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Ö z e t M Tarihi camiler Anadolu yapı kültürü açı

S tr u c tu ra l U s a g e O f W o o d e n M a te r ia l
i n K o n y a S il e ' k M o s q u e

sından incelenmeye değer mimari eserlerdir. Ak
Camii, Konya İli'nin Selçuklu İlçesi Sille beldesi
sınırları içinde bulunmaktadır. Ak Camii,
Anadolu'nun ahşap malzemenin yapısal kullanı
mı ile dikkati çeken mimari yapılarından bir tane
sidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; Konya
Sille Ak Camii'nde ahşap malzemenin yapısal
kullanımının incelenmesidir.
' n a h t a r K e li m e l e r M Konya, Sille, Ak Camii,
Ahşap, Cami.
1. Giriş

Uygarlık tarihinin başlıca yapı malzemelerinden
biri olan ahşap, Anadolu geleneksel yapı kültüründe
de kendine özgü detaylar ile varlık bulmuştur.
Anadolu'nun geleneksel yapılarında ahşap malze
me zengin bir ustalık ile kullanılmıştır. Ahşap mal
zeme, sahip olduğu üstün özellikler sayesinde, kül
tür mirası niteliğindeki pek çok yapının da günümü46
-
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' b s t r a c t M Historic mosques are architectural
Works that are worth examining Anatolian culture
of buildings as they are veıy rich in structural
quality. Ak Mosque is in the border of Konya's
Selçuklu / Sille District. Ak mosque is one of the
architectural buildings which attracts attention
with its wooden materials and their structural
usage in Anatolia. in this sense, the objective of
this study was to examine the structural usage of
wooden material in Konya Sille Ak Mosque.
K e y W o r d s MKonya, Sille, Ak Mosque, Wood,
Mosque.
ze kadar ayakta kalmasına katkıda bulunmuştur.
Anadolu'da ahşap ile üretilmiş kültürel miras niteliği
taşıyan yapıların pek çoğu konut işlevli olmakla bir
likte ahşap malzemenin kullanıldığı önemli bir diğer
yapı grubu da camilerdir. Konya İli'nin Selçuklu ilçe
si Sille beldesi sınırları içinde bulunan Ak Camii,
Anadolu kırsalının ahşap malzeme detayları ile dik
kati çeken mimari yapılarından bir tanesidir.
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2. Sille'nin Tarihçesi

Sille, günümüzde Konya ili Selçuklu ilçesi sınırla
m içinde bulunan ve il merkezine yaklaşık 8 km
ımıesafede konumlanan bir beldedir. Arkeolojik çalış
lil1lalar, Sille'nin 6000 yıllık bir tarihsel geçmişe sahip
@lt:luğunu göstermektedir. Bu süreçte yerleşim pek
şok uygarı ığa ev sahipliği yapmıştır. Yerleşim,
(Gınmhuriyet Dönemi öncesinde sırasıyla Rum,
$'elçuklu ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Özel
likle Selçuklu ve Osmanlı Dönemi boyunca Sille'de
farklı etnik kökene sahip bireylerin birlikte yaşadık
ları bilinmektedir. Sille, Cumhuriyet öncesinde,
Lozan Antlaşması'na bağlı olarak mübadele yerleş
meleri içinde yer almıştır. Mübadele kapsamında
Sille'de bulunan Rumlar Yunanistan'a gönderilmiş,
Batı Trakya'dan gelen Türkler ise Sille'ye yerleştiril
miştir (Erdoğan ve Boztepe Erkış, 2014; Tapur,
2009). Rum yerleşmesi döneminde öne çıkan taş
işçiliği yerleşimin mimari karakterinde de kendisini
göstermiş, zaman içinde taş işçiliği Selçuklu ve
Osmanlı yapı geleneği ile harmanlanmış ve özgün
mimari eserler ortaya çıkmıştır. Sahip olduğu tarihi
geçmişe bağlı mimari zenginliğini günümüzde
büyük ölçüde korumakta olan Sille'nin önemli
mimari yapılarından bir tanesi de Ak Camii'dir.
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3. Sille Ak Camii ve Ahşap Malzemenin
Yapısal Kullanımı
Sille Ak Mahalle'de bulunan Ak Camii, H.1280 /
M.1863 yılında inşa edilmiştir. Banisi bilinmeyen
cami Bektaşoğlu Mehmet Usta ve oğlu Ahmet Usta
tarafından yapılmıştır (Karpuz, 2009). Sille'nin en
büyük camisi olma özelliğine sahip olan bu anıtsal
yapı eğimli bir arazi üzerinde konumlandırılmıştır.
Arazi eğiminden ötürü, yapıya doğu ve güney cep
hesinden bakıldığında fevkani (yerden yükseltilmiş)
bir yapı görünümü vermektedir. Doğu ve güney yön
lerinde, eğime bağlı olarak oluşturulan kata, güney
yöndeki çift kanatlı ahşap kapı ile ulaşılmaktadır.
Caminin geçirdiği çeşitli onarımlar sırasında bu
katın farklı düzenlemeler ile kullanıldığı, günümüz
de depo olarak kullanılan alanın önceleri eğitim
mekanı olduğu bilinmektedir. Bodrum kat olarak
nitelendirilebilecek bu bölümden yapının doğu
yönündeki avlusuna açılan pencere ve kapıları da
bulunmaktadır (Sarıköse, 2008). Yapı kuzey ve batı
cephesinde ise tek katlı olarak algılanmaktadır
(Şekil 1, 2, 3 ve 4).

l
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alililuk rılanlı
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al:iirı olup j
~© n·/dir j
•il 5). Carni'ye
pheşiaden sağlanmaktadır. Doğu cepfılesı
likle yarımı daire biçimli basamaklara
sahi
ır merdiven ile karşılaşılmaktadır (Şekil
5 ve 6). On basamaklı bu merdiven ile doğu cephe
sinde bulunan yarı açık alana ulaşılmaktadır. Aynı
zamanda kuzey yönündeki çift kanatlı ahşap kapı
ile de ulaşılabilen bu bölümün yazlık mescit olarak
kullanıldığı bilinmektedir (Şekil 7). Doğu cephenin
güney yöndeki kısmı son cemaat yeri olarak kurgu
lanmıştır (Şekil 8). Bu bölümün kotu yaklaşık 40 cm
yükseltilmiştir. Caminin yazlık mescidi ve son cema
at yeri olarak kullanılan bu bölümün güney yönünde
ahşap bir mihrap yer almaktadır. Mihrabın iki yanın
da birer adet ve doğu cephesinin bu bölüme bakan
kısmında alt kotta iki adet ahşap doğramalı pence
re bulunmaktadır (Şekil 9).
Caminin son cemaat yerinden harime 190 cm
genişliğindeki iki kanatlı ahşap doğramalı bir kapı ile
ulaşılmaktadır (Şekil 1 O). Harime, genelde cami
mimarisinde görülenden farklı olarak, kuzeyden
değil, doğu cephesinden girildiği dikkati çekmekte-
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Şekil 7. Kuzey Yönde Yazlık Mescit Bölümüne
Giriş Sağlayan Ahşap Kapı
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Şekil 8. Son Cemaat Yeri

o

Şekil 5. Sille Ak Camii Zemin Kat Plan Şeması
(Karpuz, 2009)
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Şekil 6. Giriş Merdiveni
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Şekil 9. Yazlık Mescit Bölümünde Ahşap Mihrap
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. @iiriş kapısının üst kısmında, kapı doğramasın- \ mertekler aracılığı ile doğu yönünde bulunan bir kiri
:~~ Oağımsız biçimde besmele yazısı. içeren çini bir · şe ve kirişin oturduğu yedi adet ahşap dikmeye
bulunmaktadır (Şekil 11). Gırış kapısının aktarmaktadır (Şekil 1, 5). 30 cm çapındaki ahşap
f!!a@®\l
Rl!l~e~, tarafında , hanımlar bölümüne girişi sağlayan, dikmeler altta, zeminden yükseklig"i 45 cm olan taş
~ ~anatlı ahşap giriş kapısı yer almaktadır.
ayaklara oturtulmuş olup dikmelerin üst kısımları
te !Pl@ğl!l cephesindeki yarı açık alanın çatı örtüsü, . kirişe doğru ahşap başlık kirişleri oluşturularak
~iıiRümü, caminin kuzey ve güney yönündeki ahşap \ genişletilmiştir (Şekil 12, 13, 14 ve 15). Bu bölümün
lliatıllı taş yığma beden duvarlarının yanı sıra ahşap · tavan yüksekliği 590 cm'dir.

Şekil 13. Son Cemaat Yerinde Ahşap Dikmeler
~
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Şekil 11. Giriş Kapısı Üst Kısmında Bulunan
Besmele Yazısı

Şekil 12. Ahşap Dikme ve Taş Ayak
www.yapidunyashcom,tr

Şekil 15. Son Cemaat Yeri Üst Döşemesinde
Ahşap Mertekler
YAPIDU''NYASI MART• NİSAN 2017
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Şekil 17. İç Mekanda Ahşap Taşıyıcı Elemanlar
(Web 1, 2017)

Şekil 16. Kuzey Cephesinden Minare Görünümü
Şekil 18. İç Mekanda Ahşap Taşıyıcı Elemanlar
(Web 2, 2017)

Caminin doğu yönündeki çift kanatlı ahşap kapı
dan ulaşılan giriş bölümü, ana ibadet mekanının
zemininden 20 cm yükseltilmiş şekilde, kuzeyde, bir
aks boyunca uzanmaktadır. Bu bölüm, harim ile
ahşap kotkuluklar aracılığı ile ayrılmaktadır. Bu
bölümün batı köşesinde ayrılmış bir şekilde imam
odası yer almaktadır. Giriş bölümünün kuzeyine
yaslı olan ahşap merdiven ile mahfil kotuna çıkıla
bilmektedir. Ayrıca giriş bölümünden bir kapı ile
sonradan yapılmış olan minareye de ulaşılmaktadır
(Şekil 16). Caminin kuzey duvarına yaslanmış
ahşap merdiven ile çıkılan mahfil katı döşemesi
ahşap olup mahfil katı kuzey yönde bir aks boyun
ca devam etmektedir. Mahfil katında mihrap aksı
hizasına ahşap müezzinlik yerleştirilmiş, mahfilin
diğer kısımları ahşap kafes ile sılillrlandırılmıştır.
Mahfil katından kuzey yönde bulunan bir başka
merdiven ile yapının üst döşemesine (düz çatısına)
l!Jlaşılmaktadır (Şekil 5).
50
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Cami harimi güney yönünde; alt kotta beş adet,
üst kotta ise alt kattakilere oranla daha küçük boyut
lu beş adet, doğu yönünde alt kotta dört adet, batı
yönünde ise üst kotta üç adet ahşap doğramalı pen
cereden gelen ışık ile aydınlatılmaktadır. Kuzey
yönünde ise herhangi bir pencere bulunmamaktadır
(Şekil 1, 2, 3 ve 4).
Cami iç mekanı dört yönde ahşap hatıllı yığma
taş beden duvarları ile sınırlanmaktadır. Beden
duvarları arasındaki ahşap hatıllar, duvar içerisinde
yaklaşık 1,5 - 2 m aralıklar ile yerleştirilmiş olup
bazıları aynı kotta yapıyı çepeçevre sarmakta, ba~ı~
ları ise farklı kotlarda ve beden duvarlarının belırlı
bölümlerinde devam etmektedir. Caminin çatı örtü
sünün yükünü öncelikle batı - doğu doğrultulu ola.. nlen
rak, yaklaşık 15 - 20 cm aralıklı olarak duze
-·
dairesel
miş, çapları 15 - 20 cm aralığında degışen
.
.. .. edılen
kesitli ahşap kirişler karşılamaktadır. sözu

~:y

_,

:~-,i~

mcıişeme kirişleri ise yüklerini, kuzey - güney doğrul

dir. Ak Camii, geçmişten günümüze ayakta durabil
mesini taş malzemenin yanı sıra ahşap malzemenin
i!faş-ıyıcı ahşap kirişler, ahşap dikmelere yük aktar üstün fiziksel ve mekanik özelliklerine borçludur. Bu
fjljlaktadır. Ahşap dikmelerin üst kısımlarında, yük . bağlamda Ak Camii, sürdürülebilir yapı tasarım
aktarımına yardımcı olacak, ahşap başlık kirişleri = anlayışı açısından önemli bir örnek olup günümüz
@luşturulmuştur. Cami iç mekanında toplam on iki
mimarlarını ahşap malzemenin yapısal kullanımı
amet ahşap dikme yer almakta, dikmeler ibadet bakımından cesaretlendirebilecek niteliktedir.

tıııll!l olan üç adet taşıyıcı ahşap kirişe aktarmaktadır.

ımıekanını kuzey - güney doğrultusunda dört sahına
a~mmaktadır (Şekil 17 ve 18).
4.Sonuç

Anadolu geleneksel mimarisinde taş yığma
secen duvarlı, ahşap dikmeli camilerin ilk örnekleri
Selçuklu ve Beylikler Dönemi'nde verilmiştir. Ancak
eami yapılarında benzer bir yaklaşımla ahşap mal
zemenin yapısal kullanımı Osmanlı Dönemi'nde de
siıirdürülmüştür. Kültürel miras bakımından oldukça
zengin bir coğrafya tanımlayan Konya Sille'de inşa
edilmiş olan Ak Camii de bu geleneğin bir devamı
rııiteliğindedir.
Taşıyıcı elemanlarında ahşap kullanılan camile
rin pek çoğunun günümüzde mevcut olmadığı bilin
mektedir. Osmanlı Dönemi mimarisini ele alan
Ayverdi, "Osmanlı Mimarisinin İlk Devri" isimli ese
rinde sözü edilen yapıların kayda geçirilmediğinin
altını çizmektedir (Ayverdi, 1989). Anadolu'nun kül
tür mirası, sahip olduğu özgün özellikler nedeniyle,
evrensel açıdan önem taşımaktadır. Ak Camii gibi
kültürel miras örneklerinin korunması, sözü edilen
yapıların tanınmasına, sahip oldukları özgün özel
liklerin farkına varılmasına ve benimsenmesine
b>a!!ılıdır. Bu bağlamda bu çalışmada Ak Camii'ni
özel kılan mimari unsurlardan bir tanesinin, ahşap
lillalzemenin yapısal kullanımının incelenmesi
amaçlanmıştır.
Diğer yandan günümüzde, çevre ve insan sağlığı
bakımından kaliteli yaşam çevrelerinin oluşturulma
sı gerektiği kabul edilmektedir. Bu bağlamda en
önemli unsurlardan bir tanesinin yapı malzemesi
seçimi olduğu bilinmektedir. Sahip olduğu olumlu
özellikler nedeniyle ahşap malzeme mimaride tercih
edilmesi gereken başlıca malzemelerden bir tanesi-

Sonuç olarak; Ak Camii'ni ele alan bu çalışmanın,
bir yandan sözü edilen kültürel mirasının tanınması,
benimsenmesi ve korunması, diğer yandan yeni
üretilecek mimari yapılarda ahşap malzemenin
yapısal olarak tercih edilmesi yönünde katkı suna
cağı umulmaktadır.
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