


AHŞAP, TAVAN VE AHŞAP TAVAN TANIMLARI 

 

AHŞAP TAVAN YAPIM TEKNİKLERİ 

a) Ters Tavan   b) Düz Tavan 

c) Tekne Tavan   d) Kırlangıç Tavan 

 

AHŞAP TAVAN SÜSLEME YÖNTEMLERİ 

a) Çıtakari   b) Kündekari 

c) Aplike ve Ajur  d) Kalemişi 

e) Eğmeçli Ağaç işi  e) Diğer Yöntemler 

 

AHŞAP TAVAN KULLANIM ALANLARI 

a) Dini Mimari b) Sivil Mimari Yapıları 

 

DİNİ MİMARİ ÖRNEKLERİ 

 

SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİ 

 



Ahşap; kelime olarak 

Arapça’da ağaç anlamına 

gelen ‘’haşeb’’ 

kelimesinin çoğul halidir 

ve Türkçe’de bu çoğul 

haliyle kullanılmaktadır.  

 

Sanat Kavram ve 

Terimleri Sözlüğü’nde; 

ağaçtan elde edilen 

malzemeyle yapılmış her 

türlü ürünü niteler; 

ahşap yapı, ahşap 

kaplama, ahşap mobilya 

vs. biçimlerinde 

kullanılır, denilmektedir. 



Ahşabın   insanoğlunun  kullandığı ilk 

yapı malzemelerinden biri olduğu 

düşünülürse tarihte birçok eserin 

ahşapla yapıldığı rahatça söylenilebilir. 

Geçmişte kullanılan birçok yapım 

tekniği bugün modern mimaride de 

temel ve vazgeçilmez unsurlar olarak 

yerini almış, yeniliklere esin kaynağı 

olmuştur.  

 

İlk ahşap çatı kuruluşunun Frigyalılar 

tarafından uygulanmış olması ve bugün 

hala aynı metodun geçerli olması, 

ahşabın yapıda kullanım şekline küçük 

bir örnektir. 

 

Türklerin yerleştiği alanlarda ahşap 

malzemenin fazla bulunması sayesinde 

ahşap karkas sistemi, Anadolu’nun 

ahşap ustaları tarafından geliştirilmiştir.  

M.Ö. 474-471, Afyon Tatarlı Tümülüsü  

Pers Komutan Portesi 



Tavan; genel olarak örtülü 

bir yerin yukarısını 

meydana getiren yüzey, 

taban karşıtı olarak 

tanımlanmaktadır.  

 

Geleneksel yapılarda 

içerideki yaşamı 

kolaylaştırmak için 

düşünülen ve 

gerçekleştirilen tüm 

detaylardan sonra tavanlar 

varılmak istenen son 

noktanın gösterge alanıdır.  

 

Yüksekliğin kutsal olduğu 

inanışı bu durumu 

etkilemiştir. 



• Öz ağırlığı az olduğundan aktarılan yük, metal ve 

beton malzemeye nazaran daha azdır.  Bu sayede 

montaj işinin daha kolay, daha çabuk ve ekonomik 

olmasını sağlar.  

 

• Atölyelerde montaja hazır duruma getirilebilir. 

Hafif olmaları taşınmaları ve yerine koyulmaları için 

özel araçlara ihtiyaç göstermezler.  

 

• İşçilik kolay ve süratlidir ve bu inşaa süresini 

kısaltır. Söküldükten sonra az bir zayiyatla başka bir 

yerde kullanılabilir.  

 

• Şekil vermek kolaydır. Sıcak bir malzemedir.  



Sıcakta çeker. Çatlaklar 

meydana gelir. Rutubet 

şişmesine neden olur. Rutubet 

oranı %20’den az olmalıdır. 

 

Homojen değildir. Liflerin 

gidişi, çatlaklar ve budaklar 

kesitin her yerinde aynı 

dağılmamıştır. Bu durum 

dayanıklılığına etki eder.  

 

Bu özelliği nedeniyle ek 

yerlerinin kullanımı dikkate 

alınmalıdır.  

 

Yangına karşı dayanaklı 

değildir.  



1- Taşıyıcı Sistem  Elemanları 
- Dikme 

- Kiriş (taban-tavan-yastık 

- Payanda 

- Bağlantı Elemanları 

 

 

 

 
 

2- Cephe Elemanları 
- Cephe kaplama elemanları 

- Düşey bitirme çıtaları 

- Alın tahtası 

- Saçak altı kaplama elemanları 

- Saçak altı silmesi, furuşları ve süslemesi 

- Saçak altı süsleme elemanları 

- Tığ ve damla, rumili kapalı form 

- Kat silmesi, eteklik silmesi, 

- Sarak (meyabend-süslü silme) 

- Çıkma/cumba altı süsleme elemanları 

- Konsol/ eliböğründe/ payanda 

- Pencere doğramaları, Pencere pervazı (iç-dış) 

- Denizlik, Denizlik altı silmesi ve süslemeleri 

- Kafes, Kepenk, Kapı ve Kapı pervazı (iç-dış) 

3- İç Mekan Elemanları 
- Bağdadi çıtalar 

- Tavan kaplamaları çıtaları / pasalar/ vs. 

- Koltuk altı silmesi, furuşları, süslemesi 

- Koltukluk silmesi, Süpürgelik 

- Döşeme kaplama elemanları 

- Merdiven basamakları 

- Dolap/ yüklük/ vs. 

 

4- Çatı Elemanları 
- Mertek- aşık- göğüsleme- kuşak- gergi 

- Çatı kaplama tahtaları 



Tavan; genel olarak örtülü bir 

yerin yukarısını meydana 

getiren yüzey; taban karşıtı 

olarak tanımlanmaktadır.  

 

Geleneksel yapılarda içerideki 

yaşamı kolaylaştırmak için 

düşünülen ve yapıda varılmak 

istenen son noktanın gösterge 

alanıdır.  

 

Yüksekliğin kutsal olduğu inanışı 

bu durumu etkilemiştir. 



Uygur Tapınağı 



Tavanlar, özellikle sivil mimaride 

odanın ev içerisindeki önemine 

(baş oda, köşk oda), ustanın 

becerisine, ev sahibinin 

isteklerine ve ekonomik gücüne 

göre farklı şekillerde 

yapılmışlardır. 
 

Genel olarak tavan yapım 

yöntemleri 4 ana grupta ele 

alınabilir: 
 

1- Ters Tavan 

2- Düz Tavan 

3- Tekne Tavan 

4- Kırlangıç (Bindirmeli) Tavan 



En yalın ve süslemesiz tavan şeklidir. 

Bu tür tavanlar kirişler üzerine, ince 

merteklerin yan yana sıralanmasıyla 

ya da hasır ve buna benzer 

malzemelerin kirişlerin üzerine 

serilmesiyle oluşturulur.  

 

Ters tavanlarda kirişler, odanın 

içerisinden kaplanmadığı için açıkta 

kalır ve kendine has bir görünüm 

ortaya çıkarır.  

 

Yapımı kolay ve ucuz olduğu için bu 

tür tavanlar daha çok ekonomik 

durumu kısıtlı ailelerin evlerinde, ya 

da evin önemsiz görülen kısımlarının 

tavanlarında veya Selçuklu Dönemi 

camilerinin bazılarında uygulanmıştır.  

Konya Evi 



Beyşehir Köşk Köyü Mescidi 



GTM’de çok yaygın olarak uygulanan bu 

tavanlar, kirişlemenin altına perdahlı veya düz 

tahtaların, uzunlamasına düzgün bir yüzey 

oluşturacak biçimde çakılmasıyla elde edilir. 

Kirişlemenin altı kaplandığı için kirişleme 

görünmez. Dolayısıyla düzgün bir görünüm 

elde edilir.  

 

Duvar ile bütünlüğünün sağlanması için ince 

pervazlarla çevrelenebilir. Çoğunlukla 

yapıldığı döneme, odanın konumuna ya da 

ustanın süsleme anlayışına göre, çıta ve 

tahtalarla geometrik şekiller oluşturularak, S 

ve C kıvrımı parçalarla, aplike elemanlarla 

vb. çok farklı şekillerde süslenebilir.  

 

Bazı örneklerde ise düz bırakılan zeminin 

sadece ortasına göbek yapılarak sade bir 

süsleme yapılmıştır. 



Konya Evi 



Konya Evi 



Öncelikle, düz tavan yapılır gibi kirişlemenin 

altına ana zemin oturtulur. Bu ana zemin 

üzerine, yanlarda kademeli kat kat pervazlar 

çakılarak, tekne kenarı gibi odanın duvarlarına 

açılan bir görünüm verilir. Bu sebeple bunlara 

"tekne tavan" denilmiştir.  

 

Tekne tavanlarda, pervaz ile tavan zemini 

arasındaki yükseklik farkı en az 15-20 cm 

kadardır.  

 

Tekne tavan kaliteli işçilik ve fazla malzeme 

gerektiğinden genellikle zengin ailelerin 

evlerinde ya da evin baş odalarında 

uygulanmıştır. 

 

Düz tavanlar kadar yaygın olmayan tekne 

tavanların daha çok kenar pervazlarında ve 

göbeklerinde süslemeler görülmektedir. Gaziantep Evi 



Erzurum Hasanağagil Evi 



Genellikle dini yapılarda ve anıt 

mezarlarda kullanılan bu tavan, Erzurum 

evlerinde önemli yere sahip olan tandır 

evinin tavan örtüsüdür.  
 

Kare kenarlar üzerine oturan kırlangıç 

örtüde dikdörtgen kesitli ahşap kirişleri 

köşegen olacak şekilde yerleştirilerek 

sekizgen oluşturulur, bir sonraki sıra içeri 

taşırılarak karelenir ve bu şekilde 

bindirmeli yükselen tavan üstte kare bir 

ışıklıkla son bulur. 
 

Bindirme sayısı genellikle 5, 7 ya da 9 

olarak belirlenmiştir.  
 

Kırlangıç örtüye Erzurum evleri haricinde 

çok az yerde görülen bir tavan sistemidir. 
Kayseri 



Konursu 



Erzurum 



Genel olarak ahşap tavan süsleme 

yöntemleri 5 grupta ele alınabilir. 

1- Çıtakari 

2- Kündekari 

3- Aplike ve Ajur 

4- Kalemişi 

5- Eğmeçli Ağaçişi 
 

*** Komplike 

 

Ahşap tavanlar bezeme 

kompozisyonu esas alındığında ise 

göbekli ve göbeksiz olmak üzere 

iki temel şekilde süslenmektedir. 

Konya 



Bu tür tavan süslemelerinde elde 

edilmek istenen desen, ince 

çıtalar ve bordur tahtaları gibi 

ahşap parçalar ile yapılır. Düz 

olan ana zemin üzerine süslemeyi 

oluşturacak parçalar, "S" ve "C" 

kıvrımları veya çıtalar, çakılır ya 

da yapıştırılır. 

 

Düz çıtaların baklava dilimi 

oluşturacak biçimde organize 

edildiği süsleme şekli en yaygın 

olarak görülenidir. 



Karaman 



Safranbolu 



Ağaç malzemede, iç gerilmeleri 

azaltılmış büyük ve dekoratif 

yüzeyler elde etmek için, üçgen, 

kare, yıldız, beşgen gibi geometrik 

şekilli, küçük ölçülü parçaların 

birbirine geçmeli olarak 

birleştirilmesinde uygulanan ‘yapım 

tekniği’ olarak tanımlanır.  

 

Kündekârinin yapımı oldukça zordur 

ve itina gerektirdiğinden çoğunlukla 

önemli dini yapılarında 

kullanılmıştır. Bununla beraber bazı 

geleneksel ev örneklerine de 

rastlanmıştır. 



Safranbolu 

Kütahya 



Ajur: Daha çok minberlerde 

görülen bu teknik, ahşap 

malzemenin üzerine çizilen 

motiflerin aralarının 

boşaltılması tekniğidir.  

 

Aplike: Ajur tekniği ile elde 

edilmiş farklı şekillerde küçük 

parçaların dışa gelen 

yüzeylerinin motife uygun 

yontularak biçimlendirildikten 

sonra yüzeye yapıştırılması 

veya çakılmasıdır. Mersin 

Ankara 





Mimaride duvarlarda, 

kubbelerde, tavanlarda, 

ahşap, taş, bez gibi 

malzemeler üzerine renkli 

boyalar ve altın varak 

kullanılarak yapılan 

süslemelerdir. 

 

Sıva üstü tekniğinden sonra en 

çok uygulanan süsleme tekniği  

olup daha çok kubbelerde, 

mahfil tavanlarında ve evlerin 

ahşap  bölümlerinde, ahşap 

sandıklarda ve kutularda 

görülür.  



  



Bükülmüş ince ahşap 

levhaların bir araya 

getirilmesiyle oluşturulan 

süslemelerin genellikle 

göbeklerde uygulandığı 

süsleme şeklidir.  

 

Ancak uygulanma alanı 

itibariyle Tavan 

Göbekleri’ni ilgilendiren 

bir süsleme yöntemi 

olduğundan detaylı bilgi 

veremeyeceğim. 

Avanos 

Kayseri 



Kayseri 



Yapıların ahşap tavanlarında 

uygulanan süsleme yöntemleri 

hiç şüphesiz şu ana kadar 

anlatılanlarla sınırlı değildir. Ev 

sahibinin istekleri, ekonomik 

durumu, ustanın yeteneği ve 

estetik anlayışı vb. etkenler 

tavan süslemelerinin 

çeşitlenmesinde etkili olmuştur.  

 

Sivas Feridun Kangal Evi’nde  

çıtakarili tavanda mukarnaslı bir 

göbek ve yaldız ile süslenmiş 

köşeler, Kütahya’daki bir evde 

ise çiniler kullanılmıştır. 

Mersin 

Sivas 

Kütahya 



Mersin 

Mersin 



Dini Mimari 

Cami, Mescit, Türbe ve 

Tekkeler 

 

Sivil Mimari 

Tavanlar, Geleneksel Türk 

Evleri’nde belki de en 

önemli kısımdır; ancak 

Selçuklu ve Beylikler devri 

bazı camilerinde de dikkati 

çeken unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 



Dini mimaride daha 

çok cami ve 

mescitlerde kullanılan 

ahşap tavan ve 

sistemleri, Anadolu’da 

bir çok farklı bölgede 

türbelerde, tekke ve 

Mevlevihanelerde de 

karşımıza çıkmaktadır. 
 

Bu yapıların çoğu 19-

20 yy yapıları olmakla 

birlikte Selçuklu ve 

Beylikler döneminden 

kalma önemli yapılar 

da vardır. 



Khiva Cuma Cami, Özbekistan – 10 yy 



Khiva Cuma Cami, Özbekistan – 10 yy 



Khiva Cuma Cami, Özbekistan – 10 yy 



Khiva Cuma Cami, Özbekistan – 10 yy 



Khiva Cuma Cami, Özbekistan – 10 yy 



Abyaneh Cuma Cami, Iran - 1073-74 



Abyaneh Cuma Cami, Iran - 1073-74 



Abyaneh Cuma Cami, Iran - 1073-74 



Abyaneh Cuma Cami, Iran - 1073-74 



Kargir ayaklarla 7 

sahına bölünmüş olan 

cami için Evliya Çelebi; 

200 adet çam sütunlar 

üzerine çam kirişlidir, 

kargir kubbe değildir, 

şeklinde ifade etmiştir. 

200 adet abartılı 

olabilir ancak çam 

sütunlar ifadesini veren 

Çelebi, kargir duvar ile 

ahşabı karıştırmış 

olamaz. Mihrap önü 

ahşap kubbesi ise 1858 

yılında yapılmıştır. 





Tarihi olmayan kitabesine göre 

Mugisiddin Tuğrul Şah adına 

yaptırılmıştır. 

 

Tuğrul Şah’ın yaşadığı tarihe 

bakarak yapılış tarihi hakkında 

fikir sahibi olunabilir. 

 

Dikdörtgen planlı olan 

caminin, alt kısmı kare olan 4 

adet ahşap sütunların taşıdığı 

tavanın ortasında Erzurum Ulu 

Cami’nin mihrap önü 

kubbesine benzer basık bir 

kubbe bulunmaktadır. 







1206 yılında yapılan caminin giriş 

revakları 1335 yılında onarım 

geçirmiştir. Yapının, kim tarafından 

yaptırıldığı kesin olarak 

bilinmemektedir. 

 

Dikdörtgen planlı tamamı ahşaptan 

yığma tekniğiyle yapılan caminin 

kapalı bir son cemaat yeri 

bulunmaktadır.  

 

Harimde kıble duvarına paralel, 

üçerden 2 sıra halinde 6 ahşap 

sütun, son cemaat yerinde ise 2 sıra 

halinde 3 ahşap sütun yer almaktadır 

 

Duvarlarda, sütunlarda, sütun 

başlıklarında, kirişlerde, ve yapının 

birçok yerinde karaağaç, diş budak, 

kestane gibi ağaç türleri 

kullanılmıştır. 













Şeyh Habil köyü Camii; 16.30x 

9.70m boyutlarında, 

dikdörtgen planlı, mihrap 

duvarına paralel dört 

sahınlıdır.  

 

Doğu ve batı cephelerinde kare 

biçimli (12 adet) ahşap 

sütunlar üzerine oturan, üzeri 

çatılı revak kısmı ile kuzey 

yönünde 9.40x 4.70 m. 

ölçülerine sahip son cemaat 

yeri yer almaktadır.  

 

Caminin üzeri içten, düz, 

ahşap tavanla, dıştan kiremitli 

çatı ile örtülüdür. 











Diğer adı Larende Cami olan bu 

yapı, Sahip Ata Külliyesi ile 

birlikte Anadolu Selçuklu 

Vezirlerinden Sahip Ata 

Fahreddin Ali tarafından 1258 

yılında, Mimar Kelük bin 

Abdullah'a yaptırılmıştır. 

 

Orta/İç Anadolu’nun en eski 

ahşap sütunlu camilerinden biri 

olması itibariyle önemli 

yapılardan biridir. 

 

Ancak 1871 yılında geçirdiği 

yangından sonra cami bugünkü 

halini aldı. 







1272-1277 yıllarında Sahipata 

Nasredüddin Hasan tarafından 

yaptırılmıştır. 

 

Tavanı, 8 gen kaideli olan 

5x8= 40 ahşap sütun üzerine 

oturtulmuştur. 

 

Mukarnaslı olan ahşap sütun 

başlıkların üzerine konan 

ahşap yastıkların yan 

yüzeyleri ile kiriş 

kaplamaları, renkli motiflerle 

(şemse ve salbek) işlenmiş ise 

de, bugün izleri çok az 

olduğundan görmek zordur. 











1231-32 tarihli kitabede bani olarak Cemaleddin Ali Bey’in adı geçmektedir. Doğu-batı 

doğrultusunda enlemesine uzanan, düzgün olmayan  dikdörtgen bir plana sahiptir. 6 

sahınlı harim bölümü, (67 adet) ahşap sütunların taşıdığı kırma çatı ile örtülüdür. Ayrıca 

üçüncü sahının ekseninde sembolik küçük bir ahşap kubbe bulunur. Caminin doğu cephesi 

üç mekan halinde dışa taşmıştır. 

 

Kırma çatıyı taşıyan ahşap sütunların bazılarında kalem işi süslemeler görünmektedir. 

Bazıları bitkisel kıvrım dallı süslemeli olan bu sütunların kaideleri ve bazıları korinth, düz 

veya süslemesiz olan başlıkları, devşirme malzemelerdir.  













Samanpazarı’nda bulunan 

Caminin minberinin kapısındaki 

kitabesinden, 1290 yılında 

yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 

İbadet mekânı, 4 sıra 6 şarlı 

toplam 24 adet ahşap sütuna 

kiriş atılmasıyla, boylamasına 

olacak şekilde orta sahını daha 

geniş tutularak 5 sahına ayrılmış 

ve üstten kaplamalı ahşap 

tavanla örtülmüştür.  

 

24 ahşap sütunun 16’sı çatıyı, 

geriye kalanı ise Kadınlar 

Mahfilini desteklemektedir.  

 

Sütun başlıkları ise Bizans 

dönemi devşirme malzemedir. 













Cami, 1299 yılında bir türbe, 

kervansaray ve hamam ile bir külliye 

şeklinde, Eşrefoğlu Emir Süleyman Bey 

tarafından yaptırılmıştır.  

 

Kuzey-güney doğrultusunda uzanan 

yapının harim kısmı, yuvarlak ve 8 köşeli 

olan her biri mukarnaslı 48 ahşap 

sütunlu, mihrap duvarına dik, orta 

sahının daha geniş tutulduğu 7 sahından 

oluşmaktadır. 

 

Tavanın ortasında aydınlık feneri olarak 

adlandırılan, hem iç mekana ışık 

verdiği, hem de zemindeki havuza dolan 

kar sayesinde ahşap aksamın ihtiyaç 

duyduğu nemi sağladığı düşünülen bir 

boşluk yer almaktadır. 

 

Kirişlerin birleştiği noktalara şemse ve 

salbek motifli, üzeri çok renkli kalem 

işleriyle bezenmiş süslemeler 

çakılmıştır. 





















Beyşehir’in batısında bulunan bu caminin 

mimarı ve banisi bilinmemekle birlikte 

takribi Eşrefoğlu Camisi’nden sonra 

yapıldığı düşünülmektedir. 

 

Çok harap bir şekilde günümüze ulaşan 

ve batı istikametinde bir SCY’si bulunan 

yapı, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. 

 

İbadet mekanının tam ortasında yer alan 

mermer kaide üzerindeki ahşap sütunun 

mukarnaslı başlığı ayrı ayrı küçük 

parçalardan olup bakır çivilerle 

tutturulmuştur. 

 

Tavanın kirişleri ise ahşap sütunun 

üzerindeki kavisli yastık ile 

taşınmaktadır. 





Beyşehir’e yaklaşık 7 km 

mesafede bulunan Bayındır 

Köyü’ndeki kare planlı olan bu 

caminin kitabesine göre 1365 

yılında yapılmıştır. 

 

Mihrap duvarına dik 5 sahınlı 

olan caminin orta sahını biraz 

daha geniş tutulmuştur. Toplam 

17 ahşap sütun üzerinde, alttan 

kaplamalı olan tavanı; yan 

yüzeyleri ve altları boyalı 

nakışlarla süslenmiş ahşap 

levhalarla kaplanmış olan 4 ana 

kiriş ile taşınmaktadır.  

 

Orta sahın tavanı tekne tavan 

şeklinde olup, merkezinde 

çokgen yıldızlı bir göbeği 

vardır. 













Boylamasına dikdörtgen planlı olan 

cami 14. yy’da Çandaroğlu 

emirlerinden Adil beyin oğlu Mahmut 

bey tarafından 1366 senesinde 

yaptırılan, dıştan kaba yonu taşlı, tuğla 

duvarı ile son derece sade görülen, 

buna karşı iç kısımda ahşap oyma 

sanatının ve ‘ahşap üzerine boyama’ 

tekniğinin en güzel örneklerini veren 

bu camii, inşa edildiği dönemden 

günümüze kadar, varlığını çok az 

hasarla koruyabilen ender örneklerden 

biridir.  

 

6 m’yi geçen yükseklikteki ahşap 

sütunların ikisinde stalaktit oymalı 

sütun başlıkları vardır. Ahşap kiriş ve 

konsolları üzerindeki kırmızı, siyah, 

mavi, sarı renkteki süslemeleri ile, son 

derece değerli bir camiidir. 



















Eğimli bir arazi üzerinde yer alan 

caminin, minberinin aynalık 

kısmındaki kitabesinde; 1413-14 

yılında Mehmed Bey oğlu Hacı Elvan 

tarafından onartıldığı, bu nedenle 

caminin inşa tarihi, Hacı Elvan Bey’in 

yaşadığı tarih dikkate alınarak 1331-

89 yılları arasına yerleştirilir. Yapının 

1413-14 onarımında özgün durumunu 

yitirdiği, ilk halinde 5 sahınlı iken 

daraltılarak 4 sahınlı hale getirildiği 

düşünülmektedir. 

 

Boylamasına dikdörtgen planlı yapının 

ibadet mekânı, eşit aralıklarla 

yerleştirilmiş üç sıra dörder devşirme 

mermer (dor ve korinth) başlıklı, 12 

ahşap sütun ile taşınan, alttan 

kirişlemeli ahşap tavanla örtülmüştür. 

Kuzeyde üstte ahşap mahfil yer alır.  















Cami, kareye yakın dikdörtgen planlı,   

moloz taştan  beden duvarları  

üzerine düz damlı  olarak inşa 

edilmiştir.  

 

Orijinalinde düz topraklı  dam olan 

üst örtü sistemi, 1959-1961 yılları  

arasında yapılan onarımlarla kırma 

çatıya dönüştürülerek kiremitle 

kaplanmıştır.  

 

Ahşap tavanlı olan caminin, mukarnas 

başlıklı ahşap sütunlarındaki ve 

kirişlemelerdeki süslemeler, yapılan 

yağlı boyamalarla kaybolmuştur. 





Eğirdirde’ki Dündar Bey Medrese’sinin 

karşısında yer alan yapının adı; 

kaynaklarda “Hızır Bey Camii” olarak 

geçse de halk arasında “Ulu Camii” 

adıyla anılmaktadır. 

 

Yapı, kuzey-güney doğrultusunda, 

dikdörtgen planlıdır.  

 

Mukarnas kavsaralı anıtsal taç kapı  ile 

girilen ana mekânda, mihraba dik 

uzanan 4 sıra ahşap sütunla, mekân beş  

sahına ayrılmıştır.  

 

Örtü sistemi de ahşap olup, Beyşehir 

Eşrefoğlu camisine benzer. Minaresi 

camiden ayrı  olarak medrese ile 

caminin ortak avlusuna geçiş  sağlayan, 

kale duvarı  üzerinde yükselmektedir. 











Enine dikdörtgen planlı olan yapı, 2 

ahşap sütun ile 3 sahına ayrılmıştır. 

 

Tek sıra konsollar üzerine yerleştirilmiş 

alttan kirişlerle örtülü orta sahın, konsol 

sistemi bulunmayan diğer sahınlardan 

daha geniş ve yüksektir.  

 

Hatıllarının alt ve yan yüzünde kalemişi 

geometrik ve bitkisel süslemeler bulunan 

ahşap tavanlı mescidin sütunları, 

devşirmedir.  

 

Kirişler arasında, renkli bitkisel 

motiflerle süslü çapraz çıtalar dikkati 

çeker. Ahşap bezemede kullanılan renkler 

kırmızı, mavi ve sarı, konturlar siyahtır. 















İnşa kitabesi bulunmayan 

yapıda, tarihi hakkında kesin 

bilgi olmamakla birlikte 

tahminen 14 yy sonu 15 yy 

başlarıdır. 

 

Kuzeyindeki tek bölümlü ve 

ahşap tavanlı son cemaat 

yerinin önü ahşap kafesle 

kapatılmıştır.  

 

Kareye yakın dikdörtgen planlı 

iç mekânın alttan kirişlemeli 

ahşap tavanı, orta bölümde 

boyalı ve devşirme başlıklı 2 

ahşap sütunla taşınır.  











Boyuna dikdörtgen planlı minaresiz mescidin 

kuzeyindeki son cemaat yerinin iki yanı 

kapalı, kuzeye bakan tarafı açıktır. Duvarları 

taş temel üstüne oturmuş ahşap hatıllı 

kerpiç örgülüdür.  

 

Kuzey cephede ahşap mahfil, kalın iki yan 

duvar ve iki ahşap direğe oturur. sütunların 

üstündeki ahşap yastıklar iki yanda yarım 

olarak kullanılmıştır. Mahfilin döşemesini 

taşıyan yuvarlak kirişlerin ucu yastıkların 

üstünde konsol şeklinde görülmektedir. 

 

Mescidin ahşap tavanın yuvarlak kirişleri, 

doğrudan duvarlara oturmaktadır. Kirişlerin 

altında ahşap konsollar sıralanmıştır. Tavan 

tahtalarına çakılan çıtalarla üçgenler 

meydana getirilmiştir. Ahşap tavanın kiriş 

konsol ve pervazları, kalem işi süslemelere 

sahiptir. Palmet ve rûmi motifleri işlenmiştir 







Dikdörtgen planlı cami 

moloz taştan yapılmış olup, 

üzeri kırma çatı ile 

örtülmüştür. İbadet mekanı 

üçer ahşap sütun ile üç 

sahına ayrılmıştır.  

 

Uçları kavisli yastıklar, 

sütunlar üzerinde dört köşe 

kalın kirişleri 

desteklemekte, bu kirişler 

üzerinde, güney duvarına 

paralel olarak konmuş ahşap 

tavan kirişleri yer 

almaktadır.   

 

Orta sahın diğer sahınlara 

göre biraz daha yüksektir. 







Selçuklu ve Beylikler Devri (Erken Osmanlı Dönemi’ne kadar) cami ve 

mescitleri incelendiğinde şu yorumlar yapılabilir: 

• Ahşap sütunlu ve tavanlı cami/yapıları Orta Asya geleneklidir. 

• Ahşap sütunlu ve tavanlı cami/yapıların Anadolu’da ilk örneklerini Selçuklu 

döneminde görmekteyiz 

• İlk örneklerinin karakteristik ortak özelliği kirişlemesinin alttan olmasıdır. 

• Kirişlemesi alttan olan camilerin süslemeleri genellikle kirişlerde, ahşap 

sütunlarla kirişler arasındaki yastıklarda bulunmaktadır. 

• Bu dönem camilerinde dikkati çeken bir husus devşirme malzemenin bol 

kullanılmasıdır. 

• Bölgesel farklılar da dikkati çeken unsurlarda biridir. Örneğin İç Batı ve İç 

Anadolu  bölgesi Selçuklu dönemi örneklerinde devşirme malzeme çok 

kullanılmakla birlikte, yapının tamamı ahşap değildir. Ayrıca bu bölge 

yapılarında plan tipi genellikle doğu batı doğrultusunda enlemesinedir. 

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi ahşap tavanlı yapılar incelendiğinde ise 

camilerin/mescitlerin bir çoğunun tamamıyla ahşap malzemeden yapıldığı 

görülmüştür; ayrıca yapıların plan tipi (boyutundan ve malzemenin 

bütünün ahşap olmasından dolayı) değişkenlik göstermekle birlikte kareye 

yakın bir plandadır. 



Eserin ne zaman yapıldığı kesin değildir 

ancak Selçuklu veya beylikler dönemi eseri 

olduğu düşünülse de giriş kapısı üzerinde 

Arapça yazılmış kitabenin son satırında H. 

1047 (1634) veya H. 1147 (1734) tarihinin 

inşa tarihi olması muhtemeldir. 

 

Cami, kareye yakın dikdörtgen bir kuruluşa 

sahiptir. Harim mihraba dik uzanan ikişer 

sıra ahşap sütunlarla beş sahna 

bölünmüştür. Yapının sütunlan, tavanı ve 

döşemesi ahşaptır. 

 

Harimde, 44 tane ahşap sütun mevcuttur: 

Mihrabın sağ yanında, mihrap duvarı 

üzerindeki, yarısı duvara gömülü iki sütun 

ile, mihrabın önündeki alanın sağ tarafına 

serpiştirilen dört sütun kare, diğer örnekler 

silindirik gövdelidir. 













Isparta merkezde, halk arasında 

“Peygamber Camii” olarak da anılan  

caminin diğer bir adı  da “Abdi Paşa 

Camii”dir. Camide yer alan çini 

dekorasyondan dolayı, “Çinili Cami” 

olarak da bilinmektedir.  

 

Camii kareye yakın dikdörtgen 

planlı, ulu camii niteliğindedir.   

 

İç mekânda taş kaidelere oturan 

ahşap sütunlar, yine ahşap olan düz 

bir tavanı  taşımaktadır. Çatı, 

günümüz malzemesi ile kaplı  kırma 

çatıdır. Son cemaat yeri ise 7 

sütunun taşıdığı düz ahşap 

tavanlıdır. 









Giriş açıklığı üzerindeki kitabesine 

göre “Hacı Ömer Ağa” adlı bir zat 

tarafından 1802-3 yılında inşa 

ettirilmiştir.  

 

Derinlemesine dikdörtgen planlı olan 

cami, altısı bağımsız 10 adet ahşap 

destek ile mihraba dik 3 sahına 

ayrılmıştır. 

 

Harim duvarları ve tavanında yer alan 

süslemeleriyle döneminin en gözde 

örneklerinden biridir. Duvarlarda yer 

alan resimlerde minyatür üslubu 

ağırlığını hissettirmektedir. Bu 

resimlerde özellikle cami, natürmort, 

bitki ve ağaç motiflerine yer 

verilmiştir. Ayrıca caminin tavanı da 

çıtalarla küçük karelere ayrılmış ve bu 

kareler, belirli aralıklarla 

serpiştirilmiş bitki motifleriyle 

süslenmiştir. 















1882 tarihinde yapılan caminin giriş 

kapısı üzerinde bulunan kitabesi 

üzerinde Ömer Ağa adında bir zat 

tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. 

 

Uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. 

Orta da üçerden 6 ahşap sütunun 

taşıdığı kemerler cami mekanının 

mihrap duvarını dikey olarak 3 sahına 

ayırmaktadır.  

 

Son cemaat yerinin çatısı cami 

mekanının çatısının uzantısı şeklinde 

olup, kirişlerle kapatılmıştır ve 

devşirme sütun kaideleri üzerinde 4 

adet ahşap sütun tavanı 

desteklemektedir. Sütunların taşıdığı 

tavan bağdadi kemerlerle çatıya 

birleşimi sağlamaktadır. Caminin 

ahşap olduğu söylenen minaresi 

yoktur. 











Kapı üzerindeki muhtemel kitabesinde 

sıvanmış yazıyla Abaslı Süleyman 

oğlunun hayratı olduğu belirtilen cami 

ahşap hatıllıdır ve moloz taş örgü ile 

örülmüştür. 

 

Cami içte 6 ahşap sütun ile sahınlara 

ayrılmıştır. Caminin iç duvarları ve son 

cemaat yeri duvarları stilize bitki, cami, 

perde motifleri ve madalyonlar içinde 

eski yazılarla süslenmiştir. 

 

Kare planlı, 6 ahşap sütun dışa açılan 

bir son cemaat yeri mevcuttur. 

 

Zamanla cami, üst katta kadınlar 

mahfilinin hizasından ahşap hatıllarla 

ikiye bölünmüş ve üst kısım 

kullanılmamaya başlamıştır. Duvar 

süslemeleri ve planı açısından önemli 

olan cami, bir yangın geçirmiştir. 













1801/2, Yazır Köyü Cami 1882, Savran Köyü Cami 

13/14 yy, Eğirdir Hızırbey Cami 1296, Beyşehir Eşrefoğlu Cami 



13/14 yy, Avşar Cami 

1882, Savran Köyü Cami 

13/14 yy, Eğirdir Hızırbey Cami 1296, Beyşehir Eşrefoğlu Cami 

1366, Mahmut Bey Cami 1365, Bayındır Köyü Cami 

1296, Eşrefoğlu Cami 1272, Afyon Ulu Cami 



13/14 yy, Eğirdir Hızırbey Cami 1296, Beyşehir Eşrefoğlu Cami 





 Yapıların Bölgesel Dağılımı 

a) 5 tanesi Kuzey (3) ve Doğu Anadolu (2) 

b) 9 tanesi İç Anadolu 

c) 10 tanesi Batı Anadolu 
 

 Yapıların Plan Tipleri 

a) 10 tanesi boylamasına (kuzey-güney doğrultulu) dikdörtgen planlıdır. 

b) 9 tanesi kare ve kareye yakın dikdörtgen planlıdır 

c) 5 tanesi ise enlemesine (doğu-batı doğrultulu) planlıdır. 
 

 Devşirme Malzeme Kullanımı 

a) 9 tanesinde devşirme malzeme (sütun başlığı ve kaide) kullanılmıştır. 

b) 15 tanesinde ise kullanılmamıştır. 
 

 Ahşap Destek Sayısı 

a) 12 tanesinde 1-10 arası ahşap sütun kullanılmış. 

b) 5 tanesinde 11-20 arası ahşap sütun kullanılmış 

c) 7 tanesinde ise 21 ve üzeri ahşap sütun kullanılmış. 
 

 Yapıların Yüzyıl Dağılımı 

a) 11 tanesi 11-14 yy arası 

b) 7 tanesi 14-15 yy arası 

c) 8 tanesi 15 yy ve sonrası 



2’si Anadolu dışı, 24’ü Türk yapısı  olmak üzere toplam 26 yapı; plan tipi, ahşap 

direk sayısı, devşirme malzemenin kullanım durumuna göre tarihi kronolojik sıra ile 

incelenmiştir, sonuç olarak şunlar söylenebilir: 

• Ahşap sütunlu ve tavanlı cami/yapıların ilk örneklerini Anadolu’da 12.yy sonunda, 

Anadolu dışında ise  10 ve 11.yy da görebilmekteyiz. 

• Bu cami türü Orta Asya gelenekli olup, mukarnaslı taş süslemeyi, gerek oyarak 

gerekse işlenmiş küçük parçaların çivilerle çakılmasıyla ahşaba uygulamak 

suretiyle 13yy 2. yarısında gelişmiş ve Anadolu’ya has bir mimari oluşmuştur. 

• Ahşap direkli/tavanlı camilerin büyük olanları genelde Ulu Cami plan tipindedir. 

• Malzeme olarak çürüyebilen, yanabilen, parçalanabilen, kısacası kolayca tahrip 

olabilen ahşabın yapısından ötürü Selçuklu ve Beylikler döneminden günümüze 

orijinal olarak gelebilen çok az eser vardır. Günümüze gelebilen eserler ise sık sık 

onarım geçirmiştir. 

• Ahşap tavanın veya direğin kullanılması için yapının tamamının ahşap olmasına 

gerek duyulmamıştır. 21 yy betonarme yapılarında bile hala ahşap tavan 

kullanılmaktadır.  Örnek Anıtkabir 

• Genel olarak tercih edilen tavan sistemi 17 yy a kadar kirişlemesi alttan (Ters 

Tavan) olanlardır. Özellikle de resim sanatındaki gelişmelere paralel olarak 18-19 

yy camilerinde duvar resimlerinin yapılabilmesi için kirişlemesi alttan (Ters Tavan) 

olan sistem uygun olmadığından kirişlemesi üstten olan (Düz Tavan) sistem daha 

çok tercih edilmeye başlamıştır. (Denizli yöresi camileri). 

• Karadeniz bölgesi örneklerinde  dini yapılar sivil mimariden etkilenerek genellikle 

tamamı ahşap olarak yapılmıştır. 



BENİ 

 

SABIRLA  

 

DİNLEDİĞİNİZ 

  

İÇİN 
 

A.R.O 

Serdar UZUN 



Bursa Üftade Türbesi (16 yy) 



Çamlıdere Şeyh Ali Semerkandi Türbesi 



• Türk Evi odaları kare veya 

kareye yakın dörtgenlerden oluşur. 
 

• Geçiş niteliğindeki mekanların 

tavanları öneminden ötürü pek 

süslemeli değildir.  
 

• Asıl yaşama alanı niteliğindeki 

odaların tavanları ise öneminden 

ötürü  daha fazla süslemelidir. 
 

• Tavan göbekleri, tavan 

süslemelerinde merkezi rol oynar. 
 

• Tavan süslemeleri mimariden 

mimariye farklı nedenlerden dolayı 

çeşitlilik ve değişiklik gösterir. 
Uygur Tapınağı 



1. Divriği  

2. Afyon  

3. Burdur 

4. Akseki 

5. Erzurum 

6. Isparta 

7. Kastamonu 

8. Diğer İller 

AHŞAP TAVANLI EVLERE ÖRNEKLER 



Geleneksel Divriği Evlerinde en 

eski tavanlar kallenguçlu diye 

adlandırılan tavanlardır. Bunlar 

evin inşası sırasında, yapının 

strüktürü ile birlikte 

yapılmaktadırlar ve eğer evin 

inşa tarihi biliniyorsa tavanın 

inşa tarihi de odur. Bu tavan, 

üst örtüyü taşıyan biçilmemiş 

ahşap tomrukların üzerinin 

merteklerle kapatılmasından 

meydana gelmektedir. Sonra 

gelişen farklı yöntemlerle 

bezemeli tavanların hemen her 

çeşidi yapılmıştır. Kallenguçlu Tavan 



Arıstakzâde Evinin üst kat odalarından birinin düz tavanı 



Ziyaeddin Nebipaşagil Evi tavanı 



 İpekgiller Evi 



Deli Osman Ağa Evi Tavan Çizim 



Ayan Ağa Evi Tavan Çizim 



Mühürdarzâde Evi 



Trampçıgil Evi 



Afyonkarahisar evlerinde, 

tavanlar biçimlerine göre,  

düz, tekne, yalancı kubbe  

(oda tavanlarını yükselterek ferah ve 

aydınlatıcı bir mekan sağlayan, kubbemsi 

tavanlar) biçiminde tavanlar olarak 

ayırmak mümkündür. 
 

Düz tavanlarda; ahşap işçilik 

yaygın olmakla beraber, alçı 

süslemeye de rastlanır. Ahşap 

tavan süslemelerinde ağırlık 

tavanlardan ziyade tavan 

göbeklerindedir. 











TAŞODA TAVAN SÜSLEME DETAY 



TAŞODA 



SEKİBAŞI 



BAKİ BEY KONAĞI 



Geleneksel Türk Evleri 

örneklerinde önemli bir yeri olan 

Akseki evlerininin tavanlarında 

yoğun süslemeler olduğu kadar 

kimi evlerde sadelik ön plana 

çıkmıştır.  

 
 

Ancak her iki tercihde de 

tavanların yapım ve süsleme 

tekniklerine bakıldığında çok 

çeşitlilik dikkati çekmektedir. 

Bilinen bir çok yapım tekniği ve 

süsleme yöntemlerinin 

kullanıldığı görülmüştür. 

Abdullah Ekiz Evi 

Abdullah Ekiz Evi 



Ömer Karasüllü Evi Ömer Faruk Benlioğlu Evi 

Ömer Faruk Benlioğlu Evi Osman Efendi Evi 



Osman Efendi Evi 

Osman Efendi Evi 

Osman Efendi Evi 

Osman Efendi Evi 



Şevki Ateş Evi Çiftçi Ali Evi 

Şevki Ateş Evi 

Karakaşlar Evi 



Şevki Ateş Evi 

Karakaşlar Evi 

Kandilzade Sıtkı Bey Evi Nazmi Yıldırım Bey Evi 

Nazmi Yıldırım Bey Evi 



Türk ev mimarisi içinde, Erzurum evinin 

kendine has bir süslemesi vardır. Dış 

süslemesi oldukça sade olan evlerin zengin 

bir iç süslemeye sahip olduğu dikkat çeker. 

Özellikle selamlık tavanları, kandillikler, 

yüklükler ve tandır evinin iç duvarlarını 

çevreleyen raflar Türk ahşap oymacılığının 

geleneksel motif ve teknik özelliklerini 

zengin bir sunumla yansıtır.  
 

Soğuk iklim nedeniyle kendine has “iç 

avlulu- tandırevli” plan tipinin geliştiği 

Erzurum’da, özellikle tavan süslemeleri 

çok dikkat çekmektedir. Bölgeye ait özel, 

Kırlangıç kubbe adıverilen tavandan açılan 

pencereler ahşap işçilikle süslenmiştir 





Tandır Evi Kırlangıç Tavan 



Hanağasıgil Evi 

Hanağasıgil Evi 



Isparta evlerinde tavanlar; 

ortasında daire ya da elips 

biçiminde ahşap oyma göbek 

bulunan ‘göbekli’ tavan veya ahşap 

kenar motifleri ile zenginleştirilmiş 

kademeli ‘tekne’ tavan olarak 

tasarlanmıştır.  
 

Isparta evlerinde tekne tavan tipi 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Çoğunlukla dikdörtgen ve yuvarlak 

kesitli tavanlar ahşap ya da 

alçısilmelerle çevrelenmiştir. Bu 

silmeler bazen değişik bezemelerle 

süslenmiş olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Gazi Kemal Mah. Evi 

Gazi Kemal Mah. Evi 



Remziye Tatar Evi 

Hilmi Özdoğancı Evi 



Demirci Mehmet Efe Evi 

Tevfik Turak Evi Tevfik Turak Evi 

Eğirdir Evi 



Eğirdir Hamam Mah. Evi 

Eğirdir Merkez Evi 



Tavanların süslemelerinde 

geometrik ve bitkisel şekilli 

süslemelerin yanı sıra gerçek 

ve taklit kündekârinin farklı 

uygulamalarına da yer 

verilmiştir.  
 

Bazı tavanlarda kalem işi 

süslemelere, kök boya ve yağlı 

boya uygulamalarına 

rastlanmıştır. En sade ve en 

süslü tavanların hepsinde 

estetik kaygı ve ince işçilik her 

zaman ön planda tutulmuştur. 















Anadolunun bir çok şehrinde 

Geleneksel diye adlandırılan 

Türk evlerinin bir çoğunda 

farklı ve benzer özelliklerde 

tavanları görmek mümkündür.  

 

Bu illerdeki evlerin 

tavanlarının hepsini 

incelemek mümkün 

olmadığından bir kaç şehre ait 

evlerin tavanlarından örnekler 

vermek daha uygun olacaktır.  



SAKARYA 



TOKAT 



SİVRİHİSAR 



KIRKLARELİ 



MUĞLA 



DİYARBAKIR 



SÜRMENE 



ANKARA 



• Ahşabın kolay yıpranabilen bir malzeme olması, deprem, yangın gibi 

felaketler ve çarpık yapılaşma gibi nedenlerle büyük ölçüde günümüze 

kadar gelememiştir. 

 

• Sedat Hakkı Eldem; bilinen en eski tavan süslemesinin çıtakâri 

olduğunu ve 16. - 17. yüzyıllara ait çark ve yıldız motifli çıtakâri tavan 

şekillerine Anadolu’nun her yerinde rastlandığını vurgulamıştır. 18. 

yüzyıla kadar kuvvetli ve zıt renklerin kullanıldığını, kubbe ve göbek 

kısımlarda çoğu zaman altın tezhip yapıldığını, Baroklaşma ile 

renklerin pastelleştiğini ve yüzeylerin ince çiçek tasvirleriyle 

bezendiğini, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise geleneksel tavan 

şekillerinin Barok motiflerle süslenmeye başlandığını, çıtalı tavanların 

da çoğu zaman çift çubuklu olduğunu, S ve C kıvrımların kullanıldığını 

belirtmiştir. 19. yüzyılda desenlerin özel aplike şekillerle meydana 

getirilmeye başlandığını, çiçekli bezemelerin ön plana çıktığını, tavan 

şekillerinin genellikle sadeleştiğini ve iç içe çubukların yerine daha 

geniş bölümlemelerin yapıldığını ifade etmiştir. 



BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
 

A.R.O. 
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