveler sarkmaktadır (Sönmez, 1996: 
298). “Manzaralı Gördes” olarak bilinen halı türü de meşeye yada incir’e 
benzer heybetli ağaçların altında yan yana sıralı evlerden oluşan desenin 
alt alta tekrarından meydana gelen bir kompozisyona sahiptir (Şekil 9).

Kula, Kırşehir, Gördes yöresi manzaralı yada mezarlıklı halı desenle-
rinin orijini, 18. yy.ın ikinci yarısında başlayan Türk Barok periyoduna 
dayanmaktadır (Stone, 2004: 66). 

Günümüzde çok az örneği kalan Niğde Fertek halılarında da, halının 
zemininde  yaşamı sembolize eden stilize ağaç motiflerine yer verilmiştir 
(Anonim, 20020: 33).

19. yüzyıla ait kırmızı zeminli bir Manisa-Demirci seccade halısının 
bitkisel motifleri arasında kullanılan çeşitli ağaç figürleri dikkat çekicidir. 
Halının kırmızı zemininde, kandilli mihrabın altında yer alan heybetli bir 
incir ağacı, bunun hemen altında iri bir hayat ağacı, bu merkezin etrafını 
çevreleyen bordürde çınar ağaçları, mihrap nişinin sağ ve sol tarafında 
yukarı doğru uzanan ve vazodan çıkan dallardan oluşan bir motifle bi-
ten hayat ağaçları, halının kompozisyonunu oluşturmaktadır (Kırzıoğlu, 
2001: 238).        

Türk dünyasında, Azerbaycan halı sanatında da ağaç motiflerine rast-
lamak mümkündür. Azerbaycan halı sanatında önemli bir yeri olan “der-
viş motifli halılarda” kompozisyonun ana temasını oluşturan derviş figü-
rü mutlaka bir ağacın altında ya da göl kenarında otururken tasvir edil-
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mişlerdir. Ağaç altında oturan dervişin etrafı gül dalları ve budaklarıyla 
çevrilidir. Bu figürler bir tarafta yeşeren, bir tarafta solan insan ömrünü 
sembolize etmektedir (Esedova, 1996:128-129).

Halı desenlerinde nar ağacı motifinin kullanımına ender olarak rast-
lanmaktadır. Bir Türkmen halısı örneği olan ve özel bir koleksiyonda 
bulunan, Ersari-Beşir halısı, 190x125 cm boyutlarında namazlağ olup, 
merkezi çevreleyen zemin üzerinde nar ağacı motifleriyle dikkati çek-
mektedir (Mülayim, 1996: 224). Türk dünyası halı sanatında en çok rast-
lanan ağaç motifleri, servi, salkım söğüt, asma ağacı, gül ağacı, incir 
ağacı ve meşe ağacı motifleridir (Ford, 1994: 112) (Şekil 10-11).

Düz Dokumalarda Ağaç Motifleri

Deniz (1998: 50), Çanakkale Ayvacık yöresi düz dokuma yaygılarında 
desenlerin doğadan ve insanların çevresinde gördüğü eşya ve canlılardan 
alındığını belirtirken, ağaç, çiçek, böcek gibi doğada görülen varlıkların 
geometrikleştirilerek veya üsluplaştırılarak işlendiğini, gerçek şekliyle 
kullanılmadığını ifade etmektedir. Bu tespit tüm düz dokuma yaygı de-
senleri için geçerli olup, düz dokumalarda tekniğin gerektirdiği biçimde 
motifler yaratıldığından, ağaç motifleri de gerçekçi olmaktan çok geo-
metrik ve stilize tarzda karşımıza çıkmaktadır. 

Anadolu’nun her yerinde mezar taşlarında servi motifine rastlanır-
ken, servi Eski Yunan mezar taşlarında da görülen bir motiftir. Konya 
ve Keçimuhsine yöresi de, birçok yeşil boyalı servi motifli mezar taşı 
bulunması açısından önemli yörelerdir. Servi motifi binlerce yıldır de-
ğişik kültürler tarafından sembolik amaçlarla taş oyma eserlerde, me-
zar taşlarında, çinilerde, kumaşlarda kullanılmıştır. Ancak İslam dininde 
öbür dünya inancının çok önemli bir yeri vardır. Osmanlı bahçelerinin 
en önemli süsü olan servi ağaçları mezarlıklarda da yetiştirilmiştir. Öbür 
dünya ile bağlantılı anlamı olan bir ağacın günlük yaşamın içinde yer 
alması kaçınılmazdır. Konya Keçimuhsine cicimleri seccade tarzında 
dokunmakta olup, mihrap içinde üç adet servi motifi bulunmaktadır. 
Konya-Keçimuhsine cicimlerinin bazı örneklerinde servi motifi oldukça 
natüralist bir üslupta yer alırken bazı türlerinde stilize olarak kullanıl-
mıştır. Bu yöre cicimlerinde görülen servi motifi, Kadiri tarikatı şeyhle-
rinin başlıkları üzerinde de aynı tarzda kullanılmış olup, Tanrıya ulaşma 
arzusunu yani, ölmeden önce ölümün sırrına ermeyi sembolize etmekte-
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dir (Şekil 12). Ayrıca, birbirine yakın inançları olan Nakşibendi tarikatı 
şeyhlerinin başlıklarında da biraz farklı olmakla birlikte servi ağacı mo-
tifi bulunmaktadır. Fogg Art Museum’da bulunan ve Kadirilere ait oldu-
ğu tahmin edilen bir Osmanlı bayrağında, ortada yer alan Hz. Ali’nin iki 
uçlu kılıcı yanında dört adet dörtgen içerisinde ikişer servi motifi bulun-
maktadır (Acar, 1981: 36-39).    

Akpınarlı (2004: 34-36), Kırım kilimlerinde en çok kullanılan motif-
ler arasında “Selbi (Servi)” motifinin de bulunduğunu belirtmektedir.

Kafkas Türklerin düz dokumalarında, Eskişehir, Bayburt, Aydın, 
Malatya (Şekil 13), Denizli, Manisa, Selendi, Karaman (Şekil 14), Kars-
Kağızman, Sivas, Bursa-Keles, Tekirdağ-Şarköy (Şekil 15), Denizli-
Buldan, Adana, Reyhanlı, Konya- Ereğli, Obruk, Karapınar, Mut, 
İzmir-Bergama, Uşak-Eşme, Malatya-Sinanlı, Kayseri-Yahyalı, Afyon, 
Balıkesir, Gümüşhane-Bayburt (Şekil 16), Malatya-Merkez (Şekil 17), 
Erzurum (Şekil 18), Mersin-Silifke, Çankırı, Konya-Ladik, Maraş-
Pötürge, Giresun-Şebinkarahisar, Adıyaman yöreleri ve Osmanlı Saray 
kilimlerinin bazı örneklerinde ağaç, stilize ağaç ve hayat ağacı motifleri 
yer almaktadır. Malatya zililerinde, Çankırı ve Muğla-Fethiye cicimle-
rinde ağaç motifleri dikkat çekicidir. Yozgat ve Adıyaman çoraplarında 
yer alan ağaç motifleri düz dokumalarda kullanılanlara benzemektedir 
(Şekil 19) (Ölçer, 1988: 165, Hull & Wyhowska, 2000: 10-102, Erbek, 
2002: 175-179). 

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan, 1494 envanter numaralı 
verne tekniğinde dokunmuş zili örneği, zengin ağaç motifli Kafkas do-
kumalarına en güzel örnektir. Dokumanın deseni irili ufaklı stilize servi, 
akasya ve ardıç ağaçları ile bu ağaçların üzerinde ve etrafında yer alan 
kuş motiflerinden oluşmaktadır. Benzer motifler Kafkasya’da dokunan 
bazı halı ve sumak çuvallarda da görülebilmektedir (Ölçer, 1988: 203). 

Düz dokumalardan kilimler, hayat ağacı motifinin ana tema olarak 
işlendiği en zengin kaynaklardandır. Hemen her yöre kilimde, dokuyu-
cunun bireysel ifade tarzı ve teknik zorlamaların sınırları içerisinde çizil-
miş, kendine özgü bir hayat ağacı motifine rastlamak mümkündür.   

Kumaş ve İşlemelerde Ağaç Motifleri

Servi ağacı motifinin minare, türbe, ev, cami, kümbet vb bir bina ile 
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birlikte konu edilmesi diğer dokuma türlerinde olduğu kadar işlemelerde 
de gelenekseldir.   Akpınarlı (2004: 165), Kırım Yalta Müzesi’nde bu-
lunan peşkir işlemelerinde ağaç motiflerine rastlandığını, “servi ağacı” 
motifinin “minare” motifleri ile birlikte kullanıldığını ifade etmektedir. 

Denizli yöresi Buldan dokumalarında yer alan işlemelerde ağaç motif-
lerinden “kavaklı“ motifi sıkça kullanılmaktadır. Çankırı ve Kayseri peş-
kir işlemeleri arasında “servi ağacı” yer alan motifler, Nevşehir-Ürgüp, 
Tokat-Zile ve Bursa peşkir işlemelerinde stilize ağaç motifleri yaygındır 
(Barışa, 1984: 44). Bursa çevre işlemelerinde, Denizli, Balıkesir, Bursa,  
Kayseri, Afyon uçkur işlemelerinde ve Çanakkale yazmalarında stilize 
ve natüralist üslupta ağaç motifleri yer almaktadır (Erbek, 2002: 170-
179) (Şekil 20).

Ağaç motiflerinin işlemelerde görülmeye başlanması 17. yy’dan iti-
barendir. Bu yüzyılda bitkisel figürler arasına hurma ve servi ağaçlarının 
eklendiği görülmektedir. Çiçek dalları, nar dalları, çiçekli vazoların içi-
ne oturtulmuş servi ağaçları sembolik nitelik taşımaktadır. Diğer yandan 
çevresi hurma ağaçlarıyla donatılmış, üzerinden kandiller sarkan sütun 
ve kemerlerle belirlenmiş, manzaralarla bezenmiş seccadeler servi ve çi-
çek dallarıyla bezenmiş taht örtüleri manzara ressamlığına atılan adımla-
rın ilk işaretini vermektedir (Barışta, 1999: 42).

Topkapı Sarayı Müzesinde 31/9 ve 31/1359 envanter numaralarıyla 
bulunan 17. yy. Osmanlı seccadelerinin bordürlerinde ve zemininde hur-
ma ağacı motifleri görülmektedir. Aynı yerde 2/762 envanter numarasıy-
la bulunan bir taht örtüsünde servi ağacı motifleri göz alıcı olup, aynı 
yüzyıl çadır süslemelerinde de ağaç motiflerine rastlanmaktadır (Barışta, 
1999: 55). 

18. yüzyılda bitkisel bezemelerin bahar açmış ağaç, bahar açmış 
dallarla vb bitkisel figürlerle zenginleştiği dikkati çekmektedir. Askeri 
Müze’de bulunan, 23842 envanter numaralı, bahar açmış dallar ve ka-
ranfillerle tasarlanmış ağaç biçimi ve karanfil demetleriyle bezenmiş sa-
yeban güzel bir örnek oluşturmaktadır (Barışta, 1999: 81).   

Barışta (1999: 113-115), 19. yy. Osmanlı dönemi Türk işlemelerinde 
çeşitli çiçek ve meyve motifleri ile tasarımlanmış bitkisel bezemelerin 
içerisinde salkım söğüt, servi, palmiye, mimoza gibi ağaçların manza-
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ra biçimleri içinde yer aldığını belirtmektedir.  Özel bir koleksiyonda 
bulunan Amasya yöresine ait, işlemeli bir örtünün ana temasını kümbet 
motifleri ve bu motiflerin arasında bulunan stilize servi ağacı motifle-
ri oluşturmaktadır. Dr. Müjgan Cunbur’a ait bir işlemede servi ağacına 
bağlanmış geyikler ilginç örnekler arasında yer almaktadır. 19. yy işle-
melerinde yer alan manzara tasvirleri arasında köprüler, ağaçlar ve kuş-
lar arasına serpiştirilmiş yapıların ayrı bir yeri vardır. Manzara motifleri 
arasında, bir grup çadırda beliren bir şerit gibi devam eden panoramalar 
vardır. Farklı motiflerin bir araya getirilmesiyle yapılmış bu tasarımlar 
arasında II. Mahmut sayebanının bulunduğu panorama İstanbul’un o za-
manki sahil sarayları ve deniz ulaşım araçları yanı sıra bahçeleri konu-
sunda aydınlatıcı veriler sunmaktadır (Barışta, 1999: 171).    

Sürür (1974: 28), İstanbul, Edirne, İzmir ve Bursa gibi büyük mer-
kezlerde esnafla halkın meydana getirdiği,  “şehirli işlemeleri” olarak 
sınıflandırılan grubun halkın zevkini yansıtan ancak saray işlemelerine 
özenilmiş eseler olduğunu belirtmektedir. Yazar bu işlemelerde pastel 
renklerin kullanıldığını, sırma ile karıştırıldığı zaman çok çeşitli motifler 
ortaya çıktığını belirterek, ağaç motiflerinden oluşan peyzaj manzarala-
rının, oldukça dikkat çekici örnekler olduğunu ifade etmektedir (Şekil 
21).  

İşlemelerden başka Türk kumaş sanatında da ağaç motiflerine yer 
verilmiştir. Sultan I. Mahmut’ a ait ipekli şalvarda, krem renkli zemin 
üzerine açık kırmızı renkte üsluplaşmış serviler, bunların içinde yine 
krem rengi, kuvvetli barok tesirler gösteren yaprak dolgular vardır. Servi 
motiflerinin iki tarafında rokoko tarzında kıvrık dallar ucunda gül to-
murcukları görülür (Öz, 1951: 67,  Aslanapa, 1997: 363) (Şekil 22). Bu 
süsleme tarzı 17. yy. ikinci yarısından itibaren Türk sanatında beliren 
Batı tesirlerinin kuvvetli  yansımalarının izlerini taşır. Servi, kozalak, 
vazo içinde çiçek demeti dönemin en sevilen motiflerindendir (Gürsu, 
1988: 164).

Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan, Padişah I. Ahmet’e ait olan ipek 
kaftan, mavi zemin üzerine sarı altın sırma ile işlenmiş natüralist ağaç 
motifleri ile süslenmiştir (Tezcan, 2002: 17) (Şekil 23).

İslamiyet’in kutsal meyvesi olan hurma ağacı özellikle seccade kom-
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pozisyonlarında karşımıza çıkar. Türk kumaşlarında dallarından sarkan 
natüralist üsluptaki meyveleriyle hurma ağacı motifi nadiren görülmekte 
olup, birkaç kumaş deseninde mevcuttur. Benaki Müzesi’nde bulunan, 
17. yy’a ait bir çatma kumaşın deseni lale şeklinde bir saptan çıkan hur-
ma ağacı motifi ile bezelidir. Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan bir 
bohçadan çıkan kemha parçasının zemini hurma ağaçları ve yaprakları 
ile süslenmiş olup, yaprakların üzerinde laleler ve karanfiller bulunmak-
tadır. (Öz, 1951: 110, Gürsu, 1988: 165, Sürür, 1992: 196). Aynı motif 
Topkapı Sarayı Müzesi’nden 31/9 envanter numaralı 17. yy’a ait hurma 
ağacı motifi işlemeli seccade de kullanılmıştır (Barışta, 1999: 171). Bu 
durum, değişik sanat dallarındaki üslup birliğinin bir göstergesidir. 

17. yüzyılın sonlarında dokunmuş Osmanlı ipeklileri arasında, çok 
sayıda örnek kayıtları tutulduğu için tarihlidir. Özellikle Rus koleksiyon-
larında bulunan bu örnekler Bursa’lı kadifecilerin maharetlerini göster-
mekte olup, ülkemize çok az sayıda gelmiştir. Rusya’da bulunan örnekler 
iki ana tür Osmanlı kadifesinin 17. yüzyılın ikinci yarısına ait olduğunu 
işaret eder. Şemse şeması içine yerleştirilmiş hurma ağaçları ile bezeli 
olan birinci tür, birinin üzerine tarihini doğrulayan Rusça bir işleme ya-
pılmış ve 1674 yılında Zagorsk’taki manastıra bağışlanmış olan kilise 
cüppesine dayanılarak tarihlendirilmiştir. Diğer tür ise sekiz köşeli rozet-
lerle bezelidir (Atasoy vd., 2001: 238). Sergiev Posad Müzesinde 2404 
envanter numaralı, 17. yüzyılın ilk yarısına ait olan bir Rus Ortodoks ki-
lise giysisinde, şemse içinde hurma ağacı motifleri ve testere kenarlı pal-
met motifleri dikkat çekicidir. 17. yy.da Bursa tezgahlarında dokunduğu 
belirtilen bu giysinin deseni o dönemde çok sayıda dokunan alışılmış 
motiflerden oluşmaktadır. Aynı müzede 2281 envanter numaralı bir baş-
ka kilise cüppesinin de deseni aynıdır (Atasoy vd., 2001: 149-153-249-
250). Ermitaj Müzesinde 347 envanter numaralı 17. yy.ın ikinci yarısına 
ait Rus Ortodoks kilise cüppesinin deseninde ve Cambridge Fitzwilliam 
Müzesinde 154-1949 envanter numaralı bir kadife kumaşta desenler 
çok benzer olup, şaşırtmalı düzende yerleştirilmiş karanfillerin arasında 
hurma ağacı motifleri görülmektedir (Atasoy vd., 2001: 149-150-151). 
Krefeld Deutsches Tekstil Müzesi’nde bulunan, 16233 envanter numara-
lı, 17. yy.ın ilk yarısına ait kadife örtünün deseninde, yedi yapraklı karan-
fillerin içi, dönüşümlü olarak lale ve karanfillerle bezeli olup, çiçeklerin 
tepelerinde küçük hurma ağacı motifleri yer almaktadır. Konya Mevlana 
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Müzesi’nde bulunan 615 envanter numaralı 17. yüzyılın ilk yarısına ait 
156x125 cm boyutlarında kadife örtünün deseninde şaşırtmalı sıralarda 
yerleştirilmiş yedi yapraklı, sade, karanfillerin aralarında hurma ağacı 
motifleri, örtünün görsel etkisini pekişmektedir. Oldukça benzer bir de-
senin kullanıldığı bir başka örnek, Krakov Devlet Müzesinde bulunan 
4525 envanter numaralı,  17. yüzyılın ilk yarısına ait, 168x125 cm boyut-
larında bir kadife örtü olup, karmaşık ancak son derece süslüdür (Atasoy 
vd., 2001: 316-137).    

Kremlin Askeri Müzesi’nde bulunan 2224 envanter numaralı, 17. yüz-
yıla ait 128x65 cm boyutlarında seraser yastık yüzünün deseninde, hur-
ma ağacı motifi farklı bir yaklaşımla kullanılmıştır. Hurma ağacı burada, 
etrafı daha küçük meyvelerle çevrilmiş ve koyu güvezi ile fıstıki renk 
tahrirleri olan ortadaki nar motifini bezemek için kullanılmıştır (Atasoy 
vd., 2001: 260). Lyon Historique des Tissus Müzesi’nde bulunan 288 
envanter numaralı, 16. yüzyılın ortalarına ait, 167 cm uzunluğunda ka-
difenin deseni, çift şemse şemasıyla bezeli olup, hurma ağacı, lale ve 
stilize sümbül gibi tipik Osmanlı motiflerinin kullanıldığı görülmektedir 
(Atasoy vd., 2001: 301). Moskova Devlet Tarihi Müzesi’nde bulunan, 
21963 envanter numaralı, 17. yy.ın ortalarına ait, 137x125 cm boyutla-
rında kadife çatma örtü ve Özel koleksiyonda bulunan, 17. yüzyılın orta-
larına ait, 180x130 cm boyutlarında çatma örtünün desenleri benzer olup, 
şemse şeması içine yerleştirilmiş hurma ağacı motifi dikkat çekicidir. 
Chicago Sanat Enstitüsünde bulunan 1954-97 envanter numaralı, 116. 
yy’a ait, 88.5 cm boyunda, kadife kumaşın desenlerinde şaşırtmalı sıra-
larda yerleştirilmiş hurma ağacı motifi form itibarıyla diğer iki örnekle 
benzer olup, şaşırtmalı sıralarla yerleştirilmiş olan ağaçların çevresinde 
şemse şeması bulunmamaktadır. Ermitaj müzesinde bulunan 368 envan-
ter numaralı, 17. yüzyılın ilk yarısına ait olan 160-140 cm boyutlarında 
Ortodoks Rus Kilise giysisinin deseninde şemse şeması içine yerleşti-
rilmiş hurma ağacı motifi tipik olup, bu desende görülen çok sayıdaki 
küçük farklılıklar, genellikle tahrirlerde, ölçekte ve gövdedeki dilimlerin 
sayısında görülmektedir (Atasoy vd., 2001;306-307).         

TSM’de bulunan, 13/1740 envanter numaralı, 16. yüzyılın ortalarına 
ait, 15x15 cm boyutlarında bir kemha örtünün deseninde damalı şem-
se şemasında yer alan hurma ağaçları, doğallığıyla dikkat çekmektedir 
(Atasoy vd., 2001: 291). TSM’de bulunan, 13/1889 envanter numaralı 
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17. yüzyıla ait 130 cm uzunluğunda bir seraser şalvar, her sırada farklı 
yöne bakan, altlarında dalgalanan saplar ve üstlerinde üçer tane beş yap-
raklı çiçek bulunan, hurma ağacı rozetlerle desenlendirilmiştir. En çok 
seraserlerde bulunan bu yerleşim düzeni Türk ipeklilerinde sıra dışıdır 
(Atasoy vd., 2001: 259).       

Türk süslemelerinin dekoratif unsurlarından olan Servi ağacı motifi 
kumaşlarda da kullanılmıştır. TSM’nde bulunan bir kemha kumaşın de-
seni, etrafı beş yapraklı yabani gülle çevrilmiş beyzi madalyonun içinde 
yeşil yapraklar arsında sümbül, lale, gül ve karanfil motifleri, bunun iki 
yanından çıkan servi ağaçları ve bunlarında iki yanında gül, yaprak ve 
goncaları arasında kuyruğunu açmış oturan, sorguçlu birer tavus kuşun-
dan oluşmaktadır. Benaki Müzesi’nde bulunan, bir çatma yastıkta çifte 
servi süslemesi yer almakta ve serviler arasında, mimari bir öge halinde, 
kemerli birer pencere görülmekte olup nadir bir parçadır. Ayrıca, Topkapı 
Sarayı Müzesi’nde 41138 envanter numaralı bir kumaşta stilize servi 
motifleri bulunmaktadır (Öz, 1951: 171). Konya Mevlana Müzesi’nde 
bulunan 597 envanter numaralı, 17. yüzyıla ait 180x131 cm boyutlarında 
bir örtünün deseni, damla şeklinde bir servinin etrafına yerleştirilmiş lale 
ve karanfil motiflerinin oluşturduğu madalyonların şaşırtmalı sıralarla 
yerleştirilmesinden meydana gelmektedir (Atasoy vd., 2001: 149-151). 
18. yy başlarına ait olan, Victoria ve Albert Müzesi’ndeki bir çatma ku-
maşta desen, büyük bir vazo içinden çıkan üç adet servi motifi ve stilize 
nar, karanfil ve lalelerden oluşan ilginç bir kompozisyona sahiptir. Gerek 
stilize edilerek gerekse doğal tarzında servi motifli kumaş desenleri öze-
likle 18. yüzyılda çok kullanılmıştır. TSM'de bulunan 13/266 envanter 
numaralı, 17. yüzyıla ait,  kemha çocuk kaftanı çok ilginç ve zengin oval 
madalyon deseni sergiler. 17. yüzyıl ilk yansına ait kırmızı ipek zeminli 
kaftanın oval madalyonlanın etrafı beyaz çiçekli yapraklarla çevrilmiş 
ve kaydırılmış eksen üzerinde dizilmistir. Madalyonun içini süsleyen 
serviye benzer motifin etrafı sıra ıle naturalist usluptaki lale ve karan-
fillerle çevrilerek çok zengin bir kompozisyon oluşturur (Gürsu, 1988: 
185, Atasoy vd., 2001:237). Krakov Carmelite Rahibeler manastırında 
bulunan, tahminen 1683’de büyük olasılıkla Sakız Adası’nda dokunmuş 
olan, bir seccadenin deseninde, oldukça natüralist formda bir çift servi 
ağacı görülmekte olup, kumaş seccadelerin en ilginç örneklerindendir 
(Atasoy vd., 2001: 251).  
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Osmanlı dönemi tekstillerinde, gerek meyve gerekse ağaç olarak tas-
vir edilen nar motifi de Türk desenlerinin başlıca konularından biridir 
(Sürür, 1992:195). İstanbul Üniversitesi Kitaplığı Müzesi’ndeki 16. yüz-
yıla ait Osmanlı minyatürlerinden birinde, Fatih Sultan Mehmet resme-
dilmiş olup, kahverengi giysisinde, halkar tarzında üzerinde meyveleri 
ve hançer yapraklar bulunan kıvrık dallar olarak tezyin edilen nar ağacı 
görülmektedir (Süslü, 1974: 574).     

Natüralist üsluptaki elma ağacı motifi özellikle çini desenlerinde yay-
gın olarak kullanılmışsa da kumaş desenlerinde de az da olsa rastlamak 
mümkündür (Gürsu, 1988: 186). 16. yy.ın ikinci yarısına ait TSM’nde 
bulunan ve “elmalı kaftan” olarak bilinen kaftanı dalgalı dikey dal siste-
minin bir türü süslemektedir. Çok ince kırık dalgalı dikey dalların yap-
rakları ile taşıdığı elmalardan oluşan ve bütün zemini baştanbaşa kapla-
yan bir desen hakimdir. Elma ağacı motifi Edine Selimiye Camii’nin ve 
Çinili Köşkün çini panolarında da görülmektedir (Gürsu, 1988: 199).  

Tezhip süslemelerinde yaygın olan bahar açmış ağaç motifi, stilize 
ve doğal tarzında Osmanlı kumaşlarında da görülür. 16. yy ortalarında 
Kanuni devrinde birdenbire ortaya çıkan ve ilk Karamemi’nin bir yaz-
ma tezhibinde görülen doğadaki görünümüne yakın bir natüralizm için-
de bahar açmış ağaç motifi, halı ve diğer süsleme sanatlarında sevilerek 
kullanılan farklı bir kompozisyondur. Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulu-
nan kemha çocuk kaftanı deseninde bulunan birleşik oval madalyonlar 
içinde bir kökten çıkan ve tüm zemini kaplayan simetrik bahar açmış 
ağaç motifi bezemesi oldukça muhteşem bir görüntü arz eder. Kumaştaki 
tek örneği olan çocuk kaftanının deseni, çinilerde görülen uygulamalara 
benzemektedir (Gürsu, 1998: 168). 

Victoria ve Albert Müzesi’nde bulunan 17. yy’a ait kemha kumaşın 
deseninde, erik yada elma gibi bir çeşit ağaç ve dallarından çıkan çeşitli 
çiçeklerden oluşan zengin bir kompozisyon bütün zemini kaplamaktadır 
(Gürsu, 1998: 170). Ağaç motifleri, kumaş desenlerinin en zarif örnek-
lerinde kendini göstererek, Türk kumaş süsleme sanatı içindeki yerini 
almıştır. 

Sonuç

Türk inanç sisteminde tanrısal bir varlık olarak kabul edilen ağaç, mo-
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tiflerde hayatın devamlılığını temsil eder. Bazı Türk destanlarında ana 
rahmi fonksiyonunu üstlenirken, evin temelini atmadan önce ağaç dikil-
mesi bir gelenektir. Dokumalarda ağaç verimliliğin, yeniden doğuşun, 
ölümsüzlüğün, yaşayan evrenin, koruyucu ruhun, ölmeden önce ölümün 
sırrına ermenin sembolü olarak Türk süsleme sanatlarındaki yerini al-
mıştır.   

Halılarda ve düz dokumalarda, tasarım kaynağından bağımsız olarak, 
bir motifin zarif yada naif, natürel yada soyut, organize yada sponta-
ne, geleneksel yada bireysel olup olmadığını anlamak mümkündür. Bu 
durum ağaç ve hayat ağacı motifleri için de geçerlidir. Örneğin Hereke 
halılarında kullanılan ağaç motifleri zarif, Ladik halılarında naif bir gö-
rünüm arz eder. Kula, Gördes ve Kırşehir halılarının “manzaralı halılar” 
grubunda yer verilen ağaç motifleri gelenekseldir. Düğüm sıklığı yük-
sek olan halılarda motifler natürel, az olan halılarda soyuttur, Malatya, 
Bayburt, Şarköy kilimlerinde organize, bazı Erzurum kilimlerinde spon-
tandır. Düz dokumalarda hiç beklenmeyen bir yerde ağaç motifi karşımı-
za çıktığında, bireysellik olgusunun izleri daha çok kendini göstermek-
tedir.    

Elde mevcut verilerin karşılaştırılmasıyla, bir motifin tarihsel, kültü-
rel, coğrafi yörüngesini belirlemek de mümkündür. Ağaç motifleri söz 
konusu olduğunda Türk dünyası dokumalarında benzer ve ortak motifler 
kullanıldığı gibi yörelere has motiflerin de bulunduğu dikkati çekmiştir.

Kırşehir, Kula, Gördes gibi manzaralı halılarda iki boyutlu ve naif 
tasarımlar içinde servi vb. ağaç motifleri kullanılmıştır. Genellikle üç 
boyutlu resimsel figürlerle perspektif bir arada düşünülür, ancak bu de-
senlerde motifin taban kısmında izdüşümler bulunduğundan perspektif 
denemeleri olduğu göze çarpar. Motif tabanı boyunca uzatılmış eşkenar 
dörtgen, önplanda bir kara parçası olduğu izlenimini vermektedir. Bu ön 
plan bilinçsiz yapılmamıştır, motifin standart özelliğidir.    

Motiflerin tanımlanmasında, mevcut örneği onaylamak önemli bir 
konu olarak görülmektedir. Bu konu özellikle ağaç türlerinin tespitinde 
kesin tanımlamalar yapamamak gibi bir sorun olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Nitekim aynı motif, bazı literatürlerde palmiye, bazılarında hurma 
ağacı, bazı literatürde servi, bazısında sedir vb. olarak tanımlanmakta-
dır. Salkım söğüt, asma ağacı, gül ağacı gibi kesin tanımlamalara gidi-
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lebilen motifler olduğu gibi, mezarlık ile birlikte anıldığından yada yöre 
halkının ifadelerinden servi ağacı olarak tanımlanan motifler de vardır. 
Milas-Megri halılarında ağaç motifi olarak yorumlanan motifler bazı li-
teratürlerde eğrelti otu olarak da isimlendirilmektedir. Teoride spesifik 
motifleri tanımlamak için belirgin kriterler yaratılabilir ancak motifler 
yeni yorumlara da açık bir sürekliliğe sahiptir.   

İşlemelerde genellikle “servi ağacı” motifinin yer aldığı, ancak bu 
motifin kompozisyonda tek başına değil, minare, kümbet, cami vb. dini 
sembolize eden bir figürle birlikte kullanıldığı dikkati çekmektedir. 
İşlemelerde motifler içinde bulunduğu dönemin üslubunu yansıtmakta-
dır. Bu nedenle yüzyıllar içerisinde değerlendirilmiştir. Osmanlı Saray 
işlemelerinde oldukça natüralist motifler dikkati çekmektedir. 

Türk kumaşlarından günümüze kalan ve müze koleksiyonlarında bu-
lunan çeşitli örneklerde hurma ağacı motifi, bir örnekte elma ağacı, iki 
örnekte bahar açmış ağaç motifleri görülmekte olup, servi motifi yaygın-
dır. Hurma ağacı motifinin özellikle 17. yüzyıl Osmanlı kumaşlarında 
yaygın olarak kullanıldığı ve örneklerin çoğunluğunun yurt dışındaki 
müzelerde ve özellikle Rus müzelerinde bulunduğu dikkati çekmiştir. 
Padişah giysilerinde de ağaç motifleri az kullanılmış olup, iki çocuk kaf-
tanında ve Padişah I. Ahmet ile I. Mahmut’un giysilerinde ağaç motifleri 
yer almaktadır. Nar ağacı motifi de kumaşlarda kullanılmış olup, günü-
müze kalan örneği bulunmamakla birlikte resimsel tasvirlerde karşımıza 
çıkmaktadır.       
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Şekil 4: Kars halılarında, Kırş ehir-Mucur, Kocaeli-Hereke ve Niğde halısında   yer alan  ağaç motifleri (Erbek 2002) 

 

Şekil 1: Pazırık’ta 7. 
Kurgan’dan çıkarılmış hayat 
ağacı motifli çocuk önlüğü 
(Görgünay 2002) 

Şekil 2: Türk süsleme sanatında en sık 
rastlanan ağaç motifleri  (Akar vd. 1978) 

Şekil 3: Orta Asya’da ağ aç tasviri (Tagıyeva 1996)   
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Şekil 5: Kayseri ipek halısında yer alan manzara tasviri içerisinde muhtelif ağ aç motifleri (Middleton 1996) 

 

      
 

Şekil 6: Manzaralı Kula halılarından ağ aç motifi örnekleri  (Kültür Bakanlığı Halı Kataloğu Cilt;2-5) 
 

                                   
Şekil 7a: Mezarlık desenli Kırş ehir halısı ve stilize servi motifleri (Middleton 1996)     Şekil 7b: 19. yy Kırş ehir manzaralı halısı  
                                                                                                                                                          (Kültür Bakanlığı Halı Kataloğu Cilt;2)         

                                                          
Şekil 8: 17. yy Ladik halısında hayat ağ acı  
(Kültür Bakanlığı Halı Kataloğu Cilt; 5)                                                                                                                                                                   
 

Şekil 9: V&A Müzesi, 19. yy’a 
ait bir Manzaralı Gördes halısı, 
(Stone 2004) 

Şekil 10: Türk Dünyası halılarında kullanılan 
çeşitli ağaç motifleri (Ford 1994) 
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Şekil 11: Türk Dünyası halılarında kullanılan çeş itli ağaç motifleri  
(Ford 1994) 

 
           
 

                                          
 
 
 

                                                                             
                                                                              
                                                         
                                                                                                                                                   
  
 

               
Şekil 19: Çankırı ve Muğ la, Fethiye cicimlerinde, Malatya zilisinde, Çanakkale yazmasında, Yozgat ve Adıyaman çorabında ağaç motifleri 
(Erbek 2002),  
 

                
Şekil 20: Bursa, Balıkesir, Kayseri, Afyon İş lemelerinde ağaç motifleri (Erbek 2002) 

 

                                      
 
 

Şekil 12:  Keçimuhsine cicim seccadesinde servi motifi 
(Hull & Wyhowska 2000) ve Kadiri şeyhi başlığında 
servi motifi (Acar 1981) 

Şekil 13: Eskiş ehir, Bayburt,  Aydın ve Malatya 
kilimlerinde yer alan  ağaç motifleri  (Erbek 2002) 

 
Şekil 14: Denizli, Manisa, Selendi, Karaman kilimlerinde 

kullanılan ağaç motifleri (Erbek 2002) 

 

Şekil 15: Ankara Etnografya 
Müzesi, 18.yy Tekirdağ 
Şarköy kilimi 

Şekil 16: Vakıflar Halı 
Müzesi,18.yy Gümüşhane Bayburt 
kilimi 

 

Şekil 17: Elazığ  
Müzesi,19.yy Malatya kilimi 

Şekil 18: Özel Koleksiyon, 19.yy 
Erzurum kilimi 

 

Şekil 21: Şehirli iş lemesine  ağaç motifli iki örnek, 
(Sürür 1974) 

 

Şekil 22: Sultan I. 
Mahmut’ a ait 
ipekli şalvarda 
servi motifi (Öz 
1951) 

Şekil 23: Padiş ah I. Ahmet’e ait olan ipek kaftan  
(Fotoğraflar: Tezcan 2002- Ali Konyalı) 



1470


